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أكد الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا )كوفيد-19( 
أن القرارات التي تم إعالنها والبدء بها من 27 مايو 2021 أثبتت السير 
في االتجاه الصحيح بناًء على ما تحقق من نتائج أثبتت تقدما واضحا 
وبّين  االنتشار،  ومعدل  القائمة  الحاالت  أعــداد  انخفاض  صعيد  على 
انخفاًضا  شهد  القائمة  الــحــاالت  منحنى  أن  الطبي  الوطني  الفريق 
 28798 مايو   29 تــاريــخ  فــي  القائمة  الــحــاالت  عــدد  بلغ  ملحوًظا حيث 
حالة قائمة في حين انخفضت هذه األعــداد حتى وصلت في 8 يونيو 

إلى 19238.
بأنه سيتم  كورونا  لفيروس  للتصدي  الطبي  الوطني  الفريق  ونوه 
المقررة  الفترة  انقضاء  بعد  القطاعات  لمختلف  التدريجي  الفتح 
والمستجدات،  المعطيات  على  بناء  يونيو   25 حتى  الــقــرارات  لتمديد 
مشيرًا إلى أن هذه القرارات ليست كفيلة لوحدها بالوصول إلى النتائج 
في  ليسهم  المجتمع  في  فــرد  لكل  المسؤول  الــدور  يأتي  بل  المرجوة 
تحقيق ذلك عبر تكاتف الجميع من أجل مصلحة البحرين وكل أبنائها 

بااللتزام التام باإلجراءات االحترازية.
الوطني  الفريق  عقده  الــذي  الصحفي  المؤتمر  خــالل  ذلــك  جــاء 
الطبي للتصدي لفيروس كورونا )كوفيد-19(، أمس األربعاء في مركز 
ولي العهد للتدريب والبحوث الطبية بالمستشفى العسكري للحديث 

عن آخر مستجدات فيروس كورونا.
الصحة  وزارة  وكيل  المانع  وليد  الدكتور  أكد  المؤتمر،  بداية  وفي 
عضو الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا )كوفيد-19( أنه 
آل  بن عيسى  الملك حمد  الجاللة  لتوجيهات حضرة صاحب  تنفيذًا 
خليفة عاهل البالد المفدى بمباشرة تطعيم المواطنين المقيمين في 
الخارج ممن لم يتمكنوا من الحصول على التطعيم، فقد باشرت وزارتا 
موضع  جاللته  توجيه  لوضع  عمل  خطة  بوضع  والخارجية  الصحة 
التنفيذ، وأشار إلى أنه قد تم منذ يوم الثالثاء الموافق 8 يونيو 2021 
يقيم  التي  الـــدول  فــي  البحرين  ســفــارات  مــع  المكثف  التنسيق  إجـــراء 
بحسب  الــالزمــة  الموافقات  على  للحصول  بالخارج  المواطنون  فيها 
التسجيل  روابــط  وإعــداد  اللوجستي  التحضير  على  والعمل  أنظمتها 
الترتيبات  بعمل  الصحة  وزارة  بــاشــرت  كما  للمواطنين،  اإللكترونية 
التطعيمات  نقل  بشأن  اللوجستية  الناحية  من  الالزمة  والتجهيزات 
سيتم  أنــه  إلــى  الفتًا  الـــدول،  بهذه  المقيمين  للمواطنين  المخصصة 
المواطنين  جميع  حــصــر  بــعــد  المقبلة  ــام  األيــ خـــالل  الــخــطــة  تنفيذ 

المسجلين والحصول على الموافقات الالزمة.
ــاء ســيــتــم استقبال  ــعـ ــه بــــدءا مــن أمـــس األربـ وأشــــار الــمــانــع إلـــى أنـ
الى رعاية  المنزلي ممن يحتاجون  القائمة الخاضعة للعزل  الحاالت 
طبية فــي الــمــركــز الــطــبــي الــجــديــد الـــذي تــم تــدشــيــنــه مـــؤخـــرًا بمركز 
البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات من خالل توجه الحاالت بشكل 
بــالــقــرارات واإلجـــراءات  االلــتــزام  أن  إلــى  للمركز، مشيرًا  فــوري ومباشر 
في  التعاون  واجــب  الجميع  على  لذا  الفارق،  ما يصنع  هو  االحترازية 
هذه الفترة االستثنائية ورفع درجات تطبيق اإلجراءات االحترازية من 

أجل األمن الصحي للمجتمع وتحقيق األهداف المرجوة.
من جهته أكد المقدم طبيب مناف القحطاني استشاري األمراض 
المعدية بالمستشفى العسكري وعضو الفريق الوطني الطبي للتصدي 
لفيروس كورونا أن مملكة البحرين نجحت في وضع اإلجراءات الكفيلة 
التعامل من فحص وحجر وعزل  للفيروس في كل مسارات  بالتصدي 
ــاقــة فـــي جــهــودهــا لــحــفــظ صــحــة وســالمــة  وعــــالج وتــطــعــيــم، وأنـــهـــا ســّب
الجميع، وبدأت في إعطاء الجرعة المنشطة في هذا الصدد، الفتًا إلى 
الى جرعة  يحتاج  وبعدها  زمنية محددة  مدة  له  ُيطرح  تطعيم  كل  أن 
االعتيادية  التطعيمات  من  العديد  أن  كما  فاعليته،  لتعزيز  منشطة 
منشطة  جرعات  تتطلب  الصغر  منذ  نأخذها  والتي  عليها  المتعارف 

وليس فقط التطعيم المضاد لفيروس كورونا.
ولفت القحطاني إلى أن تطعيم سينوفارم بسبب طريقة تصنيعه 
تطعم  لمن  يمكن  خــامــل  معطل  كلقاح  عليها  الــمــتــعــارف  التقليدية 
التغيير  أو  عــلــى تطعيم ســيــنــوفــارم  اإلبــقــاء  الــخــيــاريــن،  أحـــد  أخـــذ  بــه 
جميع  أن  الــى  الفــتــًا  التسجيل،  عند  –بيونتيك«  »فــايــزر  تطعيم  إلــى 
التطعيمات األخرى ستكون لها جرعات منشطة، وسيتم إعالنها الحًقا 
الصحية  والمنظمات  لها  المنتجة  الشركات  مــع  تــواصــل  على  ونحن 

المعتمدة.
زمنية  فترة  لها  التطعيم  في  تقنية  كل  أن  إلــى  القحطاني  وأشــار 
فعالية  الستمرار  منشطة  جــرعــات  أخــذ  بعدها  يتطلب  طبًيا  مــحــددة 

التطعيمات؛  فعالية  فــي  اختالفات  توجد  ال  أنــه  إلــى  الفــتــًا  التطعيم، 
التطعيمات  مختلف  مــن  المتطعمين  مــن  القائمة  الــحــاالت  فنسبة 
المدة  بأنه تم خفض  إلى 2%، منوًها  وتتراوح بين %1  متقاربة جًدا 
سينوفارم  تطعيم  مــن  الثانية  الجرعة  بين  المنشطة  الجرعة  ألخــذ 
والجرعة المنشطة، بحيث يمكن للمواطنين والمقيمين أخذ الجرعة 
المنشطة بعد إكمال 3 أشهر على األقل من أخذ الجرعة الثانية للفئات 
إلى  األكثر عرضة للخطر، وبعد مرور 6 أشهر لكل المتطعمين، الفتًا 
أنه بالنسبة إلى المتعافين في عام 2020 الذين أكملوا الجرعتين من 
تطعيم سينوفارم يمكنهم أخذ الجرعة المنشطة بعد مرور 3 أشهر من 
جرعتي  أكملوا  الذين   2021 عــام  في  المتعافين  أن  حين  في  التعافي، 
التطعيم ال يتطلب منهم أخذ جرعات منشطة، ودعا الجميع لإلقبال 
على التطعيم من أجل التغلب على هذه الجائحة والوصول الى الهدف 

المنشود وتحقيق المناعة المجتمعية.
األمــراض  استشارية  السلمان  جميلة  الــدكــتــورة  أكــدت  جهتها  مــن 
الفريق  الطبي عضو  السلمانية  الباطنية بمجمع  واألمراض  المعدية 
الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا، أن نسبة الوفيات في مملكة 
أنه  إلــى  وأشـــارت  الــعــالــم،  النسب على مستوى  أقــل  مــن  ُتــعــد  البحرين 
ومنذ  األولــى،  الجرعة  من  المليون  البحرين حاجز  تخطي  إعــالن  تم 
ديسمبر 2020 إلى أبريل 2021 تم تطعيم نصف مليون مواطن ومقيم 
إلى  الماضي  أبريل  منذ  التطعيم  وتيرة  زيــادة  ومــع  األولـــى،  بالجرعة 

يونيو أي في غضون شهرين وصلنا الى مليون من الجرعة األولى.
وأضافت السلمان: إننا نسير بثبات متجهين بإذن اهلل الى تحقيق 
الهدف المنشود، لكن نطلب من الجميع التعاون مع الجهود الوطنية 
من خالل التسجيل للتطعيم أو الجرعة المنشطة، حيث إن 19% من 
المؤهلين للتطعيم من السكان لم يقوموا بالتسجيل ألخذ التطعيم 
المجتمعية،  المناعة  الــى  للوصول  التسجيل  ضـــرورة  الــى  ونــدعــوهــم 
وشددت في الوقت ذاته على ضرورة االلتزام بالمواعيد، حيث إن نسبة 
على  الحفاظ  جهود  على  يؤثر  ما  وهو  مرتفعة،  مازالت  االلتزام  عدم 
رفع وتيرة التطعيم، وأشارت السلمان إلى أن الفئة العمرية من 12 إلى 

17 تمثل نسبة كبيرة من المجتمع وهي من الفئات الحاضنة للفيروس 
مدة أطول من الكبار، وقد يتسببون في نقل العدوى لآلباء وكبار السن 
فــي الــمــنــزل، ومـــن أجـــل الــحــفــاظ عــلــى صحتهم وصــحــة مــن حولهم، 
تــتــراوح  الــذيــن  أبنائهم  تسجيل  على  بالحرص  األمـــور  أولــيــاء  نطالب 

أعمارهم بين 12 و17 عاًما والمبادرة بتطعيمهم المضاد للفيروس.
ا، أتوجه  أّمً وقالت السلمان: »اسمحوا لي هنا أن أتحدث باعتباري 
برسالتي الى كل األمهات وأولياء األمور ناصحًة لهم بتجاهل الرسائل 
إليهم عبر  الــتــي تصل  االجــتــمــاعــي  الــتــواصــل  ووســائــل  الــواتــســاب  عبر 
الهاتف عن تطعيم األطفال ومنها معلومات خاطئة وغير مبنية على 
أسس علمية وطبية، والحرص الحقيقي هنا هو أن نستقي المعلومات 
من األطباء والجهات الرسمية«، وشددت على أن أطفالنا أمانة، ويجب 
علينا حفظ صحتهم وسالمتهم في ظل الظروف الصحية االستثنائية 
للفيروس، الفتًة إلى أن حفظ صحة وسالمة األطفال يكون بتسجيلهم 
ألخذ التطعيم، وال ننسى أن أطفالنا قد مروا بالعديد من التطعيمات 
منذ الوالدة والتي تتعدى 10 تطعيمات وبعضها تصل الى ثالث جرعات 
أيًضا، مشيرًة إلى أن ما تم تحقيقه من نتائج جيدة في خفض أعداد 
هو  المطلوب  وأن  الــوطــنــيــة،  الــجــهــود  فيه  تــتــشــارك  القائمة  الــحــاالت 
في  الــمــســؤول  التزامهم  عبر  والمقيمين  المواطنين  تــعــاون  اســتــمــرار 
الوتيرة  بنفس  المواصلة  الى  الجميع  داعية  بها،  والمشاركة  إنجاحها 

حتى تحقيق األهداف المنشودة.
وفي المحور الخامس واألخير من المؤتمر الصحفي قام الفريق 
عن  باإلجابة  )كــوفــيــد-19(  كــورونــا  لفيروس  للتصدي  الطبي  الوطني 
جميع  خــالل  مــن  والمقيمين  المواطنين  مــن  وردت  الــتــي  الــتــســاؤالت 
المنصات سواء عبر البريد اإللكتروني المخصص لالستفسارات أو من 
خالل األسئلة األكثر تداواًل على منصات مواقع التواصل االجتماعي.

وردا على تساؤالت الصحفيين حول نسبة االقبال على التطعيمات 
المختلفة، أوضح د. وليد المانع وكيل وزارة الصحة أن هناك تزايدا في 
أبريل  في  قد وصل  المطعمين  كان عدد  التطعيم، حيث  على  االقبال 
الماضي الى نصف مليون شخص، ووصلنا إلى أكثر من مليون جرعة 

خالل شهرين، وهو ما يدل على االقبال على التطعيم، مشيرا إلى أن 
فــارق، الفتا  أي  دون  ومتاحة لالختيار من  التطعيمات متوافرة  جميع 

إلى ان التطعيم يتم خالل أيام بسيطة من التسجيل.
القحطاني يوضح حقيقة تغيير بروتوكول التطعيم للمتعافين

وردا على سؤال من »أخبار الخليج« حول تغيير بروتوكول التطعيم 
الخاص بالمتعافين، قال المقدم طبيب مناف القحطاني إن الشخص 
أي  يحتاج  ال  التطعيم  مــن  جرعتين  وأخـــذ   2021 سنة  فــي  المتعافي 
مجلة  فــي  المنشورة  العلمية  الــدراســة  بحسب  وذلــك  منشطة،  جرعة 
»نيتشر« والتي أظهرت أن الحاصلين على التطعيم وتعافوا فإن لديهم 
قد  الشخص  كــان  مــا  إذا  يثار  لغطا  هناك  ولكن  األمـــد،  طويلة  مناعة 
حصل على جرعة واحدة ثم أصيب، فإن عليه أن يكمل الجرعة الثانية 
بعد التعافي، ولكن الشخص إذا لم يأخذ أي جرعة ثم أصيب فإن عليه 

الحصول على جرعة منشطة.
وأضاف أن الجرعة المنشطة ستكون لألشخاص الذين لم يحصلوا 
الجرعة  البحرين حــددت موعد  أن  إلى  التطعيمات سابقا، الفتا  على 
كافيا  وقــتــا  الجسم  نعطي  حتى  التعافي  مــن  أشــهــر   3 بعد  المنشطة 

للتعافي.
عنه   2020 في  اإلصابة  تاريخ  بين  فارقا  هناك  بــأن  التأكيد  وجــدد 
فارقا  هناك  أن  يعني  ما  وهــو  تختلف  الفيروس  ساللة  ألن   ،2021 في 

في المناعة.
الى  المانع  وليد  د.  أشــار  القائمة،  الحاالت  انخفاض  أسباب  وعن 
االلــتــزام  ــادة  وزيـ السلوك  تعديل  فــي  أسهم  األنشطة  بعض  تعطيل  أن 
بـــاإلجـــراءات بــصــورة أكــبــر، مــشــددا عــلــى أن االلـــتـــزام بـــاالحـــتـــرازات هو 
القادم  التحدي  أن  إلى  مشيرا  اإلصابات،  النخفاض  الرئيسي  السبب 
ــرد أن عــلــيــه مــســؤولــيــة  هـــو اســـتـــمـــرار االلــــتــــزام، ويـــجـــب أن يــعــي كـــل فــ
باإلضافة  الــقــادمــة،  الــحــاالت  انخفاض  لمواصلة  ومجتمعية،  فــرديــة 
التطعيم سالح في  التطعيمات، ألن  الحصول على  إلى االستمرار في 
مواجهة الفيروس، منوها إلى توجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس 
الوزراء بزيادة الطاقة االستيعابية لمراكز التطعيم إلى 31 ألف جرعة.
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رغم انخفا�ض الحاالت القائمة.. الفريق الوطني الطبي ي�شدد:

المرج��وة النتائ��ج  اإل��ى  بالو�ص��ول  كفيل��ة  لي�ص��ت  وحده��ا  الق��رارات 
ت��ن��ف��ي��ذ خ��ط��ة ت��ط��ع��ي��م ال��ب��ح��ري��ن��ي��ي��ن ال��م��ق��ي��م��ي��ن ب���ال���خ���ارج خ����ال االأي������ام ال��م��ق��ب��ل��ة

ا�ص�تقبال الم�صابي�ن الذي�ن يحتاج�ون اإل�ى رعاي�ة ف�ي المركز الطب�ي باأر��ض المعار�ض

3 اأ����ش���ه���ر م���ن ال��ح�����ش��ول ع��ل��ى ت��ط��ع��ي��م ���ش��ي��ن��وف��ارم..  ال���ج���رع���ة ال��م��ن�����ش��ط��ة ب��ع��د 

وج���م���ي���ع ال���ت���ط���ع���ي���م���ات ����ش���ت���ك���ون ل���ه���ا ج�����رع�����ات م��ن�����ش��ط��ة ف�����ي ال��م�����ش��ت��ق��ب��ل

ب��ال��ت�����ص��ج��ي��ل ي���ق���وم���وا  ل���م  ال�����ص��ك��ان  م���ن  ل��ل��ت��ط��ع��ي��م  ال��م��وؤه��ل��ي��ن  م���ن   %19
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 ال يتناسب أبًدا ما تمر به البالد 
من ارتفاع ملحوظ باإلصابة بفيروس 
التي  واإلمكانيات  الجهود  كورونا مع 
لمكافحة  الموقرة  الحكومة  وفرتها 
وانــحــســارهــا بتوجيه  الــجــائــحــة  هـــذه 
من صاحب الجاللة الملك حمد بن 
عيسى آل خليفة ملك البالد المفدى 
ــيـــث وضــعــت  ورعـــــــــاه، حـ حـــفـــظـــه اهلل 
بتوجيه من جاللته رعاه اهلل إمكانيات 
البحرين  فريق  تصرف  تحت  الدولة 
بقيادة صاحب السمو الملكي األمير 
ــن حـــمـــد آل خــلــيــفــة ولـــي  بــ ســـلـــمـــان 
ــوزراء، وقــد  ــ ــ الــعــهــد رئــيــس مــجــلــس الـ
في  بــاقــتــدار  اهلل  ســمــوه حفظه  نجح 
وعــزم  بحكمة  البحرين  فــريــق  قــيــادة 
لــمــحــاربــة تــداعــيــات انــتــشــار الــمــرض 
للجميع،  واألمــــــان  األمــــن  وتــحــقــيــق 
ولي  الملكي  السمو  صــاحــب  ومــضــى 
الــعــهــد رئـــيـــس مــجــلــس الــــــــوزراء في 

سموه  لثقة  بــاألمــل  ومفعمة  بالتحدي  مليئة  وبـــروح  ثــبــات 
استرشاًدا  الخطط  بتنفيذ  البحرينية  الكفاءات  في  التامة 
حتى  الجائحة  هــذه  لتجاوز  السامية  الملكية  بالتوجهات 
أصبحت البحرين بفضل جهود سموه أنموذًجا في سياساتها 
الحاالت  أصبحت  وفــجــأة  عالمًيا.  إشـــادة  ومــوضــع  الناجحة 
لــمــاذا؟ هــل هــي اإلجـــــراءات المعتمدة أم  تــتــزايــد، والـــســـؤال 
اللقاحات أم الوعي والتقصير باإلجراءات؟ الحكومة وفريق 
لم  فهما  الــزيــادة،  هــذه  عــن  قطعًيا  مسؤولين  غير  البحرين 
يقصران أبًدا، فالقرارات التي اتخذت مدروسة بعناية وعلى 
فريق طبي  وتوصيات  بآراء  فيها  واستأنست  التحديات،  قدر 
جدير وكفء، وراعت الحكومة في قراراتها أواًل وأخيًرا صحة 
اعتبار  أي  فوق  ووضعتهما  والمقيمين  المواطنين  وسالمة 

آخر بما في ذلك االقتصاد رغم أهميته.
هل التطعيم غير فّعال؟ أيًضا الجواب ال، فالبحرين هي 
ثالث دولة في نسبة تطعيم المواطنين وال اعتقد أن هناك 
دولة مثل البحرين أتاحت لمواطنيها والمقيمين بها حرية 
اختيار التطعيمات ووفرته لهم وسهلت أمامهم سبل الوصول 
بكل سهولة ويسر ومن دون عناء إلى تلك اللقاحات الفعالة 
والمأمونة التي اعتمدتها منظمة الصحة العالمية والهيئات 
المنشطة  الــجــرعــات  أيــًضــا  ووفـــرت  بــل  المختصة،  الــدولــيــة 
العمرية  للفئة  كــورونــا  لفيروس  المضاد  التطعيم  وأتــاحــت 
12-17 سنة، وهيأت خطة تطعيم ناجحة وفعالة وتخطى عدد 
االكتفاء بذلك  يتم  ولم  المليون شخص،  تم تطعيمهم  من 
بل جاءت التوجيهات الملكية السامية بتطعيم البحرينيين 
النهج  على  وتؤكد  لتعزز  لهم  اللقاحات  وتوفير  الخارج  في 
على  السامي  الملكي  والــحــرص  األبــويــة  والرعاية  اإلنساني 

صحة المواطن ورعايته أينما كان.
أو من دون قصد-  هناك من يرجع خطأ -ســواء بقصد 

زيــــادة الـــحـــاالت إلـــى حــركــة الــطــيــران 
والــمــســافــريــن، رغـــم أن اإلحــصــائــيــات 
شفافية  بكل  البحرين  تعلنها  الــتــي 
أن نسبة الحاالت القادمة من الخارج 
والــمــصــابــة بــالــكــورونــا ال تــتــجــاوز %1، 
فضاًل عن وجود قائمة حمراء علقت 
إليها  القادمين  البحرين دخول  فيها 
من الدول المدرجة على تلك القائمة 
االحــتــرازي  الصحي  الحجر  وطبقت 
ــن جــمــيــع  عـــلـــى غـــيـــر الــمــطــعــمــيــن مــ

الدول.
قيودا  البحرين  فريق  فــرض  كما 
مـــشـــددة تــزامــنــت مـــع انــتــشــار ســاللــة 
وهــذا  العالم  فــي  المتحور  الفيروس 
يحتاج من المجتمع أيًضا إلى زيادة 
الــحــيــطــة والــــحــــذر وااللـــــتـــــزام الـــتـــام 

باإلجراءات االحترازية.
نستخلص مما سبق أن المسؤول 
عـــــن ارتــــــفــــــاع حــــــــاالت اإلصــــــابــــــة هــو 
يكون ساعد  وقد  االحترازية  بالتدابير  االلتزام  التراخي في 
تجتاح  التي  الجديدة  الفيروس  متحورات  انتشار  ذلــك  في 

العالم.
أو  الالمباالة  أو  بالجهل  المواطنين  نتهم  أن  هلل  حاشا 
بعدم المسؤولية، لكن ربما هناك من تولد لديه شعور زائف 
وأصبح  التطعيمات  أخــذ  بعد  واألمــــان  بالطمأنينة  ــاذب  وكـ
بـــاإلجـــراءات  للتقيد  ذلـــك  بــعــد  أهــمــيــة  ال  أنـــه  يعتقد خــطــأ 
االحــتــرازيــة ألنــه »مــحــصــن«، بينما غــيــره قــد تــكــون قــد أثــرت 
عليه طول مدة الجائحة في التراخي وتخفيف القيود، إذن 
من المسؤول عن زيادة حاالت اإلصابة بفيروس كورونا رغم 

كل هذه اإلجراءات والتطعيمات؟ 
تــمــاًمــا بــاالحــتــيــاطــات  تــلــتــزم  لـــم  الـــمـــســـؤول إذا  أنــــت   *

واإلجراءات االحترازية، أو إذا أهملت تطبيقها.
* أنت المسؤول إذا سعيت إلى ترتيب تجمعات عائلية أو 

غير عائلية في هذا الوقت غير المالئم البتة.
* أنــــت الـــمـــســـؤول إذا لـــم تــتــعــاون وتـــدعـــم بــعــزم وثــبــات 
الجهود الوطنية للفريق الطبي وتسانده في تطبيق معايير 
ـــراءات االحـــتـــرازيـــة الــصــحــيــة وفـــي مــقــدمــتــهــا الــتــبــاعــد  ــ اإلجــ

االجتماعي.
السهام  وتوجيه  جــزاًفــا  اللوم  إلقاء  وأخــيــًرا حــذار من   *
فالجميع  المتبعة،  ــراءات  ــ اإلجـ أو  الــســيــاســات  ناحية  بظلم 
يبذل كل ما في وسعه وبحاجة إلى تكاتف الجهود وتكاملها 
بتوجيهات  ثــم  تعالى  اهلل  بعون  اللعين  الــوبــاء  هــذا  لنجتاز 
البحرين  لفريق  المباركة  والجهود  السامية  الملك  جاللة 
رئــيــس مجلس  الــعــهــد  ولـــي  الــســمــو الملكي  بــقــيــادة صــاحــب 
فقد  هلل  والحمد  والمقيم.  المواطن  وتعاون  وتفهم  الـــوزراء 
بدأت أعداد الحاالت المصابة بالتراجع وهذا بإذن اهلل مؤشر 

إلى أن الضوء يسطع في آخر النفق. 

رئي�س  العهد  ولي  �سـمـو  وعزم  الـمـلـكـيـة  بالتوجـيـهات 

الـنـفـق نـهـاية  في  �ساطـع  النور  وتكـاتفنا..  الـوزراء 

بقلم: د. ياسر بن عيسى الناصر

برئاسة فوزية بنت عبداهلل زينل 
هيئة  عقدت  الــنــواب  مجلس  رئيسة 
مــكــتــب الــمــجــلــس اجــتــمــاعــهــا صباح 
االتصال  تقنية  عبر  األربــعــاء،  امــس 

المرئي.
أعــربــت  االجــتــمــاع،  فــي مستهل 
ــالـــغ اإلشــــــادة  هــيــئــة الــمــكــتــب عــــن بـ
السامي  الملكي  للتوجيه  والتقدير 
الملك  الجاللة  صاحب  حضرة  من 
حــمــد بـــن عــيــســى آل خــلــيــفــة عــاهــل 
البالد المفدى، بمباشرة العمل على 
تــطــعــيــم الــمــواطــنــيــن الــبــحــريــنــيــيــن 
فيروس  الــخــارج ضــد  فــي  المقيمين 
ــرارا  ــمــ ــتــ ــي اســ ــأتــ كــــــورونــــــا، والـــــــــذي يــ
لـــحـــرص واهـــتـــمـــام جـــاللـــتـــه بــأبــنــاء 
مملكة البحرين، وتوفير كافة السبل 
والخدمات  الــرعــايــة  أفــضــل  لتقديم 

لهم جميعا.
المجلس  مكتب  هيئة  ــادت  واشــ
بـــالـــجـــهـــود الـــمـــتـــواصـــلـــة والــمــتــابــعــة 
صاحب  بقيادة  للحكومة،  الحثيثة 
الــســمــو الــمــلــكــي األمـــيـــر ســلــمــان بن 
رئيس  الــعــهــد  ولـــي  آل خليفة  حــمــد 
مجلس الوزراء، والتعامل الرفيع مع 
خطة  وفــق  كــورونــا  جائحة  تداعيات 
عمل شاملة ومتكاملة، ومثمنة جهود 
وتضحيات أبطال الصفوف األمامية 
وكافة أعضاء فريق البحرين في كل 
المستمر،  الــوطــنــي  والــعــمــل  مــوقــع، 

تــحــقــق  ومــــــــا  ــز،  ــيــ ــمــ ــتــ ــمــ الــ واألداء 
ــر الـــقـــرارات  مـــن نــتــائــج إيــجــابــيــة إثــ
اتخاذها للحد  تم  التي  واإلجـــراءات 
وتسطيح  كورونا  فيروس  انتشار  من 
وتشير  الــقــائــمــة،  الـــحـــاالت  منحنى 
مضاعفة  أهمية  الــى  المكتب  هيئة 

بكافة  وااللــتــزام  المجتمعي  الــوعــي 
التعليمات واإلجراءات.

استعرضت  متصل،  ســيــاق  وفــي 
هيئة مكتب مجلس النواب الخطاب 
ــواب،  ــ ــنـ ــ ــن الـ ــ ــن عــــــدد مـ ــ الــــمــــرفــــوع مـ
نيابي  حكومي  اجتماع  طلب  بشأن 

مشترك لبحث سبل دعم القطاعات 
ــلـــب إطـــــالق حــزمــة  ــتـــضـــررة، وطـ الـــمـ
من  وعدد  بضوابط محددة،  جديدة 
االقـــتـــراحـــات والـــتـــصـــورات، واتــخــذت 
هيئة المكتب اإلجراء الالزم بشأنها.

هيئـة مكتـب النواب ت�سـيد بالتوجيهات الملكيـة لتطعيـم البحرينيين بالخارج

بحـــث دعـــم القطاعـــات المت�ســـررة وطلـــب اإطـــاق حزمـــة جديـــدة ب�سوابـــط محـــددة

} هيئة مكتب مجلس النواب خالل إجتماعها.

ــام بــن  ــنـــدس عــــصــ ــهـ ــمـ أصـــــــدر الـ
األشغال وشؤون  وزير  عبداهلل خلف 
الــبــلــديــات والــتــخــطــيــط الــعــمــرانــي 
الــرســوم  لتخفيض  وزاريـــــة  قـــــرارات 
ال  بحرينية  أســرة   151 عــن  البلدية 
وتسكن  بها  خــاصــة  مساكن  تمتلك 
شهري  خالل  مستأجرة  مساكن  في 
الـــعـــام  ــن  ــ مـ 2021م  ــو  ــ ــايـ ــ ومـ ــل  ــ ــريـ ــ أبـ

الحالي. 
وقــــــــــــال خــــــلــــــف: »بـــــــــنـــــــــاًء عـــلـــى 
تـــوجـــيـــهـــات ســـمـــو رئــــيــــس الـــــــــوزراء 
ــاء  ــبــ الــــرامــــيــــة إلــــــى تـــخـــفـــيـــض األعــ
وفــي  الــمــواطــنــيــن،  عــلــى  المعيشية 
الـــوزراء بمساواة  قــرار مجلس  إطــار 
للمساكن  المستأجرين  المواطنين 

بالمواطنين  الــبــلــديــة  الـــرســـوم  مــن 
المالكين لمساكنهم فقد تم إصدار 
بحرينية  أســرة   151 بإعفاء  قـــرارات 
خالل شهري أبريل ومايو من العام 

الجاري«. 
وأوضــح: إن هــذه الــقــرارات تأتي 
قيادة  مــن  السامية  للرغبة  تنفيذا 
ــة الــمــلــك  حـــضـــرة صـــاحـــب الـــجـــاللـ
حــمــد بـــن عــيــســى آل خــلــيــفــة عــاهــل 
الـــبـــالد الــمــفــدى حــفــظــه اهلل ورعـــاه 
ــيـــة إلــــى تــوفــيــر حـــيـــاة كــريــمــة  الـــرامـ
لــجــمــيــع الـــمـــواطـــنـــيـــن، عــــن طــريــق 
ــبــــاء الــمــعــيــشــيــة عن  تــخــفــيــض األعــ
كــواهــلــهــم، مـــن خــــالل رســــوم بــلــديــة 
احتياجات  مع  ومنسجمة  مخفضة 

هـــؤالء الــمــواطــنــيــن، وكــذلــك إعــفــاء 
الـــمـــحـــدود من  الـــدخـــل  ذوي  بــعــض 
إسقاط  أو  مستقبال  الــرســوم  ســـداد 

ديونهم القديمة. 
ــا لــقــانــون  ــقـ ــه وفـ ــ ــى أنـ ــ وأشـــــــار إلـ
 2001 لــســنــة   )35( رقــــم  الـــبـــلـــديـــات 
لسنة   )38( رقــم  بالقانون  والمعدل 
لقانون  التنفيذية  والــالئــحــة   2001
بـــقـــرار مجلس  ــادر  الــــصــ الـــبـــلـــديـــات 
 2002 لـــســـنـــة   )16( رقــــــم  الــــــــــــوزراء 
وخاصة الفقرة )ب( من المادة )48( 
مــن الــالئــحــة الــمــذكــورة وبــنــاء على 
فقد  البلديات  عموم  مديري  عرض 
تـــم تــخــفــيــض الـــرســـوم الــبــلــديــة عن 
130 أسرة بحرينية، وإسقاط الرسوم 

البلدية عن 21 أسرة بحرينية، خالل 
شهري أبريل ومايو 2021م. 

تسعى  الــــــــوزارة  أن  إلــــى  وأشــــــار 
والموارد  اإلمكانيات  كافة  لتسخير 
ــاء بــالــمــســتــوى  ــقــ لــلــعــمــل عــلــى االرتــ
والتخفيف  للمواطنين  المعيشي 
من الرسوم البلدية عن المواطنين.
أن هناك  الــوزيــر خلف  أكــد  كما 
تنسيقا مستمرا بين شؤون البلديات 
المستهلكين  شــؤون  خــدمــات  وإدارة 
أجل  من  والــمــاء  الكهرباء  هيئة  في 
األسر  لهذه  البلدية  الرسوم  تعديل 
فــي فــواتــيــر الــكــهــربــاء الــخــاصــة بهم 
المذكورة  الــوزاريــة  للقرارات  تنفيذا 

أعاله. 

تخفي�ـس الر�سـوم البلديـة عـن 151 اأ�سـرة خـال �سـهري اأبريـل ومايو
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وفي هذا السياق قال رئيس 
الــجــامــعــة الــخــلــيــجــيــة األســـتـــاذ 
»إن  المشهداني:  مهند  الدكتور 
تعليم  لتقديم  المستمر  سعينا 
ــاٍل يــتــســم بــاالبــتــكــار والــجــودة  عــ
ــمـــل عــلــى  ــعـ ــلـ ــا لـ ــ ــ ــًمـ ــ ــ ــا دائـ ــنـ ــثـ يـــحـ
التعاونات  مــن  المزيد  اجــتــذاب 
واالتـــفـــاقـــيـــات الــــدولــــيــــة، وذلــــك 
بــهــدف تــرســيــخ ثــقــافــة االطـــاع 
المستمر على التجارب العالمية 
المتقدمة لما لها من دور كبير 
واستراتيجيات  خطط  رســم  في 
المتجددة  األكاديمية  برامجنا 
الــتــطــورات  كــل  مــع  والمتماشية 

العلمية واالقتصادية«.
كما أكد نائب رئيس الجامعة 
األكاديمية  للشؤون  الخليجية 
الــدكــتــور هــشــام الــمــرصــفــاوي أن 
هذا اإلنجاز يأتي ضمن سلسلة 
العلوم  كلية  حققتها  إنـــجـــازات 
ــة والــمــالــيــة انــطــاًقــا من  ــ اإلداريـ
حصولها على عضوية في هيئة 

الجامعية  اإلدارة  كليات  تطوير 
إضــافــة   ،)AACSB( ــيـــة  الـــدولـ
ــام  ــ ــامـــج اإلعـ ــرنـ ــى حـــصـــول بـ ــ الـ
ــة الـــخـــلـــيـــجـــيـــة عــلــى  ــعـ ــامـ ــالـــجـ بـ
االعــتــمــاد الـــدولـــي الــمــهــنــي من 
الــمــعــهــد الــمــلــكــي الــبــريــطــانــي 
للعاقات العامة )CIPR( ليكون 
في  أكاديمي  برنامج  اول  بذلك 
ــرق األوســــــط يــحــصــل على  ــشـ الـ

هذا االعتماد.
وأشـــار الــمــرصــفــاوي إلــى أن 
الــحــصــول عــلــى هـــذه الــعــضــويــة 
يـــدعـــم اســتــراتــيــجــيــة الــجــامــعــة 
تطوير  إلــى  الــرامــيــة  الخليجية 
حيث  دوري،  بــشــكــل  منتسبيها 
ــة مــن  ــزمــ ــت الـــجـــامـــعـــة حــ ــدمــ قــ
لطلبتها  الــتــدريــبــيــة  الــــــــدورات 
الــمــجــاالت منها:  فـــي عـــدد مـــن 
األمــثــل  االســتــخــدام  ــول  حـ دورة 
لــمــواقــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي 
ــة دويــــتــــشــــه فــيــلــه  ــســ ــؤســ ــن مــ ــ مــ
تدريبية  وورشــة  األلمانية،   DW

اإلبداعي  المحتوى  كتابة  حول 
مـــن تقديم  الــقــصــصــي  ــرد  والـــسـ
ماكي،  روبـــرت  األمريكي  الكاتب 
وذلك بهدف تزويدهم بالخبرات 
العملية التي تؤهلهم لانخراط 
ــوق الـــعـــمـــل بـــكـــل ســهــولــة  ــ فــــي سـ
واالطاع على أحدث التوجهات 

العالمية في مجال اإلعام.
ــنــــت رئـــــيـــــس قــســم  ــيــ كــــمــــا بــ
ــعـــاقـــات الــعــامــة د.  ــــام والـ اإلعــ
عــضــويــة  أن  ــال  ــمــ ــجــ الــ نــــجــــاء 
رابطة كليات الصحافة واإلعام 
 )ASJMC( الـــــجـــــمـــــاهـــــيـــــري 
من  الــعــديــد  طياتها  فــي  تحمل 
البرنامج  مستوى  على  الفوائد 
ــمــــي، وأســــاتــــذة الــقــســم،  ــاديــ األكــ
والـــطـــاب، والــخــريــجــيــن. حيث 

ــذه الــعــضــويــة خــدمــة  ســتــوفــر هــ
دوليين  بمستشارين  االستعانة 
لتحقيق المزيد من االعتمادات 
جميع  دمــج  عن  فضًا  الدولية، 
العمل  بيئة  فــي  القسم  أســاتــذة 
والــتــعــلــيــم الــعــالــمــيــة وذلــــك من 
خــــال إطـــاعـــهـــم عــلــى الــنــشــرة 
تهتم  والــتــي  للجمعية  الــدوريــة 
كــل مــا هــو جــديــد وجدير  بنشر 
ــي ســـــــوق الـــعـــمـــل  ــ ــة فــ ــيــ ــمــ ــاألهــ بــ
ــي، فـــضـــًا عن  ــدولــ اإلعـــامـــي الــ
أعضاء  من  لكل  الفرصة  إتاحة 
الـــــقـــــســـــم وطـــــــابـــــــه وخــــرجــــيــــه 
بــالــحــضــور فــي عـــدد مــن الـــورش 
االحترافية التي تصب في صقل 

مهاراتهم في العمل اإلعامي. 
الجدير بالذكر أن الجامعة 

ــج  ــرامــ بــ  4 ــدم  ــ ــقـ ــ تـ ــة  ــيـ ــيـــجـ ــلـ الـــخـ
مجلس  مــن  معتمدة  أكــاديــمــيــة 
على  وحــاصــلــة  الــعــالــي  التعليم 
التعليم  جـــودة  هيئة  مــن  الثقة 
ــي: بــكــالــوريــوس  ــ والـــتـــدريـــب، وهـ
الــمــحــاســبــة والـــنـــظـــم الــمــالــيــة، 
ــوارد  ــ ــمــ ــ الــ ادارة  ــوس  ــ ــوريـ ــ ــالـ ــ ــكـ ــ بـ
الــبــشــريــة، بــكــالــوريــوس اإلعـــام 
التصميم  هندسة  وبكالوريوس 
»الجامعة  أكملت  كما  الداخلي، 
ــل اســـتـــعـــدادتـــهـــا  الــخــلــيــجــيــة« كــ
الستحداث برنامجي بكالوريوس 
فـــــي )الــــهــــنــــدســــة الـــكـــهـــربـــائـــيـــة 
واإللــــكــــتــــرونــــيــــة( و)الــــهــــنــــدســــة 
ــاون مــع  ــعـ ــتـ ــالـ الــمــيــكــانــيــكــيــة( بـ
جــــامــــعــــة نــــورثــــهــــامــــبــــتــــون فــي 

المملكة المتحدة.

في �إنجاٍز جديد..

»الخليجية« تنال ع�صوية رابطة كليات ال�صحافة والإعالم الجماهيري

} د. مهند المشهداني.} د. نجاء الجمال.} د. هشام المرصفاوي.

الخليجية  بالجامعة  الــعــامــة  والــعــاقــات  اإلعـــام  قسم  نــال 
 ،)ASJMC( عضوية رابطة كليات الصحافة واإلعام الجماهيري
والممارسات  العالية  العالمية  المعايير  تعزيز  إلــى  تهدف  التي 
الفعالة في إدارة الصحافة وبرامج وتخصصات اإلعام و االتصال 

الجماهيري.

أصـــــدرت لــجــنــة الـــعـــاقـــات الــعــامــة واإلعــــام 
ــًرا عــددهــا  ــؤخــ بــجــمــعــيــة الــبــحــريــن الــخــيــريــة مــ
يونيه   – هـــ   1442 )ذوالـــقـــعـــدة   89 رقـــم  الــجــديــد 
االفتتاح  كلمات  استعرضت من خاله  م(،   2021
الــعــام  رئــيــس واألمــيــن  ونــائــب  الجمعية  لــرئــيــس 
فيه  تناولت  حيث  الخير  قيادة  وركــن  للجمعية، 
الوفي  البحرين  التهنئة للقيادة الرشيدة وشعب 
وســام  ومسابقة  الــمــبــارك،  الفطر  عيد  بمناسبة 
الخيري  العمل  في  للتميز  كانو  علي  بن  أحمد 

والتي تجريها الجمعية حاليًا وتناولت أيضًا لقاء 
مع الوجيه محمد بن عبداهلل المناعي والوجيه 
جــــواد يــوســف الـــحـــواج وغـــيـــرهـــا مـــن الــمــواضــيــع 
ملًفا  الــعــدد  تضمن  كــمــا  المجتمعية،  الــتــوعــيــة 
الجمعية خال شهر  توثيقًيا خاًصا لمشروعات 
تصفح  فــي  للراغبين  ويمكن  الــمــبــارك،  رمــضــان 
العدد من خال موقع جمعية البحرين الخيرية 
www.bh-philanthropic. اإلنترنت  على 

.org

الع��دد ت����صدر  ال�خ�ي���رية«  »البحري��ن 

ال�خ���يرية« »ال�بح�ري���ن  م���ن مج�ل�ته���ا   89

أعلنت إدارة األوقاف الجعفرية 
مــــــزايــــــدات  فــــــي  عـــــــقـــــــاًرا   24 طــــــــرح 
محافظات  مختلف  في  استثمارية 
اإلدارة  جـــهـــود  إطـــــار  فـــي  الــمــمــلــكــة 
ــار األفــــضــــل  ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ ــق االسـ ــيـ ــقـ ــحـ ــتـ لـ
لــلــعــقــارات الــوقــفــيــة عــلــى أســـس من 
للجميع،  الفرص  وتكافؤ  الشفافية 
ــرة الـــتـــقـــديـــم عــلــى  ــتـ حـــيـــث تــمــتــد فـ
الــدفــعــة األولـــى مــن الــعــقــارات حتى 

15 يونيو الجاري.
ــد رئــيــس  ــذا اإلطــــــار، أكــ ــي هــ وفــ
يوسف  الــســيــد  الجعفرية  األوقــــاف 
بــدأت  اإلدارة  أن  الصالح  صالح  بــن 
الــعــقــارات  عـــرض مجموعة مــن  فــي 
وفــق  الــوقــفــي  واالســتــثــمــار  للتأجير 
نظام المزايدات، وذلك على صفحة 
تتاح  الوقفية، حيث  العقارات  بوابة 
جميع تفاصيل العقارات المطروحة 
ــا مــع  ــًيـ ــاشـ ــمـ ــار، وذلـــــــك تـ ــمـ ــثـ ــتـ لـــاسـ
ــرة والـــمـــســـتـــمـــرة  ــيـ ــبـ ــكـ ــي الـ ــاعـ ــسـ ــمـ الـ
الــوقــف  تنمية  تحقيق  فــي  لـــــإدارة 
التنمية  فــي  الــفــاعــلــة  والــمــســاهــمــة 
االقتصادية واالجتماعية في مملكة 

البحرين.
وقال رئيس األوقاف الجعفرية: 
»إننا نسعى من خال هذه الخطوات 

ــى تــعــزيــز الــحــوكــمــة والــشــفــافــيــة  إلــ
الخدمات  وتطوير  الفرص،  وتكافؤ 
ــريـــن  ــمـ ــثـ ــتـ ــسـ ــمـ ــة إلـــــــــى الـ ــ ــــدمـ ــقـ ــ ــمـ ــ الـ
مع  العاقة  وتعزيز  والمستأجرين، 
بالقطاع  المعنية  الرسمية  الجهات 
المملكة  في  واالستثماري  العقاري 
كـــافـــة، ونــعــمــل بــشــكــل حــثــيــث على 
تطوير التنسيق والتعاون المشترك 
مـــع الـــجـــهـــات االقـــتـــصـــاديـــة وقــطــاع 
فــي االستثمار  والــراغــبــيــن  األعــمــال 
ترسيًخا لنهج الشفافية والتنافسية 
ــادئ الـــرؤيـــة  ــبــ ــتـــوافـــق مــــع مــ وبـــمـــا يـ

االقتصادية 2030«.
إدارة  مـــديـــر  أوضـــــح  ذلــــك  إلــــى 
ــة الـــمـــهـــنـــدس  ــريـ ــفـ ــعـ األوقــــــــــاف الـــجـ
الـــســـيـــد مــحــمــد جــعــفــر الــحــســيــنــي 
»انـــــطـــــاًقـــــا مـــــن قــــــــــــرارات مــجــلــس 
ــا من  ــرًصــ األوقـــــــاف الــجــعــفــريــة وحــ
عــلــى  الـــجـــعـــفـــريـــة  األوقــــــــــاف  إدارة 
الشفافية  معايير  بــأعــلــى  االلـــتـــزام 
وتطوير اإلجراءات وتعزيز اإليرادات 
عــقــاًرا   24 اإلدارة  طــرحــت  الوقفية، 
المملكة  مــحــافــظــات  مــخــتــلــف  فـــي 

كدفعة أولى«.
ــواب  أبــ أّن  الــحــســيــنــي  وأضــــــاف 
لــلــمــســتــثــمــريــن،  مــفــتــوحــة  اإلدارة 

ونسعى لتطوير آليات العمل لتعزيز 
قطاع االستثمار الوقفي الذي يمثل 
ــي لــتــنــمــيــة الــوقــف،  ــاسـ ــد األسـ ــرافـ الـ
العديد  تنفيذ  على  العمل  ويجري 
ــبــــادرات الــتــطــويــر، مـــؤكـــدا أن  مـــن مــ
تــنــمــيــة الـــوقـــف تــعــد مـــن األولـــويـــات 

الرئيسية في عمل اإلدارة.
ودعا الحسيني الشركات وقطاع 
ــراد وكـــافـــة الــراغــبــيــن  ــ ــال األفــ ــمـ األعـ
فــي االســتــثــمــار إلـــى االســتــفــادة من 
للجميع  المتاحة  العقارية  الفرص 
على  اإلدارة  صفحة  في  والمنشورة 
مـــوقـــع انـــســـتـــجـــرام، عــبــر الــتــواصــل 
اإللكتروني  البريد  عبر  اإلدارة  مــع 

.jwdgate@jwd.gov.bh

} يوسف الصالح.} محمد الحسيني.

ع���ق���ارا   24 ت����ط����رح  »ال���ج���ع���ف���ري���ة« 

ل��ال���ص��ت��ث��م��ار ف���ي م��خ��ت��ل��ف ال��م��ح��اف��ظ��ات

والتعليم  التربية  وزارة  تدعو 
المشاركة  الــى  الــكــريــم  الجمهور 
الجداول  »برنامج  المحاضرة  في 
اإللكترونية Excel« والتي ستقام 
يونيو   17 الموافق  الخميس  يــوم 

الجاري، من الرابعة الى السادسة 
ــر االتـــــصـــــال الـــمـــرئـــي  ــبـ مــــســــاًء عـ
التعرف  المباشر عن بعد، بهدف 
البرنامج واستخدامه  أدوات  على 
وتــقــديــم تــطــبــيــقــات عــمــلــيــة على 

ــج الـــــجـــــداول  ــامــ ــرنــ ــدام بــ ــ ــــخـ ــتـ ــ اسـ
في  الراغبين  فعلي  االلكترونية. 
التسجيل التواصل مع الرقميين 
التاليين: 17897250- 33044110.

وتأتي هذه المحاضرة ضمن 

ــرات افــتــراضــيــة  ــاضـ ــحـ ســلــســلــة مـ
متنوعة سيتم إعانها وتنظيمها 
ــاري  ــجــ ــًا خــــــال الـــشـــهـــر الــ ــاعــ ــبــ تــ
بالتعليم  الــمــخــتــصــيــن  بـــإشـــراف 

المستمر وخدمة المجتمع. 

»ال��ت��رب��ي��ة« ت��دع��و ال��ج��م��ه��ور اإل����ى ال��م��ح��ا���ص��رة 

الف��ت��را���ص��ي��ة ل��ب��رن��ام��ج ال���ج���داول الإل��ك��ت��رون��ي��ة

} جانب من تطعيم أعضاء نادي عبدالرحمن كانو.

ــلـــة الـــوطـــنـــيـــة  ــي إطــــــــار دعــــــم الـــحـــمـ ــ فـ
لــلــتــطــعــيــم تــحــت شـــعـــار »يــــــًدا بــيــد لــنــهــزم 
ــائـــحـــة كــــــورونــــــا«، واصــــلــــت الــمــحــافــظــة  جـ
الثانية  الجرعة  تطعيم  حملة  الشمالية 
من   44 بتطعيم  كــورونــا  جائحة  لمكافحة 
ــادي عــبــدالــرحــمــن كــانــو لــرعــايــة  أعـــضـــاء نــ
الوالدين واألهالي، وبذلك استكمل النادي 
تــطــعــيــم كــافــة أعـــضـــاء ومــنــتــســبــي الــنــادي 

والبالغ عددهم 202.
ورفــــع عــلــي بـــن الــشــيــخ عــبــدالــحــســيــن 
الشمالية  المحافظة  محافظ  العصفور 

لحضرة  االمــتــنــان  وعظيم  الشكر  خالص 
صاحب الجالة الملك المفدى لتوجيهاته 
الكريمة واللفتة اإلنسانية األبوية لضمان 
كافة  إلــى  الطبية  والرعاية  اللقاح  وصــول 
الـــمـــواطـــنـــيـــن، لــتــشــمــل حــمــلــة الــتــطــعــيــم 
مثمًنا  الوطن،  خارج  للمواطنين  الوطنية 
دور فريق البحرين برئاسة صاحب السمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
الــوزراء  مجلس  رئيس  األمين  العهد  ولــي 
فـــي تــقــديــم الــرعــايــة الــصــحــيــة مـــن خــال 
تــوفــيــر الــلــقــاحــات وإيــصــالــهــا عـــن طــريــق 

من  الــمــواطــنــيــن  إلـــى  المتنقلة  الـــوحـــدات 
سكنهم،  ومــحــال  مواقعهم  فــي  السن  كبار 
الشمالية  الــمــحــافــظــة  ســعــي  إلـــى  مــنــوًهــا 
الــتــطــعــيــم لتشمل  لــاســتــمــرار فـــي حــمــلــة 

مناطق أخرى بالمحافظة الشمالية.
والتنسيق  بالتعاون  العصفور  ــاد  وأشـ
رئيس  العهد  ولــي  سمو  مكتب  مع  القائم 
ونادي عبدالرحمن  الصحة  ووزارة  الــوزراء 
كـــانـــو لــرعــايــة الـــوالـــديـــن فـــي انـــجـــاح دعــم 
الــحــمــلــة الــوطــنــيــة لــتــطــعــيــم الــمــواطــنــيــن 
ــام بــتــقــديــم  وخـــاصـــة كـــبـــار الـــســـن، حــيــث قــ

ــاء  ــتـــورة وفــ ــلـــدكـ ــادات الـــتـــقـــديـــريـــة لـ ــهــ ــشــ الــ
الــصــحــة  ــزيـــز  ــعـ تـ إدارة  ــر  مــــديــ ــتـــي  ــربـ الـــشـ
ممثلة وزارة الصحة بالمجلس التنسيقي 
بــالــمــحــافــظــة والـــطـــاقـــم الــطــبــي لــلــوحــدة 
المتنقلة تقديرا لتعاونهم في إنجاح هذه 

المبادرة.
ــن جـــانـــبـــه، أعــــــرب يـــوســـف عـــبـــداهلل  مــ
للمحافظ  وتــقــديــره  شــكــره  عــن  المحميد 
اهتمام  أكــدت  التي  الــمــبــادرة  لهذه  ونائبه 
ــي  ــالــ ــة األهــ ــ ــــامـ الـــمـــحـــافـــظـــة بـــصـــحـــة وسـ

وخاصة كبار السن منهم.

الوالدين لرعاية  كانو  نادي عبدالرحمن  اأع�صاء  جميع  تطعيم 

ــــب الــــنــــائــــبــــان مــحــمــد  ــالـ ــ طـ
بفرض  السواد  وفاضل  بوحمود 
حظر التجول الكلي، وذلك بعد 
رصد حاالت لعدم التزام البعض 
ــريــــق الـــوطـــنـــي  ــفــ بـــتـــعـــلـــيـــمـــات الــ
الـــطـــبـــي، بــالــبــقــاء فـــي الــمــنــازل 
للحاجة،  والخروج  االمكان  قدر 
وتــجــاهــل الــكــثــيــريــن إلجـــــراءات 
الــحــجــر الــصــحــي، مــؤكــديــن أنــه 
قرار  اتخاذ  من صعوبة   بالرغم 
بد  ــه ال  أنــ اال  الــشــامــل  الــحــظــر 
لمواجهة  احترازي  كإجراء  منه، 

فيروس كورونا.
إعـــان  »إن  الـــنـــائـــبـــان  وقـــــال 
الفريق الوطني الطبي للتصدي 
لــفــيــروس كـــورونـــا )كـــوفـــيـــد-19(، 
االغاق  بقرارات  العمل  بتمديد 
للقطاعات االقتصادية، ال يعنى 
نــهــايــة الــــوبــــاء«، مــشــدديــن على 
وأنــه  قــائــمــا،  يـــزال  الخطر ال  أن 

مواصلة  الجميع  على  يتوجب 
االلتزام بمعايير السامة العامة 

والتباعد االجتماعي.
وأشار النائبان إلى ان الكثير 
ــار  ــي اطــ ــلــــدان لـــجـــات فــ ــبــ ــن الــ مــ

خــطــتــهــا الــحــكــومــيــة لــمــواجــهــة 
خطر انــتــشــار فــيــروس »كــورونــا«، 
لــفــرض حــــاالت الــــطــــوارئ وبـــدء 
حـــظـــر تـــجـــول فــعــلــي لــمــنــع أي 
عدد  زيـــادة  على  تعمل  تجمعات 

ثبت  والوفيات، حيث  المصابين 
التخفيف من  فــي  جـــدواه  مــدى 

آثار األزمة في عدة بلدان.
ثقتهم  عــن  النائبان  وأعـــرب 
في استجابة والتزام المواطنين 
المملكة  أرض  على  والمقيمين 
بكل ما يضمن سامتهم وسامة 
قدرة  على  مؤكدين،  مجتمعهم، 
المخلصين  بأبنائها  البحرين 
ووعيهم بحجم المسؤولية، على 

تخطي تلك المرحلة الحرجة.
على ضــرورة  النائبان  وشــدد 
المجتمع  أفـــــراد  جــمــيــع  تـــعـــاون 
ومقيمين  مواطنين  من  وفئاته 
ــام الــمــقــبــلــة مـــن خــال  ــ فـــي األيــ
ــراءات الــوقــائــيــة  ــاإلجــ ــزام بــ ــتـ االلـ
كـــافـــة الـــتـــي تــفــرضــهــا الــجــهــات 
للحفاظ  ــة  ــدولـ الـ فـــي  الــمــعــنــيــة 
الــبــشــريــة  األرواح  ســـامـــة  عــلــى 

الغالية.

م����ط����ال����ب����ات ن���ي���اب���ي���ة ب����ف����ر�����ض ح����ظ����ر ك����ل����ي ب�����ص��ب��ب 

ع������دم ال�����ت�����زام ال���ب���ع�������ض ب��������الإج��������راءات الح����ت����رازي����ة

} فا�سل ال�سواد.} محمد بو حمود.
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محميد احملميد

»عــن جــد..  واقــعــيــة،  بكل  ونقولها  بــصــراحــة، 
الــــمــــحــــات«.. كل  ــاب  ــة وأصــــحــ الــــدولــ يــعــيــن  اهلل 
الدولية  والوكاالت  الماركات  المحات.. أصحاب 
والـــمـــشـــاريـــع الـــضـــخـــمـــة، وأصــــحــــاب الــمــشــاريــع 
الصغر..  في  والمتناهية  والصغيرة  المتوسطة 
ــات، صــــاالت ريــاضــيــة وأفـــــراح،  ــونـ ــالـ مــطــاعــم وصـ
مــدارس  ترفيه،  ومــراكــز  سينما  وفــنــادق،  مقاهي 
وحضانات، سفريات ومعاهد، وغيرها كثير.. حتى 
العمل  واصلت  التي  والمؤسسات  المحات  تلك 
كــورونــا، وقـــرار اإلغــاق  والفتح، فــي ظــل جائحة 
الكل  الجميع..  وســامــة  أجــل ضمان صحة  مــن 
استثنائية،  غير  وظروفا  وتداعيات  خسائر  تكبد 
طالت ويبدو أنها ستطول، حتى تصل إلى درجة 

التعافي التام. 
لــيــس هــــذا شــــأن بــلــدنــا وحـــــده فـــي الــعــالــم، 
والــظــروف  الصعبة  التحديات  هــذه  يــواجــه  الكل 
هناك  ولكن  جميعا،  بها  نمر  التي  االستثنائية 
دول تعافت، وعادت للحياة الطبيعية، وأعلنت عن 
ودول  الكمام،  لبس  حتى  وألغت  الشامل،  الفتح 
أخرى فتحت ولكن بحذر وشــروط،، وهناك دول 
وعلى  الكامل،  شبه  والفتح  األمر  مواجهة  قررت 
صحته  مسؤولية  يتحمل  أن  ومقيم  مواطن  كل 
ــن الــتــطــعــيــمــات  ــان عـ ــ ــع اإلعــ وصـــحـــة أســــرتــــه، مـ
ــاالت الــقــائــمــة والـــوفـــيـــات،  ــحــ والـــفـــحـــوصـــات، والــ
قليلة وضئيلة جــدا، ال يصدقها  وأرقــام  بطريقة 
السكان في تلك  تتناسب مع عدد  أي عاقل، وال 

الدول..!!
تـــزال حريصة  ال  الـــدول  بعض  أن  فــي حين 
أوال،  والمقيم  المواطن  الحرص على صحة  كل 
وتــتــخــذ إجــــــــراءات مــــشــــددة، وهــــي مــســتــمــرة في 
الواقع  مــع  وتتعامل  والتقويم،  التقييم  عملية 
ومثل  ومهني،  علمي  وبشكل  لمستجداته  وفقا 
اليوم  »الخليجية خصوصا«، تتحمل  الدول  هذه 
حرصها ومسؤوليتها، وهناك أسلوب من الضغط 
ــدول عــلــيــهــا، حينما  غــيــر الــمــبــاشــر مــن بــعــض الــ
أو تلك على  الــدولــة  أن هــذه  الـــدول  تعلن بعض 
وتمنع  الــصــفــراء،  القائمة  أو  الــحــمــراء  القائمة 

رعاياها من دخول أراضيها.
ماركة  أو  ومــشــروع  أي صاحب محل  نلوم  ال 
ــواء مــن يــقــوم بالبيع  تــجــاريــة وعــامــة دولــيــة، سـ
السوق،  فــي  أو  التوصيل،  خــال  مــن  أو  المباشر 
وطــأت  يــئــّن تحت  تــجــاري، حينما  فــي مجمع  أو 
الــخــســائــر، ويــنــاشــد بــوقــف الـــرســـوم والــكــهــربــاء، 
ــقــــروض، واإليــــجــــار وااللـــتـــزامـــات  واألقــــســــاط والــ

األخرى.
ال نلوم أصحاب المحات ألن لديهم بضاعة 
قــد كــســدت، وأطــعــمــة فــســدت، ومــصــالــح تعطلت، 
وشركات  رواتـــب،  ينتظرون  وعــمــاال  بـــارت،  وأدوات 
وجهات  المحاكم،  وإال  اإليــجــار  لدفع  تاحقهم 
أسرية  التزامات  ولديهم  التحصيل،  دفع  تترقب 
وأمام هذا األمر يأمل جميع هؤالء  وشخصية.. 
ــــاق مع  ــع اإلغــ ــ بــفــتــح األســــــواق والـــمـــحـــات ورفـ
وخسائرهم  تضررت،  مصالحهم  ألن  الضوابط، 

تضاعفت، وال معين لهم.
ــة في  الــــدولــ نـــلـــوم  أن  نــســتــطــيــع  وكـــذلـــك ال 
قـــراراتـــهـــا وإجـــراءاتـــهـــا، فــهــي مــســؤولــة ومــؤتــمــنــة 
على صحة وسامة الجميع، وقد تكون القرارات 
العاج  ولكنها  البعض،  على  ضــرر  وفيها  »مـــرة«، 
األمثل من أجل المصلحة العامة، والوصول إلى 

المرحلة األهم وهي التعافي.
نستفيد من  أن  الــيــوم  المهم  مــن  كــان  ربــمــا 
ــدول، ومملكة  ــ الــتــجــارب الــنــاجــحــة فــي بــعــض الـ
البحرين من البلدان التي عندها تجربة ناجحة، 
ويـــجـــب أن نـــؤمـــن بـــذلـــك، فــمــا قــدمــتــه وتــقــدمــه 
لــم تقدمه  ودعـــم  ورعــايــة  البحرين مــن خــدمــات 
حتى بعض الدول الخليجية، ولكن ذلك ال يمنع 
مــن أن نـــرى كــيــف تــمــت الــتــجــارب الــنــاجــحــة في 
تــراجــع بسبب  أي  فيها  ولــم يحدث  الـــدول،  تلك 
تراخي االلتزام الشعبي والوعي المجتمعي، مع 
أهمية أن نواصل في منهجية الشفافية والخطة 
وبث  والــتــفــهــم،  والــتــعــاون  والمتكاملة،  الشاملة 
الــبــدائــل، والعمل على  الـــروح اإليــجــابــيــة، وطـــرح 

رفع الضرر عن القطاعات المتضررة. 

malmahmeed7@gmail.com

عن جد.. اهلل يعين 

الدولة واأ�صحاب المحالت

ــداهلل  ــبـ ــنـــدس عـ ــهـ ــمـ ــن الـ ــمـ ثـ
الـــحـــويـــحـــي الـــتـــوجـــيـــه الــمــلــكــي 
ــرة تــطــعــيــم  ــاشــ ــبــ ــمــ ــي بــ ــ ــامـ ــ ــسـ ــ الـ
الــبــحــريــنــيــيــن الــمــقــيــمــيــن فــي 
ــارج والــــــذي يــمــثــل إضــافــة  ــخــ الــ
في  البحرين  سجل  إلــى  كبيرة 
الرعاية التي توليها للمواطنين 
والتقدير  الــوطــن  داخــل وخـــارج 
والمقيمين،  للمواطنين  العالي 
والذي يعبر عن اهتمام القيادة 

الرشيدة بحقوق اإلنسان.
ــي فـــي  ــ ــحـ ــ ــويـ ــ ــحـ ــ ونـــــــاشـــــــد الـ
اللقاء الثالث لبرنامج )نطمئن 
عـــلـــيـــكـــم( الـــــــذي عــــقــــده تــجــمــع 
الـــوحـــدة الــوطــنــيــة مــع أصــحــاب 
الحكومة  مدينة حمد  مجالس 
ــاء عــن  ــربـ ــهـ ــكـ تــحــمــل فــــاتــــورة الـ
المواطنين مدة 6 شهور  جميع 
له  تتعرض  ما  لتخفيف  أخــرى 
ــر مـــن مــعــانــاة خــــال هــذه  ــ األسـ
الفترة، وقال: نقدر ما قامت به 
الماضية  الــفــتــرة  فــي  الحكومة 
من دعم القطاعات االقتصادية 
والمواطنين ما ساهم في الحد 

مـــن األضـــــــرار والـــمـــعـــانـــاة الــتــي 
سببتها الجائحة.

ــــم حــــزمــــة  ــديـ ــ ــقـ ــ واقــــــــتــــــــرح تـ
ــلـــة لـــدعـــم  ــامـ ــكـ ــتـ ــة مـ ــاديــ ــصــ ــتــ اقــ
القطاعات االقتصادية الصغيرة 
يفقدها  ال  حــتــى  والــمــتــوســطــة 
مضيفا:  البحريني،  االقــتــصــاد 
بديل  إيجاد  نستطيع  لن  ألننا 
فقدناها  إذا  الــقــطــاعــات،  لــهــذه 
مؤكًدا  الجائحة،  ظــروف  بسبب 
أن مناشداتهم للقيادة الرشيدة 
بأنهم  الكبيرة  الثقة  عن  ناتجة 
لــــن يـــتـــوانـــوا فــــي الــــوقــــوف إلـــى 
جانب المواطن كما هو ديدنهم.
وقــــــــد تــــــم إعــــــــــــداد خـــطـــاب 
ــدة الــوطــنــيــة  ــوحــ مـــن تــجــمــع الــ
مــن  ــا  ــًســ ــلــ مــــجــ  28 وأصـــــــحـــــــاب 
إلى  وإرساله  البحرين،  مجالس 
رئيس  الــعــهــد  ولـــي  ســمــو  مكتب 
الملكي  السمو  صاحب  الـــوزراء 
ــمـــد آل  ــان بــــن حـ ــمـ ــلـ األمــــيــــر سـ
من  مجموعة  يتضمن  خليفة، 
الــمــطــالــب والــمــقــتــرحــات الــتــي 
اللقاءات  مناقشتها خال  تمت 

التجمع  عــقــدهــا  الــتــي  الــثــاثــة 
ــاب الـــمـــجـــالـــس فــي  ــ ــحـ ــ ــع أصـ ــ مـ

مختلف مناطق البحرين.
ــا  ــنــ وقــــــــــــال الـــــحـــــويـــــحـــــي إنــ
نــــقــــف بــــكــــل قــــــــوة إلــــــــى جـــانـــب 
ــتــــزام  ــريـــق الـــبـــحـــريـــن فــــي االلــ فـ
التي  والتوجيهات  بالتعليمات 
تـــصـــدر مـــنـــه، وآخـــرهـــا مـــا صــدر 
اإلغــاق على  لفترة  من تمديد 
ــات لــلــحــد مــن  ــاعـ ــقـــطـ بـــعـــض الـ

انــتــشــار الــفــيــروس، مــشــيــًرا إلــى 
وإجراءاتها  اإلغــاق  أن عمليات 
أعـــطـــت نــتــائــج ايــجــابــيــة خــال 
الـــفـــتـــرة الـــمـــاضـــيـــة بــانــخــفــاض 
مــن 3200 في  االنــتــشــار  مــعــدل 
وارتـــفـــاع عــدد  إلـــى 1520  الـــيـــوم 
الحاالت المتعافية إلى أكثر من 
عــدد  ووصـــــول  الـــيـــوم  فـــي   3000
التطعيمات إلى أكثر من مليون 
جرعة من الجرعة األولى و832 
الثانية  ألف جرعة من الجرعة 
يــدلــل على صحة تلك  مــا  وهــو 

الخطوات.
ــيـــة االســـتـــجـــابـــة  ــمـ وأكـــــــد أهـ
ــق الـــبـــحـــريـــن فــي  ــريـ لــــدعــــوات فـ
وكذلك  المنشطة  الجرعة  اخذ 
ــات  ــئــ ــفــ ــات لــــكــــل الــ ــمــ ــيــ ــعــ ــتــــطــ الــ
عاما   17 إلـــى   12 مــن  الــعــمــريــة 
ــا إلـــى  ــنـ ــلـ ــا ســــــوف يـــوصـ ــ وهــــــو مـ
الحصانة المجتمعية في أقرب 
وقــــت مــمــكــن مــتــقــدًمــا بــالــشــكــر 
األمامية  للصفوف  المستحق 
في  ومطالًبا  الطبية  والطواقم 
الــوقــت نفسه بــالــكــف عــن إثـــارة 

الشائعات التي تتسبب في نشر 
المجتمع،  فــي  والــهــلــع  الــخــوف 
ــاإلبــــاغ عـــن كـــل من  مــطــالــبــا بــ
يـــقـــوم بـــهـــذا الـــعـــمـــل الــمــشــيــن، 
مجددا الدعوة لمقترح التجمع 
ــي إلـــــى إنــــشــــاء صـــنـــدوق  ــ ــداعـ ــ الـ
لدعم األسر التي فقدت معيلها 
وإعطائهم  أبنائهم  توظيف  أو 

أولوية في ذلك.
حــــضــــر الـــــلـــــقـــــاء أصــــحــــاب 
مـــجـــلـــس الـــمـــحـــمـــيـــد ومــجــلــس 
ــد  ــالــ الــــخــــنــــجــــي ومـــــجـــــلـــــس خــ
ــلـــس مــطــشــر  ــجـ الـــمـــنـــاصـــيـــر ومـ
العيد  لطيفة  ومجلس  الدندل 
ومجلس سهى الغوزي ومجلس 
ــة إلــــى  ــ ــافـ ــ ــاإلضـ ــ ــلــــي الـــــفـــــرج بـ عــ
مجلس الرويعي وضيف الشرف 

األستاذ تقي البحارنة.
وأعـــــربـــــوا فــــي مــداخــاتــهــم 
ــهـــم  ــمـ خــــــــال الـــــلـــــقـــــاء عــــــن دعـ
واســتــعــدادهــم  الــوطــنــي  للفريق 
لانخراط في العمل التطوعي 
لتوعية المجتمع وحث الجميع 

على أخذ اللقاح.

التجم��ع و28 م��ن مجال���س البحري��ن يرفع��ون اإل��ى الحكوم��ة طل��ب تقدي��م

الغل��ق م��ن  لحمايته��ا  والمتو�س��طة  ال�سغي��رة  للموؤ�س�س��ات  دع��م  حزم��ة 

} عبداهلل الحويحي.

ــة  ــ ــ ــزراعـ ــ ــ ــل الـ ــ ــيــ ــ شـــــــــــارك وكــ
ــة بـــــــــوزارة  ــريــ ــحــ ــبــ والـــــــثـــــــروة الــ
ــال وشـــــــؤون الـــبـــلـــديـــات  ــ ــغـ ــ األشـ
والتخطيط العمراني الدكتور 
نبيل محمد أبوالفتح في ورشة 
الــعــمــل الـــدولـــيـــة حــــول األمـــن 
التعاون  مجلس  فــي  الــغــذائــي 
لــــدول الــخــلــيــج الــعــربــيــة الــتــي 
والمياه  البيئة  وزارة  نظمتها 
ــة بــالــمــمــلــكــة الــعــربــيــة  والــــزراعــ
الــســعــوديــة والــتــي عــقــدت عبر 
تضمن  كما  المرئي،  االتــصــال 
وفد مملكة البحرين المشارك 
المساعد  الوكيل  الــورشــة،  فــي 
ــور  ــتــ ــدكــ ــؤون الـــــــزراعـــــــة الــ ــ ــشــ ــ لــ
عبدالعزيز محمد عبدالكريم.
الورشة،  خال  كلمته  وفي 
قــــال أبـــوالـــفـــتـــح: يــشــكــل ملف 
الــغــذائــي مــحــورًا مهمًا  األمـــن 
ـــغ فــي  ــالـ يـــحـــظـــى بـــاهـــتـــمـــام بــ
ــًا  ــطـــاقـ ــن انـ ــريـ ــحـ ــبـ مــمــلــكــة الـ
مــن حــرص الــقــيــادة الــرشــيــدة، 
وبــــنــــاء عـــلـــى ذلـــــك تــــم إعـــــداد 
اســتــراتــيــجــيــة لــأمــن الــغــذائــي 
بالشراكة بين مملكة البحرين 
ومــنــظــمــة األغــــذيــــة والــــزراعــــة 
وقد  »الــفــاو«،  المتحدة  لأمم 
ــاد  ــتـــمـ ــك اعـ ــ ــ تـــمـــخـــض عـــــن ذلـ
عـــــــــدة مـــــــــبـــــــــادرات لـــتـــحـــســـيـــن 
ــي والــســمــكــي  ــ ــزراعـ ــ اإلنــــتــــاج الـ
ــن خــــال تبني  مـ والـــحـــيـــوانـــي 
األســـالـــيـــب الـــزراعـــيـــة والــنــظــم 
الــحــديــثــة الــمــســتــدامــة والــتــي 
تهدف إلــى دعــم بــرامــج االمــن 
االكتفاء  نسب  لرفع  الــغــذائــي 
الذاتي المحلي من المنتجات 
الزراعية )النباتية والحيوانية( 
والــســمــكــي، ورفـــع الــكــفــاءة في 
الطبيعية،  الـــمـــوارد  اســتــغــال 
إضـــافـــة إلـــى تــطــويــر الـــقـــدرات 
الــوطــنــيــة فـــي مـــجـــال اإلنـــتـــاج 

الزراعي والسمكي والصناعات 
الغذائية، والحفاظ على خبرة 
أصحاب تلك المهن من خال 
وتحسين  الائق  العمل  توفير 

المستوى المعيشي.
الــبــحــريــن  أن  ــــى  إلـ ــار  ــ ــ وأشـ
عازمة على التوسع في مجال 
تــربــة لمواجهة  بـــدون  الــزراعــة 
الــــــظــــــروف الـــمـــنـــاخـــيـــة وشــــح 
الــــمــــوارد بــغــرض رفــــع اإلنــتــاج 
الــزراعــي مــن الــخــضــروات، مع 
توفير فرص عمل للمواطنين، 
ــة مــمــلــكــة  ــومـ ــكـ ــا تـــعـــمـــل حـ ــمـ كـ
ــتـــوســـع فــي  الـــبـــحـــريـــن عـــلـــى الـ
لما  السمكي  االســتــزراع  قطاع 
يشكله هذا القطاع من عنصر 
مهم في زيادة اإلنتاج المحلي 

من األسماك.
البحرين  أن مبادرات  وذكر 
لــلــنــهــوض بــقــطــاعــات الـــزراعـــة 
والحيوانية  السمكية  والــثــروة 
تـــركـــز عـــلـــى تــبــنــي األســـالـــيـــب 
رفــــع نسبة  بـــهـــدف  الــمــتــطــورة 
من  والحد  ونوعًا  كمًا  اإلنتاج 
وتخفيض  الـــمـــوارد  اســتــنــزاف 
وتعظيم  اإلنــتــاجــيــة،  النفقات 
االستفادة من المياه المعالجة 
ثـــاثـــيـــًا كــخــطــة اســتــراتــيــجــيــة 
المياه  اســتــدامــة  نــحــو ضــمــان 

الجوفية.
وخــتــم أبــوالــفــتــح بــالــقــول: 
يـــأتـــي ضـــمـــن جــهــود   ذلـــــك  إن 
ــبـــحـــريـــن لــتــحــقــيــق  مــمــلــكــة الـ
ــدام فــي  ــ ــتـ ــ ــسـ ــ أمــــــــن غــــــذائــــــي مـ
الــزراعــيــة  الــقــطــاعــات  مختلف 
والــســمــكــيــة والــغــذائــيــة، عــاوة 
الخبرات  مــن  االســتــفــادة  على 
والـــــتـــــجـــــارب الــــتــــي تــمــتــلــكــهــا 
ذات  الـــــدولـــــيـــــة  ــنــــظــــمــــات  الــــمــ

العاقة باألمن الغذائي. 
إلى ذلك، استعرض الوكيل 

ــة  ــ ــزراعـ ــ ــــؤون الـ ــــشـ ــد لـ ــاعـ ــسـ ــمـ الـ
محمد  عــبــدالــعــزيــز  الـــدكـــتـــور 
عبدالكريم استراتيجية مملكة 
يــخــص األمــن  الــبــحــريــن فيما 
الغذائي، وأشار إلى أن الغايات 
االستراتيجية تتضمن تشجيع 
النظم المبتكرة التي تزيد من 
وتضمن  اإلنــتــاج  وكمية  جـــودة 
المنتجة  لأغذية  االستدامة 
ــًا، وتـــطـــويـــر الـــتـــدابـــيـــر  ــيـ ــلـ مـــحـ
ــن أجــــــل تــخــفــيــف  ــ الـــــازمـــــة مـ
تؤثر  التي  االضطرابات  وطــأة 
الـــواردات من خال رصد  على 
ــيــــاطــــات وتـــعـــزيـــز بــيــئــة  ــتــ االحــ
الـــتـــجـــارة واالســـتـــثـــمـــار، عـــاوة 
وضمان  الهدر  من  الحد  على 

األمن الغذائي.
الــعــمــل  ورشـــــــة  إن  وقــــــــال: 
ــنـــاء  خـــلـــصـــت إلـــــــى ضــــــــــرورة بـ
لأمن  استراتيجية  منظومة 
الـــغـــذائـــي عـــلـــى مـــســـتـــوى دول 
مــجــلــس الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي 
عبر البناء على ما تم تحقيقه 
حــالــيــًا مـــن حــيــث الــمــمــكــنــات، 
والــشــركــات  األدوات  الــتــدابــيــر، 
الورشة  كما خلصت  العالمية، 
الحاجة  يــقــود  الطلب  أن  إلــى 
الغذائية  الــحــصــة  تــنــويــع  إلـــى 
الحصة  وبــالــتــالــي  الــعــالــمــيــة، 
الـــــغـــــذائـــــيـــــة لـــــــــــدول مـــجـــلـــس 
غذائي  أمــن  لتحقيق  التعاون 
ــاف أن الــورشــة  وتـــغـــذوي. وأضــ
ــرورة االســـتـــثـــمـــار  ــ ــضـ ــ ــت بـ ــ ــ أوصـ
الزراعية  التقنيات  مجال  في 
اإلنتاجية، مع المحافظة على 
الطبيعية  الـــمـــوارد  اســتــدامــة 
والـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة الــمــتــعــلــقــة 
القطاعات  أو  الــزراعــة  بقطاع 
وسكك  الموانئ  مثل  الداعمة 
ــرق والــتــعــلــيــم  ــطــ الـــحـــديـــد والــ
ــة الــــغــــذاء  ــومـ ــنـــظـ ــر مـ ــويـ ــتـــطـ لـ

مــجــلــس  دول  مـــســـتـــوى  عـــلـــى 
ــيـــجـــي ســـــواء  ــلـ ــاون الـــخـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الـ
عـــلـــى مـــســـتـــوى االســـتـــثـــمـــارات 
لضمان  العالمية  أو  المحلية 

انسياب وصول السلع بين دول 
المجلس.

وبّين أن الورشة شددت في 
تنويع  ضـــرورة  على  توصياتها 
مثل  األساسية  الغذاء  مصادر 
والــتــي  واألرز  والـــقـــمـــح  الــــــذرة 
تعد من المصادر الهامة لدول 
من  وتتغير  وتــتــبــايــن  الخليج 
دولة إلى دولة، وهو ما يتطلب 
بـــنـــاء مــنــظــومــة اســتــراتــيــجــيــة 
مجلس  بــدول  الغذائي  لأمن 
الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي وتــنــويــع 
الرئيسية  السلع  هــذه  مــصــادر 
وعــمــل الــتــقــديــرات والــتــنــبــؤات 
بالدول التي سينمو فيها إنتاج 
سلع محددة تحتاج اليها دول 
الــمــجــلــس لــضــمــان اســتــدامــة 

إمداداتها.

م���������ب���������ادرات م����ح����ل����ي����ة و�������س������راك������ة خ���ل���ي���ج���ي���ة 

ت���ح���ق���ي���ق���ا ل�������أم������ن ال�����غ�����ذائ�����ي ف������ي ال���ب���ح���ري���ن

} د. نبيل أبوالفتح.

ــن  ــريـ ــبـــحـ ــة الـ ــعــ ــامــ أكـــــــــدت جــ
حــرصــهــا عــلــى تــعــزيــز اســتــخــدام 
ــة لـــــــــأدوات  ــبــ ــلــ األســـــــاتـــــــذة والــــطــ
ــة، مــع  ــيــ ــتــــرونــ ــكــ الــتــعــلــيــمــيــة اإللــ
خال  نمت  التي  خبراتهم  تراكم 
الــفــصــول األربـــعـــة الــمــاضــيــة بعد 
اعتماد التعلم اإللكتروني الكلي، 
بـــســـبـــب ظـــــــروف الـــتـــبـــاعـــد الـــتـــي 
)كوفيد- كورونا  جائحة  فرضتها 

 .)19
التعلم  مركز  مديرة  وأعلنت 
اإللكتروني في الجامعة الدكتورة 
ــداهلل آل  ــبــ الـــشـــيـــخـــة فـــــّي بـــنـــت عــ
مـــن   %60 نـــــحـــــو  أن  ــة  ــفــ ــيــ ــلــ خــ
للمقررات  النهائية  االمتحانات 
األكاديمية المختلفة أجريت عن 
االمتحانات  مراقبة  نظام  طريق 
تكيف  الــــذي   )Respondus(
ــاتــــذة بــصــورة  مــعــه الــطــلــبــة واألســ
جيدة، مشيرة إلى أن اغلب العدد 
المتبقي من المقررات لم تعتمد 
ــارات نــظــريــة،  ــبـ ــتـ ــراء اخـ ـــ عــلــى إجـ
استخدام  الــى  تحتج  لــم  وبــذلــك 
نـــظـــام مــراقــبــة االمـــتـــحـــانـــات، بل 
الــتــقــيــيــم فيها  أســالــيــب  تــنــوعــت 
التطبيقات،  على  اعتمدت  حيث 
من  غــيــرهــا  أو  ــات،  ــمـــشـــروعـ الـ أو 

األساليب. 
البحرين  جامعة  وتستخدم 
بـــورد  بــــاك  الــتــعــلــم  إدارة  نـــظـــام 
وأدوات  الــذي يتيح عــدة خــدمــات 
هيئة  وأعــضــاء  للطلبة  تعليمية 
الجامعة  اقتنت  وقــد  الــتــدريــس، 
الــنــســخــة الـــمـــطـــورة لــلــنــظــام في 

العام الماضي. 
واخـــــــتـــــــتـــــــمـــــــت الـــــجـــــامـــــعـــــة 
ــارات الــنــهــائــيــة لــلــفــصــل  ــبــ ــتــ االخــ

ــام  ــعــ ــن الــ ــ الـــــــدراســـــــي الــــثــــانــــي مــ
يـــوم  2021/2020م  الـــجـــامـــعـــي 
الثاثاء )الموافق 8 يونيو 2021(. 
وبحسب د. فّي بنت عبداهلل، 
ــإنَّ عـــدد االخـــتـــبـــارات الــتــي قــام  فــ
ــا عـــبـــر نـــظـــام  ــهـ ــتـ ــأديـ ــتـ ــلـــبـــة بـ الـــطـ
مــراقــبــة االمــتــحــانــات فــي الفصل 
الثاني زادت على 111 ألف اختبار 
أيـــام االمــتــحــانــات العشرة،  خــال 
الــتــي امــتــدت مــن 29 مــايــو إلــى 8 

يونيو 2021م. 
اعــتــاد الطلبة  »لــقــد  وقــالــت: 
ــــس  ــدريــ ــ ــتــ ــ ــة الــ ــ ــئـ ــ ــيـ ــ وأعــــــــــضــــــــــاء هـ
ــتــــخــــدام نـــظـــام مــراقــبــة  عـــلـــى اســ
العملية  وأصبحت  االمــتــحــانــات، 
سلسلة بالنسبة لهم، حيث تلقى 
مركز التعلم اإللكتروني اتصاالت 
ــالـــفـــصـــول  مــــــحــــــدودة مــــقــــارنــــة بـ
»ضعف  أن  إلى  مشيرة  السابقة«، 
شــبــكــة اإلنـــتـــرنـــت يــشــكــل تــحــديــًا 

لبعض الطلبة«. 
التعلم  مركز  مديرة  وأشــارت 
الــجــامــعــة  أن  إلـــــى  اإللـــكـــتـــرونـــي 
ســتــعــمــل خــــال الـــعـــام الــجــامــعــي 
المقبل على التوسع في استخدام 
خدمة  مثل  التعليمية،  األدوات 
المحتوى  إلـــى  الـــوصـــول  تسهيل 
تحليل  وأداة   ،)Ally( اإللكتروني 
على  ستساعد  التي  المعلومات، 
اســتــقــاء مــعــلــومــات مــفــصــلــة عن 
ســيــر الــعــمــلــيــة الــتــعــلــيــمــيــة، وهــو 
األمــــر الــــذي ســيــســهــم بـــــدوره في 

تحسينها واستدامتها. 
بــــيــــن  مـــــــــــن  أن  وذكــــــــــــــــــــــرت 
ــات الــــقــــادمــــة: الـــربـــط  ــمـــشـــروعـ الـ
اإللـــــكـــــتـــــرونـــــي بــــيــــن مــــخــــرجــــات 
الـــمـــقـــررات والـــمـــحـــتـــوى الــعــلــمــي 

على المنصة، لمساعدة األساتذة 
والــطــلــبــة عــلــى تــحــديــد ومــعــرفــة 
وما  ومخرجاته،  المقرر،  أهــداف 
إذا كـــان مــحــتــواه يــفــي بــاألهــداف 

الموضوعة. 
حريصة  الجامعة  أن  وأكــدت 
من  استفادة  أقصى  تحقيق  على 
التي  اإللــكــتــرونــي  التعلم  عملية 
اإستراتيجية  تسريع  في  أسهمت 
الــتــعــلــيــم عـــن بـــعـــد، وطــــــورت من 
مهارات األساتذة والطلبة، وعززت 

التعلم الذاتي. 
وفــيــمــا يــتــعــلــق بــنــظــام بــاك 
بـــورد الــمــطــور، قــالــت د. فـــّي بنت 
اتخذت  »لقد  خليفة:  آل  عبداهلل 
النسخة  باقتناء  ــرارًا  قـ الجامعة 
الـــمـــطـــورة لــلــبــرنــامــج فـــي الــوقــت 
الــمــنــاســب، حــيــث ســهــلــت عملية 
إجـــــــــــراء االخــــــتــــــبــــــارات لــجــمــيــع 
الــطــلــبــة، وأتــاحــت لــهــم اســتــخــدام 

أحدث األدوات التعليمية«.

60% من االختبارات جرت با�ستخدام نظام مراقبة االمتحانات

ج���ام���ع���ة ال���ب���ح���ري���ن ت���ت���ج���ه اإل�������ى ت��ع��زي��ز

االإل�ك�ت�رون����ية الت�ع�ل�ي����مية  االأدوات  ا�ست�خ����دام 

} د. الشيخة فّي بنت عبداهلل.

أشـــــاد الــمــهــنــدس بـــاســـم بن 
يــعــقــوب الــحــمــر وزيـــــر اإلســـكـــان 
ــهــــود مــــؤســــســــات الـــتـــطـــويـــر  بــــجــ
الـــوزارة  مــع  المتعاونة  الــعــقــاري 
والتي  مــزايــا،  برنامج  مــن خــال 
ــداف ورؤى  ــ ــ أهـ ــار  ــ فــــي إطــ تــعــمــل 
الــــــــــوزارة عـــبـــر تـــقـــديـــم الــحــلــول 
التي تكفل  للمواطنين  السكنية 
فــوريــة الــحــصــول عــلــى الــخــدمــة 
اإلســـكـــانـــيـــة، وتـــتـــيـــح لــلــمــواطــن 
ــار ســكــنــه  ــيـ ــتـ ــة كـــبـــيـــرة الخـ ــرونــ مــ
احتياجاته  يلبي  والذي  المائم 
مــــن حـــيـــث الـــمـــوقـــع الــجــغــرافــي 
الداخلية  والمكونات  والمساحة 

للوحدة السكنية.
ونـــوه وزيـــر اإلســـكـــان إلـــى أن 
الـــبـــرنـــامـــج شـــهـــد مـــنـــذ تــدشــيــنــه 
العقاري  التطوير  شركات  توفير 
مـــخـــتـــلـــف  فـــــــي  مــــــشــــــروعــــــًا   84
ــر  ــ ــة، األمـ ــكـ ــلـ ــمـ ــمـ مـــحـــافـــظـــات الـ
ــذي أســهــم فـــي تــوفــيــر السكن  الــ
الـــمـــائـــم والـــــفـــــوري ألكــــثــــر مــن 
8000 أسرة بحرينية، في ترجمة 

الشراكة  مــحــور  لنجاح  واضــحــة 
ــــذي  ــاع الـــــخـــــاص، الـ ــقــــطــ ــع الــ ــ مـ
الــحــكــومــة السابق  بــرنــامــج  ــره  أقـ

والحالي.
تـــوفـــيـــر  إن  الـــــــوزيـــــــر  وقـــــــــال 
الـــحـــلـــول اإلســـكـــانـــيـــة الــمــبــتــكــرة 
والفورية تأتي في مقدمة خطط 
الحالية،  المرحلة  الــوزارة خال 
تنفيذًا لرؤى وتوجيهات صاحب 
األمـــيـــر سلمان  الــمــلــكــي  الــســمــو 

العهد  ولــي  خليفة  آل  حمد  بــن 
رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــــوزراء بــشــأن 
لإلسكان  مبتكرة  حلول  صياغة 
مع  بــالــشــراكــة  التحتية  والــُبــنــى 
وتيرة  لتسريع  الــخــاص  القطاع 
اإلنجاز، حيث تسعى الوزارة إلى 
مــبــادرات  عــن  المستمر  الــبــحــث 
إسكانية مبتكرة تسهم في سرعة 
السكن  المواطنين على  حصول 

المائم.
وأكد وزير اإلسكان أن الوزارة 
ــراء رصــــــد مــســتــمــر  ــ ــإجــ ــ تــــقــــوم بــ
لجميع مراحل الدورة اإلجرائية 
لــاســتــفــادة مـــن بــرنــامــج مــزايــا، 
التحسين  فـــرص  إيــجــاد  بــهــدف 
والـــتـــطـــويـــر، وبـــمـــا يــكــفــل ســرعــة 
اإلجــــــــــراءات وفــــوريــــة الــحــصــول 
الــمــائــم، منوهًا  الــمــســكــن  عــلــى 
إلى أن برنامج مزايا يؤكد نجاح 
رؤية الحكومة في توفير خدمات 
فـــوريـــة لــلــمــواطــنــيــن مـــن خــال 

الشراكة مع القطاع الخاص.
وأشـــــار الـــوزيـــر إلــــى بــرنــامــج 

ــا حــقــقــه فــــي الــفــتــرة  ــ ــا ومـ ــزايــ مــ
ــرة مـــن إقـــبـــال واســـــع من  ــيــ األخــ
ــبـــل الــمــنــتــفــعــيــن، فــــضــــًا عــن  قـ
أثـــــره االقـــتـــصـــادي الـــــذي يــرفــد 
عبر  بالمملكة  التنموية  العجلة 
مع  والمثمرة  القائمة  الــشــراكــة 
ــاع الــــخــــاص والـــــــذي فـــاق  ــقـــطـ الـ
حــجــم نــشــاطــه االقــتــصــادي 880 
ــدًا أن عــدد  ــؤكــ ــار، مــ ــنــ مــلــيــون ديــ
المستفيدين من برنامج »مزايا« 
اآلن  حتى  بلغ  قد  تدشينه  منذ 

نحو 8000 مستفيد.
الحمر  المهندس  أفـــاد  كما 
ــويــــر حـــقـــوق  بـــــــأن بــــرنــــامــــج تــــطــ
القطاع  بــالــتــعــاون مــع  األراضــــي 
ــات  وبــــالــــتــــحــــديــــد مــــــع مــــؤســــســ
الـــتـــطـــويـــر الــــعــــقــــاري يـــعـــد أحـــد 
وخاصة  الحكومة،  أولويات  أبــرز 
المبتكرة  الحلول  أحــد  يعد  أنــه 
لتوفير السكن االجتماعي، وقال: 
»إنه من المؤمل أن يمثل تنفيذ 
مــشــروع الـــلـــوزي خــطــوة جــديــدة 
عـــلـــى صـــعـــيـــد تـــعـــزيـــز الـــتـــعـــاون 

ــومـــي  ــكـ ــيــــن الـــحـ ــاعــ ــن الــــقــــطــ ــيــ بــ
والخاص لتوفير مشاريع السكن 
االجـــتـــمـــاعـــي لــلــمــواطــنــيــن، وال 
سيما أنه سيعزز من رؤية تقديم 
للمواطنين  الــفــوريــة  الــخــدمــات 
من خال توفير قاعدة كبيرة من 
المعروض من الوحدات السكنية 
وإتــاحــة  الــمــنــاســبــة،  الكلفة  ذات 
ــا مــــن خـــــال الـــخـــدمـــات  ــهـ ــرائـ شـ
الــوزارة،  تتيحها  التي  التمويلية 
لــيــمــثــل خــــيــــارًا إضـــافـــيـــًا ضــمــن 
الخيارات المتنوعة التي تتيحها 

الوزارة أمام المواطنين«.
وأوضـــح »الــحــمــر« أن الـــوزارة 
تستهدف من خال هذا البرنامج 
التجريبية  نسخته  نــجــاح  حــال 
السكنية  الــــوحــــدات  آالف  بـــنـــاء 
عــــلــــى األراضـــــــــــــي الـــحـــكـــومـــيـــة، 
كبيرا  عـــددا  الـــذي سيوفر  األمـــر 
بأسعار  السكنية  الـــوحـــدات  مــن 
المستفيدين  تــنــاســب  تنافسية 
من خدمة التمويات اإلسكانية. 

م�����س��روع��ا  84 وف����ر  »م����زاي����ا«  االإ�����س����ك����ان:  وزي�����ر 

اأ���س��رة اآالف   8 م��ن  الأك��ث��ر  ف��وري��ا  �سك�ن�ا  ووف���ر  ع��ق��اري��ا 

} وزير اإلسكان.

في إطار االهتمام المستمر والجهود المبذولة التي 
والتخطيط  الــبــلــديــات  وشـــؤون  األشــغــال  وزارة  بها  تــقــوم 
العمراني والتعاون الوثيق مع مختلف الوزارات والهيئات 
ــٍد ســـــــواء، صـــرح  ــ ــر الــحــكــومــيــة عـــلـــى حـ ــيـ الــحــكــومــيــة وغـ
الوكيل  خليفة  آل  محمد  بــن  مشعل  الشيخ  المهندس 
ــالـــوزارة بــأنــه قد  الــمــســاعــد لــمــشــاريــع الــبــنــاء والــصــيــانــة بـ
بدأت أعمال تنفيذ مشروع توسعة المحجر البيطري في 
أنه من  إلى  الخيل، مشيًرا  للفروسية وسباق  راشد  نادي 
المؤمل أن يتم االنتهاء منه خال الربع األخير من العام 

الحالي 2021م.
ــد لــلــفــروســيــة يــعــتــبــر مــــن أهـــم  ــ ــادي راشــ ــ ــر أن نــ ــ وذكــ
المشاريع التي تحرص الوزارة على تنفيذها، وأنه جاء في 
إطار االهتمام المستمر والجهود المبذولة التي تقوم بها 
رعاية شؤون  هيئة  الوثيق مع  والتعاون  األشغال«  »شؤون 
الخيل والمعنيين في نادي راشد للفروسية وسباق الخيل 

الخيل  رعــايــة  مجال  فــي  العاقة  ذات  األخـــرى  والجهات 
لتطوير المنشآت المرتبطة وتقديم كل التسهيات.

الرئيسي  الــهــدف  أن  خليفة  آل  مشعل  الشيخ  وذكـــر 
من هذا المشروع هو االرتقاء برياضة الخيل والفروسية 
جذب  مــن  المملكة  تمّكن  التي  التحتية  البنية  وتعزيز 
الدولية  والــفــعــالــيــات  المسابقات  واســتــضــافــة  الــســبــاقــات 
ــم الــمــمــلــكــة عــلــى الــخــارطــة الــدولــيــة فــي هــذه  وتــضــع اسـ
الرياضة التي هي إرث اآلباء واألجداد.كما تهدف الوزارة 
مــن خــال هــذا الــمــشــروع إلــى رفــع الــطــاقــة االستيعابية 
الــحــالــيــة بــالــمــحــجــر الــصــحــي لــلــخــيــول مـــن 26 إلـــى 50 
مطابقته  لضمان  المحجر  مستوى  رفــع  وكــذلــك  خيا 
تماشًيا  وذلـــك  دولــيــا  المعتمدة  والمعايير  للمتطلبات 
مــع خــطــة هــيــئــة رعــايــة شــــؤون الــخــيــل لتنفيذ عـــدد من 
المشاريع اإلنشائية ومشاريع الصيانة للمنشآت الخاصة 
المستويات  مواكبة  أجل  من  الخيل  بشؤون  العاقة  ذات 

الفنية  القياسية  الــمــواصــفــات  ألحـــدث  ووفــًقــا  العالمية 
الدولية. وأشار الوكيل المساعد لمشاريع البناء ولصيانة 
تبلغ  إجمالية  المشروع على مساحة  بناء  أنه سيتم  إلى 
341 مترا مربعا لكل مبنى محجر، حيث يتكون كل مبنى 
مــن عــدد 12 غــرفــة للخيل وغــرفــة إلطــعــام الخيل داخــل 
بكامل  الحشرات  من  حماية  شبكة  عمل  مع  محجر  كل 
محيط المبنى الخارجي وتركيب أبواب معدنية خارجية 
ذات أحجام خاصة تتناسب مع أحجام الخيل المختلفة، 
مع  الــخــيــل،  وتــنــظــيــف  لغسيل  منطقة  جــانــب  إلـــى  ــذا  هـ
تــزويــد كــل مــحــجــر بــاإلكــســســوارات الـــازمـــة للخيل إلــى 
جانب جميع المرافق الخدمية المصاحبة، باإلضافة إلى 
محطة كهرباء فرعية وغرفة تحكم وكذلك مبنى مخزن 
منفصل. الجدير بالذكر أنه قد تم ترسية المشروع على 
 792.440 قدرها  إجمالية  بكلفة  للمقاوالت  سرايا  شركة 

دينارا بحرينيا.

البدء في تنفيذ م�سروع »تو�سعة المحجر البيطري« في نادي را�سد للفرو�سية و�سباق الخيل
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يناقش برنامج »األمن« اإلذاعي الذي تعده 
وتقدمه اإلدارة العامة لإلعالم والثقافة األمنية 
بــــوزارة الــداخــلــيــة بــالــتــعــاون مــع إذاعــــة مملكة 
البحرين ويبث على الهواء مباشرة كل خميس 
فـــي تــمــام الــســاعــة 1:00 ظـــهـــًرا عــلــى الــمــوجــة 
السالمة  بتعزيز  الكفيلة  السبل   FM102.3
الــعــامــة فــي فــصــل الــصــيــف، حــيــث يستضيف 
ضابط  الريس،  محمد  أول  المالزم  البرنامج 

عالقات عامة باإلدارة العامة للدفاع المدني.

ــدد مــن  ــ ــ ــج تــــقــــديــــم عـ ــامــ ــرنــ ــبــ ــل الــ ــلـ ــخـ ــتـ ويـ
ــة والــتــثــقــيــفــيــة  ــيـ ــنـ ــاور األمـ ــحــ ــمــ الـــفـــقـــرات والــ
والتوعوية، باإلضافة إلى تقديم جوائز نقدية 
في  الــمــشــاركــة  خـــالل  مــن  وذلـــك  للمستمعين 
 ،17684888 هــاتــف  على  واالتــصــال  المسابقة 
ويقدم الحلقة كل من الرائد علي نجم ومريم 
محمد، وفــي اإلخــراج المالزم أول مــروة حمد 
ثــانــي عبدالرحمن  مـــالزم  ومــســاعــد  الــمــعــراج، 

البطي.

»الأم����������ن« الإذاع����������ي ي���ن���اق�������ش ���س��ب��ل 

ت��ع��زي��ز ال�����س��ام��ة ال���ع���ام���ة ف���ي ال�����س��ي��ف

قـــضـــت الــمــحــكــمــة الـــكـــبـــرى الــشــرعــيــة 
بــثــبــوت نــســب طفلة عــمــرهــا 4 ســنــوات إلــى 
أبيها البحريني وأمها اآلسيوية التي أعلنت 
بموجب  زواج  عــقــد  لــهــمــا  وصــــدر  إســالمــهــا 

حكم محكمة.
وقال المحامي عبداهلل المراشدة وكيل 
إثبات  بشهادة  زوجته  تــزوج  موكله  إن  االب 
الــــزواج عرفيا،  زوجــيــة، وذلـــك بــعــد أن كـــان 
وتم استصدار حكم بثبوت الزوجية، وإقرار 

أمامهم عند  الزوجة قد أسلمت  بأن  شهود 
بابنتهما في مايو 2017،  رزقــا  وقــد  الـــزواج، 

وطلب الحكم بإثبات نسب الطفلة إليه.
صــدر  قـــــد  حــكــمــا  إن  المحكمة  وقــالــت 
الزوجية  العالقة  صحة  ثبوت  إلــى  وانتهى 
والـــمـــدعـــى عليها  الـــمـــدعـــي  بــيــن  الـــواقـــعـــة 
اآلثــار  مــن  ترتب  مــا  مــع   2016/2/5 بتاريخ 
الشرعية والقانونية، ولما كان ثبوت النسب 
تستجيب  المحكمة  فــإن  ــار،  اآلثـ تلك  أحــد 

لــطــلــب الــمــدعــي بــتــثــبــيــت نــســب الــصــغــيــرة 
ــارت إلــى  ــ ــى، وأشـ ــ لــه ولــلــمــدعــى عليها األولـ
الدفع المقدم من الجوازات بسابقة الفصل 
المادة 99 من  برفض الدعوى، وما ورد في 
قانون اإلثبات التي نصت على أن: »األحكام 
التي حازت قوة األمر المقضي تكون حجة 
فــيــمــا فــصــلــت فــيــه مــن الــحــقــوق وال يجوز 
ال  ولكن  الحجية،  هــذه  بنقض  دليل  قبول 
في  إال  الحجية  هــذه  األحــكــام  لتلك  تكون 

نزاع قام بين الخصوم أنفسهم من دون أن 
محال  الحق  بــذات  وتتعلق  صفاتهم  تتغير 
الــدعــوى  أن  المحكمة  وأوضــحــت  وســبــبــا«، 
قد  الــجــوازات  بها  تمسكت  والــتــي  السابقة 
الزوجية  العالقة  يثبت  ما  وجــود  خلت من 
بين الطرفين، األمر الذي يكون معه الدفع 
بسبق الفصل في غير محله بسبب اختالف 
السابقة  الــدعــوى  خلت  حيث  الــحــق  سبب 

من وجود ما يثبت العالقة الزوجية.

»ال�س�رعية« تثب�ت ن�س�ب طفل�ة 4 �س�نوات اإلى اأبيه�ا البحريني

واصلت المحكمة الكبرى 
الرابعة نظر قضية  الجنائية 
آســـيـــوي كــــان مــتــهــمــا بــضــرب 
في  وتسببه  العمل  في  زميله 
إصـــابـــتـــه بـــعـــاهـــة مــســتــديــمــة 
أن  إال   %100 بــنــســبــة  قــــدرت 
تلقت تقريرا طبيا  المحكمة 
يرقد  الـــذي  المستشفى  مــن 
بأن  يفيد  عليه  المجني  فيه 
األخــــيــــر تــــوفــــي حـــيـــث قــــررت 
الــمــحــكــمــة تــأجــيــل الــجــلــســة 
لندب  يونيو   16 إلــى  القادمة 

محام للدفاع عن المتهم.
عامل  وهو  المتهم،  وقــال 
الصناعية،  الشركات  بإحدى 
واجب  كــان على  ما  أثناء  إنــه 
عمله يقوم بجمع الحشائش 
المتراكمة  الترابية  واألوســاخ 
ــي بـــعـــض مـــنـــاطـــق الــعــمــل  ــ فـ
الـــتـــابـــعـــة لــلــشــركــة حـــضـــر لــه 
آخرين  برفقة  عليه  المجني 
ــلـــب مـــنـــه الــمــجــنــي عــلــيــه  وطـ
الـــعـــمـــل بـــالـــســـرعـــة وبــــــدأ فــي 
لـــه، مضيفا  ــر  ــ األوامــ تــوجــيــه 
ــم يــعــجــبــه األمــــــر كـــون  انـــــه لــ
مسؤوال  ليس  عليه  المجني 
وأنـــه يــقــوم بجهد بــدنــي شاق 
يحاول  عليه  المجني  بينما 
استفزازه، وأضاف أن المجني 
عليه استمر في طريقته معه 
فـــقـــام بصفع  اســـتـــفـــزه  حــيــث 
ــيــــده عــلــى  الـــمـــجـــنـــي عـــلـــيـــه بــ

المجني  تــقــدم  بعدها  وجــهــه 
عــلــيــه عــــدة خـــطـــوات لــأمــام 
وسقط أرضــا وبــدأ ينزف من 

أذنه.
وتـــم نــقــل الــمــجــنــي عليه 
وتــبــيــن إصــابــتــه بــنــزيــف حــاد 
فــي الــدمــاغ وأجــريــت لــه عدة 
وجــه  عــلــى  جــراحــيــة  عمليات 
فتحة  عملية  منها  الــســرعــة 
تنفسية في القصبة الهوائية، 
الطبيب  تــقــريــر  انــتــهــى  فيما 
أن اإلصــابــة قد  إلــى  الشرعي 
تـــكـــون نــتــيــجــة ســقــوطــه على 
األرض وارتطام رأسه باألرض 
ــوذة  خــ دون  مــــن  كـــــان  ــا  مــ إذا 

وانتهى التقرير الطبي إلى أن 
لديه  تخلفت  عليه  المجني 
عاهة مستديمة قدرت بنسبة 

.%100
أســــــنــــــدت الــــنــــيــــابــــة إلــــى 
ــه فــــي 6 أكـــتـــوبـــر  ــ أنــ الـــمـــتـــهـــم 
المحافظة  أمن  بدائرة   2020
الجنوبية اعتدى على سالمة 
وأحــدث  عليه  المجني  جسم 
ــه اإلصــــــابــــــات الـــمـــوصـــوفـــة  ــ بـ
بالتقرير الطبي والتي أفضت 
إلى إصابته بعاهة مستديمة 
أن  دون  مـــن   %100 ـــ  بـ تـــقـــدر 
النحو  على  إحــداثــهــا  يقصد 

المبين باألوراق.

اآ����س���ي���وي ي��ن��ه��ي ح���ي���اة زم���ي���ل���ه ف��ي 

ال����ع����م����ل ب�������س���ف���ع���ة ع����ل����ى وج���ه���ه

العمالية  المحكمة  ألــزمــت 
ألف   12 مبلغ  دفــع  شركة خاصة 
ديــنــار إلـــى مــوظــفــة تــعــويــًضــا عن 
التحقت  حيث  تعسفًيا،  فصلها 
الشركة  لـــدى  بــالــعــمــل  الــمــدعــيــة 
عقد  بموجب  عــام  من  أكثر  منذ 
عمل محدد المدة بمرتب شهري 
أكــتــوبــر  وفـــي  ــنـــار،  ديـ ــدره 1000  قــ
2020 قامت الشركة بفصلها من 
دون توجيه إنذار بذلك ومن دون 

سبب.
إنـــهـــاء  أن  الـــشـــركـــة  وأدعــــــــت 
مشروع  بسـبب  تم  العمـل  عالقـة 
الــمــدعــيــة أخــلــت  فـــي أن  تــمــثـــــل 
ــأداء  ــ ــ ــــري بـ ــوهـ ــ ــــجـ بــــالــــتــــزامــــهــــا الـ
لها  إنـــذارات  توجيه  وتــم  العمـل، 
و13-  2020-1-2 في  الغيـاب  عن 

مستواها  تدني  وبسبب   ،2020-9
تم نقـلها للعمل بوظيفة أخرى، 
ــيـــذي  ــفـ ــنـ ــتـ وشـــــهـــــد الـــــرئـــــيـــــس الـ
لــلــشــركــة بــــأن الــمــدعــيــة خــالــفــت 

وذلــك  عنه،  الــصــادرة  التعليمات 
حـــيـــن ظـــهـــرت أعـــــــراض فـــيـــروس 
كورونا على أحد موظفي الشركة 
ــه بــــأن  ــنــ ــمـــات مــ ــيـ ــلـ ــعـ فـــــصـــــدرت تـ
وزارة  قبل  مــن  سيكون  الفحص 
خالفت  المدعية  أن  إال  الصحة 
تــلــك الــتــعــلــيــمــات وتــوجــهــت إلــى 
عيادة خاصة وأجرت الفحص ما 
يوم  الشركة مدة  إغــالق  إلى  أدى 
واحد، وكان ذلك السبب الرئيس 

في فصلها من العمل.
وأوضحت وكيلة المدعية أن 
قد  الــشــاهــد  التنفيذي  الــرئــيــس 
للتباحث  بــالــمــوظــفــيــن  اجــتــمــع 
حـــول إصــابــة إحـــدى الــمــوظــفــات 
بـــفـــيـــروس كـــــورونـــــا، وكــــــان يــريــد 
التكتم على األمر حتى ال تغلق 
خالطت  المدعية  لكن  الــشــركــة، 
الزميلة المصابة وأخبرت مديرة 
بــأنــهــا ستقوم  الــبــشــريــة  الـــمـــوارد 
ــي أحــــــد الـــمـــراكـــز  ــ ــالـــفـــحـــص فـ بـ

تــســتــطــيــع  كـــونـــهـــا ال  الــــخــــاصــــة؛ 
ــــى الـــمـــنـــزل وتــخــالــط  ــودة إلـ ــعــ الــ
عــائــلــتــهــا لــكــي ال تــشــكــل خــطــًرا 

على أحد.
كــمــا أكــــدت وكــيــلــة الــمــدعــيــة 
اتــبــعــت اإلجــــــراءات  أن مــوكــلــتــهــا 

ما  إن  وقــالــت  عليها،  الــمــتــعــارف 
ــه الـــشـــركـــة مــــن تــوجــيــه  ــت بــ ــامـ قـ
فــي أثــنــاء االجــتــمــاع هــو مــا يعد 
مخالفة صريحة لإلجراءات، وأن 
خدمات  إلنهاء  الرئيسي  السبب 
بالفحص  قيامها  هــو  الــمــدعــيــة 

في أحد المراكز الخاصة، وخوف 
الــــشــــركــــة مـــــن اإلغــــــــــالق بــســبــب 

تصرف المدعية السليم.
الشركة  إن  المحكمة  وقالت 
عن  المدعية  إخطارها  تثبت  لم 
للفصـل  الـــمـــبـــررة  الـــغـــيـــاب  أيـــــام 
من   4-107 الــمــادة  نــص  بحسب 
قانون العمل، أو إخطارها بتدني 
الـــكـــفـــاءة فــــي الــعــمـــــل ومــنــحــهـــــا 
الــمــهــلــة الـــمـــقـــررة بــنــص الـــمـــادة 
وحكمت  العمـل،  قانون  من   109
عليها  المدعى  بإلزام  المحكمة 
ــأن تــــؤدي لــلــمــدعــيــة مــبــلــغ 266  بـ
ــاًرا بــــدل اإلجــــــازة الــســنــويــة،  ــنــ ديــ
عن  تعويًضا  دينار   11000 ومبلغ 
دينـار   1000 ومبلـغ  العقـد،  إنهاء 
ــار، والــفــائــدة  ــطــ عـــن مــهــلـــــة اإلخــ
ــا،  ــع 1% ســنــوًي ــواقـ بـ الــقــانــونــيــة 
وإلـــزامـــهـــا تــقــديــم شـــهـــادة نــهــايــة 
الـــخـــدمـــة، بـــاإلضـــافـــة إلــــى رســـوم 

الدعوى وأتعاب المحاماة.

تعوي��ش بحريني�ة ب�� 12 األ�ف دين�ار بعد ف�سلها تع�س�فيا ب�س�بب كورونا

بمجمع  أمــس  صباح  توفي 
السلمانية الطبي النزيل حسين 
أحمد عيسى بركات »48 عاما«، 
حــيــث كـــان مــن ضــمــن الــحــاالت 
القائمة لفيروس كورونا، والذي 
لفيروس  المضاد  اللقاح  تلقى 
كورونا »جرعتين« خالل شهري 

فبراير ومارس 2021. 
ــاف  ــشــ ــتــ اكــ تـــــــم  أن  وبــــــعــــــد 
ــه، تـــم تــحــويــلــه بــتــاريــخ  ــتـ ــابـ إصـ
مــجــمــع  إلــــــى   2021 ــو  ــايــ مــ  29
الــســلــمــانــيــة الــطــبــي، حــيــث قــرر 
وضعه  المعالج  الطبي  الفريق 

على جهاز التنفس االصطناعي 
ورفـــــــع كــــفــــاءة الـــجـــهـــاز ألعــلــى 
مستوى، وظلت حالته الصحية 
غير مستقرة حتى فارق الحياة 
مضاعفات  نتيجة  أمــس  صباح 
إصابته بفيروس كورونا، وقد تم 

إخطار النيابة العامة.
ــف الـــطـــبـــي  ــلــ ــمــ ــر الــ ــيــ ــشــ ويــ
كـــان يتلقى  أنـــه  إلـــى  لــلــمــذكــور 
رعاية صحية متكاملة ويحصل 
عـــلـــى أدويــــتــــه بــشــكــل مــنــتــظــم، 
ــة  ــعــ مــــراجــ  15 عــــلــــى  وحـــــصـــــل 
طــبــيــة اعــتــيــاديــة بــعــيــادة مــركــز 

والتأهيل، منذ مطلع  اإلصالح 
الــعــام الــحــالــي، بــاإلضــافــة إلــى 
المرئي  االتــصــال  خدمة  تلقيه 
والهاتفي وفق ما يحدده قانون 
مـــؤســـســـة اإلصـــــــالح والــتــأهــيــل 

والئحته التنفيذية. 
الـــعـــامـــة  اإلدارة  وأشــــــــــارت 
كل  أن  إلــى  والتأهيل  لــإلصــالح 
ــذه اإلجــــــــراءات مـــوثـــقـــة، وتــم  هــ
ــا فــــي إطـــــــار االلــــتــــزام  ــاذهــ اتــــخــ
متكاملة  صحية  رعاية  بتوفير 
لكل النزالء، معربة عن خالص 
العزاء والمواساة ألهل النزيل.

وف�����������اة ن������زي������ل ب���م�������س���ت�������س���ف���ى 

ال�����س��ل��م��ان��ي��ة لإ����س���اب���ت���ه »ب���ك���ورون���ا«

بالسجن  األولى  الجنائية  الكبرى  المحكمة  حكمت 
بعد  هــارب  آسيوي  على  دينار  آالف   10 والغرامة  المؤبد 
بالسجن  قضت  فيما  الــمــخــدرة  الــمــواد  بتصدير  إدانــتــه 
15 ســنــة عــلــى صــديــقــه الــــذي يــقــوم بــتــرويــج الــمــخــدرات 
ديــنــار،  آالف   10 مبلغ  تغريمه  مــع  للبحرين،  الــمــصــدرة 
عقوبة  من  والــرابــع  الثالث  المتهمين  المحكمة  وأعفت 
ألــف  االتــجــار وقــضــت بحبس كــل منهما ســنــة والــغــرامــة 
مواد  حيازة  تهمة  عن  دينار   100 السادس  وتغريم  دينار، 
والسادس  الخامس  من  كل  وبحبس  هاتفه،  في  إباحية 

والسابع سنة والغرامة ألف دينار.
المعنية  الجهات  تلقي  إلــى  الواقعة  تفاصيل  وتعود 
مـــا يــفــيــد حـــيـــازة الــمــتــهــم الـــرابـــع مــــواد مـــخـــدرة بقصد 
الــتــرويــج والــبــيــع والــتــعــاطــي، فــتــم عــمــل تــحــريــات أكــدت 
صــحــة الــمــعــلــومــات وبـــنـــاء عــلــيــه تـــم اســتــصــدار إذن من 
الــنــيــابــة الــعــامــة لــضــبــطــه وتــفــتــيــش شــخــصــه ومــســكــنــه، 
الخامس،  المتهم  شقة  إلــى  الشرطة  مــن  قــوة  وتوجهت 
لــكــن وقــبــل الــصــعــود إلـــيـــه، شــوهــد شــخــص بــالــقــرب من 
المتهم  المسكن يبدو في حالة مريبة، وبعد قليل خرج 
ثم  قصيرة،  لفترة  الحديث  وتبادال  به  والتقى  الخامس 

تبادل المتهمان أشياء، فتم القبض عليهما، حيث عثرت 
الشرطة على كيس شفاف به شبو مع المتهم الخامس.

وبتفتيش مسكنه عثر على ميزان حساس وسيجارة 
الشرطة  توجهت  ثم  المخدرة،  الحشيش  لمادة  آثــار  بها 
الخامس،  مــع  ضبطه  تــم  الـــذي  الــرابــع  المتهم  لمسكن 
وهــنــاك شــوهــد الــمــتــهــم الـــســـادس يــتــعــاطــى الــمــخــدرات، 
فــقــامــت الــشــرطــة بــإلــقــاء الــقــبــض عــلــيــه، وعــنــد تفتيش 
المسكن عثر على طاولة في الصالة عليها 3 أكياس شبو 

وقطع حشيش ومبلغ 40 دينارا.
وقرر المتهم الرابع أنه يحصل على المواد المخدرة 
تحريات حول  إجــراء  فتم  لحسابه،  يروجها  من شخص 
المتهم الثالث والذي تبين أنه يعمل ضمن شبكة لترويج 
المخدرات، فتم االستعانة بالمتهم الرابع للقبض عليه 
بقيمة  شبو  شــراء  وطلب  به  اتصل  كمين حيث  بواسطة 

300 دينار، فوافق وأبلغه بأن يأتي إليه في مسكنه.
وفي الموعد المحدد قامت الشرطة بتأمين المنطقة 
التي يقع فيها مسكن المتهم الثالث، وعندما خرج من 
مسكنه للقاء الرابع الحظ وجود الشرطة فحاول الهرب، 
لــكــن تـــم الــقــبــض عــلــيــه، وبــتــفــتــيــشــه عــثــر عــلــى كــيــس به 

أكياس  وأقــراص طبية، وفي مسكنه عثر على 7  هيروين 
هيروين في غرفة نومه.

وقرر المتهم الثالث أنه يشتري الهيروين من شخص 
باكستاني يسلمها له عن طريق البريد الميت بعد إرسال 
فتوجهت  باكستان،  إلــى  مالية  بحوالة  الهيروين  قيمة 
أن  بعد  الباكستاني  الثاني  المتهم  مسكن  إلــى  الشرطة 
على  بأنه  اعترافاته  فــي  قــرر  حيث  لهويته،  التوصل  تــم 
باكستان  فــي  المقيم  األول  المتهم  مــع  وطــيــدة  عــالقــة 
ويتولى عمليات ترويج المخدرات له في البحرين ويرتب 
للمشترين مواقع المخدرات بإرسال الموقع بعد وضعها 

في المكان وإرسال المبالغ للمتهم األول في باكستان.
ــرف الــمــتــهــمــون جــمــيــعــا بــالــتــعــاطــي وأنــــكــــروا  ــتــ واعــ
أن  بــعــد  للمحاكمة  المتهمين  الــنــيــابــة  فــأحــالــت  الــبــيــع 
هيروين  اإلتجار  بقصد  صــّدر  أنــه  األول  للمتهم  أسندت 
الهيروين  حــيــازة  تهمة  الثاني  وللمتهم  وميتافيتامين، 
بقصد اإلتجار وللثالث والرابع تهمة بيع وتعاطي المواد 
المؤثرة عقليا والمخدرة، ولباقي المتهمين تهم تعاطي 
المواد المخدرة والمؤثرة عقليا، وللمتهم السادس تهمة 

حيازة مواد إباحية في هاتفه.

الموؤب���د لتاج���ر مخ���درات اآ�س���يوي وال�س���جن 15 �س���نة لم�س���اعده 

الكبرى  المحكمة  قـــررت 
الــجــنــائــيــة تــأجــيــل مــحــاكــمــة 
ــم 6  ــضــ ــي يــ ــابــ ــصــ ــل عــ ــيـ ــكـ ــشـ تـ
ــي  مــــتــــهــــمــــيــــن تـــــخـــــصـــــص فـ
جــلــب الـــمـــواد الـــمـــخـــدرة من 
الخارج وتهريبها بطرق فنية 
للبحرين إلى جلسة 16 يونيو 
حيث كلفت المحكمة النيابة 
الــــعــــامــــة بـــجـــلـــب الـــتـــقـــاريـــر 
الــطــبــيــة الـــخـــاصـــة بــالــمــتــهــم 
الثاني لبيان ان كان يتعاطى 
بوصفة  الــعــقــلــيــة  الـــمـــؤثـــرات 

طبية من عدمه. 
بإدارة  اشتباه ضابط  قاد 
الجمارك في طرد قادم باسم 
ــتــــاة آســـيـــويـــة إلـــــى ســقــوط  فــ
شبكة لجلب المواد المخدرة 
مــــــن الـــــــخـــــــارج يـــتـــزعـــمـــهـــمـــا 
ســنــة   )30  –  35( مـــتـــهـــمـــان 
مــن أصــحــاب االســبــقــيــات في 
تجارة المخدرة، حيث اعتادا 
بطرق  المخدرة  المادة  جلب 
فنية يصعب اكتشافها إال أن 
المرة األخيرة سقطت الفتاة 
الـــتـــي حـــضـــرت لــتــســلــم دمــيــة 
المخدر  الشبو  بــمــادة  معبأة 
ويـــســـقـــط مــعــهــا 5 مــتــهــمــيــن 
ــيـــن االتـــــجـــــار وتـــعـــاطـــي  مــــا بـ

المخدرات.
الــواقــعــة  تفاصيل  وتــعــود 
مــكــافــحــة  إدارة  تـــلـــقـــي  إلــــــى 

المخدرات بالغا من مستودع 
ــد بــــوصــــول  ــيـ ــفـ ــارك يـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ الـ
بــه مــادة  بــكــونــه  طـــرد مشتبه 
وتمريره  تتبعه  فتم  مــخــدرة 
على جهاز األشعة حيث عثر 
بــداخــلــه عــلــى دمــيــة ورأســهــا 
بمادة مخدرة، حيث  محشوة 
حـــــضـــــرت صــــاحــــبــــة الــــطــــرد 
ــاة آســـيـــويـــة  ــتــ ــا فــ ــهــ ــيـــن أنــ ــبـ وتـ
ــــى( الســتــالم  )الــمــتــهــمــة األولـ
الـــطـــرد فــتــم ضــبــطــهــا وعــثــر 
بداخله على كمية من مخدر 
الـــشـــبـــو وبـــــســـــؤال الــمــتــهــمــة 
اعــتــرفــت بــأنــهــا حــضــرت بناء 
ــلـــيـــف مـــــن شــخــص  ــلــــى تـــكـ عــ
بـــحـــريـــنـــي الســــتــــالم الـــطـــرد، 
وكان برفقتها شخصان وفتاة 
الرابع والخامس  )المتهمون 
والــــســــادس( حــيــث كـــانـــوا في 
الــخــارج اثــنــاء انــتــظــارهــا في 

سيارة وتم ضبطهم جميعا.
ــات  ــريــ ــحــ ــتــ وبــــــــإجــــــــراء الــ
المتهمين  أن  تبين  الــالزمــة 
أصحاب  من  والثالث  الثاني 
االســــــبــــــقــــــيــــــات فــــــــي تـــــجـــــارة 
يجلبان  وأنــهــمــا  الـــمـــخـــدرات 
الخارج  من  المخدرة  الــمــواد 
ــيـــق مـــــع الــمــتــهــمــة  ــنـــسـ ــتـ ــالـ بـ
باستالم  تتكفل  التي  األولــى 
الـــمـــواد الـــمـــخـــدرة وتــوزيــعــهــا 
لصالحهما حيث تبين أنهما 

ــة قــضــايــا  مـــوقـــوفـــان عــلــى ذمــ
أخرى.

واعـــــــتـــــــرفـــــــت الـــمـــتـــهـــمـــة 
األولـــــــى بـــالـــواقـــعـــة وقــيــامــهــا 
ــتـــالم الــــمــــادة الـــمـــخـــدرة  ــاسـ بـ
وتوزيعها  المتهمين  لصالح 
نسبة  على  حصولها  مقابل 
ــن الـــــربـــــح، فـــيـــمـــا اعـــتـــرف  ــ مـ
والخامس  الرابعة  المتهمون 
ــم اعـــــتـــــادوا  ــ ــهـ ــ والـــــــســـــــادس انـ
عن  المخدرة  الــمــادة  تعاطي 
من  عليها  الــحــصــول  طــريــق 

المتهمة األولى.
ــة  ــ ــابــ ــ ــيــ ــ ــنــ ــ وأســــــــــــنــــــــــــدت الــ
ــي 25  ــ ــم فــ ــ ــهـ ــ لـــلـــمـــتـــهـــمـــيـــن أنـ
أمـــن  بــــدائــــرة   2020 ــر  ــوبـ ــتـ أكـ
المتهمين  البحرين  مملكة 
من األول حتى الثالث جلبوا 
الثاني  المتهمين  كون  وحال 
ــن بــقــصــد  ــديــ ــائــ والــــثــــالــــث عــ
ــر الــعــقــلــي  ــؤثــ ــمــ االتــــــجــــــار الــ
الــمــيــتــافــيــتــامــيــن، وأســـنـــدت 
والــرابــعــة  األول  لــلــمــتــهــمــيــن 
ــرزا بقصد  ــ ــ ــازا واحـ ــ انــهــمــا حـ
ــر الــعــقــلــي  ــؤثــ ــمــ االتــــــجــــــار الــ
وللمتهمين الثاني والخامس 
والـــــســـــادس حـــــــازوا وأحـــــــرزوا 
الــمــورفــيــن،  الــتــعــاطــي  بقصد 
لــلــمــتــهــم األول  ــنـــدت  أسـ كــمــا 
حـــيـــازة مـــــواد إبـــاحـــيـــة داخـــل 

جهاز تقنية المعلومات.

ت��اأج��ي��ل م��ح��اك��م��ة ت�����س��ك��ي��ل ع�����س��اب��ي ل��ت��ج��ارة 

ال����م����خ����درات ان����ت����ظ����ارا ل���ت���ق���ري���ر ط��ب��ي 

ك���ام���ي���را »اأخ����ب����ار ال��خ��ل��ي��ج« ت��ر���س��د الإج���������راءات الم��ن��ي��ة 

ال���م�������س���ددة ل��م��ن��ع ال��ت��ج��م��ع��ات ع���ل���ى ال�������س���واط���ئ ال��ع��ام��ة

تصوير: عبداألمير السالطنة

غل���ق م�س���جد وماأتمي���ن لمخالفته���ا ال�س���تراطات ال�سحي���ة ووج���ود م�سابي���ن بكورون���ا
والـــشـــئـــون  ــدل  ــ ــعـ ــ الـ وزارة  أعـــلـــنـــت 
ــي إطــــار  ــيــــة واألوقــــــــــاف أنـــــه فــ اإلســــالمــ
الــمــتــابــعــة الــمــســتــمــرة الــتــي يــقــوم بها 
الـــفـــريـــق الـــوطـــنـــي الـــطـــبـــي لــلــتــصــدي 
تــبــيــن مخالفة  ــا، فــقــد  كـــورونـ لــفــيــروس 
ــات  ــ ــراطـ ــ ــتـ ــ ــــالشـ ــن لـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــأتـ ــ ــد ومـ ــجــ ــســ مــ
قائمة  ووجود حاالت  المقررة  الصحية 
لفيروس كورونا بالشكل الذي يعد أداء 

المواطنين  على  خــطــًرا  فيها  الشعائر 
والمقيمين.

الصحة  مقتضيات  عــلــى  وحــفــاًظــا 
العامة فقد قررت الوزارة بعد التنسيق 
للتصدي  الطبي  الــوطــنــي  الــفــريــق  مــع 
ــا غـــلـــق مـــســـجـــد فــي  ــ ــورونــ ــ ــيــــروس كــ ــفــ لــ
الــمــحــافــظــة الــجــنــوبــيــة ومــأتــمــيــن في 
ــــك بشكل  الــشــمــالــيــة، وذلـ الــمــحــافــظــة 

أســبــوعــيــن، حــتــى تتمكن  ــدة  مــ مـــؤقـــت 
الفرق المعنية من القيام بعملية تتبع 
بعملية  الــقــيــام  وكــذلــك  الــمــخــالــطــيــن، 
اإلجــراءات  اتخاذ  من  والتأكد  التعقيم 
االحـــتـــرازيـــة بــشــكــل صــحــيــح ووضــعــهــا 

موضع التنفيذ.
والــــشــــؤون  الــــعــــدل  وزارة  وشــــــــددت 
متابعتها  عــلــى  واألوقـــــــاف  اإلســـالمـــيـــة 

تـــنـــفـــيـــذ اإلجـــــــــــــــراءات واالشـــــتـــــراطـــــات 
ــم  ــآتــ ــمــ االحــــــتــــــرازيــــــة بـــالـــمـــســـاجـــد والــ
واتخاذ  التفتيشية  للحمالت  وتكثيفها 
ما يلزم لحفظ صحة وسالمة مرتادي 
االلتزام  أن  مــؤكــدًة  والمآتم،  المساجد 
بــالــتــعــلــيــمــات واإلجـــــــراءات االحــتــرازيــة 
والــواجــب  الدينية  المسؤولية  تفرضه 

الوطني. 
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عبداملنعم إبراهيم

الإرهاب ولي�س الإ�سالم في حالة عداء مع الآخرين
أعلنت الشرطة الكندية يوم االثنين الماضي مقتل أربعة أفراد من 
في  بجروح  التاسع،  عامه  في  هو صبي  وإصابة خامس،  مسلمة  عائلة 
شاب  أونتاريو  مقاطعة  في  الماضي  األحــد  ليل  نفذه  »متعمد«  هجوم 
على  واقــفــيــن  كــانــوا  بينما  الصغيرة  بشاحنة  دهسهم  عــاًمــا(  )عــشــريــن 
وقبل  المسلمين..  كراهية  دافعه  الهجوم  يكون  أن  مرجحة  الرصيف، 
طعن  بهجوم  إفريقيا  شمال  من  مسلم  عربي  شــاب  قــام  تقريًبا  أسبوع 
الشاب كانت لديه ميول  إن  الــدول األوروبــيــة، وقيل  لسيدات في إحــدى 
متطرفة وأفكار موالية لتنظيم »داعش« اإلرهابي، ما يعني أن دوافع هذا 

الهجوم كانت الكراهية لألجانب وتحديًدا األوروبيين.
ــوادث اإلرهــابــيــة تــصــدر مــن الــطــرفــيــن.. فــي أوروبــــــا، وفــي  ــحـ إذن الـ
هناك  العالم..  في  كثيرة  دول  وفــي  نيوزيلندا،  وفــي  أمريكا،  وفــي  كندا، 
أفــكــار  يعتنقون  »مسلمين«  مــن  تــصــدر  إجــرامــيــة  وأعــمــال  إرهــابــي  فــكــر 
كونهم  لمجرد  اآلخــريــن  قتل  ألنفسهم  ويبيحون  المتطرفة،  »داعـــش« 
»غير مسلمين«، بل إنهم في دول عربية يقتلون مسلمين أيًضا يختلفون 
»الــغــرب«  وعــلــى  المسلحة..  الجماعة  أو  الــمــذهــب  أو  الـــرأي  فــي  معهم 
البشعة  الجرائم  يرتكب  متطرفا«  »يمينا  هناك  بــأن  أيــًضــا  يعترف  أن 
في  المسجد  وكانت مجزرة  »مسلمين«.  لكونهم  فقط  المسلمين  بحق 
في  وإرهابيين  متطرفين  وجــود  على  دليل  أكبر  عامين  قبل  نيوزيلندا 

وسط اليمين الغربي.
وإذا اســتــمــر الــتــصــنــيــف الــســيــاســي فــي الــغــرب والـــشـــرق يــقــوم على 
أساس »ديني« فلن تتوقف دائرة العنف واإلرهاب عن ارتكاب الحماقات 

والــجــرائــم بحق األبــريــاء فــي كــا الطرفين. 
ولذا علينا أن نعترف بأن األعمال اإلرهابية 

التي تصدر من أشخاص يحملون أفكار »داعش« ليست بالضرورة صادرة 
اسم  أشــخــاص يستخدمون  مــن  وإنــمــا  الحنيف،  اإلســامــي  الــديــن  مــن 
الذين  المتطرفين  أن  كما  البشرية،  بحق  جرائمهم  لتبرير  اإلســـام 
ينتمون إلى اليمين المتشدد، ويرتكبون أعمااًل إجرامية بحق األبرياء 
من المسلمين، هم ال يمثلون الدين المسيحي، وال يعني -مثلما يحاول 

البعض الترويج له- أن المسيحيين في حالة عداء ضد المسلمين!
جــوهــر اإلســـام الحنيف ال يــرى الــعــداء لــآخــريــن، بــل يــؤكــد على 
لديهم  ليس  فالمسلمون  األخــــرى..  ــان  األديــ مــع  والــتــعــايــش  التسامح 
عداء ضد المسيحيين وال اليهود وال الهندوس وال السيخ وال البوذيين 
اإلســام هم من  الذين يشوهون جوهر  إنما  أخــرى،  دينية  ملة  أيــة  وال 
األخــرى..  الديانات  أصحاب  ضد  واإلرهــاب  والعنف  للكراهية  يروجون 
جميًعا  المسلمين  تصنف  أال  عــمــوًمــا  الغربية  الــحــكــومــات  على  ولـــذا 
إرهابيون، ففي ذلك ظلم لألغلبية الساحقة من المسلمين  أنهم  على 
الدين  الذين يشوهون اسم  والمتطرفين  »داعــش«  أفكار  الذين يكرهون 
والتسامح بين األديان هما  التعايش  بأن  اإلسامي، فالغالبية يؤمنون 
جوهر اإلسام، ونتمنى أن تنظر الحكومات في أوروبا إلى هذه الحقيقة 
اإلرهابيين..  من  مجتمعاتها  لحماية  األمنية  إجــراءاتــهــا  تتخذ  حين 
الحكومات  تركيز  محور  يكون  وأن  اإلســـام..  يمثل  مــن  ليسوا  فــهــؤالء 

الغربية هو محاربة اإلرهاب وليس محاربة المسلمين.. نتمنى ذلك.

طفلة اخلليفة tefla.kh@aakgroup.net

�سحيح 

ــة  ــابـ اإلصـ ــاالت  ــ حــ أعـــــــداد  ان  الـــحـــمـــد هلل 
بــفــيــروس كـــورونـــا قـــد انــخــفــضــت مـــع ســريــان 
الــــــقــــــرارات الـــتـــي اتـــخـــذهـــا فـــريـــق الــبــحــريــن 
الــحــاالت  أعـــداد  كــذلــك  وانخفضت  الوطني, 
القائمة, وهذا سيمكن الكوادر الطبية من ان 
تكون في وضع أفضل إذا ما استمر الحال في 
التحسن. وهذا ما دعا فريق البحرين الطبي 
أسبوعين  لمدة  باإلغاق  العمل  مواصلة  إلى 
وانه  خاصة  الطريق  نفس  في  للسير  آخرين 
وأثبت  الــحــاالت  فــي خفض  نجاحه  اثبت  قــد 

انه السير في االتجاه الصحيح.
الــمــهــم فـــي هــــذه الـــحـــالـــة ان هـــنـــاك من 
قـــد يــتــضــرر مـــن أصـــحـــاب الــمــحــات والــمــهــن 
وهناك حاجة لدراسة أوضاعهم وإيجاد الحل 
ــا بــتــطــويــر أســالــيــب أدائــهــم  الــمــنــاســب لــهــم إمـ
أو  تغييرها  أو  المهنة  بتعديل  وإمـــا  لمهنهم 
االجتماعي  الــتــواصــل  وســائــل  على  االعــتــمــاد 

بشكل أكبر.
ان العمل من أجل حماية الوطن بحاجة 
إلى قدر غير قليل من الجهود ومن التضحيات 
بــذل الجهد من أجــل تحريك  وهــذا ما يعني 
االقتصاد والتجارة واألسواق حتى في حاالت 
التي تفرضها  الصعبة  الظروف  وفي  اإلغــاق 

علينا جائحة كورونا.
كــــل مــن  تـــتـــعـــاون  أيـــضـــا ان  ــوب  ــلـ ــطـ ــمـ والـ
وأصحاب  األهلية  والجهات  الرسمية  الجهات 
بــأمــور  المعنية  والــجــهــات  والــمــحــات  الــعــمــل 
التجارة وبأصحاب األعمال من أجل استقرار 
واستقرار  عملها  وتواصل  الفئات  هذه  أوضــاع 

أوضاعها المعيشية.

������س�����ارة ال����ودع����ان����ي 

خ���الل زي��ارت��ه��ا لأب��ه��ا:

م�سدوم�ة ب��س  م�ب�س�وط��ة 
علقت خبيرة التجميل سارة الودعاني، على 
زيارتها األولى لمدينة أبها، معربة عن صدمتها 
الودعاني،  ســارة  وأوضــحــت  هناك.  الجو  بــبــرودة 
لم  الــريــاض،  العاصمة  في  تقيم  كمواطنة  إنها 
الفترة من  البارد في هذه  الطقس  أجــواء  تعتد 
السنة، الفتة إلى أن درجة الحرارة تصل في أبها 

إلى 24 درجة.
وصـــرحـــت خــبــيــرة الــتــجــمــيــل خــــال جلسة 
مبسوطة  أنــا  تخيلوا  »بــنــات  صديقاتها:  برفقة 
ليه بس مصدومة في نفس الوقت.. بــرررد.. أنا 
الحين بردانة«، موضحة أنها تعرضت للسخرية 
عندما كانت تقيس درجة الحرارة البنها، فقالت 
لــهــا ســيــدة: »ابــنــك مــبــســوط كــل شــويــة تحطين 
درجــة الــحــرارة«. وأشــارت ســارة الودعاني إلــى أن 
 45 الرياض حالًيا  العاصمة  في  الــحــرارة  درجــة 
وفي  أبها..  بنقل  الصيف  »فــي  درجــة، مختتمة: 

الشتاء بعيش في الرياض«.

بيع عملة ذهبية امتلكها الملك فاروق.. الأغلى في العالم
بــيــعــت عــمــلــة ذهــبــيــة تــم ســكــهــا فــي الــواليــات 
يـــقـــرب من  بــمــا  فـــي مـــــزاد  الــمــتــحــدة عــــام 1933 
عــشــريــن مــلــيــون دوالر، وهـــو أعــلــى ســعــر تــم دفعه 
لـ»بي  وفقا  اإلطـــاق،  على  معدنية  عملة  مقابل 

بي سي«.
يــطــلــق عــلــى الــعــمــلــة اســـم »الــنــســر الـــمـــزدوج« 
للمزادات  »سوثبيز«  دار  نظمته  مــزاد  فــي  وبيعت 
يتم  ذهبية  عملة  آخــر  تلك  وكانت  نيويورك.  في 
المتحدة،  الــواليــات  في  الــتــداول  بغرض  إنتاجها 
ولكن لم يتم تداولها مطلقا حيث سحب الرئيس 
المعيار  مــن  أمــريــكــا  روزفـــلـــت،  فرانكلين  آنــــذاك، 
الكساد.  الباد من  في محاولة النتشال  الذهبي 
ذلك،  بعد  المعدنية  العمات  معظم  إتــاف  وتــم 
قانوني.  غير  بشكل  الحــقــا  امتاكها  إعـــان  وتــم 
وأصبحت تلك العملة المثال الوحيد الذي يمكن 
امتلكها  إذ  الــخــاص،  للقطاع  مملوكا  يــكــون  أن 
ــاروق،  ــ ــل فــ ــراحــ ــتـــرة مــــن الــــزمــــن مـــلـــك مـــصـــر الــ فـ
سرية  عملية  فــي  الحــقــا  عليها  االســتــيــاء  وتـــم 
لــلــمــخــابــرات فــي نــيــويــورك عـــام 1996. تــبــع ذلــك 
صراع قانوني مدة خمس سنوات، انتهى بالسماح 
بـــأن تــكــون الــعــمــلــة مــمــلــوكــة ملكية خــاصــة. وفــي 
فيه مصمم  اشــتــراهــا  مـــزاد  فــي  بيعت  عــام 2002، 
ستيوارت  الثمينة،  المقتنيات  وجــامــع  األحــذيــة 
ويتسمان، مقابل 7.59 مايين دوالر. ولذلك فإن 
مليون   19.51 بمبلغ  الثاثاء  بيعت  التي  العملة 
الوحيدة  هي  ويتسمان،  ستيوارت  قبل  من  دوالر، 

التي  العمات  بين  من  قانونا  ببيعها  التي سمح 
للمزادات  »سوثبيز«  دار  وصفت   .1933 عام  سكت 
العملة بــأنــهــا »مـــن أكــثــر الــعــمــات الــمــرغــوبــة في 
الــعــالــم«، وأنــهــا لــم تخيب اآلمـــال حيث تــجــاوزت 
الــســعــر الــتــقــديــري لــمــا قــبــل الــبــيــع الـــذي يــتــراوح 
بين 10 مايين و15 مليون دوالر. وحطمت الرقم 

التي  العالم،  في  معدنية  عملة  ألغلى  القياسي 
المسكوك  هير«  »فلوينغ  الفضي  الــدوالر  سجلها 
عام 1794 والذي بيع بمبلغ 10 مايين دوالر في 
صــورة  الــمــزدوج  النسر  عملة  وتحمل   .2013 عــام 
أمريكيا من  امرأة ترمز للحرية من جهة، ونسرا 

جهة أخرى.

} سارة الودعاني.

���س��رك��ة ت�����س��ت��ري اأغ��ل��ى

ال�ع��الم  ف������ي  ط���اب���ع 

بقيم�ة 8.3 ماليي�ن دولر
ــع  ــوابـ ــطـ ــتــــجــــارة الـ ــة لــ ــركــ حـــصـــلـــت أقـــــــدم شــ
البريدية في العالم »ستانلي جيبونز« على طابع 
مقابل   1856 عــام  الــصــادر  البريطاني  »غــويــانــا« 
بــيــان  فـــي  الــشــركــة  وقـــالـــت  دوالر.  مــايــيــن   8.3
»هـــذا الطابع هــو األكــثــر شــهــرة واألعــلــى  إن  لها 
سعرا في العالم«، مشيرة إلى أنه »سيتم عرضه 
فـــي الــمــتــجــر الــرئــيــســي لــســتــانــلــي جــيــبــونــز في 
لــنــدن«. وتــعــتــزم الــشــركــة أيــضــا إتــاحــة الــوصــول 
لهذا الطابع للجميع من خال إنشاء مجموعة 
رقمية. وتلقت »ستانلي جيبونز« قرضا من دون 
المساهم  جــي«  اس  »فونيكس  شركة  مــن  فــوائــد 
األكبر في الشركة، لتمويل عملية شراء الطابع. 
وقال رئيس مجلس إدارة الشركة هاري ويلسون 
الشراء هذه خطوة جديدة وحاسمة  »عملية  إن 
في إحياء أقدم تاجر طوابع بريدية في العالم«. 
وارتفعت أسهم »ستانلي جيبونز« بنسبة %3.4 

يوم الثاثاء.

الــمــصــريــة سمية  الــفــنــانــة  وجـــهـــت 
الــــخــــشــــاب نـــصـــيـــحـــة خــــاصــــة لـــطـــاب 
االمتحانات  بــدء  مــع  تزامنا  الــمــدارس 
ــفـــوف الــــدراســــيــــة، وذلــــك  لــبــعــض الـــصـ
ــتــــرة  ــى الـــــتـــــوتـــــر مـــــــع فــ ــ ــلـ ــ لـــلـــتـــغـــلـــب عـ
الطلبة.  منه  يعاني  الــذي  االمتحانات 
ــاب الــطــلــبــة  ــشــ ــخــ ونـــصـــحـــت ســـمـــيـــة الــ
يلحق  قــد  الـــذي  الــتــوتــر  على  بالتغلب 
بهم خال فترة االمتحانات بـ»الرقص«. 
لها  منشور  في  الخشاب،  سمية  وكتبت 
عبر حسابها الخاص بموقع التدوينات 
عارفة  أنــا  »حبايبي  »تــويــتــر«:  القصيرة 
معاكم  قلبي  دلــوقــتــي  بتمتحنوا  انــكــم 

وأول ما تبقوا متوترين قوموا ارقصوا«. 
الـــجـــانـــب اآلخــــــر، طـــرحـــت سمية  عــلــى 
»أوعــــدك«،  الــجــديــدة  أغنيتها  الــخــشــاب 
الــقــنــاة الرسمية  كــمــال، عــبــر  مــع عــمــر 
لمغني المهرجانات بموقع الفيديوهات 
ــيــــوب«. وتــشــهــد األغــنــيــة  ــوتــ الــشــهــيــر »يــ
التجربة األولى لسمية في عالم الغناء 
الشعبي. وكان آخر أعمال الفنانة سمية 
الخشاب مسلسل »موسى« الذي شاركت 
مـــن خـــالـــه فـــي الـــمـــارثـــون الــرمــضــانــي 
رمــضــان، وجسدت  مــع محمد  الــســابــق، 
دور »حاوتهم« خال أحداث المسلسل 

الذي أخرجه محمد سامة.

�سمية الخ�ساب تن�سح الطالب بكيفية التغلب على توتر المتحانات 

} سمية الخشاب.

يــــــــــــواجــــــــــــه الـــــمـــــنـــــتـــــج 
الــســيــنــمــائــي الــعــالــمــي تــوم 
ــات تــــحــــول  ــ ــوبــ ــ ــعــ ــ كـــــــــــروز صــ
فيلمه  تــصــويــر  إتـــمـــام  دون 
الــــــجــــــديــــــد، الـــــــــــذي تـــعـــهـــد 
بـــــــإخـــــــراجـــــــه فــــــــي الـــــوقـــــت 
ــيـــات  ــدد، لـــكـــن تـــداعـ ــمــــحــ الــ
ُتفقد  تــكــاد  كــورونــا  جائحة 
النجم السينمائي أعصابه.

ويـــقـــول تــقــريــر نــشــرتــه 
الفرنسية،  »لــوبــوان«  مجلة 
اكــتــشــاف  إّن  الــثــاثــاء،  يـــوم 
ــة بـــفـــيـــروس  ــ ــابـ ــ حـــــــاالت إصـ
كورونا في مجموعة العمل, 
وذلك خال تصوير مشهد 
سيضطره  ليلي،  ملهى  فــي 
إلـــــى الـــتـــوقـــف عــــن الــعــمــل 
وبحسب  إضــافــيــة.  أيـــام   10
التقرير، فــإن تــوم كــروز كان 
غاضًبا من ضياع هذا الوقت 
اإلضـــــافـــــي، بــيــنــمــا يــفــرض 
قــــــواعــــــد صــــحــــيــــة صــــارمــــة 

لــلــغــايــة عــلــى الــمــجــمــوعــات 
المنتظمة  االخــتــبــارات  مــع 
وارتــداء  المعقم  واستخدام 
والتباعد  اإلجــبــاري  القناع 
العمل  في  المشاركين  بين 
ويقول إّن الموقف يثير قلق 
الجميع بدءا من توم كروز، 
لفيلم  الـــمـــشـــارك  الــمــنــتــج 
دوالر،  مــلــيــون   200 بــقــيــمــة 
الــــذي يــبــدو مــصــمــًمــا على 
النهائية  بالمواعيد  الوفاء 
عــلــى الـــرغـــم مـــن الــعــقــبــات، 
بشكل  إدارتـــه  تعترض  التي 
إلى  التقرير  ويشير  يومي. 
كــروز ال يهتم فقط  تــوم  أن 
لضمان  الــفــيــلــم  بــمــضــمــون 
يوفق  أيًضا  ولكنه  نجاحه، 
بـــيـــن الــــــجــــــداول الـــزمـــنـــيـــة 
ويــــديــــر األزمـــــــــات ويــقــضــي 
ــى الــــهــــاتــــف مــع  ــلــ ــه عــ ــ ــتـ ــ وقـ
والمنتجين  األستوديوهات 
ــات الـــتـــأمـــيـــن، األمـــر  ــركــ وشــ

ــه كــثــيــرا من  ــذي ســبــب لـ ــ الـ
اإلرهــاق. وقال توم كروز في 
مــقــابــلــة ســابــقــة مـــع مجلة 
»أمـــبـــايـــر« »لــقــد أنــتــجــت ما 
ــا  وأنــ فــيــلــًمــا  و40   30 بـــيـــن 
لم  إن  آالف،  عـــن  مـــســـؤول 

مــن  اآلالف  ــرات  ــشــ عــ يـــكـــن 
الوظائف، لقد عملنا 7 أيام 
فــي األســبــوع، 24 ســاعــة في 
اليوم للتعامل مع المشاعر 
ولمساعدة  للغاية  الــقــويــة 

الجميع على تجاوزها«.

ت�����وم ك������روز ي���ت���ح���دى ك����ورون����ا والإره��������اق 

لإن������ج������از »ال����م����ه����م����ة ال���م�������س���ت���ح���ي���ل���ة«

o توم كروز.

أعــلــنــت الــبــحــريــة األمــريــكــيــة 
وشركة »بوينغ« للطيران، عن مهمة 
تجريبية لتزويد الطائرات بالوقود 
ــوا لـــلـــمـــرة األولــــــــى، بــاســتــخــدام  ــ جـ
وأعربت  )درون(.  طيار  دون  طائرة 
أن يتم  فـــي  أمــلــهــا  عـــن  الــبــحــريــة 
ــرات بــمــحــطــات  ــائـ ــطـ وضــــع هــــذه الـ
عــلــى حــامــات الــطــائــرات لــتــزويــد 
الطائرات بالوقود في الجو، وذلك 

بحلول 2025.
الرحلة  أن  الــبــحــريــة  وأعــلــنــت 
التجريبية تمت، الجمعة الماضي، 
في مطار ميد أمريكا سانت، بوالية 
إلــيــنــوي األمــريــكــيــة، حــيــث قــامــت 
طـــائـــرة دون طــيــار بــتــزويــد طــائــرة 
ــوا. وصــرحــت  ــ مــقــاتــلــة بـــالـــوقـــود جـ
الجزء  أن  بيان  في  »بوينغ«  شركة 
عن  عــبــارة  كــان  المهمة  مــن  األول 
تــحــلــيــق الــــــدرون عــلــى مــســافــة 20 
قـــدمـــا، وبـــعـــد الـــتـــأكـــد مـــن األمــــان 

واستقرار المسافة بدأت في تزويد 
ريد،  تشاد  وذكر  بالوقود.  المقاتلة 
طيار  دون  الطيران  برنامج  مدير 
خال  األمريكية،  للبحرية  التابع 
ــي، أنـــــه ســتــتــم دراســـــة  ــمــ بـــيـــان رســ
وتــحــلــيــل الـــبـــيـــانـــات الــــصــــادرة عن 
الطائرات  لتزويد  األولـــى  الرحلة 
بــالــوقــود جـــوا عــن طــريــق طــائــرات 

ــز، لــلــتــوصــل إلـــــى مــعــرفــة  ــ ــدرونــ ــ الــ
أخــرى.  تعديات  إلضافة  الحاجة 
وقـــال ريـــد إنـــه مــن الــمــقــرر إطــاق 
التجريبية  الــرحــات  مــن  الــعــديــد 
ــرى قــبــل االنـــتـــقـــال لــمــرحــلــة  ــ األخــ
ــن حـــامـــات  ــ إجـــــــــراء الــــتــــجــــارب مـ
الطائرات على متن السفن بوالية 

فيرجينيا.

م�����س��ه��د غ���ي���ر م�������س���ب���وق.. ط���ائ���رة 

م�����س��ي��رة ت����زود م��ق��ات��ل��ة ب��ال��وق��ود ج��وا 

o عملية التزود بالوقود في الجو

كويتي  �ساليه  �ساحب  على  القب�س 

ثبت كاميرات �سرية في غرف النوم
ألقى رجال المباحث الجنائية في الكويت القبض على مواطن 
صاحب شاليه بعد العثور على كاميرات مراقبة مثبتة بأماكن سرية 
مداهمة  بعد  المتهم  المواطن  على  القبض  وتم  النوم.  داخــل غرف 
بناء على  اليومي  للتأجير  الخيران المخصص  الشاليه في منطقة 
بــاغــات مــن قــبــل مــواطــنــيــن ووافـــديـــن )رجــــال ونــســاء( عــن تعرضهم 
النوم.  غــرف  مــن  لهم  صــور خاصة  بنشر  قبل مجهول  مــن  للتهديد 
وقالت مصادر لصحيفة »القبس« الكويتية: إن رجال المباحث وبعد 
الشاليه  صاحب  »أن  تفيد  معلومات  إلــى  توصلوا  والتحري  البحث 
زبائنه«،  ويصور  النوم،  بغرف  أماكن سرية  في  مراقبة  كاميرات  يضع 
إحالة  وتمت  المراقبة.  كاميرات  على  والعثور  الشاليه  مداهمة  وتم 
بعد  تهم  بعدة  معه  للتحقيق  العامة  النيابة  إلــى  المتهم  المواطن 
تسجيل قضية بحقه. وأشارت صحيفة »الراي« المحلية إلى الحادثة 
نقًا عن مصدر أمني أكد تلقيهم باغا من مواطنة كشفت عن وجود 
»إن  النوم. وقال المصدر  الكاميرات مثبتة في ساعة الحائط بغرفة 
المواطنة عثرت على كاميرات التجسس بعد أن لفت انتباهها عدسة 
غرفة  فــي  مثبتة  مراقبة  كاميرا  أنها  لتكتشف  الحائط  ساعة  على 

النوم، ولتعثر على واحدة أخرى في الغرفة الثانية«.

ال�سفي  ف��اط��م��ة  ال��ف��ن��ان��ة  و���س��م 

ي��سعه��ا ف�ي م���رم���ى الن�ت�قادات
تعرضت الفنانة الكويتية فاطمة الصفي النتقادات الذعة بسبب 
نشرها لصور أحدث جلسة تصوير خضعت لها عبر حسابها الرسمي 
أكثر من منطقة  »وشما« على  »إنستغرام«، بسبب وضعها  على موقع 
استيائهم  عن  ميديا  السوشيال  على  متابعوها  وأعــرب  في جسدها. 
الفترة األخيرة في  تتبعها فاطمة خال  التي  الطريقة  الشديد من 
اختيار مابسها ومكياجها، خاصة ارتداءها مابس مكشوفة، فضا 
عن ظهورها األخير بعد وضعها »وشما« على جسدها. وعلقت متابعة 
ومنظر  هــالــوشــوم  ماحبيت  بحالها  عــامــلــة  هــيــك  »لــيــش  قــائــلــة:  لــهــا 
قرفونا  واهلل  الــتــكــســاس  مــوضــة  مابطلت  اهلل  مــشــان  يــقــرف  الــحــنــك 
بهالموضة«. كما عبرت أخرى عن غضبها، قائلة: »شنو هذه الوشوم ال 
حول وال قوة اال باهلل،، فعل حرام وصار الكل يجاهر فيه«.                    

o الفنانة فاطمة الصفي.

ترامب ي�سيد بنيجيريا لحظرها »تويتر« 
أشاد الرئيس األمريكي السابق دونالد ترامب بنيجيريا لحظرها 
دولية.  إدانة  أثارت  »تويتر«، وهي خطوة  التواصل االجتماعي  منصة 
على  المنصة،  من  الحياة  مــدى  لحظر  الــذي يخضع  ترامب،  وأثنى 
ترامب:  وقــال  الثاثاء.  يــوم  بيان  في  لموقفها  النيجيرية  الحكومة 
»تهانينا لدولة نيجيريا، التي حظرت تويتر للتو ألنه )تويتر( حظر 
رئيسها«. وقال ترامب: »على المزيد من الدول حظر تويتر وفيسبوك 
لعدم السماح بحرية وانفتاح التعبير«، مضيفا: »ربما كان يجب علي 
أن أفعل ذلك عندما كنت رئيسا«. وأعلنت نيجيريا تعليق تويتر إلى 
المستمر  »االســتــخــدام  إلــى  مشيرة  الجمعة،  يــوم  مسمى  غير  أجــل 
للمنصة لألنشطة القادرة على تقويض وجود الشركات النيجيرية«، 
حسبما ذكر وزير اإلعام والثقافة الحاج الي محمد. وجاء التعليق 
وتعليق  بوهاري  محمدو  للرئيس  تغريدة  تويتر  حذف  من  أيــام  بعد 

الحساب لمدة 12 ساعة. 
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ي�شمل 45 ن�شاًطا اإثرائًيا جلميع املراحل التعليمية

»الرتبية« تطرح برناجًما �شيفًيا خالل �شهري يوليو واأغ�شط�س

اأكدت كفاية العنزور الوكيل امل�شاعد للخدمات التعليمية 

بوزارة الرتبية والتعليم اأّن الوزارة اأعّدت برناجًما متكامالً من 

ال�شيفية خالل �شهري يوليو واأغ�شط�س،  االأن�شطة االثرائية 

الريا�شية  االأن�شطة  �شامالً  اثرائًيا  ن�شاًطا   )45( يت�شمن 

والك�شفية والثقافية والفنية واالأدبية واالإعالمية واالر�شادية 

الداعمة  العلمية  واالن�شطة  الف�شاء  وعلوم  والتكنولوجيا 

للكفايات  واملعززة  الدرا�شي  املنهج  يف  اال�شا�شية  للمواد 

الدرا�شية واملنا�شبة مليول الطلبة والطالبات.

هو  ال�شيفي  الربنامج  هذا  من  الهدف  اأّن  اإىل  واأ�شارت   

اأن�شطة  تنفيذ  العطلة يف  ا�شتغالل وقت  الطلبة على  تدريب 

ممتعة ومفيدة ت�شيف اإىل مداركهم، ويف الوقت ذاته تتنا�شب 

مع خمتلف ميولهم ورغباتهم، وتتما�شى يف املقام االأول واالأهم 

كورونا  فريو�س  جائحة  ملكافحة  االحرتازية  االجراءات  مع 

الطلبة والطالبات  لتاأمني �شالمة  احتياطات  تتطلبه من  وما 

من خالل البقاء يف منازلهم وحتقيق التباعد االجتماعي. 

موجهة  �شتكون  االأن�شطة  هذه  اأن  العنزور  واأو�شحت 

التعليم  طلبة  من  ابتداًء  التعليمية  املراحل  جميع  طلبة  اإىل 

اإىل طلبة املرحلة الثانوية،  االأ�شا�شي احللقة االأوىل، و�شوالً 

متتد  و�شوف  اخلا�شة،  االحتياجات  ذوي  الطلبة  وكذلك 

اأن�شطة  اأغلبها  على مدى �شهري يوليو واأغ�شط�س و�شتكون 

الطلبة  و�شحة  �شالمة  على  ا  حر�شً تفاعلية  افرتا�شية 

الوزارة تبذل جهوًدا حثيثة يف هذا  اأن  والطالبات، موؤكــدًة 

واأن اجلائحة لن تكون عائًقا عن موا�شلة تنظيم  االجتــاه، 

 كفاية العنزورهذه االأن�شطة.

�شالح اجلو امللكي ي�شارك يف اجتماع 

القوات اجلوية بالقوات اخلليجية

اآل  عبداهلل  بن  حمد  ال�شيخ  طيار  الركن  اللواء  �شارك 

االجتماع  يف  البحريني  امللكي  اجلو  �شالح  قائد  خليفة 

اخلام�س والع�شرين لقادة القوات اجلوية والدفاع اجلوي 

اخلليج  لدول  التعاون  جمل�س  بدول  امل�شلحة  بالقوات 

العربية، والذي ُعقد عرب تقنية االت�شال املرئي، �شباح اأم�س 

االأربعاء املوافق 9 يونيو 2021.

املو�شوعات  من  عدد  مناق�شة  االجتماع  خالل  ومت 

بني  امل�شرتك  الع�شكري  العمل  مبجاالت  املتعلقة  وامل�شائل 

دول املجل�س، فيما يخت�س بالقوات اجلوية والدفاع اجلوي 

يف جمال تعزيز التعاون والتن�شيق الع�شكري امل�شرتك بني 

املحافظة اجلنوبية متثل اأكرث من ن�شف م�شاحة اململكة بن�شبة 62.22%القوات امل�شلحة بدول املجل�س.

تغيري طفيف مب�شاحة الياب�شة.. زيادة باملحرق وانخفا�س ب�شرتة

�شارة جنيب:

العقاري  والت�شجيل  امل�شاحة  جهاز  اأ�شدر 

مملكة  م�شاحة  ب�شاأن  حمدثة  ر�شمية  بيانات 

تبلغ  الياب�شة  م�شاحة  اأن  اأو�شحت  البحرين، 

785 كيلومرًتا مربًعا، بينما تبلغ م�شاحة املياه 

االإقليمية 7 اآالف و484 كيلومرًتا مربًعا.

على  طفيف  تغيري  طراأ  للبيانات،  ووفًقا 

اإجمايل امل�شاحة الذي كان يبلغ 783.3 كيلومرت 

 785.08 بلغ  بينما   ،2019 العام  يف  مربع 

ن�شبة  متثل  اإذ  املا�شي،  العام  نهاية  بحلول 

امل�شاحة،  اإجمايل  البحرين 78.53% من  جزيرة 

وتبلغ م�شاحتها 616.52 كيلومرت مربع.

من  واأ�شري  املحرق  جزيرة  م�شاحة  وزادت 

العام 2019، لتبلغ  69.62 كيلومرت مربع يف 

72.05 كيلومرت مربع يف العام 2020 بن�شبة 

انخف�شت  بينما  امل�شاحة،  من   %9.18 تبلغ 

كيلومرت   21.96 من  �شرتة  جزيرة  م�شاحة 

يف  مربع  كيلومرت   21.6 اإىل   ،2019 يف  مربع 

2020. وبح�شب البيانات، تبلغ م�شاحة جزيرة 

النبيه �شالح 1.3 كيلومرت مربع، وتبلغ م�شاحة 

وم�شاحة  مربع،  كيلومرت   52.1 حوار  جزر 

وم�شاحة  مربع،  كيلومرت   0.13 القليعة  ق�شار 

تبلغ  بينما  مربع،  كيلومرت   0.18 ال�شبان  اأم 

م�شاحة جزيرة جدة 0.6 كيلومرت مربع.

بح�شب  البحرين  مب�شاحة  يتعلق  وفيما 

م�شاحة  اأن  االإح�شائية  اأو�شحت  املحافظات، 

بن�شبة  مربع  كيلومرت   78.86 تبلغ  العا�شمة 

املحرق  حمافظة  م�شاحة  وتبلغ   ،%10.04

وتبلغ   ،%9.18 بن�شبة  مربع  كيلومرت   72.05

كيلومرت   145.67 ال�شمالية  املحافظة  م�شاحة 

م�شاحة  تبلغ  بينما   ،%18.55 بن�شبة  مربع 

مربع  كيلومرت   488.5 اجلنوبية  املحافظة 

م�ساحة مملكة البحرين ح�سب املحافظاتبن�شبة %62.22.

مملكة  �شفري  عبداهلل  اأحمد  حممود  اإبراهيم  ال�شفري  تراأ�س 

اإطار رئا�شة مملكة  التون�شية، ويف  البحرين لدى اجلمهورية 

اخلليج  لدول  التعاون  ملجل�س  احلالية  للدورة  البحرين 

التعاون  جمل�س  دول  ل�شفراء  التن�شيقي  االجتماع  العربية، 

التون�شية،  اجلمهورية  لدى  املعتمدين  العربية  اخلليج  لدول 

مبقر ال�شفارة يف تون�س.

دول  بني  امل�شرتك  التعاون  عالقات  االجتماع  وتناول 

و�ُشبل  ال�شقيقة،  التون�شية  واجلمهورية  التعاون  جمل�س 

تعزيزها وتطويرها مبا يخدم امل�شالح امل�شرتكة. كما مت تبادل 

االآراء حول الق�شايا امل�شرتكة بني دول جمل�س التعاون لدول 

اخلليج العربية، وذلك تنفيًذا لتو�شيات وزراء خارجية دول 

التكامل يف جميع جماالت  التعاون لتعميق وتر�شيخ  جمل�س 

العمل امل�شرتك.

�شارك يف االجتماع كل من ال�شفري را�شد حممد املن�شوري 

وال�شفري  تون�س،  يف  املتحدة  العربية  االإمارات  دولة  �شفري 

العربية  اململكة  �شفري  ال�شقر  علي  بن  عبدالعزيز  الدكتور 

ال�شعودية يف تون�س، وال�شفري يحيى بن مو�شى البكري �شفري 

احلميدي  نا�شر  بن  �شعد  وال�شفري  تون�س،  يف  عمان  �شلطنة 

�شفري دولة قطر يف تون�س، وال�شفري علي اأحمد الظفريي �شفري 

دولة الكويت يف تون�س.

�شفرينا يف تون�س يرتاأ�س االجتماع 

التن�شيقي ل�شفراء دول التعاون

»الوطنية حلقوق االإن�شان« تناق�س 

م�شروع قانون ال�شّحة النف�شية

االأول  اجتماعها  العامة  واحلريات  احلقوق  جلنة  عقدت 

عن ُبعد، برئا�شة الدكتورة فوزية ال�شالح، وع�شوية الدكتور 

بدر عادل واأحمد ال�شلوم، اإذ افتتحت اللجنة اجتماعها بتقدمي 

من  ال�شابقني  اللجنة  اأع�شاء  به  تقدم  ما  على  والثناء  ال�شكر 

دور فّعال، وعلى االأعمال واجلهود التي بذلوها طوال الفرتة 

املا�شية.

امل�شروع  بخ�شو�س  مرئياتها  اللجنة  ناق�شت  ثم  ومن 

بقانون ب�شاأن ال�شحة النف�شية الوارد من جمل�س النواب.

جل�سة جمل�س البلدي اجلنوبي عن ُبعد

مركز جدحف�س ال�شّحي �شابع مركز يعمل على مدار 24 �شاعة.. ال�شّحة:

تقديـــم اخلدمات على مدار اليـــوم فــي 9 مراكــز �شّحيــة
تنفيًذا الأمر �شاحب ال�شمو امللكي االأمري 

�شلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س 

جمل�س الوزراء، حفظه اهلل، بتقدمي اخلدمات 

�شحية  مراكز   9 يف  �شاعة   24 مدار  على 

يف  ي�شهم  مبا  اململكة  حمافظات  مبختلف 

ال�شحي  القطاع  خدمات  وا�شتدامة  تطوير 

املن�شودة،  لالأهداف  كفاءته حتقيًقا  وتعزيز 

قامت الدكتورة جليلة ال�شيد جواد الرئي�س 

االأولية  ال�شحية  الرعاية  ملراكز  التنفيذي 

وفريق العمل بزيارة تفقدية ملركز جدحف�س 

يف  املركز  عمل  �شري  لتفقد  وذلك  ال�شحي، 

اأول يوم من تقدمي اخلدمات على مدار 24 

�شاعة.

مملكة  اأّن  ال�شيد  الدكتورة  واأكدت 

البحرين حري�شة على تقدمي اأف�شل اخلدمات 

ال�شحية مبا يعك�س روؤى وتطلعات ح�شرة 

عي�شى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �شاحب 

اهلل  حفظه  املفدى،  البالد  عاهل  خليفة  اآل 

ورعاه، التي ت�شع �شحة املواطن كاأحد اأهم 

االأولويات، ومبا يحقق التوجهات الطموحة 

بن  �شلمان  االأمري  امللكي  ال�شمو  ل�شاحب 

جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  خليفة  اآل  حممد 

ن�شهد  باأننا  مو�شحة  اهلل،  حفظه  الوزراء، 

م�شتوى  على  املبادرات  من  املزيد  اليوم 

تعزيز منظومة اخلدمات ال�شحية وتر�شيخ 

مبداأ التغطية ال�شحية ال�شاملة.

كما اأو�شحت الدكتورة جليلة ال�شيد اأّن 

مبادرة افتتاح مراكز الرعاية ال�شحية على 

مدار ال�شاعة حتظى باهتمام كبري ومتابعة 

م�شتمرة من املجل�س االأعلى لل�شحة برئا�شة 

عبداهلل  بن  حممد  ال�شيخ  طبيب  الفريق 

حممد  عبدالوهاب  والدكتور  خليفة،  اآل 

مراكز  اأمناء  جمل�س  رئي�س  عبدالوهاب 

املجل�س  واأع�شاء  االأولية  ال�شحية  الرعاية 

كافة؛ نظًرا ملا ت�شكلة هذه املبادرة من نقلة 

يف  ال�شحية  اخلدمات  م�شرية  يف  نوعية 

اململكة.

اطلعت  التفقدية،  الزيارة  وخالل 

ال�شحية  الرعاية  ملراكز  التنفيذي  الرئي�س 

اأق�شام  جميع  يف  العمل  �شري  على  االأولية 

الـ24  نظام  تطبيق  من  يوم  اأول  املركز يف 

ال�شتيفاء  املركز  جتهيز  وم�شتوى  �شاعة، 

من  ال�شاعة،  مدار  على  العمل  متطلبات 

موارد ب�شرية وم�شتلزمات اإ�شافية مبا يوفر 

التغطية الطبية ملبا�شرة احلاالت امل�شتعجلة 

للحاالت  والت�شنيف  العائلة،  املتعلقة بطب 

قبل  مبدئي  ب�شكل  ومبا�شرتها  الواردة 

حتويل احلاالت الطارئة اإىل امل�شت�شفيات.

اأقّر مقرتًحا ب�شاأن اال�شتثمار يف االأحياء واآخر حول تزويد بيوت االإ�شكان باملكيفات

»بلـدي اجلنوبيـة« يدعـو ملنع اقتنـاء احليوانـات املفرت�شـة

ح�شني املرزوق:

باملحافظة  البلدي  املجل�س  اجتماع  �شهد 

اجلنوبية اإقرار عدة مقرتحات تنوعت يف اأفكارها، 

املفرت�شة  احليوانات  اقتناء  منع  اأبرزها  من  كان 

لتقليل معدل احلوادث، واإن�شاء مناطق ا�شتثمارية 

يف االأحياء القدمية ي�شهم فيها املواطنون اأنف�شهم.

واأقام املجل�س البلدي اجتماعه رقم 18 لدور 

الت�شريعي اخلام�س،  الف�شل  الثالث من  االنعقاد 

ت�شنيف  تغيري  درا�شة  االجتماع  خالل  وناق�س 

احلنينية  مبنطقة   09029853 رقم  العقار 

جممع 901، وقد مت الت�شويت باالإجماع على هذه 

الدرا�شة من قبل االأع�شاء.

ومّرر املجل�س اقرتاًحا برغبة ب�شاأن منع اقتناء 

احليوانات املفرت�شة، ويهدف هذا االقرتاح لتاأمني 

احليوانات  اقتناء  ظاهرة  انت�شار  من  املجتمع 

واالإ�شابات  احلوادث  معدالت  وتقليل  املفرت�شة 

واالأمرا�س الناجتة من اقتناء مثل هذه احليوانات، 

وتوعية املجتمع لعدم انت�شار مثل هذه الظاهرة.

اجلنوبية  املحافظة  بلدي  جمل�س  اأقّر  كذلك 

الرقابة على  اإىل ت�شديد  باالإجماع اقرتاًحا يهدف 

االإعالنات  ومنع  العامة  ال�شوارع  يف  االإعالنات 

�شبق  باأنه  علًما  واحلياء،  العامة  باالآداب  املخلة 

للمجل�س البلدي رفع تو�شية ب�شاأن منع اأ�شحاب 

الداخلية  املالب�س  عر�س  من  التجارية  املحال 

للحياء  بطريقة خاد�شة  العر�س  على جم�شمات 

واالآداب العامة يف الواجهة االأمامية لهذه املحال.

ووافق املجل�س البلدي باالإجماع على اقرتاح 

ي�شهم  ا�شتثمارية  مناطق  اإن�شاء  ب�شاأن  برغبة 

املناطق  الإحياء  واملواطنون  املطّورون  فيها 

القدمية، وتدور فكرة املقرتح حول اإن�شاء منطقة 

ا�شتثمارية يف كل منطقة من املناطق القدمية يف 

البحرين ي�شهم املواطنون من اأهايل املنطقة فيها 

امل�شروع  يف  كم�شاهمني  ومنازلهم  باأرا�شيهم 

مبراحل متدرجة، ليعود عليهم بدخل �شنوي بدالً 

اأن تقوم وزارة االإ�شكان قبل  من اال�شتمالك على 

يف  القاطنني  لالأهايل  �شكن  بتوفري  التطوير  بدء 

املنطقة، ومن ثم اإدراج العقارات �شمن امل�شروع 

ُيعطى  املنطقة  اإخالء  وبعد  ا�شتمالكها،  دون 

امل�شروع ملطور عقاري ليقوم بعمل مباٍن �شكنية 

تراثي  طابع  ذات  جتارية  وحمال  وا�شتثمارية 

قدمي مع احلفاظ على املعامل االأ�شا�شية للمنطقة، 

كدور العبادة وغريها من �شواهد املنطقة البارزة.

اجلنوبية  املحافظة  بلدي  جمل�س  ومّرر 

مقرتًحا برغبة ب�شاأن تخ�شي�س ُجزء من حديقة 

اإ�شكان احلجيات جممع رقم 939 وحتويله اإىل 

مواقف لل�شيارات، على اأن يبقى اجلزء االآخر من 

املوقع كحديقة مع �شرورة العناية بها و�شيانتها 

وجودها  من  الهدف  ليتحقق  دوري،  ب�شكل 

باعتبارها متنف�ًشا لالأهايل وال�شكان القاطنني يف 

املنطقة.

مقرتًحا  اجلنوبية  بلدي  جمل�س  ومّرر 

اجلديدة  االإ�شكانية  امل�شاريع  تزويد  يت�شمن 

باأجهزة تكييف الهواء، وتدور فكرة هذا املقرتح 

حول تزويد امل�شاريع االإ�شكانية بنوعيها البيوت 

مزايا  برنامج  وم�شاريع  االإ�شكانية  وال�شقق 

البحرين  مملكة  يف  االجتماعي  ال�شكن  لتمويل 

تكلفتها  ت�شاف  اأن  على  الهواء،  تكييف  باأجهزة 

من  املنتفعون  يدفعها  التي  االأق�شاط  قيمة  اإىل 

اخلدمات االإ�شكانية.
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19% من �سّكان اململكة املوؤهلني لأخذ اللقاحات مل ي�سّجلوا بعد.. واملتعافون يف 2021 لن يحتاجوا جرعة ثالثة.. املانع:

فتح تدريجي للقطاعات املغلقة بعد انق�ساء املّدة ح�سب املعطيات ال�سّحية

متام اأبو�شايف:

كورونا  لفريو�س  للت�شدي  الوطني  الفريق  اأكد 

املواطنني  بتطعيم  املتعلقة  اخلطة  تنفيذ  »كوفيد-19« 

بعد  وذلك  املقبلة،  الأيام  خالل  اململكة  خارج  املقيمني 

لفتني  التطعيمات،  على  للح�شول  �شجلوا  الذين  اأعداد 

اإىل بدء اإجراءات التن�شيق مع �شفارات اململكة يف اخلارج 

عرب خطة ُو�شعت بني وزارتي ال�شحة واخلارجية. 

وقال املتحدثون يف املوؤمتر ال�شحايف الأ�شبوعي الذي 

�شارك فيه وكيل وزارة ال�شحة وليد املانع، وا�شت�شاري 

طبيب  مقدم  الع�شكري  امل�شت�شفى  يف  املعدية  الأمرا�س 

يف  املعدية  الأمرا�س  وا�شت�شارية  القحطاين،  مناف 

وزارة  اإن  ال�شلمان،  جميلة  ال�شلمانية  م�شت�شفى 

اللوج�شتية  الرتتيبات  و�شع  يف  با�شرت  قد  ال�شحة 

يف  واملقيمني  للمواطنني  املخ�ش�شة  التطعيمات  لنقل 

اخلارج، اإذ �شيتم تنفيذ اخلطة خالل الأيام املقبلة، وذلك 

على  واحل�شول  امل�شجلني،  املواطنني  جميع  ح�شر  بعد 

املوافقات الالزمة.

واأعلن املتحدثون البدء يف ا�شتقبال احلالت القائمة 

اخلا�شعة للعزل املنزيل مّمن حتتاج اإىل الرعاية ال�شحية 

ابتداًء من اأم�س الأربعاء، وذلك يف املركز الطبي اجلديد 

للمعار�س،  الدويل  البحرين  مركز  يف  تد�شينه  مت  الذي 

من خالل توّجه احلالت مبا�شرة اىل املركز.

انخفا�س  حدوث  املتحدثون  اأكد  ذاته،  ال�شياق  يف 

اتخاذ  بعد  وذلك  القائمة،  احلالت  منحنى  يف  ملحوظ 

منذ  التنفيذ  حّيز  ودخلت  الفريق  اأعلنها  التي  القرارات 

لي�شت  القرارات  اأن  على  م�شددين  املا�شي،  مايو   27

هي  بل  املوؤملة،  النتائج  اإىل  بالو�شول  لوحدها  كفيلة 

م�شوؤولية جميع اأفراد املجتمع.

من جانبه، �شّدد املانع على اأن متديد فرتة القرارات 

التجارية  الأن�شطة  من  العديد  يف  بالعمل  املتعلقة 

اإىل  لفًتا  التي حتققت،  النتائج  لتعزيز  ياأتي  واحلياتية 

اأنه �شيتم الفتح التدريجي للقطاعات املغلقة بعد انق�شاء 

املدة، وبناًء على املعطيات وامل�شتجدات على الأر�س.

واعترب املانع اأن اللتزام بالقرارات والحرتازات هو 

من ي�شنع الفارق، داعًيا اجلميع اإىل واجب التعاون يف 

هذه الفرتة ال�شتثنائية، ورفع درجات تطبيق الإجراءات 

وحتقيق  للمجتمع،  ال�شحي  الأمن  اأجل  من  الحرتازية 

الأهداف املرجوة.

احلالت  ن�شبة  اأن  املانع  اأكد  متداولة،  اأ�شئلة  ويف 

القائمة ل يتم قيا�شها عرب مقارنتها بعدد الفحو�شات، اإذ 

الفح�س ح�شب  اإىل  باحلاجة  يكون  الفحو�شات  عدد  اإن 

الربتوكول املحّدث يف اململكة.

و�شدد املانع على اأن اأعداد احلالت القائمة قد �شهدت 

نتيجة  املا�شيني؛  الأ�شبوعني  يف  ملحوًظا  ا  انخفا�شً

ن�شهد  اأن  متوقًعا  واللتزام،  الحرتازية  لالإجراءات 

ا اأكرب خالل الأيام القادمة. انخفا�شً

ت�شاوؤلت  اأمام  »�شينوفارم«  لقاح  عن  املانع  ودافع 

مواطنني ومقيمني طالبت باإلغائه، ل �شيما اأنه غري معتمد 

اللقاح  اإن  بالقول  املنطقة،  يف  دول  ومنها  دول  عدة  يف 

جهات  قبل  من  ودولًيا  حملًيا  اعتماده  مت  قد  ال�شيني 

جتارب  خالل  من  فعاليته  من  التحقق  بعد  خمت�شة، 

�شريرية، وهي من�شورة يف جمالت علمية دولية.

واأكد املانع اأن اإجراءات ال�شفر وعدم ال�شماح لآخذي 

�شيادية  قرارات  هي  تعتمده  مل  دول  بدخول  ما  لقاح 

اإجرائية واإدارية ل  لكل دولة على حداها، وُتعد م�شائل 

يتدخل الفريق الطبي بها.

من جانبه، اأكد القحطاين اأن جميع اللقاحات الأربعة 

ثالثة  جرعة  لها  يكون  �شوف  البحرين  يف  املتوافرة 

مع  التن�شيق  عرب  لحًقا  عنها  الإعالن  �شيتم  من�ّشطة، 

اللقاحات  تقنية يف  كل  اأن  موؤكًدا  لها،  املنتجة  ال�شركات 

لها فرتة زمنية حمدودة حتتاج اإىل تن�شطيها وفق �شقف 

زمني طبي حمّدد؛ من اأجل ا�شتمرار فعاليتها.

وك�شف القحطاين عن تفا�شيل اإعطاء اجلرعة الثالثة 

ال�شيني،  �شينوفارم  لقاح  على  للحا�شلني  املن�ّشطة 

من  ال�شيني  اللقاح  على  احلا�شلون  الأفراد  يحتاج  اإذ 

الطبية،  الكوادر  من  الأمامية  ال�شفوف  يف  العاملني 

والبالغني من العمر 50 عاًما فما فوق، والذين يعانون 

كذلك  املناعة،  نق�س  واأمرا�س  املفرطة  ال�شمنة  من 

بـ»كوفيد-19«  الإ�شابة  من  تعافوا  الذين  الأ�شخا�س 

بعد  من�ّشطة  ثالثة  اإىل جرعة  املا�شي 2020،  العام  يف 

اأو  الثانية  للجرعة  اأخذهم  على  �شهور  ثالثة  انق�شاء 

التعايف من الإ�شابة يف العام 2020.

من  املتطعيمن  بقية  القحطاين-  -وفق  يحتاج  كما 

لقاح »�شينوفارم« ال�شيني اإىل جرعة ثالثة من�ّشطة بعد 

من  الثانية  اجلرعة  اأخذ  من  �شهور  �شتة  فرتة  انق�شاء 

ال�شيني. اللقاح 

احلا�شلني  اأمام  خيارين  وجود  القحطاين  واأو�شح 

املن�ّشطة،  الثالثة  اجلرعة  حيال  »�شينوفارم«  لقاح  على 

اإذ ميكنهم اأن ياأخذوا جرعة ثالثة من اللقاح ال�شيني، اأو 

اأخذ اجلرعة الثالثة املن�ّشطة من لقاح »فايزر-بيونتيك« 

الأمريكي - الأملاين، عند الت�شجيل.

يف  كبرية  اختالفات  وجود  عدم  القحطاين  واأكد 

من  القائمة  احلالت  ن�شبة  اإن  اإذ  اللقاحات،  فعالية 

املتطعمني من خمتلف التطعيمات متقاربة جًدا، وترتاوح 

ما بني 1-2% فقط.

عرب  طبية  م�شكلة  اأّي  وجود  عدم  القحطاين  واأكد 

من�ّشطة  جرعة  اأخذ  اأن  على  م�شدًدا  التطعيمات،  خلط 

من نوع خمتلف للقاح الذي مت اإعطاوؤه بالأ�شل قد اأثبت 

اجل�شم،  يف  املناعي  املنحنى  م�شار  تعزيز  يف  فاعليته 

التطعيمات  خلط  اأخ�شعت  قد  البحرين  اأن  على  م�شدًدا 

خلط  اأن  كما  �شهور،   3 قرابة  منذ  م�شتفي�شة  لدرا�شة 

وكندا،  املتحدة  اململكة  يف  به  معمول  اأمر  التطعيمات 

وهناك دول اأخرى تّتجه اإليه حالًيا.

ب�شعف  املتعلقة  التهامات  اأمام  القحطاين  ودافع 

اللقاح  اإن  اإذ  ال�شيني،  »�شينوفارم«  لقاح  فعالية 

اململكة،  يف  وطرحه  اإجازته  مت  لقاح  اأول  كان  ال�شيني 

اأن  كما  اأخذه،  املواطنني  من  كبرية  �شريحة  واختارت 

طريقة ت�شنيعه التقليدية -الطريقة القدمية يف ت�شنيع 

خياًرا  جعلته  خامل-  لقاح  على  تعتمد  التي  اللقاحات 

اأف�شل للكثري من الذين اأقبلوا على اختياره.

التي  اللقاحات  جميع  اأن  اإىل  القحطاين  ولفت 

حتتاج  هي  قدمية  اأو  �شارية  لأمرا�س  للت�شدي  توؤخذ 

الت�شدي  لقاحات  ولي�س  من�ّشطة،  جرعات  اإىل  واقعًيا 

لـ»كوفيد-19« فح�شب، وفق القحطاين. 

�شكان  من   %19 اأن  ال�شلمان  ك�شفت  جانبها،  من 

بالت�شجيل  يقوموا  مل  التطعيمات  لأخذ  املوؤهلني  اململكة 

بعد، داعية اأفراد هذه الن�شبة اإىل �شرورة الت�شجيل؛ من 

اأجل الو�شول اإىل املناعة املجتمعية.

اأكرب  عدًدا  حّققت  قد  البحرين  اأن  ال�شلمان  واأكدت 

املا�شيني  ال�شهرين  خالل  اجلرعات  لعدد  ال�شعف  من 

»اأبريل، مايو« مقارنة بالأ�شهر الأربعة الأوىل من احلملة 

منت�شف  يف  بداأت  قد  كانت  والتي  للتطعيم،  الوطنية 

املليون  حاجز  البحرين  تخّطت  اإذ  املا�شي،  دي�شمرب 

جرعة اأوىل.

ولفتت ال�شلمان اإىل اأن عدم اللتزام باملواعيد املحّددة 

اإىل  اجلمهور  داعية  مرتفًعا،  زال  ما  اجلرعات  لأخذ 

اأجل  من  اجلرعات؛  لأخذ  حتّدد  التي  باملواعيد  اللتزام 

احلفاظ على وترية التطعيم.

اإىل  الأمور  اأولياء  ال�شلمان  دعت  ذاته،  ال�شياق  يف 

ت�شجيل اأبنائهم من فئة 12-17 عاًما من اأجل احل�شول 

على التطعيم، اإذ ت�شّكل هذه الفئة ن�شبة كبرية من اأفراد 

اإىل  العدوى  بنقل  يت�شّببون  وقد  البحريني،  املجتمع 

ذويهم من كبار ال�شن.

قد  الفئة  هذه  يف  الأطفال  اأن  اإىل  ال�شلمان  ولفتت 

 10 تتعّدى  الولدة،  منذ  التطعيمات  من  بالعديد  مّروا 

�شد  ا  اأي�شً جرعات  ثالث  اإىل  ت�شل  وبع�شها  تطعيمات، 

اأمرا�س خمتلفة.

ويف ردٍّ على اأ�شئلة ال�شحافيني، اأكد املانع اأن جميع 

باإقبال  حتظى  اململكة  يف  املتوافرة  الأربعة  التطعيمات 

يحكمه  التطعيمات  على  الإقبال  اأن  معترًبا  النا�س، 

ال�شخ�س  يحتاجها  التي  الزمنية  والفرتة  توافرها، 

لالنتظار للح�شول على اجلرعة.

اأ�شهم  اأن تعطيل بع�س الأن�شطة قد  اإىل  ولفت املانع 

اللتزام  وكذلك  القائمة،  احلالت  اأعداد  انخفا�س  يف 

بالإجراءات الحرتازية، م�شدًدا على اأن التحدي يبقى يف 

احلفاظ على الحرتازات من اأجل تقليل الأعداد.

�شمو  توجيهات  اأن  املانع  اعترب  ذاته،  ال�شياق  ويف 

امللكي  ال�شمو  الوزراء �شاحب  العهد رئي�س جمل�س  ويل 

الأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة، والتي رفعت من اأعداد 

اجلرعات اليومية اإىل 31 األف جرعة يومية يف خمتلف 

ُبذلت من  التي  اأبرز اجلهود  اإحدى  ُتعد  التطعيم،  مراكز 

هو  اللقاح  اإن  اإذ  القائمة،  احلالت  اأعداد  خف�س  اأجل 

�شالح فّعال يف مواجهة هذا الوباء.

ويف ال�شياق نف�شه، ك�شف القحطاين اأن املتعافني يف 

هذا  تن�شيطية  جرعات  على  يح�شلوا  لن   2021 العام 

العام، بينما الذين ح�شلوا على اجلرعة واحدة واأ�شيبوا 

يتوّجب عليهم ا�شتكمال تطعيمهم.

العام  الفريو�س يف  من  املتعافني  اأن  القحطاين  واأكد 

من�ّشطة؛  جرعة  لأخذ  يحتاجون  �شوف   2020 املا�شي 

وذلك ب�شبب التحّورات التي طراأت على الفريو�س.

ب��ه��ا ن����ت����دّخ����ل  ول  دول�������ة  ل���ك���ل  �����س����ي����ادي  ق�������رار  ه�����ي  دول�������ة  اأّي  اإىل  ال�������س���ف���ر  اإج�������������راءات 

اأ�سهر  4 ب����اأّول  اأب��ري��ل وم��اي��و م��ق��ارن��ة  ل��ع��دد اجل��رع��ات خ���ال  ال�سعف  اأك���ر م��ن  حتقيق ع���دد 

ج��رع��ة من�ّسطة ث��ال��ث��ة مل��ن م�����س��ى ع��ل��ى اأخ����ذه اجل��رع��ة ال��ث��ان��ي��ة م��ن »���س��ي��ن��وف��ارم« 6 اأ���س��ه��ر

وجود حالت قائمة لفريو�س كورونا يتطلب القيام بعملية تتبع املخالطني

غلق م�سجد وماأمتني ملخالفتها ال�سرتاطات ال�سحية مدة اأ�سبوعني

تلّقى جرعتني من اللقاح امل�ساد للفريو�س.. »الإ�ساح والتاأهيل«:

وفاة نزيل مبجمع ال�سلمانية جّراء اإ�سابته بفريو�س كورونا

اأعلنت وزارة العدل وال�شوؤون الإ�شالمية والأوقاف اأنه 

اإطار املتابعة امل�شتمرة التي يقوم بها الفريق الوطني  يف 

الطبي للت�شدي لفريو�س كورونا، فقد تبني خمالفة م�شجد 

حالت  ووجود  املقررة   ال�شحية  لال�شرتاطات  وماأمتني 

ال�شعائر  اأداء  يعد  الذي  بال�شكل  كورونا  لفريو�س  قائمة 

فيها خطًرا على املواطنني واملقيمني.

قررت  فقد  العامة،  ال�شحة  مقت�شيات  على  وحفاًظا 

الوزارة بعد التن�شيق مع الفريق الوطني الطبي للت�شدي 

اجلنوبية  املحافظة  يف  م�شجد  غلق  كورونا  لفريو�س 

ملدة  موؤقت  ب�شكل  وذلك  ال�شمالية،  املحافظة  يف  وماأمتني 

بعملية  القيام  من  املعنية  الفرق  تتمكن  حتى  اأ�شبوعني، 

والتاأكد  التعقيم  بعملية  القيام  وكذلك  املخالطني،  تتبع 

من اتخاذ الإجراءات الحرتازية ب�شكل �شحيح وو�شعها 

مو�شع التنفيذ.

و�شددت وزارة العدل وال�شوؤون الإ�شالمية والأوقاف 

الحرتازية  وال�شرتاطات  الإجراءات  تنفيذ  متابعتها  على 

بامل�شاجد واملاآمت وتكثيفها للحمالت التفتي�شية واتخاذ ما 

يلزم حلفظ �شحة و�شالمة مرتادي امل�شاجد واملاآمت، موؤكدًة 

اليوم  الحرتازية  والإجراءات  بالتعليمات  اللتزام  اأن 

تفر�شه امل�شوؤولية الدينية والواجب الوطني.

ُتويف يوم اأم�س مبجمع ال�شلمانية الطبي النزيل 

اإذ كان من  ح�شني اأحمد عي�شى بركات »48 عاًما«، 

�شمن احلالت القائمة لفريو�س كورونا، وقد تلقى 

خالل  »جرعتني«  كورونا  لفريو�س  امل�شاد  اللقاح 

�شهري فرباير ومار�س 2021.

حتويله  مت  اإ�شابته،  اكت�شاف  مت  اأن  وبعد   

ال�شلمانية  جممع  اإىل   2021 مايو   29 بتاريخ 

الطبي، حيث قّرر الفريق الطبي املعالج و�شعه على 

اإىل  التنف�س ال�شطناعي ورفع كفاءة اجلهاز  جهاز 

اأعلى م�شتوى، وظلت حالته ال�شحية غري م�شتقرة 

م�شاعفات  نتيجة  اأم�س  �شباح  احلياة  فارق  حتى 

النيابة  اإخطار  مت  وقد  كورونا،  بفريو�س  اإ�شابته 

العامة.

 وي�شري امللف الطبي للمذكور اإىل اأنه كان يتلقى 

رعاية �شحية متكاملة ويح�شل على اأدويته ب�شكل 

اعتيادية  طبية  مراجعة   15 على  وح�شل  منتظم، 

العام  مطلع  منذ  والتاأهيل  الإ�شالح  مركز  بعيادة 

املرئي  اإىل تلقيه خدمة الت�شال  اجلاري، بالإ�شافة 

الإ�شالح  موؤ�ش�شة  قانون  يحّدده  ما  وفق  والهاتفي 

والتاأهيل ولئحته التنفيذية.

اإىل  العامة لالإ�شالح والتاأهيل  الإدارة  واأ�شارت 

اأن كل هذه الإجراءات موثقة، ومت اتخاذها يف اإطار 

اللتزام بتوفري رعاية �شحية متكاملة للنزلء كافة، 

معربة عن خال�س العزاء واملوا�شاة لأهل النزيل.

جانب من امل�ؤمتر ال�صحايف
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الإ�سادة بالتوجيهات امللكية ال�سامية لتطعيم البحرينيني باخلارج.. مكتب النواب:

بحث دعم القطاعات املت�سررة وطلب اإطالق حزمة جديدة ب�سوابط حمددة

برئا�شة فوزية بنت عبداهلل زينل رئي�شة جمل�س النواب، عقدت 

تقنية  عرب  الأربعاء،  اأم�س  �شباح  اجتماعها  املجل�س  مكتب  هيئة 

الت�شال املرئي.

الإ�شادة  بالغ  عن  املكتب  هيئة  اأعربت  الجتماع،  م�شتهل  يف 

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

ورعاه،  اهلل  حفظه  املفدى  البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�شى  بن  حمد 

مببا�شرة العمل على تطعيم املواطنني البحرينيني املقيمني يف اخلارج 

�شد فريو�س كورونا، والذي ياأتي ا�شتمراًرا حلر�س واهتمام جاللته 

لتقدمي  ال�شبل  كل  البحرين، وتوفري  باأبناء مملكة  اهلل ورعاه  حفظه 

اأف�شل الرعاية واخلدمات لهم جميًعا.

واملتابعة  املتوا�شلة  باجلهود  املجل�س  مكتب  هيئة  وم�شيدة 

احلثيثة للحكومة املوقرة، بقيادة �شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلمان 

اهلل،  حفظه  الوزراء  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن 

والتعامل الرفيع مع تداعيات جائحة كورونا وفق خطة عمل �شاملة 

ومتكاملة.

ومثمنة هيئة املكتب جهود وت�شحيات اأبطال ال�شفوف الأمامية 

وجميع اأع�شاء فريق البحرين يف كل موقع، والعمل الوطني امل�شتمر، 

والأداء املتميز، وما حتقق من نتائج اإيجابية اإثر القرارات والإجراءات 

التي مت اتخاذها للحد من انت�شار فريو�س كورونا وت�شطيح منحنى 

الوعي  م�شاعفة  لأهمية  املكتب  هيئة  وم�شرية  القائمة،  احلالت 

املجتمعي واللتزام بالتعليمات والإجراءات كافة.

النواب  جمل�س  مكتب  هيئة  ا�شتعر�شت  مت�شل،  �شياق  ويف 

حكومي  اجتماع  طلب  ب�شاأن  النواب،  من  عدد  من  املرفوع  اخلطاب 

اإطالق  املت�شررة، وطلب  القطاعات  دعم  �شبل  لبحث  م�شرتك  نيابي 

حزمة جديدة ب�شوابط حمددة، وعدد من القرتاحات والت�شورات، 

واتخذت هيئة املكتب الإجراء الالزم ب�شاأنها. ح�شر الجتماع: النائب 

عبدالنبي �شلمان اأحمد النائب الأول لرئي�شة جمل�س النواب، والنائب 

علي اأحمد زايد النائب الثاين لرئي�شة جمل�س النواب، والنائب فا�شل 

عبا�س ال�شواد رئي�س جلنة ال�شوؤون الت�شريعية والقانونية، والنائب 

والقت�شادية،  املالية  ال�شئون  جلنة  رئي�س  البحراين  مكي  حممود 

اخلارجية  ال�شوؤون  جلنة  رئي�س  ال�شي�شي  اإبراهيم  حممد  والنائب 

رئي�س  الأن�شاري  يو�شف  اأحمد  والنائب  الوطني،  والأمن  والدفاع 

جلنة اخلدمات، والنائب حممد خليفة بوحمود رئي�س جلنة املرافق 

العامة والبيئة، وامل�شت�شار را�شد حممد بوجنمة الأمني العام ملجل�س 

امل�شت�شارين  هيئة  رئي�س  الغثيث  اإبراهيم  �شالح  ود.  النواب، 

اجتماع هيئة املكتبالقانونيني باملجل�س.

ال�سي�سي يوؤكد طلب مرئيات جميع النواب.. البحراين:

اإجماع على مناق�سة م�سرتكة يف الو�سع القت�سادي وال�سّحي
فاطمة �شلمان:

قال النائب حممود البحراين رئي�س جلنة 

ال�شوؤون املالية والقت�شادية مبجل�س النواب 

اأم�س  ظهر  النواب  مكتب  هيئة  اجتماع  باأن 

خطاب  لرفع  بالإجماع  موافقة  اإىل  خل�س 

ر�شمي اىل احلكومة لطلب الجتماع بها وبحث 

القت�شادي  الو�شع  م�شتجدات  ومناق�شة 

يف  وذلك  احلالية،  الفرتة  خالل  وال�شحي 

لت�شاوؤلت  اإجابات  على  للح�شول  حماولة 

لعدد من النواب وال�شارع البحريني.

هدف  باأن  لـ»الأيام«  ت�شريح  يف  واأفاد 

الجتماعات  ل�شتمرار  اآلية  بحث  الجتماع 

الأو�شاع  وتتبع  ال�شلطتني  بني  التن�شيقية 

التي  الأموال  وحجم  والقت�شادية  املالية 

توقعات  وبيان  الفرتة  هذه  خالل  �شرفت 

والأفكار  املرئيات  وتبادل  وطرح  احلكومة 

ال�شلطتني ليكون  ال�شف بني  اأجل توحيد  من 

القادمة  ال�شيا�شات  حول  بينه  على  اجلميع 

ملواجهة هذه اجلائحة.

ال�شي�شي  حممد  النائب  قال  جانبه،  من 

والدفاع  اخلارجية  ال�شوؤون  جلنة  رئي�س 

والأمن الوطني مبجل�س النواب باأن الجتماع 

مع  امل�شرتك  الجتماع  عقد  اآلية  ناق�س 

جميع  مرئيات  طلب  �شيتم  واأنه  احلكومة، 

النواب بهدف عر�شها على احلكومة.

وقال يف هذا ال�شياق: »هناك وجهة نظر 

النواب،  جميع  بح�شور  الجتماع  يكون  باأن 

التدار�س،  وقيد  ُيح�شم،  مل  الأمر  هذا  ولكن 

ر�شمًيا  خطاًبا  رفعنا  فقد  املح�شلة  يف  ولكن 

بهدف  الجتماع  لعقد  اليوم  احلكومة  اإىل 

املرحلة  خيارات  يف  ال�شلطتني  بني  التباحث 

القادمة على �شعيد الدعم الذي يجب اأن ُيقّدم 

ا  التجارية وخ�شو�شً للمواطنني واملوؤ�ش�شات 

بع�س القطاعات املت�شررة ب�شكل كبري ب�شبب 

الإغالق الكامل«.

حمد  النائب  تقّدمهم  نائًبا   27 وكان 

اإىل  اأم�س  �شباح  ر�شالة  رفعوا  قد  الكوهجي 

فيها ب�شرورة  النواب طالبوا  رئا�شة جمل�س 

م�شرتك  اجتماع  لعقد  احلكومة  خماطبة 

حزمة  وتقدمي  القت�شادي  الو�شع  ملناق�شة 

مالية للدعم. 

اإطالق  اإىل  الكوهجي  حمد  النائب  ودعا 

التجارية  للقطاعات  مقننة  مالية  حزمة 

املغلقة وذلك بعد متديد الإغالق ملدة اأ�شبوعني 

اإ�شافيني.

النيابي  التحرك  اإن  الكوهجي  وقال 

بعد  ياأتي  احلكومة  مع  اجتماع  عقد  لطلب 

عنها  اأعلن  والتي  التن�شيقية  اللجنة  قرارات 

كورونا  لفريو�س  للت�شدي  الوطني  الفريق 

)كوفيد-19( يف ا�شتمرار الإغالق للعديد من 

القطاعات اإىل 25 يونيو احلايل، موؤكًدا على 

اإمكانية  اللقاء مع احلكومة ملناق�شة  اأن طلب 

العامة  امليزانية  يف  الطوارئ  بند  تفعيل 

الدولة.

القطاعات  من  العديد  اأن  اإىل  واأ�شار 

نتيجة  النهائي  بالإغالق  مهددة  املت�شررة 

الو�شع احلايل وتراجع احلركة القت�شادية، 

مما قد يت�شبب يف و�شول هذه القطاعات اإىل 

مرحلة الإغالق النهائي والتي قد تت�شبب يف 

باأروقة  ق�شايا  يف  الأعمال  اأ�شحاب  دخول 

املحاكم، نتيجة املطالبات املالية من املالك.

اللتزام  اإىل  دعا  الطبي  الفريق  اإن  وقال 

اإ�شافة  املنازل وعدم اخلروج،  باجللو�س يف 

املنزل،  من  العمل  يف  التو�شع  زيادة  اإىل 

على  مايل  تكلفة وعبء  اإىل  �شيوؤدي  ما  وهذا 

الكهرباء  فواتري  ارتفاع  خالل  من  املواطنني 

ا مع ف�شل ال�شيف وارتفاع درجات  خ�شو�شً

و�شي�شتمر  يونيو  بداية  يف  ونحن  احلرارة 

الو�شع اإىل نهاية اأغ�شط�س.

الدعم  حزم  اأن  اإىل  الكوهجي  واأ�شار 

البحرينيني  املواطنني  اأرزاق  حفظت  ال�شابقة 

تقليل  يف  �شاهمت  كما  اخلا�س،  القطاع  يف 

موؤكًدا  الناجتة عن جائحة كورونا،  الأ�شرار 

�شاحب  بقيادة  البحرين  �شعب  ثقة  على 

ال�شمو امللكي ويل العهد لفريق البحرين.

حممد ال�سي�سيحممود البحراين حمد الكوهجي 

رئي�س ال�سورى يهنئ بذكرى

 تويل العاهل الأردين مقاليد احلكم

بعث رئي�س جمل�س ال�شورى علي بن �شالح ال�شالح 

برقيتي تهنئة اإىل كل من دولة في�شل عاكف الفايز رئي�س 

رئي�س  العودات  عبداملنعم  والأ�شتاذ  الأعيان،  جمل�س 

ال�شقيقة،  الها�شمية  الأردنية  ب اململكة  النواب  جمل�س 

وذلك مبنا�شبة ذكرى تويل �شاحب اجلاللة امللك عبداهلل 

الها�شمية  الأردنية  اململكة  ملك  احل�شني  ابن  الثاين 

ال�شقيقة مقاليد احلكم.

الرفيع  بامل�شتوى  ال�شورى  جمل�س  رئي�س  واأ�شاد 

اململكتني  تربط  التي  الأخوية  العالقات  بلغته  الذي 

ال�شقيقتني، داعًيا املوىل عز وجل اأن يعيد هذه املنا�شبة 

والأمن  باخلري  الها�شمية  الأردنية  اململكة  على  املجيدة 

قيادتها  ظل  يف  والزدهار  والرفعة  التقدم  من  واملزيد 

احلكيمة. كما بعث برقية تهنئة مماثلة اإىل رامي �شالح 

الوريكات العدوان �شفري اململكة الأردنية الها�شمية لدى 

والتربيكات  التهاين  خال�س  �شّمنها  البحرين،  مملكة 

بهذه املنا�شبة املجيدة.

رئي�س جمل�س ال�سورى

كّلفت �سركة ا�ست�سارية بدرا�سة و�سع ال�سوق واآليات الدعم.. ال�سلوم لـ»الأيام«:

احلكومة تدر�س »حزمة حتفيزية« لدعم طويل املدى لل�سركات املت�سررة

فاطمة �شلمان:

املالية  ال�شوؤون  جلنة  ع�شو  ك�شف 

اأحمد  النائب  النواب  مبجل�س  والقت�شادية 

على  تعكف  احلكومة  اأن  عن  لـ»الأيام«  ال�شلوم 

لدعم  حتفيزية  حزمة  لإطالق  ت�شّور  درا�شة 

املت�شّررة ب�شبب قرار  التجارية  املن�شاآت واملحال 

اخلام�س  حتى  �شي�شتمر  والذي  اجلزئي  الإغالق 

والع�شرين من ال�شهر اجلاري.

وقال ال�شلوم يف ت�شريح لـ»الأيام« اإن اللجان 

�شركة  تكليف  اإىل  عمدت  احلكومة  يف  املعنية 

واخليارات  ال�شوق  و�شع  لدرا�شة  ا�شت�شارية 

املتاحة لتقدمي الدعم للموؤ�ش�شات املت�شررة فعلًيا 

و�شبل الدعم واآلياته.

ال�شت�شارية  ال�شركة  تكليف  هدف  باأن  واأفاد 

ياأتي يف �شوء توّجه حكومي لتقدمي دعم مبتكر 

يت�شمن  املت�شررة  لل�شركات  املدى  وطويل 

اآليات  ووفق  املختلفة  ال�شناديق  من  ال�شتفادة 

املتغريات  احل�شبان  يف  تاأخذ  ودقيقة  جديدة 

ا على �شعيد التطّور  والتوجهات التقنية خ�شو�شً

الرقمي.

اخليارات  من  اأّن  اإىل  ال�شياق  هذا  يف  واأ�شار 

حتّول  لدعم  جديدة  برامج  اإطالق  املتاحة 

ال�شركات اإىل التجارة الإلكرتونية يف ظّل التوجه 

العاملي للمن�شات واملواقع الإلكرتونية، ويف ظّل 

ا�شتمرار تداعيات اجلائحة على �شعيد  موؤ�شرات 

هذا  يف  الحرتازية  والتدابري  الجتماعي  التباعد 

املجال.

احلزمة  ت�شمل  باأن  اأمله  عن  ال�شلوم  وعرّب 

يكون  بحيث  �شنتني،  ملّدة  ميتّد  دعًما  التحفيزية 

املت�شارعة  التطورات  مع  ويتنا�شب  تدريجًيا 

ويتيح لأ�شحاب ال�شركات واملوؤ�ش�شات التجارية 

ال�شتفادة من الدعم ومبا ي�شمن اإعطاءهم القدرة 

على جتاوز النعكا�شات ال�شلبية املتوقعة، م�شرًيا 

اأن يكون الدعم ب�شكل �شهري بحيث  اإىل �شرورة 

خ�شو�شيتها  الدعم  من  زمنية  فرتة  لكل  يكون 

ومبا يتنا�شب مع طبيعة التغريات واملرحلة.

و�شناعة  جتارة  غرفة  اإن  ال�شلوم  وقال 

و�شع  ب�شرورة  املا�شي  ال�شهر  اأو�شت  البحرين 

ومنها  القادمة  للفرتة  وطنية  وبرامج  ت�شور 

وتذليل  الرتخي�س  اإجراءات  ت�شهيل  على  العمل 

الرخ�س  اإ�شدار  ب�شاأن  والعقبات  ال�شعوبات 

ومراجعة وتعديل الر�شوم املبالغ بها.

تو�شيات  يف  دعت  الغرفة  اأن  اإىل  اأ�شار  كما 

موؤمترها ال�شنوي اإىل �شرورة حّث البنوك لعمل 

ال�شغرية  للموؤ�ش�شات  موجهة  خا�شة  برامج 

ال�شناديق  ال�شغر، والتن�شيق بني كل  واملتناهية 

ومنها �شندوق العمل والتنمية ومتكني والرتكيز 

توفري  ب�شرط  اأكرب  ب�شكل  واعدة  اأن�شطة  على 

فر�س العمل للبحرينيني وزيادة القت�شاد ومنّوه 

وعلى راأ�شها اأن�شطة اخلدمات والرعاية ال�شحية 

وغريها من الأن�شطة.

 اأحمد ال�سلوم

الع�سومي ي�سيد بالتوجيهات امللكية بتطعيم املواطنني يف اخلارج 

عادل الع�سومي

الع�شومي  عادل  العربي  الربملان  رئي�س  اأ�شاد 

ح�شرة  لدن  من  ال�شامية  امللكية  بالتوجيهات 

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

البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه، مببا�شرة العمل على 

اخلارج  يف  املقيمني  البحرينيني  املواطنني  تطعيم 

�شد فريو�س كورونا.

ال�شامية  التوجيهات  هذه  اأن  الع�شومي  واأكد 

ا من جاللة امللك املفدى على اأمن  تاأتي تاأكيًدا وحر�شً

كانوا  �شواء  البحرينيني  املواطنني  جميع  و�شالمة 

بداخل البحرين اأو خارجها، وقال: »ياأتي التوجيه 

ورعاه  اهلل  حفظه  جاللته  اهتمام  ليربهن  امللكي 

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

الرعاية واخلدمات يف الداخل واخلارج«.

املتوا�شلة  باجلهود  الع�شومي  واأ�شاد  كما 

امللكي  ال�شمو  �شاحب  برئا�شة  املوقرة  احلكومة 

العهد رئي�س  الأمري �شلمان بن حمد ال خليفة ويل 

احلثيثة  واملتابعة  اهلل،  حفظه  الوزراء  جمل�س 

واملتكاملة لفريق البحرين.
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اإطالع املواطنني واملقيمني على اآخر م�ستجدات التعامل 

مع فريو�س كورونا من خالل املوؤمترات ال�سحافية للفرق 

الطبية يوؤكد حر�س فريق البحرين على �سالمتنا.. الفريق 

تعبهم،  ت�سيعوا  فال  �سالمتكم  اأجل  من  نهاًرا  ليالً  يعمل 

وا�سلوا التزامكم لتقليل عدد الإ�سابات اليومية.

اأدعو القطاع اخلا�س من باب التعاون، ودعم جهود 

الإيجارات  بوقف  املبادرة  الوباء،  مكافحة  يف  الدولة 

اأو حتى تخفي�س  التجارية،  املحال  امل�ستاأجرين يف  على 

الق�سط، هذا واجب علينا جميًعا باأن نتعاون #البحرين 

#البحريني_عز_وفخر.
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بتدبري  عنف  م�جة  ت�شهد  الإ�شكندرية   -  1882

الق�ات  تنتظره  كانت  التي  املربر  قدمت  اإجنليزي 

الربيطانية املرابطة يف البحر املت��شط من اأجل احتالل 

م�شر والق�شاء على احلركة ال�طنية التي يتزعمها اأحمد 

عرابي.

ا�شتقالل  على  تتفقان  واليابان  فرن�شا   -  1907

ال�شني و�شالمة اأرا�شيها.

ي�افق  كينيدي  ج�ن  الأمريكي  الرئي�ص   -  1963

على قان�ن امل�شاواة بني الرجل واملراأة يف الأجر عند اأداء 

العمل نف�شه.

العرب  ال�شتة بهزمية  الأيام  1967 - نهاية حرب 

اجل�لن  وه�شبة  ال�شرقية  للقد�ص  اإ�شرائيل  واحتالل 

ال�ش�رية و�شبه جزيرة �شيناء امل�شرية.

1977 - اأبل تبداأ ت�ش�يق منتجها »اأبل-2«.

الأردن  مللك  الأكرب  البن  عبداهلل  الأمري   -  1993

اأ�شل  الأردنية من  ال�شابة  احل�شني بن طالل يتزوج من 

الثاين بن  »امللك عبداهلل  اليا�شني  فل�شطيني رانيا في�شل 

احل�شني وامللكة رانيا العبداهلل بعد ذلك«.

على  ي�ش�ت  ال�ش�ري  ال�شعب  جمل�ص   -  2000

رئي�ًشا  الأ�شد  ب�شار  انتخاب  اأجل  من  الد�شت�ر  تعديل 

حافظ  الرئي�ص  وفاة  عن  الإعالن  بعد  وذلك  ل�ش�ريا، 

الأ�شد.

رو�شي ي�شتخدم طائرة �شراعية الجتياز االزدحام املروري

ل �شك اأن الزدحام املروري وتكّد�ص امل�ا�شالت اأزمة عاملية تعاين منها الع�ا�شم الكربى 

هذه  م�اجهة  عن  امل�شروعات  تت�قف  ول  الأفكار  من  الكثري  وتت�اىل  ال�شغرية،  الدول  قبل 

الأزمة، لكن م�اطًنا رو�شًيا تعامل مع اأزمة ازدحام امل�ا�شالت على اجل�شر الذهبي ال�اقع يف 

مدينة فالديف��شت�ك الرو�شية بطريقة خمتلفة، عن طريق اجتياز اجل�شر املتكّد�ص بال�شيارات 

بطائرة �شراعية. ور�شد اأحد ال�شائقني العالق ب�شيارته على اجل�شر لقطات تظهر طياًرا يف اأثناء 

الزدحام على ج�شر مدينة فالديف��شت�ك الرو�شية، وه� يتعامل مع الزحام با�شتخدام طائرة 

طائرته  خالل  من  الطيار  واجتاز  عليه.  لل�شيارات  ال�شخم  الزدحام  ب�شبب  وذلك  �شراعية، 

ال�شراعية ال�شيارات ال�اقفة بثقة وخربة كبرية، وذلك وفق ما نقلت وكالة »�شب�تنيك«.

واأ�شبح الطريان ال�شراعي يف ال�شن�ات الأخرية رائًجا يف دولة ج�رجيا، فه� اأحد اأف�شل 

الطرق ل�شتك�شاف البلد، حيث ياأتي عدد متزايد من ال�شياح اإيل ج�رجيا على وجه التحديد 

»الطريان  جتربة  ي��شح  فيدي�  مقطع   »CNN« قناة  وعر�شت  ال�شراعي.  بالطريان  للقيام 

املنطقة من خالل الطريان ف�ق اجلبال، والطالع  ال�شياح يف هذه  التي يخ��شها  ال�شراعي« 

عليها عن ُقرب من خالل هذه الطائرات.

بعد عام رقمي 

بامتياز، تعود 

الفعاليات 

املبا�سرة 

لعرو�س 

»الكوتور« اإىل 

مدينة الأ�سواء 

باري�س، اإذ مت 

التاأكيد على اأن 

اأ�سبوع باري�س 

لالأزياء الراقية 

�سيقام خالل 

�سهر يوليو 

املقبل مب�ساركة 

جمموعة خمتارة 

من امل�سممني 

الذين �سيقدمون 

ا حية،  عرو�سً

فيما حتافظ 

العرو�س الباقية 

على �سيغتها 

الرقمية.

ملكة اجلمال زوجة زعيم

 املافيا ت�شعى الإبرام اتفاق

جتارة  بارون  زوجة  ك�رونيل«،  »اإميا  ت�شتعد 

املخدرات املك�شيكي »اإل ت�شاب�«، والتي اأُوقفت يف فرباير 

املا�شي يف مطار وا�شنطن، واملتهمة بال�شل�ع يف اأن�شطة 

ع�شابة زوجها، لالإقرار بذنبها اأمام املحكمة، على ما اأفاد 

م�شدر مطلع على امللف وكالة »فران�ص بر�ص«.

ملكة  تعتزم  التي  التهم  ماهية  امل�شدر  ي��شح  ومل 

اجلمال ال�شابقة، البالغة من العمر 31 عاًما، واحلائزة 

بذنبها  الإقرار  والأمريكية،  املك�شيكية  اجلن�شيتني  على 

فيها.

اأول  التي كانت  وذكرت �شحيفة »ني�ي�رك تاميز« 

باأنها  �شتقر  »ك�رونيل«  اأن  املعل�مة،  هذه  ك�شف  من 

بـ»اإل  املعروف  غ��شمان«  »خ�اكني  زوجها  �شاعدت 

عاونته يف  وباأنها  »�شينال�ا«،  مافيا  اإدارة  ت�شاب�«، يف 

التح�شري لعملية الفرار من �شجن مك�شيكي �شنة 2015.

خطاأ طبي ي�شيب الفنانة اأمل عبا�ض بال�شللبريطانية تخو�ض رحلة من اأوكرانيا اإىل ويلز للتوعية بال�شرطان 

اأوكرانيا  من  ط�يلة  رحلة  بريطانية  امراأة  خا�شت 

اإذ  املبي�ص،  �شرطان  مبر�ص  ال�شيدات  لت�عية  ويلز  اإىل 

الأوكرانية  العا�شمة  من  الرحلة  �شري  خط  يف  حتركت 

كييف اإىل ويلز، واأكملت الربيطانية التي تدعى »اأور�ش�ل 

مارتن« م�شرية 5000 ميل من اأوكرانيا اإىل ويلز للت�عية 

ب�شرطان املبي�ص.

وو�شلت املراأة الربيطانية، التي مت ت�شخي�ص اإ�شابتها 

ب�شرطان املبي�ص قبل 10 �شن�ات، اإىل بالدها بعد ما يقرب 

من ثالث �شن�ات من مغادرتها العا�شمة الأوكرانية كييف، 

وكان من املقرر اأن تع�د اإىل اململكة املتحدة بعد التجديف 

على ط�ل نهر الدان�ب الذي ميتد من اأملانيا اإىل رومانيا، 

�شرطان  م�شاعفات  ب�شبب  بلغاريا  عند  ت�قفت  ولكن 

املبي�ص. 

على  بلغاريا  يف  املطاف  بي  »انتهى  مارتن:  وقالت 

و�شك الع�دة اإىل بريطانيا، واأ�شبت ب�شرطان املبي�ص، ومل 

اأكن م�شتعدة للع�دة والقيام بالرحالت ال�شعبة الكبرية، 

لذلك قمت بامل�شي مل�شافة 3500 ميل يف ويلز والتي كانت 

رحلة للت�عية ب�شرطان املبي�ص«.

ك�شفت الفنانة العراقية امل�شرية، اأمل عبا�ص، تفا�شيل 

رحلة عالجها الط�يلة، واإ�شابتها بال�شلل ب�شبب خطاأ طبي.

اأمل عبا�ص، على كر�شي متحرك، �شيفة على  وظهرت 

الك�يتية، لرتوي   »ATV« ال�شيف« عرب قناة برنامج »ع 

من خالل اللقاء تفا�شيل رحلة عالجها الط�يلة، واإ�شابتها 

اأ�شيبت  اإنها  البلد«. وقالت عبا�ص  بال�شلل، وفًقا لـ»�شدى 

بال�شلل ب�شبب خطاأ طبي، حيث اأجريت لها عملية جراحية 

احلركة  فقدانها  عليها  ترتب  ال�ش�كي،  النخاع  خطرية يف 

الأطباء  اإن  كذلك  وقالت  متحرك.  كر�شي  على  ومك�ثها 

القلب  اإجراء عملية جراحية يف �شمام  اأخربوها ب�شرورة 

لأنه ال��شع حياة اأو م�ت بالن�شبة لها، وترتب على العملية 

ال�ش�كي، ويف  النخاع  اإ�شابتها بنزيف داخلي على  الأوىل 

باحلبل  اإ�شابة  لها  حدثت  النزيف  ت�قف  حماولة  اأثناء 

ال�ش�كي وفقدت احلركة على اإثرها.

واأ�شارت اأمل عبا�ص، اإىل اأن الأطباء اأخربوها باأنها لن 

ت�شتطيع ال�شري على قدمها بعد هذه العملية، لكنها ل تفقد 

الأمل وتعي�ص على اأمل ا�شتعادة حركتها مرة اأخرى.

 ت�شجيل 1041 اإ�شابة جديدة بفريو�ض 

»كورونا«.. وتعايف 2821 حالة.. و10 وفيات

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

ت�شجيل  اأظهرت   ،2021 ي�ني�   9 ي�م  يف   11428

لعمالة  حالة   482 منها  جديدة،  قائمة  حالة   1041

وافدة، و557 حالة ملخالطني حلالت قائمة، وحالتان 

قادمتان من اخلارج، كما تعافت 2821 حالة اإ�شافية، 

لي�شل العدد الإجمايل للحالت املتعافية اإىل 236301.

 316 العناية  حتت  القائمة  احلالت  عدد  وبلغ 

تلقي  ال�شحي  و�شعها  يتطلب  التي  واحلالت  حالة، 

العالج 417 حالة، يف حني اأن 17132 حالة و�شعها 

بلغ  الذي  القائمة  للحالت  الإجمايل  العدد  من  م�شتقر 

17448 حالة قائمة.
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خالل ترؤسه »عن بعد« اجتماع »وزارية المشاريع التنموية«

خالد بن عبداهلل: تنفيذ مشاريع لـ»الكهرباء« بـ 1.53مليار دوالر 
أكد نائ��ب رئيس مجل��س ال��وزراء رئيس اللجن��ة الوزارية 
للمشاريع التنموية والبنية التحتية الشيخ خالد بن عبداهلل 
آل خليف��ة، أن النمو االقتصادي اإليجابي والمتس��ارع الذي 
تش��هده المملك��ة في ظ��ل العهد الزاه��ر لحضرة صاحب 
الجالل��ة المل��ك حمد ب��ن عيس��ى آل خليفة، عاه��ل البالد 
المفدى، ومس��اندة واهتمام صاحب السمو الملكي األمير 
س��لمان ب��ن حم��د آل خليفة، ول��ي العهد رئي��س مجلس 
ال��وزراء، ق��د واكبته دفعة قوي��ة لتوفير بني��ة تحتية ذات 
معايير عالية الجودة من خالل مش��اريع اس��تراتيجية على 

كافة األصعدة، السيما مشاريع الكهرباء والماء.
وقال الشيخ خالد بن عبداهلل آل خليفة: »إن إيمان الحكومة 
بأهمي��ة الكهرب��اء والم��اء بوصفهم��ا مص��درًا مهمًا من 
مص��ادر الطاق��ة، والعص��ب والمش��غل لس��ائر الخدمات 
والقطاعات األخرى، دفعها من خالل هيئة الكهرباء والماء 
لتخطي��ط وتنفي��ذ مش��اريع نوعي��ة بقيمة تتج��اوز 1.53 
مليار دوالر، وذلك لمش��اريع ت��م تنفيذها خالل فترة العقد 
الماضي، وأخرى يجري تنفيذها ويؤمل االنتهاء منها خالل 
األع��وام المقبلة«. جاء ذلك خالل ترؤس��ه أمس بواس��طة 
تقني��ة االتصال المرئي، اجتماع اللجنة الوزارية للمش��اريع 
التنموي��ة والبنية التحتي��ة بحضور الوزراء أعض��اء اللجنة، 
والمسؤولين من الوزارات والجهات الحكومية الخدمية ذات 
العالقة، حيث تم تخصيص جزء من االجتماع لالطالع على 
ع��رض قدمه وزير ش��ؤون الكهرباء والم��اء وائل المبارك، 

حول مشاريع تطوير شبكات الكهرباء والماء.
وخ��الل االجتماع، أعرب الش��يخ خالد بن عب��داهلل آل خليفة 
عن شكره وتقديره لوزير شؤون الكهرباء والماء، والرئيس 
التنفي��ذي لهيئة الكهرباء والماء الش��يخ نواف بن إبراهيم 
آل خليفة، ولكافة منتس��بي ال��وزارة والهيئة، على الجهود 
المبذول��ة ف��ي س��بيل تنفيذ م��ا التزمت ب��ه الحكومة في 
برنامجها لألعوام )2019 – 2022( من مش��اريع ذات صلة 
بتطوي��ر ش��بكات الكهرباء والم��اء، والتي من ش��أنها أن 
��ن بيئة داعم��ة للتنمية المس��تدامة، وتعزز جاهزية  تؤمِّ
البني��ة التحتي��ة للطاق��ة والمي��اه ورفع كفاءة واس��تدامة 

الخدمات المقدمة.
وأضاف: »إن المتتبع لخارطة مشاريع هيئة الكهرباء والماء 
يجد أنها تس��تهدف تحقيق الغاية الرئيسة والمتمثلة في 
ضمان وص��ول الطاقة لكاف��ة مناطق المملك��ة وإمدادها 
به��ذه الخدمة الحيوية بانتظام بش��كل مس��تدام؛ لتلبية 
االحتياج��ات الحالي��ة والمس��تقبلية للقطاعات الس��كنية 

واالس��تثمارية والتجارية والصناعي��ة وغيرها، ويحق لنا أن 
نفخر بم��ا حققته هيئ��ة الكهرباء والماء من نس��ب إنجاز 
مرتفع��ة بلغت 78% كمتوس��ط تنفيذ مش��اريعها ضمن 

برنامج الحكومة الحالي، وذلك لغاية مايو الماضي«.
وأوض��ح أن اللجن��ة الوزاري��ة للمش��اريع التنموي��ة والبينة 
التحتي��ة تول��ي اهتمامًا خاصًا بمش��اريع هيئ��ة الكهرباء 
والم��اء، وتْعتِب��ر مش��اريَعها م��ن األولويات الت��ي تتابع 
تنفيذها وس��ير العم��ل فيها، وتهتم بالتنس��يق فيما بين 
ال��وزارات والجهات الحكومية الخدمية ذات العالقة لضمان 
تنفيذه��ا بالكفاءة المطلوبة، وبخاصة مع وزارة اإلس��كان 
الت��ي قامت بجهد مق��در على مدار الس��نوات الماضية في 
س��بيل تنفيذ المدن اإلس��كانية، تأكيدًا عل��ى المبدأ الذي 
اعتمدته اللجنة والمتمثل في تزويد المش��اريع اإلسكانية 
بالخدمات المطلوبة، وعلى رأس��ها الكهرباء والماء، بشكل 
متزامن مع اإلنجاز في األعمال اإلنش��ائية، بما يكفل توفير 
عنصر االس��تقرار، ومعيار جودة الس��كن، ورفع المس��توى 
المعيش��ي للمواط��ن البحرين��ي ال��ذي هو مح��ور التنمية 

وغايتها األساسية.
وتتمث��ل مش��اريع تطوي��ر الكهرب��اء والم��اء الت��ي ت��م 
اس��تعراضها خ��الل اجتم��اع اللجن��ة الوزاري��ة للمش��اريع 

التنموية والبنية التحتية، في التالي:
- مشروع تطوير شبكة نقل الكهرباء جهد 400 كيلوفولت: 
بلغ��ت كلفته 740 ملي��ون دوالر، وتم االنته��اء منه خالل 

العام الج��اري. يهدف إل��ى رفع قدرة وكفاءة ش��بكات نقل 
الكهرب��اء وتب��ادل الطاق��ة الكهربائية مع ش��بكة الربط 
الخليج��ي ونق��ل الطاق��ة الكهربائية باعتمادية وبش��كل 
اقتص��ادي. تم اس��تكمال بناء وتش��غيل جمي��ع المحطات 

وجميع الخطوط الكهربائية.
- مشروع تطوير شبكة نقل الكهرباء جهد 220 كيلوفولت 
– )المرحلة األول��ى(: تبلغ كلفته 200 مليون دوالر، وبلغت 
نسبة اإلنجاز فيه 96%، ومن المقرر االنتهاء منه خالل العام 
الجاري و يهدف إلى تعزيز وتطوير شبكة النقل الكهربائية 
جه��د 220 و66 كيلوفولت لمقابلة الطل��ب المتزايد على 
الكهرباء ونق��ل الطاقة المول��دة الكهربائية من محطات 
تولي��د الكهرباء إلى مراك��ز األحمال الصناعي��ة والتجارية 
والس��كنية في مملكة البحرين وتم تشغيل جميع محطات 
هذا المش��روع ف��ي مناطق ع��ذاري ودرة البحري��ن وجنوب 
مدينة حمد، وسوق المحرق وبر سار وجري الشيخ والمجلس 
الوطني وإس��كان الحجيات وشرق س��لماباد ومحطة توبلي 

لمعالجة مياه الصرف الصحي.
- مش��روع تطوي��ر ش��بكة نق��ل الكهرباء جه��د 220 و66 
كيلوفولت للمش��اريع اإلس��كانية – )المرحلة الثانية(: تبلغ 
كلفت��ه 200 مليون دوالر، وبلغت نس��بة اإلنجاز فيه %52، 
ومن المتوق��ع االنتهاء منه خ��الل العام الج��اري؛ ويهدف 
إلى تعزيز وتطوير ش��بكة النقل الكهربائية وبناء محطات 
نتيجة التوس��ع العمران��ي في المدن اإلس��كانية الجديدة: 

مدينة سلمان ومدينة خليفة ومدينة شرق الحد.
- مش��روع إنش��اء محطات نقل الكهرباء لمش��روع الرملي 
اإلسكاني: تبلغ كلفته 50 مليون دوالر، وبلغت نسبة اإلنجاز 

فيه 55%، وم��ن المتوقع االنتهاء منه خ��الل العام الجاري 
ويهدف المش��روع إلى بناء محطتين لنق��ل الكهرباء بجهد 
220 وجهد 66 كيلوفولت لتوفير خدمات الكهرباء لمشروع 
الرملي اإلسكاني. - مش��روع تطوير البنية التحتية بجزيرة 
ح��وار: تبلغ كلفته 193 مليون دوالر، وبلغت نس��بة اإلنجاز 
في��ه 40%، ومن المتوقع االنتهاء منه خالل العام المقبل و 
يه��دف إلى تزويد منطقة جزر حوار بما تحتاجه من الطاقة 
الكهربائية لتغذية التطور العمراني المس��تقبلي، وجميع 

المنشآت الحيوية في الجزر.
- مش��روع إنش��اء محط��ة توزيع المي��اه لمش��روع الرملي 
اإلس��كاني: تبل��غ كلفت��ه 30 ملي��ون دوالر، وت��م البدء به 
خ��الل العام الجاري، ومن المتوقع االنتهاء منه خالل العام 
2023، حي��ث بلغ��ت نس��بة اإلنجاز في��ه 30% و يهدف إلى 
بناء محطة توزيع المي��اه واألعمال المصاحبة لتوفير الماء 

لمشروع الرملي اإلسكاني.
- مش��روع تطوير ش��بكات نقل المياه في مدينة س��لمان 
ومدينة خليفة وش��رق الحد: تبلغ كلفت��ه 70 مليون دوالر، 
وت��م البدء به خالل الع��ام 2021، وم��ن المتوقع االنتهاء 
منه خالل العام 2023، حيث بلغت نس��بة اإلنجاز فيه %30 
و يهدف إلى تزويد مش��اريع إسكان مدينة سلمان، ومدينة 

خليفة، ومدينة شرق الحد، بالمياه.
- مش��روع تطوير ش��بكة نقل المياه )البس��يتين والجفير(: 
بلغت كلفته 50 مليون دوالر، وتم االنتهاء منه خالل العام 
الماضي و يهدف إلى تحسين وضع األمن المائي عن طريق 
رفع الس��عة التخزيني��ة، وتلبية الطلب عل��ى المياه نتيجة 

الزيادة السكانية والتوسع العمراني.

 55٪ اإلنجاز بمشروع إنشاء محطات »الرملي اإلسكاني«

 البدء بتطوير شبكات نقل المياه 
في مدينة سلمان ومدينة خليفة وشرق الحد واالنتهاء 2023

االنتهاء من تطوير شبكة نقل الكهرباء جهد 220 كيلوفولت العام الجاري

 إنجاز 40٪ من تطوير البنية التحتية بجزيرة حوار واالنتهاء 2022

 78٪ متوسط تنفيذ المشاريع ضمن برنامج الحكومة حتى مايو الماضي

وزير الصناعة: تعاون مشترك 
مع سيريالنكا بالقطاعات 

التجارية والسياحية
أجرى وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني اتصااًل هاتفيًا 
بوزي��ر الدولة للتع��اون اإلقليمي في جمهورية س��ريالنكا ثاراكا 
باالسوريا، حيث جرى بحث واس��تعراض سبل التعاون المشترك 

بين مملكة البحرين وجمهورية سيريالنكا الصديقة.
واستعرض الوزير اإلمكانيات االقتصادية المتميزة التي تمتلكها 
المملكة في الوقت الحاضر، والتي تسهم بشكل كبير في جعلها 
وجهة للمس��تثمرين من دول المنطقة والعال��م، باإلضافة إلى 
اإلجراءات الميس��رة التي تنتهجها الحكومة الموقرة في س��بيل 
تعزي��ز القط��اع االقتص��ادي وج��ذب المزي��د من االس��تثمارات 
والمش��اريع الضخمة ذات القيمة االقتصادية المضافة العالية، 
مم��ا يؤك��د نجاح السياس��ات الت��ي تنتهجها الحكوم��ة في هذا 
الجان��ب، كم��ا بح��ث الجانب��ان أوج��ه التع��اون المش��ترك في 
العدي��د من القطاعات والس��يما الصناعي��ة والتجارية وخصوصًا 
تل��ك المتعلق��ة بقط��اع رواد األعم��ال والمؤسس��ات الصغيرة 
والمتوسطة. كما تمت مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة 
بالقطاع الس��ياحي والعمل على تبادل الخب��رات المتعلقة بهذا 
القطاع الحي��وي، باإلضافة إلى بحث عدد م��ن الموضوعات ذات 

االهتمام المشترك.

رنا بنت عيسى تشارك في 
تحضيري قمة »التعاون اإلسالمي« 

شاركت األمينة العامة لمجلس التعليم العالي نائب رئيس 
مجل��س أمن��اء التعلي��م العالي الدكت��ورة الش��يخة رنا بنت 
عيس��ى بن دعيج آل خليفة، في االجتم��اع التحضيري للقمة 
الثانية لمنظمة التعاون اإلسالمي حول العلوم والتكنولوجيا 
المزم��ع عقده��ا ف��ي 16 من الش��هر الجاري برئاس��ة دولة 
اإلم��ارات العربية المتحدة تحت عنوان »العلم والتكنولوجيا 
واالبت��كار: فتح آفاق جديدة«. وتم خالل االجتماع، مناقش��ة 
عرض اللجنة الدائمة لمنظمة التعاون اإلس��المي للتعاون 
العلمي والتكنولوجي )كوميس��تك( لتعزيز وتعاون أنش��طة 
العل��وم والتكنولوجي��ا بي��ن ال��دول األعضاء، واس��تعراض 
الوثيق��ة الختامية للقمة الثانية ح��ول العلوم والتكنولوجيا 
لمنظمة التعاون اإلس��المي واعتمادها، إضافة إلى مراجعة 

الترتيبات وقواعد اإلجراءات الخاصة بالقمة.

 تركيب أكبر نظام مركزي للطاقة
 الشمسية بالمملكة في مجمع البحرين

وقع��ت ماج��د الفطي��م، الش��ركة الرائ��دة في 
تطوي��ر وإدارة مراك��ز التس��وق عل��ى مس��توى 
الش��رق األوس��ط وأفريقي��ا وآس��يا، اتفاقية مع 
Yellow Door Energy إحدى الش��ركات الرائدة 
ف��ي تركيب أنظمة الطاقة الشمس��ية بمنطقة 
الشرق األوسط وجنوب آسيا، لتركيب أكبر نظام 
مركزي للطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية قصوى 
تبل��غ 6.2 ميغ��اوات، لتوفي��ر الطاق��ة النظيفة 
لمجمع البحرين، خالل حفل افتراضي أقيم تحت 
رعاية رئيس هيئة الطاقة الدكتور عبدالحسين 
مي��رزا. وحض��ر الفعالي��ة الرئي��س التنفي��ذي 
لالستدامة لدى ش��ركة ماجد الفطيم القابضة 
إبراهي��م الزعبي، ومدي��ر كارف��ور البحرين لدى 
 Rory و Jerome Akel »ماجد الفطيم للتجزئة«
McCarthy المدير التنفيذي للمشاريع التجارية 
ل��دى ش��ركة Yellow Door Energy، والرئيس 
التنمي��ة  مجل��س  ف��ي  لالس��تثمار  التنفي��ذي 
االقتصادي��ة محمود العرادي، وبمش��اركة عدد 
من خب��راء هيئة الطاقة المس��تدامة وممثلون 
ع��ن ش��ركة ماج��د الفطي��م وكارف��ور البحرين 

 .Yellow Door Energy وشركة
وينض��م ه��ذا المش��روع الرائ��د، إل��ى مجم��ل 
المش��اريع والجه��ود المتميزة للقط��اع الخاص 
ف��ي دع��م الجه��ود الوطني��ة لتفعي��ل الخطة 
الوطنية للطاقة المتجددة ومبادراتها، وتشجيع 
االستفادة من الطاقة النظيفة وخفض تكاليف 
استهالك الكهرباء، باإلضافة إلى تقليل البصمة 
الكربونية للمباني والمنش��آت التجارية الكبرى، 
وبذلك اإلس��هام ف��ي تحقيق األه��داف الوطنية 
المتعلقة بالطاق��ة المتجددة والرؤى التنموية 

الستدامة موارد الطاقة وتنويع مصادرها.
ورفع ميرزا الشكر للقيادة على االهتمام والدعم 
الالمحدود الذي تلقاه الهيئة من قبلهم، والذي 
ينطلق حرصًا على تحقيق االس��تدامة لمس��يرة 
النهض��ة والتط��ور للبحرين، وإيمانه��م بالدور 
الهام والمحوري للطاقة المستدامة في تحقيق 
ذلك وفي توفير بيئة مالئمة وحاضنة للمشاريع 

واالستثمارات الكبرى.
وق��ال »إن التوقي��ع على ه��ذه االتفاقيات يأتي 
نتيجة جهود التعاون الحثيثة بين هيئة الطاقة 
المس��تدامة والقطاع الخاص ف��ي إحدى الصور 
الت��ي تبع��ث االعت��زاز والفخ��ر بوح��دة الهدف 

وتكامل الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع 
الخاص، ويش��كل هذا المش��روع تحواًل هامًا في 

توفير الطاقة للمشاريع التجارية الكبرى«.
وأكد أن هذا المش��روع يعتبر بمجمل اإلنتاجية 
المتوقعة إح��دى أكبر مش��اريع القطاع الخاص 
لتركيب أنظمة الطاقة الشمس��ية على المباني 
التجارية حتى اآلن، حيث يمتد على س��طح مبنى 
مجمع البحرين على مس��احة 40 ألف متر مربع، 
وم��ن المتوق��ع أن يولد م��ا يع��ادل 10 مليون 
كيل��ووات - س��اعة م��ن الطاق��ة النظيفة خالل 
الع��ام األول من التش��غيل، ويس��هم في تقليل 
البصم��ة الكربونية للمجم��ع بما يعادل 6,300 
طن م��ن االنبعاث��ات الكربونية وم��ن المتوقع 
أن يغطي أكثر من نصف اس��تهالك الطاقة في 

مركز التسوق. 
وأشاد بمبادرة »كارفور« التابعة لماجد الفطيم 
واس��تثمارهم في هذا المش��روع الهام، مؤكدًا 
أن حرص العالمة التجارية على االس��تفادة من 
الطاقة المتج��ددة وتقليل البصم��ة الكربونية 
لمبان��ي مش��اريعهم، وتضمينه��م لمفاهي��م 
اس��تدامة الطاق��ة والحف��اظ عل��ى البيئ��ة في 
الخط��ط واالس��تراتيجيات التنموية للش��ركة، 
إنم��ا يعكس اهتمامه��م على تفعي��ل دورهم 
ف��ي دعم جهود المملكة في التحول الى الطاقة 

المستدامة.
وق��ال الرئيس التنفي��ذي لدى »ماج��د الفطيم 
البحري��ن  »ح��ددت  وي��س:  هان��ي  للتجزئ��ة« 
بش��كٍل واضح، مث��ل بقية دول الخلي��ج، رؤيتها 
المس��تدامة للمس��تقبل والت��ي تتماش��ى مع 
الرؤي��ة االقتصادي��ة 2030 التي ح��ددت هدفًا 
وطنيًا للطاقة المتجددة بنس��بة 5 % بحلول عام 
2025 و10% بحلول ع��ام 2035. وتتطلب هذه 
الطموحات دعم القطاع الخاص، ولهذا الس��بب 
 Yellow دخلت ش��ركة »ماجد الفطيم« وشركة
Door Energy في هذه الشراكة لتوفير الطاقة 
النظيفة في »مجمع البحرين«. ونأمل أن تشكل 
هذه الخطوة مصدر إلهام لمزيد من الش��ركات 
التباع ه��ذا التوجه واالنضمام للمس��اهمة في 

تحقيق مستقبل أكثر استدامة«.
 مدي��ر كارفور البحري��ن لدى »ماج��د الفطيم« 
قال: »يتيح لنا المشروع الهام من خالل اتفاقية 
 Yellow Door شراء الطاقة الشمسية مع شركة

Energy تحقيق وفورات في تكاليف اس��تهالك 
البصم��ة  خف��ض  الوق��ت  ذات  وف��ي  الطاق��ة 
الكربونية للمجمع من خ��الل تقليل االنبعاثات 
الكربونية، ما يتس��ق مع اإلستراتيجيات والرؤى 
التنموي��ة الموضوع��ة من قبل ماج��د الفطيم 
 ،Net Positive ���لتحقيق ه��دف الوصول إلى ال
والمحافظ��ة عل��ى مس��اعي الش��ركة لخدم��ة 
عمالئه��ا ضمن ش��عار »أس��عد اللحظ��ات لكل 
الناس كل يوم«، وسنقوم بترجمة فرص التوفير 
والمزايا البيئية إلى تجارب ال تنس��ى لدى جميع 

زوار مجمع البحرين كل عام«.
بينما قال المدير التنفيذي للمش��اريع التجارية 
لدى شركة Yellow Door Energy: »ُيعتبر هذا 
 Yellow Door Energy المشروع األول لش��ركة
في البحرين، وبصفتها المطور الرائد لمحطات 
الطاقة الشمس��ية مع 120 ميغاوات من أصول 
الطاقة الشمسية في الشرق األوسط وباكستان، 
ف��إن ش��ركة Yellow Door Energy تتطلع إلى 
توفير طاقة نظيفة ميس��ورة التكلفة للشركات 
الرائدة في البحرين، ودعم خطة العمل الوطنية 

للطاقة المتجددة في المملكة«.
 Jeromeبينم��ا أع��رب كل من هان��ي وي��س و
Akel والس��يد Rory McCarthy عن تقديرهم 
لرئي��س هيئة الطاقة المس��تدامة على جهوده 
المخلصة لالرتقاء بمس��توى خط��ط ومبادرات 
الطاقة المتجددة والحفاظ على ديمومة مصادر 
الطاق��ة النظيفة، م��ا يجعل المملك��ة نموذجًا 
إقليمي��ًا يحت��ذى ف��ي مج��ال اس��تدامة الطاقة 
وتبني السياسات واألدوات القانونية التي تشجع 
االستثمارات في مشاريع الطاقة المتجددة وفي 
أحدث ما توّصلت اليه التكنولوجيا المتطورة في 
مجال الترش��يد واالستهالك األمثل للطاقة على 

اختالف مصادرها.
 Yellow Door Energy ش��ركة  أن  يذك��ر 
ستس��تثمر في تصمي��م وبناء وتش��غيل وإدارة 
وصيان��ة محط��ة الطاقة الشمس��ية عل��ى مدار 
العش��رين عاًما المقبلة. وتعد ه��ذه االتفاقية 
ج��زءًا من خط��ة التجديد والتوس��عة الش��املة 
في مجمع البحرين والتي تش��رف عليها كارفور، 
وس��يتم االنته��اء منه��ا بحل��ول ع��ام 2022، 
وتعكس االلتزام بتقديم المركز التجاري ألحدث 

التقنيات في مجاالت االبتكار وتجربة العمالء.

الشيخ خالد بن عبداهلل آل خليفة

»الوطنية لحقوق اإلنسان« 
 تناقش مشروع 

قانون الصحة النفسية
ناقش��ت لجن��ة الحق��وق والحريات العام��ة للمؤسس��ة الوطنية 
لحقوق اإلنسان، خالل اجتماعها األول عن ُبعد برئاسة الدكتورة 
فوزي��ة الصال��ح، وعضوي��ة الدكتور بدر ع��ادل وأحمد الس��لوم، 
مرئياتها بخصوص المش��روع بقانون بش��أن الصحة النفس��ية 
الوارد من مجلس النواب، واطلعت على ما تم بخصوص القرارات 
والتوصيات الس��ابقة وما اتخذ فيها من إجراءات. وبحثت اللجنة 
خطة عملها للفت��رة القادمة، واقترحت عقد ع��دد من فعاليات 
الطاولة المس��تديرة وورش العمل المعنية بالحقوق السياس��ية 

واالجتماعية واالقتصادية واتخذت بشأنها القرارات المناسبة.
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تعيين أمراء هدف لتنظيم شؤون الرعايا في شبه جزيرة قطر وجزر البحرين 

 نواب: الدولة الخليفية أسست أقدم وأعرق 
نظام لإلمارة الحديثة بالمنطقة في الزبارة

محرر الشؤون المحلية  «

الخليفي��ة  الدول��ة  أن  ن��واب  أك��د 
انتهجت نظمًا إدارية غير مس��بوقة 
االقتصادي��ة  المكان��ة  ع��ززت 
والسياسية للزبارة، بتأسيسها أقدم 
وأع��رق نظام لإلم��ارة في المنطقة 

بمفهومها المتكامل. 
ال��ذي  الفري��د  النم��وذج  أن  ورأوا 
صنعت��ه الدولة الخليفية يتش��ابه 
كثي��رًا م��ع األنظمة الحديث��ة التي 
تقوم على سلس��لة إداري��ة محددة 
وه��و  واالختصاص��ات،  المه��ام 
م��ا اعتب��روه إنج��ازًا ضمن سلس��ة 
للدول��ة  تع��د  الت��ي  اإلنج��ازات 
اتس��اع  أن  معتبري��ن  الخليفي��ة، 
الرقعة الجغرافية للدولة اس��تدعى 
تنظيم��ًا إضافي��ًا عبر تعيي��ن أمراء 
يتبعون الدولة وينفذون السياسات 

الخاصة بها.  
وأك��د النائ��ب حم��د الكوهج��ي أن 
الدولة الخليفية أسست أقدم وأعرق 
إمارة في المنطقة تقوم على نظام 
حكم مكتمل بجمي��ع أركان الدولة، 
وذل��ك بع��د أن اتس��ع حكمها في 
الزبارة ليش��مل كامل ش��به جزيرة 

قطر وجزر البحرين
وق��ال: »صنع��ت الدول��ة الخليفية 
نموذجًا فري��دًا في العم��ل اإلداري 
انعكس على سمعة الزبارة وجعلها 
تتعاظ��م بش��كل ه��دد المصال��ح 
االقتصادي��ة الفارس��ية التي كانت 

ذات باع كبير في العمل التجاري«.
وأض��اف: »ال ش��ك ف��ي أن الدول��ة 
الخليفية في ش��به جزيرة قطر وجزر 

البحرين صنعت تنمي��ة تقوم على 
تطوي��ر اإلنس��ان وتوفي��ر العيش 
الكري��م، ووضعت ف��ي ذات الوقت 

أنظمة إلنشاء عمل إداري محكم«. 
وبين أن الدولة الخليفية بأسلوبها 
أنظم��ة  صنع��ت  المحك��م  اإلداري 
حصنت س��يادتها على ش��به جزيرة 
قط��ر وج��زر البحرين رغم م��ا كان 
يكتنف المنطقة من أطماع إقليمية 
بل ونجحت في تعزيز هذه الحصانة 
بريطاني��ا  م��ع  عالقته��ا  بتعزي��ز 
باالنضمام لمعاهدة الس��لم العام 

عام 1820م.
م��ن جانبها، أك��دت النائ��ب زينب 
عبداألمير أن حكام الدولة الخليفية 
كانت لهم رؤية شاملة ومستقبلية 
لبن��اء دول��ة تحتض��ن ف��ي كنفها 
جمي��ع الناس من مختل��ف األطياف 
واألع��راق واألديان، وهو ما انعكس 
على س��معة الزبارة الت��ي قصدها 
الكثي��رون للعي��ش به��ا وأصبحت 

ش��به جزيرة قطر تحت س��يادتهم 
ذات ثق��ل اقتصادي وسياس��ي في 

المنطقة.
وأضافت: »بعد فتح الشيخ أحمد بن 
محمد آل خليف��ة »الفاتح« البحرين 
الزب��ارة  أصحب��ت  1783م،  ع��ام 
والتاريخي��ة  السياس��ية  العاصم��ة 
لش��به جزيرة قط��ر وج��زر البحرين 
واس��تدعى هذا التوس��ع في الدولة 
إداري إلدارة ش��ؤون  وض��ع نظ��ام 
الدولة في كل من شبه جزيرة قطر 
وج��زر البحري��ن فقام الش��يخ أحمد 
بن محمد الفاتح بتعيين أمير على 
قعلة الديوان ف��ي المنامة ليتولى 

متابعة شؤون الدولة«.
وأوضح��ت أنه »بع��د انتق��ال مقر 
الحك��م م��ن الزب��ارة إل��ى البحرين 
انتق��ل مع ح��كام الدول��ة الخليفية 
الكثير من الرعايا وذلك لما شهدوه 
من حنكة في القيادة ووضع أنظمة 
االس��تقرار  تحقي��ق  ف��ي  س��اعدت 

ووفرت سبل العيش الكريم على مر 
السنين، ورأوا في االنتقال مع حكام 
الدولة الخليفي��ة إلى البحرين رؤية 
استشرافية للمس��تقبل ومزيدا من 
العيش الرغيد تحت س��يادة الدولة 

الخليفية«.
وقال��ت: »إن انتق��ال الح��كام إل��ى 
البحرين استتبعه انتقال العاصمة 
من الزب��ارة إلى البحري��ن وتحديدًا 
الرف��اع، ومع ه��ذه النقل��ة اإلدارية 
كان ال ب��د م��ن وضع نظ��ام إداري 
يوف��ر السالس��ة ف��ي إدارة تواب��ع 
الدول��ة الخليفية وهو ما اس��توجب 
وض��ع أمير على ش��به جزي��رة قطر 
وينف��ذ  البحري��ن  لحاك��م  يتب��ع 
عل��ى  الخليفي��ة  الدول��ة  سياس��ة 
الخاضعين لس��يادتها وفق  الرعايا 

الصالحيات الممنوحة له«.
م��ن جانب��ه، ق��ال النائ��ب محمود 
البحران��ي: »مم��ا ال ش��ك في��ه أن 
الدول��ة الخليفية كانت س��باقة في 

العمل اإلداري الحديث، س��واء أكان 
ذلك في شبه جزيرة قطر أو في جزر 
البحرين، فمن يس��بر تاريخ الدولة 
الخليفي��ة يج��د أنه��ا كان��ت تقوم 
عل��ى محورين األول المحور الداخلي 
والثاني المح��ور الخارجي، فالمحور 
الداخلي يقوم على تنظيم العالقات 
بي��ن الرعاي��ا ووضع أنظم��ة توفر 
أط��رًا إداري��ة محكمة، فيم��ا يقوم 
المحور الثاني على توسيع العالقات 
الخارجي��ة بي��ن الدول��ة الخليفي��ة 
والق��وى  بالمنطق��ة  واألش��قاء 
العظم��ى وم��ا أدل عل��ى ذلك من 
الخليفية لمعاهدة  الدولة  انضمام 

السلم العام عام 1820م«.   
وأض��اف: »عل��ى الصعي��د الداخلي 
تهت��م  الخليفي��ة  الدول��ة  كان��ت 
برعاياه��ا باس��تمرار، وتوف��ر لهم 
مس��تلزمات الحي��اة األساس��ية من 
نظام تموين وتأمين وبسط األمن 

لتوفير األمن االجتماعي«.   
وأض��اف: »عل��ى الصعي��د الداخلي 
كان��ت الدولة الخليفية، باس��تمرار 
له��م  وتوف��ر  برعاياه��ا،  تهت��م 
مس��تلزمات الحي��اة األساس��ية من 
نظام تموين وتأمين وبسط األمن 

لتوفير األمن االجتماعي«.
وبين: أن »سياسة الدولة الخليفية 
الت��ي طبقت على ش��به جزيرة قطر 
وج��زر البحرين صنعت فارق��ًا كبيرًا 
في المنطق��ة وتح��واًل ملحوظًا في 
التاري��خ الحديث لش��به جزيرة قطر 
وج��زر البحري��ن، فقد نه��ض حكام 
أعم��ال  بكاف��ة  الخليفي��ة  الدول��ة 
العم��ل اإلداري في تل��ك المنطقة 

ف��ي إط��ار حك��م رش��يد، وقدم��وا 
نموذجًا ف��ي إدارة الدول��ة وحماية 
التج��ارة فيه��ا، وتأمي��ن المالح��ة 
البحرية، إلى جانب اس��تتباب األمن 
النظ��ام والقانون،  فيها، وتطبي��ق 
الدولة  والقيام بمهام ومسؤوليات 
الحديثة، وتنفيذ أحكام المعاهدات 
الدولية على ش��به جزيرة قطر وجزر 
لذل��ك تحولت  ونتيج��ة  البحري��ن، 
الزبارة إلى حاضرة سياس��ية ومركز 
تج��اري مزده��ر، وواجهة رئيس��ية 

لالقتصاد في الخليج العربي«.
وق��ال: »بع��د فت��ح ج��زر البحري��ن 
على يد الش��يخ أحمد ب��ن محمد آل 
خليفة تغي��رت المفاهي��م اإلدارية 
ف��ي منطق��ة الزبارة نظرًا للتوس��ع 
الجغرافي للدول��ة وأصحبت الزبارة 
والتاريخي��ة  السياس��ية  العاصم��ة 
لش��به جزيرة قطر وج��زر البحرين، 
وم��ع التغي��رات اإلداري��ة الكبي��رة 
الت��ي كان منه��ا اس��تحداث نظام 
األمير ال��ذي يتولى تنفيذ سياس��ة 
الدولة والقيام بشؤون رعايا الدولة 

الخليفية«.
وبي��ن أنه ق��د »تب��ع ق��رار الحاكم 
بنق��ل مق��ر الحكم من الزب��ارة إلى 
ج��زر البحري��ن، تنظيم��ات إداري��ة 
منها تحويل العاصم��ة من الزبارة 
إلى الرف��اع ووضع نظ��ام لمتابعة 
ش��ؤون الرعايا في شبه جزيرة قطر 
عبر تعيين ممث��ل له وهو ما أطلق 
عليه »أمير« كما كان سائدًا حينها، 
ليتولى هذا األمير تس��يير ش��ؤون 
وتوفي��ر  الخليفي��ة  الدول��ة  رعاي��ا 

الحماية الالزمة للزبارة لتأمينها«.

زينب عبداألمير حمد الكوهجي محمود البحراني

إغالق 19مسجدًا بسبب »كورونا« خالل 45 يومًا
أغلقت وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف ما 
يقارب 19 مس��جدًا بشكل مؤقت »لمدة أسبوعين« 
من تاريخ اكتش��اف المخالفة وذلك خالل الفترة ما 
بي��ن تاري��خ 24 أبريل وحتى 7 يوني��و الحالي وذلك 
ف��ي إط��ار المتابع��ة المس��تمرة التي يق��وم بها 
الفري��ق الوطن��ي الطبي للتصدي لفي��روس كورونا 
)كوفي��د�19(، حي��ث كان ذلك بس��بب تبي��ن وجود 
حاالت قائمة لفيروس كورونا )كوفيد�19( في هذه 
المس��اجد. وكان��ت المحافظة الجنوبي��ة ومحافظة 
المحرق تش��كل النس��بة األكبر في عدد المس��اجد 
المغلق��ة خالل ه��ذه الفت��رة تليها الش��مالية ثم 
العاصم��ة. واتخ��ذت الوزارة ق��رار الغلق ف��ي إطار 
المحافظة وحفاظا على مقتضي��ات الصحة العامة 
وحماية للمصلين بعد التنسيق مع الفريق الوطني 
الطبي للتصدي لفيروس كورونا )كوفيد 19( بشكل 
مؤق��ت حتى تتمك��ن الف��رق المعنية م��ن القيام 
بعملي��ة تتب��ع المخالطين وكذلك القي��ام بعملية 
التعقي��م والتأكد م��ن اتخاذ اإلج��راءات االحترازية 

بشكل صحيح ووضعها موضع التنفيذ، مشددة على 
متابعتها تنفي��ذ اإلجراءات االحترازية بالمس��اجد 
وتكثي��ف الحم��الت التفتيش��ية واتخ��اذ م��ا يل��زم 

لحفظ صحة وس��المة المصلين، مؤكدة أن االلتزام 
بالتعليمات واإلج��راءات االحترازي��ة اليوم تفرضه 

المسؤولية الدينية والواجب الوطني.

المحافظة   عدد المساجد التاريخ 
المحافظة الجنوبية مسجد االثنين ٠٧ يونيو ٢٠٢١

محافظة المحرق مسجد االحد 06 يونيو 2021
محافظتي المحرق والشمالية مسجدين السبت 05 يونيو 2021
محافظتي المحرق والجنوبية أربعة مساجد الجمعة 04 يونيو 2021

محافظة المحرق. مسجد الخميس 03 يونيو 2021
في مختلف محافظات المملكة سبع مساجد االربعاء 02 يونيو 2021

محافظة العاصمة المسجد السبت 8 مايو 2021
المحافظة الجنوبية و المحافظة الشمالية مسجدْين  السبت 24 أبريل 2021

19 مسجد اإلجمالي

 وزير األشغال: تخفيض الرسوم 
البلدية على151 أسرة بحرينية

وش��ؤون  األش��غال  وزي��ر  أص��در 
العمران��ي  والتخطي��ط  البلدي��ات 
عصام خلف قرارات وزارية لتخفيض 
الرس��وم البلدي��ة على 151 أس��رة 
بحرينية ال تمتلك مس��اكن خاصة 
بها وتسكن في مساكن مستأجرة 
خالل شهري أبريل ومايو 2021 من 

العام الحالي. 
وق��ال خل��ف: »بناًء عل��ى توجيهات 
س��مو رئيس ال��وزراء الرامي��ة إلى 
تخفي��ض األعب��اء المعيش��ية على 
المواطنين، وف��ي إطار قرار مجلس 
المواطني��ن  بمس��اواة  ال��وزراء 
المستأجرين للمساكن من الرسوم 
المالكي��ن  بالمواطني��ن  البلدي��ة 
لمس��اكنهم فقد تم إصدار قرارات 
بإعف��اء 151 أس��رة بحرينية خالل 
ش��هري أبري��ل وماي��و م��ن العام 

الجاري«. وأوضح أن ه��ذه القرارات 
تأت��ي تنفيذًا للرغبة الس��امية من 
قيادة حضرة صاحب الجاللة الملك 
حم��د بن عيس��ى آل خليف��ة عاهل 

الب��الد المفدى الرامي��ة إلى توفير 
حياة كريمة لجميع المواطنين، عن 
المعيش��ية  األعباء  طريق تخفيض 
عن كواهلهم، من خالل رسوم بلدية 
احتياجات  ومنس��جمة مع  مخفضة 
المواطنين، وكذل��ك إعفاء  ه��ؤالء 
بع��ض ذوي الدخ��ل المح��دود من 
سداد الرسوم مس��تقباًل أو إسقاط 

ديونهم القديمة. 
وأشار إلى أنه وفقًا لقانون البلديات 
رق��م )35( لس��نة 2001 والمع��دل 
بالقان��ون رق��م )38( لس��نة 2001 
وعلى الالئح��ة التنفيذي��ة لقانون 
البلدي��ات الص��ادر بق��رار مجل��س 
 2002 لس��نة   )16( رق��م  ال��وزراء 
وبخاص��ة الفق��رة)ب( م��ن المادة 
)48( م��ن الالئحة المذك��ورة وبناء 
عل��ى عرض مدراء عم��وم البلديات 

فق��د تم تخفيض الرس��وم البلدية 
عن 130 أسرة بحرينية، واإلسقاط 
من الرس��وم البلدية عن 21 أس��رة 
بحرينية، خالل ش��هري أبريل ومايو 
2021، الفتًا إلى أن الوزارة تس��عى 
لتس��خير كافة اإلمكانيات والموارد 
للعم��ل عل��ى االرتقاء بالمس��توى 
والتخفيف  للمواطني��ن  المعيش��ي 
من الرسوم البلدية على المواطنين 

.«
وأك��د خلف عل��ى أن هناك تنس��يقًا 
مس��تمرًا بي��ن ش��ؤون البلدي��ات 
وإدارة خدمات شؤون المستهلكين 
في هيئ��ة الكهرباء والماء من أجل 
تعديل الرسوم البلدية لهذه األسر 
ف��ي فواتير الكهرب��اء الخاصة بهم 
تنفي��ذًا للقرارات الوزارية المذكورة 

أعاله.

وزير األشغال

 »التربية« تطرح برنامجًا 
صيفيًا خالل يوليو وأغسطس

أّكدت الوكيلة المس��اعدة كفاية العنزور للخدمات التعليمية 
بوزارة التربية والتعليم أّن الوزارة أعّدت برنامجًا متكاماًل من 
األنش��طة اإلثرائية الصيفية خالل ش��هري يوليو وأغسطس، 
يتضم��ن )45( نش��اطًا إثرائي��ًا ش��اماًل األنش��طة الرياضية 
والكش��فية والثقافية والفنية واألدبية واإلعالمية واإلرشادية 
والتكنولوجي��ا وعل��وم الفضاء واألنش��طة العلمي��ة الداعمة 
للمواد األساس��ية في المنهج الدراس��ي والمع��ززة للكفايات 

الدراسية والمناسبة لميول الطلبة والطالبات.
 وأش��ارت إلى أّن الهدف من هذا البرنامج الصيفي هو تدريب 
الطلبة على اس��تغالل وقت العطلة في تنفيذ أنشطة ممتعة 
ومفيدة تضي��ف إلى مداركهم وفي الوقت ذاته تتناس��ب مع 
مختلف ميولهم ورغباتهم، وتتماشى في المقام األول واألهم 
مع اإلجراءات االحترازي��ة لمكافحة جائحة فيروس كورونا وما 
تتطلبه من احتياطات لتأمين س��المة الطلبة والطالبات من 

خالل البقاء في منازلهم وتحقيق التباعد االجتماعي. 
وأش��ارت العنزور إلى أن هذه األنش��طة س��تكون موجهة إلى 
طلب��ة جميع المراح��ل التعليمية ابت��داًء من طلب��ة التعليم 
األساس��ي الحلقة األولى وص��واًل إلى طلب��ة المرحلة الثانوية 
وكذلك الطلب��ة ذوي االحتياجات الخاصة، وس��وف تمتد على 

مدى شهري يوليو وأغسطس.

 أبوالفتح: التوسع 
 في »الزراعة دون تربة« 

لمواجهة الظروف المناخية
ش��ارك وكيل الزراعة والثروة البحرية بوزارة األشغال وشؤون 
البلديات والتخطي��ط العمراني الدكتور نبيل محمد أبوالفتح 
في ورش��ة العم��ل الدولية ح��ول األمن الغذائ��ي في مجلس 
التع��اون لدول الخلي��ج العربية الت��ي نظمته��ا وزارة البيئة 
والمي��اه والزراعة بالمملكة العربية الس��عودية والتي عقدت 
عبر االتصال المرئي، كما تضمن وفد البحرين المشاركة في 
الورشة، الوكيل المس��اعد لشؤون الزراعة الدكتور عبدالعزيز 

محمد عبدالكريم.
وق��ال أبوالفتح: »يش��كل ملف األم��ن الغذائي مح��ورًا مهمًا 
يحظ��ى باهتمام بالغ في مملك��ة البحرين انطالقًا من حرص 
قي��ادة جالل��ة المل��ك المف��دى، وبناء عل��ى ذلك ت��م إعداد 
اس��تراتيجية لألمن الغذائي بالشراكة بين البحرين ومنظمة 
األغذي��ة والزراع��ة لألمم المتحدة »الف��او«، وقد تمخض عن 
ذلك اعتماد عدة مبادرات لتحس��ين اإلنتاج الزراعي والسمكي 
والحيواني من خالل تبني األس��اليب الزراعية والنظم الحديثة 
المس��تدامة والتي تهدف إلى دعم برامج األمن الغذائي لرفع 
نسب االكتفاء الذاتي المحلي من المنتجات الزراعية )النباتية 
والحيوانية( والس��مكي، ورف��ع الكفاءة في اس��تغالل الموارد 
الطبيعي��ة، إضافة إل��ى تطوير الق��درات الوطني��ة في مجال 
اإلنتاج الزراع��ي والس��مكي والصناعات الغذائي��ة، والحفاظ 
على خبرة أصح��اب تلك المهن من خالل توفير العمل الالئق 

وتحسين المستوى المعيشي.
وأش��ار إلى أن البحرين عازمة على التوس��ع ف��ي مجال الزراعة 
بدون تربة لمواجهة الظروف المناخية وش��ح الموارد بغرض 
رف��ع اإلنت��اج الزراعي من الخض��روات، مع توفي��ر فرص عمل 
للمواطني��ن، كم��ا تعم��ل الحكومة على التوس��ع ف��ي قطاع 
االستزراع الس��مكي لما يش��كله هذا القطاع من عنصر مهم 

في زيادة اإلنتاج المحلي من األسماك.

 »التسجيل العقاري«: 2.05 كيلومتر 
مربع زيادة بمساحة البحرين في 2020

أحمد خالد «

كشفت بيانات جهاز المساحة والتسجيل العقاري 
أن البحري��ن قد زادت مس��احتها ف��ي عام 2020 
بمقدار 2.05 كيلومتر مربع عن 2019، حيث بلغت 
785.08 كيلومت��ر مرب��ع بعدما كان��ت 783.03 
كيلومتر مربع ف��ي 2019. وأوضحت البيانات أنه 
في عام 2020 بلغت مساحة المحافظة الجنوبية 
488.50 كيلومت��ر مرب��ع وكانت االكب��ر من بين 

المحافظ��ات، أما مس��احة المحافظة الش��مالية 
فبلغ��ت 145.67 كيل��و مترمرب��ع، فيم��ا بلغ��ت 
مس��احة محافظة المحرق 72.05 كيلومتر مربع، 

ومحافظة العاصمة 78.86 كيلو متر مربع. 
أم��ا بالنس��بة لمس��احة ج��زر البحرين، فأش��ارت 
البيان��ات إل��ى بل��وغ مس��احة جزي��رة ح��وار في 
2020، 52.10 كيلومتر مربع، ومساحة جزيرة أم 
النعسان 20.60 كيلومتر مربع، وجزيرة جده 0.60 
كيلومت��ر مربع، وجزيرة أم الصبان 0.18 كيلومتر 

مربع، وجزيرة قصار القليعة 0.13 كيلومتر مربع، 
وجزي��رة س��ترة 21.60 كيلومت��ر مرب��ع، وجزيرة 
النبي��ه 1.30، وجزي��رة المحرق وأس��ري 72.05، 
أم��ا جزيرة البحري��ن فبلغت مس��احتها 616.52 

كيلومتر مربع.
وبين��ت البيانات أن المس��احة اإلجمالية للبحرين 
في 2020 بلغت 8,269 كيلومتر مربع، منها 758 
كيلومترًا مربع لمساحة اليابسة و7,484 كيلومتر 

مربع مساحة المياه اإلقليمية.
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التطعيم الثالث لتعزيز المناعة.. القحطاني:

 جرعة »سينوفارم« التنشيطية 
بعد 90 يومًا بداًل من 6 أشهر  

سماهر سيف اليزل  «

كش��ف عض��و الفري��ق الوطن��ي الطب��ي الدكت��ور مناف 
القحطان��ي عن بدء تقدي��م الجرعة التنش��يطية الثالثة 
للفئات األكثر عرضة للخطر بعد مرور 3 أش��هر فقط من 
تلّقيهم الجرعة الثانية م��ن التطعيم، مؤكدًا أن الفئات 
األرب��ع المعرضة للخط��ر والتي سيش��ملها الق��رار هي، 
األفراد الذين تزيد أعمارهم على 50 س��نة، األفراد الذين 
يعانون من س��منة مفرطة، باإلضافة إلى الذين يعانون 
م��ن نق��ص المناع��ة، والعاملين في الصف��وف األمامية 
للتصّدي لفيروس »كورونا«، مؤكدًا أن جميع التطعيمات 
األخرى ستكون لها جرعات منشطة، وسيتم اإلعالن عنها 

الحقًا.
و أوض��ح أن ق��رار البحرين بإعط��اء الجرعة التنش��يطية 
»الثالث��ة« للمتطعمين بلق��اح س��ينوفارم، يأتي بهدف 
تعزيز المناعة، وليس لوجود ضعف في لقاح سينوفارم. 

وف��ي إجابت��ه عل��ى بع��ض التس��اؤالت المتداولة حول 
مأموني��ة أخ��ذ لق��اح مختل��ف كجرع��ة تنش��يطية ق��ال 
القحطان��ي: »ال توجد مش��كلة ف��ي خل��ط التطعيمات، 

و البحري��ن أخضعت موض��وع الجرعة المنش��طة وخلط 
التطعيم��ات لدراس��ة مس��تفيضة منذ قرابة 3 أش��هر، 

والكثير من الدول تتجه العتماده«. 
وأض��اف القحطاني: »البحرين نجح��ت في وضع اإلجراءات 
الكفيل��ة بالتصدي لفي��روس كورونا في كافة مس��ارات 
التعامل م��ن فحص وحجر وعزل وعالج وتطعيم البحرين 
س��ّباقة في جهودها لحفظ صحة وسالمة الجميع، وبدأت 

في إعطاء الجرعة المنشطة«. 
 وج��دد تأكي��ده عل��ى ع��دم وجود اخت��الف ف��ي فعالية 
التطعيمات فنس��بة الح��االت القائمة م��ن المتطعمين 
من مختل��ف التطعيمات متقاربة ج��ًدا وتتراوح بين %1 
إلى 2%. كما أعلن عن خفض مدة التس��جيل ألخذ الجرعة 
المنش��طة بي��ن الجرعة الثاني��ة من تطعيم س��ينوفارم 
والجرعة المنش��طة، بحيث يمكن أخذ الجرعة المنش��طة 
بع��د إكمال 3 أش��هر على األقل من أخ��ذ الجرعة الثانية 
للفئ��ات األكثر عرضة للخطر، وبعد مرور 6 أش��هر لكافة 
المتطعمين. وبالنس��بة إلى المتعافي��ن في عام 2020 
الذي��ن أكملوا الجرعتين من تطعيم س��ينوفارم يمكنهم 
أخذ الجرعة المنشطة بعد مرور 3 أشهر من التعافي، في 
حين أن المتعافين ف��ي عام 2021 الذين أكملوا جرعتي 

التطعيم ال يتطلب منهم أخذ جرعات منشطة.

استقبال حاالت »كورونا« بـ»مركز المعارض« بشكل مباشر.. المانع:

انخفاض ملحوظ في معدل اإلصابات بـ»كورونا«
سماهر سيف اليزل  «

قال وكي��ل وزارة الصح��ة د. وليد المان��ع أن هناك فرق 
بي��ن الجانب الطب��ي و الجان��ب اإلجرائي فيم��ا يتعلق 
بالتطعيمات، مؤكدًا أنها ال تستخدم إال بعد التأكد من 
فعاليتها و اعتمادها من قب��ل جهات متخصصة محليا 

و دوليا.
وأش��ار المانع فيما يتعلق بالس��ماح بدخول المواطنين 
الذي��ن تلقوا لقاح س��ينوفارم الصيني للدول األخرى »أن 
إج��راءات الس��فر ودخول الدول مس��ألة إداري��ة إجرائية 
خاضعة لقرارات سيادية من قبل كل دولة ال يتدخل بها 

الفريق الطبي«.
 وأعل��ن المان��ع أنه س��يتم اس��تقبال الح��االت القائمة 
الخاضعة للعزل المنزلي، مم��ن يحتاجون لرعاية طبية 
في المركز الطبي الجديد الذي تم تدشينه مؤخرًا بمركز 
البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات، من خالل توجه 
الح��االت بش��كل فوري ومباش��ر للمركز وذل��ك من يوم 

األربعاء. 

وق��ال إنه تنفي��ذًا للتوجيه��ات الملكية س��يتم تطعيم 
المواطني��ن المقيمي��ن ف��ي الخ��ارج ممن ل��م يتمكنوا 
م��ن الحصول على التطعيم، مؤك��دًا أن وزاراتي الصحة 
والخارجية باش��رتا بوضع خطة العمل لتنفيذ التوجيه، 
حيث ت��م إجراء التنس��يق المكثف مع س��فارات البحرين 
في الدول التي يقي��م فيها المواطنون بالخارج للحصول 

عل��ى الموافقات الالزمة بحس��ب أنظمتها والعمل على 
التحضير اللوجستي وإعداد روابط التسجيل اإللكترونية 
للمواطنين، كم��ا قامت وزارة الصح��ة بعمل الترتيبات 
والتجهي��زات الالزم��ة م��ن الناحية اللوجس��تية بش��أن 
نق��ل التطعيم��ات المخصص��ة للمواطني��ن المقيمين 
ف��ي الخارج، وس��يتم تنفيذ الخطة خالل األي��ام المقبلة 
بع��د حصر جميع المواطنين المس��جلين والحصول على 

الموافقات الالزمة. 
وأض��اف المانع: »نش��هد الي��وم انخفاض��ًا ملحوظًا في 
منحن��ى الحاالت القائمة، بدأ عق��ب اتخاذ القرارات التي 
أعلن عنه��ا الفريق الوطني الطبي والت��ي تم البدء بها 
من 27 مايو 2021، حي��ث بلغ عدد الحاالت القائمة في 
تاري��خ 29 مايو 28798 حال��ة قائمة في حين انخفضت 
هذه األعداد حتى وصل��ت في 8 يونيو إلى 19238 حالة 
وهو ما يؤكد الس��ير في االتج��اه الصحيح، وتم التمديد 
لتعزيز النتائ��ج التي تحققت، وس��يتم الفتح التدريجي 
للقطاع��ات المغلقة بع��د انقضاء الفت��رة المقررة بناء 

على المعطيات والمستجدات.

 المتعافون 
 في 2021 ال يحتاجون 

إلى جرعة تنشيطية

التباطؤ في اإلبالغ يؤدي لتفاقم عدد الوفيات وحاالت العناية

 جميلة السلمان: 19٪ من المؤهلين 
للتطعيم لم يسجلوا حتى اآلن

سماهر سيف اليزل  «

أكدت استش��اري األمراض المعدية 
ف��ي مستش��فى الس��لمانية الطبي 
الطب��ي  الوطن��ي  الفري��ق  عض��و 
الدكتورة جميلة الس��لمان أن هناك 
عدة أس��باب لتفس��ير ازدي��اد أعداد 
ف��ي  المصابي��ن  وأع��داد  الوفي��ات 
العناي��ة المركزة رغ��م الوصول إلى 
ملي��ون جرع��ة تطعي��م وإج��راءات 
الغل��ق األخيرة، مش��يرًة إلى أن أهم 
هذه األس��باب التباطؤ والتأخير في 
اإلب��الغ عن األعراض، م��ا يؤدي إلى 
تفاقم الح��االت، باإلضافة إلى كون 
الفيروس��ات المتح��ورة أس��رع ف��ي 
االنتش��ار وش��دة اإلصابة، مبينًة أن 
الوص��ول إلى ملي��ون جرعة ال يعني 
أنه تم القضاء على الفيروس، بل إن 

الحذر مطلوب. 
وقال��ت الس��لمان إنه منذ ديس��مبر 
2020 إلى أبري��ل 2021 تم تطعيم 
نصف مليون مواطن ومقيم بالجرعة 
األول��ى، ومع زيادة وتي��رة التطعيم 
من��ذ أبري��ل الماض��ي إل��ى يوني��و، 
وصل��ت األرق��ام إل��ى ملي��ون جرعة 
أولى في غضون ش��هرين، الفتًة إلى 
أن ما نس��بته 19% م��ن المؤهلين 

للتطعي��م من الس��كان ل��م يقوموا 
بالتس��جيل ألخ��ذ التطعي��م، داعيًة 
إياهم إلى ضرورة التسجيل للوصول 
إلى المناع��ة المجتمعية، مش��ددًة 
في الوقت ذاته على ضرورة االلتزام 
بالمواعي��د، حي��ث إن نس��بة ع��دم 
االلت��زام مازال��ت مرتفع��ة، وهو ما 
يؤثر عل��ى جهود الحف��اظ على رفع 

وتيرة التطعيم. 
وأضاف��ت أن الفئ��ة العمري��ة م��ن 
12 إل��ى 17 تمثل نس��بة كبيرة من 

المجتمع، وهي من الفئات الحاضنة 
للفيروس مدة أطول من الكبار، وقد 
يتسببون في نقل العدوى إلى اآلباء 
وكبار الس��ن في المنزل، منوهًة إلى 
أن حف��ظ صح��ة وس��المة األطفال 
يكون بتسجيل األبناء ألخذ التطعيم. 
وتابع��ت قائلة: »ما تم تحقيقه من 
نتائج جيدة في خفض أعداد الحاالت 
الجه��ود  في��ه  تتش��ارك  القائم��ة 
المواطني��ن  وتع��اون  الوطني��ة، 
المسؤول  التزامهم  عبر  والمقيمين 

في إنجاحها والمشاركة بها، فدعونا 
نواصل بنف��س الوتيرة حتى تحقيق 
األه��داف المنش��ودة«، مؤك��دًة أن 
م��ا ت��م تحقيقه م��ن نتائ��ج جيدة 
في خف��ض أعداد الح��االت القائمة 
الوطني��ة،  الجه��ود  في��ه  تتش��ارك 
والمقيمي��ن  المواطني��ن  وتع��اون 
ف��ي  المس��ؤول  التزامه��م  عب��ر 
إنجاحه��ا والمش��اركة فيه��ا، داعيًة 
إلى المواصلة بنف��س الوتيرة حتى 

تحقيق األهداف المنشودة.

الوصول لمليون جرعة ال يعني القضاء على الفيروس.. والحذر مطلوب

 بعد انقطاع شهر كامل.. 
عودة »فحوصات كورونا العشوائية« 

أيمن شكل «

بع��د اختفاء من��ذ تاريخ 8 ماي��و الماضي، 
ع��ادت وزارة الصح��ة إلج��راء الفحوص��ات 
العش��وائية للكش��ف عن الحاالت القائمة 
لفي��روس كورون��ا )كوفي��د 19( بمناط��ق 
المملك��ة، حي��ث أعل��ن أم��س ع��ن إجراء 
الفحص العش��وائي ف��ي منطقت��ي باربار 
والرف��اع في تم��ام الس��اعة الرابعة عصرًا 

وحتى نفاد عينات الفحص.
يذكر أن الفحوصات العشوائية قد شهدت 

إقب��ااًل كبيرًا م��ن المواطني��ن والمقيمين 
خالل األش��هر الماضية، وتس��ببت بحدوث 
تق��ارب اجتماعي بي��ن القادمين للفحص، 
حي��ث كان بع��ض المغادري��ن للبحري��ن 
يس��تخدمون الفح��ص المجان��ي إلثب��ات 
ضم��ن  كورون��ا  في��روس  م��ن  خلوه��م 
اشتراطات الس��فر بين الحدود، لكن وزارة 
الصحة أعلنت أنه لن يتم طباعة الش��هادة 
لم��ن أجروا فحوصات عش��وائية، مما أحال 
األمر للمستشفيات الخاصة، حيث تراوحت 

أسعار الفحوصات ما بين 15 – 35 دينارًا.

 صيدليات: إقبال كبير 
على »مسحة كورونا السريعة«

أيمن شكل «

ح��االت  ش��هدت  أن  من��ذ 
اإلصاب��ة بفي��روس كورونا 
وص��دور  كبي��رًا،  ارتفاع��ًا 
الق��رارات األخي��رة للفري��ق 
للتص��دي لفيروس  الوطني 
كورونا )كوفيد 19(، بإغالق 
األنش��طة  م��ن  العدي��د 
والس��ياحية  التجاري��ة 
والرياضية لمدة أس��بوعين 
بدءًا من 27 مايو وتمديدها 
حت��ى 25 يوني��و، ش��هدت 

الصيدليات زيادة كبيرة في بيع جهاز االختبار السريع، وبلغت 
نسبة االرتفاع في مبيعاته 300%. وحول تفاصيل سوق بيع 
الجهاز في الصيدليات أوضح سلمان داوود المدير التنفيذي 
لمجموعة صيدليات سلمان، أن المسحات السريعة شهدت 
ارتفاعًا كبيرًا في نسبة اإلقبال على شرائها في الصيدليات، 
بع��د صدور ق��رار الفري��ق الوطن��ي الطبي، وزي��ادة حاالت 
اإلصاب��ة والوفيات، وق��ال إن أكثر منتج صيدل��ي كان يباع 
منذ يوم 28 مايو الماضي هو المسحة السريعة. لكنه أشار 
إل��ى انخفاض الطل��ب بعد مرور أول أس��بوعين من تطبيق 
قرارات الغلق، وأرجع ذلك إلى االنخفاض الملحوظ في نسب 
اإلصابات الت��ي تعلن عنها وزارة الصحة يوميًا، وقال داوود 
إن الصيدليات كانت تبيع 300 علبة في المتوسط اليومي، 
ث��م انخفضت إل��ى 100 علب��ة، إال أنها تبقى أيضًا نس��بة 

مرتفعة من المبيعات الطبيعية لهذا المنتج.
وح��ول التزام الش��ركات بإجراء مس��حة لموظفيها، أش��ار 
س��لمان إلى قيام العديد من الش��ركات بشراء كميات من 
المس��حة الس��ريعة بحس��ب حجم العمالة فيه��ا، وقال إن 
ش��ركة قابضة اش��ترت من مؤسس��اته 500 علب��ة، كما 
اشترت شركة حكومية 200 علبة لفحص موظفيها، كل 10 
أيام، موضحًا أن العلبة تحتوي على 25 مسحة اختبار، ويتم 
بيع المسحات منفردة للمس��تهلكين من رواد الصيدليات. 
وفي ش��أن سعر المسحات، أكد المدير التنفيذي لمجموعة 
صيدليات س��لمان أن الس��عر ثابت في جمي��ع الصيدليات 
العامل��ة بالبحرين من قبل وزارة الصح��ة، حيث يبلغ ثمن 
العلب��ة 62.5 دين��ار، والمس��حة الواحدة 2.5 دين��ار، الفتًا 
 »abbott« إلى أن الم��ورد الوحيد له��ذا المنتج المس��مى
هو مستش��فى قوة دفاع البحرين، لكنه أش��ار إلى السماح 
مؤخرًا إلحدى الش��ركات المس��توردة لألدوي��ة والمنتجات 
الصيدالنية، باس��تيراد نوع آخر تابع لشركة سيمنز، سيباع 
بنفس الس��عر للمس��تهلك، وأوض��ح أن الصيدليات كانت 
تش��تري المسحة بس��عر 2 دينار وتبيعها على المستهلك 
ب� 2.5، ومن المتوقع أن ينخفض س��عر الجملة في المنتج 

الجديد إلى 1.9 دينار.

سلمان داوود



مريم بوجيري «

لـــ  نيابيــة  مصــادر  كشــفت 
»الوطن« عــن عقد اجتماع نيابي 
حكومي األحــد المقبل لبحث دعم 
القطاعــات المتضررة من اإلغالق 

الجزئي.
وعقــدت هيئــة مكتــب المجلس 
تقنيــة  عبــر  أمــس  اجتماعهــا 

االتصال المرئي.
واستعرضت هيئة مكتب مجلس 
النــواب الخطاب المرفوع من عدد 
من النواب، بشــأن طلــب اجتماع 
حكومي نيابي مشترك لبحث سبل 
دعم القطاعات المتضررة، وطلب 
إطــالق حزمــة جديــدة بضوابط 
المكتب  محــددة واتخذت هيئــة 

اإلجراء الالزم بشأنها.
وينتظر 

ورفع 27 نائبًا خطابًا إلى رئاســة 
المجلس لطلب مخاطبة الحكومة 
مــع اســتمرار إغــالق العديد من 
القطاعــات التجارية واالقتصادية 
بســبب جائحة كورونا واإلجراءات 
االحترازيــة، حيث بات من الواجب 
إيجــاد ســبيل لدعــم القطاعــات 
المتضــررة مــن اإلغــالق إضافة 

إلى دعــم المواطنين فــي فواتير 
الكهرباء والمــاء ودعم القطاعات 

المتضررة.
مذكــرة  فــي  النــواب  وطالــب 
رفعوهــا إلــى الرئاســة، بضرورة 
رفع خطاب عاجــل للحكومة لعقد 
لقاء لمناقشــة ســبل دعــم هذه 
القطاعات المتضررة والمواطنين 

ومناقشــة إمكانية إطــالق حزمة 
ماليــة بضوابــط بحيث تشــمل 
دعم القطاعات التجارية المغلقة 
واإلعفــاء من الرســوم مــع إعفاء 
المواطنيــن من فواتيــر الكهرباء 
لـ3 أشــهر، مؤكديــن أن العديد 
مــن القطاعات المتضررة مهددة 
باإلغــالق النهائي نتيجــة الوضع 

الحالي وتراجع الحركة االقتصادية 
مــا قــد ينتهــي بدخــول أصحاب 
األعمال في قضايا بأروقة المحاكم 
نتيجــة المطالبــات الماليــة من 
كتلة  انضمت  جانبها  المالك.من 
الميثــاق للطلب المذكور وطالبت 
بإعفــاء المواطنيــن والمقيميــن 
من فواتير الكهرباء ووقف قروض 
اإلسكان والتقاعد ودعم األنشطة 
الموظفيــن.  ورواتــب  المغلقــة 
وطالــب النائــب الثانــي لرئيس 
مجلس النــواب علي زايــد بإعفاء 
المواطنيــن من فواتيــر الكهرباء 
فيصــل  أشــهر   3 خــالل  والمــاء 
الصيــف مراعــاة للظــروف التــي 
فرضتها جائحــة كورونا بضرورة 
منازلهم  فــي  المواطنين  تواجــد 
وعــدم الخروج إال للضــرورة وذلك 
دعمــًا للجهود الوطنيــة للحد من 
انتشــار فيروس كورونا، والحفاظ 
على استمرارية انخفاض معدالت 
اإلصابــات اليوميــة مــن الحاالت 
بفيــروس  والمصابــة  القائمــة 

كورونا.
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االنتهاء منه خالل الربع األخير من العام الجاري

 »األشغال«: تنفيذ مشروع »توسعة 
المحجر البيطري« بنادي راشد للفروسية

كشــف الوكيل المساعد لمشــاريع البناء والصيانة 
بالوزارة الشــيخ مشــعل بن محمــد آل خليفة عن 
بدء وزارة األشــغال وشــؤون البلديات والتخطيط 
العمراني بأعمال تنفيذ مشــروع توسعة المحجر 
البيطري في نادي راشــد للفروسية وسباق الخيل، 
مشــيرًا إلى أنه من المؤمــل أن يتم االنتهاء منه 
خالل الربع األخير مــن العام العالي 2021، وذلك 
في إطار االهتمام المســتمر والجهــود المبذولة 
التي تقوم بها الوزارة والتعاون الوثيق مع مختلف 
الــوزارات والهيئات الحكومية وغير الحكومية على 

حٍد سواء.
وذكر أن نادي راشــد للفروســية يعتبــر من أهم 
المشاريع التي تحرص الوزارة على تنفيذها، وإنه 
جاء في إطار االهتمام المستمر والجهود المبذولة 
التــي تقــوم بهــا »شــؤون األشــغال« والتعاون 
الوثيــق مع هيئة رعاية شــؤون الخيل والمعنيين 
في نادي راشد للفروســية وسباق الخيل والجهات 

األخرى ذات العالقة في مجال رعاية الخيل لتطوير 
المنشــآت المرتبطــة وتقديــم كل التســهيالت، 
مضيفًا أن الهدف الرئيس من هذا المشــروع هو 
االرتقاء برياضة الخيل والفروســية وتعزيز البنية 
التحتية التي تمّكن المملكة من جذب الســباقات 
واستضافة المسابقات والفعاليات الدولية وتضع 
اســم المملكة علــى الخارطــة الدوليــة في هذه 

الرياضة التي هي إرث اآلباء واألجداد.
وبيــن الشــيخ مشــعل بــن محمــد آل خليفة أن 
الــوزارة تهدف من خــالل هذا المشــروع إلى رفع 
الطاقــة االســتيعابية الحالية بالمحجــر الصحي 
للخيــول من 26 إلى 50 خياًل وكذلك رفع مســتوى 
المحجر لضمان مطابقتــه للمتطلبات والمعايير 
المعتمــدة دوليًا وذلك تماشــيًا مــع خطة هيئة 
رعاية شــؤون الخيــل لتنفيذ عدد من المشــاريع 
اإلنشــائية ومشــاريع الصيانة للمنشــآت الخاصة 
ذات العالقــة بشــؤون الخيــل مــن أجــل مواكبة 

المســتويات العالمية ووفقًا ألحــدث المواصفات 
القياسية الفنية الدولية.

وأشــار إلى أنه سيتم بناء المشــروع على مساحة 
إجماليــة تبلغ 341 مترًا مربعــًا لكل مبنى محجر، 
حيث يتكــون كل مبنى من عــدد 12 غرفة للخيل 
وغرفــة إلطعام الخيــل داخل كل محجــر مع عمل 
شــبكة حماية من الحشرات بكامل محيط المبنى 
الخارجــي وتركيــب أبــواب معدنيــة خارجية ذات 
أحجام خاصة تتناسب مع أحجام الخيل المختلفة، 
هذا إلى جانب منطقة لغســيل وتنظيف الخيل، مع 
تزويــد كل محجر باإلكسســوارات الالزمــة للخيل 
إلى جانــب جميع المرافــق الخدميــة المصاحبة. 
باإلضافة إلــى محطة كهرباء فرعية وغرفة تحكم 

وكذلك مبنى مخزن منفصل.
يذكر بأنه قد تم ترســية المشــروع على شــركة 
وقدرهــا   إجماليــة  بكلفــة  للمقــاوالت  ســرايا 

792,440 دينار.

وفاة نزيل بمجمع السلمانية  
الطبي جراء »كورونا«

توفــي أمس بمجمــع الســلمانية الطبي، النزيل حســين أحمد 
عيسى بركات »48 عامًا« حيث كان من ضمن الحاالت القائمة 
لفيروس كورونا، والذي تلقى اللقــاح المضاد لفيروس كورونا 

»جرعتين« خالل شهري فبراير ومارس 2021.
وبعــد أن تم اكتشــاف إصابته، تــم تحويله بتاريــخ 29 مايو 
2021 إلــى مجمع الســلمانية الطبي، حيث قــرر الفريق الطبي 
المعالج، وضعــه على جهاز التنفس االصطناعــي ورفع كفاءة 
الجهاز ألعلى مستوى، وظلت حالته الصحية غير مستقرة حتى 
فــارق الحياة صبــاح أمس نتيجة مضاعفــات إصابته بفيروس 

كورونا، وقد تم إخطار النيابة العامة.
ويشــير الملف الطبي للمذكور إلى أنه كان يتلقى رعاية صحية 
متكاملــة ويحصــل على أدويته بشــكل منتظــم، وحصل على 
15 مراجعة طبيــة اعتيادية بعيادة مركــز اإلصالح والتأهيل، 
منذ مطلــع العام الجاري، باإلضافة إلــى تلقيه خدمة االتصال 
المرئــي والهاتفــي وفق ما يحــدده قانون مؤسســة اإلصالح 

والتأهيل والئحته التنفيذية.
وأشــارت اإلدارة العامــة لإلصــالح والتأهيل، إلــى أن كل هذه 
اإلجــراءات موثقــة، وتــم اتخاذهــا في إطــار االلتــزام بتوفير 
رعاية صحية متكاملة لكافــة النزالء، معربة عن خالص العزاء 

والمواساة ألهل النزيل.

 »بلدي الجنوبية«: تخصيص 
جزء من حديقة إسكان 

الحجيات لمواقف السيارات
ياسمينا صالح «

وافــق مجلس بلــدي الجنوبية على تغييــر تخصيص جزء من 
حديقة إسكان الحجيات، العقار رقم 09064314 بالمجمع رقم 
939 إلنشاء مواقف للسيارات، وذلك لما للموضوع من ضرورة 
ملحــة ولمقتضيــات المصلحــة العامة من جهــة والنقضاء 
مدة زمنية تفوق ســنة كاملة وعدم وجود أي مستجدات حول 

التوصية من جهة أخرى.
وتتمحــور فكرة المقتــرح بإجراء تعديل يتمثــل في االكتفاء 
بتغيير تخصيــص جزء من الحديقة، ليكــون بذلك عبارة عن 
تغييــر تخصيص جزء من حديقة إســكان الحجيــات بالمجمع 
رقم 939 إلى مواقف للســيارات، حيث توجــد حدائق ومماٍش 
بالقــرب من هذه المنطقة وتخدم األهالي؛ لذا فإن تخصيص 
جزء من مســاحة حديقة إســكان الحجيات كمواقف للسيارات 
لن يؤثر ســلبًا على خدمة األهالي من حيث اســتفادتهم من 
وجود الحدائق. والهدف من ذلك هو أن يتم استغالل جزء من 
هذا الموقع بشــكل جيد لعمل مواقف للســيارات للمساهمة 
فــي التخفيف من حدة االزدحامات ووقوف الســيارات بشــكل 
خاطــئ إلى جانب توفير مواقف كافيــة لألهالي القاطنين في 
المنطقة، وكي يظل الجزء اآلخر من الموقع حديقة مع ضرورة 
العنايــة بها وإجراء الصيانــة الالزمة لها بشــكل دوري حتى 
يتحقق الهدف باعتبارها متنفسًا لألهالي والسكان القاطنين 

في المنطقة وأطفالهم.

 »بلدي الجنوبية«: تزويد المشاريع 
اإلسكانية الجديدة بأجهزة تكييف الهواء

ياسمينا صالح «

وافــق مجلــس بلــدي الجنوبية على 
مخاطبــة وزيــر األشــغال وشــؤون 
البلديات والتخطيط العمراني وزارة 
المشاريع  تزويد  اإلســكان إلمكانية 
اإلســكانية الجديدة بنوعيها البيوت 
والشقق اإلسكانية ومشاريع برنامج 
مزايــا لتمويــل الســكن االجتماعي 

بأجهزة تكييف الهواء.
وتتمحــور فكــرة المقتــرح بتزويــد 
الجديــدة  اإلســكانية  المشــاريع 
بنوعيها البيوت والشــقق اإلسكانية 
ومشــاريع برنامــج مزايــا لتمويــل 
الســكن االجتماعــي فــي البحريــن 
بأجهــزة تكييــف الهــواء، علــى أن 
تضــاف كلفتها إلى قيمة األقســاط 
مــن  المنتفعــون  يدفعهــا  التــي 

الخدمات اإلسكانية.
ويهدف المقترح إلى المساهمة في 
تخفيف العــبء المــادي الثقيل عن 
المواطنين المنتفعين من الوحدات 

الســكنية، وذلك لما يشــكله شــراء 
أجهزة التكييــف وتركيبها من عبء 
مــادي وخصوصــًا فئــة المواطنين 
من ذوي الدخل المحــدود ويمثلون 
الغالبية من المنتفعين من الخدمات 
اإلســكانية، حيــث تحتــاج البيــوت 
الجديدة إلى ما يقارب ثمانية أجهزة 
تكييــف أو أكثــر ناهيك عــن األعباء 
المالية الناتجة عن شــراء الضرورات 
بالمنــزل الجديد كاألثــاث واألجهزة 

الكهربائيــة، إلــى جانــب أن قيــام 
وزارة اإلسكان بشراء أجهزة التكييف 
اإلسكانية  الوحدات  لتزويد  بالجملة 
بها، سيكفل الحصول عليها بأسعار 
متدنيــة مقارنة بشــرائها من قبل 
المنتفعين من الوحدات اإلســكانية 
أنفسهم، ولن يتسبب هذا األمر في 
أي أعبــاء إضافية علــى الوزارة، حيث 
إن المواطن هو من ســيتحمل كلفة 
هــذه المكيفــات من خــالل عملية 

التقسيط.
ويعــد المقتــرح امتــدادًا لمســيرة 
التطويرات والتحسينات التي أدخلت 
على القطاع اإلســكاني في البحرين 
عبر تاريخ الخدمات اإلســكانية التي 
امتــدت عقودًا من الزمــن ومازالت، 
حيــث كانــت المشــاريع اإلســكانية 
ال تتوافــر فيهــا األدوات واألجهــزة 
اإلنــارة  كمصابيــح  الكهربائيــة 
لكنها  الميــاه،  والمراوح وســخانات 
أدخلــت تدريجيًا مــع مــرور الوقت، 
الضمــان  المواطــن  إعطــاء  ويتــم 
علــى هــذه األدوات واألجهزة ضمن 
مســتندات تســليم الوحدات للقيام 

بمتابعتها مع الشركات المختصة.
كما يســهم المقتــرح فــي االرتقاء 
بمســتوى جودة الخدمات اإلسكانية 
أرض  علــى  للمواطنيــن  المقدمــة 
الشــعور  تعزيز  وكذلــك  البحريــن، 
مــن  المســتفيدين  لــدى  بالرضــا 

الخدمات اإلسكانية والرأي العام.

»بلدي الجنوبية« : أرض إلنشاء 
صالة مناسبات للرجال

ياسمينا صالح «

وافــق مجلس بلدي الجنوبية على إيجــاد قطعة أرض بمجمع 
الســابعة  بالدائــرة  الســيل  928 فــي منطقــة وادي  رقــم 
بالمحافظة الجنوبية، لغرض إنشــاء صالة مناســبات للرجال، 
وحيث إن هذه المنطقة تحوي بيوت إســكان جديدة ساهمت 

في التوسع والكثافة السكانية.
والهــدف هــو أن منطقــة وادي الســيل تخلــو مــن صالــة 
للمناســبات تســتوعب األعــداد المتزايدة للســكان، وتوجد 
حاجة ملحة إلنشــاء صالة مناســبات متعددة األغراض تخدم 
أهالــي المنطقة في كثير من المناســبات كاألفــراح وتقديم 
التعــازي وإقامة النــدوات والمحاضرات، واللقــاءات الثقافية، 
واالجتماعيــة، والجدير بالذكر أن منطقة وادي الســيل تابعة 
لقوة دفاع البحرين، ويوجد متبرع على أتم االستعداد لتحمل 
تكلفة بناء صالة المناسبات متى ما توفرت األرض المناسبة.

 الدوسري يطالب بحل 
لجدار مائل في البديع

أحمد خالد «

طالــب ممثل الدائــرة الثالثة بالمحافظة الشــمالية العضو 
البلدي محمد ســعد الدوسري أن يكون هناك حل جذري لجدار 

مائل في البديع. 
وقال: »أطالب أن يكون هناك حل جذري، تقدمنا بطلب رسمي 
لمجلس البلدي الشــمالي واللجنة الفنية وتم مخاطبة الجهاز 
التنفيــذي وتم توقيعه من قبل مدير عام البلدية الشــمالية 

ولكن لم يتم فيه أي إجراء«.
وأضــاف قائاًل: »الجدار يقع في البديع بمجمع 557 على طريق 
5767 الطلــب مقدم من 2020 ولكن لحد اآلن لم يتم تنفيذ 
هــذا الطلب، والجدار يتواجد على شــارع رئيس يقوم بإدخال 
الســيارات إلى شــارع الجنبيــة فأطالب من الجهــاز التنفيذي 
اإلســراع بإزالة هذا الجدار لما يشــكله من خطــر على المارة 

وعلى السيارات في هذا المجمع«.

 مصادر لـ                 : اجتماع نيابي حكومي األحد 
لبحث دعم المؤسسات المتضررة من »اإلغالق«

دعت الجميع لالستفادة من الفرص العقارية حتى 15 يونيو

»الجعفرية«: طرح 24 عقارًا 
لالستثمار في مختلف المحافظات

أعلنــت إدارة األوقاف الجعفرية عن طرح 24 عقارًا 
في مزايــدات اســتثمارية في مختلــف محافظات 
المملكة في إطار جهود اإلدارة لتحقيق االستثمار 
األفضــل للعقــارات الوقفيــة علــى أســس مــن 
الشــفافية وتكافــؤ الفرص للجميــع، حيث تمتد 
فترة التقديــم على الدفعة األولــى من العقارات 

حتى 15 يونيو الجاري.
وفي هــذا اإلطار، أكــد رئيس األوقــاف الجعفرية 
يوسف الصالح أن اإلدارة بدأت في عرض مجموعة 
مــن العقارات للتأجيــر واالســتثمار الوقفي وفق 
نظــام المزايــدات، وذلــك علــى صفحــة بوابــة 

العقــارات الوقفيــة، حيــث تتاح جميــع تفاصيل 
العقارات المطروحة لالستثمار، وذلك تماشيًا مع 
المساعي الكبيرة والمســتمرة لإلدارة في تحقيق 
تنميــة الوقف والمســاهمة الفاعلة فــي التنمية 

االقتصادية واالجتماعية في مملكة البحرين.
وقال: »إننا نســعى من خالل هــذه الخطوات إلى 
تعزيــز الحوكمــة والشــفافية وتكافــؤ الفرص، 
وتطويــر الخدمــات المقدمــة إلى المســتثمرين 
والمســتأجرين، وتعزيــز العالقــة مــع الجهــات 
الرســمية المعنية بالقطاع العقاري واالستثماري 
فــي المملكــة كافــة، ونعمل بشــكل حثيث على 

تطوير التنســيق والتعاون المشــترك مع الجهات 
فــي  والراغبيــن  األعمــال  وقطــاع  االقتصاديــة 
االســتثمار ترســيخًا لنهج الشــفافية والتنافسية 
وبمــا يتوافــق مــع مبــادئ الرؤيــة االقتصادية 

.»2030
إلى ذلك أوضح مدير إدارة األوقاف الجعفرية محمد 
الحســيني: »انطالقــًا من قــرارات مجلس األوقاف 
الجعفرية وحرصًا من إدارة األوقاف الجعفرية على 
االلتزام بأعلى معايير الشفافية وتطوير اإلجراءات 
وتعزيز اإليرادات الوقفية، طرحت اإلدارة 24 عقارًا 

في مختلف محافظات المملكة كدفعة أولى«.
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40 استشاريًا واختصاصيًا بخبرة أكثر من 15 عامًا

سريفاستافا: خدمات طبية في 30 تخصصًا
في المستشفى الملكي للنساء واألطفال

كش��ف الرئي��س التنفي��ذي للمستش��فى الملكي للنس��اء 
واألطفال روهيت سريفاس��تافا، عن أن »المستشفى يقدم 
الخدم��ات الطبية والرعاية الصحية لنحو 30 تخصصًا طبيبًا 
مختلف��ًا، بينه��ا، التخدير، وطب األطف��ال وحديثو الوالدة، 
واألم��راض الجلدية والتجمي��ل، وعيادة تقيي��م الخصوبة، 
وأطف��ال األنابي��ب، وأمراض الجه��از الهضم��ي، وأمراض 
النس��اء والوالدة، والتجميل والجراحة التجميلية، من خالل 
أكثر من 40 استش��اريًا وأخصائيًا، بخب��رة تمتد ألكثر من 
15 عام��ًا«، مضيف��ًا أن »المستش��فى، يع��د، الوحي��د في 
المملك��ة المتخصص ف��ي تقديم الرعاية الطبية للنس��اء 
واألطف��ال، على مدار الس��اعة يوميًا، طوال األس��بوع، حيث 
ال يضطر المرض��ى أو الزائرون إلى االنتظ��ار«. وأوضح في 
حوار ل�»الوطن« أن »المستش��فى يزوره من 150 إلى 200 
شخص يوميًا يحظون بدرجة عالية من االهتمام والرعاية«، 
الفتًا إلى أن »المستش��فى تعتزم أن تصبح مركزًا للسياحة 

الطبية في البحرين«. وإلى نص الحوار:
هل من نبذة عن المستشفى؟

- المستش��فى الملكي للنس��اء واألطفال يعد المستشفى 
الوحيد في المملكة المتخصص في تقديم الرعاية الطبية 
للنس��اء واألطف��ال، ومنذ إنش��ائه ف��ي ع��ام 2019، يقدم 
المستش��فى رعاي��ة صحية عالي��ة الجودة لجمي��ع مرضاه 
عبر 30 تخصصًا طبيًا، وس��عة 50 س��ريرًا، حيث إن الرعاية 

الطبية والصحية مدعومة بتقنيات طبية متقدمة. 
ما أبرز التخصصات والخدمات العالجية في المستشفى؟

- نحن نقدم الخدمات العالجية للنس��اء واألطفال في أكثر 
م��ن 30 تخصص��ًا، نذك��ر منه��ا، التخدير، وط��ب األطفال 
وحديثي ال��والدة، واألم��راض الجلدية والتجمي��ل، وعيادة 
تقيي��م الخصوب��ة، وأطف��ال األنابي��ب، وأم��راض الجه��از 
الهضمي، وأمراض النس��اء وال��والدة، والتجميل والجراحة 
التجميلي��ة، والعناي��ة المرك��زة لحديثي ال��والدة، وجراحة 
المناظير وجراحة الس��منة، وطب األس��نان، وطب العظام، 
والعالج الطبيعي، وطب األس��رة، والطب النفس��ي، وعيادة 
الثدي، والجراح��ة العامة، والتغذية، واألش��عة، والمختبر، 
مع ضرورة التنويه إلى أن األطباء العاملين في المستشفى 

متواجدون على مدار الساعة.
ما أبرز الخطط االستراتيجية للمستشفى؟ 

- إذا كن��ت تبحث ع��ن خدمة اس��تثنائية ورعاية إكلينيكية 
ممتازة، فنحن نرحب بك في المستش��فى الملكي للنس��اء 
واألطف��ال في الرف��اع، فقد ت��م تصميم الم��كان بالطابع 
الحديث، مع وجود جناحين رئيس��ين للمستش��فى منحيين 
بمح��اذاة ردهة زجاجية تس��مح بدخول الض��وء الطبيعي، 
مم��ا يخلق أجواء مريحة وجذابة، فيما يحتوي المستش��فى 

عل��ى واحدة م��ن أحدث وح��دات العناية المرك��زة لحديثي 
الوالدة بين المستش��فيات الخاصة ف��ي البحرين، ويمتلك 
المستش��فى وحدة رعاي��ة عاجلة على مدار الس��اعة طوال 
أي��ام األس��بوع، ووح��دة عناية مرك��زة لتلبي��ة االحتياجات 
الطبية الطارئة، كما تركز اإلدارة على تطوير 5 تخصصات 
رئيس��ة ف��ي مراكز التمي��ز، وهي، ط��ب األطف��ال وحديثو 
الوالدة، وأمراض النساء والوالدة، وجراحة المناظير وجراحة 
الس��منة، والتجميل والجراحة التجميلية، وأطفال األنابيب 
»IVF«. وت��م تأس��يس مجموع��ة م��ن المراكز واألقس��ام 
الطبية المتميزة أبرزها، مركز التميز لطب األطفال، ومركز 
التمي��ز في الجراح��ة التجميلية والذي يض��م مجموعة من 

االستشاريين الدوليين المشهورين.
ماذا عن الفريق الطبي في المستشفى؟

- يض��م المستش��فى فريق��ًا مؤهاًل وذا خب��رة عالية يضم 
أكث��ر م��ن 40 استش��اريًا وأخصائيًا، مدعوم��ًا بخدمة على 
م��دار الس��اعة للمقيمي��ن والمس��جلين المدربين لضمان 
اس��تمرارية الرعاي��ة، حيث يتمت��ع فريق الخب��راء واألطباء 
والجراحين لدينا بمهارات عالية ومجهزين لتلبية احتياجات 
مرضان��ا ويحمل أكثر من 80 % من الكادر الطبي الجنس��ية 
البحريني��ة باإلضافة إلى الجنس��يات المختلف��ة مع خبرة ال 

تقل عن 15 سنة في العمل في مملكة البحرين وغيرها.
ما الجديد بشأن مرافق المستشفى ومركز االتصال؟

- يقدم المستش��فى مجموعة شاملة من الخدمات الطبية 
بم��ا في ذل��ك عيادة م��ا قبل ال��والدة، والمرأة الس��ليمة، 
والفحوصات الوقائية، وخدمات التجميل، وإجراءات الجراحة 
المتقدم��ة. ويض��م المستش��فى فئات مختلف��ة من غرف 
المرض��ى عددها نح��و 50 غرفة، وهي الجن��اح الديلوكس، 
والجن��اح الفاخ��ر »المجل��س والروي��ال«، م��ن أج��ل تلبية 
الخدمات الطبية للمرضى في بيئة مريحة وفاخرة تشعرهم 
بالراح��ة التامة البعيدة عن الضغ��وط األخرى. لذلك نحن 
لدينا تخصصات مختلفة ومتميزة تعمل على مدار الساعة 
يوميًا، طوال أيام األس��بوع، لذلك ال يواجه مرضانا مس��ألة 
االنتظار أبدًا. أما بالنسبة لمركز االتصال، فنحن متواجدون 
لخدمة مرضانا على مدار الس��اعة طوال أيام األس��بوع للرد 
عل��ى االستفس��ارات، وحج��ز المواعيد، واس��تقبال الحاالت 

الطارئة على مدار اليوم.
ما أبرز الخدمات التي يقدمها المركز التخصصي لألطفال؟

- يعد المركز التخصصي لألطفال بالمستش��فى أول مركز 
متميز لطب وجراح��ة األطفال في البحرين،. ويقدم المركز 

نح��و 10 خدم��ات لتخصص��ات مختلف��ة، تتضم��ن، طب 
األطفال العام، وحديثي الوالدة، وأمراض الجهاز الهضمي، 
وأمراض الحساس��ية والمناعة، وطب العظام، وطب القلب، 
والجراحة، وطب أس��نان األطفال، والطب النفس��ي، ووحدة 
العناي��ة المركزة لألطف��ال. الجدير بالذكر أنن��ا نفخر بأن 
تجتمع كل االختصاصات الرئيس��ة في طب األطفال، إذ إننا 
ننفرد في ذلك على مستوى المملكة، مثال ذلك، استشاري 
الجه��از الهضمي لألطف��ال هو االستش��اري الوحيد تقريبًا 
في البحرين، كما هو األمر بالنس��بة الستش��ارية حساسية 
األطفال وقس��م العظمية، المتخصص بعالج التش��وهات 

الخلقية، وقسم جراحة األطفال، والطب النفسي العالجي.
ماذا عن المركز الملكي ألطفال األنابيب والخصوبة؟

- يضم المركز فريق��ًا يتمتع بالخبرة العالية والتكنولوجيا 
المتقدمة، ومساعدة اآلباء واألمهات المحتملين على إدراك 
فرصه��م في النجاح في الحمل من خ��الل خيارات الخصوبة 
المختلفة المتاحة. ويتك��ون المركز الحديث من مجموعة 
من األقس��ام، أبرزه��ا، معمل األجن��ة، ومعم��ل التجميد، 
وغرف��ة المراقبة، وغرفة التلقيح داخ��ل الرحم، وغرفة نقل 

األجنة، ومعمل أمراض الذكورة، ومعمل اإلنعاش.
كم عدد العمليات الجراحية التي أجريت منذ التأسيس؟

- نحو 1500 عملية جراحية تم إجراؤها منذ 2019.
كم عدد األشخاص الذين يزورون المستشفى يوميًا؟ 

- يزور المستش��فى نحو 150 إلى 200 ش��خص يوميًا حيث 
يحظون بدرجة عالية من االهتمام والرعاية. واس��تنادًا إلى 
269 تقييم��ًا، عل��ى موقع ف��ي فترة زمنية قصي��رة، تمكنا 
 Google« م��ن تحقي��ق تقيي��م 4.9، م��ن، 5، على تقيي��م
Stars 5 Review of »، لي��س فق��ط في المنافس��ة ولكن 
في الواقع تفوقنا على المستش��فيات الموجودة في السوق 
من��ذ فترة طويلة جدًا. أيضًا، في فترة زمنية قصيرة، تمكنا 
م��ن الحصول عل��ى 18.3 ألف متابع عل��ى برنامج التواصل 
االجتماعي »إنستغرام، Instagram«، حيث ننشر باستمرار 

وننصح متابعينا بآخر األخبار، وباقاتنا، وجلساتنا الحية.
كم عدد الجنسيات التي تعمل في المستشفى؟

- لدين��ا نحو 14 جنس��ية من أطب��اء وممرضي��ن وإداريين 
وموظفين. 

كيف تنظرون إلى السياحة العالجية في البحرين؟
- تعتزم المستش��فى أن تصبح مركزًا للسياحة الطبية في 
البحري��ن، وقد أخذ المستش��فى الملكي للنس��اء واألطفال 
زم��ام المب��ادرة في جل��ب بعض أش��هر جراح��ي التجميل 

وجراحي أمراض النساء والتجميل في العالم إلى البحرين.

تمك��ن الفريق الطبي في مستش��فى الملك حمد الجامعي 
من اس��تئصال ورم س��رطاني ألح��د المرض��ى المصابين 
بس��رطان الغدة الدرقية بإش��راف استش��اري جراحة األنف 
واألذن والحنج��رة والمتخص��ص في جراح��ة األذن وجراحة 
ال��رأس والعن��ق، د. عم��ر صب��را، حي��ث اعتب��رت الحال��ة 
المرضي��ة تحديًا جديدًا، وإنجازًا جراحيًا آخر يضاف إلنجازات 

المستشفى.
وكش��ف صبرا في تصريحات خاصة ل��� »الوطن«، أن »حالة 
المريض كانت مستعصية ومعقدة نتيجة لخضوعه لعدة 
عملي��ات جراحية متتالية غير ناجحة في عدة مستش��فيات 
داخ��ل وخارج المملكة س��ابقًا، إلى أن توج��ه المريض إلى 
مستش��فى المل��ك حم��د الجامعي وق��ام الفري��ق الطبي 

بتقديم العالج المناسب له إلى أن تماثل للشفاء«.
وق��ال »ُأدخ��ل المري��ض للمستش��فى وت��م إج��راء كافة 
الفحوص��ات الالزمة له على الفور، والت��ي بينت أنه يعاني 
م��ن حال��ة متقدمة من س��رطان الغ��دة الدرقي��ة، وعليه 
قمت وبمس��اعدة الفريق الطبي باستئصال الغدة الدرقية 

وتنظي��ف الغ��دد الليمفاوي��ة بالرقبة وكذل��ك في منطقة 
القف��ص الص��دري والتي لم تس��تأصل بش��كل كامل في 
العملي��ات الس��ابقة وقد ت��م الحفاظ على الوت��ر الصوتي 

السليم األوحد والذي لم يتأثر من العمليات السابقة والتي 
كانت تشكل تحديًأ كبيرًا للطبيب والمريض«.

وأش��ار صبرا إلى أنه »من األمور الت��ي زادت الحالة تعقيدًا 
أن المري��ض خضع لعالج باليود المش��ع خالل فترة عالجه 
بالخ��ارج، والعالج الذي س��بق وأن رف��ض إعطاءه للمريض 
في مستش��فى الملك حمد الجامعي، ألن��ه لم يكن الوقت 
المناس��ب لخضوعه له، وبالتال��ي كان يجب على المريض 
الخض��وع لعملي��ة جراحية كاملة قبل أن يت��م إعطاء اليود 

المشع لحالته«.
وتابع أنه »بالمتابعة تبين أنه لم يحدث أي تحس��ن يذكر 

على حال��ة المريض بعد إعطائه اليود المش��ع في الخارج، 
وبقي��ت الغدد برقبة المريض كما هي ولم يتم الس��يطرة 
عليه��ا، وبالتالي تم أخذ القرار بض��رورة التدخل الجراحي، 
ول��م يعاِن المريض من أية مضاعفات تذكر بعدها، وخرج 
المريض من المستش��فى بعد يومين م��ن إجراء الجراحة، 
وبالمتابع��ة، ت��م تصوي��ر الحالة بع��د عدة أس��ابيع من 
العملي��ة الجراحية، وتبين أنه ليس هن��اك أي بقايا للورم، 
ولذل��ك تعتب��ر الحالة المرضي��ة تحديًا من ه��ذه الناحية، 
وإنج��ازًا جراحيًا آخر يضاف إلنجازات مستش��فى الملك حمد 

الجامعي«.

د. عمر صبرا

الجرعة المنش��طة من اللقاح ضد »كورونا«: الجرعة المنش��طة أو اللقاح المعزز هو جرعة متكررة من اللقاح الذي يتلقاه الش��خص لتعزيز المناعة ضد الفيروس، حيث تخلق الجرعة المنشطة الثالثة ذاكرة لمكافحة الفيروسات في 
جهاز المناعة ونتيجة لذلك، يمكن أن يخلق استجابة مناعية أكبر وأطول أمدًا، مع مالحظة أن اللقاحات الحالية قادرة أيضًا على قمع المتغيرات الجديدة للفيروس وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

إنجاز جراحي جديد للمستشفى 

 »حمد الجامعي«: استئصال ورم 
سرطاني من الغدة الدرقية لمريض

50 غرفة تلبي الخدمات الطبية للمرضى في بيئة مريحة

تطوير 5 تخصصات أبرزها جراحة المناظير والتجميل وأطفال األنابيب

10 خدمات عالجية بالمركز الطبي لألطفال بينها »العناية المركزة«

 1500 جراحة في عامين ونتفوق على المستشفيات المحلية 

الرئيس التنفيذي للمستشفى الملكي للنساء واألطفال خالل حواره مع »الوطن« »تصوير: سهيل وزير«

 استئصال الغدة الدرقية 
وتنظيف الغدد الليمفاوية بالرقبة والقفص الصدري

 الحفاظ على الوتر الصوتي السليم
 األوحد شكل تحديًا للطبيب والمريض
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سقطة البرلمان األوروبي
رفض رؤس��اء تحرير الصحف المحلية وإدانته��م »القرار الصادر عن 
البرلم��ان األوروب��ي الذي حمل جمل��ة مغالطات ح��ول حرية الرأي 
والتعبير واس��تقاللية الصحافة في البحرين والتي ال أساس لها من 
الحقيقة وال تعبر إطالقًا عن واقع الصحافة في المملكة« وتعبيرهم 
ع��ن اس��تغرابهم »مم��ا ورد في الق��رار الذي اس��تند في اس��تقاء 
معلوماته على مصادر مش��بوهة اعتادت على اس��تهداف المملكة 
م��ن خالل كيل االدع��اءات واالتهامات الباطلة« واس��تنكارهم »في 
رس��الة تم توجيهها إلى رئيس البرلمان األوروبي ديفيد ساسولي، 
غ��ّض البرلمان الط��رف عن واقع حال الصحافة ف��ي البحرين والذي 
يعم��ل من خالله بكل حرّية مئات الصحفيي��ن البحرينيين وغيرهم 
من الصحفيين األجانب كمندوبين لكبريات وسائل اإلعالم اإلقليمي 
والدولي أو الذين يتوافدون لتغطية األحداث والفعاليات الدولية«، 
خط��وة مهمة حتى مع التيقن من أن البرلمان األوروبي حاله كحال 

المنظمات الحقوقية العالمية ال يسمع إال ممن »يتنهوص«.
أم��ا وصفه��م لما ورد ف��ي القرار بأنه »س��قطة مدوّية ف��ي تاريخ 
البرلم��ان األوروب��ي« فموف��ق ودقيق حي��ث كان حريًا ب��ه بالفعل 
»تس��ليط الضوء على الممارس��ات القمعية ض��د الصحفيين التي 
تتبعه��ا دول ترف��ع حرية إبداء الرأي والتعبير ش��عارًا لها، بداًل من 
س��وق االتهام��ات زورًا وبهتانًا بحق البحرين الت��ي تتخذ من حرية 

الرأي والتعبير واستقاللية الصحافة منهجًا عمليًا«.
واق��ع الحال يؤكد أن »المتنهوصين« الذين صاروا يعرفون الطريق 
إلى البرلمان األوروبي وغيره من البرلمانات في الغرب والمنظمات 
الحقوقي��ة لن يتوقفوا عن المضي في هذا الطريق خصوصًا وأنهم 
يعرفون أن هذه المؤسس��ات ال تكلف نفس��ها التيقن من صحة ما 
يوفرونه لها من معلومات وأنه��ا تعتقد بأنه طالما أنها وصلتها 
م��ن جهة غير حكومية لذا فإنها صحيح��ة بالضرورة ودقيقة، وهذا 
خط��أ كبير تقع في��ه وينبغي أن تراجع نفس��ها بش��أنه كي ال يقل 

شأنها وتتأثر مكانتها.
حال��ة »حرية ال��رأي والتعبير واس��تقاللية الصحافة ف��ي البحرين« 
مختلف��ة تمامًا ع��ن الذي يعمد مريدو الس��وء إل��ى ترويجه، وهي 

ليست كما جاء في القرار المتعجل للبرلمان األوروبي.

تمديد اإلغالق لتسطيح المنحنى..
مع تمديد فترة إغالق األنش��طة التجارية لمدة أس��بوعين قادمين 
حتى الخامس والعش��رين من الش��هر الجاري والذي يأتي مواصلة 
لقرارات اللجنة التنس��يقية بناًء على توصيات الفريق الوطني الطبي 
للتصدي لفيروس كورونا من خالل عدة إجراءات كانت حقيقة كفيلًة 
ب��أن تتراجع معها أع��داد اإلصابات بفيروس كورون��ا )كوفيد19(، 
والتي كانت قد بلغت أكثر من 3 آالف إصابة يوميًا، التمديد إلغالق 
األنش��طة التجاري��ة البد م��ن أن يرافقه االلتزام الت��ام من الجميع 
باإلجراءات وع��دم الخروج من المنزل إال للض��رورة وذلك تجنبًا ألي 
اختالط هو السبب الرئيس في الزيادة المضطردة للحاالت القائمة 

والتي رافقتها وفيات رحمهم اهلل تعالى جراء هذا الفيروس.
نع��م جميعنا عانينا من إغ��الق المحال التجاري��ة ولكن ذلك أصبح 
أم��ر البد منه وإن عدنا إلى المربع األول ولكن هذه اإلجراءات جاءت 
حتى نتجن��ب ازدياد األعداد في حاالت اإلصاب��ة بالفيروس وكذلك 
الوفيات والهدف منه تسطيح المنحنى، وقد الحظنا كيف أن النتائج 
بدت واضحة منذ األس��بوع األول من تطبيق إجراءات إغالق األماكن 
التجاري��ة، الدور اآلن يأتي على المواطني��ن والمقيمين في االلتزام 
والوق��وف مع ما بدأت��ه الحكومة برئاس��ة صاحب الس��مو الملكي 
األمير س��لمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، 
حفظه اهلل، من قرارات، وبالتالي فإن المس��ؤولية المجتمعية هي 
المطلوبة حاليًا من خالل الوعي الذي راهنت عليه الدولة منذ بداية 

أزمة كورونا.
التمدي��د لإلغالق قد ينجم عن��ه تضرر بعض القطاع��ات التجارية 
الت��ي تم وقف أنش��طتها ولكن في نهاية المط��اف هي قرارات تم 
اتخاذه��ا في س��بيل صح��ة الجمي��ع ومواصلة لألهداف المنش��ودة 
وبن��اًء على النتائج اإليجابية التي تحققت من فترة س��ريان اإلغالق 
قبل أس��بوعين من الي��وم، وهو ما جعل الفري��ق الوطني الطبي أن 
يستمر في تمديد فترة سريان عدد من القرارات، ال ضير أن يتحمل 
ال��كل فنحن نمر بجائحة ال نعلم كم ستس��تمر ومتى تنتهي؟ وكل 
م��ا علينا كمواطنين أن نتبع التعليمات واإلج��راءات االحترازية وأن 
نض��ع أيدينا بأيدي قيادتنا وفريق البحري��ن الذي يعمل جاهدًا من 
أجلنا ومن أجل المحافظة على صحة الجميع، فالبحرين وقيادتها قد 
اش��ترت وراهنت على صحة مواطنيها ومقيميها دون أي تفرقة من 
خالل توفير اللقاحات بأنواعها وبش��كل مجاني، وكذلك المواطنون 
ف��ي الخارج وبناًء عل��ى توجيهات جاللة المل��ك المفدى حفظه اهلل 
ورعاه بأن يت��م توفير اللقاحات لهم يؤكد مدى حرص جاللته على 
المواطنين في الخارج وس��يتم التنس��يق بش��أن ذلك بي��ن وزارتي 

الصحة والخارجية اآللية المناسبة لتنفيذ التوجيهات الملكية.
* همسة:

مع زيادة حاالت الوفاة بس��بب فيروس كورونا والحاالت في العناية 
المركزة يستدعي ذلك االلتزام من كل فرد واالبتعاد عن التجمعات 
العائلية واختصارها فقط على األس��رة الواحدة في نفس المسكن، 
كم��ا أنه يجب الخوف والح��ذر من مخالطة كبار الس��ن والمصابين 
باألم��راض المزمن��ة حت��ى ف��ي البي��ت الواح��د ألن احتمالية نقل 
الفي��روس لهم س��ريعة وبعدها لن ينفع الندم والحس��رة عند فقد 

من نحب بسبب هذا المرض.

 »#علشان_هذا_العلم«.. 
إنجازات وطنية من رحم التحديات

م��ع كل ما ُيتداول من أخب��ار وتعليقات قد تبدو س��وداوية في ظاهرها 
متعلقة بما يعيش��ه العالم ونعيش��ه مع الجائح��ة الممتدة ألكثر من 
ع��ام، إال أن هناك دائمًا ثمة نافذة، حتى لو كانت صغيرة للفرح والفخر 
لنعيش��ها، ولنثبت أننا قادرون على تجاوز المحن والتحديات، وتحويلها 

إلى فرص حقيقية للعمل واإلنجاز والتميز.
لكل ما س��بق فقد ق��ررت أن أخصص مقالة الي��وم للحديث عن إنجازات 
البحرين، وما حققته في بعض المجاالت، من باب أن لكل صورة وجهين 

أبيض وأسود، إيجابيًا وسلبيًا...
أحد تلك النجاح��ات ومبعث الفخر هو مذكرة التفاهم التي تم توقيعها 
األس��بوع الماضي بين ش��ركة »ممتلكات« وصندوق االستثمار المباشر 
الروس��ي ومجموعة بينوفارم إلنشاء مصنع جديد إلنتاج وتصنيع وتوزيع 
التطعي��م المضاد لفي��روس كورونا »س��بوتنيك في« لمناط��ق الخليج 

العربي والشرق األوسط وشمال إفريقيا.
ال ش��ك أن هذا االتفاق سيس��اهم في تعزي��ز مكانة البحري��ن الريادية 
كأحد الواجهات االس��تثمارية الهامة، ويؤكد الدور الذي تلعبه المملكة 
في مكافحة جائحة كورون��ا، إلى جانب تعزيز قطاع الرعاية الصحية في 

المنطقة من خالل تدشين هذا المصنع.

 »علشان هذا العلم«.. قلوبنا معك يا األحمر 
كان األس��بوع الماضي حافاًل بالكثير من مش��اعر الفخ��ر واالمتنان لهذا 
الوطن ورجاالته، تفاعاًل مع وس��م #عشان هذاالعلم، الذي أطلقه سمو 
الشيخ ناصر بن حمد دعمًا لش��باب البحرين الذين يخوضون التصفيات 
اآلس��يوية المؤهلة لكأس العالم، حي��ث اجتاح مواقع التواصل اإلعالمي 

واالجتماعي فيض من المش��اعر الوطنية النبيلة والكلمات المش��جعة، 
إلى جانب الفخر واألمل بأبناء البحرين الذين يخوضون التصفيات.

وبالفعل كان »أحمرنا قدها وقدود«، عندما اس��تطاعوا في أول اللقاءات 
تجاوز المنتخب الكمبودي وبفارق كبير، ما ولد اإليمان بأننا قادرون على 
مواصلة العمل وتحقيق النتائج التي نأمل بها جميعًا، وأن نرى منتخبنا 

الوطني في نهائيات كأس العالم المقبلة.

 »األعلى للمرأة«.. خطوات متقدمة نحو الريادة
تضم��ن اللقاء األخي��ر الذي اس��تضافه مرك��ز االتصال الوطن��ي عرضًا 
للمالمح الرئيس��ة للخطة االس��تراتيجية لتنفيذ الخطة األم والمسؤولة 
عن متابع��ة تقدم الم��رأة البحرينية وإدم��اج احتياجاتها ف��ي التنمية 
الوطني��ة، والتي قدمتها األمين العام للمجلس األعلى للمرأة، الس��يدة 
هالة األنصاري، حيث أشارت إلى خصوصية هذه المرحلة والتي ستشارف 

على االنتهاء خالل العام المقبل 2022 وبنسبة انجاز تبلغ اليوم %73.
أحد أهم األمور التي لفتت انتباهي في لقاء السيدة األنصاري هو النجاح 
الس��ريع والمبش��ر الذي حققه المجلس في التكيي��ف والتفاعل االيجابي 
مع تداعيات كورونا، واالستعداد ألية أزمات مستقبلية باعتماد منهجية 
التخطي��ط االس��تباقي، والتي تتضم��ن التنبيهات الضروري��ة للتقليل 
م��ن المخاطر والتراجعات من خالل آلي��ات تنفيذ مرنة ومبادرات ُمركزة 
باالستفادة من تجربة البحرين في مواجهة وتطويع تداعيات الجائحة.

ه��ذه هي البحري��ن، انجازات من رح��م التحديات ورجال نذروا أنفس��هم 
ليبق��ى هذا الوطن عزيزًا كريم��ًا بقيادة جاللة الملك المفدى حفظه اهلل 

ورعاه وسواعد أبنائه الشرفاء.

 أحالم على قدر الكساء: 
حول الحكمة الدراماتيكية.. »الرزق يحب الخفية«!

قب��ل عقود من كنا نتفاخر بمقدار العلم الذي يمكن للمرء أن يحّصله، 
وبمق��دار الوع��ي الفكري الذي يمك��ن أن يمتلكه، وم��دى القدرة على 
اإلب��داع ف��ي مختلف المجاالت، وبمدى تمس��كه بالقي��م، إلى آخر تلك 
القائمة التي نتفاخر بها أمام أبناء الجيل الجديد، فال يستمعون إلينا، 

وإذا ما استمعوا كان ذلك على مضض شديد.
في ذلك الزمن الذي غالبًا ما نصفه بكونه جمياًل -مع أنه لم يكن دائمًا 
كذل��ك- كانت تأخذنا األحالم بعيدًا عن الدعاي��ة والمغريات المادية، 
فكن��ا نخجل من التصري��ح بأي تطلع »مادي« متج��اوز لنطاق الحاجات 
المقدور عليها. فكانت األحالم على قدر الكساء، في ضوء الزهد المادي 

والنهم المعرفي الذي درج عليه أغلب أبناء جيلي.
كان ذل��ك ترجمة لقيم اس��تقرت ورؤى وأحالم بعالم تس��وده العدالة 
والمحبة والس��الم والتضحية، ب��ال حروب، وبال أم��راض وبال مجاعات، 
ويختفي فيه ظلم اإلنس��ان ألخيه اإلنس��ان، عالم كان��ت فيه القصائد 
واألغاني تتحدث عن التضحية في سبيل الوطن، وعن الحرية لإلنسان، 
أم��ا اليوم، فهنالك قس��م من األبن��اء، متجهون نحو قيم االس��تهالك 
الف��ج من دون إنتاج، يريدون األخذ من دون عط��اء، أو بعطاء محدود، 

ويستجيبون بصعوبة بالغة لبواعث العمل المنتج وقيم التضحية.
إن الظروف القديمة أسهمت في اندفاع جيلنا نحو البحث والعلم واألدب 
والفك��ر. فالتلفاز لم تكن له س��طوة الي��وم، والفضائيات لم تكن قد 
ظهرت للوجود، وال اإلنترنت. واآلباء كانوا يصرون على حقوقهم كاملة 
عل��ى األبن��اء. فظلوا يقاومون ضعف اإلنس��ان فيه��م، حتى ال يعطون 
أبناءهم ذرائع على سلطانهم قويًا فعااًل. أما اليوم فقد تبّدلت األحوال، 

وتكالب��ت عوامل الزمن الجدي��د، ضد جيل األبناء فما ع��اد جهد اليوم 
في الس��عي من أجل الرزق، يفي بحاجات األبدان. إال في حاالت حس��نة 
الحظ، وأصبحت رواية الش��عر والنث��ر ورياضة الذهن وتنمية المواهب 
بالكتاب، وإثراء الوجدان وسياس��ة األذواق وتثقيفها بالفنون واآلداب 
قلي��ة الجذب والتأثير. وتعلم األبناء من ق��وى التحالف الجديدة احتقار 
القيم الموروثة أو معظمها، وأدرك اآلباء أن السقوف تداعت وأن الرياح 
ق��د هبت، ضد أش��رعتهم فتناس��وا الثوابت التي عاش��وا عليها دهرًا. 
وأصبح لكل شيء أكثر من ترجمة، واختلفت معاني الرذيلة والفضيلة، 
والفن الراقي أصبح يدفع ابني إلى التضجر والتثاؤب والس��خرية. سوف 
يقول البعض: إنه قانون الحياة، من يقاومه ينكس��ر وتسحقه األقدام 

العجلى من غير أن يلتفت إليه أحد. وهل نحن بدع من الناس؟ 
يجيب كتاب التطور بالنفي، ألن للمسيرات خرائط سير، تختلف باختالف 
األزم��ان واألمكنة، وقد يك��ون الّذكي هو من يج��اري الّزمان. وقد قيل: 
إّن الديناص��ورات انقرضت، ألنها عجزت-لبالدتها-عن معرفة الخرائط 

المتجددة ولم تستوعب الحكمة الدراماتيكية: »الرزق يحب الخفية«!!

* همس:
في مركب بال أشرعة
أنتظر لحظة الغرق 

متكئًا على عصا الدهشة
وحيدًا.

ghazi.alghurairi@gmail.com

@ghazialghurairi

غازي الغريري

همسات

كمال الذيب

مجرد رأي

لماذا تتكرر كلمة »االلتزام«؟
إج��راءات اإلغالق التي أقرها فريق البحرين لتش��مل أس��بوعين قادمين 
كله��ا تص��ب في اتجاه ه��دف واحد يتمث��ل في تخفيف ع��دد اإلصابات 
وعدد الوفيات واالستمرار في التطعيم بغية تحصين المجتمع ضد وباء 
كورون��ا، خاصة وأن لدينا ما نس��بته 19٪ ممن يفت��رض بهم الحصول 

على التطعيم مازالوا لم يتطعموا. 
إل��ى ذلك فإن تطعيم الصغار والفئات العمرية الصغيرة مس��تمر، وقد 
حث الفريق الطبي أولياء األمور لتحصين أبنائهم من خالل أخذ التطعيم 

وعدم االنتظار أكثر. 
كل هذه الجهود هدفها أمن وس��المة الناس، وندرك تمامًا بأن موضوع 
اإلغالق له تداعيات عديدة لكنه أحد الحلول المطلوبة، فالهدف األسمى 
ه��و حماي��ة الناس والحف��اظ عل��ى أرواحهم، وهن��ا البد من اس��تذكار 
تضحي��ات وجهود األفراد ف��ي الخطوط األمامية فه��م على خط الخطر 
دائم��ًا، وجهودهم هي التي بفضل من اهلل س��اعدت كثي��رًا من الناس 

لتجاوز اإلصابة وتقديم الرعاية الالزمة لهم للتخلص من الوباء. 
كثي��ر من الن��اس ملتزمون باإلج��راءات وهذا هو المطل��وب، إذ حتى لو 
تحصل��ت على التطعي��م عليك إدراك أنه وس��يلة تحصين ضد التعرض 
ألعراض شديدة للوباء إن أصبت به، بالتالي فإن االبتعاد عن التجمعات 
والجل��وس ف��ي المن��ازل وع��دم الخ��روج إال للض��رورة مع توخ��ي كافة 

االحتياطات هو السبيل لتجنيب نفسك ومن تحب خطر اإلصابة. 
سندخل اآلن أس��بوعين آخرين من إغالق عديد من المرافق والقطاعات، 
واألمل بأن تس��اعد هذه الفترة في تخفيض ع��دد اإلصابات والوفيات، 
إذ كم��ا لوحظ خالل األس��بوعين الماضيي��ن انخفاض نس��بة اإلصابة، 
والت��زام كثير م��ن الناس باإلج��راءات، وأجزم بأن هناك حرص��ًا متزايدًا 
لدى الكثيرين للحفاظ على س��المتهم وإدراكهم بأن الس��بيل لذلك هو 
بالتعاض��د والتس��اعد والتعاون مع اإلج��راءات التي تتخذه��ا الحكومة 

والتي يعمل على تحقيقها فريق البحرين على مدار الساعة. 
وهن��ا نقطة هامة ج��دًا، إذ التزام الكثيرين باإلج��راءات واالحترازات أمر 
إيجابي، لكن الخوف ممن مازال يس��تهين بخطورة هذا الوباء، وبالتالي 
عبر س��لوكياته التي قد تصل لحد االس��تهتار قد ينق��ل المرض ألناس 
حريصون على االلتزام، ولألس��ف هناك حاالت أثبت��ت ذلك، إذ فرد واحد 
كان كفي��اًل بنقل المرض ألفراد عدة كثير منه��م كان ال يخرج من بيته 

إطالقًا. 
لذل��ك حينما تتكرر كلمة »االلتزام« فإن الهدف منها ليس حرمان الفرد 
من ممارسة حياته مثلما كانت، بل هدفها أن يحمي اإلنسان نفسه، أن 
يجنب نفسه عرضة اإلصابة، وأال ينقل المرض بدون دراية ألشخاص من 
حوله بعضهم قد ال تساعدهم مناعتهم في النجاة من خطر هذا الوباء.



s.alshaeer@gmail.com

@sawsanalshaer
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تصدر عن
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حكاية نهايتها أعجب من بدايتها
قبل ثالثة أس��ابيع كانت العائلة مجتمعة للعش��اء، عدد لي��س بالقليل من 
األنس��اب واألحفاد والخ��االت والعمات، إنما ال يتجاوز الح��د المطلوب خاصة 
وأنه كانت هناك مناس��بة عائلية، وفجأة ُسِمَع صوت »دبم« على السطح، أحد 
الشباب من العائلة صعد بسرعة ليعرف السبب، ووجد نفسه أمام شاب يبدو 
عليه الذعر والخوف والنحول واالصفرار تصارع االثنان واستطاع »سبيادرمان« 
الرج��ل الذي قفز على س��طح البيت أن يتخلص من قبض��ة البطل ويقفز على 
س��طح المطبخ الخارج��ي المالص��ق للبيت، فص��رخ البطل ينادي أس��رته أن 
»البايق« على س��طح المطبخ الخارجي ال تدعوه يهرب، و»سبايدرمان« يحلف 
بأغل��ظ اإليمانات أنه ليس »باي��ق« فخرجت العائلة عن بك��رة أبيها لتمنع 
س��بايدرمان من الهروب، والتف��وا جميعهم حول المطب��خ، وتبين أنه ليس 
هن��اك مخرج ف��ال يمكنه الصعود مرة أخرى للس��طح فهو عاٍل، وال س��بيل له 
بالخروج إال بالنزول، وإن نزل عليه اختراق كل أفراد العائلة وشغاالتهم الذين 

عملوا تشكيلة رأس حربة تحت »مادري ليش تذكرت برنامج الحصن«.
سبايدرمان يس��تحلفهم باهلل أن يتركوه يخرج فهو ليس بلص وال يريد بهم 
ش��رًا، ثم اضطر أن يعترف، كنت عند أحد »أصدقائ��ي« في العمارة المجاورة 
وأهل »أصدقائي« رجعوا فجأة، فاضطريت أخرج من النافذة، ولم يكن أمامي 
سوى القفز على سطح بيتكم، ويتوسل فيهم »فقط دعوني أخرج افتحوا باب 

الكراج الذي في آخر الممر وسأخرج منه«، واألسرة تصرخ فيه انزل انزل.
سبايدرمان لم يجد بدًا من النزول خاصة أنه قد أنهك من القفزات الثالث نزل 
راضخًا وعينك ما تش��وف إال النور، كل العائلة »بركت عليه« هذا يش��ل رجله 
وذاك يض��ع رأس��ه في األرض وآخر يكت��ف يديه واليهال ترفس فيه والنس��اء 
تصرخ عليه، والشغاالت ساهمن بعملية القبض وحللوا لقمتهن، المهم األخ 
كان منتهي أصاًل فاستس��لم لهم إلى أن جاءت الش��رطة، واستلمته، وأعتقد 

أنه كان يستعجل وصول الشرطة!!.
القصه لم تنتِه هنا.. بعد س��اعة واألسرة تستعرض بطوالتها التلفون يرن 
والمتحدث من مركز الش��رطة ليلقي عليهم الخبر الصاعقة، سبايدرمان الذي 
قبضت��م علي��ه مصاب بكورون��ا عليكم جميع��ًا اآلن إج��راء الفحوصات وحجر 
أنفس��كم!!!!! هنا كل فرد استرجع ش��ريط الذكريات ليسأل نفسه أي جزء من 
الوباء كان في يده، هذا يقول مسكته من يده وذاك يؤكد أنه مسح بجمجمته 
األرض، أح��د العيال يق��ول كأن ش��غالتنا عضته، بمعنى أنه��م »تمردغوا« 

بكورونا »تمردغ«!
وطبع��ًا اضط��ر س��بايدرمان أن يعت��رف على اس��م »أصدقائ��ه« الذين كان 

باستضافتهم ويفضحهم حتى ال يتهم بالتستر على مخالطين.
الج��زء المريح في القصه أن العائل��ة كلها متطعمة فالحمد هلل أكملوا الحجر 
ونتائجهم جاءت سلبية، أما سبايدر مان و»أصدقاؤه« فكانت فضيحة بجالجل 
وس��بايدرمان أعتقد أنه كفر بالحب وس��نينه وال أحد يعل��م إن كان راغبًا في 
الزواج أو قادرًا عليه أصاًل. أنا سمعت عن مساعدات تلقى عليك من فوق لكن 

كورونا تأتيك بالباراشوت هكذا لم أسمع.
حفظكم اهلل وحماكم من كل سوء وخميسكم ونيس بإذن اهلل وستفرج.

 السفر يؤثر على بكتيريا المعدة.. 
ويجعلها مقاومة للمضادات

حذرت دراس��ة ُنشرت هذا األس��بوع في مجلة »جينوم ميديسين« 
العلمي��ة من أن »بكتيريا فائقة« مقاومة لألدوية قد تنتقل إلى 
المس��افرين بين ال��دول. وأجرى باحثون أمريكي��ون وهولنديون 
دراس��ة عن آثار الس��فر بين الدول على البكتيري��ا الموجودة في 
معدة اإلنس��ان، من خالل تحليل براز 190 مس��افرًا هولنديًا قبل 

زيارتهم مناطق في إفريقيا أو آسيا وبعدها.
وأظه��رت االختبارات التي أجريت بعد عودة المس��افرين »كمية 

كبيرة« من الجينات المقاومة لمضادات الميكروبات.

مايو 2021 األكثر حرارة منذ 119 عامًا
ب��وزارة  الجوي��ة  األرص��اد  إدارة  ذك��رت 
تقريره��ا  ف��ي  واالتص��االت  المواص��الت 
الش��هري ب��أن ش��هر ماي��و 2021 كان أحر 
أش��هر مايو ف��ي تاري��خ البحري��ن منذ عام 
1902. وبلغ المتوس��ط الش��هري لدرجات 
الحرارة 33.5°م وذلك بزيادة قدرها 2.4°م 
قياس��ًا بالمعدل العام لشهر مايو. ويعتبر 
هذا أعلى معدل لدرجات الحرارة لشهر مايو 
منذ عام 1902. وكان الرقم الس��ابق ألعلى 
معدل لدرجات الحرارة لشهر مابو 32.8°م 

المسجل في مايو 2012.
كما بلغ المتوسط الشهري لدرجات الحرارة 
38.9°م. وذل��ك بزي��ادة قدرها  العظم��ى 
2.8°م قياس��ًا بالمعدل العام. ويعتبر هذا 
أعلى معدل لدرجات الحرارة العظمى لشهر 
ماي��و منذ عام 1946. وكان الرقم الس��ابق 
ألعلى معدل لدرجات الحرارة العظمى لشهر 
ماي��و 37.9°م المس��جل في ماي��و 2012. 

وقد بلغت درجة الح��رارة العظمى أكثر من 
40°م خالل 10 أيام من شهر مايو. وبلغت 
أعل��ى درجة ح��رارة 44.4°م والتي س��جلت 
بتاريخ 25 مايو في مط��ار البحرين الدولي. 
ولكن تم تس��جيل 45.7°م بتاريخ 22 مايو 
في حلب��ة البحرين الدولية. أما المتوس��ط 
الش��هري لدرجات الحرارة الصغرى فقد كان 
28.9°م وذلك بزيادة قدرها 1.7°م قياس��ًا 
بالمع��دل الع��ام. ويعتبر ه��ذا ثالث أعلى 
معدل لدرجات الحرارة الصغرى لش��هر مايو 
منذ ع��ام 1946. وكانت األرقام القياس��ية 
الح��رارة  درج��ات  لمتوس��طات  الس��ابقة 
الصغرى لش��هر مايو 29.1°م المسجل في 
ماي��و 2012 و 29.0°م المس��جل في مايو 
2017.  وبلغ��ت أدن��ى درجة حرارة لش��هر 
ماي��و 24.8°م بتاري��خ 5 ماي��و ف��ي مطار 
البحرين الدولي ولكن تم تس��جيل 22.7°م 
ف��ي نف��س الليل��ة ب��درة البحري��ن. وبل��غ 

المتوس��ط الش��هري للرطوبة النسبية في 
ش��هر أبريل 37%، في حين بلغ المتوس��ط 
الش��هري للرطوبة النس��بية العظمى %62 
وبلغ المتوسط الش��هري للرطوبة النسبية 
الصغ��رى 16%. وبلغت أعلى قيمة للرطوبة 
النس��بية المس��جلة 80% بتاريخ 1 مايو، أما 
أدن��ى قيم��ة للرطوب��ة النس��بية بلغت %8 
بتاريخ 16 مايو، 18 و 22 مايو. وسجل شهر 
مايو س��قوط كمي��ة قليلة م��ن األمطار لم 
تتج��اوز 0.05 ملم بتاريخ��ي 2 و 3 مايو في 
مطار البحرين الدولي. علمًا بأن المتوسط 
الشهري للهطول لشهر مايو يبلغ 0.5 ملم. 
وقد س��جلت أعلى كمية هطول لشهر مايو 
في مطار البحرين الدولي س��نة 1907 حيث 

بلغت 12.7 ملم.
وبلغ��ت الكمية اإلجمالي��ة لهطول األمطار 
لش��هر مايو في جس��ر الملك فهد 0.2 ملم  

والتي سجلت بتاريخ 3 مايو.

 إثبات نسب طفلة لبحريني 
وتايلندية بعد إسالمها وزواجهما

أيمن شكل «

قض��ت المحكمة الكبرى الش��رعية الس��نية الثالثة 
بثب��وت نس��ب طفل��ة عمره��ا 4 س��نوات ألبيه��ا 
»بحريني« وأمها »تايلندية« بعد أن أس��لمت أمام 
شهود وصدر لهما عقد زواج بموجب حكم محكمة.

وكان والد الطفلة قد تق��دم بالئحة دعوى بوكيله 
المحام��ي عب��داهلل مراش��دة، أم��ام المحكمة وقال 
فيها إنه تزوج زوجته بش��هادة إثبات زوجية، وذلك 
بعدما كان الزواج عرفيًا، وتم استصدار حكم بثبوت 
الزوجي��ة، وإق��رار ش��هود ب��أن الزوجة قد أس��لمت 
أمامهم عند الزواج بالمدعي، في فبراير 2016، وقد 
رزقا بابنتهما في مايو 2017، وطلب الحكم بإثبات 

نسب الطفلة لهما.
وقال��ت المحكمة إن حكم��ًا ق�د ص��در وانتهى إلى 
ثبوت صحة العالق��ة الزوجية الواقعة بين المدعي 
وبين المدعى عليه��ا بتاريخ 2016/2/5 مع ترتيب 
اآلثار الش��رعية والقانونية، ولما كان ثبوت النسب 
أح��د تلك اآلث��ار، ف��إن المحكمة تس��تجيب لطلب 
المدعي بتثبيت نسب الصغيرة له وللمدعى عليها 

األولى، وأش��ارت إلى الدف��ع المقدم م��ن الجوازات 
بس��ابقة الفص��ل برف��ض الدع��وى، وم��ا ورد في 
المادة 99 من قان��ون اإلثبات التي نصت على أن : 
»األحكام التي حازت قوة األمر المقضي تكون حجة 
فيما فصل��ت فيه من الحقوق وال يج��وز قبول دليل 
بنق��ض هذه الحجية، ولكن ال تك��ون لتلك األحكام 
هذه الحجية إال في نزاع قام بين الخصوم أنفس��هم 

دون أن تتغي��ر صفاتهم وتتعل��ق بذات الحق محاًل 
وس��ببًا«. وأوضح��ت المحكمة أن الدعوى الس��ابقة 
والتي تمس��كت بها الج��وازات قد خل��ت من وجود 
ما يثبت العالقة الزوجي��ة بين الطرفين األمر الذي 
يكون معه الدفع بسبق الفصل في غير محله بسبب 
اختالف س��بب الحق حيث خلت الدعوى السابقة من 

وجود ما يثبت العالقة الزوجية.

 »حفار قناة السويس« 
بطل قصة مصورة لألطفال

قص��ة الس��فينة الجانح��ة في قن��اة الس��ويس، والجهود 
المصري��ة لتعويمه��ا، ش��غلت العال��م وقته��ا، وألهمت 
اآلن لكتاب��ة قص��ة بالرس��وم لألطف��ال، بطله��ا »حفار« 
قناة السويس. وبس��بب اهتمامه الكبير بقضية السفينة 
الجانحة في قناة الس��ويس، قرر األمريكي راين بيترس��ن، 
المدي��ر التنفي��ذي لش��ركة »فليك��س ب��ورت« المختصة 
بخدمات الش��حن للش��ركات العالمية، نش��ر كتاب مصور 

لألطفال، حول القصة.
ونشر بيترسن قصة »السفينة العمالقة والحفار الصغير« 
المص��ورة لألطف��ال، لتثقي��ف الصغار ح��ول القصة التي 

تكشف دروسًا كبيرة.
وفي ش��رح الكتاب الجدي��د، كتب بيترس��ن: »تدور قصة 
الس��فينة العمالق��ة والحف��ار الصغير حول ق��وة التفاؤل 

واإليجابي��ة ف��ي تحريك العقب��ات الكبي��رة التي تعترض 
طريقك«.

وانتش��رت صورة الحف��ار المصري الصغير، خ��الل األزمة، 
بش��كل كبي��ر، وهو يعم��ل لحف��ر األرض تحت الس��فينة 

العمالقة، في مشهد مثير اإلعجاب.

إعفاء مدير »األئمة والمؤذنين« بالمسجد النبوي
وجه الرئيس العام لش��ؤون المس��جد الحرام والمس��جد النبوي الدكتور عبدالرحمن الس��ديس 
بإعفاء مدير إدارة ش��ؤون األئمة والمؤذنين بالمس��جد النبوي ووكي��ل اإلدارة من منصبيهما؛ 
نظ��رًا للقصور في العم��ل. وتقرر تكلي��ف وكيل الرئيس العام للش��ؤون التوجيهية لإلش��راف 
المباش��ر عل��ى اإلدارة وإعادة هيكلتها. فيما أكد الرئيس العام أن الرئاس��ة لن تتهاون في أي 
تقصير يعيق التطور، وفق خطتها التطويرية 2024، مشددًا على الجميع بضرورة العمل والجد 

واالجتهاد، وسيتم اتخاذ جميع التدابير الالزمة لمحاسبة المقصرين والمتهاونين.



أكـــد الفريـــق الوطنـــي الطبـــي للتصـــدي 
أن  )كوفيـــد19-(  كورونـــا  لفيـــروس 
القـــرارات التي تم اإلعـــان عنها والبدء 
بهـــا من 27 مايو المنصرم أثبتت الســـير 
فـــي االتجـــاه الصحيـــح بنـــاًء علـــى مـــا 
تحقـــق من نتائج أثبتـــت تقدم الواضح 
علـــى صعيـــد انخفـــاض أعـــداد الحاالت 
القائمـــة ومعدل االنتشـــار، وبّين الفريق 
الحـــاالت  أن منحنـــى  الطبـــي  الوطنـــي 
القائمـــة شـــهد انخفاًضـــا ملحوًظا حيث 
بلـــغ عـــدد الحـــاالت القائمـــة فـــي تاريخ 
29 مايـــو 28798 حالـــة قائمة في حين 
انخفضـــت هـــذه األعـــداد حتـــى وصلت 

في 8 يونيو إلى 19238.
ونـــوه الفريـــق الوطني الطبـــي للتصدي 
الفتـــح  ســـيتم  بأنـــه  كورونـــا  لفيـــروس 
بعـــد  القطاعـــات  لمختلـــف  التدريجـــي 
لتمديـــد  المقـــررة  الفتـــرة  انقضـــاء 
القـــرارات حتـــى 25 يونيـــو بنـــاء علـــى 
المعطيـــات والمســـتجدات، مشـــيرًا إلى 
أن هذه القرارات ليســـت كفيلة لوحدها 
بالوصول إلى النتائج المرجوة بل يأتي 
الدور المســـؤول لكل فرد فـــي المجتمع 
ليســـهم فـــي تحقيـــق ذلـــك عبـــر تكاتف 
البحريـــن  أجـــل مصلحـــة  مـــن  الجميـــع 
وكافة أبنائها بااللتزام التام باإلجراءات 

االحترازية.
جاء ذلك خـــال المؤتمر الصحفي الذي 
عقـــده الفريـــق الوطني الطبـــي للتصدي 
لفيـــروس كورونـــا )كوفيـــد 19-(، أمـــس 
األريعـــاء في مركز ولـــي العهد للتدريب 
والبحوث الطبية بالمستشفى العسكري 
للحديـــث عن آخر مســـتجدات فيروس 

كورونا.

بدء تشغيل المركز الطبي الجديد 
بمركز المعارض

وفـــي بدايـــة المؤتمـــر، أكد وكيـــل وزارة 
الصحـــة عضـــو الفريـــق الوطنـــي الطبي 
للتصدي لفيـــروس كورونـــا )كوفيد19-( 
الدكتور وليد المانع أنه تنفيذًا لتوجيهات 
عاهل الباد صاحب الجالة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفة، بمباشـــرة تطعيم 
المواطنيـــن المقيميـــن في الخـــارج ممن 
لم يتمكنوا مـــن الحصول على التطعيم، 
فقد باشـــرت وزارتا الصحـــة والخارجية 
بوضع خطة عمـــل لوضع توجيه جالته 
موضـــع التنفيـــذ، وأشـــار إلى أنـــه قد تم 
8 يونيـــو  الموافـــق  الثاثـــاء  يـــوم  منـــذ 
الجـــاري إجـــراء التنســـيق المكثـــف مـــع 
ســـفارات البحرين في الدول التي يقيم 
فيها المواطنون بالخارج للحصول على 
أنظمتهـــا  بحســـب  الازمـــة  الموافقـــات 
اللوجســـتي  التحضيـــر  علـــى  والعمـــل 
وإعـــداد روابـــط التســـجيل اإللكترونيـــة 
للمواطنيـــن، كمـــا باشـــرت وزارة الصحة 
بعمـــل الترتيبـــات والتجهيـــزات الازمة 
نقـــل  بشـــأن  اللوجســـتية  الناحيـــة  مـــن 
للمواطنيـــن  المخصصـــة  التطعيمـــات 
المقيميـــن بهـــذه الـــدول، الفتـــًا إلـــى أنه 
سيتم تنفيذ الخطة خال األيام المقبلة 
بعـــد حصر جميع المواطنين المســـجلين 

والحصول على الموافقات الازمة.
وأشـــار المانع إلى أنـــه بدأ أمس األربعاء 
الخاضعـــة  القائمـــة  الحـــاالت  اســـتقبال 
للعـــزل المنزلـــي ممن يحتاجـــون لرعاية 

طبيـــة في المركـــز الطبـــي الجديد الذي 
البحريـــن  تـــم تدشـــينه مؤخـــرًا بمركـــز 
الدولي للمعارض والمؤتمرات من خال 
توجـــه الحـــاالت بشـــكل فوري ومباشـــر 
للمركز، مشيرًا إلى أن االلتزام بالقرارات 
واإلجـــراءات االحترازيـــة هو مـــا يصنع 
الفـــارق، لذا على الجميع واجب التعاون 
ورفـــع  االســـتثنائية  الفتـــرة  هـــذه  فـــي 
درجات تطبيق اإلجـــراءات االحترازية 
للمجتمـــع  الصحـــي  األمـــن  أجـــل  مـــن 

وتحقيق األهداف المرجوة.

“سينوفارم” تقليدي ويمكن 
تنشيطه بـ “الفايزر”

مـــن جهتـــه، أكـــد استشـــاري األمـــراض 
المعدية بالمستشـــفى العســـكري وعضو 
للتصـــدي  الطبـــي  الوطنـــي  الفريـــق 
لفيـــروس كورونـــا المقـــدم طبيب مناف 
القحطانـــي أن مملكـــة البحرين نجحت 
في وضع اإلجـــراءات الكفيلة بالتصدي 
للفيروس في كافة مسارات التعامل من 
فحـــص وحجر وعزل وعـــاج وتطعيم، 
وأنها ســـّباقة في جهودها لحفظ صحة 
وســـامة الجميـــع، وبـــدأت فـــي إعطـــاء 
الصـــدد،  هـــذا  فـــي  المنشـــطة  الجرعـــة 
الفتـــًا إلى أن كل تطعيـــم ُيطرح له مدة 
زمنيـــة محـــددة وبعدها يحتـــاج لجرعة 
منشـــطة لتعزيز فاعليته، كما أن العديد 
مـــن التطعيمـــات االعتياديـــة المتعارف 
عليها والتي نأخذها منذ الصغر تتطلب 

جرعات منشـــطة وليس فقـــط التطعيم 
المضاد لفيروس كورونا.

تطعيـــم  أن  إلـــى  القحطانـــي  ولفـــت 
تصنيعـــه  طريقـــة  بســـبب  ســـينوفارم 
كلقـــاح  عليهـــا  المتعـــارف  التقليديـــة 
معطـــل خامل يمكن لمـــن تطعم به أخذ 
أحـــد الخياريـــن، اإلبقـــاء علـــى تطعيـــم 
سينوفارم أو التغيير إلى تطعيم “فايزر 
-بيونتيـــك” عنـــد التســـجيل، الفتـــًا بـــأن 
جميـــع التطعيمـــات األخرى ســـتكون لها 
جرعات منشـــطة، وســـيتم اإلعان عنها 
الحًقا ونحن على تواصل مع الشـــركات 
الصحيـــة  والمنظمـــات  لهـــا  المنتجـــة 

المعتمدة.
وأشـــار القحطاني إلى أن كل تقنية في 
التطعيم لهـــا فترة زمنية محـــددة طبًيا 
يتطلـــب بعدهـــا أخـــذ جرعات منشـــطة 
الســـتمرار فعاليـــة التطعيـــم، الفتـــًا إلى 
فـــي فعاليـــة  أنـــه ال توجـــد اختافـــات 
التطعيمـــات؛ فنســـبة الحـــاالت القائمـــة 
مـــن المتطعمين من مختلف التطعيمات 
متقاربـــة جـــًدا وتتـــراوح بيـــن 1 % إلى 
المـــدة  تـــم خفـــض  بأنـــه  منوًهـــا   ،% 2
ألخـــذ الجرعـــة المنشـــطة بيـــن الجرعة 
الثانية من تطعيم ســـينوفارم والجرعة 
للمواطنيـــن  يمكـــن  بحيـــث  المنشـــطة، 
والمقيميـــن أخذ الجرعة المنشـــطة بعد 
إكمـــال 3 أشـــهر علـــى األقـــل مـــن أخـــذ 
الجرعـــة الثانيـــة للفئـــات األكثـــر عرضة 
لكافـــة  أشـــهر   6 مـــرور  وبعـــد  للخطـــر، 

المتطعميـــن، الفتـــًا إلى أنه بالنســـبة إلى 
المتعافيـــن في عـــام 2020 الذين أكملوا 
ســـينوفارم  تطعيـــم  مـــن  الجرعتيـــن 
يمكنهـــم أخـــذ الجرعـــة المنشـــطة بعـــد 
مرور 3 أشـــهر من التعافي، في حين أن 
المتعافيـــن في عـــام 2021 الذين أكملوا 
جرعتـــي التطعيم ال يتطلـــب منهم أخذ 
جرعات منشـــطة، ودعا الجميع لإلقبال 
على التطعيم من أجل التغلب على هذه 
الجائحـــة والوصـــول للهـــدف المنشـــود 

وتحقيق المناعة المجتمعية.

تطعيم نصف مليون مواطن 
ومقيم بالجرعة األولى

مـــن جهتهـــا، أكـــدت الدكتـــورة جميلـــة 
الســـلمان استشـــارية األمـــراض المعدية 
واألمـــراض الباطنية بمجمع الســـلمانية 
الطبـــي عضـــو الفريـــق الوطنـــي الطبـــي 
لفيـــروس كورونـــا، أن نســـبة  للتصـــدي 
ُتعـــد  البحريـــن  مملكـــة  فـــي  الوفيـــات 
مـــن أقل النســـب علـــى مســـتوى العالم، 
وأشارت إلى أنه تم اإلعان عن تخطي 
البحريـــن لحاجـــز المليـــون مـــن الجرعة 
األولى، ومنذ ديســـمبر 2020 إلى أبريل 
2021 تـــم تطعيم نصـــف مليون مواطن 
ومقيـــم بالجرعـــة األولـــى، ومـــع زيـــادة 
وتيرة التطعيم منـــذ أبريل الماضي إلى 
يونيـــو أي فـــي غضـــون شـــهرين وصلنا 

لمليون من الجرعة األولى.
وأضافت الســـلمان إلى أننا نسير بثبات 

الهـــدف  لتحقيـــق  هللا  بـــإذن  متجهيـــن 
الجميـــع  مـــن  نطلـــب  لكـــن  المنشـــود، 
التعـــاون مع الجهـــود الوطنية من خال 
التسجيل للتطعيم أو الجرعة المنشطة، 
حيث إن 19 % مـــن المؤهلين للتطعيم 
من الســـكان لم يقوموا بالتسجيل ألخذ 
التطعيـــم وندعوهم لضرورة التســـجيل 
للوصـــول للمناعة المجتمعية، وشـــددت 
فـــي الوقت ذاتـــه على ضـــرورة االلتزام 
بالمواعيد حيث أن نســـبة عدم االلتزام 
مازالـــت مرتفعـــة، وهـــو مـــا يؤثـــر علـــى 
جهود الحفاظ على رفع وتيرة التطعيم، 
وأشـــارت الســـلمان إلى أن الفئة العمرية 
مـــن 12 إلـــى 17 تمثـــل نســـبة كبيرة من 
المجتمـــع وهـــي مـــن الفئـــات الحاضنـــة 
للفيـــروس مـــدة أطـــول من الكبـــار، وقد 
يتســـببون في نقل العدوى لآلباء وكبار 
الســـن فـــي المنـــزل، ومن أجـــل الحفاظ 
حولهـــم،  مـــن  وصحـــة  صحتهـــم  علـــى 
نطالـــب أوليـــاء األمـــور الحـــرص علـــى 
تسجيل أبنائهم الذين تتراوح أعمارهم 
بين 12 و17 عاًمـــا والمبادرة بتطعيمهم 

المضاد للفيروس.
وقالـــت الســـلمان: “اســـمحوا لـــي هنا أن 
أتحـــدث باعتباري أًما، أتوجه برســـالتي 
لـــكل األمهـــات وأوليـــاء األمـــور ناصحًة 
لهـــم بتجاهـــل الرســـائل عبر الواتســـاب 
التـــي  االجتماعـــي  التواصـــل  ووســـائل 
تصـــل إليهـــم عبـــر الهاتـــف عـــن تطعيـــم 
خاطئـــة  معلومـــات  ومنهـــا  األطفـــال 

وغيـــر مبنية على أســـس علمية وطبية، 
والحـــرص الحقيقي هنا هو أن نســـتقي 
والجهـــات  األطبـــاء  مـــن  المعلومـــات 
الرســـمية”، وشـــددت علـــى أن أطفالنـــا 
أمانـــة، ويتوجـــب علينا حفـــظ صحتهم 
وســـامتهم في ظل الظـــروف الصحية 
االســـتثنائية للفيـــروس، الفتـــًة إلـــى أن 
حفـــظ صحـــة وســـامة األطفـــال يكون 
بتسجيلهم ألخذ التطعيم، وال ننسى أن 
أطفالنا قد مروا بالعديد من التطعيمات 
منذ الوالدة والتي تتعدى 10 تطعيمات 
وبعضهـــا تصـــل لثـــاث جرعـــات أيًضـــا، 
مشـــيرًة إلى أن ما تم تحقيقه من نتائج 
جيدة في خفض أعداد الحاالت القائمة 
وأن  الوطنيـــة،  الجهـــود  فيـــه  تتشـــارك 
المطلوب هو استمرار تعاون المواطنين 
والمقيميـــن عبر التزامهم المســـؤول في 
إنجاحها والمشـــاركة بها، داعية الجميع 
للمواصلـــة بنفس الوتيـــرة حتى تحقيق 

األهداف المنشودة.
وفـــي المحـــور الخامـــس واألخيـــر مـــن 
المؤتمـــر الصحفي قام الفريـــق الوطني 
كورونـــا  لفيـــروس  للتصـــدي  الطبـــي 
)كوفيـــد19-( باإلجابـــة على التســـاؤالت 
التـــي وردت من المواطنيـــن والمقيمين 
ســـواء  المنصـــات  جميـــع  خـــال  مـــن 
المخصـــص  اإللكترونـــي  البريـــد  عبـــر 
لاستفســـارات أو مـــن خـــال األســـئلة 
مواقـــع  منصـــات  علـــى  تـــداوالً  األكثـــر 

التواصل االجتماعي.

الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا

المنامة - بنا

الفريق الوطني: تدّني الحاالت يؤكد نجاح اإلجراءات المتخذة
ــع “الــــــــــفــــــــــارق”.... بـــالـــتـــزامـــنـــا بـــتـــدابـــيـــر الـــحـــمـــايـــة ــنـ ــصـ ــا نـ ــنـ ــلـ كـ

تجاهلوا رسائل 
الواتس اب 

“المضللة” وبادروا 
لتطعيم أبنائكم

جميع التطعيمات 
تتطلب جرعة 

منشطة لتعزيز 
فاعليتها

19 % من 
المؤهلين للتطعيم 

لم يتسجلوا 
وندعوهم للتسجيل

نسبة الوفيات 
في البحرين 

األقل عدًدا على 
مستوى العالم
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حـديقــة أم غويفــة... للنســاء واألطفــال فقــط

أصـــر مجلـــس بلـــدي الجنوبية علـــى تخصيص 
بالرفـــاع   902 بمجمـــع  غويفـــة  أم  حديقـــة 
الغربـــي وتأهيلها لتكون حديقة عائلية للنســـاء 

واألطفال.
وبيـــن مقدم المقتـــرح البلدي عبدهللا بوبشـــيت 
أن األهالي القاطنين بالقرب من الحديقة طالما 
عانـــوا مـــن اإلزعـــاج وارتفـــاع األصـــوات معظم 
األوقـــات الـــذي يســـببه المشـــجعين والالعبيـــن 
التابعـــة  المالعـــب  يســـتخدمون  ممـــن  الهـــواة 

للحديقة، ولكثرة الشكاوى تم إلغاء المالعب.

وقـــال إن الهدف مـــن تخصيص هـــذه الحديقة 
تعانيـــه  لمـــا  كعـــالج  يأتـــي  واألطفـــال  للنســـاء 
الحديقـــة مـــن التجمعـــات الشـــبابية خصوصـــا 
فـــي أوقـــات متأخـــرة من الليـــل وما يتبـــع ذلك 
مـــن إحـــداث فوضـــى، وإزعـــاج ينعكـــس ســـلبا 
على راحة وســـكينة األهالي القاطنين بمحاذاة 

الحديقة.
وأشار إلى أن هذا المقترح سيساهم في توفير 
مـــكان مناســـب للمـــرأة لممارســـة الرياضـــة بكل 
راحـــة وخصوصيـــة بمـــا يعـــود عليهـــا بالمنفعة 

والفائدة الصحية.

سيدعلي المحافظة

الـــــــــتـــــــــخـــــــــلـــــــــص مـــــــــــــــن إزعـــــــــــــــــــــــــــــاج الــــــــشــــــــبــــــــاب
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المنامة - بنا

أعلنت وزارة العدل والشــئون اإلســامية واألوقاف أنه في إطار 
المتابعة المستمرة التي يقوم بها الفريق الوطني الطبي للتصدي 
لفيروس كورونا، فقد تبين مخالفة مسجد ومأتمين لاشتراطات 
الصحيــة المقررة ووجود حاالت قائمة لفيروس كورونا بالشــكل 

الذي يعد أداء الشعائر فيها خطًرا على المواطنين والمقيمين.

وحفاًظـــا على مقتضيـــات الصحة 
العامة، قررت الوزارة بعد التنسيق 
مع الفريق الوطني الطبي للتصدي 
لفيروس كورونا غلق مســـجد في 
المحافظة الجنوبية ومأتمين في 
المحافظة الشمالية، بشكل مؤقت 
تتمكـــن  حتـــى  أســـبوعين،  لمـــدة 
الفـــرق المعنيـــة من القيـــام بعملية 
تتبـــع المخالطيـــن، وكذلـــك القيام 
بعمليـــة التعقيم والتأكد من اتخاذ 
بشـــكل  االحترازيـــة  اإلجـــراءات 

صحيح ووضعها موضع التنفيذ.

وشـــددت وزارة العدل والشـــؤون 
علـــى  واألوقـــاف  اإلســـالمية 
اإلجـــراءات  تنفيـــذ  متابعتهـــا 
االحترازيـــة  واالشـــتراطات 
وتكثيفهـــا  والمآتـــم  بالمســـاجد 
واتخـــاذ  التفتيشـــية  للحمـــالت 
مـــا يلـــزم لحفـــظ صحـــة وســـالمة 
والمآتـــم،  المســـاجد  مرتـــادي 
بالتعليمـــات  االلتـــزام  أن  مؤكـــدًة 
اليـــوم  االحترازيـــة  واإلجـــراءات 
الدينيـــة  المســـؤولية  تفرضـــه 

والواجب الوطني.

غلق مسجد ومأتمين لمخالفتها 
االشتراطات الصحية

إيمان القالف عبدالله بوبشيت

وافـــق مجلس بلـــدي الجنوبية على 
مقتـــرح يقضـــي بتزويـــد المشـــاريع 
شـــقق  مـــن  الجديـــدة  اإلســـكانية 
اإلســـكانية،  المشـــاريع  وبيـــوت 
لتمويـــل  مزايـــا  برنامـــج  ومشـــاريع 
الســـكن االجتماعي بأجهزة تكييف 

الهواء.
رئيـــس  المقتـــرح  صاحـــب  وقـــال 
هـــذا  إن  التميمـــي  بـــدر  المجلـــس 
تخفيـــف  فـــي  سيســـاهم  المقتـــرح 
المنتفعيـــن،  علـــى  المـــادي  العـــبء 
أجهـــزة  شـــراء  يشـــكله  لمـــا  وذلـــك 
تكلفـــة  مـــن  وتركيبهـــا  التكييـــف 
مالية مرتفعة الســـيما لذوي الدخل 

المحدود منهم.

اإلســـكان  بيـــوت  أن  إلـــى  ولفـــت 
بحاجـــة علـــى األقـــل إلـــى 8 أجهزة 
تكييـــف، فضـــال عن األعبـــاء المالية 
مـــن  المنتفعيـــن  علـــى  المترتبـــة 
شـــراء الضروريات بالمنزل الجديد 

كاألثاث واألجهزة الكهربائية.
وبيـــن أن قيام الوزارة بشـــراء هذه 
األجهزة سوف يكفل حصولها عليها 
بأســـعار منخفضة، وفـــي المقابل لن 
يتســـبب ذلك بزيادة أعباء الوزارة، 

حيث سيتحمل المواطن كلفتها من 
قيمة األقساط السكنية للوحدة.

وأشـــار إلـــى أن هـــذا المقتـــرح يعـــد 
التطويـــرات  لمســـيرة  اســـتمرارا 
والتحســـينات على قطاع اإلســـكان 

فـــي مملكة البحريـــن، حيث لم تكن 
المشـــاريع اإلســـكانية تتوفـــر علـــى 
الكهربائيـــة  واألجهـــزة  األدوات 
والمـــراوح  اإلنـــارة  كمصابيـــح 
وســـخانات الميـــاه، إال أنهـــا أدخلت 

تدريجيـــا مـــع مـــرور الوقـــت، حيث 
يتم منح المواطن الضمان على هذه 
األدوات واألجهزة ضمن مستندات 
مـــع  بمتابعتهـــا  للقيـــام  الوحـــدات 

الشركات المختصة.

تــــخــــفــــيــــًفــــا لـــــلـــــعـــــبء الـــــــــمـــــــــادي عـــــلـــــى الـــمـــنـــتـــفـــعـــيـــن

تـزويــد مشــاريــع اإلسكــان بأجهــزة تكييــف

سيدعلي المحافظة

عمر عبدالرحمن عبداللطيف محمد بدر التميمي حزام الدوسري

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

شــارك وكيل الزراعة والثروة البحرية بوزارة األشــغال وشــؤون البلديات والتخطيط العمراني نبيل أبوالفتح في ورشــة العمل 
الدوليــة عــن األمــن الغذائــي فــي مجلــس التعاون لــدول الخليج العربيــة، التي نظمتهــا وزارة البيئــة والمياه والزراعــة بالمملكة 
العربية الســعودية وعقدت عبر االتصال المرئي، كما تضمن وفد مملكة البحرين المشــارك في الورشــة الوكيل المســاعد لشؤون 

الزراعة عبدالعزيز عبدالكريم.

وفـــي كلمتـــه خـــالل الورشـــة، قـــال 
أبوالفتح: يشكل ملف األمن الغذائي 
محـــوًرا مهًمـــا يحظـــى باهتمـــام بالغ 
فـــي مملكـــة البحريـــن انطالًقـــا مـــن 
وبنـــاء  الرشـــيدة،  القيـــادة  حـــرص 
علـــى ذلك تـــم إعـــداد اســـتراتيجية 
بيـــن  بالشـــراكة  الغذائـــي  لألمـــن 
مملكـــة البحريـــن ومنظمـــة األغذيـــة 
والزراعـــة لألمـــم المتحـــدة “الفـــاو”، 
اعتمـــاد  ذلـــك  عـــن  تمخـــض  وقـــد 
اإلنتـــاج  لتحســـين  عـــدة  مبـــادرات 

الزراعـــي والســـمكي والحيواني من 
الزراعيـــة  األســـاليب  تبنـــي  خـــالل 
والنظـــم الحديثـــة المســـتدامة، التي 
األمـــن  برامـــج  دعـــم  إلـــى  تهـــدف 
الغذائي لرفع نســـب االكتفاء الذاتي 
الزراعيـــة  المنتجـــات  مـــن  المحلـــي 
والســـمكي،  والحيوانيـــة(  )النباتيـــة 
ورفع الكفاءة في اســـتغالل الموارد 
تطويـــر  إلـــى  إضافـــة  الطبيعيـــة، 
القـــدرات الوطنية في مجال اإلنتاج 
والصناعـــات  والســـمكي  الزراعـــي 

خبـــرة  علـــى  والحفـــاظ  الغذائيـــة، 
أصحاب تلك المهن من خالل توفير 
العمـــل الالئـــق وتحســـين المســـتوى 

المعيشي.
وأشـــار إلى أن البحريـــن عازمة على 
التوســـع في مجـــال الزراعة من دون 
تربـــة لمواجهـــة الظـــروف المناخيـــة 
وشـــح المـــوارد بغـــرض رفـــع اإلنتاج 
الزراعـــي من الخضـــروات، مع توفير 
فـــرص عمـــل للمواطنيـــن، كمـــا تعمل 
حكومة مملكة البحرين على التوسع 

الســـمكي  االســـتزراع  قطـــاع  فـــي 
لمـــا يشـــكله هـــذا القطاع مـــن عنصر 
مهـــم في زيـــادة اإلنتـــاج المحلي من 

األسماك.

وذكر أن مبـــادرات البحرين للنهوض 
بقطاعات الزراعة والثروة الســـمكية 
تبنـــي  علـــى  تركـــز  والحيوانيـــة 
رفـــع  بهـــدف  المتطـــورة؛  األســـاليب 
نســـبة اإلنتاج كًما ونوًعـــا والحد من 
استنزاف الموارد وتخفيض النفقات 
االســـتفادة  وتعظيـــم  اإلنتاجيـــة، 
مـــن الميـــاه المعالجـــة ثالثًيـــا كخطة 
اســـتراتيجية نحـــو ضمان اســـتدامة 

المياه الجوفية.
وختـــم أبوالفتـــح بالقـــول: إن مملكة 
البحريـــن وضمـــن جهودهـــا لتحقيق 
أمـــن غذائـــي مســـتدام فـــي مختلف 
والســـمكية  الزراعيـــة  القطاعـــات 
والغذائيـــة، عـــالوة علـــى االســـتفادة 
من الخبرات والتجارب التي تمتلكها 

العالقـــة  ذات  الدوليـــة  المنظمـــات 
باألمن الغذائي.

إلى ذلك، استعرض الوكيل المساعد 
لشؤون الزراعة عبدالعزيز عبدالكريم 
اســـتراتيجية مملكـــة البحريـــن فيما 
يخـــص األمـــن الغذائـــي، وأشـــار إلى 
أن الغايـــات االســـتراتيجية تتضمـــن 
تشـــجيع النظـــم المبتكـــرة التي تزيد 
مـــن جـــودة وكميـــة اإلنتـــاج وتضمن 
االســـتدامة لألغذية المنتجة محلًيا، 
وتطويـــر التدابيـــر الالزمـــة من أجل 
تخفيـــف وطـــأة االضطرابـــات التـــي 
تؤثـــر على الـــواردات من خالل رصد 
االحتياطـــات وتعزيـــز بيئـــة التجارة 
واالســـتثمار، عـــالوة علـــى الحـــد من 

الهدر وضمان األمن الغذائي.

الــســمــكــي ــزراع  ــ ــ ــت ــ ــ واالس ــة  ــربـ تـ دون  ــن  ــ م ــة  ــ ــزراعـ ــ الـ ــال  ــجـ مـ ــي  ــ ف ــع  ــوسـ ــتـ الـ

أبوالفتح: تبني األساليب الرامية لدعم برامج األمن الغذائي

نبيل أبوالفتح

“الجعفرية” تطرح 24 عقارا في مزايدات استثمارية
الصالح: مساع لتعزيز الحوكمة وتكافؤ الفرص

أعلنت إدارة األوقاف الجعفرية طرح 
24 عقـــاًرا فـــي مزايـــدات اســـتثمارية 
فـــي مختلـــف محافظـــات المملكة في 
إطار جهود اإلدارة لتحقيق االستثمار 
األفضل للعقارات الوقفية على أسس 
من الشفافية وتكافؤ الفرص للجميع، 
حيث تمتد فترة التقديم على الدفعة 
األولـــى من العقارات حتـــى 15 يونيو 

الجاري.
وفي هـــذا اإلطار، أكد رئيس األوقاف 
الجعفرية يوســـف الصالـــح أن اإلدارة 
مـــن  مجموعـــة  عـــرض  فـــي  بـــدأت 
العقارات للتأجير واالســـتثمار الوقفي 
وفـــق نظـــام المزايـــدات، وذلـــك علـــى 
الوقفيـــة،  العقـــارات  بوابـــة  صفحـــة 
حيـــث تتاح جميع تفاصيـــل العقارات 
مـــع  تماشـــًيا  لالســـتثمار،  المطروحـــة 

المســـاعي الكبيرة والمستمرة لإلدارة 
في تحقيق تنمية الوقف والمســـاهمة 
االقتصاديـــة  التنميـــة  فـــي  الفاعلـــة 

واالجتماعية في مملكة البحرين.
وقـــال رئيس األوقـــاف الجعفرية “إننا 
نســـعى من خالل هـــذه الخطوات إلى 
تعزيـــز الحوكمـــة والشـــفافية وتكافؤ 
الفـــرص، وتطوير الخدمـــات المقدمة 
والمســـتأجرين،  المســـتثمرين  إلـــى 
وتعزيـــز العالقة مع الجهات الرســـمية 
المعنية بالقطاع العقاري واالستثماري 
بشـــكل  ونعمـــل  كافـــة،  المملكـــة  فـــي 
حثيث على تطوير التنسيق والتعاون 
االقتصاديـــة  الجهـــات  مـــع  المشـــترك 
فـــي  والراغبيـــن  األعمـــال  وقطـــاع 
االســـتثمار ترســـيًخا لنهـــج الشـــفافية 
والتنافســـية وبمـــا يتوافق مـــع مبادئ 

الرؤية االقتصادية 2030”.

إلـــى ذلك، أوضح مدير إدارة األوقاف 
الجعفريـــة محمد الحســـيني “انطالًقا 
من قرارات مجلس األوقاف الجعفرية 
الموقـــر وحرًصـــا مـــن إدارة األوقـــاف 
الجعفريـــة على االلتزام بأعلى معايير 
الشفافية وتطوير اإلجراءات وتعزيز 
اإليـــرادات الوقفيـــة، طرحـــت اإلدارة 
فـــي مختلـــف محافظـــات  عقـــاًرا   24

المملكة كدفعة أولى”.

وأضاف الحســـيني أّن أبـــواب اإلدارة 
ونســـعى  للمســـتثمرين،  مفتوحـــة 
لتطويـــر آليـــات العمـــل لتعزيـــز قطاع 
االســـتثمار الوقفي الـــذي يمثل الرافد 
ويجـــري  الوقـــف،  لتنميـــة  األســـاس 
العمل على تنفيذ العديد من مبادرات 
الوقـــف  تنميـــة  أن  مؤكـــًدا  التطويـــر، 
يعـــد من األولويات الرئيســـة في عمل 

اإلدارة.

مدير إدارة األوقاف الجعفريةرئيس األوقاف الجعفرية

المنامة - األوقاف الجعفرية



إضافة 300 سرير بـ “الطوارئ” و12 مليون زيارة سنويا
كشـــفت وزير الصحة فائقة الصالح عن أن 
عدد متوسط الحاالت التي يستقبلها قسم 
الطـــوارئ بمجمع الســـلمانية الطبي يتراوح 
مـــا بيـــن 900 إلـــى 1200 حالـــة فـــي اليـــوم 
الواحد، مشـــيرة إلى أن لـــدى الوزارة خطة 
لتوســـعة قســـم الطوارئ بمجمع الســـلمانية 
الطبي تضم إنشـــاء مبنى يضم 50 ســـريًرا، 
ومن المؤمل البدء في هذا المشروع خالل 
الربع األول من هذا العام 2021، ويستغرق 

6 أشهر.
وأكدت الوزيرة في ردها على ســـؤال تقدم 
به النائب عبدهللا الدوسري أن عدد األسرة 
إلـــى  86 ســـريًرا باإلضافـــة  فـــي الطـــوارئ 

تخصيـــص 83 ســـريًرا لمرضـــى كورونا في 
مبنـــى منفصـــل عن الطـــوارئ، موضحة أنه 
تم تقليص فترة االنتظار القصوى للمريض 

إلى 20 دقيقة.
وبينـــت أنـــه يتـــم توفير 6 غـــرف للتصنيف 
ثالث منها للممرضات، وثالث غرف لألطباء 
لمباشـــرة تشـــخيص وعالج الحـــاالت التي 
تتطلب الســـرعة فـــي التشـــخيص والعالج 
وســـاهمت  المستشـــفى،  إلـــى  واإلدخـــال 
هـــذه اإلجراءات في خفـــض فترة تصنيف 
وســـرعة  والمســـتعجلة  الطارئـــة  الحـــاالت 
التشـــخيصية  الخدمـــات  علـــى  الحصـــول 

والعالجية لها بعد تصنيفها.

وعلـــى صعيد متصـــل، اكد وكيـــل الوزارة 
الزمـــن  تســـابق  الـــوزارة  ان  المانـــع  وليـــد 
فـــي كافـــة األصعدة فـــي الوزارة بمـــا فيها 
عمليـــات التوســـعة، ولدينا خطـــة بدأنا بها 
منذ ســـنة ونصف الســـنة إلى أن نصل إلى 
وجود 3000 ســـرير بدال من 1500 ســـرير 

كما هو موجود حالًيا”.
وفيما يتعلق بقســـم الطـــوارى فإن الوزارة 
فـــوري  وبشـــكل  ســـريعة  قـــرارات  تأخـــذ 
للتعاطي مع مستجدات االحوال الصحية 

فـــي البالد، مشـــيرا إلـــى ان الـــوزارة تفتح 
بشـــكل يومـــي نحـــو 50 ســـريرا بـــأدوات 
ظـــرف  وفـــي  مردفـــا  جديـــدة،  وأجهـــزة 

اسبوعين فتحنا أكثر من 300 سرير.
لـــوزارة  احصائيـــات  كشـــفت  ذلـــك  إلـــى 
الصحة أن عدد زوار مستشـــفى السلمانية 

الطبـــي في الســـنتين ٢٠١٩ و٢٠٢٠ فاقت 
١٢ مليـــون نســـمة فيمـــا كانـــت فـــي العام 
٢٠١٨ نحـــو ٣,٦ مليـــون زيارة لمستشـــفى 

السلمانية بما فيها العيادات.
وأفـــاد التقريـــر بـــأن عـــدد العامليـــن فـــي 
الـــوزارة فـــاق ٩٠٠٠ موظف فـــي مختلف 
مرافـــق وخدمـــات الـــوزارة. وانطالقـــا من 
سياســـة البحرنـــة ورفع كفـــاءات العاملين 
فيها فإن الوزارة تسير بخطى حثيثة في 
مجـــال تدريب وتأهيـــل الكوادر البشـــرية 
تقطـــع  أن  اســـتطاعت  حيـــث  الوطنيـــة، 
شـــوطًا كبيـــرا في مجال بحرنـــة الوظائف 

الفنية واإلدارية.

وليد المانع فائقة الصالح

“األشغال”: البدء بتوسعة المحجر البيطري واالنتهاء نهاية الجاري
خيال  50 حتى  االستيعابية  الطاقة  ورفع  دينار  ألف   792 بتكلفة 

في إطار االهتمام المســتمر والجهود المبذولة التي تقوم بها وزارة األشــغال وشؤون 
البلديــات والتخطيــط العمرانــي والتعــاون الوثيــق مــع مختلــف الــوزارات والهيئــات 
الحكوميــة وغيــر الحكوميــة على حٍد ســواء، صــرح الوكيل المســاعد لمشــاريع البناء 
والصيانة بالوزارة الشيخ مشعل بن محمد آل خليفة بأن الوزارة بدأت بأعمال تنفيذ 
مشروع توسعة المحجر البيطري في نادي راشد للفروسية وسباق الخيل، مشيرًا إلى 

أنه من المؤمل االنتهاء منه خالل الربع األخير من العام الحالي 2021.

وذكر أن نادي راشـــد للفروسية يعتبر من 
أهـــم المشـــروعات التي تحـــرص الوزارة 
على تنفيذها، وأنه جاء في إطار االهتمام 
المســـتمر والجهـــود المبذولـــة التي تقوم 
بها “شـــؤون األشـــغال” والتعـــاون الوثيق 
مع هيئة رعاية شـــؤون الخيل والمعنيين 
في نادي راشـــد للفروسية وسباق الخيل 
والجهات األخرى ذات العالقة في مجال 
رعاية الخيل لتطوير المنشـــآت المرتبطة 

وتقديم كل التسهيالت.
وذكر الشـــيخ مشعل آل خليفة أن الهدف 
الرئيـــس من هذا المشـــروع هـــو االرتقاء 
وتعزيـــز  والفروســـية  الخيـــل  برياضـــة 
البنيـــة التحتية التـــي تمّكـــن المملكة من 
جذب الســـباقات واســـتضافة المسابقات 
والفعاليـــات الدولية وتضع اســـم المملكة 
على الخارطـــة الدولية في هذه الرياضة 

التي هي إرث اآلباء واألجداد.

هـــذا  خـــالل  مـــن  الـــوزارة  تهـــدف  كمـــا 
المشـــروع إلى رفـــع الطاقة االســـتيعابية 
الحاليـــة بالمحجـــر الصحـــي للخيول من 
26 إلـــى 50 خيـــال وكذلـــك رفع مســـتوى 
للمتطلبـــات  مطابقتـــه  لضمـــان  المحجـــر 
والمعايير المعتمدة دوليا، وذلك تماشـــيًا 
مـــع خطـــة هيئـــة رعايـــة شـــؤون الخيـــل 
لتنفيـــذ عدد من المشـــروعات اإلنشـــائية 
ومشـــروعات الصيانة للمنشـــآت الخاصة 
ذات العالقـــة بشـــؤون الخيـــل مـــن أجـــل 
ووفقـــًا  العالميـــة  المســـتويات  مواكبـــة 
الفنيـــة  القياســـية  المواصفـــات  ألحـــدث 

الدولية.
وأشار الوكيل المساعد لمشروعات البناء 
والصيانـــة إلى أنه ســـيتم بناء المشـــروع 
علـــى مســـاحة إجماليـــة تبلـــغ 341 متـــرا 

مربعـــا لـــكل مبنـــى محجـــر، إذ يتكون كل 
مبنى من 12 غرفة للخيل وغرفة إلطعام 
الخيـــل داخل كل محجر مع عمل شـــبكة 
بكامـــل محيـــط  الحشـــرات  مـــن  حمايـــة 
المبنى الخارجي وتركيب أبواب معدنية 
خارجيـــة ذات أحجـــام خاصـــة تتناســـب 
مـــع أحجـــام الخيـــل المختلفـــة، هـــذا إلى 
جانـــب منطقة لغســـيل وتنظيـــف الخيل، 
مـــع تزويـــد كل محجـــر باألكسســـوارات 
الالزمة للخيـــل إلى جانب جميع المرافق 
إلـــى  باإلضافـــة  المصاحبـــة،  الخدميـــة 
محطـــة كهربـــاء فرعيـــة وغرفـــة تحكـــم 

وكذلك مبنى مخزن منفصل.
يذكر أنه تم ترسية المشروع على شركة 
سرايا للمقاوالت بتكلفة إجمالية وقدرها 

792,440 دينارا.

المنامة - وزارة االشغال وشؤون البلديات

توسعة المحجر البيطري 

1200 حالة تتردد 
على القسم يوميا

local@albiladpress.com

الخميس 10 يونيو 2021 - 29 شوال 1442 - العدد 4622
07

محافظ الشمالية: مساع لتغطية مناطق أخرى بالمحافظة
تطعيـــم أعضـــاء ومنتســـبي “نـــادي عبـــد الرحمـــن كانـــو لرعايـــة الوالديـــن”

فــي إطــار دعــم الحملــة الوطنية للتطعيم تحت شــعار “يدًا بيــد لنهزم جائحة 
كورونا”، واصلت المحافظة الشــمالية حملة تطعيم الجرعة الثانية لمكافحة 
لرعايــة  كانــو  نــادي عبدالرحمــن  مــن أعضــاء  بتطعيــم 44  جائحــة كورونــا 
الوالديــن واألهالــي، وبذلك اســتكمل النادي تطعيم جميع أعضاء ومنتســبي 

النادي والبالغ عددهم 202.

ورفـــع محافـــظ المحافظة الشـــمالية 
علي العصفور خالص الشـــكر وعظيم 
صاحـــب  البـــالد  لعاهـــل  االمتنـــان 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بن عيســـى آل 
خليفـــة، لتوجيهاته الكريمـــة واللفتة 
األبويـــة لضمـــان وصـــول  اإلنســـانية 
اللقـــاح والرعايـــة الطبيـــة إلـــى جميع 
المواطنيـــن، لتشـــمل حملـــة التطعيم 
الوطنيـــة للمواطنيـــن خـــارج الوطن، 
منوهـــا بـــدور فريق البحرين برئاســـة 
ولـــي العهـــد رئيـــس الـــوزراء صاحب 

بـــن  ســـلمان  األميـــر  الملكـــي  الســـمو 
حمـــد آل خليفـــة، في تقديـــم الرعاية 
الصحيـــة من خالل توفيـــر اللقاحات 
الوحـــدات  طريـــق  عـــن  وإيصالهـــا 
المتنقلـــة إلـــى المواطنيـــن مـــن كبـــار 
السن في مواقعهم ومحال سكناهم، 
منوهـــا  بســـعي المحافظة الشـــمالية 
إلـــى االســـتمرار فـــي حملـــة التطعيم 
لتشـــمل مناطـــق أخـــرى بالمحافظـــة 

الشمالية.
وأشـــاد العصفور بالتعاون والتنسيق 

القائـــم مـــع مكتـــب ســـمو ولـــي العهد 
رئيس الوزراء ووزارة الصحة ونادي 
عبدالرحمن كانو لرعاية الوالدين في 
إنجـــاح دعم الحملة الوطنية لتطعيم 
المواطنيـــن خصوصـــا كبار الســـن، إذ 
التقديريـــة  الشـــهادات  بتقديـــم  قـــام 
لمديـــر إدارة تعزيـــز الصحـــة ممثلـــة 
وزارة الصحـــة بالمجلـــس التنســـيقي 

بالمحافظة وفاء الشـــربتي، والطاقم 
تقديـــرا  المتنقلـــة؛  للوحـــدة  الطبـــي 

لتعاونهم في إنجاح هذه المبادرة.
مـــن جانبه، أعـــرب يوســـف المحميد 
عن شـــكره وتقديره للمحافظ ونائبه 
لهـــذه المبـــادرة التـــي أكـــدت اهتمـــام 
المحافظـــة بصحـــة وســـالمة األهالي 

خصوصا كبار السن منهم.

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - وزارة الداخلية

بمجمـــع  أمـــس  صبـــاح  توفـــي 
السلمانية الطبي، النزيل حسين 
أحمد عيســـى بركات )48 عاما(، 
حيـــث كان مـــن ضمـــن الحاالت 
القائمـــة لفيروس كورونا، والذي 
تلقـــى اللقـــاح المضـــاد لفيروس 
كورونا “جرعتين” خالل شـــهري 

فبراير ومارس 2021.
وبعـــد أن تـــم اكتشـــاف إصابته، 
تـــم تحويلـــه بتاريـــخ 29 مايـــو 
الســـلمانية  مجمـــع  إلـــى   2021
الطبي، حيث قرر الفريق الطبي 
جهـــاز  علـــى  وضعـــه  المعالـــج، 
ورفـــع  االصطناعـــي  التنفـــس 
كفـــاءة الجهـــاز ألعلى مســـتوي، 
غيـــر  الصحيـــة  حالتـــه  وظلـــت 
الحيـــاة  فـــارق  حتـــى  مســـتقرة 
صباح اليوم نتيجـــة مضاعفات 
إصابتـــه بفيـــروس كورونا، وقد 

تم إخطار النيابة العامة.
ويشـــير الملـــف الطبـــي للمذكور 
إلى أنه كان يتلقى رعاية صحية 
متكاملـــة ويحصـــل على أدويته 
بشـــكل منتظم، وحصل على 15 
مراجعة طبيـــة اعتيادية بعيادة 
مركـــز اإلصـــالح والتأهيـــل، منذ 
مطلـــع العـــام الجـــاري، باإلضافة 
االتصـــال  خدمـــة  تلقيـــه  إلـــى 
مـــا  وفـــق  والهاتفـــي  المرئـــي 
يحدده قانون مؤسسة االصالح 

والتأهيل والئحته التنفيذية.
العامـــة  اإلدارة  وأشـــارت 
أن  إلـــى  والتأهيـــل،  لإلصـــالح 
موثقـــة،  اإلجـــراءات  هـــذه  كل 
وتـــم اتخاذها فـــي إطار االلتزام 
بتوفيـــر رعاية صحيـــة متكاملة 
لكافة النزالء، معربة عن خالص 

العزاء والمواساة ألهل النزيل.

وفاة نزيل أربعيني بكورونا أخذ جرعتي لقاح

Vacancies Available
DR. BEHZAD PHARMACY 

has a vacancy for the occupation of
  PRECISION EQUIPMENT SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact
 17686807  or  BEHZAD@BATELCO.COM.BH 

SOUTH GATE CONSTRUCTION AND CLEANING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 77061717  or  YKHALFAN@GMAIL.COM 

CPIC Abahsain Fiberglass W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17468532  or  MSYED@ABAHSAIN.COM 

Alwasat plus for Stationery and general trading 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39122259  or  ALWANI007@HOTMAIL.COM 

GHAREEB EXPRESS RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(KEBAB) 
 suitably qualified applicants can contact

 17414070  or  SAMIALMULLA15@GMAIL.COM 

FAHAD ALKHALEEJ  ELECTRICAL EQUIPMENT FOR WATER DESALINATION 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39033464  or  LOORD211@HOTMAIL.COM 

Mahonia Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 66666730  or  info@mycafebh.com 

SELAMY TRADING  W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39155588  or  zzb1980@gmail.com 

GP Toys Trading W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 32131016  or  happyh184@hotmail.com 

BAISAN INTERNATIONAL HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17712303  or  CORP@DADABAI.COM 

BATSCO CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17783886  or  info@batsco.net 

FORCE POINT SECURITY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 66767587  or  Forceps17@gmail.com 

ALKHADYWI FOR ACTIVITIES OF HEAD OR MANAGEMENT OFFICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECRETARY 
 suitably qualified applicants can contact

 17273084  or  OSMANAUMAN9@GMAIL.COM 

Golden Connections for Electrical Services Company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECRETARY 
 suitably qualified applicants can contact

 33440279  or  SINOALAN180@GMAIL.COM 

BAISAN INTERNATIONAL HOTEL 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17712303  or  CORP@DADABAI.COM 

BAHRAIN GUARDING SOLUTIONS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 66393120  or  MALYAQOOB@GULFCOMMERCIALSOLUTIONS.COM 

BAHRAIN GUARDING SOLUTIONS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 66393120  or  MALYAQOOB@GULFCOMMERCIALSOLUTIONS.COM 

MANAHIL ALSHIFA HONEY 
has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 
 suitably qualified applicants can contact
 37344410  or  E39924933@GMAIL.COM 

HRM BUILDING CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE HELPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17223700  or  HUSSAINRABEEA89@GMAIL.COM 

MOHAMED ALI EBRAHIM ALI SALEEL / FUL SPEED 5980 
has a vacancy for the occupation of

  SEAMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 36805581  or  M-BLACK1983@HOTMAIL.COM 

MD IBRAHIM KHAN ALEK KHAN MARKETING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36103555  or  IBRAHIMKHAN79130@GMAIL.COM 

ALTHABET WELDING SMITHERY & FABRICATION 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER(METAL SPRAYER) 
 suitably qualified applicants can contact

 39931998  or  ALTHABIT.WORKSHOP@LIVE.COM 

AL DAR AL BETHA SERVICES Bahraini partnership company 
has a vacancy for the occupation of

  ORGANISER(EXHIBITIONS & PUBLICITY CAMPAINS) 
 suitably qualified applicants can contact

 17179595  or  AHMED82251@YAHOO.COM 

ALSHAYA TRADING COMPANY 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (OPERATIONS) 
 suitably qualified applicants can contact

 17556555  or  AYMAN.JAFAR@ALSHAYA.COM 

UMM ALSUBBAN MECHANICAL CONTRACTS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17703404  or  USMC@BATELCO.COM.BH 

UMM ALSUBBAN MECHANICAL CONTRACTS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17703404  or  USMC@BATELCO.COM.BH 

MACDONALDS 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17220000  or  HR@FAKHRO.COM 

Bammar Trading 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 66667576  or  aluminiumbahrain99@gmail.com 

E c  e  group co  wll 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (ACCOUNTS AND FINANCE) 
 suitably qualified applicants can contact
 39911286  or  SUHA@MURANODB.COM 

Al Faris Motors W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17877222  or  LANDROVERBH@GMAIL.COM 

WHITE VELVET TAILORING AND EMBROIDERY 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 36388878  or  ISATHEKING2@GMAIL.COM 

Baba Yusuf Resturant and Grills 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 33697127  or  UMM-HATIM@OUTLOOK.COM 

KAMPOOS ACCESSORIES 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33348687 

Baba Link Construction 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17720304  or  EBSHARIF@GMAIL.COM

MAHZZAH GIRL TAIL ORING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 38873842  or  Salimrealestatebh99@gmail.com 

SIGNATURE HOTEL (FOUR SEASONS BAHRAIN BAY) COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ASSISTANT MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 17115000  or  EHAB.ZAINUDDIN@KEYPOINT.ME  

 علوي الموسوي
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ت  أصبحت موجة مقاطعة المسرحية الحكومية التي تزداد انتشاًرا بشعار “أصوِّ
لإلطاحة” الشـــغل الشاغل لسلطة الماللي، والجدير بالذكر أن تصاعد الصراعات 
إثـــر مجزرة مجلس صيانة الدســـتور، وتزايد ثقل المقاطعـــة العامة لالنتخابات، 
أوصال ضغط میزان القوى إلى نقطة دفعت هذه الســـلطة الفاشـــية إلى اللجوء 
للعبثيـــة المتأصلـــة فيها إلـــى أن تعتبر المشـــاركة في مســـرحية االنتخابات في 
مصاف أداء الواجبات الدينية والشـــرعية واألمـــر بالمعروف والنهي عن المنكر! 
علًما أن هذا العمل يعتبر جريمة سياسية من الناحية القانونية واعتراًفا صريًحا 
بوهمية االختيار والتصويت في ظل نظام الماللي، ومن هذا المنطلق، فإن هذه 

المسرحية باطلة قانوًنا من حيث المبدأ.
وتجـــدر اإلشـــارة إلـــى أن االتجـــاه نحو التشـــبث بهـــذه اللعبة دليـــل واضح على 
اتســـاع نطـــاق مقاطعـــة نظـــام الماللي جملـــة وتفصيـــال، والحقيقة هـــي أنه لوال 
موجات المقاطعة الحاسمة لالنتخابات التي ينضم إليها المواطنون كل يوم لما 
كان مـــن المرجح لخامنئي ومســـؤولي هذا النظام الفاشـــي اللجوء إلى محاولة 
إضفاء الصفة الدينية على المشـــاركة في مســـرحية االنتخابات، بيد أن اللجوء 
إلى هذا األســـلوب قبل أســـبوعين من موعد إجراء هذه المسرحية يدل على أن 

هناك اختالفا كبيرا في توازن القوى بما يخدم مصلحة كفة المقاطعة.
والجديـــر بالذكـــر أن هذه الحقيقة واضحة كالشـــمس لخامنئـــي لدرجة أنه ألقى 
خطبتـــه في 4 يونيـــو 2021 باللجوء إلى اآليات القرآنيـــة واألحاديث، ونالحظ 
مـــن ناحيـــة أخـــرى أن خامنئـــي ضحـــى بالرفقـــاء والمتطفلين والجهـــالء الذين 
أقســـموا بالـــوالء للولي الفقيـــه وعلى أقل تقديـــر يعتبرون االنتخابـــات فريضة 

دينية وتلبية للولي الفقيه.
كما نالحظ أن خامنئي رفع ســـقف العبثية بشـــكل غير مسبوق لعله يعطي نظام 
الماللي بصيًصا من األمل في عبور حركة المقاطعة العامة، وهذا هو السبب في 
أنه وصف االنتخابات في هذه الخطبة بتعبير المحتضر الذي يواجه الموت بأنها 
بؤرة األزمة التي يواجهها نظام الماللي، وأخرجها من المدار والوضع القانوني، 
وقـــال بعبثيته المعهودة مهدًدا مقاطعـــي االنتخابات من عواقب المقاطعة: “إن 
اإلمـــام خمينـــي كان يعتبـــر االنتخابـــات فريضة دينيـــة، وقال فـــي وصيته: “إن 
مقاطعـــة االنتخابـــات قد تكون في بعض الحـــاالت إثًما يفـــوق الخطايا الكبرى، 
وينطوي التواني عن المشاركة في االنتخابات على عواقب دنيوية وحتى على 

األجيال القادمة، وهو أمر يستوجب المساءلة اإللهية”. “مجاهدين”.

حسين داعي اإلسالم

االستغاثة للمشاركة في االنتخابات بدعوى أنها واجب ديني )1(

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

للتواصل: 17111483

رحلت “حنان وهيا” ولتمضي الحياة كما تشاء
يقول ألبير كامو “كنت أعلم أصال أن اإلنسان إذا مات في الثالثين 
أو الســـبعين فاألمر سيان مادامت اإلنســـانية نفسها ستستمر تحيا 
آالفـــا من الســـنين، ومـــع ذلـــك فالقضية مازالـــت كالتالـــي.. أنا الذي 
ســـيموت اآلن أو خالل عشرين ســـنة.. لكن أن أعيش عشرين سنة 
أخـــرى! ان تفكيـــري يتوقـــف وتغمرنـــي فجـــأة فرحة قويـــة عارمة 

لمجرد الفكرة”.
فـــي بعـــض األحيان يكـــون عقل اإلنســـان غير قادر على اســـتيعاب 
صدمـــات ولكمـــات الحيـــاة، وقصتها الطويلة، فالشـــاعر النمســـاوي 
“ريكلـــه” يقـــول نحن الذيـــن نفرط في األحزان، بينما يقول الشـــاعر 
والمســـرحي “اليـــوت” أيـــن هي الحيـــاة التي ضيعناها فـــي العيش، 
ويخـــرج لنـــا ديستوفيســـكي مـــن زاويـــة أخـــرى ويقول قـــد توجد 

السعادة أحيانا في خضم األسى والحزن.
فـــي يوم الثالثاء 25 مايو توفيت شـــقيقة زوجتي حنان بنت علي 
الرويعـــي ظهـــرا ووري جثمانهـــا الثـــرى يـــوم األربعاء، ويـــوم أمس 
األول الثالثـــاء 8 يونيـــو توفيـــت شـــقيقتها هيا بنت علـــي الرويعي 

ظهرا ووري جثمانها الثرى يوم األربعاء أيضا، وكأن الحياة تعطينا 
تفصيال كامال لما يدور خلف حوائطها المســـورة وتهمس في آذاننا 
أن الحيـــاة البشـــرية تفـــرض علينا قبـــول األزمة وتحمـــل الضربات 

الحديدية التي تعصر قلبنا.
فـــي بعـــض األوقـــات نقـــول قد نجـــد في الحـــزن أمـــرا عاديـــا غدا، 
وسنحاول أن ننتزع الفرح من الحياة لنغمر به صدرنا، لكنه ال يصل 
إلـــى صدورنـــا الكئيبـــة إال متحـــوال إلى حـــزن وكأنه يمـــر في معمل 
كيميائي وبطريقة آلية يتحول األبيض إلى أسود ويعصرنا بعنف.

رحلـــت حنـــان وتبعتها هيا بعـــد 14 يوما بالضبط، وســـنمضي نحن 
في هذا العالم الذي يحيا ســـائرين نحـــو اللحن األخير وهو الموت، 
فالمـــوت نهايـــة النهايـــات، وعلينـــا تقبـــل الحيـــاة بآالمها وقســـوتها 
والرصـــاص المجهول الـــذي ال نعلم مصدره، رحلـــت حنان وهيا وال 
نستطيع إال أن نغمض أعيننا وننظر إليهما ونبكي بصمت وبكلمات 
تخنقنا وتخوننا بشكل أفجع من الفجيعة نفسها.. لقد اعتدت على 

الذكريات المؤلمة ولتمضي الحياة كما تشاء.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

اإلنصات للمواطن
برنامج “صباح الخير يا بحرين” الرائع والجميل، والذي يمثل 
جزءا مهما من يوميات المواطن البحريني، وبوصلة مسار لما 
يحدث وما يجب أن يحدث، ال يزال يقابل بـ “األذن الصمخة” 

من قبل بعض المسؤولين.
وتؤكد المشـــاهدات اليوميـــة أن المعضلة والعثـــرة الحقيقية 
ال تكمـــن دائمـــًا فـــي المشـــكلة ذاتهـــا وال في صاحبهـــا، وال في 
الظـــروف المحيطـــة به، إنما بالمســـؤول الـــذي يمتلك الحلول 
لكنـــه ال يفعـــل ذلـــك، ألســـباب ال تتخطـــى دائرتـــه هـــو فقـــط، 
لذلـــك، تتعثـــر مصالح النـــاس وتتأخر، ويدخل هـــذا وذاك في 

مستنقعات االنتظار والدوران حول النفس.
برنامـــج “صبـــاح الخيـــر يـــا بحريـــن” وغيـــره مـــن المنصـــات 
اإلعالميـــة األخرى التي يفضفض خاللهـــا الناس، ويتحدثون 
عـــن احتياجاتهم، يجـــب أن تحترم وتقـــدر، وأن ينظر لها كل 
المســـؤولين بعيـــن االهتمـــام، وهـــو مـــا يدعـــو إليه المشـــروع 
اإلصالحـــي لجاللـــة الملـــك عاهـــل البـــالد المفـــدى حفظه هللا 

ورعاه.
مـــن الضرورة بمكان أن تتجاوب هذه الجهة وتلك مع ما يثار 

في اإلعالم باستمرار مع جدية إيجاد الحلول لذلك.
إن بنـــاء األمم يبدأ باإلنصات لصـــوت المواطن، لذلك وجدت 
إدارات العالقـــات العامـــة واإلعـــالم وغيرهـــا، والتـــي تهيـــئ 
الفرصة للمسؤول ألن يخطو لألمام، بحلحلة مشاكل الناس.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

مـــع بداية إعالن التوصـــل إلى لقاح لفيروس كوفيد 19، ظهر على الســـاحة 
الدوليـــة مصطلـــح دبلوماســـية اللقـــاح، وهـــو ما يعنـــي في عمومـــه التعاون 

الدولي في مجاالت إنتاج وتوزيع اللقاحات حول العالم.
فعلى الرغم من أن الجائحة تعتبر مشـــكلة صحية وإنسانية بأغلب أبعادها، 
إال أن الجانـــب السياســـي كان حاضـــرًا بقـــوة منـــذ بداياتها، ذلك ما شـــهدناه 
عندما شـــنت الواليات المتحدة األميركية حربًا ضروســـا ضد الصين بعد ما 
ثبت أن بكين كانت مصدر الوباء، فالدافع السياســـي كان حاضرًا بقوة عند 

هجوم واشنطن على الصين آنذاك.
إنتـــاج اللقـــاح وتعـــدد الـــدول المنتجـــة أثبـــت قـــوة العالقـــة بيـــن السياســـة 
والجائحـــة، خصوصـــا أن الـــدول المنتجة للقـــاح هي األقطـــاب الكبرى مثل 
الواليـــات المتحدة ودول االتحاد األوروبي وروســـيا والصين، ذلك ما جعل 

اللقاحات قوة ناعمة لها تأثير في موازين القوى الدولية.
مملكـــة البحريـــن والتي دائمًا ما اتبعت المدرســـة المثالية من خالل الحفاظ 
علـــى عالقـــات سياســـية دبلوماســـية متميزة مع جميـــع الفاعليـــن الدوليين 
استطاعت بكل اقتدار القيام بخطوات ساعدت على مواجهة الوباء، وعلى 

رأسها المشاركة في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح سينوفارم 
الصينـــي، األمـــر الذي ســـاهم في إنتـــاج هذا اللقـــاح، أما على صعيـــد توفير 
اللقـــاح وعلـــى عكس العديد مـــن الدول التي لعبت مواقفها السياســـية دورا 
في اســـتيراد اللقاحات من دول معينة، اســـتطاعت البحرين تأمين مختلف 
اللقاحات المرخصة من مختلف الدول دون أن تشـــكل التوجهات السياسية 
أيـــة عقبة في ذلك، نظرًا لتمتـــع المملكة بعالقات متميزة مع جميع الفاعلين 
الدولييـــن، وفي خطـــوة متقدمة تحســـب للدبلوماســـية البحرينية توصلت 
المملكـــة التفاق لبناء مشـــروع إلنتاج لقاح ســـبوتنك الروســـي فـــي المملكة، 
خطـــوة تؤكـــد تميز السياســـات البحرينية بشـــكل عـــام ودبلوماســـيتها فيما 

يعرف بدبلوماسية اللقاح بشكل خاص.

عمل الدبلوماسية البحرينية في الجائحة لم يقتصر على مجال إنتاج اللقاح  «
وتأمينه، بل امتد لكل مجال كانت للمملكة القدرة على العمل فيه دوليًا، 

وما إرسال المساعدات للدول المتضررة كالهند وباكستان ابان ذروة الجائحة 
هناك إال دليل على أن المملكة تتعامل مع الجائحة على المستوى الدولي 

بدبلوماسية تراعي فيها الجانب اإلنساني دائمًا.

بدور عدنان

البحرين ودبلوماسية اللقاحات

bedoor.articles
@gmail.com

طبيب نفسه
بات “الوضع مضحكا ومبكيا” كما يقال في آن واحد! فما نسمعه 
من قصص من هنا وهناك تجعلنا ال نعرف حقيقة أنأسف على 
بعض العقول أم نضحك على سذاجتها، كأخينا الذي عمد إلى 
حبـــس أخيه في غرفتـــه كنوع من الحجر المنزلي بعد إصابته 
بفيروس كورونا وعدم الســـماح له بمراجعة المستشـــفى رغم 
تدهـــور صحتـــه، وخوفـــا مـــن تدهورها أكثـــر، واعتمـــاده على 
بعض العالجات العشـــبية ظنـــًا منه أنها العالجات األنجع لمثل 
هذه الفيروسات! فتسبب في أن يصل أخوه إلى قاب قوسين 
أو أدنـــى من الموت، أو كذاك الكبير في الســـن الرافض لمجرد 
إجراء فحص كورونا، ال خوفًا من المرض وصدمة اإلصابة به 
أو حتـــى تدهور صحتـــه منه أو حتى وفاته منه، بل خوفًا من 
الحجـــر! والذي يجده نوعًا من تقييـــد حرية تنقله هنا وهناك، 
وعـــدم قدرتـــه علـــى لقاء رفيـــق دربه ولـــو من بعيـــد مع لبس 

الكمامة التي تحتل أسفل ذقنه، وال تغطي ال أنفه وال فمه!
ال نزال بحاجة إلى وعي أكبر لدى شريحة عريضة من الناس، 
ال نـــزال بحاجـــة إلـــى فهـــم الوضـــع الـــذي ال يحتمل فـــي كثير 
من األحاييـــن المجازفة والمخاطرة وال اســـتعراض العضالت 
وتحدي الفيروس عبر اســـتمرار االجتماعـــات العائلية، والقبل 
واألحضان التي يسخر البعض ممن يتجنبها، فيدفع من يغلب 
عليـــه حياؤه إلى كســـر هذا التباعـــد االجتماعـــي، تجنبًا لنعته 

بالجبان أو غير المؤمن بقضاء هللا وقدره. 
بحاجـــة إلـــى أن يعي النـــاس أكثر درجات المـــرض واألعراض 
األكثر اســـتدعاًء لمراجعة المستشـــفى، ومتى يمكن السيطرة 
عليـــه عبـــر األغذيـــة أو األدويـــة المســـاعدة علـــى رفـــع مناعة 
الجســـم لمنـــع تدهـــور الحالـــة. بحاجة إلـــى توعية النـــاس بأن 
االلتزام بالحجر المنزلي ال يعني أبدًا الشـــعور بالضيق األقرب 
إلـــى الشـــعور بالحبـــس في الســـجن، فحتى الســـجون يمارس 
فيهـــا المســـجونون هواياتهم، والتماريـــن الرياضية، ويقرأون، 
ويشـــاهدون التلفـــاز والكثيـــر مـــن األنشـــطة التـــي يمكـــن أن 
يمارســـها أي منا إلبعاد شـــبح الشـــعور بالضيق والملل ولحفظ 

صحتنا النفسية والجسمية معًا. 

ياسمينة:

لنمثل فعليًا شعار “مجتمع واعي”. «

ياسمين خلف
yasmeeniat@yasmeeniat.com
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