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ــة  ــ ــابـ ــ ــيـ ــ صــــــــــــــرح رئـــــــــيـــــــــس نـ
ــيـــة بـــأن  ــنـــوبـ ــافـــظـــة الـــجـ الـــمـــحـ
الــعــامــة قــد تلقت يــوم  الــنــيــابــة 
األربعاء الموافق 2021/06/09م 
ــــاح  ــز اإلصـ ــركـ ــارًا مــــن مـ ــ ــطـ ــ إخـ
والــتــأهــيــل بــوفــاة نــزيــل مصاب 
بــفــيــروس كـــورونـــا، وذلـــك أثــنــاء 
ــــاج بــمــســتــشــفــى  ــعــ ــ ــه الــ ــيـ ــقـ ــلـ تـ

السلمانية.
ــر رئــــيــــس الـــنـــيـــابـــة أن  ــ ــ وذكـ
تلقت  أن  سبق  العامة  النيابة 
إخطارات بحالة النزيل، وقامت 
بـــمـــتـــابـــعـــة حـــالـــتـــه الـــصـــحـــيـــة، 
ــاذه مــن  ــ ــخــ ــ ــم اتــ ــ ــا تـ ــ ــــك مـ ــذلـ ــ وكـ
اإلجراءات االحترازية والطبية 
الــمــتــمــثــلــة فــــي عـــــزل الـــنـــزيـــل 
نقله  ثــم  نتيجته،  ظــهــور  بــعــد 
للعاج  2021/05/29م  بتاريخ 
في المستشفى وتلقيه الرعاية 
الحياة  فــارق  أن  إلــى  الصحية، 
ــفـــات إصـــابـــتـــه  ــاعـ نــتــيــجــة مـــضـ

بفيروس كورونا.

قد  الــعــامــة  النيابة  وكــانــت 
ــــاح  ــز اإلصـ ــركـ ــــى مـ انــتــقــلــت إلـ
والتأهيل يوم األربعاء الموافق 
على  واطــلــعــت  2021/04/28م، 
كـــافـــة اإلجــــــــراءات االحـــتـــرازيـــة 
الــــمــــتــــخــــذة مــــــن قــــبــــل مـــركـــز 
عددا  وزارت  والتأهيل  اإلصاح 
واطلعت  واألقسام  المباني  من 
ذات  والمستندات  األوراق  على 
أجـــرت مقابات  كــمــا  الــعــاقــة، 

مع عدد من النزالء، وقد تبين 
ــــن خــــــال تـــلـــك الــــــزيــــــارة أن  مـ
اإلجراءات االحترازية المتخذة 
مــــــــن قـــــبـــــل مــــــركــــــز اإلصــــــــــاح 
مع  متطابقة  جــاءت  والتأهيل 
الــعــامــة  الــصــحــة  إدارة  قـــــرارات 
فـــي شــــأن مــكــافــحــة الــجــائــحــة 

والفريق الطبي الوطني.

أكـــــد الـــنـــائـــب عــــمــــار أحــمــد 
النوعية  اللجنة  رئيس  البناي, 
عضو  اإلنسان،  لحقوق  الدائمة 
لجنة الشؤون الخارجية والدفاع 
واألمن الوطني بمجلس النواب, 
أن رسالة النواب األربعة أعضاء 
البرلمان اإليطالي حملت جملة 
مــــن الـــتـــنـــاقـــضـــات فــــي طــيــاتــهــا، 
والســــيــــمــــا فـــــي مــــجــــال حـــقـــوق 
إذ  الــبــحــريــن،  بمملكة  اإلنـــســـان 
الخطوات  من  بعدد  النواب  أقــر 
اإليجابية التي اتخذتها مملكة 
الــبــحــريــن فـــي حــمــايــة األفـــــراد 
مـــــن تــــبــــعــــات جــــائــــحــــة فــــيــــروس 
كورونا، وتطبيق البحرين قانون 
عن  واإلفـــراج  البديلة  العقوبات 
عدد كبير من السجناء، والعمل 
بــمــبــادئ حــقــوق اإلنــســان، وعلى 
الرسالة  حملت  تماما  النقيض 
أنفسهم,  ــواب  ــنــ الــ ومــــن  ــا,  ــهــ ذاتــ
الموجهة  االتــهــامــات  مــن  جملة 
وتــزعــم  البحرين,  مــمــلــكــة  إلــــى 
وجود انتهاكات لحقوق اإلنسان، 
ومــا يــؤكــد ازدواجــيــة آراء هــؤالء 

النواب.

ــيــــف ألعــــضــــاء  وتـــــــســـــــاءل: كــ
المحترمين  اإليطالي  البرلمان 
التحول وتغيير مبادئهم وآرائهم 
والتوجهات؟  المعطيات  حسب 
فــهــم أنــفــســهــم مـــن يــقــفــون مع 
ــة  احـــتـــرام ســيــادة الــقــانــون وإدانــ
التخريب والعنف  جميع أعمال 
واإلرهــــــــــــــاب فـــــي الـــمـــجـــتـــمـــعـــات 
أنفسهم  والــيــوم هــم  األوروبـــيـــة، 
ــع اإلرهـــابـــيـــيـــن  ــ ــن يـــقـــفـــون مـ ــ مـ

القانون  سيادة  والمخربين ضد 
والدولة والمؤسسات، األمر الذي 
يكشف لنا األجندة الخفية التي 
األعــضــاء ضمنها،  هــؤالء  يعمل 
ــن مــصــالــح  ــمـ والــــتــــي تـــعـــمـــل ضـ
شخصية وتوجهات فقط، بعيدة 
كل البعد عن الديمقراطية التي 

يدعونها.
القاطع  رفــضــه  على  وشـــدد 
ــهــــؤالء الــــنــــواب بـــأن  لــلــســمــاح لــ
الداخلية  الشؤون  في  يتدخلوا 
وأن  الــــــبــــــحــــــريــــــن،  لــــمــــمــــلــــكــــة 
ــة الـــدفـــاع عــن عــدد  يــحــمــلــوا رايــ
ــيـــن عــــن الـــقـــانـــون  مــــن الـــخـــارجـ
ــن لـــــإرهـــــاب، والـــذيـــن  ــيــ ــراعــ والــ
األهلي  بالسلم  العبث  حــاولــوا 
ــــع  ــرويـ ــ ــريــــن وتـ ــبــــحــ بـــمـــمـــلـــكـــة الــ
الـــمـــدنـــيـــيـــن، واالعـــــتـــــداء وقــتــل 
رجال األمن، إضافة إلى والئهم 
تحت  والعمل  خارجية  لجهات 
في  الحكم  نظام  لقلب  إمرتهم 

مملكة البحرين.

�ل���دف���اع �ل��م��دن��ي ي��ن��ف��ذ �أك��ث��ر 

�ألـــف عمليــــة تطهيـــر م��ن 300 
الشرطة  مــديــريــات  جــهــود  اســتــمــرار  الــداخــلــيــة  وزارة  أكـــدت 
لتحقيق  الــمــبــذولــة  المعنية  األمــنــيــة  واإلدارات  بالمحافظات 
لتداعيات  للتصدي  الوطنية  الــجــهــود  ضمن  الــعــامــة  الــســامــة 
جائحة كورونا والعمل على تحقيق أمن وسامة كافة المواطنين 
واإلدارات  بالمحافظات  الشرطة  قامت مديريات  إذ  والمقيمين، 
األمنية المعنية منذ بدء الجائحة حتى تاريخ 9 يونيو الجاري 
باتخاذ اإلجراءات القانونية حيال أكثر من 85 ألف مخالفة عدم 

لبس كمامة الوجه في األماكن العامة.
كما تلقى مركز اإلسعاف الوطني منذ بدء الجائحة 16690 
ــراءات  بــاغــا خــاصــا بجائحة كــورونــا، وقــد بــاشــرهــا واتــخــذ اإلجــ
الازمة فريق متخصص مؤهل للتعامل مع هذه الحاالت، فيما 
قامت آليات إدارة النقل بـ37603 حركات تم خالها نقل 101952 
المدني  للدفاع  العامة  اإلدارة  ونفذت  الجائحة.  بدء  منذ  حالة 
مختلفة  وتــعــقــيــم  تطهير  عملية   323064 الــجــائــحــة  بـــدء  مــنــذ 
مع  وغيرها،  والطرقات  والشوارع  الحكومية  والمنشآت  للمباني 
مواصلة عقد الدورات التدريبية حول الطرق الصحيحة لتنفيذ 
والمنشآت  المباني  في  االحــتــرازي  والتعقيم  التطهير  عمليات 
الحكومية وأماكن العمل، وبلغ عدد المشاركين في الدورات التي 
نظمها الدفاع المدني 2238 من المؤسسات والشركات الخاصة 
ومختلف الجهات الحكومية، فيما بلغ عدد المتطوعين منذ شهر 
مارس من العام الماضي 6134 متطوعًا، باإلضافة إلى اإلشراف 
الــمــتــطــوعــون،  فــيــهــا  شــــارك  وتــعــقــيــم  تطهير  عملية   2283 عــلــى 
لتعقيم  والمتطوعين  الكوادر  من  شخصًا   1230 تدريب  تم  كما 
مع  بالتعاون  وتعقيم  تطهير  عمليات   107 وتنفيذ  المساجد، 

شركات التنظيف.

لخدمـة  م�شــروعــات  �شتــة  تنفيــذ 

ذوي �لإعـــاقـة وكــبار �لمو�طنيــن
أكد وزير العمل والتنمية االجتماعية جميل بن محمد علي 
مشروعات  ستة  تنفيذ  متابعة  على  مستمر  العمل  أن  حميدان 
وشــؤون  األشــغــال  وزارة  مع  والتنسيق  بالتعاون  جديدة  إنشائية 
الــبــلــديــات والــتــخــطــيــط الــعــمــرانــي، لــمــواصــلــة تــقــديــم خــدمــات 
المناطق  من  عدد  في  المجتمع  وشرائح  فئات  لجميع  متنوعة 
من  بــالــقــرب  الــخــدمــات  هــذه  على  المواطنين  حــصــول  لتسهيل 

مناطق سكنهم بأيسر وأسرع السبل.
احتياجات  لتلبية  يأتي  المشروعات  هذه  إنشاء  أن  وأضــاف 
الخدمات  ومستوى  نــوع  لتطوير  السعي  إطــار  فــي  المواطنين، 
الحكومة، وخاصة لفئة األشخاص ذوي  التي تقدمها  التنموية 
الــمــواطــنــيــن، فــضــًا عــن توفير  الــعــزيــمــة( وكــبــار  اإلعـــاقـــة )ذوي 
الرعاية  الــمــســاعــدات وخــدمــات  األســـر مــن مختلف  احــتــيــاجــات 

والتأهيل االجتماعي.
يأتي  الستة  المشاريع  هــذه  بين  أن من  إلــى  وأشــار حميدان 
مجمع اإلعاقة الشامل الذي يعتبر من أكبر المراكز المتخصصة 
التي توفر أوجه الرعاية والتأهيل لألشخاص ذوي اإلعاقة )ذوي 
ــادة تــأهــيــلــهــم فـــي مــوقــع واحــــد عــلــى أرض تبلغ  ــ الــعــزيــمــة( وإعــ
مباٍن   10 يتكون من  مربع، حيث  متر  ألف   20 مساحتها حوالي 
تأهيل لألشخاص  وإعــادة  وتعليم  ورعاية  لتقديم خدمات عاج 
ذوي اإلعاقة كالمصابين بمتازمة داون والصم والبكم والتوحد 

والتلف الدماغي واألمراض العقلية.
اإلعــاقــة  إلــى جــانــب مجمع  تنفيذها  يتم  الــتــي  والــمــشــاريــع 
الشامل في عالي هي: مجمع الخدمات االجتماعية في مدينة 
عــيــســى، مــجــمــع الــرعــايــة االجــتــمــاعــيــة فــي مــديــنــة حــمــد، مركز 
بمحافظة  شامل  اجتماعي  ومركز  الشامل،  االجتماعي  البديع 
بمركز  الوالدين  لرعاية  نهاري  نــاد  إنشاء  جانب  إلــى  العاصمة، 

جد حفص االجتماعي.
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ــبــط  ــة تــ�ــش ــريـ ــحـ ــبـ ــذ �لـ ــافـ ــنـ ــمـ جــــمــــارك �لـ

ــار ــن دي �ألــــف   90 بــقــيــمــة  مــمــنــوعــا  »تـــمـــبـــاك« 

ص5 ص4 أخبار البحرينقضايا وحوادث

�ل�شعودية: ق�شر �لحج على �لمو�طنين و�لمقيمين 

إن  أمــس  السعودية  األنــبــاء  وكالة  قالت 
وزارة الحج والعمرة أعلنت قصر الحج هذا 
العام على المواطنين والمقيمين بالمملكة 
الحــتــواء جائحة فــيــروس كــورونــا. وجــاء في 
»أداء مناسك  أن  الوكالة  نقلته  للوزارة  بيان 
الــفــئــات  عــلــى  الـــعـــام سيقتصر  لــهــذا  الــحــج 
للحاصلين  عــامــا   65 إلـــى   18 مــن  الــعــمــريــة 
على اللقاح وفق الضوابط واآلليات المتبعة 

في المملكة«.
الـــحـــالـــة الــصــحــيــة  الـــبـــيـــان أن  وأضــــــاف 
أن  يجب  الــحــج  مناسك  أداء  فــي  للراغبين 
تــكــون خــالــيــة مـــن األمــــــراض الــمــزمــنــة وأن 
إجمالي الحجاج هذا العام سيكون 60 ألف 

حاج. 
وقــــال وزيــــر الــصــحــة الـــســـعـــودي تــوفــيــق 
الربيعة في مؤتمر صحفي نقله التلفزيون 
»لضمان  اُتخذ  القرار  إن  الرسمية  والوكالة 
ســامــة الــحــجــاج« وســط تــحــديــات يفرضها 

فيروس كورونا. 
خليفة  آل  علي  بــن  خــالــد  الشيخ  وأكـــد 
وزيــر الــعــدل والــشــؤون اإلســامــيــة واألوقـــاف 
الــذي  للقرار  الــتــام  البحرين  مملكة  تأييد 
اتخذته المملكة العربية السعودية باقتصار 
موسم حج هذا العام على مواطني المملكة 

يشهده  ما  في ظل  وذلــك  فيها،  والمقيمين 
العالم من استمرار تطورات جائحة فيروس 
كورونا المستجد »كوفيد 19« وظهور تحورات 
القرار الصادر  أن هذا  إلى  جديدة له، الفتا 
من وزارة الحج والعمرة جاء حافظا لشعيرة 
الحج، وملبيا لمقتضيات الضرورة الشرعية 
ــا  ــمـ ــي تــحــفــظ الـــنـــفـــس الـــبـــشـــريـــة، وداعـ ــتـ الـ
لمكافحة  الــدولــيــة  والــمــعــايــيــر  للمتطلبات 

هذا الوباء. 
دعمها  تؤكد  البحرين  مملكة  إن  وقــال 
الــعــربــيــة  للمملكة  الــمــســتــمــرة  ومــســانــدتــهــا 
تتخذه من  مــا  كــل  فــي  الشقيقة  الــســعــوديــة 
قرارات وإجراءات تضمن سامة وأمن وصحة 
حجاج بيت اهلل الحرام، رافعا شكره وتقديره 
إلــــى خـــــادم الــحــرمــيــن الــشــريــفــيــن الــمــلــك 
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد 
آل  بن عبدالعزيز  بن سلمان  األمير محمد 
سعود على هذا اإلجراء االحترازي الحيوي 
الــرحــمــن سامتهم  لــضــيــوف  يحفظ  الـــذي 
وأمـــنـــهـــم، مــثــمــًنــا جـــهـــود حــكــومــة الــمــمــلــكــة 
العربية السعودية في خدمة حجاج بيت اهلل 
الحرام، والعناية بهم على األصعدة كافة بما 
يمكنهم من أداء مناسكهم بيسر وسهولة في 

أجواء آمنة ومطمئنة.

�أعلى م�شوؤول لمكافحة �لتج�ش�س في �إير�ن جا�شو�س لإ�شر�ئيل 

ــاح  ــ ــش ــ ــز �لإ� ــ ــر�ك ــ ــابـــة: �إجــــــــــر�ء�ت م ــيـ ــنـ �لـ

ــق �لــطــبــي ــريـ ــفـ ــع قــــــــر�ر�ت �لـ ــ ــة م ــق ــاب ــط ــت م

} موسم الحج في 2020.          »أرشيفية«

دبي - العربية.نت: في إشارة إلى تغلغل 
المخابرات  أجــهــزة  إلــى  الــنــفــوذ اإلســرائــيــلــي 
واألمــــن فــي إيــــران، كــشــف الــرئــيــس اإليــرانــي 
الـــســـابـــق مــحــمــود أحـــمـــدي نـــجـــاد أن أعــلــى 
كان  التجسس  لمكافحة  الباد  في  مسؤول 

جاسوسا إلسرائيل.
عمليات  بتنفيذ  الــمــوســاد  نــجــاح  ــزا  وعــ
أهم  على  واالســتــيــاء  طــهــران،  داخـــل  كبيرة 
ــة والــفــضــائــيــة مـــن مــراكــز  ــوويـ ــنـ ــق الـ ــائـ ــوثـ الـ
حساسة، إلى أن أعلى مسؤول تولى مكافحة 
المخابرات  وزارة  في  اإلسرائيلي  التجسس 

اإليرانية هو نفسه كان جاسوًسا إلسرائيل.
كما اعتبر أن هناك »عصابة أمنية« رفيعة 
العصابة  »هـــذه  قــائــًا:  إيــــران،  فــي  المستوى 
في  دورهــا  تشرح  أن  عليها  الفاسدة  األمنية 
في  والتفجيرات  النوويين  العلماء  اغتيال 
في  للغاية  مهمة  وثــائــق  ســرقــوا  لقد  نطنز. 
تورقوز آباد وفي منظمة الفضاء. هذه ليست 
مــزحــة، هــذه وثــائــق أمــن الــبــاد، لقد جــاؤوا 
وأخــذوهــا«. وتــســاءل: »هــل كانت ورقــة واحــدة 
كانت  لــقــد  ويـــفـــروا،  جــيــوبــهــم  فــي  ليضعوها 
البلد  من  فروا  فكيف  الوثائق،  من  شاحنات 

مع كل نقاط التفتيش الموجودة؟ كيف غادر 
بالوثائق  المحملة  الــشــاحــنــات  مــن  الــعــديــد 

الباد؟«.
الخبر  أنه تم إخفاء هذا  أكد  ذلــك،  إلى 
عن الناس، مضيًفا »لم يعلم أحد باألمر إال 
عندما وصلت الوثائق النووية إلى إسرائيل، 
»وثائق  مستنكرا:  وقــال  عنها«.  الكشف  وتــم 
منظمة الفضاء كانت في خزانة مكتب رئيس 

هذه المنظمة، فكيف فتحوا السقف ودخلوا 
وفتحوا الخزنة وأخذوها«.

وردا على سؤال عما إذا كان أي شخص قد 
تمت محاسبته في قضايا سرقة وثائق نووية 
وانفجارين  نــوويــيــن  علماء  وقــتــل  وفضائية 
قــال:  للتخصيب،  نطنز  مــوقــع  فــي  كبيرين 
ــهــــزة  ــلـــى اإلطـــــــــاق، وأجــ ــابـــع عـ ــتـ يـ ــد  ــ »ال أحــ
تمنع  أن  يجب  التي  اإليرانية  االستخبارات 
مــثــل هــــذه الـــحـــاالت قــبــل حـــدوثـــهـــا، تــتــوجــه 
إلــــى الــكــامــيــرا وتـــقـــول إنــنــا اكــتــشــفــنــاهــا في 
غير  أو  مزيًفا  اسما  وتعلن  جــًدا،  مبكر  وقــت 
معروف، وتقول قتلناه أو غادر الباد ويغلقون 

القضية«.
أتـــت تــصــريــحــات الــرئــيــس الــســابــق بعد 
اإلسرائيلية  االســتــخــبــارات  رئــيــس  كشف  أن 
ــي مــقــابــلــة  ــ ــي كـــوهـــيـــن فـ ـــوســ )الـــــمـــــوســـــاد( يـ
الــجــمــعــة  األول  أمــــس  مــطــولــة  تــلــفــزيــونــيــة 
ــنـــووي من  ــيـــف الـ تــفــاصــيــل عـــن ســرقــة األرشـ
ــى الــبــرنــامــج  طــــهــــران. ولـــفـــت فـــي حـــديـــث إلــ
االســتــقــصــائــي بــالــقــنــاة الــــ 12 اإلســرائــيــلــيــة 
العملية  تــلــك  أن  إلـــى  )الــحــقــيــقــة(،  »يـــوفـــدا« 

تمت بشكل سري في 31 من يناير 2018.

} أحمدي نجاد.

} عمار البناي.
} مقر النيابة العامة.

} المتهمون بتهريب »التمباك« مع المضبوطات.

تمكنت جمارك المنافذ البحرية بميناء خليفة 
الطرود  وتحتوي  طردا,   112 ضبط  من  سلمان  بن 
على مادة التبغ الممنوعة »التمباك«، وتقدر قيمتها 
على  القبض  وتــم  بحريني،  ديــنــار  ألــف   90 بحوالي 
عـــدد مـــن الــمــتــورطــيــن بــالــواقــعــة، وذلــــك بــالــتــعــاون 

والتنسيق مع مديرية شرطة المحافظة الشمالية.
ــى أنـــه عــنــد قــيــام ضــبــاط  وتــشــيــر الــتــفــاصــيــل إلـ
تم  البضائع  وتفتيش  بدورهم في معاينة  الجمارك 
التفتيش  إجــراء  وعند  الــطــرود،  من  بعدد  االشتباه 
الــدقــيــق تـــم ضــبــط 112 طــــردا تــحــتــوي عــلــى مـــادة 
المضبوطة  الكمية  وزن  وبلغ  الممنوعة،  التمباك 
مديرية  مع  والتنسيق  وبالتعاون  كيلوجراما،   4480
شـــرطـــة مــحــافــظــة الــشــمــالــيــة تـــم ضــبــط عــــدد من 
ــاص الــمــتــورطــيــن بــالــواقــعــة، وأكـــــدت شــئــون  ــخـ األشـ
الجمارك أنه تم التحفظ على جميع المضبوطات 

واتخاذ اإلجراءات القانونية الازمة.

�إيطـالييــن: ل  لبـرلمـانييــن  �لنــو�ب  رئيــ�س حقـوقيـة 

تد�فعو� عن �لخارجين على �لقانون و�لر�عين لاإرهاب

و�أمنهـــم  �حلجــاج  �ســالمــة  عــلى  باحلـــر�ص  وت�سيــد  �لقــر�ر  تــ�ؤيــد  �لبحــريـن 
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الحسين  عبد  الدكتور  عقد 
بن علي ميرزا رئيس هيئة الطاقة 
عن  مرئيا  اجتماعًا  المستدامة 
من  المستوى  رفيع  وفد  مع  بعد 
 Hydro Solar Energy شركة
 Steve البريطانية برئاسة .Ltd
White ، وفي بداية اللقاء أشاد 
العريقة  بالخبرة  ميرزا  الدكتور 
ــي مـــشـــاريـــع الــطــاقــة  لـــلـــشـــركـــة فــ
ــلــــى الـــخـــصـــوص  الـــمـــتـــجـــددة وعــ
ــــك مــن  ــ الـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة وذلـ
خــــال خـــدمـــات ومـــشـــاريـــع رائــــدة 
 Hydro نــفــذتــهــا شــركــة  عــالــمــيــا 
فــي   .Solar Energy Ltd

المملكة المتحدة وخارجها.
الدكتور  قــدم  الــلــقــاء  وخـــال 
ــول  ــ ــا حـ ــ ــيـ ــ ــرئـ ــ مـــــــيـــــــرزا عــــــرضــــــا مـ
اإلنجازات التي تحققت في قطاع 
الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة 
الــــذي قطعته  الــكــبــيــر  ــشـــوط  والـ

الــمــمــلــكــة فـــي تــحــقــيــق األهــــداف 
ــيـــة لـــلـــطـــاقـــة الـــمـــتـــجـــددة  ــنـ الـــوطـ
وكـــفـــاءة الــطــاقــة، وســلــط الــضــوء 
الــتــي تعمل  الــمــبــادرات  على أهــم 
الـــهـــيـــئـــة عـــلـــى تــحــقــيــقــهــا خـــال 
التي  المشاريع  وأبــرز   ،2021 عــام 
سيتم البدء بالعمل عليها خال 
ــام، والـــمـــنـــاقـــصـــات الـــتـــي من  ــعــ الــ

كبرى  لمشاريع  طرحها  المتوقع 
ســتــســهــم بــشــكــل كــبــيــر فــــي دعـــم 
جهود المملكة لتحقيق األهداف 
ــادة  ــزيــ ــة الـــمـــوضـــوعـــة لــ ــيـ ــنـ ــوطـ الـ
المتجددة  الطاقة  مــوارد  نصيب 
في المزيج الكلي للطاقة بنسبة 
5% بحلول 2025 ترتفع إلى %10 
وذلـــك مــن خــال  بــحــلــول 2035، 

الحكومية  الجهات  بين  التعاون 
والقطاع الخاص لتحقيق الرؤى 
والمرجوة  الموضوعة  واألهــداف 

من الخطط الوطنية للطاقة.
ومـــن جــانــبــهــم نــاقــش الــوفــد 
الـــخـــدمـــات والـــحـــلـــول الــمــتــمــيــزة 
الـــتـــي تـــقـــدمـــهـــا الـــشـــركـــة والـــتـــي 
ــا مــــــن خــــــــال مــجــمــل  ــهــ تــــطــــرحــ

في  عالمية  اختصاصية  خــبــرات 
مجاالت الطاقة الشمسية وطاقة 
مناقشة  وتــم  وتقنياتهما،  المياه 
الممكنة  االســتــثــمــاريــة  الـــفـــرص 
لدعم  المشترك  التعاون  وأوجـــه 
جهود الهيئة في النهوض بقطاع 
الــمــســتــدامــة فــي مملكة  الــطــاقــة 

البحرين.
وفي ختام اللقاء أشاد الوفد 
بما تمكنت المملكة من تحقيقه 
من إنجازات مهمة في مدة قصيرة 
الجهات  كل  ودعــم  جدية  تترجم 
الـــطـــاقـــة  ــاع  ــقـــطـ لـ الـــعـــاقـــة  ذات 
الــمــســتــدامــة، وبـــالـــدور الــمــحــوري 
والمهم لهيئة الطاقة المستدامة 
بن  الدكتور عبدالحسين  برئاسة 
علي ميرزا لتحقيق ذلك، وأعربوا 
وتقديرهم  شــكــرهــم  خــالــص  عــن 
اللقاء  هــذا  على  مــيــرزا  للدكتور 

المثمر.
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شـــاركـــت األســـتـــاذة فــائــقــة بنت 
يوم  الصحة  وزيـــرة  الصالح  سعيد 
الثاثاء الموافق 8 يونيو 2021 عن 
ُبعد في االجتماع الرفيع المستوى 
ــنـــاعـــة  ــقــــص الـــمـ ــروس نــ ــ ــيــ ــ حـــــــول فــ
البشرية »اإليدز«، والذي عقد خال 
 2021 يونيو   10 إلــى   8 مــن  الــفــتــرة 
األمــم  بمقر  الــعــامــة  الجمعية  فــي 
الــمــتــحــدة بــمــديــنــة نــيــويــورك وفــًقــا 
 ،260/75 الــعــامــة  الجمعية  لــقــرار 
ورؤســاء  الزعماء  من  عــدٍد  بحضور 
والــــــوزراء مــن مختلف  الــحــكــومــات 
الدولية  والشخصيات  العالم  دول 

المهمة.
ــرة  ــ ــ ــوزيـ ــ ــ وخـــــــــــال مـــــشـــــاركـــــة الـ
ضــرورة  كلمتها  في  أكــدت  الصالح؛ 
ــم الـــجـــهـــود  ــ مــــواصــــلــــة وتــــعــــزيــــز دعــ
انــتــشــار مــرض  الــدولــيــة للحد مــن 
»االيــدز«  المكتسبة  المناعة  نقص 
ــات  ــايــ ــغــ ــيـــق الــ وصـــــــــــواًل إلـــــــى تـــحـــقـ
واألهداف المنشودة لبرنامج األمم 
في  تتمثل  والتي  لإليدز،  المتحدة 
للجميع  مــتــاحــا  الـــعـــاج  يــكــون  أن 
والــقــضــاء عــلــى انــتــقــال الــفــيــروس 
وحــمــايــة جــمــيــع الــمــتــعــايــشــيــن مع 
المرض وعدم التمييز بينهم بسبب 

إصابتهم.
وأشادت وزيرة الصحة بتنظيم 
االجــتــمــاع الـــذي يــتــزامــن مــع مــرور 
40 عامًا على تشخيص أول إصابة 
بهذا المرض و25 عاما على إنشاء 
المشترك  المتحد  األمـــم  بــرنــامــج 
لمكافحة االيـــدز الــذي كــان لــه دور 
بـــــارز فـــي وضــــع وتــنــفــيــذ األهـــــداف 
ــطــــط  ــخــ واالســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــات والــ
الــعــالــمــيــة مـــع الـــجـــهـــات الــصــحــيــة 
الــرؤيــة  أجـــل تحقيق  مــن  األخــــرى 
نــحــو عــالــم خـــال مــن مـــرض نقص 
عنه  ينجم  ومــا  المكتسب  المناعة 
ــيــــات بــحــلــول عــام  ــن مـــرضـــى ووفــ مـ

.2030
وتقدمت ببالغ الشكر والتقدير 

على الدعوة إلى المشاركة في هذا 
االجتماع المهم، معربة عن تقدير 
القيمة  للجهود  البحرين  مملكة 
لألمم  الــعــام  األمــيــن  يبذلها  الــتــي 
المتحدة  األمــم  ووكــاالت  المتحدة 
المتخصصة للتصدي لوباء االيدز 
ــادرات  ــبــ ــمــ ــن خـــــال الـــجـــهـــود والــ مــ
ــا واحــــــدا  ــفـ ــلــــوقــــوف صـ الــــدولــــيــــة لــ
الــتــحــدي الصحي  هـــذا  لــمــواجــهــة 
الذي يؤرق المجتمع الدولي ويهدد 

األمن الصحي العالمي.
مــمــلــكــة  أن  الـــصـــالـــح  وأكــــــــدت 
من  بالغا  اهتماما  تولي  البحرين 
خــال الــدعــم الــامــحــدود للبرامج 
الــوطــنــيــة الـــوقـــائـــيـــة بــصــفــة عــامــة 
ولــبــرنــامــج مــــرض نــقــص الــمــنــاعــة 
المكتسبة بصفة خاصة، والحرص 
عــلــى تــوفــيــر الــتــمــويــل الــمــســتــدام 
الصحية  التغطية  لتحقيق  الــازم 
الــشــامــلــة والــحــمــايــة االجــتــمــاعــيــة 
للمصابين بهذا المرض واستمراره 
وعـــدم تــأثــره بــالــرغــم مــن الــظــروف 
بــهــا األنــظــمــة الصحية  تــمــر  الــتــي 
ــا  ــورونــ ــة فــــيــــروس كــ ــحـ ــائـ بـــســـبـــب جـ
العالم،  دول  بجميع  )كــوفــيــد-19( 
التآزر  على  ذاتــه  الــوقــت  فــي  مثنية 
ــي الــــــذي تـــبـــديـــه الــبــحــريــن  ــ ــدولـ ــ الـ
لــلــتــقــلــيــل مـــن خــطــر مــــرض نقص 
عالمي،  كــوبــاء  المكتسبة  المناعة 
ــزام الــرفــيــع  ــ ــتـ ــ والـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى االلـ
الجهود  دعــم  خــال  مــن  المستوى 
مــع حلول  ذلـــك  لتحقيق  الــدولــيــة 

عام 2030.
»الصالح«  الوزيرة  واستعرضت 
البحرين  التي اتخذتها  اإلجــراءات 
على كافة المستويات الصحية من 
الرعاية الصحية األولية والثانوية، 
الشاملة  التغطية  توفير  من خال 
ــة مـــرضـــى نـــقـــص الــمــنــاعــة  ــايـ ــرعـ لـ
ــه، إلـــى  ــنــ الــمــكــتــســبــة والــــوقــــايــــة مــ
ــات لــفــحــص  ــاســ ــيــ ــب وضــــــع ســ ــانــ جــ
ــر عـــرضـــة لــلــمــرض  ــثــ الـــفـــئـــات األكــ

ومتابعة  للعاج  الــحــاالت  وتحويل 
اســـتـــكـــمـــالـــهـــم لــــه وتـــوفـــيـــر الـــعـــاج 
والمقيمين  للمواطنين  المجاني 
احترام  بما يضمن  ســواء  على حد 
مــبــدأ الــمــســاواة وحــقــوق اإلنــســان، 
مـــنـــوهـــة بـــالـــتـــزام الــمــمــلــكــة بــبــنــاء 
الـــــقـــــدرات مــــن الـــــكـــــوادر الــمــؤهــلــة 
مرض  مكافحة  برنامج  في  للعمل 
ومتابعة  المكتسبة  المناعة  نقص 
ــبــــر مــتــابــعــة  ــي عــ ــ ــائـ ــ ــوبـ ــ الـــــوضـــــع الـ
البحث  وتــشــجــيــع  األداء  مـــؤشـــرات 
الـــعـــلـــمـــي والـــــــدراســـــــات الــمــتــعــلــقــة 
تنفيذ  عــلــى  وحــرصــهــا  بـــالـــمـــرض، 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــات تــضــمــن الــتــكــامــل 

الوطني  الــبــرنــامــج  بين  والتنسيق 
المكتسب  الــمــنــاعــة  نــقــص  لــمــرض 
األخــرى مثل  البرامج  »االيـــدز« مع 

البرنامج الوطني لمكافحة السل.
وتــطــرقــت إلـــى أهــمــيــة اإلعـــان 
»على   2016 عــام  الــصــادر  السياسي 
المسار السريع للتعجيل بمكافحة 
فـــيـــروس نــقــص الــمــنــاعــة الــبــشــريــة 
بحلول  االيـــدز  وبــاء  على  والقضاء 
عام 2030« واالستراتيجية العالمية 
إليه  لإليدز 2021-2026، و ما أشار 
التنمية  أهداف  الثالث من  الهدف 
الــمــســتــدامــة الــمــتــمــثــل فـــي ضــمــان 
ــمــــاط عــيــش  ــأنــ ــيـــع بــ تـــمـــّتـــع الـــجـــمـ
صحية وبالرفاه، فضا عن تحقيق 
بين  بالمساواة  المتعلقة  األهــداف 
والحد  الــمــرأة،  وتمكين  الجنسين 
مــــن أوجـــــــه الــــتــــفــــاوت، واألهــــــــداف 
ــات الــعــالــمــيــة  ــراكـ ــالـــشـ الــمــتــصــلــة بـ
والسلمية  الــعــادلــة  وبالمجتمعات 

الشاملة.
وبينت أن البحرين من منطلق 
االلـــــتـــــزام بـــهـــذه االســـتـــراتـــيـــجـــيـــات 
ــــدرت في  والـــغـــايـــات والــخــطــط، أصـ

لحماية  خــاصــا  قــانــونــا   2017 ــام  عـ
الــمــتــعــايــشــيــن مـــع الـــمـــرض وصـــون 
والعمل  العاج  تلقي  في  حقوقهم 
بأي صورة  معهم  التعامل  وتجريم 
مـــن صـــور الــتــمــيــيــز، كــمــا تـــم إعـــادة 
للوقاية  الــوطــنــيــة  اللجنة  تشكيل 
البشري  المناعة  نقص  مــرض  من 
في عام 2019 برئاسة وزير الصحة 
ــة مــمــثــلــيــن مــــن مــخــتــلــف  ــويـ وعـــضـ
ــيــــة ومـــمـــثـــلـــي  الــــجــــهــــات الــــحــــكــــومــ
بمن  الــمــدنــي  المجتمع  مــؤســســات 
فــيــهــم مــمــثــلــون عـــن الــمــتــعــايــشــيــن 
مـــع الـــمـــرض. كــمــا تـــم وضـــع خطة 
اســتــراتــيــجــيــة مــتــعــددة الــقــطــاعــات 

وإدماجها بخطط الوزارات، وإشراك 
ممثلي مؤسسات المجتمع المدني 
والـــقـــطـــاع الـــخـــاص والــمــتــعــايــشــيــن 
بالفيروس والمتأثرين به في إعداد 
ــذه الــخــطــة، مــا يــعــكــس الــشــراكــة  هـ
ــيــــن الـــمـــؤســـســـات  الـــمـــجـــتـــمـــعـــيـــة بــ
ــة  ــيـ ــومـ ــكـ ــة وغـــــيـــــر الـــحـ ــيــ ــومــ ــكــ ــحــ الــ
مع  التعامل  فــي  أهدافنا  لتحقيق 

هذا الوباء.
العمل  اســتــمــراريــة  أكـــدت  كما 
لــتــنــفــيــذ الــخــطــة االســتــراتــيــجــيــة 
 ،2025  -  2020 ــدز  ــ اإليـ لــمــكــافــحــة 
ــة الــبــحــريــن  ــ بــمــا يــنــســجــم مـــع رؤيـ
والــــخــــطــــة   2030 االقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
 2025-2016 لــلــصــحــة  الـــوطـــنـــيـــة 
وبرنامج الحكومة 2019 - 2022، إذ 
اللجنة االستراتيجية  تتمثل رؤية 
تندر فيها  إلى حقبة  االنتقال  في 
المناعة  نقص  بفيروس  اإلصــابــة 
وقــعــت  وإذا  ــريـــن،  ــبـــحـ الـ بــمــمــلــكــة 
العدوى ال سمح اهلل فإن المرضى 
ــتــــعــــون بـــــرعـــــايـــــة صـــحـــيـــة  ــتــــمــ ــيــ ســ
مستوى  أعــلــى  لتحقيق  مستمرة 

من الصحة.

يــــــــذكــــــــر أنـــــــــــــه خـــــــــــــال هـــــــذه 
السفير  ونــيــابــة عــن  االجــتــمــاعــات 
ــارس الــرويــعــي الــمــنــدوب  جــمــال فــ
ــم لــمــمــلــكــة الــبــحــريــن لــدى  ــدائــ الــ
األمــــم الــمــتــحــدة بــنــيــويــورك، قــّدم 
حاتم،  عبدالحميد  حــاتــم  السيد 
ــنـــدوب  ــمـ الـ ونــــائــــب  أول  ســـكـــرتـــيـــر 
دول مجلس  بــاســم  بــيــانــا  الـــدائـــم، 
الــتــعــاون لــــدول الــخــلــيــج الــعــربــيــة، 
الـــخـــلـــيـــج  دول  ــــف  ــوقـ ــ مـ لـــتـــعـــلـــيـــل 
فيه  أّكــد  السياسي،  اإلعـــان  تجاه 
الحقوق السيادية للدول األعضاء 
والتعهدات  االلــتــزامــات  تنفيذ  في 
ــي هــــــذا اإلعـــــــــان بــمــا  ــ الــــــــــــواردة فـ
والتشريعات  الــقــوانــيــن  مــع  يتفق 
الدينية  القيم  واحــتــرام  الوطنية، 

والثقافية للمجتمع.
الــلــجــنــة  أن  بـــالـــذكـــر  الـــجـــديـــر 
الرفيعة المستوى قامت بمراجعة 
ــرز فــي  ــ ــحـ ــ ــمـ ــ ــتــــقــــدم الـ ــلــ شــــامــــلــــة لــ
االلـــتـــزامـــات الــتــي تــم الــتــعــهــد بها 
 2016 لعام  السياسي  اإلعـــان  فــي 
نحو إنهاء وباء اإليدز بحلول عام 
االستجابة،  تستمر  وكــيــف   ،2030
بأبعادها االجتماعية واالقتصادية 
والــســيــاســيــة، فـــي الــمــســاهــمــة في 
فـــي خــطــة عـــام 2030 من  الــتــقــدم 
والهدف  المستدامة  التنمية  أجل 

الصحي العالمي.
ــيــــع  ــرفــ ــاع الــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ وقــــــــــدم االجــ
ورصد  لتوجيه  توصيات  المستوى 
االستجابة لفيروس نقص المناعة 
 ،2021 عــام  بعد  »اإليــــدز«  البشرية 
بــمــا فـــي ذلــــك الـــتـــزامـــات جــديــدة 
للقضاء  العمل  لتسريع  ملموسة 
على وباء اإليدز بحلول عام 2030 
وكذلك لتعزيز االلتزام والمشاركة 
المتجددة من قبل القادة والبلدان 
لتسريع  والــشــركــاء  والمجتمعات 
وتنفيذ استجابة شاملة ومتكاملة 
البشرية  المناعة  نقص  لفيروس 

»اإليدز«.

وزيرة ال�شحة ت�شارك في الجتماع الأممي حول »الإيدز« بالأمم المتحدة..

التو�ضية بت�ضريع العمل للق�ضاء على المر�ض بحلول عام 2030 

االجتماعية  والتنمية  العمل  وزير  أكد 
أن  حميدان  علي  محمد  بن  جميل  السيد 
الوزارة تتابع عن كثب وتيرة إنشاء المرافق 
ـــــق األهـــــــداف  ــدة وفـ ــديــ ــجــ ــة الــ ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ االجـ
ــتـــي اشــتــمــل عــلــيــهــا بــرنــامــج  والـــمـــحـــاور الـ
الحكومة للسنوات 2019 -2022، والمتمثلة 
فـــي تــلــبــيــة االحـــتـــيـــاجـــات الــتــطــويــريــة في 
العمل  وأن  الــبــحــريــن،  مملكة  مــحــافــظــات 
مستمر على متابعة تنفيذ ستة مشروعات 
إنــشــائــيــة جــديــدة بــالــتــعــاون والــتــنــســيــق مع 
وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط 
العمراني، لمواصلة تقديم خدمات متنوعة 
عدد  فــي  المجتمع  وشــرائــح  فــئــات  لجميع 
المواطنين  حصول  لتسهيل  المناطق  من 
عــلــى هـــذه الــخــدمــات بــالــقــرب مــن مناطق 
مجمع  وهــي  السبل،  وأســرع  بأيسر  سكنهم 
اإلعاقة الشامل في عالي، مجمع الخدمات 
ــي مــديــنــة عــيــســى، مجمع  االجــتــمــاعــيــة فـ
الـــرعـــايـــة االجــتــمــاعــيــة فـــي مــديــنــة حــمــد، 
ومركز  الشامل،  االجتماعي  البديع  مركز 
إلى  العاصمة،  بمحافظة  شامل  اجتماعي 
جــانــب إنــشــاء نــاد نــهــاري لــرعــايــة الــوالــديــن 

بمركز جد حفص االجتماعي.
ــذه  ــ هـ إنـــــــشـــــــاء  إن  ــدان  ــ ــيــ ــ ــمــ ــ حــ وقـــــــــــال 
ــأتــــي لــتــلــبــيــة احـــتـــيـــاجـــات  ــمــــشــــروعــــات يــ الــ
نوع  لتطوير  السعي  إطــار  في  المواطنين، 
تقدمها  التي  التنموية  الخدمات  ومستوى 
الــحــكــومــة، وخــاصــة لفئة األشــخــاص ذوي 
المواطنين،  وكبار  العزيمة(  )ذوي  اإلعاقة 
ــــر من  ــن تــوفــيــر احــتــيــاجــات األسـ فـــضـــًا عـ
مــخــتــلــف الـــمـــســـاعـــدات وخـــدمـــات الــرعــايــة 

والتأهيل االجتماعي.
ــدان الـــشـــكـــر إلــــــى كـــافـــة  ــيــ ــمــ ووجــــــــه حــ
الـــشـــركـــاء والـــداعـــمـــيـــن لـــهـــذه الــمــشــروعــات 
التنموية، منها الصندوق الكويتي للتنمية 
االقتصادية العربية، لتمويله بناء، وتشييد 

الرعاية  ومجمع  الــشــامــل  اإلعــاقــة  مجمع 
االجــتــمــاعــيــة فـــي مــديــنــة حـــمـــد، ومــجــمــع 
عيسى،  مدينة  فــي  االجتماعية  الــخــدمــات 
وكـــذلـــك شــركــة ألــمــنــيــوم الــبــحــريــن )ألــبــا( 
كلفة  مــن  األكــبــر  الــجــزء  بتمويل  لتبرعها 
وشركة  الشامل،  االجتماعي  البديع  مركز 
يوسف بن أحمد كانو على مبادرتها بتمويل 
بــنــاء وتــجــهــيــز مــركــز اجــتــمــاعــي شــامــل في 

المنامة.
ــة الــشــامــل من  ــاقـ ويــعــتــبــر مــجــمــع اإلعـ
أوجه  التي توفر  المتخصصة  المراكز  أكبر 
اإلعاقة  ذوي  والتأهيل لألشخاص  الرعاية 
موقع  في  تأهيلهم  وإعـــادة  العزيمة(  )ذوي 
ــد عــلــى أرض تــبــلــغ مــســاحــتــهــا حــوالــي  واحــ
مباٍن   10 يتكون من  إذ  مربع،  متر  ألــف   20
لتقديم خدمات عاج ورعاية وتعليم وإعادة 
تأهيل لألشخاص ذوي اإلعاقة كالمصابين 
والــتــوحــد  والــبــكــم  والــصــم  بــمــتــازمــة داون 
ــاغـــي واألمــــــــراض الــعــقــلــيــة.  والـــتـــلـــف الـــدمـ
ويأتي تمويل المشروع بدعم من الصندوق 
الكويتي للتنمية االقتصادية العربية ضمن 
العمل  وجـــار  الــخــلــيــجــي،  التنمية  بــرنــامــج 

الستكمال تجهيز وتأثيث المجمع.
الرعاية  مجمع  بمشروع  يتعلق  وفيما 
االجــتــمــاعــيــة فــي مــديــنــة حــمــد، الـــذي يتم 
ــن الـــصـــنـــدوق الــكــويــتــي  تــنــفــيــذه بـــدعـــم مــ
للتنمية االقتصادية العربية ضمن برنامج 
إلى تقديم  فإنه يهدف  الخليجي،  التنمية 
ــات الــــرعــــايــــة االجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــ ــدمـ ــ ــل خـ أفــــضــ
والنفسية والصحية عبر مراكز متخصصة 
للرعاية االجتماعية، ومراكز اإليواء، حيث 
دار  تشمل:  لإليواء  مباٍن   6 المشروع  يضم 
ــبـــنـــات( ودار  رعـــايـــة األحــــــداث )لــلــبــنــيــن والـ
األمان لرعاية المتعرضات للعنف األسري 
ودار  والــنــســاء(،  )للرجال  بالبشر  واالتــجــار 
ــة لــلــرعــايــة االجـــتـــمـــاعـــيـــة، ومــبــنــى  ــرامـ ــكـ الـ

الخدمات المشتركة، ومن المتوقع االنتهاء 
من أعمال التشييد في يناير من عام 2022.
وبالنسبة إلى مشروع مجمع الخدمات 
يتم  والــذي  االجتماعية في مدينة عيسى، 
الخليجي  التنمية  برنامج  ضمن  تنفيذه 
للتنمية  الــكــويــتــي  الـــصـــنـــدوق  مـــن  بـــدعـــم 
االقــتــصــاديــة الــعــربــيــة، فــإنــه يتضمن إعــادة 
ــاء وتــجــهــيــز الـــمـــراكـــز الـــقـــائـــمـــة حــالــيــًا  ــنـ بـ
بــمــنــطــقــة مــديــنــة عــيــســى بــمــبــاٍن مــتــطــورة 
المسنين  لرعاية  دارًا  تشمل:  مباٍن   6 تضم 
ومركزًا اجتماعيًا ومركز التأهيل األكاديمي 
الخدمات  ومبنى  اإلعــاقــة  لـــذوي  والمهني 
المشتركة باإلضافة إلى تطوير مبنى بنك 
ومبنى  اإلعــاقــة،  لـــذوي  والــكــويــت  البحرين 
الروضة، ومن المتوقع أن يتم التشغيل في 

النصف الثاني من عام 2022م.
االجتماعي  البديع  مــركــز  مــشــروع  أمــا 
ــات  ــدمـ ــم خـ ــديـ ــقـ ــهـــدف إلــــــى تـ ــيـ الــــشــــامــــل فـ
استيعابية  بــطــاقــة  االجــتــمــاعــيــة  الــحــمــايــة 
ويــقــدم مختلف  يــومــيــًا،  مــواطــنــًا   550 تبلغ 

واإلرشاد  االجتماعية،  المساعدات  خدمات 
األســــــــــري، وتـــنـــفـــيـــذ األحـــــكـــــام الــقــضــائــيــة 
والمطلقات،  المطلقين  أبــنــاء  الســتــقــبــال 
األســرة  احتياجات  رصــد جميع  إلــى جانب 
االجتماعي  البحث  خــال  مــن  البحرينية 
الميداني الشامل، فضًا عن تقديم برامج 
ناديا  المركز  يتضمن  األســرة، حيث  تنمية 
وآخــر  المواطنين،  لكبار  نهاريا  اجتماعيا 
في  يقدم خدماته  والناشئة  األطفال  لفئة 
مجال تنمية الطفولة، كما سيخدم المركز 
التوظيف  مكتب  عبر  عمل  عــن  الباحثين 
ــم الـــتـــوجـــيـــه واإلرشـــــــاد  ــديـ ــقـ ــب وتـ ــدريــ ــتــ والــ

المهني وخدمات التأمين ضد التعطل.
كما تم إنشاء نادي جد حفص النهاري 
للوالدين في مركز جدحفص االجتماعي، 
 )100( مــن  بأكثر  تــقــدر  استيعابية  بطاقة 
لتتولى  حاليًا  جــاٍر  والعمل  ومسنة،  مسن 
إدارتــه  المدني  المجتمع  منظمات  إحــدى 
ــرار جــمــيــع األنـــديـــة الــنــهــاريــة الــتــي  عــلــى غــ
أنـــشـــأتـــهـــا الــــــــــوزارة ضـــمـــن مـــبـــدأ الـــشـــراكـــة 

المجتمعية الفاعلة.
وانـــطـــاقـــًا مـــن مـــبـــدأ شـــراكـــة الــقــطــاع 
الحكومي المجتمعية مع القطاع الخاص، 
شامل  اجتماعي  مركز  بإنشاء  البدء  تقرر 
بــمــحــافــظــة الـــعـــاصـــمـــة، يــتــكــون مـــن قــاعــة 
اجتماعي  نهاري  ونــاٍد  وفعاليات  احتفاالت 
المنتجة،  لألسر  وقسم  الــوالــديــن،  لرعاية 
وأقسام لتقديم خدمات البحث االجتماعي 
االجتماعية،  والمساعدة  األســري  واإلرشــاد 
الطفولة  لــخــدمــات  أقــســام  إلـــى  بــاإلضــافــة 
واألسرة وحاضنات لألسر المنتجة، وكذلك 
ــمـــشـــروعـــات  مــجــمــع لـــألســـر الــمــنــتــجــة والـ
المنزلية، علمًا بأن المركز سيقدم خدماته 
الــتــي يقدمها مركز  الــخــدمــات  إلــى جــانــب 
الـــواقـــع فــي منطقة  الــمــنــامــة االجــتــمــاعــي 

الجفير. 

تقدم خدمات تنموية �شاملة في مختلف مناطق البحرين.. وزير العمل:

لتلبي�ة احتياج�ات المواطني�ن مراك�ز اجتماعي�ة ومجمع�ات خدمي�ة جدي�دة 

} وزير العمل والتنمية االجتماعية.

الشؤون  لجنة  رئيس  أشــاد 
ــة والـــــدفـــــاع واألمـــــن  ــيـ ــارجـ الـــخـ
ــنــــي الـــمـــهـــنـــدس مــحــمــد  الــــوطــ
باإلنجاز  البوعينين  السيسي 
وزارة  حــقــقــتــه  ــذي  ــ الـ الـــوطـــنـــي 
الــداخــلــيــة بــقــيــادة الــفــريــق أول 
الــشــيــخ راشـــــد بـــن عـــبـــداهلل آل 
رئيس  الــداخــلــيــة  وزيـــر  خليفة 
لــــجــــنــــة مــــــحــــــاربــــــة الــــتــــطــــرف 
ومــكــافــحــة اإلرهـــــــاب وتــمــويــلــه 
تقرير  باعتماد  األمــوال  وغسل 
الـــمـــتـــابـــعـــة الــــثــــانــــي لــمــمــلــكــة 
الــبــحــريــن فـــي مــكــافــحــة غسل 
األمــوال وتمويل اإلرهـــاب، وفي 
الدولية خال  المعايير  تنفيذ 
اجتماع مجموعة العمل المالي 
لـــدول الــشــرق األوســـط وشمال 
 ،)MENAFATF( ــا  ــيـ ــقـ ــريـ إفـ
»حـــظـــر  مــــــرســــــوم  أن  مــــــؤكــــــدا 
ومكافحة غسيل األموال« الذي 
مررته لجنة الشؤون الخارجية 
والدفاع واألمن الوطني انعكس 
ــكــــل واضــــــــــح عــــلــــى جـــهـــود  بــــشــ
تحديث  فــي  الــبــحــريــن  مملكة 
المنظومة  التشريعات لحماية 
الوطنية لحظر ومكافحة غسل 
األموال وتجريم تمويل انتشار 
التسلح وذلك بإحرازها تقدما 
في هذا المجال من خال رفع 
درجات امتثالها وفقا لتوصيات 

مجموعة العمل المالي.
أن مــرســوم »حظر  وأضـــاف 
ومـــكـــافـــحـــة غـــســـيـــل األمـــــــــوال« 
بــشــكــل مكثف  الــلــجــنــة  عــمــلــت 
أبــعــاده  فــي  والــنــظــر  لمناقشته 
ونتائجه وذلك بعد أخذ مرئيات 
ذات  والــجــهــات  الــداخــلــيــة  وزارة 

االخــتــصــاص، والـــذي كــان أبــرز 
تمريره،  من  المتوقعة  النتائج 
هـــو اعـــتـــمـــاد تــقــريــر الــمــتــابــعــة 
في  الــبــحــريــن  لمملكة  الــثــانــي 
مكافحة غسل األموال وتمويل 
المعايير  ، وفي تنفيذ  اإلرهاب 
ــاع  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الـــــــدولـــــــيـــــــة خــــــــــال اجـ
ــالــــي  ــمــ ــة الــــعــــمــــل الــ ــوعــ ــمــ ــجــ مــ
لـــدول الــشــرق األوســـط وشمال 
إفـــريـــقـــيـــا، مـــمـــا جـــعـــل مــجــلــس 
ــواب حــريــصــا عــلــى تــمــريــره  ــنـ الـ
قبل  مــن  الــتــصــويــت عليه  عــبــر 
مجلس النواب وإقراره من قبل 
»أن  موضحا  الــشــورى،  مجلس 
الشؤون  ولجنة  الداخلية  وزارة 
ــة والـــــدفـــــاع واألمـــــن  ــيـ ــارجـ الـــخـ
بينها تعاون وثيق  الوطني كان 
ومشترك في كافة مراحل إقرار 
أمــر يعزز مبدأ  الــمــرســوم، وهــو 
السلطات ويرتقي  بين  التعاون 
بــاألعــمــال الــوطــنــيــة فــي سبيل 
داخليا  البحرين  رفعة  تحقيق 

وخارجيا«.
وأشــــــــار الـــنـــائـــب الــســيــســي 

مــاضــيــة  الـــبـــحـــريـــن  »أن  إلــــــى 
بشكل جاد في االلتزام بتنفيذ 
بمكافحة  الخاصة  التوصيات 
اإلرهاب  وتمويل  األمــوال  غسل 
بقيادة  وذلــك  التسلح،  وانتشار 
رئـــيـــس لجنة  الــداخــلــيــة  وزيـــــر 
مـــحـــاربـــة الـــتـــطـــرف ومــكــافــحــة 
اإلرهــــــــــــــاب وتــــمــــويــــلــــه وغـــســـل 
األموال وبالعمل المشترك في 
التشريعي مع مجلس  الجانب 
كبيرة من  عبر سلسلة  الــنــواب، 
في  المبذولة  الحثيثة  الجهود 

هذا الجانب«.
وأضاف  أن إنشاء وتشكيل 
ــة مـــتـــخـــصـــصـــة لـــلـــدفـــع  ــنــ ــجــ لــ
بالجهود التي تقوم بها مملكة 
البحرين في هذا المجال يأتي 
على  مكانتها  وتــعــزيــز  لحفظ 

الخارطة العالمية.
الشؤون  لجنة  رئيس  وأكــد 
ــة والـــــدفـــــاع واألمـــــن  ــيـ ــارجـ الـــخـ
مــمــلــكــة  ــود  ــهــ جــ »أن  ــنــــي  الــــوطــ
الــبــحــريــن فـــي إصـــــدار الــعــديــد 
مــــن الـــقـــوانـــيـــن والـــتـــشـــريـــعـــات 
الــجــديــدة، ووضــع خطط عمل 
مستمدة من توصيات التقارير 
الحثيث مع  والــعــمــل  الــدولــيــة، 
الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة أثـــمـــرت 
بتحقيق العديد من االنجازات 
واإلشادات الدولية التي جعلتنا 
التشريعية  بالمنظومة  نفخر 
في البحرين واآلليات الوطنية 
ــال  ــمــ ــكــ ــتــ الــــــتــــــي وضــــــعــــــت الســ
التحسينات على األنظمة ورفع 
ألحدث  وفقًا  االمتثال  درجــات 
مجموعة  توصيات  مستجدات 

 .)FATF( العمل المالي
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احتياجات  البلدي  المحرق  مجلس  تباحث 
لقاء  خــال  مــن  والــهــواة  المحترفين  الصيادين 
الــثــروة  بـــإدارة  المجلس  اجتماعات  قــاعــة  فــي  تــم 
الــبــلــديــات  ــؤون  ــ فـــي وزارة األشـــغـــال وشـ الــبــحــريــة 
والتخطيط العمراني ممثلة في وليد المحميد.

ووصف رئيس المجلس غازي المرباطي هذا 
رؤية  على  األعضاء  اّطلع  إذ  بالمثمر،  االجتماع 
المرافئ  تطوير  بإمكانيات  يتعلق  فيما  اإلدارة 
أكبر  والتي تضم  المحرق  البحرية في محافظة 
عـــدد مــن الــمــرافــئ وأهــمــهــا تــاريــخــًيــا فــي مملكة 

البحرين.
بجهود  المجلس  وأعــضــاء  المرباطي  وأشـــاد 
إدارة الثروة البحرية وتعاونها البناء مع المجلس 
البلدي، ومساعيها الدؤوبة في معالجة المشاكل 
التي تعتري تطوير وإدارة المرافئ الحالية. وتقوم 
تصحيح  تشمل  عملية  رؤيــة  تطبيق  على  اإلدارة 
أوضـــــاع الــعــقــود بــمــا يــضــمــن حـــقـــوق الــصــيــاديــن 
المرافئ،  واحـــد، وصيانة  آن  فــي  الــدولــة  وحــقــوق 
والـــخـــطـــط الــمــتــاحــة إليـــجـــاد مـــرافـــئ ومـــراســـي 
محترفين  مــن  الــمــحــرق  صــيــادي  لجميع  تكفي 
مــع جميع  الــدولــة  تعامل  أن  إلــى  وهـــواة، مشيًرا 
الدولة  نظرة  يؤكد  وهــواة،  محترفين  الصيادين، 
ما  أغــلــى  وهـــي  السمكية،  الــثــروة  عــلــى  للحفاظ 
تملك البحرين بفضل المورد الطبيعي المتجدد 
عليه  يعول  يــزال  وال  الــوطــن  عليه  اعتمد  الــذي 

وبالتالي  واألســاســي،  المستدام  للغذاء  كمصدر 
قدر  على  المهنة  هــذه  ممارسي  كل  تشجيع  يتم 

كبير من االهتمام والتشجيع.
وقال المرباطي إن ثمة تحديا قائما يختص 
الــكــافــيــة الســتــيــعــاب  الــمــســاحــات  إيـــجـــاد  بكيفية 
ــقــــوارب الــتــي ال تــجــد لــهــا مـــواقـــف حــالــيــة، إذ  الــ
كبيرة،  مساحات  وتخصيص  توفير  ذلك  يتطلب 
وهو ما نطالب بالسعي لتحقيقه من خال عدة 
الحالية،  المساحات  استماك  منها  مقترحات، 
إذ اقترحنا موقًعا معيًنا ولكنه لن يستوعب أكثر 
من 20% من الحاجة الحالية. وبناء عليه ال بد 
إضافة  الحكومية  المسؤولية  تشمل  خطة  مــن 
إلى مسؤولية القطاع الخاص، من خال التعاون 
أي  السواحل،  من  تجارًيا  المستفيد  القطاع  مع 

المدن الساحلية الجديدة.
جــــــاء هــــــذا االجــــتــــمــــاع نـــتـــيـــجـــة لـــتـــحـــركـــات 
األهلي  والــقــطــاع  الــبــلــدي  والمجلس  الــصــيــاديــن 
من أجل إيجاد الخدمات المناسبة للصيادين، إذ 
يسعى المجلس إلى تبني قضايا الصيادين الذين 
عن  ناهيك  بحًتا  وبيئّيا  بلدّيا  نشاطهم  يعتبر 
تتصل  التي  واالجتماعية  االقتصادية  الجوانب 
بنشاطهم وتحركاتهم وفي ظل تشجيع المجلس 
ألن يكون البحريني هو القائم على عملية الصيد 
الازمة  التسهيات  وتقديم  تحفيزه  خــال  مــن 

إليه.

م��ج��ل�����ض ال���م���ح���رق ال���ب���ل���دي ي��ب��ح��ث م��ع 

ال�ضيادين اح��ت��ي��اج��ات  ال��ب��ح��ري��ة«  »ال���ث���روة 

} محمد ال�سي�سي.

} خالل المحا�سرة  اإللكترونية لموظفي إدارة تقنية المعلومات واالتصاالت.

} د. ميرزا خالل اجتماعه مع وفد ال�سركة البريطانية عن بعد.

ــة الـــعـــامـــة لــمــجــلــس الـــشـــورى  ــانــ نــظــمــت األمــ
تــقــنــيــة  إدارة  لـــمـــوظـــفـــي  ــة  ــيـ ــتـــرونـ ــكـ إلـ مـــحـــاضـــرة 
االحتيال  »مواجهة  حول  واالتــصــاالت  المعلومات 
العامة  اإلدارة  مــع  بالتعاون  وذلـــك  اإللــكــتــرونــي«، 
بــوزارة  واإللكتروني  االقتصادي  الفساد  لمكافحة 
الــداخــلــيــة، قــدمــهــا عــامــر صــالــح إبــراهــيــم رئــيــس 
ــوزارة  بـ اإللــكــتــرونــيــة  الــجــرائــم  مكافحة  إدارة  فـــرع 

الداخلية.
وتــــنــــاولــــت الــــمــــحــــاضــــرة تـــعـــريـــف االحـــتـــيـــال 
انتشار جرائمه،  أسباب  وأهم  وأنواعه،  اإللكتروني 
ــن هــذه  واالســـتـــراتـــيـــجـــيـــات الــمــتــبــعــة لــلــحــمــايــة مـ
الــجــرائــم، إلـــى جــانــب عـــرض بــعــض األمــثــلــة على 
جــرائــم االحــتــيــال اإللــكــتــرونــي واســتــعــراض طــرق 

مواجهته والتصدي إليه.

منتسبي  تعريف  المحاضرة  خال  جرى  كما 
ــال  ــيـ ــتـ األمـــــانـــــة الـــعـــامـــة بــكــيــفــيــة مـــواجـــهـــة االحـ
اإللــكــتــرونــي وتــفــادي الــوقــوع فــيــه، بــمــا يسهم في 
وأداء  بالمجلس  العمل  لتطوير  قــدراتــهــم  تعزيز 
مــهــامــهــم الــوظــيــفــيــة عــلــى أكــمــل وجــــه، وذلــــك من 
خـــال إكــســابــهــم خــبــرات عــالــيــة فــي هـــذا المجال 
ــار الـــعـــام لــمــصــطــلــح االحــتــيــال  ــاإلطـ وتــعــريــفــهــم بـ

اإللكتروني.
الــجــديــر بــالــذكــر أن الــمــحــاضــرة تــأتــي ضمن 
عن  التدريبية  والـــورش  الــمــحــاضــرات  مــن  سلسلة 
لتطوير  المعتمدة،  التدريب  لخطة  تفعيا  ُبعد، 
العامة لمجلس  األمانة  إمكانات منتسبي  وتعزيز 
الشورى وإكسابهم المزيد من الخبرات بما يسهم 

في مساندة الدور التشريعي ألعضاء المجلس. 

»اأم���ان���ة ال�������ض���ورى« ت��ن��ظ��م م��ح��ا���ض��رة اإل��ك��ت��رون��ي��ة 

ل��م��ن��ت�����ض��ب��ي��ه��ا ب�����ض��اأن »الح���ت���ي���ال الإل���ك���ت���رون���ي«

} وزيرة ال�سحة.

ميرزا يناق�ض الفر�ض ال�ضتثمارية في م�ضاريع الطاقة المتجددة مع �ضركة بريطانية 



ــاء »الــمــجــلــس  انـــتـــخـــب أعــــضــ
ــابـــع  ــتـ ــلــــيــــمــــي الـ الـــتـــنـــفـــيـــذي اإلقــ
ــة لــمــكــافــحــة  ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ ــلــــرابــــطــــة الـ لــ
ــة الــعــلــوم  الــــصــــرع« رئـــيـــســـة رابــــطــ
ــبـــاء  الــعــصــبــيــة فـــي جــمــعــيــة األطـ
الـــبـــحـــريـــنـــيـــة الــــدكــــتــــورة فــاطــمــة 
المجلس،  عبداهلل عضوا في هذا 
من  تتمكن  بحرينية  أول  لتكون 
كـــســـب ثـــقـــة دولــــيــــة وتــــفــــوز بــهــذه 

العضوية.
أت الدكتورة غادة القاسم  وهنَّ
رئيسة جمعية األطباء البحرينية 
الـــدكـــتـــورة عـــبـــداهلل بــهــذا اإلنــجــاز 
الــــــذي يـــؤكـــد مـــــرة أخــــــرى كـــفـــاءة 
وجـــــدارة الــطــبــيــب الــبــحــريــنــي في 
مختلف التخصصات الطبية بما 
الدقيقة،  التخصصات  ذلـــك  فــي 
معربًة د. القاسم عن دعم جمعية 
ــاء لــعــمــل جــمــيــع الـــروابـــط  ــبـ األطـ
التخصصية في الجمعية لتحقق 
الــمــمــارســات  تــطــويــر  فــي  مهمتها 
الـــطـــبـــيـــة فــــي مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
العالمية  الــجــهــود  فــي  ــام  ــهـ واإلسـ

ذات الصلة.
مـــن جــانــبــهــا قــالــت الــدكــتــورة 
ــا إن  ــهــ ــح لــ ــريــ ــصــ عــــــبــــــداهلل فــــــي تــ
ــا فــــــي عــــضــــويــــة هــــذا  ــهــ ــابــ ــخــ ــتــ انــ
ــن إبـــــراز  الـــمـــجـــلـــس ســيــمــكــنــهــا مــ

المساهمة البحرينية في مكافحة 
الــصــرع عــلــى الــمــســتــوى الــدولــي، 
الوطنية  إلى دعم الجهود  إضافة 
الــعــامــلــة عــلــى تــوفــيــر إحــصــائــيــات 
دقيقة حول أعداد مرضى الصرع 
بحسب  وتصنيفهم  البحرين،  في 
وإجراء  المرضية،  والحالة  العمر 
الــمــزيــد مــن الــدراســات واألبــحــاث 
حولهم، ومتابعة أحدث األساليب 
ــول الـــعـــالـــم، ونــشــر  ــ الـــعـــاجـــيـــة حـ
الــوعــي بــمــرض الــصــرع، والــوقــايــة 
ــه، والـــــتـــــعـــــاون مـــــع مــخــتــلــف  ــ ــنـ ــ مـ
التجمعات المشابهة في المنطقة 

ــا يــضــمــن تــجــويــد  ــمـ ــالــــم، وبـ ــعــ والــ
ــة الـــمـــقـــدمـــة  ــيـ ــبـ الــــخــــدمــــات الـــطـ

لمرضى الصرع في البحرين.
فــي  ــداهلل  ــ ــبـ ــ عـ د.  ــت  ــ ــحــ ــ وأوضــ
تــصــريــح لــهــا بــهــذه الــمــنــاســبــة أن 
اإلقليمي  الــتــنــفــيــذي  »الــمــجــلــس 
التابع للرابطة الدولية لمكافحة 
الــــصــــرع« يــنــهــض بـــــدور كــبــيــر في 
لمرضى  المقدم  الــعــاج  تحسين 
ــواقــــب  ــعــ ــلــــل مـــــن الــ ــقــ الـــــصـــــرع ويــ
الـــصـــحـــيـــة واالجـــتـــمـــاعـــيـــة لـــهـــذا 
ــــرض، ويــــــــؤدي إلـــــى تــحــســيــن  ــمـ ــ الـ
فرص المرضى في الحصول على 

مــســتــويــات تــعــلــيــم وعــمــل أفــضــل، 
بالمجتمع  اندماجهم  من  ويعزز 
أصحاء  كأفراد  منهم  واالستفادة 

منتجين.
يشار إلى أن الدكتورة فاطمة 
ــورد  ــبــ ــداهلل حـــاصـــلـــة عـــلـــى الــ ــ ــبـ ــ عـ
ــوم  ــلـ ــعـ الــــكــــنــــدي فـــــي أمــــــــــراض الـ
الـــعـــصـــبـــيـــة، والــــزمــــالــــة الــكــنــديــة 
ــرض الـــــصـــــرع وتــخــطــيــط  ــ ــ فـــــي مـ
ــاغ، كــمــا أنــهــا عــضــو منتدب  ــدمـ الـ
التنفيذي  اإلداري  المجلس  فــي 
الدولي  باالتحاد  األوسط  للشرق 

لمكافحة الصرع.
وقـــد أســهــمــت د. عــبــداهلل في 
»التحالف  وقت سابق في تشكيل 
الـــبـــحـــريـــنـــي لــمــكــافــحــة الـــصـــرع« 
الـــــــذي أطـــلـــقـــتـــه رابــــطــــة الـــعـــلـــوم 
ــاء  ــ ــبـ ــ ــة بـــجـــمـــعـــيـــة األطـ ــيـ ــبـ ــعـــصـ الـ
البحرينية بهدف تنسيق الجهود 
الوطنية الرامية إلى إلقاء مزيد 
مـــن الـــضـــوء عــلــى مــــرض الــصــرع 
فـــي مــمــلــكــة الــبــحــريــن وتــحــســيــن 
ــبـــيـــة الـــمـــقـــدمـــة  الــــخــــدمــــات الـــطـ

للمرضى.
ــودا كــبــيــرة  ــ ــهـ ــ كـــمـــا بــــذلــــت جـ
عضوا  البحرين  مملكة  لتصبح 
لمكافحة  الـــدولـــي  ــاد  ــحـ »االتـ فـــي 
الــتــصــويــت  تـــم  بــعــد أن  ــرع«  ــصــ الــ

المؤتمر  في  األعضاء  الــدول  من 
ــرع فــي  الــــدولــــي لــمــكــافــحــة الــــصــ
الــعــاصــمــة الــتــايــانــديــة بــانــكــوك 
بركب  الــبــحــريــن  لتلحق  مــؤخــرا، 
ــة  ــيـ ــربـ ــعـ الـــــــــدول الـــخـــلـــيـــجـــيـــة والـ

األعضاء في هذا االتحاد. 
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شـــهـــد قـــطـــاع الــتــكــنــولــوجــيــا 
المالية تطورًا كبيرًا في السنوات 
تطوره  وتيرة  وتسارعت  األخــيــرة، 
ــن الـــمـــاضـــيـــتـــيـــن  ــيــ ــتــ ــنــ ــســ فـــــــي الــ
حـــتـــى تـــضـــاعـــف حـــجـــم الــحــلــول 
المطروحة في السوق عدة مرات، 
بين  والــشــراكــة  الجهود  وساهمت 
القطاعين العام والخاص في أن 
تحصل البحرين على تقدير عال 
المالية  التكنولوجيا  مجال  فــي 
لدى عدد من التقارير والمؤشرات 
البيئة  تقرير  صنف  إذ  الــدولــيــة، 
المالية  للتكنولوجيا  الــداعــمــة 
الــــعــــالــــمــــي مـــمـــلـــكـــة الـــبـــحـــريـــن 
ــرز خــمــس بــيــئــات داعــمــة  ضــمــن أبـ
لـ»الفنتيك« على مستوى منطقة 
إفريقيا،  وشمال  األوســط  الشرق 
 Global ــر  ــريــ ــقــ تــ ــنــــف  صــ ــا  ــمــ كــ
 Startup Genome Report
المالية  التكنولوجيا  2020 قطاع 
ــمـــن أبــــرز  ــريـــن مــــن ضـ ــبـــحـ فــــي الـ
بالشركات  المتعلقة  الــقــطــاعــات 

الناشئة.
ــبــــحــــريــــن  ــج الــ ــيــ ــلــ ــح خــ ــ ــ ــبـ ــ ــ وأصـ
ــة مـــنـــذ  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ ــلــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا الـ لــ
الـــواحـــدة  الــمــحــطــة  بــمــثــابــة   2018
إذ جــرى  الـــمـــالـــيـــة،  لــلــتــكــنــولــوجــيــا 
أكـــثـــر مـــن 100 شــريــك  اســتــقــطــاب 
مــحــلــي ودولــــــــي، مــــن ضــمــنــهــم 20 
ــي مـــجـــال الــتــكــنــولــوجــيــا  شـــركـــة فــ
المالية عبر منصة تسريع األعمال، 
هــذه  تلفت  أن  مستغربا  يــكــن  ولـــم 
اإلنـــجـــازات الـــدول الــمــتــطــورة، وهو 
مـــا عــكــســتــه تــصــريــحــات هــيــديــكــي 
مملكة  لــدى  الياباني  السفير  إيتو 
له  سابقة  مقابلة  خــال  البحرين 
حين  الخليج«  »أخبار  صحيفة  مع 
قال إن اليابان يمكنها تعلم الكثير 
في قطاع التكنولوجيا المالية من 
ــهـــادة مــهــمــة على  الــبــحــريــن فـــي شـ
نجاح مساعي المملكة في أن تكون 
مـــركـــزًا إقــلــيــمــيــًا وعــالــمــيــًا لــقــطــاع 

التكنولوجيا المالية.

ــــش  ــد دانــ ــ ــالـ ــ ــد خـ ــيــ ــســ وذكـــــــــر الــ
الرئيس التنفيذي لخليج البحرين 
لـــلـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـــمـــالـــيـــة أنــــــه تــم 
الوطنية  الــمــواهــب  بــرنــامــج  إطـــاق 
للتكنولوجيا المالية األول من نوعه 
مع  بــالــشــراكــة  وذلـــك  المملكة،  فــي 
صندوق العمل »تمكين« بهدف خلق 
كــفــاءة ومــرونــة من  أكثر  قــوة عاملة 
المالية  التكنولوجيا  تعليم  خــال 
عالمية  شهرة  ذات  جامعات  بقيادة 
ــرز الــقــيــادات الــمــؤثــرة  وبــمــشــاركــة أبـ
لذلك  ونتيجة  الصناعة،  هــذه  فــي 
للتكنولوجيا  البحرين  خليج  نجح 
المالية في توظيف 50 من خريجي 
خال  مــن  البحرينيين  الجامعات 
وظائف بدوام كامل وتدريب داخلي 
مع الشركاء من المؤسسات المالية 
والـــشـــركـــات والـــمـــواقـــع الــدولــيــة في 

سان فرانسيسكو وسنغافورة.
وحول حجم المشاريع الناشئة 
البحرين  خليج  من  استفادت  التي 
لــلــتــكــنــولــوجــيــا الــمــالــيــة والـــفـــرص 
الـــتـــي يــتــيــحــهــا لــهــم قــــال الــرئــيــس 
أكثر  احتضان  جــرى  إنــه  التنفيذي 
من 80 شركة ناشئة محلية ودولية 
في مجال التكنولوجيا المالية مع 
التركيز على مجاالت مختلفة، من 
وتــبــادل  الــضــخــمــة،  الــبــيــانــات  بينها 
الــــعــــمــــات الــــمــــشــــفــــرة، واألصــــــــول 
 ،Robo ومـــســـتـــشـــارو  الـــمـــشـــفـــرة، 
الجماعي،  والتمويل  والمدفوعات، 
وتكنولوجيا  االصطناعي،  والــذكــاء 

التأمين، وساسل الكتل الرقمية.
أن خليج  دانــش  وأوضـــح خالد 
الــبــحــريــن لــلــتــكــنــولــوجــيــا الــمــالــيــة 
ــاق عــمــلــه  ــطــ ســـعـــى إلــــــى تـــوســـيـــع نــ
الغــتــنــام الـــفـــرص بــشــكــل كــامــل في 
ــــال الــنــظــر  ــار االبـــتـــكـــار مــــن خـ ــ إطــ
ــئــــة الــــداعــــمــــة  ــيــ ــبــ فــــــي تــــأســــيــــس الــ
للتكنولوجيا العقارية في البحرين 
ــة مــــع مــؤســســة  ــراكــ بــــــــدًءا مــــن الــــشــ
في  لــلــمــســاعــدة  الــعــقــاري  التنظيم 
تــنــفــيــذ االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــعــقــاريــة 

ــدة 5 ســـــنـــــوات، بــمــا  ــمــ لــ الـــوطـــنـــيـــة 
 ،2030 المملكة  رؤيـــة  مــع  يتماشى 
ــا يــــهــــدف إلـــــى إطـــــــاق ســلــســلــة  كـــمـ
برامج  ذلــك  الــمــبــادرات بما في  من 
ــلـــول  ــي تـــشـــجـــع حـ ــ ــتـ ــ ــع الـ ــريــ ــســ ــتــ الــ
التكنولوجيا العقارية التي تستفيد 
الرقمية  الكتل  تقنيات ساسل  من 
»البلوكتشاين« والذكاء االصطناعي 
وتــمــكــيــن نــمــو الــقــطــاع لــيــكــون أكثر 
فعالية وكفاءة وتطورًا للمستثمرين 
ــارات والـــمـــطـــوريـــن  ــقــ ــعــ ومــــديــــري الــ
ذلــك،  على  وعـــاوة  والمستهلكين. 
للتكنولوجيا  البحرين  خليج  دخل 
الــمــالــيــة فـــي شـــراكـــة مـــع مــؤســســات 
ومــنــظــمــات عــالــمــيــة بــمــا فـــي ذلــك 
رائــدة في  وهــي شركة عالمية   ،  R3
»البلوكتشاين«  تقنية  برامج  توفير 

للشركات.
ــه تــــم جـــذب  ــ ــيــــن دانـــــــش أنــ وبــ
التكنولوجيا  حــاضــنــات  مــن   %85
التعاون  مجلس  دول  من  المالية 
شركات  من  منها   %17 الخليجي، 
البحرينية  المالية  التكنولوجيا 
في  الناشئة  والــشــركــات  المحلية 
مــجــال الــتــكــنــولــوجــيــا، إذ إنـــه من 
ــرز شـــركـــات الــتــكــنــولــوجــيــا  ــ بــيــن أبـ
الــمــالــيــة فـــي الــمــنــطــقــة الــتــي تم 
»رايــــــــن« أول  احـــتـــضـــانـــهـــا مــنــصــة 
وأكــبــر بــورصــة عــمــات رقــمــيــة في 
وشــمــال  األوســــط  الــشــرق  منطقة 
إفريقيا، و»تسوية«، وهي أول شركة 
فـــي مــجــال تــكــنــولــوجــيــا الــتــأمــيــن 
تـــتـــخـــارج مــــن الـــبـــيـــئـــة الـــرقـــابـــيـــة 
الــتــجــريــبــيــة لــمــصــرف الــبــحــريــن 
تــتــبــع مجموعة  وهــــي  الـــمـــركـــزي، 
»بـــراكـــســـتـــون«، إلــــى جــانــب »كــويــن 
مينا« أول بورصة تشفير متوافقة 
مـــع الــشــريــعــة اإلســـامـــيـــة، و»تـــاب 
لــلــمــدفــوعــات« الــــذي يــعــتــبــر أحــد 
في  الرائدين  المدفوعات  مــزودي 
أكثر من 50  وقــد خــدم  المنطقة، 
ألف شركة ناشئة في منطقة دول 

مجلس التعاون الخليجي.

وحــــــــــول الــــــفــــــرص والـــــدعـــــم 
الــمــتــاح لــلــشــركــات الــنــاشــئــة عبر 
خــلــيــج الــبــحــريــن لــلــتــكــنــولــوجــيــا 
الــمــالــيــة أشــــار خــالــد دانــــش إلــى 
تــتــلــقــى  ــة  ــئـ ــاشـ ــنـ الـ ــات  ــركــ ــشــ الــ أن 
الــمــزايــا مــن خال  مجموعة مــن 
البنية التحتية الداعمة وخدمات 
االحتضان بما في ذلك المساعدة 
فـــي تــحــديــد مـــصـــادر الـــمـــواهـــب، 
التعريفية،  والــلــقــاءات  ــاد،  واإلرشــ
إلى  األعمال،  وتطوير  والتمويل، 
للشركات  الــفــرص  إتــاحــة  جــانــب 
الناشئة عبر إيصال التكنولوجيا 
األســواق  إلــى  البحرينية  المالية 
التعاون  مجلس  ودول  السعودية 
يحظى  مــا  خـــال  مــن  الخليجي 
للتكنولوجيا  البحرين  خليج  به 
استراتيجية  من شراكات  المالية 
مــع الــمــراكــز اإلقــلــيــمــيــة، بــمــا في 
ذلك FinTech Saudi وسوق أبوظبي 
 The Hive و   ،  )ADGM( الــعــالــمــي 
المؤسسات  خـــال  مــن  وكــذلــك   ،
بالتكنولوجيا  المعنية  العالمية 
الـــمـــالـــيـــة، حـــيـــث دعــــمــــت بـــرامـــج 

بإطاقها  قــامــوا  الــتــي  الــتــســريــع 
أكــثــر مـــن 120 شــركــة نــاشــئــة من 
خـــال الــتــدريــب والــتــمــويــل، كما 
قــــام بـــرنـــامـــج تــســريــع الــمــشــاريــع 
المخصص لشركات التكنولوجيا 
الــتــي تتطلع  الــعــالــمــيــة  الــمــالــيــة 
الشرق  منطقة  فــي  الــتــوســع  إلــى 
األوسط وشمال إفريقيا بدعم 20 
شركة بتمويل مشترك يزيد على 

200 مليون دوالر.
وفيما يتعلق بأبرز التحديات 
والفرص أمام قطاع التكنولوجيا 
الــمــالــيــة فــي الــوقــت الــحــالــي مع 
ــــد-19«،  ــيـ ــ ــوفـ ــ ــروف جـــائـــحـــة »كـ ــ ــ ظـ
لخليج  التنفيذي  الــرئــيــس  بين 
المالية  للتكنولوجيا  البحرين 
بــارزة  عــامــة  2020 شكل  عــام  أن 
وتـــــحـــــواًل نـــمـــوذجـــيـــًا دائـــــمـــــًا فــي 
ــلـــوك الــمــســتــهــلــك فــــي جــمــيــع  سـ
ــة وســـــــــرع مــن  ــقـ ــطـ ــنـ ــمـ أنـــــحـــــاء الـ
تبني  عن  فضًا  الرقمنة،  عملية 
لعبت  إذ  الــمــالــيــة،  التكنولوجيا 
أكثر  دوًرا  المالية  التكنولوجيا 
2020 من خال  عــام  منذ  أهمية 

مــســاعــدة الــشــركــات والــحــكــومــات 
عــلــى الــتــخــفــيــف والــتــحــول نحو 
أعمال مستدامة مدعومة  نماذج 
مضيفا  والتكنولوجيا،  باالبتكار 
أنــــــــه فــــــي مـــــحـــــاولـــــة لـــمـــواجـــهـــة 
هــــــــذه الــــتــــحــــديــــات ركــــــــز خــلــيــج 
المالية  للتكنولوجيا  البحرين 
ــار الــــــــذي يـــحـــركـــه  ــ ــكـ ــ ــتـ ــ ــلــــى االبـ عــ
ــتـــمـــع مـــــن خـــــــال بــــرامــــج  الـــمـــجـ
والتحديات  المنظمة  التسريع 
إذ تم إطاق مبادرة  االفتراضية، 
»ابتكر للبحرين« في أبريل 2020 
، وهــي مــبــادرة تــهــدف إلــى إيجاد 
الــحــلــول مــحــلــًيــا فـــي الــمــجــاالت 
ــة  ــراريــ ــمــ ــتــ ــل اســ ــثــ ــيــــة مــ ــيــــســ الــــرئــ
األعـــمـــال والــمــجــتــمــع والــرعــايــة 

الصحية.
جرى  وبالتالي  قائا:  وتابع 
ــار الــــذي  ــكــ ــتــ ــلـــى االبــ ــيـــز عـ ــتـــركـ الـ
ــــن خـــال  يـــحـــركـــه الـــمـــجـــتـــمـــع مـ
منظمة  تسريع  بــرامــج   6 إطـــاق 
وتحديات افتراضية، وقد أسفرت 
تلك الجهود عن الترحيب بأكثر 
لــبــدء  تــطــبــيــًقــا مــحــلــًيــا  مـــن 250 
ــم تـــقـــديـــم تــمــويــل  ــ الــتــشــغــيــل، وتـ
دوالر  ألــــف   111 قـــــدره  إجـــمـــالـــي 
برامج  عبر  فــائــًزا  فريًقا   20 إلــى 
 Build مثل  المختلفة،  التسريع 
مبادرة  مع  بالشراكة   for Bahrain
الشراكة الشرق أوسطية الصادرة 
عن الواليات المتحدة األمريكية، 
والــتــي تــم اخــتــيــارهــا مـــؤخـــًرا في 
بين  من   10 المختصرة  القائمة 
20 شركة ناشئة بحرينية مبتكرة.
كــمــا يــــرى دانــــش أن هــنــالــك 
ــات الــرئــيــســيــة  ــ ــاهـ ــ ــجـ ــ بـــعـــض االتـ
في  المستثمرين  أمـــام  الــنــاشــئــة 
مـــجـــال الــتــكــنــولــوجــيــا الــمــالــيــة 
والتي تتيح مجاالت واعدة منها 
حلول األنظمة األساسية القائمة 
عــلــى الــســحــابــة حـــول الــخــدمــات 
واإلدارة  الــمــفــتــوحــة،  المصرفية 
والــتــجــاريــة،  الشخصية  الــمــالــيــة 

واالســــــــــتــــــــــشــــــــــارات الـــــروبـــــوتـــــيـــــة 
ــار، والــتــرمــيــز  ــمـ ــثـ ــتـ ــلــــول االسـ وحــ
ــلــــول  واألصــــــــــــول الــــرقــــمــــيــــة، وحــ
والتكنولوجيا  البديلة،  اإلقراض 
التنظيمية، باإلضافة إلى حلول 

التشفير والمدفوعات.
ــبــــه أشــــــــار الـــســـيـــد  ــانــ مـــــن جــ
محمد رضي المؤسس المشارك 
للعمليات  التنفيذي  والــرئــيــس 
بمجموعة براكستون إلى الدعم 
البيئة  من  لقيه  الــذي  والتعاون 
التكنولوجيا  لــقــطــاع  الــداعــمــة 
وباألخص  البحرين  في  المالية 
مــجــلــس الــتــنــمــيــة االقــتــصــاديــة 
ــدة الــتــكــنــولــوجــيــا الــمــالــيــة  ــ ووحــ
ــار بـــمـــصـــرف الــبــحــريــن  ــكــ ــتــ واالبــ
وراء  ــا  ــانــ كــ ــلــــذيــــن  الــ الــــمــــركــــزي 
اختيار مملكة البحرين إلطاق 
توجيه  ثم  ومــن  »تسوية«  منصة 
أخــرى في  أســـواق  إلــى  خدماتها 
منطقة الخليج والشرق الوسط.
حًا  »تسوية«  منصة  وتمثل 
تــقــنــيــًا يــشــكــل مــنــصــة اســـتـــرداد 
بالتأمين  الــخــاصــة  المطالبات 
ــا  ــارهـ ــبـ ــتـ ــاعـ ــارات، بـ ــ ــيــ ــ ــســ ــ ــلــــى الــ عــ
منصة مركزية سهلة االستخدام 
الــســوق إلدارة  نطاق  وآمــنــة على 
ــادل مــطــالــبــات  ــبـ الــمــســتــنــدات وتـ
الـــــتـــــأمـــــيـــــن عـــــلـــــى الــــــســــــيــــــارات 
والــحــســابــات  الــدفــع  المستحقة 
الــمــديــنــة ضـــد بــعــضــهــا الــبــعــض 
فيما يخص مطالبات السيارات.
الــمــنــصــة  أن  رضـــــي  ــر  ــذكــ ويــ
ســـتـــوفـــر الـــتـــســـويـــة الــتــلــقــائــيــة 
أكثر  فهناك  الحسابات،  لكشوف 
تأمين  وثيقة  ألف  من سبعمائة 
ــي الــبــحــريــن،  ــارات فـ ــيـ ــسـ عــلــى الـ
وتـــدفـــع شـــركـــات الــتــأمــيــن أكــثــر 
أمــريــكــي  دوالر  مــلــيــون   175 مـــن 
ســنــويــًا فــيــمــا يــخــص مــطــالــبــات 
السيارات،  حــوادث  على  التأمين 
إذ بات من الممكن اآلن لشركات 
الــــتــــأمــــيــــن مــــــن خــــــــال مــنــصــة 

»تـــســـويـــة« تــحــديــث الــمــعــلــومــات 
الـــخـــاصـــة بــكــل مــطــالــبــة وتــتــبــع 
والموافقة  المعلقة  المطالبات 
التي  المطالبات  وإغـــاق  عليها 

تمت تسويتها بنقرة زر واحدة.
وحـــــــــول أبـــــــــرز الـــتـــحـــديـــات 
واجــهــت مشروع  التي  والــفــرص 
األولــى  انطاقته  منذ  »تسوية« 
أوضح محمد رضي أن التحدي 
األكبر تمثل في تغيير القناعات 
الــمــوجــودة فــي الــســوق للتحول 
إلى الحلول الرقمية واستخدام 
التكنولوجيا بداًل من االعتماد 
فيما  االعــتــيــاديــة  الحلول  على 
يخص إدارة مطالبات السيارات، 
وبالذات الجزء الخاص بأعمال 
ــرداد مـــطـــالـــبـــات الــتــأمــيــن  ــ ــتـ ــ اسـ
عــلــى الـــســـيـــارات بــيــن الــشــركــات 
ــوق، وهـــــذا  ــ ــســ ــ الـــعـــامـــلـــة فـــــي الــ
لــيــس مــقــتــصــرًا عــلــى الــشــركــات 
العاملة في مملكة البحرين بل 
األخــرى  الشركات  أيــضــًا  يشمل 
الــعــامــلــة فـــي مــنــطــقــة الــخــلــيــج 
ومنطقة الشرق األوسط بشكل 
عـــــام، أمــــا الـــتـــحـــديـــات األخــــرى 
ــانـــت تـــخـــتـــص بــــأمــــور فــنــيــة  فـــكـ
مــثــل الــتــأكــد مـــن وجــــود حــلــول 
الــمــعــلــومــات  وتـــخـــزيـــن  إلدارة 
بشكل  بــالــمــطــالــبــات  الــخــاصــة 
آمن ومشفر باستخدام تقنيات 
إلى  الفتا  السحابية،  التخزين 
تتعاون  براكستون  مجموعة  أن 
ــذا الـــمـــجـــال مــــع شــركــة  ــ فــــي هــ
أن  مـــن  لــلــتــأكــد   AWS ــازون  ــ أمــ
الــمــعــلــومــات يــتــم تــخــزيــنــهــا في 
مــمــلــكــة الــبــحــريــن بــشــكــل آمــن 
والقوانين  للتشريعات  ومطابق 
الـــخـــاصـــة بــســريــة الــمــعــلــومــات 
الموجودة في مملكة البحرين.
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التكنولوجيا المالية في البحرين.. قطاع غني بالفر�ص

سجلت جامعُة العلوِم التطبيقية إنجاًزا 
ا جديدا يضاف إلى مسيرِتها المتميزِة  عالمّيً
ــِة  ــ واإلداريَّ ــِة  األكــاديــمــيَّ بــاإلنــجــازاِت  والحافلِة 
ِة  والعربيَّ ِة  المحليَّ المستويات  على مختلف 
الجديد  التصنيِف  في  تقدمت  إذ  ِة،  والدوليَّ
 QS World University لمؤسسة كيو إس العالمية
 600-591 الــمــركــَز  وحــصــدت   ،2022  Rankings

الــعــالــم لتكون من  أفــضــل جــامــعــات  مــن بين 
بــيــن أفـــضـــل 18 جــامــعــة عــربــيــة ومــــن أوائــــل 
والجامعة  البحرين  مملكة  فــي  الــجــامــعــات 
الخاصة الوحيدة التي تدخل هذا التصنيف 
متقدمة  مــراكــز  وتحقق  متتاليتين  سنتين 

ة عريقة. ٍة وعالميَّ وتنافس جامعاٍت عربيَّ
الجامعة  تكون  الجديد  اإلنــجــاز  وبــهــذا 
ــًرا مــــن الــتــمــيــز فــي  ــبـــهـ ــًدا مـ قــــد أكـــمـــلـــت عــــقــ
ِة، ففي  ة واألكاديميَّ مختلف المجاالِت العلميَّ
تصنيف QS للجامعات العالمية لعام 2021 
باإلضافة   ،700-651 بالمرتبة  تصنيُفها  تم 
إلى تصنيفها ضمن أفضل 150 جامعة ناشئة 
تــحــت عــمــر 50 عــامــا عــلــى مــســتــوى الــعــالــم، 
مملكة  في  الوحيدة  الجامعة  تعدُّ  أنها  كما 
البحرين الحاصلة على ترتيب أربع نجوم في 

تصنيف QS Stars العالمي، وحاصلة على 
المركز الـ29 في تصنيف كيو إس للجامعات 
التايمز  تصنيف  في   +401 والمركز  العربية، 
ــداف  ــ ــر وتـــحـــقـــيـــق أهــ ــيـ ــأثـ ــتـ ــي فــــي الـ ــمـ ــالـ ــعـ الـ
ا في  التنمية المستدامة، والمركز الـ37 عربّيً
تصنيف جرين ماتريك للجامعات الخضراء 
والصديقة للبيئة.  وعلى المستوى المحلي 
نــجــحــت الـــجـــامـــعـــُة فـــي اجـــتـــيـــاز الــمــراجــعــة 
التعليم  هــيــئــة جــــودة  قــبــل  مـــن  الــمــؤســســيــة 
الـــرســـمـــي  الـــتـــقـــريـــُر  ــر  ــهــ أظــ إذ  ــب،  ــ ــدريـ ــ ــتـ ــ والـ
لــلــهــيــئــة اســتــيــفــاء الــجــامــعــة لــكــل الــمــعــايــيــر 
إلى  بــاإلضــافــة  هــذا  المطلوبة،  والــمــؤشــرات 
المؤسسي  االعــتــمــاد  على  الجامعة  حــصــول 
أول  أنــهــا  كــمــا  الــعــالــي،  التعليم  مجلس  مــن 
جامعة في البحرين والخليج العربي تحصل 
ــزو الــخــاّصــة بــأنــظــمــة إدارة  عــلــى شــهــادة اآليــ

المؤسسات التعليمية سنتين متتاليتين.
ــيـــُس مجلس  ــذه الــمــنــاســبــة هــنــأ رئـ ــهـ وبـ
األمناء األستاذ الدكتور وهيب الخاجة رئيس 
الــدكــتــور غــســان عـــواد وكل  الجامعة األســتــاذ 
إلى  مشيًرا  اإلنجاز،  بهذا  الجامعة  منتسبي 
ا  أن الحفاَظ على هذه المرتبة الرفيعة عربّيً

ــا لــم يــأت محض الــصــدفــة، بــل نتاج  وعــالــمــّيً
بالجامعة  العاملين  لكل  ودؤوب  جــاد  لعمل 
للوصول بها إلى مصاف الجامعات العالمية، 
التربية  وزيــر  إلى  والتقدير  بالشكر  متقدًما 
والــتــعــلــيــم ســـعـــادة الـــدكـــتـــور مـــاجـــد بـــن علي 
العالي  التعليم  مجلس  وأعــضــاء  النعيمي، 
الــعــالــي  التعليم  لمجلس  الــعــامــة  واألمـــانـــة 
التعليم  تطوير  فــي  الحثيثة  جهودهم  على 
بالبحرين ودأبهم الدائم على دعم المنظومة 
الجامعة  رئيس  التعليمية. من جانبه صرح 
األستاذ الدكتور غسان عواد بأن هذا اإلنجاز 
الــجــامــعــة للمضي في  ــة  ــار رؤيــ يــأتــي فــي إطــ
وضمن  العالي  التعليم  فــي  الــريــادة  تحقيق 
مـــســـاعـــي الـــجـــامـــعـــة لــتــعــزيــز مــكــانــتــهــا بــيــن 
الــجــامــعــات الــعــربــيــة والــعــالــمــيــة بــمــا يــخــدم 
طالب  خلق  على  تركز  التي  استراتيجيتها 
ا وفقا لمعايير ضمان  جامعي مؤهل أكاديمّيً
التعليم، وبما يتوافق مع استراتيجية  جودة 
البحرين. بمملكة  العالي  التعليم  مجلس 

بـــدوره أوضـــح الــدكــتــور محمد يــوســف أحمد 
ــلـــشـــؤون اإلداريـــــــة  نـــائـــب رئـــيـــس الـــجـــامـــعـــة لـ
والــمــالــيــة وخـــدمـــة الــمــجــتــمــع أن الــجــامــعــة 

دأبت منذ تأسيسها على التركيز على نوعية 
باعتماد مبدأ  تتميز  البرامج وجودتها حيث 
من  للطلبة  المعرفي  التنوير  على  التركيز 
خـــال اســتــراتــيــجــيــة اعــتــمــاد الــمــنــاهــج التي 
التعليمية  العملية  قلب  فــي  الــطــالــب  تضع 
والــعــمــل عــلــى تــوفــيــر الــمــواد الــدراســيــة التي 
تواكب أحدث المتغيرات والدراسات الحديثة 

ــي الـــمـــجـــاالت الــمــخــتــلــفــة. وكـــــان األســـتـــاذ  فـ
الدكتور غسان عواد رئيس الجامعة والدكتور 
الجامعة  رئيس  نائب  أحمد  يوسف  محمد 
المجتمع  والمالية وخدمة  اإلداريــة  للشؤون 
قـــد مــثــا الــجــامــعــة فـــي حـــضـــور احــتــفــاالت 
أقيمت  والــتــي  المناسبة  بــهــذه   QS مؤسسة 

في إمارة دبي باإلمارات العربية المتحدة. 

جامع�ة العل�وم التطبيقي�ة توا�ش�ل التق�دم عل�ى �ش�لم الت�شنيف�ات العالمي�ة 

} خالل تكريم جامعة العلوم التطبيقية.

} محمد رضي.} خالد دانش.

ب��ال��م��ج��ل�����ص ع�������ش���وا  ع����ب����داهلل  ف���اط���م���ة  د.  ان���ت���خ���اب 

الإق���ل���ي���م���ي ل���ل���راب���ط���ة ال����دول����ي����ة ل��م��ك��اف��ح��ة ال�����ش��رع

} د. فاطمة عبداهلل.

  صـــرح نــائــب رئــيــس األمـــن الــعــام بـــأن عــددا 
مـــن الــمــعــزيــن خـــرجـــوا أمــــس فـــي شــكــل مــســيــرة 
بـ»كسر  يعرف  لما  المقبرة،  باتجاه  قانونية  غير 
الــشــرطــة قــامــت بتطبيق  الــفــاتــحــة«، مــوضــًحــا أن 
الـــضـــوابـــط الـــقـــانـــونـــيـــة الـــمـــقـــررة فــــي مـــثـــل هـــذه 

الحاالت، حيث أمرتهم بالتفرق. 

للقانون  يعد مخالفا  األمــر  هــذا  أن  وأوضـــح 
واإلجــــــراءات االحــتــرازيــة الــمــعــمــول بــهــا مــن قبل 
الصحة  حماية  أجل  من  الطبي  الوطني  الفريق 
جار  أنه  إلى  مشيًرا  للمجتمع،  العامة  والسامة 
المقررة  القانونية  اإلجـــراءات  اتخاذ  على  العمل 

بحق المخالفين.

ب�سبب مخالفته القانون واالإجراءات االحترازية

م�شيرة  �شكل  ف��ي  ال��م��ع��زي��ن  م��ن  ع���دد  خ���روج 

بالتفرق ت��اأم��ره��م  وال�����ش��رط��ة  ق��ان��ون��ي��ة  غ��ي��ر 

كتب: محمد القصاص 

ــلـــدي الــشــمــالــيــة  تـــقـــدم عــضــو مــجــلــس بـ
محمد الدوسري بمقترح إنشاء ساحل تراثي 

في مجمع 1009 بقرية الهملة. 
وقال إنه يطمح إلى تحقيق هذا المقترح 
على  الموجودة  السبعة  العقارات  تملك  بعد 
المشروع  أن فكرة  إلى  الهملة، مشيًرا  ساحل 
تراث  على  المحافظ  القديم  النمط  تحاكي 
ــراز  ــداد بــحــيــث يــتــم تــصــمــيــمــه عــلــى طـ ــ ــ األجـ
القديمة  المـواد  وباستخدام  الشعبي  التراث 
للثقافة  البحرين  هيئة  مع  بالتنسيق  وذلك 

واآلثار. 
وأضـــــاف: كــمــا يــمــكــن بــنــاء مــســجــد على 
الموائمة  القديمة  المواد  من  أيضا  الساحل 

مع النسق التراثي بالتنسيق مع وزارة العدل 
والشؤون اإلسامية.

وأوضــــح أن فــكــرة الــمــقــتــرح انــبــثــقــت من 
ساحلية  قرية  الهملة  لكون  التراثية  القرية 
عــاشــت عــلــى الـــزراعـــة وصــيــد االســـمـــاك منذ 
سنوات طويلة وورث األهالي تلك المهن عن 
ذلك  على  تربوا  أنهم  كما  وأجــدادهــم  آبائهم 

الساحل. 
يقع  الــتــي  المنطقة  كـــون  قــائــا:  وأردف 
التراثية  الحياة  بطابع  تمتاز  الساحل  فيها 
حيث تحيط به النخيل من كـل صوب وامتياز 
التراثية  البيوت  مــن  العديد  بــوجــود  القرية 

فإن فكرة المشروع تتناسب وموقعها.
الــمــشــروع المقترح  الــهــدف مــن  وبــّيــن أن 
المشاريع  بمستوى  االرتقاء  في  االسهام  هو 

الخدمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 
في مملكة البحرين مع احتياجات القاطنين 
إضـــافـــة إلــــى جــــذب الـــســـيـــاح الـــذيـــن يــحــبــون 
الـــواجـــهـــات الــبــحــريــة الــمــهــيــأة عــلــى الــنــمــط 
التقليدي باإلضافة إلى الحفاظ على التراث 
واالصالة والمهن القديمة من تراث األجداد 
من خال المعروضات المصنوعة من التراث 

الشعبي القديم.
وبرر الدوسري حرصه على هذا المقترح 
أنه بسبب خلو قرية الهملة من وجود ساحل 
يمارسون  األهالي  من  الكثير  وأن  لها  رسمي 
ــنـــذ الــــقــــدم فـــضـــا عــــن أن  ــيـــد مـ مـــهـــنـــة الـــصـ
المنطقة القريبة من الساحل منطقة زراعية 
وتراثية وهي مناسبة إلنشاء مشروع الساحل 

التراثي للمحافظة على تراث األجداد. 

الهملة في  تراثي  �شاحل  اإن�شاء  يقترح  بال�شمالية  بلدي  ع�شو 
} د. غادة القاسم.



قـــضـــت الــمــحــكــمــة اإلداريـــــــــة الــكــبــرى 
بأحقية سيدة عربية الجنسية في اإلقامة 
ــتــــرة حــضــانــتــهــا  ــريـــن طـــــــوال فــ ــبـــحـ فــــي الـ
السلبي  الـــجـــوازات  ــرار  قـ وإلــغــاء  لطفلها، 
باالمتناع عن منحها تأشيرة إقامة بالبالد 

طوال مدة الحضانة.
ــالـــت الــمــدعــيــة إنـــهـــا مــتــزوجــة من  وقـ
ــت مــنــه على  ــ الــمــدعــى عــلــيــه الــثــانــي ورزقـ
ُطلقت  أنــهــا  إال  بطفلين  الــزوجــيــة  فـــراش 
ــد تــحــصــلــت عــلــى حــكــم قــضــائــي  مـــنـــه، وقــ
كانت  ولــمــا  ألبــنــائــهــا،  حضانتها  بتثبيت 
الــمــدعــيــة أجــنــبــيــة حــيــث تــحــمــل جنسية 
عربية وحاضنة ألطفالها الذين يحملون 
الجنسية البحرينية وبحاجة إلى رعايتها 
وهو ما يتطلب إقامتها في المملكة معهم 
ــانـــت الــمــدعــى  ــدة الــحــضــانــة، وكـ ــوال مــ ــ طـ
المدعية  طلب  رفــضــت  قــد  ــى  األولـ عليها 

بالحصول على تأشيرة إقامة بالبالد.
أن  الــمــقــرر  إنـــه مــن  المحكمة  وقــالــت 
وأن  مطلق،  إقليمها  على  الــدولــة  سلطان 
هذا الحق يتيح لها اتخاذ كافة اإلجراءات 
الـــتـــي تــضــمــن أمــنــهــا وســالمــتــهــا، وتــتــســع 
الظروف  وتضيق بحسب  ــراءات  اإلجـ هــذه 
فإن  لذلك  وتطبيًقا  الدولة،  تكتنف  التي 
الدولة لها الحق في استقبال األجانب أو 
أراضيها  داخــل  باستقبالهم  السماح  عــدم 

اإلقامة  عــدم  أو  باإلقامة  لهم  السماح  أو 
على إقليمها وأن لسلطات الدولة التقدير 

الكافي الذي تترخص به في هذا الشأن.
إال أن المحكمة أشارت إلى أن المقرر 
بخدمة  القيام  وهــي  الحضانة،  أن  شــرًعــا 
الــمــحــضــون مـــن حــيــث نــظــافــتــه ومــأكــلــه 
ومــشــربــه ومــلــبــســه ومـــرقـــده والــســهــر على 
وحق  المحضون  حــق  بها  يتعلق  صحته، 

وأنــهــا ليست حــًقــا خالًصا  مــًعــا  الــحــاضــن 
ألحدهما دون اآلخر إال أن حق المحضون 
بقاء  معه  يستتبع  بما  وأقــوى  أظهر  فيها 
الــحــاضــنــة فـــي بــلــد الــمــحــضــون ومــــن ثم 
كانت  ســواًء   - األجنبية  الحاضنة  أحقية 
أم مــازالــت  قــد انقضت  الــزوجــيــة  الــعــالقــة 
ــا لــمــا هـــو مــســتــفــاد مـــن نص  ــًقـ قــائــمــة وفـ
ــرة  قــانــون أحــكــام األسـ الـــمـــادة )128( مــن 

الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 2017 - في 
الجهات  إقامة من  تأشيرة  على  الحصول 

المختصة في الدولة.
وأضــافــت أنــه لما كــان مــا تــقــدم، وكــان 
متزوجة  المدعية  أن  األوراق  مــن  الثابت 
مـــن بــحــريــنــي الــجــنــســيــة، وقـــد رزقــــت منه 
بـــأطـــفـــال فـــي الـــبـــحـــريـــن؛ مــمــا ُتـــعـــد معه 
الــمــدعــيــة حــاضــنــة لــلــطــفــل الــــذي يحمل 
الجنسية البحرينية لميالده ألب بحريني 
الجنسية وثابت نسبه إليه شرًعا بموجب 
عــقــد نــكــاح صــحــيــح، وبــالــتــالــي فـــإن قـــرار 
المدعى عليها السلبي باالمتناع عن منح 
الــمــدعــيــة تــأشــيــرة إقــامــة فــي الــبــالد، رغــم 
ولم يصدر في حقها حكم  كونها حاضنة 
عن  بــإبــعــادهــا  قـــرار  أو  بتسفيرها  يقضي 
البالد أو حكم بسقوط الحضانة عنها أو 
غير  على  قائًما  يكون  انتهائها،  أو  نقلها 

أساس من القانون.
ــاب حــكــمــت الــمــحــكــمــة  ــبــ ولـــهـــذه األســ
بـــإلـــغـــاء قــــــرار الـــمـــدعـــى عــلــيــهــا الــســلــبــي 
باالمتناع عن منح المدعية تأشيرة إقامة 
بالبالد طوال مدة الحضانة، مع ما يترتب 
على ذلك من آثار أخصها إلزامها بإصدار 
المدعى  وألزمت  للمدعية،  إقامة  تأشيرة 
عليها المصروفات وعشرين دينارا مقابل 

أتعاب المحاماة.

ــي إطــــــار تــكــثــيــف الــحــمــالت  فــ
الــتــفــتــيــشــيــة لــلــتــأكــد مــــن تــطــبــيــق 
للتصدي  االحـــتـــرازيـــة  ــراءات  ــ ــ اإلجـ
ــا )كــــوفــــيــــد-19(،  ــ ــورونـ ــ لـــفـــيـــروس كـ
واصلت إدارة الصحة العامة بوزارة 
الصحة زياراتها التفتيشية لمتابعة 
الــــتــــزام الـــمـــنـــشـــآت بـــاالشـــتـــراطـــات 
الـــصـــحـــيـــة والــــــــقــــــــرارات األخــــيــــرة 
المنصوص عليها، وقد قام مفتشو 
الجمعة  يوم  األغذية  مراقبة  قسم 
شملت  تفتيشية  بــزيــارة  يونيو،   11
أطعمة  يقدم  ومقهى  مطعًما   174
 52 مخالفة  خاللها  تم  ومشروبات 
مــنــهــا واتـــخـــاذ اإلجــــــراءات الــالزمــة 
إلحـــالـــة هــــذه الــمــطــاعــم لــلــجــهــات 

القانونية.
ــًرا  ــنــــت الــــــــــــــوزارة أنـــــــه نــــظــ ــيــ وبــ
ــاعـــم  ــمـــطـ ــلــــك الـ إلـــــــى مـــخـــالـــفـــة تــ
لـــــــــــــإجـــــــــــــراءات واالشـــــــــتـــــــــراطـــــــــات 
الــتــنــظــيــمــيــة الـــمـــنـــصـــوص عــلــيــهــا 
الـــــوزاري رقـــم 51 لسنة  الـــقـــرار  فــي 
الصحية  االشتراطات  بشأن   2020
الـــواجـــب تــطــبــيــقــهــا فـــي الــمــطــاعــم 
انتشار  ومــنــع  والــمــقــاهــي الحــتــواء 
فيروس كورونا )كوفيد-19(، ورصد 
مخالفات للتعليمات الصادرة بهذا 
حيال  القوانين  تطبيق  تم  الشأن، 
المطاعم المخالفة، ولفتت الوزارة 
القضائي  الضبط  مأموري  أن  إلى 
واتخاذ  المخالفات  بضبط  قــامــوا 

اإلجراءات الالزمة.

وقالت وزارة الصحة إنه خالل 
يــوم أمــس تم تكثيف  زيـــارات مساء 
الــتــوعــيــة بــــاإلجــــراءات االحــتــرازيــة 
والــــقــــرارات والــتــعــلــيــمــات الـــصـــادرة 
ــي الـــطـــبـــي  ــ ــنـ ــ ــوطـ ــ ــق الـ ــ ــريـ ــ ــفـ ــ عــــــن الـ
للتصدي لفيروس كورونا والجهات 
تطبيق  مـــن  والــتــأكــد  الــصــلــة،  ذات 
هـــذه الــمــطــاعــم لــكــافــة اإلجـــــراءات 

االحترازية والتدابير الوقائية.
التفتيشية  ــارات  الــــزيــ وخــــالل 
تـــم تــنــبــيــه بــعــض الـــمـــحـــالت ممن 
ــهـــم قــــصــــور فــــي آلــيــة  لــــوحــــظ لـــديـ
تطبيق بعض اإلجراءات والتي هي 
تصحيحها  فتم  للتصحيح،  قابلة 
فــي الــحــال مــن قبل أصــحــاب تلك 

المحال.
ودعت الصحة العامة الجميع 

إلى مواصلة االلتزام والتحلي بروح 
المسؤولية العالية، واإلبالغ الفوري 
يتم  تــجــاوزات  أو  أي مخالفات  عن 
رصدها، موضحة أن هذه الخطوات 
ــأتــــي لـــتـــأمـــيـــن الــصــحــة  الـــمـــهـــمـــة تــ
العامة وللتحقق من التزام األفراد 
وأصــــحــــاب الـــمـــطـــاعـــم والــمــقــاهــي 
الـــعـــالقـــة  ذات  ــمــــحــــالت  الــ وبـــقـــيـــة 
ــة بــــــاإلجــــــراءات  ــامــ ــعــ ــة الــ ــالـــصـــحـ بـ
الصحية  واالشتراطات  االحترازية 
الواجب تطبيقها، وهو األمر الذي 
ا للحد من انتشار  يعد مرتكًزا مهّمً
ــيــــروس كـــــورونـــــا، حـــيـــث تــتــواصــل  فــ
ــم بـــذل  ــتـ الـــــزيـــــارات الـــمـــيـــدانـــيـــة ويـ
اإلجـــراءات  واتــخــاذ  الجهود  أقصى 
الـــالزمـــة لــضــمــان صــحــة وســالمــة 

الجميع.  
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محميد احملميد

أول السطر:
لهذا  الــحــج  بــمــوســم  المتعلق  الـــقـــرار  مــع 
العام، لضمان سالمة الجميع، وهو القرار الذي 
الجهات  إلــى  ننقل  ونحترمه،  وندعمه  نــؤيــده 
المختصة في بالدنا، مناشدة أصحاب حمالت 
الحج والعمرة، لمساعدتها وتقديم الدعم لها، 
ومعالجات،  حــلــول  عــرض  فــي  والــتــعــاون معها 
التي  والخسائر  الحاصل،  الوضع  تعينها على 

تكبدتها، للموسم الثاني على التوالي.
للعلم فقط:

جمعية  انتخابات  موعد  تحديد  إن  يقال 
الــصــحــفــيــيــن الــبــحــريــنــيــة بــانــتــظــار الــجــهــات 
ــق اإلجــــــــراءات  ــ ــأن عـــقـــدهـــا وفـ ــشـ الــمــخــتــصــة بـ
االحترازية، أو وفق التصويت االلكتروني، على 
الرغم من أن النظام األساسي لم يشر إلى هذه 

المسألة.. واأليام القادمة ستكشف المزيد.
احملاكمات العاجلة.. وتسريع العدالة:

في حادثة االعتداء على الرئيس الفرنسي 
أمــور،  عــدة  أحــد األشــخــاص، استوقفتني  مــن 
ــراء يطلق  أولــهــا أن الــمــحــاكــمــة تــمــت وفـــق إجــ
عليه »المثول الفوري«، وأن الحكم صدر خالل 
ثالثة أيام، وأن األحكام كانت مغلظة ومشددة 
عن  المختصين  من  عــددا  سألت  وقــد  كثيرا.. 
تطبيقها  ومــــدى  ــوري«،  ــفــ الــ »الـــمـــثـــول  مــســألــة 
الــعــدالــة؟  أجــل تسريع  مــن  الــبــالد،  فــي  عندنا 
خاصة وأن بعض القضايا تأخذ سنين طويلة، 
تستحق  ال  أو  كــبــيــرة،  حــادثــة  تمثل  كــانــت  وإن 

التأجيل ألنها مرتبطة بزمن معين.
إجــراء  لديها  البحرين  أن مملكة  ووجــدت 
الــمــحــاكــمــة الــعــاجــلــة، وهـــو قــريــب مـــن إجـــراء 
ــراءات  »المثول الــفــوري«، وقــد بــرزت هــذه اإلجـ
ــا،  ــورونــ ــتـــت فــاعــلــيــتــهــا خـــــالل جـــائـــحـــة كــ ــبـ وأثـ
حــيــث ســبــق أن وجـــه ســمــو ولـــي الــعــهــد رئــيــس 
مجلس الوزراء حفظه اهلل، في سياق التعامل 
ــا يــتــخــذ مــن إجــــراءات  مــع فــيــروس كـــورونـــا ومـ
استباقية مستمرة للحد من انتشار الجائحة، 
كما بادر سعادة النائب العام د. علي بن فضل 
والتعاون مع  تبني اإلجــراءات،  إلى  البوعينين 
الــجــهــات والــســلــطــات الــمــخــتــصــة، فــأصــبــحــت 
أيــام،  ثــالثــة  خــالل  العاجلة  المحاكمة  لدينا 
ــة، وفـــق  ــاعــ ــالل 24 ســ ــ ــذلــــك الــمــحــاكــمــة خـ وكــ

اشتراطات معينة، مع ضمان حق المتهم.
ــراءات  ــ ووفــقــا لــتــعــديــل أحــكــام قــانــون اإلجـ

الى  فيه  الــمــواد  إحــدى  أشــارت  الجنائية، فقد 
بــالــُجــْرم في  أنــه: »فــي حالة االعــتــراف الكامل 
أمام  الرغبة  إبــداء  للمتهم  يجوز  الجنح  مــواد 
ــوال  األحـ حــســب  المحكمة  أو  الــعــامــة  الــنــيــابــة 
في إجراء محاكمة عاجلة. وللنيابة العامة أْن 
ثالثة  الدعوى خالل  هذه  لنظر  د جلسة  تحدِّ

أيام«.
ــلــــن عــن  ــر أن الـــنـــائـــب الــــعــــام أعــ ــ ــ كـــمـــا أذكـ
والتدابير  ــراءات  ــ اإلجـ مخالفة  قضايا  انــجــاز 
والتجمعات  كـــورونـــا  فــيــروس  مــن  االحـــتـــرازيـــة 
ــوم واحـــد  الــمــخــالــفــة والــفــصــل فــيــهــا خــــالل يــ
فقط، وذلك وفقًا لمتطلبات العدالة الناجزة، 
العادلة وضمان  المحاكمة  معايير  مراعاة  مع 
تلك  في  للنظر  العمل  وأن  المتهمين،  حقوق 
القضايا مستمر حتى في أيام اإلجازة الرسمية، 
لنظر  بالمحكمة  دائــرتــيــن  تخصيص  تــم  وقــد 
كثيرة  قضايا  هــنــاك  وبالفعل  الــقــضــايــا.  تلك 
تم السير فيها وفق إجراء المحاكمة العاجلة 

والمحاكمة خالل 24 ساعة.
اليوم  نــدعــو  كــان مــن المهم جــدا أن  ربــمــا 
والــمــحــاكــمــة  الــعــاجــلــة«،  »الــمــحــاكــمــة  لتفعيل 
خــــالل 24 ســـاعـــة، فــقــد شــهــدنــاهــا فـــي شــهــور 
مضت، وأنجزت قضايا عديدة، وعكست التطور 
المنشود والمأمول، ورسمت تعاونا متميزا بين 
ما  نـــدري  وال  تــوقــفــت..  ثــم  المعنية،  الــجــهــات 
السبب؟ ونطالب اليوم باستئنافها من جديد. 

مالحظة واجبة:
بلدية  التقدير..  تستحق  البلديات  جهود 
الجنوبية،  بلدية  الشمالية،  بلدية  الــمــحــرق، 
النشاط  يتابع  مــن  العاصمة..  أمــانــة  وكــذلــك 
ــذه األيــــام يــجــد أن هناك  الــحــاصــل لــديــهــم هـ
عمل مضن، وجهود متواصلة، وتفاعل مستمر 
ــانـــب الـــبـــلـــدي، ورصــــد  ــل تـــطـــويـــر الـــجـ ــ مــــن أجـ
الــمــخــالــفــات، وإزالــــة الــمــخــلــفــات، واالســتــعــداد 
بــاردة  عليكم  عيني  والــغــبــار..  الصيف  لموسم 

يا رب. 
آخر السطر:

تــحــيــة لـــــوزارة الــداخــلــيــة.. وتــحــيــة لــــوزارة 
برنامج  إطــالق  إلعالنهما  والتعليم..  التربية 
صيفي للشباب والناشئة.. ونأمل أن تبادر باقي 
الجهات المختصة إلطالق برامج صيفية من 
الشباب  ومواهب وطاقات  أوقات  استثمار  أجل 

والناشئة.

malmahmeed7@gmail.com

المحاكمات العاجلة.. 

وت�سريع العدالة

في تقرير نشرته مجلة فورين بوليسي األمريكية تقول الكاتبتان 
إلى  عادة  ينظرون  القرار ال  أن صناع  فوغلشتاين  وراشيل  كوام  لويس 
دورها  كثيرا على  يعتمدون  وال  األزمــات،  وجه  في  كعامل مؤثر  المرأة 
في االستجابة للمشكالت الطارئة، لكن تفوق ثلة من القياديات على 
العالم أثبت  نظرائهن من الرجال خالل جائحة كورونا التي يمر بها 

مكانتهن المحورية، وقدرتهن على التعامل مع األزمات.
البحرينية،  المرأة  دور  أهمية  الجائحة  هذه  أثبتت  لقد  بالفعل، 
أو  الطبي  المجال  في  األمامية، سواء  الصفوف  ووجودها في مقدمة 
أن  األولــى  اللحظات  منذ  استطاعت  حيث  االجتماعي،  أو  التعليمي 
تستجيب وتتفاعل من خالل مواقع عملها وأدوارها المتعددة، بصورة 
أسهمت في تشكيل وتطوير النموذج البحريني للتعامل مع الجائحة 

والسيطرة على تبعاتها.
وهذا ما أكدت عليه سعادة األستاذة هالة األنصاري خالل اللقاء 
الذي تابعته باهتمام بالغ، واتسم كثيرا بالجرأة والصراحة والواقعية 
والشفافية، والذي نظمه مركز االتصال الوطني بالتعاون مع المجلس 
األعلى للمرأة، وتطرقت فيه إلى كم اإلنجازات والجهود التي تحققت 
بفضل دعم القيادة والتخطيط االستراتيجي لمواجهة األزمة، وحددت  

فيه أولويات العمل في ظل تداعيات جائحة كورونا.
المالمح  للمرأة  األعلى  للمجلس  العام  األمين  استعرضت  لقد 
والــمــســؤولــة  األم  الــخــطــة  لتنفيذ  االســتــراتــيــجــيــة  للخطة  الــرئــيــســيــة 
التنمية  في  احتياجاتها  وإدمــاج  البحرينية،  المرأة  تقدم  متابعة  عن 
الوطنية، مشيرة إلى خصوصية هذه المرحلة من مراحل عمل الخطة 
تبلغ  انــجــاز  بنسبة   2022 المقبل  الــعــام  االنتهاء  على  ستشارف  التي 
اليوم 73%، موضحة بأنها تعد المرحلة الفاصلة بين الخطة العشرية 
التي بدأ العمل بها في عام 2013، انتقاال بالخطة لحقبة جديدة لها 
وطبيعة  الــطــارئــة  الصحية  الــظــروف  لمستجدات  بالنظر  اعتباراتها 
الجميع  مــن  وتتطلب  الــعــالــم  على  تمر  الــتــي  والتغييرات  الــتــحــوالت 
اعتماد منظور جديد، وأساليب عمل أكثر فعالية ودينامية وفهم أعمق 

للتحديات، واالستفادة الواقعية من الدروس التي تقدمها الجائحة.
التركيز  يــكــون  أن  أهمية  هــو  األنــصــاري  عليه  أكـــدت  مــا  أهــم  لعل 
وتقديم  والتوصيات،  المقترحات  تقديم  على  الحالية  المرحلة  في 
االستشارات الكفيلة بتعزيز كفاءة منظومة الخدمات الداعمة للعدالة 
ورفع  الوقائية،  الصحة  في  الــمــرأة  دور  وعلى  االجتماعية،  والحماية 
ــودة حــيــاتــهــا، والــتــأقــلــم مـــع تــداعــيــات الــجــائــحــة، والــتــي  مــســتــويــات جــ
القادم  العمل  مخططات  وضــع  عن  المسؤولة  الفرق  على  استوجبت 
االستباقي،  التخطيط  منهجية  اعــتــمــاد  للمجلس  الــعــامــة  بــاألمــانــة 

وذلك تحسبا ألية أزمات مستقبلية، والتقليل من المخاطر.
لمجابهة  الــمــرأة  دور  لتعزيز  الــيــوم  ملحة  حــاجــة  هــنــاك  بالفعل 
الــتــحــديــات الــصــحــيــة الــقــادمــة، خــاصــة وأنــهــا تــمــثــل نــســبــة 70% من 
بالعالم،  االجتماعي  واإلرشـــاد  الصحية  الرعاية  مجال  في  العاملين 
الذي  الكبير  دورهــا  انطالقا من  وزراء،  رئيسة  أو  بيت  ربــة  كانت  ســواء 
مما  كــورونــا،  جائحة  خــالل  العامة  الصحة  على  الحفاظ  فــي  لعبته 
على  النساء  مشاركة  تضمن  الستراتيجيات  الحكومات  تبني  يقتضي 

نطاق أوسع، وبشكل أكثر فعالية، في التصدي للقادم من التحديات.
وما أكثرها!! 

halakamal99@hotmail.comهالة كمال الدين

لقاء الأن�ساري 

والتحديات القادمة

eslammahfoouz@hotmail.comتقدمي:إسـالم مـحفوظ

} ماأمورو ال�ضبط اأثناء حمالت التفتي�ش.

وزارة ال�سح�ة: حمالت تفتي�س�ية �س�ملت 

52 منه�ا 174 مطعم�ا ومقه�ى ومخالف�ة 

والشؤون  العدل  وزارة  أعلنت 
ــة واألوقــــــــــاف اعـــتـــمـــاد  ــيــ اإلســــالمــ
محاضر جلسات المحاكم ضمن 
خــدمــة االســتــعــالم عــن الــدعــاوى 
ــة الــــمــــتــــاحــــة ضــمــن  ــيــ ــائــ ــقــــضــ الــ
ــاوى الــقــضــائــيــة  ــ ــدعــ ــ خــــدمــــات الــ
البوابة  الــوزارة عبر  المقدمة من 
اإللكترونية  للحكومة  الوطنية 

.www.bahrain.bh
ــد  ــاعـ ــسـ ــمـ ــل الـ ــ ــيـ ــ ــوكـ ــ وقـــــــــال الـ
ــق  ــيـ ــوثـ ــتـ ــاكــــم والـ لـــــشـــــؤون الــــمــــحــ
خـــدمـــة  إن  ــري  ــ ــيـ ــ ــوجـ ــ بـ مــــحــــمــــد 
ــيـــح االطـــــــالع  ــتـ ــتـ االســـــتـــــعـــــالم سـ
الــدعــاوى  جلسات  محاضر  على 
الــمــدنــيــة والــتــجــاريــة والــشــرعــيــة 
بعد اعتمادها من القضاة، مبيًنا 
ســيــتــم  الـــســـابـــقـــة  الـــمـــحـــاضـــر  أن 
االستعالم  خدمة  ضمن  إدراجها 
ــى  ــى مـــــراحـــــل، بــــاإلضــــافــــة إلـ ــلـ عـ
اســــتــــحــــداث إمـــكـــانـــيـــة االطــــــالع 
المتخذة  اإلجــــراءات  مــســار  على 
للطلبات المقبولة أمام المحاكم 

ــة، وكـــذلـــك  ــيــ ــة والــــشــــرعــ ــيـ ــمـــدنـ الـ
ــال عـــدم  ــ ــبــــاب الــــرفــــض فــــي حـ أســ

قبولها.
المساعد  الــوكــيــل  أعــلــن  كما 
لـــشـــؤون الــمــحــاكــم والــتــوثــيــق أن 
خــدمــة االســتــعــالم عــن الــدعــاوى 
الــقــضــائــيــة ســُتــمــكــن الــمــحــامــيــن 
والمتقاضين كذلك من االطالع 
فيما  التنفيذ  ملفات  حالة  على 
يتعلق باإلجراءات المتخذة بشأن 

الطلبات المقبولة وكذلك أسباب 
رفض الطلبات، وذلك باستخدام 
رقم ملف التنفيذ، باإلضافة إلى 
الطلبات  حــالــة  متابعة  إمــكــانــيــة 
ــرابـــط الــُمــرســل فـــي حــال  عــبــر الـ
إذ سيتم  الــطــلــب،  تــقــديــم  نــجــاح 
تـــحـــديـــث الـــبـــيـــانـــات الــمــتــضــمــنــة 
داخل الرابط بشكل تلقائي عند 

اتخاذ أي إجراء قضائي بشأنها.
ــــد بــوجــيــري أهــمــيــة هــذه  وأكـ
ــات الـــجـــديـــدة الــتــي  ــداثـ ــتـــحـ االسـ
تأتي في إطار التطوير المستمر 
المرتبطة  اإللــكــتــرونــي  للتحول 
في  مثمًنا  الــمــحــاكــم،  بـــإجـــراءات 
التطوير  مقترحات  الــصــدد  هــذا 
المحامين  الــســادة  من  المقدمة 
بــــــهــــــدف الـــــتـــــوســـــع فـــــــي خــــدمــــة 
وتيسير  اإللــكــتــرونــي  االســتــعــالم 
اإلجــــــــــــــراءات أمــــــــام الـــمـــحـــامـــيـــن 
والـــمـــتـــقـــاضـــيـــن والـــمـــراجـــعـــيـــن 
البيانات ذات الصلة على  وتوفير 

مدار الساعة.

»العدل« تتيح الطالع اإلكترونيا على محا�سر

الجل�سات والإجراءات الق�سائية ب�ساأن الطلبات

} محمد بوجيري.

اإ���س��اب��ة ���س��ب��ع��ة اأ���س��خ��ا���ص ف���ي ح���ادث 
ب�����س��ب��ب ت���ج���اوز الإ�����س����ارة ال��ح��م��راء

}  اإحدى ال�ضيارات المت�ضررة بالحادث.

النيابة  بأن  الجنوبية  المحافظة  نيابة  رئيس  صرح 
الــمــوافــق 2021/6/9م  األربـــعـــاء  يـــوم  تــلــقــت  قـــد  الــعــامــة 
إخطاًرا من مركز اإلصالح والتأهيل بوفاة نزيل مصاب 
بمستشفى  الــعــالج  تلقيه  أثــنــاء  وذلـــك  كــورونــا  بفيروس 

السلمانية.
وذكر رئيس النيابة أن النيابة العامة سبق أن تلقت 
إخطارات بحالة النزيل وقامت بمتابعة حالته الصحية 
وكذلك ما تم اتخاذه من اإلجراءات االحترازية والطبية 
والــمــتــمــثــلــة فـــي عـــزل الــنــزيــل بــعــد ظــهــور نــتــيــجــتــه، ثم 

نقله بتاريخ 2021/5/29م للعالج في المستشفى وتلقيه 
الرعاية الصحية، إلى أن فارق الحياة نتيجة مضاعفات 
إصــابــتــه بــفــيــروس كـــورونـــا، وتـــم نـــدب الــطــبــيــب الشرعي 
الطبي  الكشف  وقــع  الــذي  المادية  األدلــة  إلدارة  التابع 
على المتوفى رحمه اهلل وانتهى في تقريره إلى أن الوفاة 
اصابته  نتيجة  حــاد  رئــوي  بالتهاب  إصابته  عــن  ناشئة 

بفيروس كورونا، فتم التصريح بدفن الجثة.
وكانت النيابة العامة قد انتقلت إلى مركز اإلصالح 
والتأهيل يوم األربعاء الموافق 2021/4/28 وقد اطلعت 

على كافة اإلجراءات االحترازية المتخذة من قبل مركز 
ــارة عــدد مــن المباني واألقــســام  اإلصـــالح والــتــأهــيــل وزيــ
كما  الــعــالقــة،  ذات  والمستندات  األوراق  على  واالطـــالع 
أجرت مقابالت مع عدد من النزالء، وقد تبين من خالل 
تلك الزيارة أن اإلجراءات االحترازية المتخذة من قبل 
مــركــز اإلصــــالح والــتــأهــيــل جـــاءت متطابقة مــع قـــرارات 
إدارة الصحة العامة في شأن مكافحة الجائحة والفريق 
المتوفى  لــذوي  العامة  النيابة  وتقدم  الوطني،  الطبي 

رحمه اهلل خالص التعازي والمواساة.

ال����ن����ي����اب����ة ال�����ع�����ام�����ة: اإج����������������راءات م������راك������ز الإ�������س������الح

ت����ت����ط����اب����ق م������ع ق�������������رارات ال�����ف�����ري�����ق ال�����وط�����ن�����ي ال���ط���ب���ي

بعد اأن طلقها زوجها البحريني..

الق�ساء يق�سي باأحقية �سيدة عربية في الإقامة طوال فترة ح�سانتها لأولدها

كتب: عبداألمير السالطنة

ــعـــرض 7 أشــــخــــاص بــحــريــنــيــيــن بــيــنــهــم طــفــل  تـ
إلصابات متفرقة في حادث مروري وقع في الساعات 
األولى أمس على شارع الجنبية بسبب تجاوز اإلشارة 

الحمراء.
ــادث إلـــــى أن  ــلـــحـ وتـــشـــيـــر الــتــفــاصــيــل األولــــيــــة لـ
وعند  الجنبية  شارع  على  يقود سيارته  كان  بحرينيا 
بسيارتين  اصطدمت  الضوئية  ــارة  اإلشـ إلــى  وصــولــه 
بحريني،  شــاب  والــثــانــيــة  بحرينية  أســـرة  بها  واحـــدة 

ــاب الــســيــارات جميعا  نــتــج عــن االصـــطـــدام إصــابــة ركـ
اإلسعاف  بواسطة  نقله  وتــم  بليغة  إصابته  أحــدهــم 
الوطني إلى المستشفى لتلقي العالج الالزم وتضرر 
تجاوز  بسبب  الحادث  كبيرة، جاء  بتلفيات  المركبات 

أحد السواق اإلشارة الحمراء.
النجدة,  الــحــادث شرطة  وقــوع  فــور  وقــد حضرت 
الــســيــارات لحين وصــول  بتسهيل سير  أفــرادهــا  وقــام 
السيارات  إزاحــة  وتم  المدني,  والدفاع  المرور  شرطة 
الــرســمــيــة التحقيق  الــجــهــات  الـــشـــارع، وفــتــحــت  مـــن 

لمعرفة السائق الذي تجاوز اإلشارة الحمراء. 



البلديات  ــؤون  وشــ األشــغــال  وزيـــر  أكـــد 
والتخطيط العمراني المهندس عصام بن 
والــرســومــات  التصاميم  أن  خلف  عــبــداهلل 
الــهــنــدســيــة لـــمـــشـــروع ســــوق مــديــنــة حمد 
الــنــهــائــي من  الشعبي فــي ضـــوء االعــتــمــاد 
االنتهاء  تــم  أنــه  إلــى  مشيرا  ــوزارة،  ــ الـ قبل 
المطورة  الشركة  ِقبل  مــن  التصاميم  مــن 
لــتــطــويــر  مـــولـــز  ذا  لـــلـــســـوق  الــمــســتــثــمــرة 

العقارات.
وأوضــــح الــوزيــر خــلــف فــي تــصــريــح له 
تبلغ  السوق  إلنشاء  اإلجمالية  الكلفة  أن 
الشركة  ستقوم  دينار  ماليين   3.5 حوالي 
بــاســتــثــمــارهــا فــي إنــشــاء وتــشــغــيــل الــســوق، 
الـــشـــراكـــة  اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  أن  إلـــــى  مـــشـــيـــرا 
مــع الــقــطــاع الــخــاص فــي إنــشــاء األســـواق 
هو  كما  متقدمة  نتائج  حققت  المركزية 

الحال في سوق المحرق المركزي.
وقــــال إن مـــشـــروع ســــوق مــديــنــة حمد 
تــبــلــغ  عـــلـــى أرض  ــام  ــقـ يـ والـــــــذي  الــشــعــبــي 
معلما  يعد  مربعة  أمتار   12303 مساحتها 
في  روعـــي  حيث  متكامال،  تجاريا  خدميا 
تصميم المشروع أن يأخذ الطابع الشعبي 
بالطريقة الحديثة ليعكس تراث البحرين 
مع استثمار المساحات بالطريقة المثلى 
يــوفــر من  الــمــشــروع ومــا  أهـــداف  لتحقيق 
والمرتادين  حمد  مدينة  ألهالي  خدمات 
ــروع ســيــكــون  ــشــ ــمــ الــ أن  مــــؤكــــدا  ــلــــســــوق،  لــ
الغربية  للمنطقة  مهمة  خدماتية  إضافة 

والشمالية بصورة عامة.
الـــمـــشـــروع  ــر خـــلـــف أن  ــوزيــ الــ ــح  ــ ــ وأوضـ

تـــضـــمـــن إنــــشــــاء قـــســـم الــــســــوق الـــمـــركـــزي 
قسم  رئيسية  أقــســام  ثــالثــة  على  الشعبي 
وقسم  للسمك،  آخــر  وقــســم  الــخــضــراوات، 
من  لعدد  مساحات  على  وكــذلــك  اللحوم، 

المحالت التجارية لمختلف األنشطة.
الناحية  التصميم  راعى  الوزير:  وقال 
العملية والجمالية لتسهيل عملية التسوق 
مع مراعاة الجوانب ذات الطبيعة الخاصة 
لألسواق المركزية التقليدية الشعبية مع 
مع  ليتناسب  الــمــشــروع  وحــــدات  تــحــديــث 
وكــذلــك  الــبــاعــة  مــن  المستأجرين  رغــبــات 
مــن خالل  وذلـــك  الــعــامــة  مــن  المتسوقين 
لمشروع  السابقة  التجربة  من  االستفادة 

سوق المحرق المركزي.
وبين الوزير أن التصاميم والرسومات 
وعناصر  مكونات  تــوزيــع  توضح  المقدمة 
السوق على إجمالي مساحة البناء حوالي 
أدوار،  ثالثة  على  مربعة  أمتار   28.462.3
الـــــــدور األرضـــــــي عـــلـــى مـــســـاحـــة إجــمــالــيــة 
لمواقف  مخصص  مربعة  أمتار   12294.7
ــارات لــحــوالــي 290 ســـيـــارة ولــخــدمــات  ــيـ سـ

المشروع.
وتابع الوزير: سيتم إنشاء الدور األول 
على مساحة إجمالية 11082.6 متر مربع، 
مــخــصــصــة ألقـــســـام  مــنــهــا   %50 ــوالــــي  حــ
السوق وهي 28 وحدة لسوق الخضار و16 
وحــــدة لــســوق الــلــحــوم و16 وحــــدة لــســوق 
الــســمــك إضـــافـــة إلـــى عـــدد مـــن الــمــحــالت 

التجارية
وتــابــع »تــبــلــغ مــجــمــوع عـــدد الــوحــدات 

60 وحدة، كما أن 50% من الدور لمعرض 
تجزئة، أما الدور الثاني يقام على مساحة 
إجمالية 5085.0 مترا مربعا، حوالي %50 
مخصص لمعرض تجزئة والباقي لسطح 

المبنى.
ــمــــل الـــمـــثـــمـــر  ــعــ ــالــ وأشـــــــــــاد الـــــــوزيـــــــر بــ
والـــــدؤوب مــن فــريــق الـــــوزارة والــشــركــة في 
تــســريــع وتــيــرة الــعــمــل الســتــكــمــال مرحلة 
اإلنشاء  أعمال  وبــدء  والترخيص  اإلعــداد 
الـــمـــشـــروع  خـــطـــة  بـــحـــســـب  األرض  عـــلـــى 
كــورونــا  لجائحة  الكبيرة  الــتــحــديــات  رغــم 
ســيــر  عـــلـــى  ــا  ــرهــ ــيــ ــأثــ وتــ  »19-COVID«

األعمال. 
أهــــــداف  أهــــــم  أحــــــد  أن  وأكــــــــد خـــلـــف 
الــوزارة في إنشاء السوق هو تقديم أفضل 

ــواق  الــخــدمــات لــلــمــواطــنــيــن وإنـــشـــاء األســ
والخدمات  المعايير  أفضل  وفق  المركزية 

التي تحتاجها المناطق بجودة عالية.
ــالل  ــ وقـــــــــــال خــــــلــــــف: نــــســــعــــى مـــــــن خـ
شراكتنا مع القطاع الخاص توفير أفضل 
المركزية  باألسواق  يتعلق  الخدمات فيما 
واألسواق الشعبية، وأن تكون هذه األسواق 
ذات معايير عالية ومعاصرة تخدم عملية 
البحرين،  مملكة  في  المستدامة  التنمية 
بما  األســواق  كما من شأنها تطوير حركة 
يخدم مصالح المواطنين والمقيمين من 

جهة والقطاع التجاري من جهة أخرى.
الشراكة  الــــوزارة على  أن حــرص  وأكــد 
مـــع الــقــطــاع الـــخـــاص يــنــبــع مـــن تــوجــهــات 
الحكومة الدائمة في زيادة وتنويع مستوى 
إيمانا  المهم،  القطاع  هــذا  مــع  الــشــراكــات 
منها بالنتائج التي يمكن أن تحققها هذه 
الشراكة على مختلف األصعدة بخاصة في 
المصروفات  وتقليل  الخدمات  جــودة  رفــع 
ــان تــنــفــيــذ الــمــشــاريــع بــشــكــل مــجــٍد  ــمـ وضـ

للقطاعين الحكومي والخاص.
وأشار الوزير خلف إلى أن الوزارة تسعى 
الرامية  االستراتيجية  الخطة  تنفيذ  إلى 
إنــشــاء وتــطــويــر األســــواق بما يتواكب  إلــى 
مـــع بـــرنـــامـــج الــحــكــومــة ورؤيــــــة الــبــحــريــن 
مــمــلــكــة  ــل  ــعـ جـ فــــي   ،2030 ــة  ــاديــ ــتــــصــ االقــ
البحرين في مصاف الدول المتقدمة من 
خالل تنفيذ األسواق النموذجية والحديثة 
والتي  والمقيمين  المواطنين  تخدم  التي 
كان آخرها افتتاح سوق المحرق المركزي. 
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Vacancies Available
EASY AND FAST TRADE 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER

suitably qualified applicants can contact

 36606610  or  easyfast.bh@gmail.com

GHAREEB EXPRESS RESTAURANT 

has a vacancy for the occupation of

  COOK(ASSISTANT)

suitably qualified applicants can contact

 17414070  or  samialmulla15@gmail.com

ALMANSOORI WORKOVER SERVICE W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  RIGGER

suitably qualified applicants can contact

 17556880  or  talshaala@almansoori.biz

MANAMA TOWER HOTEL 

has a vacancy for the occupation of

  CASHIER

suitably qualified applicants can contact

 39975200  or  info@imperialgroupbh.com

HUAWEI TECHNOLOGIES BAHRAIN W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (PROJECT)

suitably qualified applicants can contact

 17568708  or  mohammed.alderazi@huawei.com

PROPEL CONSULT LIMITED WLL 

has a vacancy for the occupation of

  CONSULTANT

suitably qualified applicants can contact

 17382265  or  marwa@propelconsult.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

 17220022  or  hr@fakhro.com

JAWAD ADNAN ALI HASHIM / ADNAN 3 

has a vacancy for the occupation of

  FISHERMAN

suitably qualified applicants can contact

 17226588  or  fdelmon@batelco.com.bh

TACOSTA DEL PARIS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CHEF

suitably qualified applicants can contact

 33858115  or  mohsn19999@hotmail.com

TACOSTA DEL PARIS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  GANGPUSHER

suitably qualified applicants can contact

 33858115  or  mohsn19999@hotmail.com

WAHAT SAAR GENERAL TRADE 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER

suitably qualified applicants can contact

 34483074  or  aliali1984bh@gmail.com

MODERN KNOWLEDGE SCHOOLS 

has a vacancy for the occupation of

  ADMINISTRATOR

suitably qualified applicants can contact

 17727712  or  hr@mkschoolsbh.com

THE BRITISH SCHOOL OF BAHRAIN/ 

has a vacancy for the occupation of

  TEACHER

suitably qualified applicants can contact

 17610920  or  hrcv@thebsbh.com

TEXAS CHICKEN 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER (GENERAL)

suitably qualified applicants can contact

 13300023  or  human.resources@binrajab.co

ALKARNOS CLEANING COMPANY 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER

suitably qualified applicants can contact

 39855768  or  meftahco67@yahoo.com

C PLUS FOR CLEANING 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER

suitably qualified applicants can contact

 33343833  or  mohd.alawainati@gmail.com

UMM ALSUBBAN MECHANICAL CONTRACTS 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER

suitably qualified applicants can contact

 17703404  or  usmc@batelco.com.bh

HUAWEI TECHNOLOGIES BAHRAIN W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (PROJECT)

suitably qualified applicants can contact

 17568708  or  mohammed.alderazi@huawei.com

ST.CHRISTOPHER’S SCHOOL ‘ISA TOWN’ 

has a vacancy for the occupation of

  TEACHER

suitably qualified applicants can contact

 17605424  or  recruitment@school.st-chris.net

ABDULRAHMAN MOHAMMED GHNAIM HILAL 

BUREAU OF ATTORNEYS 

has a vacancy for the occupation of

  COUNSELLOR

suitably qualified applicants can contact

 17241414  or  ghuneem@batelco.com.bh

ATLAS BUSINESS MANGEMENT SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER

suitably qualified applicants can contact

 17295488  or  atlasbms@batelco.com.bh

AWAL A.C & REFRIGERATION WORKSHOP 

has a vacancy for the occupation of

  SALES OFFICER

suitably qualified applicants can contact

 17293388  or  hr1@gulfstarbh.com

HARDEES 

has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL)

suitably qualified applicants can contact

 17262998  or  ssaleh@americana-food.com

CRISPY CREAM 

has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL)

suitably qualified applicants can contact

 17262998  or  ssaleh@amerciana.bh

2000 WORKSHOP 

has a vacancy for the occupation of

  SECRETARY

suitably qualified applicants can contact

 17784189  or  info@2000workshop.com

MASALA VILLAGE RESTAURANT 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER

suitably qualified applicants can contact

 39148048  or  ebushehab@gmail.com

EASTERN JALABIAT 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN

suitably qualified applicants can contact

 33171517  or  m.almuraisi6@gmail.com

} وزير األشغال.

انطالقا من مبداأ ال�شراكة مع القطاع الخا�ص.. وزير الأ�شغال:

ت�ضاميم ور�ضومات لـ»�ضوق مدينة حمد ال�ضعبي« في �ضوء االعتماد النهائي

}  تواصل مديريات الشرطة بالمحافظات واإلدارات األمنية المعنية جهودها المبذولة لتحقيق السالمة العامة.

العام���ة الأماك���ن  ف���ي  الكم���ام  لب����س  ع���دم  85773 مخالف���ة 
واإلدارات  بــالــمــحــافــظــات  الــشــرطــة  مــديــريــات  تــواصــل 
الــســالمــة  الــمــبــذولــة لتحقيق  الــمــعــنــيــة جــهــودهــا  األمــنــيــة 
العامة وضمن الجهود الوطنية للتصدي لتداعيات جائحة 
المواطنين  كافة  أمن وسالمة  والعمل على تحقيق  كورونا 
ــرار بــالــتــقــيــد  ــمـ ــتـ ــددة عــلــى أهــمــيــة االسـ ــشـ والــمــقــيــمــيــن، مـ
للتصدي  الــطــبــي  الــوطــنــي  الــفــريــق  وتــوصــيــات  بتعليمات 
لفيروس كورونا، وإنجاح جهود مملكة البحرين في مواجهة 
الفيروس بما يسهم في  انتشار  الجائحة لخفض مستوى 
هذا  وتجاوز  والمقيمين  المواطنين  وسالمة  صحة  حفظ 
الظرف االستثنائي، مؤكدة أن الواجب الوطني يحتم على 
من  ومسئوليته  بـــدوره  يضطلع  أن  المجتمع  فــي  فــرد  كــل 
خالل االلتزام باإلجراءات والتدابير الوقائية للوصول إلى 

النتائج المرجوة.
وفي هذا اإلطار، قامت مديريات الشرطة بالمحافظات 
واإلدارات األمنية المعنية ومنذ بدء الجائحة وحتى تاريخ 
9 يونيو الجاري باتخاذ اإلجراءات القانونية حيال 85773 
مخالفة عدم لبس كمامة الوجه في األماكن العامة، واتخاذ 
االجتماعي،  التباعد  معايير  على  للحفاظ  إجـــراًء   9974

والقيام بــ 11665 حملة توعوية.
الجائحة  بدء  منذ  الوطني  اإلسعاف  مركز  تلقى  كما 

واتخذ  باشرها  كورونا، حيث  بجائحة  بالغا خاصا   16690
ــراءات الـــالزمـــة عــن طــريــق فــريــق متخصص ومــؤهــل  ــ اإلجــ
النقل  إدارة  آليات  قامت  فيما  الــحــاالت،  هــذه  مع  للتعامل 
بــــــ37603 حــركــة تــم خــاللــهــا نــقــل 101952 حــالــة مــنــذ بــدء 

الجائحة.
المدني  للدفاع  العامة  اإلدارة  تتابع  ذاتــه،  السياق  في 
ــا فــي الــحــد مــن انــتــشــار الــفــيــروس، حــيــث قــامــت منذ  دورهــ
وتعقيم  تطهير  عمليات   323064 بتنفيذ  الــجــائــحــة  بـــدء 
مختلفة للمباني والمنشآت الحكومية والشوارع والطرقات 
التدريبية حول الطرق  الدورات  وغيرها، مع مواصلة عقد 
االحترازي  والتعقيم  التطهير  لتنفيذ عمليات  الصحيحة 
وبلغ  الــعــمــل،  وأمــاكــن  الحكومية  والــمــنــشــآت  الــمــبــانــي  فــي 
المدني  الدفاع  نظمها  التي  الـــدورات  في  المشاركين  عــدد 
2238 من المؤسسات والشركات الخاصة ومختلف الجهات 
مــارس  شهر  منذ  المتطوعين  عــدد  بلغ  فيما  الحكومية، 
العام الماضي 6134 متطوعًا، باإلضافة إلى اإلشراف على 
كما  المتطوعون،  فيها  وتعقيم شارك  2283 عملية تطهير 
لتعقيم  والمتطوعين  الكوادر  تدريب 1230 شخصًا من  تم 
المساجد، وتنفيذ 107 عمليات تطهير وتعقيم بالتعاون مع 

شركات التنظيف.

كــمــا بــاشــرت مــديــريــات الــشــرطــة بــالــمــحــافــظــات وإدارة 
المعنية،  األمنية  واإلدارات  العام  األمــن  برئاسة  العمليات 
ــات األمنية  ــدوريـ إجــراءاتــهــا الــمــيــدانــيــة مــن خـــالل نــشــر الـ
)الراكبة والراجلة( في األسواق والمواقع التجارية للتأكد 
كافة  إغـــالق  بــشــأن  التنسيقية  اللجنة  ــرارات  قــ تنفيذ  مــن 
أو خدمات  سلعا  تقدم  التي  والتجارية  الصناعية  المحال 
مباشرة للجمهور، حيث تهدف هذه القرارات بشكل أساسي 
تداعيات  من  والحد  العامة  والسالمة  الصحة  تأمين  إلــى 

جائحة كورونا.
واإلدارات  بــالــمــحــافــظــات  الــشــرطــة  مــديــريــات  وتــشــيــر 
ــا فــــي تــنــفــيــذ  ــه ضـــمـــن جـــهـــودهـ ــ ــى أنـ ــ ــيـــة الــمــعــنــيــة إلـ ــنـ األمـ
ــرارات وتــوصــيــات الــفــريــق الــوطــنــي الــطــبــي، فــإنــهــا تدعو  ــ قـ
بشكل  الخدمات  إنهاء  إلى  والمقيمين  المواطنين  جميع 
ــي حــال  إلــكــتــرونــي دون الــحــاجــة لــلــحــضــور الــشــخــصــي، وفـ
لتحقيق  مواعيد مسبقة  يتم حجز  الحضور  األمر  تطلب 
التباعد االجتماعي ومنع االزدحام، كما أنه تم قصر دخول 
المراجعين لمراكز الخدمة على الحاصلين على التطعيم 
الــمــضــاد لــفــيــروس كـــورونـــا وأتـــمـــوا 14 يــومــًا بــعــد الــجــرعــة 
الفيروس، ومن هم فوق  للمتعافين من  باإلضافة  الثانية، 

18 عامًا فقط. 

كتبت: زينب إسماعيل

تــشــيــر إحــصــائــيــات هــيــئــة الــمــعــلــومــات 
أن   2020 ــام  ــعـ لـ اإللـــكـــتـــرونـــيـــة  والـــحـــكـــومـــة 
البحرين  فــي  اإلعـــاقـــة  ذوي  عـــدد  إجــمــالــي 
إعــاقــة،  ذوي  مــن  و458  ألــفــا   17 إلـــى  يــصــل 
58.7% منهم ذكور، ويصل عددهم إلى 10 

آالف و260، مقابل 7 آالف و198 أنثى.
إجمالي  بين  البحرينيين  نسبة  وتبلغ 
المعاقين نحو 95.2%، بعدد 16 ألفا و631 
ــدد األطـــفـــال بــيــن سن  شــخــصــا. ويـــصـــل عــ
)صفر-19 عاما( إلى 5543 من ذوي الهمم. 
فيما وصل عدد المسنين )60 سنة وما فوق 

85 سنة( إلى 2315 فردا.
ــنـــوع اإلعـــــاقـــــات الــمــســجــلــة ضــمــن  ــتـ وتـ
اإلعــاقــة  إذ تحتل  الــرســمــيــة،  اإلحــصــائــيــات 
الذهنية والنفسية المرتبة األولى من حيث 
المصابين الذين يصل عددهم إلى 7 آالف 
و468 فردا بما نسبته 42.8%، وأيضا يأتي 
لهذا  بالنسبة  ــى  األولـ المرتبة  فــي  الــذكــور 
الــنــوع مــن اإلعــاقــات، ويصل عــددهــم إلــى 4 
آالف و789.وفي المركز الثاني، تحل اإلعاقة 
إلى  إذ يصل عدد المصابين بها  الجسدية 
 .%26.7 تقارب  بنسبة  فــردا،  و659  آالف   4
حاالتها  عــدد  فيصل  السمعية  اإلعاقة  أمــا 

فيبلغ  البصرية  اإلعــاقــة  فيما   ،2419 إلــى 
اإلعــاقــات  وتحل   ،2174 نحو  حاالتها  عــدد 
 738 بــعــدد  األخــيــرة  المرتبة  فــي  المتعددة 
فردا. ويتركز العدد األكبر من المعاقين في 
المحافظة الشمالية، إذ يبلغ عددهم 6851 
العاصمة،  محافظة  في   5049 مقابل  فــردا 
في  و2546  الــمــحــرق  محافظة  فــي  و3012 

الجنوبية.
وتسجل األمــراض نسبا أكبر من حيث 
التسبب باإلعاقة في البالد، إذ تصل نسبة 
المعاقين بسببها إلى 45.3%، أما الحوادث 
ــة،  ــاقـ اإلعـ ــاالت  ــ حـ مـــن  ـــ %34.6  بـ فــتــســبــب 

كــمــا تحل  إلــــى 6047،  هــــؤالء  عــــدد  ويــصــل 
المرتبة  فــي  ــوالدة  الــ حـــاالت اإلصــابــة منذ 
فــردا، 4 حــاالت منها فقط  بـ 2415  الثالثة 
ولدت بإعاقات متعددة. أما السبب الوراثي 
بـــ 1086  الــرابــع واألخــيــر  المركز  فــي  فيأتي 

حالة، 45 منها لديها إعاقة متعددة.
ذوي  نـــــصـــــف  أن  األرقـــــــــــــــــام  وتـــــبـــــيـــــن 
االحــتــيــاجــات الــخــاصــة -مــمــن هــم فــي سن 
الزواج- لم يسبق لهم الزواج، وذلك بنسبة 
 ،6725 عــددهــم  ويــبــلــغ   ،%50.4 إلـــى  تــصــل 
فيما يصل عدد المتزوجين منهم إلى 5374 

والمطلقين 713 واألرامل 568.

ونف�س���ية ذهني���ة  اإعاقاته���م  منه���م   %42 مع���اق..  األ���ف   17

ــواب إبــراهــيــم  ــنـ دعــــا عــضــو مــجــلــس الـ
خـــالـــد الــنــفــيــعــي الـــحـــكـــومـــة لـــســـن آلــيــة 
ــة، لـــتـــعـــويـــض أصــــحــــاب حــمــالت  ــبـ ــاسـ ــنـ مـ
من  القطاع  هــذا  معتبًرا  والــعــمــرة،  الحج 
الـــقـــطـــاعـــات الـــمـــتـــضـــررة بــســبــب جــائــحــة 

كورونا.
ولفت إلى أن حصول أصحاب حمالت 
الحج والعمرة على ُرخص وليس سجالت 

ــتـــفـــاعـــهـــم مــن  ــدم انـ ــعــ ــة تـــســـبـــب بــ ــاريــ تــــجــ
الدولة  أطلقته  الــذي  االقتصادي  الدعم 
ــم الــقــطــاعــيــن الـــتـــجـــاري  ــ لــتــعــويــض ودعــ
عوائل  لهؤالء  أن  إلى  الفًتا  واالقتصادي، 

وقروضا والتزامات مالية أسوة بغيرهم.
الجائحة  تفشي  استمرار  أن  وأوضـــح 
وتــحــور الــفــيــروس واإلجـــــــراءات الــوقــائــيــة 
ــة بـــمـــواســـم الـــحـــج والـــعـــمـــرة،  ــرازيــ ــتــ واالحــ

ــرار هـــذا الــقــطــاع  ــ تــســبــبــت فـــي تــنــامــي أضـ
وتأثر القائمين عليه.

أصـــحـــاب  إدراج  أن  الــنــفــيــعــي  وبـــيـــن 
ــي قـــائـــمـــة  ــ ــج والـــــعـــــمـــــرة فــ ــ ــحـ ــ ــــالت الـ ــمـ ــ حـ
القطاعات االقتصادية المتضررة وتقديم 
بقائهم  الســتــمــرار  لهم  المناسب  الــدعــم 
ا وملحا، ويستلزم اإلسراع  يعد مطلبا مهّمً

في تنظيم ذلك.

الح�ج والعم�رة اأ�سح�اب حم�ات  اإل�ى تعوي��س  نائ�ب يدع�و 

} إبراهيم النفيعي.
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عبداملنعم إبراهيم

»ت�صيي�س« وباء كورونا يزيد من الإ�صابات والوفيات
قال اهلل سبحانه وتعالى )لقد خلقنا اإلنسان في كبد(.. وقول الحق هذا 
ينطبق على كل العالمين، مسلمين وغير مسلمين في بقاع العالم، ولذلك 
بأكثر من 3  الفيروس  الناس، وفتك  الفتاكة ضربت كل  كورونا  فإن جائحة 
ليست  والبحرين  وال حرج،  اإلصابات فحدث  أما  اآلن،  ماليين نسمة حتى 
معزولة عن العالم، فقد أصابها ما أصاب اآلخرين من تبعيات هذه الجائحة 
في  الخطيرة  اإلنسانية  الجائحة  هــذه  يستثمر  من  هناك  لكن  العالمية.. 
مشاريع متاجرة سياسية، وقد لمسنا ذلك مؤخًرا في خروج تجمعات تهدد 
في  الــفــيــروس  عــدوى  انتشار  فــي  بالتسبب  والمقيمين  المواطنين  سالمة 
وقت تفرض فيه السلطات الصحية فترة )إغالق( احترازية تدخل أسبوعها 
الثالث في البحرين حفاًظا على سالمة الناس بعد تزايد أعداد المصابين 
والوفيات منذ منتصف شهر أبريل الماضي.. وأوضح مصدر بوزارة الداخلية 
منذ يومين: )ان هذه التجمعات تشكل خطًرا على الصحة والسالمة العامة 
الطبي،  الوطني  الفريق  قبل  من  المقررة  االحترازية  لــإجــراءات  وتــجــاوًزا 
وأنه تم اتخاذ اإلجراءات القانونية بحق عدد من األشخاص وجار استدعاء 
آخرين ممن دعوا ونظموا وشاركوا في تجمعات غير قانونية إثر وفاة محكوم 

نزيل في مستشفى السلمانية الطبي بعد إصابته بفيروس كورونا(.
وتعاني  الــعــالــم،  بــقــاع  فــي مختلف  كثيرة  كــورونــا  فــيــروس  وفــيــات  طبًعا 
)إيـــران( هــذه األيـــام مــن تــزايــد أعـــداد اإلصــابــات والــوفــيــات بفيروس كــورونــا، 
خصوًصا بعد انتشار )المتحور الهندي( والمتحور )جنوب إفريقي( مؤخًرا 
من  بالموت  وتضرب  البشر،  كل  تضرب  اإلصابات  فإن  وبالتالي  إيــران..  في 
ــواق، وكــذلــك تــضــرب نـــزالء فــي مــراكــز اإلصــالح  ــ فــي الــشــارع والــبــيــوت واألسـ
إصابة  األقــل  الدولة  هي  البحرين  كانت  وإن  العالم،  بقاع  كل  في  والتأهيل 
من  بغيرها  قياًسا  )السجون(  اإلصــالح  مراكز  في  للنزالء  كورونا  بفيروس 
بقية دول العالم، ووفًقا لدراسة قام بها المركز الخليجي األوروبي لحقوق 
اإلنسان )مقره في بريطانيا(، حيث ذكر التقرير أن )صحيفة نيويورك تايمز 
األمريكية ذكرت عام 2020 أن نسبة الوفيات الناجمة عن اإلصابة بفيروس 

بنسبة  ارتفعت  األمريكية  السجون  في  كورونا 
الماضي،  العام  مايو  منذ منتصف  بالمائة   73

ما أدى إلى وفاة ما يزيد على 600 سجين خالل جائحة فيروس كورونا، وفي 
بريطانيا توفي 27 سجيًنا خالل الموجة األولى من كورونا، ولقي 22 سجيًنا 
وقعت  الوفيات  تلك  مــن   17 أن  علًما  الثانية،  الموجة  بــدايــة  منذ  حتفهم 
حوالي  ان  السلطات  أكــدت  بوليفيا  وفــي   .2020 عــام  نوفمبر  منتصف  منذ 
40 سجيًنا لقوا حتفهم بالسجون بسبب كورونا، وفي البرازيل تسبب الوباء 
بوفاة 66 سجيًنا.. وأن مجموع من أصيبوا بالفيروس في جميع أنحاء القارة 

األوروبية بلغ أكثر من 3300 سجين(.
كل  السجون في  نــزالء في  أصابت  التي  جــًدا  الكبيرة  الوفيات  هــذه  كل 
على  احتجاًجا  الشوارع  في  وتجمعات  مظاهرات  تصاحبها  لم  العالم  بقاع 
ذلك.. بينما في البحرين حدثت )حالة وفاة واحدة( في مركز التأهيل بسبب 
كورونا، ومع ذلك وجدنا من راح يسيس الموضوع، ويستخدم هذه )الحالة( 
الفريدة لتهييج الرأي العام ضد مملكة البحرين! بل ودفع الناس إلى كسر 
والمقيمين،  المواطنين  سالمة  لصالح  المفروض  العام  )اإلغـــالق(  قانون 
الـــشـــوارع غــيــر مكترثين بصحة  بــهــم فــي تــجــمــعــات احــتــجــاجــيــة فــي  ـــزج  والـ
وسالمة المواطنين المشاركين في هذه التجمعات البشرية، وإمكانية انتقال 

)الفيروس( القاتل إلى اآلخرين في المجتمع البحريني.
الجميع  جهود  تتضافر  وأن  والعقل،  الحكمة  صــوت  يرتفع  أن  نتمنى 
وااللتزام  الطبي(،  الوطني  )الفريق  اتخذها  التي  باإلجراءات  االلتزام  عبر 
بالتباعد االجتماعي خالل فترة )اإلغالق( الحالية حتى تستطيع البحرين 
الخروج من هذه األزمة.. وهلل الحمد والشكر، فقد سجلت إحصائيات وزارة 
بفيروس  اإلصــابــات  فــي  بالمائة   45 بنسبة  انخفاًضا  يومين  منذ  الصحة 
كورونا، وانخفض المعدل إلى أقل من ألف إصابة بعد ان كانت قد تجاوزت 
3 آالف إصابة سابًقا.. وسوف تكون النتائج الصحية أفضل بكثير إذا توقف 
البعض عن )تسييس( فيروس كورونا والمتاجرة به بين الناس في البحرين.

بالما�س..  مـبـطـن  مقـود 

للأطـفال  فــاخـرة  دراجة 

دوا����ص���ات دون  م�����ن 
لصناعة  البريطانية  »بنتلي«  شركة  أطلقت 
بمقود  لألطفال  فاخرة  تــوازن  دراجــة  السيارات، 
بـــــداالت، مــقــابــل 635  مــبــطــن بــالــمــاس مــن دون 
دوالرا. وخصصت الشركة الدراجة لألطفال من 
سن ثالث سنوات فما فوق، وتتميز بشعار العالمة 
المغنيسيوم مستوحى من  من  وإطــار  التجارية 

الخطوط الخاصة بمحركاتها. 
ــن الــــدراجــــات الـــتـــي ال  ــوع مـ ــنـ ــذا الـ ويـــعـــد هــ
ــات الــقــدم أو تـــروس جــديــدة  تــحــتــوي عــلــى دواســ
نسبيا في المملكة المتحدة بالسنوات األخيرة، 
وتتوفر الدراجات بمجموعة مختلفة من األلوان 
منها األبيض واألحمر واألزرق واألسود، ويمكنها 
ويزن  كيلوجراما.  إلى 35  وزنــا يصل  أن تتحمل 
اإلطار الخاص بالدراجة 650 غراما فقط ويأتي 
ــارات مطاطية  ــ بــعــجــالت مــن األلــمــنــيــوم مــع إطـ
ميل«  »ديــلــي  لصحيفة  وفقا  بــوصــة،   12 بقياس 

البريطانية. 
مــن جــانــبــه، قــال المصمم كــريــس كــوك إنه 
الدقيق  المستوى  بنفس  الــدراجــة  تصميم  »تــم 
الــســيــارات  فــي  مــراعــاتــهــا  يتم  الــتــي  والتفاصيل 
»اإلطــار مستوحى  وأضــاف:  بالشركة«.  الخاصة 
مـــن ســيــاراتــنــا وتــتــم إعـــــادة إنــتــاجــه فـــي الــخــط 
ماسية  تــرتــرة  على  يحتوي  والمقعد  الرئيسي، 
وتــــم تــبــطــيــن الـــمـــقـــود بـــالـــمـــاس أيـــضـــا لــتــوفــيــر 

الراحة«. 
وتنضم الدراجة الجديدة إلى مجموعة من 
المنتجات التي صممتها »بنتلي« لألطفال، بما 
ــرة والــســيــارات  ــ فــي ذلـــك عــربــات األطــفــال واألِسـ

والدمى.

�صاحـبـة اأطـــول رمــو�س فــي العالم

جديـدا قـيـا�صـيــا  رقـمــا  تـحــقـــق 
حققت الصينية يو جيانشيا، صاحبة أطول رموش في العالم، 
رقــمــا قــيــاســيــا جـــديـــدا، بــوصــول أحـــد رمــوشــهــا إلـــى حــوالــي 20.5 
بأطول  سابقا  اللقب  حققت  قــد  جيانشيا  يــو  وكــانــت  سنتيمتر. 
موسوعة  ودخــلــت  ســـم(،   12.5( بــوصــات   4.88 طولها  بلغ  رمـــوش 

»جينيس« لألرقام القياسية في 2016. 
وبــعــد مـــرور خمس ســنــوات، تــزايــد طــول رمــوشــهــا فــي الجفن 
ــم(، وفــقــا  األيـــســـر الــعــلــوي لــيــصــل إلـــى ثــمــانــي بـــوصـــات )20.5 ســ
من  جيانشيا  حالة  وتسببت  البريطانية.  ميل«  »ديــلــي  لصحيفة 
إلـــى أن  مــديــنــة تشانغتشو الــجــنــوبــيــة، فــي حــيــرة األطـــبـــاء؛ نــظــرا 
رموشها أصبحت اآلن تصل خديها، إال أن جيانشيا أشارت إلى أنها 
أن  بعد  »بــوذا«  إليها  الطويلة هي هدية قدمها  رموشها  أن  تعتقد 

أمضت عاما ونصف العام في الجبال. 
»ال  إنها  قالت  تتساقط على وجهها،  رموشها  أن  وبالرغم من 
تؤثر على حياتها اليومية، بل إنها ساعدتها كثيرا، حيث أصبحت 
ال تضع ظالل العيون أو الكحل، وإنها تجد غسل وجهها وممارسة 

حياتها اليومية أمرا سهال«. 
مــرة  وتــنــمــو  رمــوشــي  »أحــيــانــا تسقط  أنـــه  وأضـــافـــت جيانشيا 
أخرى، وأن األمر ليس مشكلة، ألنها ال تزال تنمو، فهي اآلن أطول 

بعدة سنتيمترات مما كانت عليه قبل خمس سنوات«. 

أقام قرويون هنود مزارا »لآللهة كورونا« وتضرعوا إليها طمعا في 
في  المتدينون  وابتهل  القاتل.  الفيروس  على  يقضي  الهي«  »تدخل 
قرية شوكالبور بوالية أوتار براديش الشمالية في صلواتهم ووضعوا 
الزاهي الذي وضعوا فيه  المزار األصفر  مياها مقدسة وزهورا عند 

معبودتهم اإللهة »كورونا ماتا« قبل أيام. 
بركاتها  تجلب  »قــد  الجمعة  يــوم  سانجيتا  تدعى  قروية  وقالت 
بشدة  الهند  وتضررت  وللجميع«.  ولقريتنا  للقرويين  الراحة  بعض 
من ارتفاع عدد اإلصابات بفيروس كورونا في أبريل ومايو لكن هناك 

مؤشرات على تحسن الوضع. 
وأظهرت بيانات وزارة الصحة أن السلطات سجلت 84332 حالة 
من  أكثر  منذ  يومية  أدنــى حصيلة  في  السبت  أمــس  إصابة جديدة 
وفقا  الــهــنــد  فــي  بــحــيــاة 367081  كــوفــيــد-19  مـــرض  وأودى  شــهــريــن. 
لــبــيــانــات حــكــومــيــة. لــكــن يــبــدو أن االســتــجــابــة لــصــلــوات أهـــل قــريــة 
تـــزال هــنــاك بعض اإلصــابــات في  لــم تكن كاملة حيث ال  شــوكــالبــور 
أقل بكثير مما كانت عليه في ذروة  المنطقة وإن كانت األرقــام اآلن 

الوباء. 

قرية هندية تت�صرع لـ»الإلهة كورونا« لتخلي�صها من الفيرو�س 

}   جيانشيا تعرض طول رموشها.

ــرق  ــص ــي.. � ــ ــب ــ ــغ ــ ــس ال ــ�ـ ــلـ الـ

�صورته  واأر�ـــصـــل  فــتــاة  هــاتــف 

ــا لــلــتــعــارف ــديــقــاتــه ــى �ــص ــ اإلـ
أقـــدم رجـــل على  بـــ»الــغــبــاء«،  غــريــبــة يتصف صاحبها  واقــعــة  فــي 
»ميكروباص«  في  ركوبها  أثناء  فتاة  إلــى  يعود  محمول  هاتف  سرقة 
بمحافظة قنا في مصر. لكن الغريب أن »اللص الغبي« قام بالكشف 
الكشف عن هويته  إلى  أدت  الشخصية بطريقة ساذجة،  عن صورته 
وتمت مالحقته من قبل األجهزة األمنية، وذلك عندما أرسل صورته 
إلى صديقات الفتاة صاحبة الهاتف عبر رسائل تطبيق »الماسنجر« 

الخاص بـ»فيسبوك« من أجل التعارف. 
األمنية  األجــهــزة  تلقت  المحلي،   »24 »الــقــاهــرة  مــوقــع  وبحسب 
بإرسال  الفتاة  صديقات  يعاكس  اللص  وأن  الــســرقــة،  بواقعة  بالغا 
األمـــن بتكثيف  أمـــر مــديــر  الــفــور  وعــلــى  إلــيــهــن،  صــورتــه الشخصية 
الالزمة  القانونية  اإلجــراءات  واتخاذ  اللص  على  للقبض  التحريات 

بحقه.

ابنة هـيفـاء وهـبي تجري 

جـــراحـــة فـــي الــكــويــت
كشفت زينب فياض، االبنة الوحيدة للفنانة 
اللبنانية هيفاء وهبي، يوم الجمعة عن دخولها 
عملية  إلجـــراء  الكويت  دولـــة  مستشفيات  أحــد 
الرسمي  جراحية. وشاركت فياض عبر حسابها 
االجتماعي  للتواصل  »إنــســتــجــرام«  مــوقــع  على 
المستشفى،  ســريــر  على  تــرقــد  وهــي  لها  صـــورة 
قبل إجراء العملية، وكتبت معها أنه حان موعد 
الدعاء  متابعيها  مــن  وطلبت  عمليتها،  إجـــراء 
عــن طبيعة  تــفــصــح  أن  دون  مــن  بــالــشــفــاء،  لــهــا 
أثــارت جدال قبل  زينب فياض  الجراحة. وكانت 
أثار  لها  مصورا  مقطعا  نشرها  بسبب  شهرين، 
تكهنات بأنها أجرت عملية تجميل ألنفها. لكن 
وأقسمت  المزاعم،  هذه  وهبي  هيفاء  ابنة  نفت 
تجِر  لــم  بــأنــهــا  متابعيها  اســتــفــســارات  عــلــى  ردا 
في  ظــهــرت  هــي  وإنــمــا  ألنــفــهــا،  تجميل  عملية 

الفيديو بفلتر تطبيق »سناب شات«.

ابتلعه الحوت الأحدب.. غوا�س يروي تفا�صيل التجربة »المرعبة«
عن  مرعبة،  تفاصيل  األمريكية،  ماساتشوستس  واليــة  من  غــواص  كشف 
ابتالعه من قبل حوت، وبقائه في فمه مدة 30 ثانية. وتحدث الغواص مايكل 
إعالم  لوسائل  ماساتشوستس،  في  كــود«  »كيب  مستشفى  مغادرته  بعد  باكارد 
شعر  عندما  بروفينستاون،  قبالة  مترا،   14 عمق  على  كــان  إنــه  قائال  محلية، 

بارتطامه بنتوء، وتحول كل شيء من حوله إلى السواد. 
باكارد  اعتقد  فقد  البريطانية،  غــارديــان«  »ذا  صحيفة  نقلت  ما  وبحسب 
فــي مياه  وذلـــك النتشارها  قـــرش،  تــعــرض لهجوم مــن سمكة  أنــه  األمـــر  بـــادئ 
المنطقة التي كان موجودا فيها، إال أنه أدرك عكس ذلك، حيث لم يشعر بأي 

ألم، أو آثار أسنان حادة. 
وأضاف باكارد: »أدركت أني في فم حوت يحاول أن يبتلعني. قلت لنفسي 
سأموت حتما، وفكرت بزوجتي وأوالدي«. ويقّدر باكارد الزمن الذي قضاه في 
األوكسجين  جهاز  مستخدما  التنفس  خاللها  واصــل  ثانية،  بـــ30  الحوت  فم 
إلى سطح  الحوت صعد  فإن  باكارد،  وبحسب  الغطس.  أثناء  يستعمله  الــذي 
الماء بعد تلك المدة، وقام »ببصقه«، لينقذه الحقا زميله الذي كان في قارب. 

} قرويون يتضرعون لآللهة كورونا.

نشر سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل 
جاللة الملك لألعمال اإلنسانية وشئون الشباب على 
صاحب  لحضرة  صــورا  االنستجرام  في  سموه  حساب 
الــجــاللــة الــمــلــك حــمــد بـــن عــيــســى آل خــلــيــفــة عــاهــل 

البالد المفدى مع سموه أثناء ممارسة ركوب الدراجات 
الهوائية.

وكتب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة تعليقا 
على الــصــور »الــتــمــريــن كــان مــع داعـــم الــريــاضــة األول 

ــدوم عـــزه، يــا جــمــاعــة كــم إحنا  عــســى عــمــره طــويــل، ويــ
محظوظين فيه«.

وقبل نشر الصور بساعات نشر سمو الشيخ ناصر 
بن حمد آل خليفة مقطعًا مصورًا على حساب سموه 

يشارك فيه المتابعين بظهوره باللباس الخاص لفريق 
وقال سموه  الهوائية،  للدراجات  البحرين  فيكتوريوس 
»الــجــمــيــع يعلم أن هـــذا الــلــبــاس هــو الــلــبــاس الــخــاص 
تتوقعوا مع من سيكون  أن  أريــدكــم  ولكن  بــالــدراجــات، 

التمرين«.
التواصل  مواقع  في  واسع  بانتشار  الصور  وحظت 
االجـــتـــمـــاعـــي مـــنـــذ أن نـــشـــرهـــا ســــمــــوه عـــلـــى حــســابــه 

الشخصي. 

مار�س مع جاللته ركوب الدراجات

الــريــا�ــصــة الأول ــم  ــع داعـ م كـــان  الــتــمــريــن  ــن حــمــد:  ب نــا�ــصــر 
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يلتزم بحفظها يف �ضجالت ح�ضابية وح�ضن اإدارتها ورّدها مع غلتها املقبو�ضة

وزير العدل ي�ضدر قراًرا بقواعد اختيار من يعّي لإدارة الأموال املتحفظ عليها

املعينّ  املدير  يف  تتوافر  اأن  يجب  القرار،  وبح�سب 

ففي  ال�سروط،  من  عدد  عليها  املتحفظ  الأموال  لإدارة 

ا طبيعًيا يجب اأن يتمتع بالأهلية  حال كان املدير �سخ�سً

القانونية لأداء العمل الذي عينّ فيه، واأن يكون حممود 

اإدارة  لديه خربة يف  واأن تكون  ال�سمعة،  ال�سرية ح�سن 

املتحفظ عليها، واأل يكون قد �سبق احلكم عليه  الأموال 

اأو الأمانة، ما  اأو تاأديبًيا لأ�سباب خملة بال�سرف  جنائًيا 

ا اعتبارًيا فيجب  مل يرد اعتباره، اأما اإذا كان املدير �سخ�سً

ا له بالعمل داخل مملكة البحرين وفًقا  اأن يكون مرخ�سً

للقواني واللوائح ال�سارية، واأن يكون ال�سجل التجاري 

ن�سًطا وممار�ًسا الن�ساط وهو اإدارة الأموال التحفظ عليها، 

تنطبق  ممنّن  لديه  املوؤهلي  العاملي  من  اأًيا  ي�سمي  واأن 

عليهم ال�سروط املقررة لتعيي ال�سخ�ص الطبيعي.

ووفًقا للقرار، على املدير اأن يت�سلم الأموال املتحفظ 

عليها فور �سدور قرار باإدارتها، واأن يبادر اإىل مطابقتها، 

تقدم  اأن  املعنية  العامة واخلا�سة  اجلهات  وعلى جميع 

للمدير ما يطلبه من بيانات ومعلومات عن تلك الأموال.

واأو�سح القرار اأن املدير يلتزم باملحافظة على الأموال 

املتحفظ عليها وح�سن اإدارتها وردنّها مع غلتها املقبو�سة 

طبًقا للأحكام املقررة يف القانون املدين ال�سادر باملر�سوم 

بقانون رقم )11( ل�سنة 2001 ب�ساأن الوكالة يف اأعمال 

ذلك  يف  يبذل  اأن  وعليه  واحلرا�سة،  والإبداع  الإدارة 

عناية ال�سخ�ص املعتاد وذلك مبا ل يتعار�ص مع اأحكام 

اللزمة  الإجراءات  باتخاذ  املدير  يلتزم  كما  القرار،  هذا 

وا�ستيفاء  وتعاقداته،  ون�ساطه  املال  على  للمحافظة 

ل�سمان  والعاجلة  ال�سرورية  اللتزامات  واأداء  احلقوق 

وبعد  اللتزامات،  من  وغريها  الأموال،  على  املحافظة 

واإبرام  الديون  اأداء  وموافقتها  املخت�سة  ال�سلطة  اإخطار 

الت�سويات والت�سرنّف يف الأموال اإذا اقت�ست اإدارتها ذلك.

�سريعة  الأموال  بيع  املدير  على  اأن  القرار  واأ�ساف 

الف�ساد والتلف اأو العطب اأو التي كانت قيمتها ل تتحمنّل 

اأو  قيمتها  تتناق�ص  التي  اأو  عليها  املحافظة  م�ساريف 

تنعدم منفعتها اأو اجلدوى منها مبرور الزمن، ويجوز له 

الت�سرنّف دون اإخطار اأو موافقة ال�سلطة املخت�سة اإذا كان 

ذلك الت�سرنّف يدخل يف ال�سياق املعتاد للأعمال، وللمدير 

التقا�سي با�سم املمنوع من الت�سرنّف والإدارة فيما يتعلق 

بالأعمال املنوطة به.

وبينّ القرار اأن املدير يجب اأن يلتزم مب�سك �سجلت 

ال�سلطة  اإىل  يقدم  اأن  وعليه  منتظم،  ب�سكل  ح�سابية 

املخت�سة من تاريخ توليه الإدارة تقارير عن الأموال التي 

يديرها وكل ما يتعلق بها من حقوق والتزامات وما اأنفق 

م�سفوعة  اأعمال،  من  به  قام  وما  م�سروفات  من  عليها 

املخت�سة  ال�سلطة  التي حتدنّدها  الأوقات  بامل�ستندات يف 

ومبا ل يزيد على ثلثة اأ�سهر بي كل تقريره.

الأحوال  من  حال  باأي  املدير  على  القرار  ويحظر 

وحتت اأي ظرف اأن ي�ستعمل اأو ي�ستغل الأموال املعهود 

اأو  بالوا�سطة مل�سلحته  اأو  لنف�سه  اأو يربم  باإدارتها  اإليه 

حتى  اأ�سهاره  اأو  اأقاربه  اأو  اأولده  اأو  زوجه  مل�سلحة 

الدرجة الرابعة، اأي عقد اأو ت�سرنّف يتعلق بتلك الأموال، 

ما مل تاأذن له ال�سلطة املخت�سة بذلك.

اأو  القت�ساء  عند  املدير  على  اأن  اإىل  القرار  واأ�سار 

الت�سرنّف  من  املمنوع  ال�سخ�ص  من  طلًبا  تلقيه  حال  يف 

الت�سريح  املخت�سة-  ال�سلطة  موافقة  -بعد  والإدارة، 

امل�ساريف  لتلبية  عليها  املتحفظ  الأموال  با�ستخدام 

الأ�سا�سية اأو ال�ستثنائية لل�سخ�ص املمنوع من الت�سرنّف 

والإدارة ومن يعولهم فعلً.

واأو�سح القرار اأن املدير يتقا�سى مقابل قيامه مبهامه 

اأجرة تتوىلنّ ال�سلطة املخت�سة حتديد مقدارها و مواعيد 

ا�ستحقاقها، ويراعى يف ذلك حجم الأموال املتحفظ عليها 

وما يبذله من جهد يف اإدارتها، وُيعد اأجره من م�ساريف 

الإدارة، وللمدير اأن ي�ستعي مبن يعاونه وي�ساعده فيما 

عهد اإليه بعد اإخطار وموافقة ال�سلطة املخت�سة، ويكون 

ويجوز  اأعمال،  من  منه  ي�سدر  وما  عنه  م�سوؤولً  املدير 

اأو احلرمان منه  الأجر  لل�سلطة املخت�سة تخفي�ص قيمة 

اإذا اأخلنّ املدير بالتزاماته، كما يجوز لها اأن تنهي الإدارة 

اأو تقييدها اأو تغيري نطاقها اأو اإجراءات تنفيذها -وفًقا ملا 

ترتئيه- اأو بناًء على طلب ذوي ال�ساأن بح�سب الأحوال.

ول يجوز بناًء على القرار للمدير اأن يتخلنّى عن اأداء 

مهامه يف وقت غري منا�سب، ويتعينّ عليه اإخطار ال�سلطة 

املخت�سة قبل املوعد الذي يحدنّده بوقت كاٍف، وال�ستمرار 

املخت�سة  ال�سلطة  حتدنّدها  التي  املدة  طيلة  عمله  باأداء 

من  مهامه  اإنهاء  عند  وعليه  اآخر،  مدير  تعيي  حي  اإىل 

قبل ال�سلطة املخت�سة اأن يقدم تقريًرا اإليها مبا اآلت اإليه 

م�سفوًعا  واللتزامات  احلقوق  وجميع  وحالتها  الأموال 

بامل�ستندات.

اأن  القت�ساء  عند  املخت�سة  لل�سلطة  اأن  القرار  وبينّ 

من  املقدمة  واحل�سابات  التقارير  بفح�ص  خبرًيا  تكلف 

املدير، وُتعد اأتعاب اخلبري من م�ساريف الإدارة.

وزير العدل

موؤكًدا اأهمية �ضمان �ضالمة احلجاج من الفريو�ضات املتحورة.. »العدل«: 

البحرين توؤيد قرار اقت�ضار مو�ضم احلج على املوجودين يف ال�ضعودية

العدل  وزير  خليفة  اآل  علي  بن  خالد  ال�سيخ  اأكد 

البحرين  مملكة  تاأييد  والأوقاف  الإ�سلمية  وال�سوؤون 

ال�سعودية  العربية  اململكة  اتخذته  الذي  للقرار  التام 

اململكة  مواطني  على  العام  هذا  حج  مو�سم  باقت�سار 

واملقيمي فيها، وذلك يف ظل ما ي�سهده العامل من ا�ستمرار 

)كوفيد-19(  امل�ستجد  كورونا  فريو�ص  جائحة  تطورات 

القرار  هذا  اأن  اإىل  لفًتا  له،  جديدة  حتورات  وظهور 

ل�سعرية  حافًظا  جاء  والعمرة  احلج  وزارة  من  ال�سادر 

حتفظ  التي  ال�سرعية  ال�سرورة  ملقت�سيات  وملبًيا  احلج 

الدولية  واملعايري  للمتطلبات  وداعًما  الب�سرية  النف�ص 

الوباء.  هذا  ملكافحة 

وقال اإن مملكة البحرين توؤكد دعمها وم�ساندتها امل�ستمرة 

من  تتخذه  ما  كل  يف  ال�سقيقة  ال�سعودية  العربية  للمملكة 

قرارات واإجراءات ت�سمن �سلمة واأمن و�سحة حجاج بيت اهلل 

احلرام، رافًعا �سكره وتقديره اإىل خادم احلرمي ال�سريفي امللك 

�سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود، وويل العهد الأمري حممد بن 

�سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود، على هذا الإجراء الحرتازي 

احليوي الذي يحفظ على �سيوف الرحمن �سلمتهم واأمنهم، 

خدمة  يف  ال�سعودية  العربية  اململكة  حكومة  جهود  مثمًنا 

كافة،  الأ�سعدة  على  بهم  والعناية  احلرام،  اهلل  بيت  حجاج 

مبا ميكنهم من اأداء منا�سكهم بي�سر و�سهولة يف اأجواء اآمنة 

ومطمئنة.

�سارة جنيب:

اأ�شدر وزير العدل وال�شوؤون الإ�شالمية والأوقاف ال�شيخ خالد بن علي اآل خليفة قراًرا ب�شاأن التزامات وقواعد اختيار من يعينّ لإدارة 

الأموال املتحفظ عليها و�شوابط اإدارتها. 

اإدارة بحكم  ال�شلطة املخت�شة، والتي تتطلب  اأمر وقتي �شادر من  اأو  القرار على الأموال املتحفظ عليها بحكم  اأحكام هذا  وت�شري 

طبيعتها.

»العدل«: اإتاحة الطالع اإلكرتونًيا على 

حما�ضر اجلل�ضات والإجراءات الق�ضائية

والأوقاف  الإ�سلمية  وال�سوؤون  العدل  وزارة  اأعلنت 

ال�ستعلم  خدمة  �سمن  املحاكم،  جل�سات  حما�سر  اعتماد 

الدعاوى  خدمات  �سمن  املتاحة  الق�سائية  الدعاوى  عن 

الق�سائية املقدمة من الوزارة عرب البوابة الوطنية للحكومة 

.)www.bahrain.bh( الإلكرتونية

والتوثيق  املحاكم  ل�سوؤون  امل�ساعد  الوكيل  وقال 

على  الطلع  �ستتيح  ال�ستعلم  اإن خدمة  بوجريي  حممد 

وال�سرعية  والتجارية  املدنية  الدعاوى  جل�سات  حما�سر 

بعد اعتمادها من الق�ساة، مبيًنا اأن املحا�سر ال�سابقة �سيتم 

اإدراجها �سمن خدمة ال�ستعلم على مراحل، بالإ�سافة اإىل 

املتخذة  الإجراءات  م�سار  على  الطلع  اإمكانية  ا�ستحداث 

وكذلك  وال�سرعية،  املدنية  املحاكم  اأمام  املقبولة  للطلبات 

اأ�سباب الرف�ص يف حال عدم قبولها.

كما اأعلن الوكيل امل�ساعد ل�سوؤون املحاكم والتوثيق اأن 

املحامي  �سُتمكن  الق�سائية  الدعاوى  عن  ال�ستعلم  خدمة 

التنفيذ  ملفات  حالة  على  الطلع  من  كذلك  واملتقا�سي 

املقبولة  الطلبات  ب�ساأن  املتخذة  بالإجراءات  يتعلق  فيما 

با�ستخدام رقم ملف  الطلبات، وذلك  اأ�سباب رف�ص  وكذلك 

الطلبات عرب  حالة  متابعة  اإمكانية  اإىل  بالإ�سافة  التنفيذ، 

الرابط املُر�سل يف حال جناح تقدمي الطلب، اإذ �سيتم حتديث 

البيانات املت�سمنة داخل الرابط ب�سكل تلقائي عند اتخاذ اأي 

اإجراء ق�سائي ب�ساأنها.

رئي�ضة »امللكية للبنات« وامل�ضحكي 

ت�ضتعر�ضان خطط اجلامعة امل�ضتقبلية

الرئي�ص  امل�سحكي  �ساهي  جواهر  الدكتورة  التقت 

التنفيذي لهيئة جودة التعليم والتدريب، عن ُبعد، الدكتورة 

للبنات،  امللكية  للجامعة  اجلديدة  الرئي�سة  املزوغي  ي�سرى 

امل�ستقبلية  اخلطط  على  والتعرف  بها  الرتحيب  بهدف 

للجامعة التي �ست�سهم يف اإثراء التعليم العايل، وخدمة املراأة 

يف مملكة البحرين يف ظل الإدارة اجلديدة للجامعة.

بامل�سرية  امل�سحكي  الدكتورة  اأ�سادت  اللقاء،  وخلل 

والعملية  الأكادميية  املزوغي، وخرباتها  للدكتورة  العلمية 

يف التعليم العايل، متمنية لها التوفيق والنجاح يف رئا�ستها 

التعليم  خلدمة  املر�سومة  اخلطط  يحقق  ومبا  للجامعة، 

العايل، وجودته وحت�سي خمرجاته يف بلدنا الغالية.

للبنات  امللكية  اجلامعة  رئي�سة  اأعربت  جانبها،  من 

وامتنان  وامتنانها،  �سكرها  عميق  عن  املزوغي  الدكتورة 

اجلامعة امللكية للبنات للدور الكبري والأ�سيل واملهني املميز 

الذي تقوم به هيئة جودة التعليم والتدريب يف �سقل جتارب 

موؤ�س�سات التعليم والتدريب، ومن �سمنها اجلامعة امللكية 

للبنات، التي ا�ستفادت كثرًيا من مراجعات وزيارات الهيئة، 

وم�ستويات  �سفوف  اإىل  لنقلها  واأبًدا  دائًما  ت�سعى  والتي 

متقدمة يف جودة ما يقدم لأبنائنا وبناتنا الطلبة.
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خالل م�صاركتها يف اجتماع حول فريو�ص نق�ص املناعة الب�صرية.. ال�صالح:

خطة ا�صرتاتيجية للوقاية من »الإيدز« واإدماجها بخطط الوزارات

وتقدمت ببالغ ال�شكر والتقدير على الدعوة للم�شاركة يف 

هذا الجتماع الهام، معربة عن تقدير مملكة البحرين للجهود 

القيمة التي يبذلها الأمني العام للأمم املتحدة ووكالت المم 

املتحدة املتخ�ش�شة للت�شدي لوباء اليدز من خلل اجلهود 

واملبادرات الدولية للوقوف �شفا واحدا ملواجهة هذا التحدي 

ال�شحي  الأمن  ويهدد  الدويل  املجتمع  يوؤرق  الذي  ال�شحي 

العاملي.

اهتماًما  تويل  البحرين  مملكة  اأن  على  ال�شالح  واأكدت 

الوقائية  الوطنية  للربامج  اللحمدود  الدعم  بالًغا من خلل 

املكت�شبة ب�شفة  املناعة  ب�شفة عامة ولربنامج مر�ص نق�ص 

خا�شة، واحلر�ص على توفري التمويل امل�شتدام اللزم لتحقيق 

للم�شابني  الجتماعية  واحلماية  ال�شاملة  ال�شحية  التغطية 

بهذا املر�ص وا�شتمراره وعدم تاأثره بالرغم من الظروف التي 

كورونا  فريو�ص  جائحة  ب�شبب  ال�شحية  الأنظمة  بها  متر 

)كوفيد-19( بجميع دول العامل، مثنية يف الوقت ذاته على 

للتقليل من خطر مر�ص  البحرين  تبديه  الذي  الدويل  التاآزر 

اللتزام  على  والتاأكيد  عاملي،  كوباء  املكت�شبة  املناعة  نق�ص 

الرفيع امل�شتوى من خلل دعم اجلهود الدولية لتحقيق ذلك 

مع حلول العام 2030.

اتخذتها  التي  الإجراءات  ال�شالح  الوزيرة  وا�شتعر�شت 

البحرين على كافة امل�شتويات ال�شحية من الرعاية ال�شحية 

الأولية والثانوية، من خلل توفري التغطية ال�شاملة لرعاية 

مر�شى نق�ص املناعة املكت�شبة والوقاية منه، اإىل جانب و�شع 

وحتويل  للمر�ص  عر�شة  الأكرث  الفئات  لفح�ص  �شيا�شات 

العلج  وتوفري  له  ا�شتكمالهم  ومتابعة  للعلج  احلالت 

املجاين للمواطنني واملقيمني على حد �شواء مبا ي�شمن احرتام 

ببناء  اململكة  بالتزام  الن�شان. منوهة  امل�شاواة وحقوق  مبداأ 

القدرات من الكوادر املوؤهلة للعمل يف برنامج مكافحة مر�ص 

نق�ص املناعة املكت�شب ومتابعة الو�شع الوبائي عرب متابعة 

موؤ�شرات الداء وت�شجيع البحث العلمي والدرا�شات املتعلقة 

التكامل  باملر�ص، وحر�شها على تنفيذ ا�شرتاتيجيات ت�شمن 

املناعة  نق�ص  للمر�ص  الوطني  الربنامج  بني  والتن�شيق 

املكت�شب »اليدز« مع الربامج الأخرى مثل الربنامج الوطني 

ملكافحة ال�شل.

وتطرقت اإىل اأهمية العلن ال�شيا�شي ال�شادر عام 2016 

»على امل�شار ال�شريع للتعجيل مبكافحة فريو�ص نق�ص املناعة 

 »2030 عام  بحلول  اليدز  وباء  على  والق�شاء  الب�شرية 

اأ�شار  العاملية للإيدز 2021 - 2026، وما  وال�شرتاتيجية 

املتمثل  امل�شتدامة  التنمية  اأهداف  من  الثالث  الهدف  اليه 

ب�شمان متّتع اجلميع باأمناط عي�ص �شحية وبالرفاه، ف�شلً 

عن حتقيق الأهداف املتعلقة بامل�شاواة بني اجلن�شني ومتكني 

املراأة، واحلد من اأوجه التفاوت، والأهداف املت�شلة بال�شراكات 

العاملية وباملجتمعات العادلة وال�شلمية ال�شاملة.

بهذه  اللتزام  منطلق  ومن  البحرين  اأن  وبينت 

العام  يف  اأ�شدرت  فقد  واخلطط،  والغايات  ال�شرتاتيجيات 

ا حلماية املتعاي�شني مع املر�ص و�شون  2017 قانوًنا خا�شً

حقوقهم يف تلقي العلج والعمل وجترمي التعامل معهم باأي 

�شورة من �شور التمييز، كما مت اعادة ت�شكيل اللجنة الوطنية 

 2019 العام  يف  الب�شري  املناعة  نق�ص  مر�ص  من  للوقاية 

برئا�شة وزير ال�شحة وع�شوية ممثلني من خمتلف اجلهات 

احلكومية وممثلي موؤ�ش�شات املجتمع املدين مبا فيهم ممثلني 

ا�شرتاتيجية  املر�ص. كما مت و�شع خطة  املتعاي�شني مع  عن 

متعددة القطاعات واإدماجها بخطط الوزارات، واإ�شراك ممثلي 

واملتعاي�شني  اخلا�ص  والقطاع  املدين  املجتمع  موؤ�ش�شات 

يعك�ص  اخلطة، مما  هذه  اعداد  به يف  واملتاأثرين  بالفريو�ص 

ال�شراكة املجتمعية بني املوؤ�ش�شات احلكومية وغري احلكومية 

لتحقيق اأهدافنا يف التعامل مع هذه الوباء.

اخلطة  لتنفيذ  العمل  ا�شتمرارية  على  اأكدت  كما 

ال�شرتاتيجية ملكافحة الإيدز 2020 - 2025، مبا ين�شجم مع 

روؤية البحرين القت�شادية 2030 واخلطة الوطنية لل�شحة 

اإذ   ،2022 - احلكومة 2019  وبرنامج   2025 -  2016

تندر  اإىل حقبة  النتقال  اللجنة يف  ا�شرتاتيجية  تتمثل روؤية 

واإذا  البحرين،  املناعة مبملكة  نق�ص  بفريو�ص  الإ�شابة  فيها 

وقعت العدوى ل �شمح اهلل فاإن املر�شى �شيتمتعون برعاية 

�شحية م�شتمرة لتحقيق اأعلى م�شتوى من ال�شحة.

يذكر اأنه خلل هذه الجتماعات ونيابة عن ال�شفري جمال 

الأمم  لدى  البحرين  ململكة  الدائم  املندوب  الرويعي،  فار�ص 

املتحدة بنيويورك، قّدم حامت عبداحلميد حامت، �شكرتري اأول 

ونائب املندوب الدائم، بيان با�شم دول جمل�ص التعاون لدول 

الإعلن  جتاه  اخلليج  دول  موقف  لتعليل  العربية،  اخلليج 

الأع�شاء،  للدول  ال�شيادية  احلقوق  على  فيه  اأّكد  ال�شيا�شي، 

بتنفيذ اللتزامات والتعهدات الواردة يف هذا الإعلن مبا يتفق 

الدينية  القيم  واحرتام  الوطنية،  والت�شريعات  القوانني  مع 

والثقافية للمجتمع.

اجلدير بالذكر اأن اللجنة رفيعة امل�شتوى قامت مبراجعة 

يف  بها  التعهد  مت  التي  اللتزامات  يف  املحرز  للتقدم  �شاملة 

الإعلن ال�شيا�شي لعام 2016 نحو اإنهاء وباء الإيدز بحلول 

عام 2030، وكيف ت�شتمر ال�شتجابة، باأبعادها الجتماعية 

والقت�شادية وال�شيا�شية، يف امل�شاهمة يف التقدم يف خطة عام 

2030 من اأجل التنمية امل�شتدامة والهدف ال�شحي العاملي.

البوعينني ي�صيد باعتماد تقرير املتابعة الثاين للبحرين يف مكافحة غ�صل الأموال
اأ�شاد رئي�ص جلنة ال�شوؤون اخلارجية والدفاع والأمن الوطني 

حققته  الذي  الوطني  بالإجناز  البوعينني  ال�شي�شي  حممد  املهند�ص 

وزارة الداخلية بقيادة الفريق اأول ال�شيخ را�شد بن عبداهلل اآل خليفة 

الإرهاب  ومكافحة  التطرف  حماربة  جلنة  رئي�ص  الداخلية  وزير 

ململكة  الثاين  املتابعة  تقرير  باعتماد  الأموال  وغ�شل  ومتويله 

تنفيذ  ويف  الإرهاب،  ومتويل  الأموال  غ�شل  مكافحة  يف  البحرين 

ال�شرق  لدول  املايل  العمل  اجتماع جمموعة  الدولية خلل  املعايري 

الأو�شط و�شمال اإفريقيا )MENAFATF(، موؤكًدا اأن مر�شوم حظر 

اخلارجية  ال�شوؤون  جلنة  مررته  الذي  الأموال  غ�شيل  ومكافحة 

مملكة  جهود  على  وا�شح  ب�شكل  انعك�ص  الوطني  والأمن  والدفاع 

الوطنية حلظر  املنظومة  الت�شريعات حلماية  البحرين يف حتديث 

وذلك  الت�شلح،  انت�شار  متويل  وجترمي  الأموال  غ�شل  ومكافحة 

باإحرازها تقدًما يف هذا املجال من خلل رفع درجات امتثالها وفًقا 

لتو�شيات جمموعة العمل املايل.

واأ�شاف اأن مر�شوم حظر ومكافحة غ�شيل الأموال عملت اللجنة 

اأخذ  اأبعاده ونتائجه، وذلك بعد  ب�شكل مكثف ملناق�شته والنظر يف 

كان  والذي  الخت�شا�ص،  ذات  واجلهات  الداخلية  وزارة  مرئيات 

اأبرز النتائج املتوقعة من متريره، هو اعتماد تقرير املتابعة الثاين 

ويف  الإرهاب،  ومتويل  الأموال  غ�شل  مكافحة  يف  البحرين  ململكة 

لدول  املايل  العمل  جمموعة  اجتماع  خلل  الدولية  املعايري  تنفيذ 

ا  النواب حري�شً اإفريقيا، مما جعل جمل�ص  الأو�شط و�شمال  ال�شرق 

على متريره عرب الت�شويت عليه من قبل جمل�ص النواب واإقراره من 

قبل جمل�ص ال�شورى، مو�شحا اأن وزارة الداخلية وجلنة ال�شوؤون 

اخلارجية والدفاع والأمن الوطني كان بينهم تعاون وثيق وم�شرتك 

بني  التعاون  مبداأ  يعزز  اأمر  وهو  املر�شوم،  اإقرار  مراحل  كافة  يف 

ال�شلطات ويرتقي بالأعمال الوطنية يف �شبيل حتقيق رفعة البحرين 

داخلًيا وخارجًيا.

اأن البحرين ما�شية ب�شكل جاد يف  اإىل  واأ�شار النائب ال�شي�شي 

اللتزام بتنفيذ التو�شيات اخلا�شة مبكافحة غ�شل الأموال ومتويل 

رئي�ص  الداخلية  وزير  بقيادة  وذلك  الت�شلح،  وانت�شار  الإرهاب 

الأموال  الإرهاب ومتويله وغ�شل  التطرف ومكافحة  جلنة حماربة 

عرب  النواب،  جمل�ص  مع  الت�شريعي  اجلانب  يف  امل�شرتك  وبالعمل 

�شل�شلة كبرية من اجلهود احلثيثة املبذولة يف هذا اجلانب.

تقدم خدمات تنموية �صاملة يف خمتلف مناطق اململكة.. حميدان:

 مراكز اجتماعية جديدة وجممعات خدمية للرعاية والتاأهيل

والتنمية  العمل  وزير  اأكد 

علي  حممد  بن  جميل  الجتماعية، 

كثب  عن  تتابع  الوزارة  اأن  حميدان، 

الجتماعية  املرافق  اإن�شاء  وترية 

التي  واملحاور  الأهداف  وفق  اجلديدة 

ا�شتمل عليها برنامج احلكومة لل�شنوات 

تلبية  يف  واملتمثلة   ،2022-  2019

حمافظات  يف  التطويرية  الحتياجات 

مملكة البحرين.

واأفاد باأن العمل م�شتمر على متابعة 

جديدة  اإن�شائية  م�شروعات  �شتة  تنفيذ 

بالتعاون والتن�شيق مع وزارة الأ�شغال 

و�شوؤون البلديات والتخطيط العمراين، 

جلميع  متنوعة  خدمات  تقدمي  ملوا�شلة 

من  عدد  يف  املجتمع  و�شرائح  فئات 

املناطق لت�شهيل ح�شول املواطنني على 

هذه اخلدمات بالقرب من مناطق �شكنهم 

جممع  وهي  ال�شبل،  واأ�شرع  باأي�شر 

الإعاقة ال�شامل يف عايل، جممع اخلدمات 

جممع  عي�شى،  مدينة  يف  الجتماعية 

حمد،  مدينة  يف  الجتماعية  الرعاية 

مركز البديع الجتماعي ال�شامل، ومركز 

اجتماعي �شامل مبحافظة العا�شمة، اإىل 

جانب اإن�شاء ناٍد نهاري لرعاية الوالدين 

مبركز جد حف�ص الجتماعي.

جممع  مب�شروع  يتعلق  وفيما 

حمد،  مدينة  يف  الجتماعية  الرعاية 

ال�شندوق  من  بدعم  تنفيذه  يتم  الذي 

العربية  القت�شادية  للتنمية  الكويتي 

اخلليجي،  التنمية  برنامج  �شمن 

فيهدف اإىل تقدمي اأف�شل خدمات الرعاية 

عرب  وال�شحية  والنف�شية  الجتماعية 

الجتماعية،  للرعاية  متخ�ش�شة  مراكز 

ومراكز الإيواء، حيث ي�شم امل�شروع 6 

مباٍن للإيواء ت�شمل: دار رعاية الأحداث 

لرعاية  الأمان  ودار  والبنات(  )للبنني 

والجتار  الأ�شري  للعنف  املتعر�شات 

بالب�شر )للرجال والن�شاء(، ودار الكرامة 

اخلدمات  ومبنى  الجتماعية،  للرعاية 

امل�شرتكة، ومن املتوقع النتهاء من اأعمال 

الت�شييد يف يناير من العام 2022.

اخلدمات  جممع  مل�شروع  وبالن�شبة 

الجتماعية يف مدينة عي�شى، والذي يتم 

التنمية اخلليجي  تنفيذه �شمن برنامج 

للتنمية  الكويتي  ال�شندوق  من  بدعم 

القت�شادية العربية، فيت�شمن اإعادة بناء 

مبنطقة  حالًيا  القائمة  املراكز  وجتهيز 

 6 ت�شم  متطورة  مبباٍن  عي�شى  مدينة 

مباٍن ت�شمل: داًرا لرعاية امل�شنني ومركًزا 

الأكادميي  التاأهيل  ومركز  اجتماعًيا 

اخلدمات  ومبنى  الإعاقة  لذوي  واملهني 

امل�شرتكة، بالإ�شافة اإىل تطوير مبنى بنك 

البحرين والكويت لذوي الإعاقة، ومبنى 

الرو�شة، ومن املتوقع اأن يتم الت�شغيل 

يف الن�شف الثاين من العام 2022م.

اأما م�شروع مركز البديع الجتماعي 

خدمات  تقدمي  اإىل  فيهدف  ال�شامل 

ا�شتيعابية  بطاقة  الجتماعية  احلماية 

تبلغ 550 مواطًنا يومًيا، ويقدم خمتلف 

خدمات امل�شاعدات الجتماعية، والإر�شاد 

الق�شائية  الأحكام  وتنفيذ  الأ�شري، 

اإىل  واملطلقات،  املطلقني  اأبناء  ل�شتقبال 

الأ�شرة  احتياجات  جميع  ر�شد  جانب 

البحث الجتماعي  البحرينية من خلل 

امليداين ال�شامل، ف�شلً عن تقدمي برامج 

الأ�شرة، حيث يت�شمن املركز ناٍد  تنمية 

اجتماعي نهاري لكبار املواطنني، واآخر 

لفئة الأطفال والنا�شئة يقدم خدماته يف 

جمال تنمية الطفولة، كما �شيخدم املركز 

الباحثني عن عمل عرب مكتب التوظيف 

والإر�شاد  التوجيه  وتقدمي  والتدريب 

املهني وخدمات التاأمني �شد التعطل.

حف�ص  جد  نادي  اإن�شاء  ومت  كما 

حف�ص  جد  مركز  يف  للوالدين  النهاري 

الجتماعي، بطاقة ا�شتيعابية تقدر باأكرث 

من )100( م�شن وم�شنة، والعمل جاٍر 

املجتمع  منظمات  اإحدى  لتتوىل  حالًيا 

الأندية  جميع  غرار  على  اإدارته  املدين 

النهارية التي اأن�شاأتها الوزارة �شمن مبداأ 

ال�شراكة املجتمعية الفاعلة.

حممد ال�سي�سي البوعينني

�ساركت فائقة بنت �سعيد ال�سالح وزيرة ال�سحة يوم الثالثاء املا�سي عن ُبعد يف االجتماع رفيع امل�ستوى حول فريو�س 

نق�س املناعة الب�سرية »االإيدز«، والذي يعقد خالل الفرتة من 8 اإىل 10 يونيو 2021 يف اجلمعية العامة مبقر االأمم املتحدة 

مبدينة نيويورك وفًقا لقرار اجلمعية العامة 75/ 260، بح�سور عدٍد من الزعماء وروؤ�ساء احلكومات والوزراء من خمتلف 

دول العامل وال�سخ�سيات الدولية الهامة.

وخالل م�ساركة الوزيرة ال�سالح، اأكدت يف كلمتها على �سرورة موا�سلة وتعزيز دعم اجلهود الدولية للحد من انت�سار 

املن�سودة لربنامج االأمم املتحدة لالإيدز، والتي  الغايات واالأهداف  اإىل حتقيق  املناعة املكت�سبة »االيدز« و�سوالً  مر�س نق�س 

تتمثل يف اأن يكون العالج متاحا للجميع والق�ساء على انتقال الفريو�س وحماية جميع املتعاي�سني مع املر�س وعدم التمييز 

بينهم ب�سبب اإ�سابتهم.

واأ�سادت وزيرة ال�سحة بتنظيم االجتماع والذي يتزامن مع مرور 40 عاًما على ت�سخي�س اأول ا�سابة بهذا املر�س و25 

عاًما على اإن�ساء برنامج االأمم املتحد امل�سرتك ملكافحة االيدز الذي كان له دور بارز يف و�سع وتنفيذ االأهداف واال�سرتاتيجيات 

واخلطط العاملية مع اجلهات ال�سحية االأخرى من اأجل حتقيق الروؤية نحو عامل خال من مر�س نق�س املناعة املكت�سب وما ينجم 

عنه من مر�سى ووفيات بحلول العام 2030.

وزير العمل

النيابة: اإجراءات »الإ�صالح والتاأهيل« 

متطابقة مع قرارات »الفريق الطبي«

�شرح رئي�ص نيابة املحافظة اجلنوبية باأن النيابة العامة قد 

مركز  من  اإخطاراً  املوافق 2021/ 06/ 09م  الأربعاء  يوم  تلقت 

وذلك  كورونا  بفريو�ص  م�شاب  نزيل  بوفاة  والتاأهيل  الإ�شلح 

اأثناء تلقيه العلج مب�شت�شفى ال�شلمانية.

وذكر رئي�ص النيابة اأن النيابة العامة �شبق اأن تلقت اإخطارات 

بحالة النزيل وقامت مبتابعة حالته ال�شحية وكذلك ما مت اتخاذه 

من الإجراءات الحرتازية والطبية واملتمثلة يف عزل النزيل بعد 

يف  للعلج  2021/ 05/ 29م  بتاريخ  نقله  ثم  نتيجته،  ظهور 

نتيجة  احلياة  فارق  اأن  اإىل  ال�شحية،  الرعاية  وتلقيه  امل�شت�شفى 

ال�شرعي  اإ�شابته بفريو�ص كورونا، ومت ندب الطبيب  م�شاعفات 

التابع لإدارة الأدلة املادية الذي وقع الك�شف الطبي على املتوفى 

اإ�شابته  عن  نا�شئة  الوفاة  اأن  اإىل  تقريره  يف  وانتهى  اهلل  رحمه 

فتم  كورونا،  بفريو�ص  اإ�شابته  نتيجة  حاد  رئوي  بالتهاب 

الت�شريح بدفن اجلثة.

وكانت النيابة العامة قد انتقلت اإىل مركز الإ�شلح والتاأهيل 

كافة  على  اطلعت  وقد  2021/ 04/ 28م  املوافق  الأربعاء  يوم 

والتاأهيل  الإ�شلح  مركز  قبل  من  املتخذة  الحرتازية  الإجراءات 

وزيارة عدد من املباين والأق�شام والطلع على الأوراق وامل�شتندات 

ذات العلقة.

 كما اأجرت مقابلت مع عدد من النزلء، وقد تبني من خلل تلك 

الزيارة اأن الإجراءات الحرتازية املتخذة من قبل مركز الإ�شلح 

والتاأهيل جاءت متطابقة مع قرارات اإدارة ال�شحة العامة يف �شاأن 

مكافحة اجلائحة والفريق الطبي الوطني.

خال�ص  اهلل  رحمه  املتوفى  لذوي  العامة  النيابة  وتقدم  هذا 

التعازي واملوا�شاة.
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 د. عبدالـله يو�سف املطوع
مهــــني غـــــــــــــــــــوا�ص

واتقانها  غوا�ص  مهني  الأ�ستاذة  متيز  اكت�سفت 

يف العمل من خالل اجتماعات اللجنة العليا للتطوير 

بوزارة الرتبية والتعليم، حيث مل�سُت فيها ال�سهر على 

الإمكان،  قدر  وجتويده  �سورة  اأبهى  يف  العمل  تقدمي 

�سخ�سية جمعت التميز يف املجالني التقني والرتبوي، 

التعليم  يف  املاج�ستري  �سهادة  على  فيهما  وح�سلت 

 Distance Learning And بعد  عن  والتدريب 

Training بامتياز مع مرتبة ال�سرف الأوىل من جامعة 
اخلليج العربي، و�سهادات احرتافية مثل �سهادة مدرب 

 ISTE معتمد لدى اجلمعية الدولية للتقنية يف التعليم

مهارات  لديها  الأمريكية،  املتحدة  الوليات  ومقرها 

 Virtual الفرتا�سية  التعلم  بيئات  ت�سميم  تقنية يف 

مواقع  وت�سميم   ،Learning Environment
Web، وجميع مفا�سل العملية التعليمية من ت�سميم 
مب�سروع  مروًرا  التطويرية  وامل�سروعات  الربجميات 

امللك  م�سروع جاللة  ثم  املدار�ص،  الإنرتنت يف  اإدخال 

التمكني  مب�سروع  وانتهاًء  امل�ستقبل،  ملدار�ص  حمد 

الرقمي يف التعليم.

مدينة  مواليد  من  غوا�ص  حممد  مهني  الأ�ستاذة 

مدار�سها،  يف  در�ست  1966م،  عام  العريقة  املحرق 

اأظفارها،  نعومة  منذ  درا�ستها  يف  متفوقة  فكانت 

البتدائية  القد�ص  مبدر�سة  البتدائية  املرحلة  اأنهت 

الأ�ستاذة  مديرتها  كانت  عندما  1978م،  عام  للبنات 

فاطمة احلجازي، واملرحلة الإعدادية مبدر�سة زنوبيا 

مديرتها  كانت  عندما  عام 1981م،  للبنات  الإعدادية 

الأ�ستاذة عائ�سة ال�سادق، واملرحلة الثانوية مبدر�سة 

العلمي-  الق�سم  للبنات  الثانوية  الإعدادية  ال�ستقالل 

�سعبة الفيزياء والريا�سيات عام 1984م، عندما كانت 

مديرتها الأ�ستاذة حبابة �سلي�ص.

التحقت الأ�ستاذة مهني غوا�ص بجامعة البحرين 

الآيل عام 1984م،  الهند�سة ق�سم علم احلا�سب  كلية 

ويف ال�سنة الثانية من درا�ستها اجلامعية مرت بظروف 

�سحية ع�سيبة، ورغم تلك الظروف اإل اإن ذلك مل يزدها 

الدرا�سة  يف  واجتهاًدا  وعزمية  تعاىل  باهلل  اإمياًنا  اإل 

اجلامعة  من  تخرجت  اأن  اإىل  النجاح  على  واإ�سراًرا 

وح�سلت على البكالوريو�ص يف علم احلا�سب الآيل عام 

1990م.

اجلامعة  من  غوا�ص  مهني  الأ�ستاذة  تخرج  بعد   

مدينة  مبدر�سة  حا�سوب  معلمة  وظيفة  يف  ُعينت 

وكانت  1990م،  عام  للبنات  التجارية  عي�سى 

الذي مت  العام  الأ�ستاذة بدرية اجلودر، وهو  مديرتها 

امل�سار  اإلزامي تخ�س�سي يف  تطبيق احلا�سوب كمقرر 

التجاري باملرحلة الثانوية بعد اأن كان مقرًرا اختيارًيا، 

عام  للبنات  التجارية  املحرق  مدر�سة  اإىل  انتقلت  ثم 

الزياين،  �سهام  الأ�ستاذة  مديرتها  وكانت  1992م، 

للبنات عام 2000م،  التجارية  ال�ستقالل  ثم مدر�سة 

وكانت مديرتها الأ�ستاذة بدرية اجلودر، وقد كانت ُملمة 

الرتبوية  للم�ستجدات  ومتابعتها  تخ�س�سها  مبجال 

والتقنية، وتوظيفها يف دمج التقنية يف عمليات التعلم، 

مما اأك�سبها ثقة امل�سئولني، �ساركت يف تاأليف ومراجعة 

كتاب »تطبيقات عملية يف احلا�سوب« عام 1998م.

النرتنت  اإدخال  غوا�ص  مهني  الأ�ستاذة  عا�سرت 

يف املدار�ص الثانوية، فاأ�س�ست جلنة النرتنت مبدر�سة 

املحرق التجارية للبنات عام 1998م، وتولت رئا�سة 

بتاأليف  وقامت  2001م،  اإىل  1998م  من  اللجنة 

وت�سميم اجلزء الأول من الدليل الإر�سادي »الإبحار يف 

الإنرتنت«  مع  التعامل  »اأ�سا�سيات  بعنوان  الإنرتنت« 

عام 1999م، واأي�سا اجلزء الثاين منه بعنوان »الربيد 

الإلكرتوين« عام 2001م، ومت تعميم هذا الدليل على 

جميع املدار�ص ليكون مرجعا لتدريب املعلمني والطلبة، 

عطًفا على اإعداد وتنفيذ دورات تدريبيـة علـى ا�ستخدام 

الإنرتنت للطالبات واملعلمات يف خمتلف املدار�ص من 

1999م اإىل 2004م.

وت�سميم  باإعداد  غوا�ص  مهني  الأ�ستاذة  قامت 

بعنوان  املتعددة  بالو�سائط  تفاعلي  حا�سوب  برنامج 

عام  الثانوية«  للمرحلة  الطالب  دليل  »النربا�ص- 

2000م، كما كانت ع�سًوا فاعالً يف اللجنة ال�ست�سارية 

2000م،  اإىل  1999م  من  احلا�سوب  مناهج  لتقييم 

التعليم  عملية  الإنرتنت يف  توظيف  »متابعة  وفريق 

والتعلم باملدار�ص التجاريـة« عام 1999م.

اأول للحا�سوب لأول  عند ا�ستحداث وظيفة معلم 

مرة عام 2001م، كانت الأ�ستاذة مهني غوا�ص �سمن 

الوظيفة،  لهذه  اختيارها  مت  التي  الأوىل  املجموعة 

ال�ستقالل  مبدر�سة  للحا�سوب  اأوىل  معلمة  فُعينت 

التجارية للبنات من 2001م اإىل 2004م.

�ساركت الأ�ستاذة مهني غوا�ص يف تاأليف ومراجعة 

التجاري  للم�سار  التطبيقية«  »الربجميات  كتاب 

اأ�سئلة  اإعداد  جلنة  رئي�سة  كانت  كما  2001م،  عام 

المتحانات النهائية املركزية للمدار�ص الثانوية ملقرر 

اإىل  2001م  من  احلا�سوب«  يف  عملية  »تطبيقات 

2002م.

يف فرتة الإعداد مل�سروع جاللة امللك حمد ملدار�ص 

امل�ستقبل بالعام الدرا�سي 2003 - 2004م، ح�سرت 

التعليمية  املنظومات  عرو�ص  غوا�ص  مهني  الأ�ستاذة 

املقرتحة للم�سروع.

 كانت الأ�ستاذة مهني غوا�ص من اأوائل من ح�سل 

يف  �ساركت  حيث  عام 2004م،   ICDL �سهادة  على 

تقييم منوذج لكفايات معلمي احلا�سوب لدول اخلليج 

نظمتها  ور�سة  يف  و�ساركت  2003م،  عام  العربي 

اإطار مهمة  وزارة الرتبية والتعليم عام 2001م، يف 

تقنية  لتوظيف  متكاملة  روؤية  لبلورة  اليون�سكو 

فاعال يف جلنة  التعليم. وكانت ع�سوا  املعلومات يف 

اإىل 2004م،  من 1997م  احلا�سوب  مقررات  تطوير 

وجلنة تقييم الربجميات التعليمية امل�ساندة للمقررات 

التجارية من 2001م اإىل 2004م، وجلنة تقييم اأعمال 

الطلبة امل�ساركني يف م�سابقة الأ�سبوع العلمي للمدار�ص 

من  الفرتة  خالل  اإىل 2002م.  من 2001م  الثانوية 

2002م اإىل 2004م التحقت الأ�ستاذة مهني بجامعة 

البحرين وح�سلت على دبلوٍم عاٍل يف الرتبية تخ�س�ص 

ال�سرف  مرتبة  مع  بامتياز  احلا�سوب  تدري�ص  طرق 

الأوىل. 

الأ�ستاذة مهني غوا�ص مت ترقيتها  لكفاءة   ونظًرا 

تعيينها  ومت  2004م،  عام  م�ساعد  مدير  وظيفة  اإىل 

مديرتها  وكانت  للبنات،  الإعدادية  �سرتة  مدر�سة  يف 

مدر�سة  اإىل  انتقلت  ثم  اإدري�ص،  اأبو  اأ�سماء  الأ�ستاذة 

الب�سيتني الإعدادية للبنات يف العام الدرا�سي 2005 

- 2006م، وكانت مديرتها الأ�ستاذة �سامية الكوهجي، 

عام  للبنات  الإعدادية  البتدائية  احلد  مدر�سة  ثم 

بوزيد،  فتحية  الأ�ستاذة  مديرتها  وكانت  2009م، 

وكانت الأ�ستاذة مهني غوا�ص تطبق التقنية يف عملها، 

فعملت على تاأهيل املعلمات اإىل دمج التقنية يف التعلم، 

»ت�سميم  دورة  منها  تدريبية  دورات  ونفذت  فاأعدت 

الربجميات التعليمية« للمعلمات عام 2007م، وكانت 

تقوم برعاية الطالبات املتميزات يف احلا�سوب، فاأعدت 

ونفذت دورات تدريبية لهن منها دورة »ت�سميم مواقع 

التقنية  وظفت  كما  2004م،  عام  للطالبات   »Web
الإح�سائية  اإعداد  ومنها  الإدارية  الأعمال  اإجناز  يف 

 -  2004 الدرا�سي  للعام  للمدر�سة  اآليا  ال�ستقرارية 

البحرين  بكلية  مهني  الأ�ستاذة  والتحقت  2005م. 

للمعلمني وح�سلت على دبلوم القيادة املدر�سية بامتياز 

مع مرتبة ال�سرف الأوىل عام 2010م.

للعمل يف  غوا�ص  مهني  الأ�ستاذة  انتداب  وقد مت 

برنامج حت�سني اأداء املدار�ص عام 2010م، فعملت مع 

اإدارة نظم املعلومات وروؤ�ساء املدار�ص ومكتب الوكيل 

امل�ساعد على اإدارة وتطوير النظام الآيل لبطاقة اجلودة 

من 2012 اإىل 2015م.

الأ�ستاذة مهني غوا�ص، ع�سًوا يف  وقد مت تعيني 

ملدار�ص  حمد  امللك  جاللة  مل�سروع  التنفيذية  اللجنة 

امل�ستقبل عام 2013م، وع�سًوا يف فريق �سبط جودة 

م�سروع جاللة امللك حمد ملدار�ص امل�ستقبل كممثل لقطاع 

التعليم العام والفني وذلك من 2011م اإىل 2012م، 

وعند تطبيق برنامج التمكني الرقمي يف التعليم عام 

2015م. 

مت اختيار الأ�ستاذة مهني غوا�ص �سمن فريق وزارة 

»الرتخي�ص  بربنامج  التحق  الذي  والتعليم  الرتبية 

لدول  العربي  الرتبية  مكتب  معايري  على  للمدربني 

 ،»ISTE اخلليج واجلمعية الدولية للتقنية يف التعليم

والذي عقد يف الدوحة عام 2014م، ومبجرد احل�سول 

على �سهادة مدرب معتمد قامت الأ�ستاذة مهني غوا�ص 

مع فريق ISTE البحريني باإعداد الن�سخة البحرينية 

من برنامج تدريبي حول »دمج التقنية يف التعليم وفقا 

ملعايري ISTE«، وتنفيذ ور�ص عمل للمعلمني مبدار�ص 

التمكني الرقمي من 2014م اإىل 2018م.

 ISTE فريق  مع  غوا�ص  مهني  الأ�ستاذة  �ساركت 

البحريني باإعداد وتنفيذ ور�سة عمل »الإر�ساد التقني« 

عام 2015م، يف املوؤمتر الرتبوي ال�سنوي 28 »نحو 

التقنية  »دمج  وور�سة  التعليم«،  يف  الرقمي  التمكني 

يف  2016م  عام   »ISTE ملعايري  وفقا  التعليم  يف 

2016GEFT، وور�سة »التعلم القائم على امل�سروعات 
2017 GEFT.عام 2017م يف »ISTE وفقا ملعايري

كانت الأ�ستاذة مهني غوا�ص ع�سًوا موؤ�س�ًسا وبارًزا 

يف فريق م�سروع الإر�ساد التقني من عام 2012م اإىل 

قبل  من  غوا�ص  مهني  الأ�ستاذة  تكليف  2019م، ومت 

 UNESCO ور�سة  تقدمي  يف  للم�ساركة  اليون�سكو 

ICT-CFT And ISTE Standards عام 2014م، 
كما قدمت ورقة بعنوان »الإر�ساد التقني«، يف الندوة 

للتعلم  حمد  امللك  جاللة  كر�سي  نظمها  التي  العلمية 

اللكرتوين بجامعة اخلليج العربي عام 2015م.

ونظًرا لإجنازات الأ�ستاذة مهني غوا�ص مت ترقيتها 

اإىل وظيفة رئي�ص بحوث املحتوى الإلكرتوين مب�سروع 

2016م،  عام  امل�ستقبل  ملدار�ص  حمد  امللك  جاللة 

الأ�ستاذة مهني غوا�ص مملكة  مثلت  نف�سه  العام  ويف 

البحرين يف امللتقى الرتبوي الإقليمي مل�سئويل املناهج 

ومعدي املقررات املدر�سية، والذي نظمته الي�سي�سكو 

يف م�سقط، فقدمت ورقة بعنوان »دليل معايري اإنتاج 

التمكني  برنامج  ظل  يف  الرقمي  التعليمي  املحتوى 

الرقمي مبملكة البحرين«، وكانت ع�سو جلنة حتكيم 

جائزة التميز التكنولوجي يف التعليم الدورة اخلام�سة 

التعليم: ق�سة  عام 2015م حتت �سعار »التقنية يف 

جناح املدر�سة البحرينية«.

كانت الأ�ستاذة مهني غوا�ص رئي�ًسا لفريق »دليل 

معايري اإنتاج وتقييم املحتوى الرقمي- اجلزء الثاين« 

الفريق  مع  قامت  حيث  2019م،  اإىل  2017م  من 

الرقمي، كما كانت  املحتوى  تقييم  اأدوات  باإعداد دليل 

نائبا لرئي�ص فريق التعاون بني وزارة الرتبية والتعليم 

من  الرقمي  املحتوى  جمال  يف  البحرين  وجامعة 

2018م اإىل 2019م.

قامت الأ�ستاذة مهني غوا�ص بتطوير ا�سرتاتيجية 

املحتوى  من  املتميز  والطلبة  املعلمني  اإنتاج  لن�سر 

الرقمي مع جمموعة البحوث املحتوى الإلكرتوين، من 

املدار�ص  يف  الرقمية«  »مكتبتي  مبادرة  تطبيق  خالل 

الرقمية«  »مكتبتي  موقع  ت�سميم  فتم  2018م،  عام 

لكل مدر�سة، يتم فيه ن�سر اإنتاج املدر�سة من املحتوى 

لتعميم  ت�ساركيا  لي�سبح  واملعتمد  املتميز  الرقمي 

بجائزة  الرقمية«  »مكتبتي  موقع  فاز  وقد  ال�ستفادة، 

يف  املفتوحة  الرقمية  الرتبوية  للموارد  الإي�سي�سكو 

دورتها الأوىل عام 2018م.

التحقت الأ�ستاذة مهني غوا�ص بالكثري من الور�ص 

التدريبية ي�سل عددها اإىل 12 ور�سة تدريبية يف جمال 

تخ�س�سها داخل مملكة البحرين وخارجها.

ت�سرفت الأ�ستاذة مهني غوا�ص بتكرميها من قبل 

املغفور له باإذن اهلل تعاىل �ساحب ال�سمو امللكي الأمري 

خليفة بن �سلمان اآل خليفة طيب اهلل ثراه يف حفل عيد 

العلم 32 عام 2000م حل�سولها على �سهادة املعلم 

املتميز، وتكرميها من قبل �سعادة وزير الرتبية والتعليم 

الدكتور ماجد بن علي النعيمي لتحكميها م�سابقة التميز 

التكنولوجي يف التعليم الدورة اخلام�سة عام 2015م، 

وجلهودها يف برنامج التمكني الرقمي يف التعليم عام 

2016م، وغريها من التكرميات و�سهادات التقدير. 

بعد هذه ال�سنوات اخل�سبة بالعطاء والإجنازات 

تقاعدت الأ�ستاذة مهني غوا�ص عن العمل �سمن برنامج 

التقاعد الختياري عام 2019م، ورغم اإنها بعد التقاعد 

ا للعمل لدى اإحدى اجلمعيات التقنية يف  تلقت عرو�سً

اجلامعات،  اإحدى  ومن  الأمريكية،  املتحدة  الوليات 

ومن اإحدى املدار�ص اخلا�سة، اإل اإنها اعتذرت للتفرغ 

لرعاية والديها واأختّيها، الذين كان لهم الف�سل بعد اهلل 

تعاىل يف كل اإجناز وجناح. 

تطعيم اأكثـر من ربع مليون يف اأ�سبوعني.. موؤ�سرات اإيجابية الأ�سبوع الثاين من الإغالق:

79% تراجع الإ�سابات اليومية بكورونا.. و15% تراجع يف الوفيات
حمرر ال�سوؤون املحلية:

املا�سي -الأ�سبوع  الأ�سبوع  تراجعت خالل 

اليومية  الإ�سابات  الإغالق-  قرار  من  الثاين 

تتجاوز  بن�سبة  »كوفيد-19«  بكورونا 

الـ79% مقارنًة بالأ�سبوع الذي �سبقه، اإذ تظهر 

ت�سجيل  ال�سحة  لوزارة  اليومية  الإح�ساءات 

حني  يف  املا�سي،  الأ�سبوع  م�ساًبا   8771

�سبقه  الذي  الأ�سبوع  خالل  امل�سابني  عدد  كان 

15726 م�ساًبا.

كورونا  ب�سبب  الوفيات  عدد  تراجع  كما 

اإذ   ،%15 بن�سبة  طفيف  مبعدل  »كوفيد-19« 

�سّجل الأ�سبوع املا�سي 127 حالة وفاة، مقارنًة 

بـ146 حالة وفاة يف الأ�سبوع الأول من الإغالق.

كما تظهر الإح�ساءات تعايف 19021 م�ساًبا 

بـ18079  مقارنًة  املن�سرم،  الأ�سبوع  خالل 

ا يف الأ�سبوع الذي �سبقه. �سخ�سً

يف �سياق مت�سل، توا�سل حملة التطعيمات 

حوايل  اأن  الإح�ساءات  تظهر  اإذ  الكبري،  زخمها 

اجلرعة  على  �سخ�ص ح�سلوا  األف   115.523

كورونا  لفريو�ص  امل�ساد  التطعيم  من  الأوىل 

»كوفيد-19« خالل الأ�سبوعني املا�سيني اللذين 

 134.702 ح�سل  بينما  الإغالق،  فرتة  �سهدا 

األف �سخ�ص على اجلرعة الثانية من التطعيم، 

وذلك مبا جمموعه 250.225 األف �سخ�ص من 

متلقي اجلرعتني »اأكرث من ربع مليون �سخ�ص«، 

هذا عدا الأ�سخا�ص الذين ح�سلوا على اجلرعة 

ال�سحة  وزارة  بداأت  التي  »املن�سطة«  الثالثة 

بتقدميها منذ عّدة اأ�سابيع لأربع فئات.

وعلى �سعيد اإجمايل احلالت القائمة، تظهر 

الإح�ساءات تراجًعا كبرًيا خالل فرتة الأ�سبوعني 

املا�سيني، اإذ كانت يف مطلع الأ�سبوع الأول من 

األف م�ساب، يف حني  الإغالق حوايل 28.073 

نهاية  األف �سخ�ص  اإىل 15.196  العدد  تراجع 

الأ�سبوع املا�سي، بانخفا�ص مقداره حوايل %85.

كما تراجعت ن�سبة احلالت اجلديدة القائمة 

من اإجمايل الفحو�سات، من حوايل 14.9 مطلع 

نهاية   %8.9 اإىل  الإغالق،  من  الأول  الأ�سبوع 

الأ�سبوع املا�سي.

»الداخلية« توؤكد اأهمية ال�ستمرار يف التقيد بتعليمات الفريق الطبي
الأمنية  والإدارات  باملحافظات  ال�سرطة  مديريات  توا�سل 

و�سمن  العامة  ال�سالمة  لتحقيق  املبذولة  جهودها  املعنية 

والعمل  كورونا  جائحة  لتداعيات  للت�سدي  الوطنية  اجلهود 

اأمن و�سالمة كافة املواطنني واملقيمني، م�سددة على  على حتقيق 

اأهمية ال�ستمرار يف التقيد بتعليمات وتو�سيات الفريق الوطني 

الطبي للت�سدي لفريو�ص كورونا، واإجناح جهود مملكة البحرين 

مبا  الفريو�ص،  انت�سار  م�ستوى  خلف�ص  اجلائحة  مواجهة  يف 

املواطنني واملقيمني وجتاوز هذا  ي�سهم يف حفظ �سحة و�سالمة 

كل  على  يحتم  الوطني  الواجب  اأن  موؤكدة  ال�ستثنائي،  الظرف 

فرد يف املجتمع اأن ي�سطلع بدوره وم�سوؤوليته من خالل اللتزام 

بالإجراءات والتدابري الوقائية للو�سول اإىل النتائج املرجوة.

ويف هذا الإطار، قامت مديريات ال�سرطة باملحافظات والإدارات 

الأمنية املعنية ومنذ بدء اجلائحة وحتى تاريخ 9 يونيو اجلاري 

لب�ص  عدم  خمالفة   85773 حيال  القانونية  الإجراءات  باتخاذ 

للحفاظ  اإجراًء  العامة، واتخاذ 9974  الأماكن  الوجه يف  كمامة 

على معايري التباعد الجتماعي، والقيام بـ11665 حملة توعوية.

كما تلقى مركز الإ�سعاف الوطني منذ بدء اجلائحة 16690 

الإجراءات  واتخذ  با�سرها  حيث  كورونا،  بجائحة  ا  خا�سً بالًغا 

هذه  مع  للتعامل  وموؤهل  متخ�س�ص  فريق  طريق  عن  الالزمة 

مت  حركات  بـ37603  النقل  اإدارة  اآليات  قامت  فيما  احلالت، 

خاللها نقل 101952 حالة منذ بدء اجلائحة.

يف ال�سياق ذاته، تتابع الإدارة العامة للدفاع املدين دورها يف 

احلد من انت�سار الفريو�ص، حيث قامت منذ بدء اجلائحة بتنفيذ 

واملن�ساآت  للمباين  خمتلفة  وتعقيم  تطهري  عملية   323064

احلكومية وال�سوارع والطرقات وغريها، مع موا�سلة عقد الدورات 

التدريبية حول الطرق ال�سحيحة لتنفيذ عمليات التطهري والتعقيم 

الحرتازي يف املباين واملن�ساآت احلكومية واأماكن العمل.

 اال�ستاذه مهني غوا�ص 

 »ال�سحة«: 52 خمالفة ح�سيلة

حمالت تفتي�سية �سملت 174 مطعًما ومقهى

التفتي�سية  احلمالت  تكثيف  اإطار  يف 

الحرتازية  الإجراءات  تطبيق  من  للتاأكد 

)كوفيد-19(،  كورونا  لفريو�ص  للت�سدي 

بوزارة  العامة  ال�سحة  اإدارة  وا�سلت 

التزام  ملتابعة  التفتي�سية  زياراتها  ال�سحة 

والقرارات  ال�سحية  بال�سرتاطات  املن�ساآت 

املن�سو�ص عليها، وقد قام مفت�سو  الأخرية 

ق�سم مراقبة الأغذية يوم اأم�ص الأول بزيارة 

يقدم  تفتي�سية �سملت 174 مطعًما ومقهى 

اأطعمة وم�سروبات، مت خاللها خمالفة 52 

منها واتخاذ الإجراءات الالزمة لإحالة هذه 

املطاعم للجهات القانونية.

تلك  ملخالفة  نظًرا  اأنه  الوزارة  وبينت 

املطاعم لالإجراءات وال�سرتاطات التنظيمية 

املن�سو�ص عليها يف القرار الوزاري رقم 51 

ال�سحية  ال�سرتاطات  ب�ساأن   2020 ل�سنة 

واملقاهي  املطاعم  يف  تطبيقها  الواجب 

كورونا  فريو�ص  انت�سار  ومنع  لحتواء 

للتعليمات  )كوفيد-19(، ور�سد خمالفات 

القوانني  تطبيق  مت  ال�ساأن،  بهذا  ال�سادرة 

اإىل  الوزارة  ولفتت  املخالفة،  املطاعم  حيال 

اأن ماأموري ال�سبط الق�سائي قاموا ب�سبط 

املخالفات واتخاذ الإجراءات الالزمة.

خالل  اإنه  ال�سحة  وزارة  وقالت 

تكثيف  مت  الأول  اأم�ص  يوم  م�ساء  زيارات 

والقرارات  الحرتازية  بالإجراءات  التوعية 

الوطني  الفريق  عن  ال�سادرة  والتعليمات 

الطبي للت�سدي لفريو�ص كورونا واجلهات 

ذات ال�سلة، والتاأكد من تطبيق هذه املطاعم 

والتدابري  الحرتازية  الإجراءات  جلميع 

الوقائية.

تنبيه  مت  التفتي�سية  الزيارات  وخالل 

التي لوحظ لديها ق�سور يف  املحال  بع�ص 

هي  والتي  الإجراءات  بع�ص  تطبيق  اآلية 

قابلة للت�سحيح، فتم ت�سحيحها يف احلال 

من قبل اأ�سحاب تلك املحال.



حمرر ال�ش�ؤون الربملانية

اخلدمات  جلنة  رئي�س  اأكد 

الأن�شاري  اأحمد  النائب  النيابية 

اإ�شراك  ع�دة  على  اللجنة  ت�افق 

ال�افدين العاملني يف القطاع اخلا�س 

على  الجتماعية  بالتاأمينات  والعام 

ق�ة  يف  حالًيا  معم�ل  ه�  ما  غرار 

بحيث  العام،  والأمن  البحرين  دفاع 

مكافاأة  على  ال�افد  املتقاعد  يح�شل 

اإن  الأن�شاري  وقال  خدمة.  نهاية 

به يف فرتة  النظام كان معم�لً  هذا 

ومت  املا�شي  القرن  من  ال�شبعينات 

اإيقاف العمل به، م�شرًيا اإىل اأن ن�شبة 

�شتك�ن  ال�افدين  من  ال�شتقطاع 

مثل ما يتم على البحرينيني، بحيث 

الأجنبي  والعامل  امل�ظف  يتحمل 

ن�شبة  العمل  جهة  وتتحّمل  ن�شبة 

مكافاأة  بعدها على  حمددة ويح�شل 

واأ�شار  والعمل.  اخلدمة  لنهاية 

اأنه  اإىل  النيابية  اخلدمات  رئي�س 

وامل�ؤ�ش�شات  ال�شركات  تق�م  حالًيا 

والعمال  امل�ظفني  من  بال�شتقطاع 

لديها  باملبالغ  والحتفاظ  الأجانب 

دفع  يتم  اخلدمة  نهاية  وبعد 

نهاية  بعد  للعامل  امل�شتحقات 

اخلدمة بدلً من الدفع اىل التاأمينات، 

يكلف  لن  التعديل  اأن  م��شًحا 

اإىل حت�يل  ال�شركات واإمنا �شي�ؤدي 

املبالغ من ال�شركات واأ�شحاب العمل 

اىل �شناديق التاأمينات والتقاعد.

�شم  اأن  الأن�شاري  واأو�شح 

و�شرف  التاأمينات  اىل  ال�افدين 

ميثل  لهم  اخلدمة  نهاية  مكافاأة 

�شي�لة  لإيجاد  ال��شائل  اإحدى 

منها  لال�شتفادة  الأم�ال  يف  وحركة 

املالية  واللتزامات  ال�شتثمارات  يف 

الأجانب  اأن  م�شيًفا  للم�شتحقني، 

التاأمني  عن  فقط  حالياً  يدفع�ن 

ت�افقت  ولذلك  العمل،  اإ�شابات  عن 

ال�افدين  �شم  على  مبدئياً  اللجنة 

مالية  م�شادر  لإيجاد  التاأمينات  اىل 

ال�شابق  بالنظام  والع�دة  جديدة 

املعم�ل به والذي ت�قف.

الرئي�س  قالت  جانبها،  من 

للتاأمني  العامة  للهيئة  التنفيذي 

اإن مقدار  املرباطي  اإميان  الجتماعي 

�شت�ؤول  التي  ال�شن�ية  ال�شرتاكات 

والتاأمينات  التقاعد  ل�شندوق 

الجتماعية يف حال اإ�شراك الأجانب 

العام  القطاعني  يف  العاملني 

ال�شهرية  ال�شرتاكات  يف  واخلا�س 

 200 ح�ايل  تبلغ  اأن  املزمع  من 

ملي�ن دينار.

جاء ذلك يف رد لها على خطاب 

من جلنة اخلدمات النيابية ح�ل كم 

يف  لل�شندوق  �شتدخل  التي  املبالغ 

حال تطبيق نظام نهاية اخلدمة على 

العام واخلا�س  القطاع  العاملني يف 

من غري البحرينيني.

وقالت املرباطي يف رد لها على 

واخلا�س  النيابية  اخلدمات  جلنة 

اأحكام  بتعديل  بقان�ن  بامل�شروع 

ال�شادر  الجتماعي  التاأمني  قان�ن 

ل�شنة   24 رقم  بقان�ن  باملر�ش�م 

 5 رقم  للمر�ش�م  واملرافق   1976

ل�شنة 2021 اأن و�شع نظام م�شابه 

لنظام نهاية اخلدمة ل�شباط واأفراد 

ق�ة دفاع البحرين والأمن العام غري 

القرار  مب�جب  ال�شادر  البحرينيني 

للم�شرتكني   1987 ل�شنة   16 رقم 

غري البحرينيني العاملني يف القطاع 

العام واخلا�س يتطلب درا�شته مبا 

كال  يف  العمل  طبيعة  مع  يتنا�شب 

القطاعني.

النيابية  وقدمت جلنة اخلدمات 

قان�ن  مل�شروعي  درا�شتها  اإطار  يف 

رقم  القان�ن  اأحكام  بع�س  تعديل 

قان�ن  وم�شروع   1975 ل�شنة   13

بتعديل بع�س اأحكام قان�ن التاأمني 

الجتماعي ال�شادر باملر�ش�م بقان�ن 

رقم 24 ل�شنة 1976.
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احتياجات  البلدي  املحرق  جمل�س  تباحث 

يف  مت  لقاء  خالل  من  واله�اة  املحرتفني  ال�شيادين 

البحرية  الرثوة  باإدارة  املجل�س  اجتماعات  قاعة 

والتخطيط  البلديات  و�ش�ؤون  الأ�شغال  وزارة  يف 

رئي�س  وو�شف  املحميد.   وليد  يف  ممثلة  العمراين 

باملثمر،  الجتماع  هذا  املرباطي  غازي  املجل�س 

الإدارة فيما يتعلق  الأع�شاء على روؤية  اّطلع  حيث 

حمافظة  يف  البحرية  املرافئ  تط�ير  باإمكانيات 

واأهمها  املرافئ  من  عدد  اأكرب  ت�شم  والتي  املحرق 

تاريخًيا يف مملكة البحرين.

 واأ�شاد املرباطي واأع�شاء املجل�س بجه�د اإدارة 

الرثوة البحرية وتعاونها البناء مع املجل�س البلدي، 

وم�شاعيها الدوؤوبة يف معاجلة امل�شاكل التي تعرتي 

على  الإدارة  وتق�م  احلالية.  املرافئ  واإدارة  تط�ير 

تطبيق روؤية عملية ت�شمل ت�شحيح اأو�شاع العق�د 

مبا ي�شمن حق�ق ال�شيادين وحق�ق الدولة يف اآن 

لإيجاد  املتاحة  واخلطط  املرافئ،  و�شيانة  واحد، 

من  املحرق  �شيادي  جلميع  تكفي  ومرا�شي  مرافئ 

�شيادين وه�اة.

 م�شرًيا اإىل اأن تعامل الدولة مع جميع ال�شيادين، 

للحفاظ  الدولة  نظرة  على  ي�ؤكد  وه�اة،  حمرتفني 

البحرين  ما متلك  اأغلى  وهي  ال�شمكية  الرثوة  على 

عليه  اعتمد  الذي  املتجدد  الطبيعي  امل�رد  بف�شل 

ال�طن ول يزال يع�ل عليه كم�شدر الغذاء امل�شتدام 

والأ�شا�شي، وبالتايل يتم ت�شجيع كل ممار�شي هذه 

املهنة على قدر كبري من الهتمام والت�شجيع.

يخت�س  قائم  حتٍد  ثمة  اإن  املرباطي  وقال   

بكيفية اإيجاد امل�شاحات الكافية ل�شتيعاب الق�ارب 

ذلك  يتطلب  حيث  حالية،  م�اقف  لها  جتد  ل  التي 

ت�فري وتخ�شي�س م�شاحات كبرية، وه� ما نطالب 

منها  مقرتحات،  عدة  خالل  من  لتحقيقه  بال�شعي 

م�قًعا  اقرتحنا  حيث  احلالية،  امل�شاحات  ا�شتمالك 

معيًنا ولكنه لن ي�شت�عب اأكرث من 20% من احلاجة 

امل�ش�ؤولية  ت�شمل  خطة  من  بد  ل  وعليه  احلالية، 

اخلا�س،  القطاع  م�ش�ؤولية  اإىل  اإ�شافة  احلك�مية 

من  امل�شتفيد جتارًيا  القطاع  من  التعاون  من خالل 

ال�ش�احل، اأي املدن ال�شاحلية اجلديدة.

 جاء هذا الجتماع كنتيجة لتحركات ال�شيادين 

اإيجاد  اأجل  من  الأهلي  والقطاع  البلدي  واملجل�س 

اخلدمات املنا�شبة لل�شيادين، حيث ي�شعى املجل�س 

ن�شاطهم  يعترب  الذين  ال�شيادين  ق�شايا  تبني  اإىل 

بلديًّا وبيئيًّا بحًتا.

جمل�س املحرق البلدي يبحث مع »الرثوة البحرية« احتياجات ال�صيادين

توفري اخلدمات الإ�صكانية من خالل عدة حماور.. وزير الإ�صكان:

2728 وحدة �صكنية جديدة يف الرملي �صمن برنامج »تطوير الأرا�صي«
غالب اأحمد:

املهند�س  الإ�شكان  وزير  ك�شف 

ال�زارة  ا�شتعداد  عن  احلمر  با�شم 

لت�فري 2728 وحدة �شكنية جديدة 

يف منطقة »�شاحية الرملي«، وذلك 

»تط�ير  اجلديد  برناجمها  �شمن 

ياأتي  ذلك  اأن  م�ؤكًدا  الأرا�شي«، 

امل�شي  يف  ال�زارة  خّطة  �شمن 

لي�شمل  الربنامج  هذا  يف  والت��ّشع 

ت�فري اأكرب عدد ممكن من ال�حدات 

تلك  من  املنتفعني  جلميع  ال�شكنية 

اخلدمات.

وذكر ال�زير يف رّده على �ش�ؤال 

رحمة  اآل  غازي  للنائب  برملاين 

على  الإ�شكانية  الطلبات  عدد  باأن 

-ح�شب  و�شلت  النتظار،  ق�ائم 

طلبا  اإىل 57198  اإح�شائية-  اآخر 

اإ�شكانيا، م�شريا اىل اأن ال�زارة تعمل 

الإ�شكانية من  على ت�فري اخلدمات 

وزير  واأو�شح  حماور.  عدة  خالل 

الإ�شكان، يف رده على �ش�ؤال النائب 

الإ�شكانية  الطلبات  عدد  ب�شاأن 

باملحافظة  الرابعة  بالدائرة 

ال�شمالية، وخطة ال�زارة للم�شاريع 

احلالية وامل�شتقبلية، اأن عدد طلبات 

الدائرة الرابعة باملحافظة ال�شمالية 

بلغ 1758 طلبا.

وذكر ال�زير اأن طلبات الدائرة 

متتمد  ال�شمالية  باملحافظة  الرابعة 

 ،2021 اىل   2000 اأع�ام  بني  ما 

ال�شكنية  ال�حدات  طلبات  تبلغ  اإذ 

ل�شقة  طلبا  و57  طلبا،   1618

متليك، 83 طلبا لق�شائم.

بامل�شاريع  يتعلق  وفيما 

لت�فري  وامل�شتقبلية  احلالية 

وزير  اأكد  الإ�شكانية،  اخلدمات 

من  �شتك�ن  امل�شاريع  اأن  الإ�شكان 

امل�ا�شلة  وهي  حماور،  عدة  خالل 

من  الإ�شكانية  ال�حدات  ت�فري  يف 

�شلمان  مدينة  بناء  ا�شتكمال  خالل 

وت�فري  ال�شمالية،  باملحافظة 

خالل  من  ال�شكنية  ال�حدات 

م�شاريع املجمعات الإ�شكانية ح�شب 

اإ�شافة  وامليزانية،  الأرا�شي  ت�افر 

وحدات  ت�فري  يف  امل�ا�شلة  اىل 

اأن  الإ�شكان  وزير  واأو�شح  مزايا. 

الق�شائم  ت�فري  يف  �شي�شتمر  العمل 

الأرا�شي  ت�افر  ح�شب  ال�شكنية 

بالإ�شافة  املحافظة،  يف  ال�شكنية 

القرو�س  ت�فري  يف  ال�شتمرار  اإىل 

الإ�شكانية »البناء/  ال�شراء«.

غازي رحمة

اإميان املرباطي

وزير اال�سكان

النائب اأحمد االأن�ساري

�صي�صّكل �صيولة وتدفًقا مالًيا يف ال�صناديق.. رئي�س خدمات النواب:

توافق على اإ�صراك الأجانب بالتاأمينات الجتماعية 

غرامة 10 اآلف دينار و�صجن �صنة كاملة لل�صيادلة املخالفني.. قانون حكومي:

ا�صرتاطات جديدة ل�صرف الأدوية التي حتتوي على مواد خمدرة 

حمرر ال�ش�ؤون الربملانية

م�شروًعا  الن�اب  ملجل�س  احلك�مة  اأحالت 

جديدة  وقي�د  ا�شرتاطات  و�شع  ت�شمن  بقان�ن 

م�اد  على  حتت�ي  التي  الأدوية  �شرف  على 

خمّدرة اأو م�ؤثرات عقلية.

جديدة  اإجراءات  بقان�ن  امل�شروع  وت�شمن 

اأي  على  حتت�ي  التي  الأدوية  ل�شرف  ودقيقة 

وَحَظر  املخّدر،  التاأثري  ذات  امل�ؤثرات  من  ن�ع 

اأدوية  على  حتت�ي  طبية  و�شفة  اأّية  �شرف 

خا�شعة للرقابة ما مل تكن مكت�بة على و�شفات 

خا�شة م�شت�فاة لل�شروط.

اأن  وت�شمنت ا�شرتاطات �شرف تلك الأدوية 

تك�ن حمررة على اأمن�ذج من مناذج ال��شفات 

اخلا�شة ال�شادرة من ال�زارة، واأن تك�ن �شادرة 

يف  الطب  مهنة  مبزاولة  له  مرخ�س  طبيب  من 

باحلرب  مكت�بة  ال��شفة  تك�ن  واأن  اململكة، 

ك�شط،  اأو  �شطب  اأي  من  وخالية  وا�شح  وبخط 

واأن ُيبني بها ا�شم املري�س و�شنه وعن�انه ورقمه 

املخدر  وكمية  ا�شم  بها  يبني  واأن  ال�شخ�شي، 

تك�ن  اأن  اىل  وبالإ�شافة  واحلروف،  بالأرقام 

بت�قيعه  الطبيب  من  وم�قعة  م�ؤرخة  ال��شفة 

ا�شم  بها  ُيبني  واأن  بخامته،  وخمت�مة  الكامل 

الطبيب بالكامل وعن�انه ورقم هاتفه.

حترير  على  مر  قد  يك�ن  األ  ا�شرتطت  كما 

بالن�شبة  اأيام  ثالثة  من  اأكرث  الطبية  ال��شفة 

اأن�ع امل�اد  التي حتت�ي على ن�ع من  لل��شفة 

املخدرة، اأو اأكرث من �شبعة اأيام بالن�شبة لل��شفة 

يحت�شب  ول  عقلية،  م�ؤثرات  على  التي حتت�ي 

فيه  حررت  الذي  الي�م  املدتني  هاتني  �شمن 

ال��شفة.

عن  تقل  ل  مدة  باحلب�س  القان�ن  ويعاقب 

ول  دينار  اآلف   5 عن  تقل  ل  وبغرامة  �شنة 

ب��شف  قام  من  كل  دينار  اآلف   10 عن  تزيد 

اجلزئية  للرقابة  خا�شعة  اأدوية  �شرف  اأو 

باملخالفة لل�شروط والإجراءات املحّددة. يف حني 

اأن القان�ن احلايل ين�ّس على احلب�س ملدة �شهر 

واحد وغرامة ل تقل عن 300 دينار اأو باإحدى 

هاتني العق�بتني.

بح�صور 3 وزراء واأع�صاء مكتب النواب

اجتماع »احلزمة املالية« بني احلكومة والنواب اليوم

فاطمة �شلمان:

الجتماع  اإن  لـ»الأيام«  م�شادر  قالت 

ال�شلطتني  ممثلي  يجمع  الذي  امل�شرتك 

اإطالق  ملناق�شة  والتنفيذية  الت�شريعية 

حزمة دعم مالية للقطاعات املت�شّررة يف 

ظهر  ُيعقد  اأن  املزمع  من  اخلا�س  القطاع 

الي�م الأحد.

واأكدت امل�شادر اأن الجتماع من املزمع 

الن�اب،  مكتب  هيئة  اأع�شاء  يجمع  اأن 

وعدًدا من امل�ش�ؤولني بينهم 3 وزراء.

اإبالغ  �شيتم  اأّنه  امل�شادر  وذكرت 

مب�عد  الي�م  ر�شمًيا  الن�اب  جمل�س 

اأم�س  جرت  ات�شالت  اأن  اإل  الجتماع، 

انعقاد  اأكدت  احلك�مة  بني  ال�شبت 

الجتماع الي�م.

الجتماع  اأن  لـ»الأيام«  م�شدر  واأفاد 

ظل  يف  احلك�مية  اخلطط  �شيتناول 

وال�شحي  القت�شادي  ال��شع  م�شتجدات 

حماولة  يف  وذلك  احلالية،  الفرتة  خالل 

للح�ش�ل على اإجابات لت�شاوؤلت عدد من 

الن�اب وال�شارع البحريني.

ل�شتمرار  اآلية  »�شنبحث  واأ�شاف: 

ال�شلطتني  بني  التن�شيقية  الجتماعات 

والقت�شادية  املالية  الأو�شاع  وتتبع 

هذه  خالل  رفت  �شُ التي  الأم�ال  وحجم 

وطرح  احلك�مة  ت�قعات  وبيان  الفرتة، 

وتبادل املرئيات والأفكار؛ من اأجل ت�حيد 

ال�شف بني ال�شلطتني، ليك�ن اجلميع على 

بّينة ح�ل ال�شيا�شات القادمة مل�اجهة هذه 

اجلائحة«.

قد رفعت  الن�اب  وكانت هيئة مكتب 

املا�شي  الأ�شب�ع  احلك�مة  اإىل  خطاًبا 

كما  م�شرتك،  اجتماع  عقد  فيه  طلبت 

برفع  تطالب  الن�اب  اإىل  اأر�شلت خطابات 

اآليات  عن  ت�شّ�راتهم  ب�شاأن  مرئياتهم 

وخطط الدعم يف املرحلة القادمة.

و�شبق اجتماع مكتب الن�اب قيام 27 

نائًبا، تقّدمهم النائب حمد الك�هجي، برفع 

فيها  طالب�ا  املجل�س  رئا�شة  اإىل  ر�شالة 

ب�شرورة خماطبة احلك�مة لعقد اجتماع 

القت�شادي  ال��شع  ملناق�شة  م�شرتك؛ 

وتقدمي حزمة مالية للدعم.

ودعا عدد من الن�اب، يف ت�شريحات 

�شابقة لهم، اإىل اإطالق حزمة مالية مقننة 

بعد  وذلك  املغلقة،  التجارية  للقطاعات 

متديد الإغالق ملدة اأ�شب�عني اإ�شافيني.

اإن  الك�هجي  حمد  النائب  وقال 

اللجنة  قرارات  النيابي جاء بعد  التحرك 

ال�طني  الفريق  اأعلنها  التي  التن�شيقية 

للت�شدي لفريو�س ك�رونا )ك�فيد-19( 

القطاعات  من  للعديد  الإغالق  با�شتمرار 

طلب  اأن  م�ؤكًدا  احلايل،  ي�ني�   25 اإىل 

اإمكانية  ملناق�شة  احلك�مة  مع  اللقاء 

العامة  امليزانية  يف  الط�ارئ  بند  تفعيل 

الدولة.

القطاعات  من  العديد  اأن  اإىل  واأ�شار 

النهائي  بالإغالق  مهّددة  املت�شّررة 

احلركة  وتراجع  احلايل  ال��شع  نتيجة 

القت�شادية، ما قد يت�شّبب يف و�ش�ل هذه 

النهائي،  الإغالق  مرحلة  اإىل  القطاعات 

اأ�شحاب  دخ�ل  يف  تت�شّبب  قد  والتي 

الأعمال يف ق�شايا باأروقة املحاكم؛ نتيجة 

املطالبات املالية من املالك.

غلق م�صجد ملدة اأ�صبوع لوجود

حالة قائمة لفريو�س كورونا بني امل�صلني

خروج عدد من املعزين يف �صكل م�صرية 

غري قانونية وال�صرطة تاأمرهم بالتفرق

وال�شئ�ن  العدل  وزارة  اأعلنت 

اإطار  يف  اأنه  والأوقاف  الإ�شالمية 

بها  يق�م  التي  امل�شتمرة  املتابعة 

للت�شدي  الطبي  ال�طني  الفريق 

وج�د  تبني  فقد  ك�رونا،  لفريو�س 

حالة قائمة لفريو�س ك�رونا يف اأحد 

امل�شاجد يف حمافظة املحرق.

ال�شحة  مقت�شيات  على  وحفاًظا 

قررت  فقد  للم�شلني،  العامة وحمايًة 

الفريق  مع  التن�شيق  بعد  ال�زارة 

لفريو�س  للت�شدي  الطبي  ال�طني 

ب�شكل  وذلك  امل�شجد،  غلق  ك�رونا 

تتمكن  حتى  اأ�شب�ع  ملدة  م�ؤقت 

بعملية  القيام  من  املعنية  الفرق 

تتبع املخالطني وكذلك القيام بعملية 

التعقيم والتاأكد من اتخاذ الإجراءات 

وو�شعها  �شحيح  ب�شكل  الحرتازية 

م��شع التنفيذ.

 و�شددت وزارة العدل وال�ش�ؤون 

متابعتها  على  والأوقاف  الإ�شالمية 

تنفيذ الإجراءات الحرتازية بامل�شاجد 

وتكثيفها للحمالت التفتي�شية واتخاذ 

ما يلزم حلفظ �شحة و�شالمة امل�شلني، 

بالتعليمات  اللتزام  اأن  م�ؤكدة 

والإجراءات الحرتازية الي�م تفر�شه 

امل�ش�ؤولية الدينية وال�اجب ال�طني.

�شرح نائب رئي�س الأمن العام باأن 

عددا من املعزين، خرج�ا اأم�س يف �شكل 

املقربة،  باجتاه  قان�نية،  غري  م�شرية 

م��شحا  الفاحتة«  بـ»ك�شر  يعرف  ملا 

ال�ش�ابط  بتطبيق  قامت  ال�شرطة  اأن 

القان�نية املقررة يف مثل هذه احلالت، 

حيث اأمرتهم بالتفرق.

الأمر، يعد خمالفا  اأن هذا  واأو�شح 

الحرتازية  والإجراءات  للقان�ن 

ال�طني  الفريق  قبل  من  بها  املعم�ل 

الطبي من اأجل حماية ال�شحة وال�شالمة 

العامة للمجتمع، م�شريا اإىل اأنه يجري 

القان�نية  الإجراءات  اتخاذ  على  العمل 

املقررة، بحق املخالفني.
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الف�ضاء  يف  وجدوا  النفو�س  �ضعاف  بع�س 

موؤاتية  فر�ضة  الأموال  اإر�ضال  و�ضهولة  الإلكرتوين، 

للتك�ضب والحتيال عن طريق اختالق ق�ض�س ت�ضتدر 

عواطف النا�س.

اجمل ما قاعد ا�ش�فه هذي اليام ال�عي اجلميل من 

ابناء ال�طن  املخل�شني ملحاربة ال�شاعات والكالم الفارغ 

املخل�شني  ال�طن  وابناء  لل�طن  ال�شاءة  قب�ل  وعدم 

عن طريق  النتخابات  احلاملني يف  او  للديرة  امل�شيئني  من 

التك�شب العالمي وحتريك الع�اطف 

البحرين بخري بعيال الديرة املخل�شني
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امل�شرف  ليك�ن  اجلزائر  بنك  تاأ�شي�ص   -  1962

املركزي للجزائر.

1983 - تاأ�شي�ص احلزب الدميقراطي التقدمي يف 

ت�ن�ص.

الفل�شطينية  ال�طنية  ال�شلطة  رئي�ص   -  1988

يا�شر عرفات يلقي خطاًبا اأمام اجلمعية العامة لالأمم 

املتحدة يف جنيف دعا فيه اإىل �شنع �شالم ال�شجعان.

اأفريقيا فريديريك ويليم  1990 - رئي�ص جن�ب 

دي كلريك يلتقي مع رئي�ص امل�ؤمتر ال�طني الأفريقي 

نيل�ش�ن مانديال.

اأنان  1996 - انتخاب الدبل�ما�شي الغاين ك�يف 

غايل  بطر�ص  لبطر�ص  خلًفا  املتحدة  لالأمم  عاًما  اأميًنا 

على اأن يت�شلم مهامه يف بداية عام 1997. 

العراقي  الرئي�ص  على  القب�ص  اإلقاء   -  2003

ال�شابق �شدام ح�شني.

2005 - اإطالق م�قع ياه�! اأن�شرز.

منظمة  مقر  على  فل�شطني  علم  رفع    -  2011

الي�ن�شك� يف باري�ص وذلك بعد قب�لها كع�شٍ� كامل يف 

املنظمة التابعة لالأمم املتحدة يف 31 اأكت�بر 2011.

عن  تعلن  ال�شمالية  الك�رية  ال�شلطات   -  2013

اإعدام جانغ �ش�نغ تيك الرجل الثاين يف ك�ريا وزوج 

عمة الرئي�ص احلايل كيم ج�نغ اأون.

�ضبط 4480 كيلوجر�ًما من »�لتمباك« بقيمة 90 �ألف دينار
متكنت جمارك املنافذ البحرية مبيناء خليفة بن �شلمان من �شبط 112 طرًدا يحت�ون 

األف دينار بحريني،  على مادة التبغ املمن�عة »التمباك« والتي تقدر قيمتها بح�ايل 90 

والقب�ص على عدد من املت�رطني بال�اقعة وذلك بالتعاون والتن�شيق مع مديرية �شرطة 

املحافظة ال�شمالية.

وتفتي�ص  معاينة  يف  بدورهم  اجلمارك  �شباط  قيام  عند  اأنه  اإىل  التفا�شيل  وت�شري 

الب�شائع، مت ال�شتباه بعدد من الطرود، وعند اإجراء التفتي�ص الدقيق مت �شبط 112 طرًدا 

يحت�ي على مادة التمباك املمن�عة، حيث بلغ وزن الكمية امل�شب�طة 4480 كيل�جراًما، 

وبالتعاون والتن�شيق مع مديرية �شرطة حمافظة ال�شمالية مت �شبط الأ�شخا�ص املت�رطني 

بال�اقعة.

واأكدت �ش�ؤون اجلمارك اأنه قد مت التحفظ على جميع امل�شب�طات واتخاذ الإجراءات 

القان�نية الالزمة.

حوت يلفظ �ضياد�ً بعد �بتالعه مدة 40 ثانية
يف ق�شة قد تبدو من ن�شج اخليال ل� مل يجزم ب�شحتها 

ولية  يف  �شياد  جنا  احليتان،  �شل�ك  يف  متخ�ش�ش�ن 

ما  بعد  »اجلمعة«  حمتم  م�ت  من  الأمريكية  ما�شات�ش��شت�ص 

يف  حياً  يقذفه  اأن  قبل  وجيزة  لفرتة  اأحدب  ح�ت  »ابتلعه« 

املحيط.

وكتب ال�شياد مايكل باكارد املتحدر من بروفين�شتاون على 

جميعا،  »مرحبا  ب��شطن  �شرق  كيل�مرت  مئتي  ح�اىل  م�شافة 

اأريد اأن اأو�شح لكم ما ح�شل معي الي�م«، وذلك بعد ما و�شلت 

اأ�شداء هذه الق�شة اإىل �شحيفة »كايب ك�د تاميز« املحلية.

واأ�شاف »كنت اأغط�ص لأ�شطاد جراد البحر« الروبيان»عندما 

حاول ح�ت اأحدب التهامي. بقيت يف �شدقه املغلق مدة 30 اإىل 

40 ثانية، قبل اأن ي�شعد اإىل ال�شطح ويقذفني. ج�شمي مليء 

بالكدمات، لكن مل ُيك�شر اأي من عظامي. اأ�شكر فرق الإغاثة يف 

اإدخاله امل�شت�شفى  بروفين�شتاون لعنايتهم وم�شاعدتهم«، بعد 

لفرتة وجيزة.

ورداً على �ش�ؤال لقناة »�شي بي ا�ص ان ب��شطن« املحلية، 

اأو�شح مايكل باكارد اأنه كان يغط�ص على عمق ح�اىل 13 مرتا 

عندما »�شعرُت فجاأة ب�شربة ق�ية وكل �شيء اأ�شبح اأ�ش�د«.

وقد ظّن يف بادئ الأمر اأنه تعر�ص لهج�م من �شمكة قر�ص. 

مل  الغط�ص،  جهاز  بف�شل  التنف�ص  على  قادرا  بقي  فيما  لكن 

يكن ي�شعر باأي اأمل ناجم عن ع�شة قر�ص، »وعندها اأدركت ما 

يح�شل وقلت +يا اإلهي، اأنا يف �شدق ح�ت يحاول ابتالعي«.

�أخذ �للقاح �أو قطع �ضبكة �لهاتف

هددت ولية البنجاب الباك�شتانية، اجلمعة، بقطع 

تلقي  يرف�ش�ن  الذين  الأ�شخا�ص  عن  الهاتف  �شبكة 

اللقاح �شد فريو�ص ك�رونا.

ك�رونا  اإ�شابات  من  الثالثة  امل�جة  بداأت  وفيما 

القي�د،  من  اأ�شابيع  اإثر  باك�شتان  يف  ا�شتقرار  مرحلة 

ل تباط�ؤ يف الإقبال على تلقي اللقاح يف البنجاب،  ي�شَجّ

اأكرث ال�ليات الباك�شتانية تعدادا بال�شكان والتي ت�شم 

ال�شحية  اخلدمات  با�شم  الناطق  وقال  له�ر.  مدينة 

يف البنجاب حماد ر�شا »يف البداية، كان الأمر جمرد 

اقرتاح، لكن نظرا اإىل الرتدد الفعلي لدى النا�ص، قررنا 

لالت�شالت  احلك�مية  الهيئة  اأن  اإىل  م�شريا  التحرك«، 

يجب اأن تقرر طريقة تنفيذ هذا التدبري.

 ن�شر �شم� ال�شيخ نا�شر بن حمد اآل خليفة ممثل جاللة امللك لالأعمال الإن�شانية 

و�شئ�ن ال�شباب على ح�شاب �شم�ه يف الن�شتغرام، �ش�راً حل�شرة �شاحب اجلاللة 

اأثناء  اآل خليفة عاهل البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه مع �شم�ه  امللك حمد بن عي�شى 

ممار�شة رك�ب الدراجات اله�ائية.

وكتب �شم� ال�شيخ نا�شر بن حمد اآل خليفة تعليقاً على ال�ش�ر »التمرين كان مع 

اإحنا حمظ�ظني  داعم الريا�شة الأول ع�شى عمره ط�يل، ويدوم عزه، يا جماعة كم 

فيه«. وقبل ن�شر ال�ش�ر ب�شاعات، ن�شر �شم� ال�شيخ نا�شر بن حمد اآل خليفة مقطعاً 

لفريق  اخلا�ص  باللبا�ص  بظه�ره  املتابعني  فيه  ي�شارك  �شم�ه  ح�شاب  على  م�ش�راً 

فيكت�ري��ص البحرين للدراجات اله�ائية، وقال �شم�ه »اجلميع يعلم اأن هذا اللبا�ص 

ه� اللبا�ص اخلا�ص بالدراجات، ولكن اأريدكم اأن تت�قع�ا مع من �شيك�ن التمرين«.

ن�شرهم  اأن  منذ  الجتماعي  الت�ا�شل  م�اقع  يف  وا�شع  بانت�شار  ال�ش�ر  وحظت 

�شم�ه على ح�شابه ال�شخ�شي. 

 مار�س مع جاللته ركوب �لدر�جات.. نا�ضر بن حمد: 

�لأول  �ل���ري���ا����ض���ة  ك����ان م���ع د�ع�����م  �ل��ت��م��ري��ن 

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

اأظهرت  ي�ني� 2021،  ي�م 12  عددها 12682 يف 

حالة   374 منها  جديدة  قائمة  حالة   931 ت�شجيل 

لعمالة وافدة، و 555 حالة ملخالطني حلالت قائمة، 

وحالتني قادمتني من اخلارج، كما تعافت 2149 حالة 

اإىل  املتعافية  للحالت  الإجمايل  العدد  لي�شل  اإ�شافية 

.242678

 307 العناية  حتت  القائمة  احلالت  عدد  وبلغ 

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

العالج 359 حالة يف حني اأن 13661 حالة و�شعها 

بلغ  الذي  القائمة  للحالت  الإجمايل  العدد  م�شتقر من 

13968 حالة قائمة.

�ل�ضحة ت�ضجل 931 �إ�ضابة 

جديدة بكورونا و10 حالت وفاة
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 »سوق العمل« لـ                : وقف 
تصاريح العمل لدول القائمة الحمراء

أيمن شكل «

بناء على توجيهات وإجراءات اللجنة التنس��يقية 
وتوصي��ات الفريق الوطني للتص��دي لفيروس 
كورون��ا، ب��ادرت هيئ��ة تنظي��م س��وق العمل 
باالس��تجابة لهذه التوجيهات م��ن خالل وقف 
إص��دار تصاري��ح عمل جدي��دة لمن ه��م خارج 
البحرين وبص��ورة مؤقتة من ال��دول المدرجة 

على القائمة الحمراء.
وقال��ت الهيئة في تصري��ح ل�»الوطن« إن هذه 
المب��ادرة تأتي للمس��اهمة ف��ي تعزيز جهود 
المملك��ة الحثيث��ة الرامي��ة لتج��اوز المرحل��ة 

الحرجة من هذه الجائحة.
وكان��ت البحرين ق��د علقت دخول المس��افرين 
القادمي��ن م��ن ال��دول المدرجة عل��ى القائمة 
الحم��راء، وهي الهند وباكس��تان وس��يريالنكا 
وبنغالديش ونيب��ال على جميع الرحالت الجوية 
بدءًا من يوم االثنين 24 مايو 2021، بما فيهم 
القادم��ون م��ن هذه ال��دول الذين س��يدخلون 
المملك��ة بش��كل مؤق��ت، واس��تثنت من ذلك 
المواطنين وأصحاب تأش��يرات اإلقامة السارية 
ف��ي البحرين حيث يتوجب عليهم تطبيق الحجر 
الصحي االحترازي لعش��رة أيام في مساكنهم أو 
األماك��ن المخصصة للحجر الصح��ي المرخصة 

م��ن قب��ل الهيئ��ة الوطني��ة لتنظي��م المه��ن 
والخدم��ات الصحي��ة، كما يتطلب منه��م إبراز  
ش��هادة فحص )PCR( معتم��دة قبل الصعود 
للطائ��رة والفح��ص عند الوصول وبعد عش��رة 

أيام من الوصول.
وأك��دت المملكة على أّن ال��دول المدرجة على 
القائم��ة الحم��راء يتم إضافة ال��دول أو إزالتها 
منه��ا بحس��ب تقييم الفري��ق الوطن��ي الطبي 
للتصدي لفيروس كورونا وفق المعايير الخاصة 
بذلك من حيث مدى انتشار الفيروس في الدول، 
موضحة أن هذه القائمة ومراجعتها وتحديثها 

يتم بشكل دوري بحسب المستجدات.

 مديريات الشرطة: 85.7 ألف مخالفة 
عدم ارتداء »كمامة« منذ بدء الجائحة

قامت مديريات الش��رطة بالمحافظ��ات واإلدارات األمنية المعنية ومنذ بدء 
جائح��ة كورون��ا وحتى 9 يوني��و الجاري باتخ��اذ اإلج��راءات القانونية حيال 
85773 مخالفة عدم لبس كمامة الوجه في األماكن العامة، واتخاذ 9974 
إج��راًء للحفاظ على معايي��ر التباعد االجتماعي، والقي��ام ب�� 11665 حملة 

توعوية.
وأك��دت مديريات الش��رطة بالمحافظ��ات واإلدارات األمني��ة المعنية، أنها 
تواصل جهودها المبذولة لتحقيق السالمة العامة وضمن الجهود الوطنية 
للتص��دي لتداعيات جائحة كورونا والعمل على تحقيق أمن وس��المة كافة 

المواطنين والمقيمين.
وشددت على أهمية االستمرار بالتقيد بتعليمات وتوصيات الفريق الوطني 
الطب��ي للتصدي لفي��روس كورون��ا، وإنجاح جه��ود البحرين ف��ي مواجهة 
الجائح��ة لخفض مس��توى انتش��ار الفيروس بما يس��هم ف��ي حفظ صحة 
وس��المة المواطنين والمقيمين وتج��اوز هذا الظرف االس��تثنائي، مؤكدة 
إل��ى أن الواجب الوطني يحتم على كل فرد ف��ي المجتمع أن يضطلع بدوره 
ومس��ؤوليته من خالل االلتزام باإلجراءات والتدابي��ر الوقائية للوصول إلى 

النتائج المرجوة .

كم��ا تلقى مركز اإلس��عاف الوطني منذ ب��دء الجائح��ة 16690 بالغًا خاصًا 
بجائحة كورونا، باشرها واتخذ اإلجراءات الالزمة عن طريق فريق متخصص 
ومؤهل للتعامل مع ه��ذه الحاالت، فيما قامت آليات إدارة النقل ب� 37603 

حركة تم خاللها نقل 101952 حالة منذ بدء الجائحة.
في ذات الس��ياق، تتاب��ع اإلدارة العامة للدفاع المدن��ي دورها في الحد من 
انتش��ار الفيروس، حي��ث قامت منذ بدء الجائحة بتنفي��ذ 323064 عمليات 
تطهير وتعقيم مختلفة للمباني والمنش��آت الحكومية والشوارع والطرقات 
وغيره��ا، مع مواصلة عقد الدورات التدريبية ح��ول الطرق الصحيحة لتنفيذ 
عملي��ات التطهي��ر والتعقيم االحت��رازي في المباني والمنش��آت الحكومية 

وأماكن العمل.
وبل��غ عدد المش��اركين في ال��دورات التي نظمه��ا الدف��اع المدني 2238 
من المؤسس��ات والش��ركات الخاصة ومختلف الجهات الحكومية، فيما بلغ 
ع��دد المتطوعين منذ م��ارس العام الماض��ي 6134 متطوع��ًا، باإلضافة 
إلى اإلش��راف على 2283 عملية تطهير وتعقيم ش��ارك فيها المتطوعون، 
كما تم تدريب 1230 ش��خصًا من الكوادر والمتطوعين لتعقيم المس��اجد، 

وتنفيذ 107 عمليات تطهير وتعقيم بالتعاون مع شركات التنظيف.

 إتاحة االطالع إلكترونيًا على محاضر 
الجلسات القضائية بشأن »الطلبات«

أعلنت وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف 
عن اعتماد محاضر جلسات المحاكم ضمن خدمة 
االس��تعالم ع��ن الدع��اوى القضائي��ة المتاحة 
ضمن خدم��ات الدعاوى القضائية المقدمة من 
الوزارة عبر البوابة الوطنية للحكومة اإللكترونية 
المس��اعد  الوكي��ل  وق��ال   .www.bahrain.bh
لش��ؤون المحاكم والتوثيق محمد بوجيري: »إن 
خدمة االس��تعالم س��تتيح االطالع على محاضر 
جلس��ات الدعاوى المدنية والتجارية والش��رعية 
بع��د اعتمادها من القضاة«. وبين أن المحاضر 
السابقة سيتم إدراجها ضمن خدمة االستعالم 

على مراح��ل، باإلضافة إلى اس��تحداث إمكانية 
االطالع على مس��ار اإلجراءات المتخذة للطلبات 
المقبول��ة أمام المحاك��م المدنية والش��رعية، 

وكذلك أسباب الرفض في حال عدم قبولها.
وأعلن بوجيري أن خدمة االستعالم عن الدعاوى 
القضائي��ة س��ُتمكن المحامي��ن والمتقاضي��ن 
كذلك م��ن االطالع عل��ى حالة ملف��ات التنفيذ 
فيما يتعلق باإلجراءات المتخذة بشأن الطلبات 
المقبول��ة، وكذل��ك أس��باب رف��ض الطلب��ات، 
باس��تخدام رق��م مل��ف التنفي��ذ، باإلضافة إلى 
إمكاني��ة متابع��ة حال��ة الطلبات عب��ر الرابط 

الُمرس��ل في ح��ال نج��اح تقديم الطل��ب، حيث 
سيتم تحديث البيانات المتضمنة داخل الرابط 
بش��كل تلقائي عن��د اتخ��اذ أي إج��راء قضائي 
بشأنها. وأكد أهمية هذه االستحداثات الجديدة 
الت��ي تأتي في إطار التطوير المس��تمر للتحول 
المحاك��م،  بإج��راءات  المرتبط��ة  اإللكترون��ي 
مثمنًا مقترحات التطوير المقدمة من الس��ادة 
المحامين بهدف التوس��ع في خدمة االستعالم 
اإللكتروني وتيس��ير اإلجراءات أم��ام المحامين 
والمتقاضي��ن والمراجعين وتوفير البيانات ذات 

الصلة على مدار الساعة.

بعد تلقيها إخطارًا حول وفاة نزيل متأثرًا بـ»كورونا«

 »نيابة الجنوبية«: إجراءات مركز اإلصالح 
متطابقة مع »الصحة العامة« والفريق الوطني

قال رئيس نيابة المحافظة الجنوبية إن النيابة 
العامة تلقت ي��وم األربعاء 9-6-2021 إخطارًا 
من مركز اإلصالح والتأهيل بوفاة نزيل مصابًا 
بفي��روس كورون��ا وذلك أثن��اء تلقي��ه العالج 

بمستشفى السلمانية.
وذكر أن النيابة العامة سبق أن تلقت إخطارات 
بحال��ة النزيل وقامت بمتابع��ة حالته الصحية 
وكذلك ما تم اتخ��اذه من اإلجراءات االحترازية 
والطبي��ة والمتمثلة في عزل النزيل بعد ظهور 
نتيجته، ثم نقل��ه بتاريخ 29-5-2021 للعالج 

في المستشفى وتلقيه الرعاية الصحية، إلى أن 
فارق الحياة نتيجة مضاعفات إصابته بفيروس 
كورونا، وتم ندب الطبيب الشرعي التابع إلدارة 
األدلة المادي��ة الذي وقع الكش��ف الطبي على 
المتوفى رحم��ه اهلل وانتهى في تقريره إلى أن 
الوفاة ناش��ئة عن إصابته بالتهاب رئوي حاد 
نتيج��ة إصابته بفيروس كورونا، فتم التصريح 

بدفن الجثة.
وكان��ت النيابة العام��ة قد انتقل��ت إلى مركز 
اإلصالح والتأهيل يوم األربعاء الموافق 4-28-

2021 واطلعت على كافة اإلجراءات االحترازية 
المتخذة من قبل مركز اإلصالح والتأهيل وزيارة 
عدد من المباني واألقسام واالطالع على األوراق 
والمستندات ذات العالقة، حيث أجرت مقابالت 
مع عدد من النزالء، وتبين من خالل تلك الزيارة 
أن اإلجراءات االحترازية المتخذة من قبل مركز 
اإلص��الح والتأهيل ج��اءت متطابقة مع قرارات 
إدارة الصحة العامة في شأن مكافحة الجائحة 
والفريق الطبي الوطني، مقدمة لذوي المتوفى 

خالص التعازي والمواساة.

 »العدل«: غلق مسجد 
لوجود إصابة بـ»كورونا«

أعلنت وزارة العدل والش��ؤون اإلسالمية واألوقاف أنه في إطار 
المتابعة المس��تمرة التي يقوم بها الفري��ق الوطني الطبي 
للتص��دي لفيروس كورونا، تبين وج��ود حالة قائمة لفيروس 
كورونا في أحد المس��اجد في محافظ��ة المحرق. وحفاظًا على 
مقتضي��ات الصحة العام��ة وحمايًة للمصلين، ق��ررت الوزارة 
بعد التنس��يق م��ع الفريق الوطني الطب��ي للتصدي لفيروس 
كورونا غلق المس��جد، وذلك بش��كل مؤقت لمدة أسبوع حتى 
تتمك��ن الفرق المعنية من القيام بعملي��ة تتبع المخالطين 
وكذل��ك القيام بعملية التعقي��م والتأكد من اتخاذ اإلجراءات 

االحترازية بشكل صحيح ووضعها موضع التنفيذ.
وش��ددت الوزارة عل��ى متابعتها تنفيذ اإلج��راءات االحترازية 
م��ا  واتخ��اذ  التفتيش��ية  للحم��الت  وتكثيفه��ا  بالمس��اجد 
يل��زم لحفظ صحة وس��المة المصلي��ن، مؤك��دة أن االلتزام 
بالتعليمات واإلجراءات االحترازية اليوم تفرضه المس��ؤولية 

الدينية والواجب الوطني.

 »الصحة«: معاقبة 52 مطعمًا 
ومقهى خالفت اإلجراءات االحترازية

واصل��ت إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة زياراتها التفتيش��ية 
لمتابعة التزام المنشآت باالشتراطات الصحية والقرارات األخيرة 
المنص��وص عليه��ا للتأكد م��ن تطبي��ق اإلج��راءات االحترازية 
للتصدي لفيروس كورونا ) كوفيد-19(، حيث قام مفتش��و قسم 
مراقبة األغذية الجمعة، بزيارة تفتيش��ية ش��ملت 174 مطعمًا 
ومقه��ى يقدم أطعمة ومش��روبات تم خالله��ا مخالفة 52 منها 
واتخاذ اإلجراءات الالزمة إلحالة هذه المطاعم للجهات القانونية.

وبين��ت ال��وزارة، أنه نظ��رًا لمخالفة تل��ك المطاع��م لإلجراءات 
واالشتراطات التنظيمية المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 
51 لسنة 2020 بشأن االشتراطات الصحية الواجب تطبيقها في 
المطاعم والمقاهي الحتواء ومنع انتش��ار فيروس كورونا، ورصد 
مخالفات للتعليمات الصادرة بهذا الش��أن، تم تطبيق القوانين 
حي��ال المطاعم المخالفة، ولفتت الوزارة إلى أن مأموري الضبط 

القضائي قاموا بضبط المخالفات واتخاذ اإلجراءات الالزمة.
وقالت وزارة الصحة »إنه خالل زيارات مس��اء الجمعة، تم تكثيف 
التوعي��ة باإلج��راءات االحترازية والق��رارات والتعليمات الصادرة 
عن الفريق الوطن��ي الطبي للتصدي لفي��روس كورونا والجهات 
ذات الصلة، والتأكد من تطبيق ه��ذه المطاعم لكافة اإلجراءات 

االحترازية والتدابير الوقائية«.

خالل مشاركتها »عن ُبعد« في اجتماع رفيع المستوى حول فيروس نقص المناعة

 وزيرة الصحة: ضرورة مواصلة وتعزيز 
دعم الجهود الدولية للحد من انتشار »اإليدز«

أك��دت وزي��رة الصحة فائق��ة الصال��ح؛ على 
ضرورة مواصلة وتعزيز دعم الجهود الدولية 
للح��د م��ن انتش��ار م��رض نق��ص المناع��ة 
المكتسبة »اإليدز« وصواًل إلى تحقيق الغايات 
واألهداف المنش��ودة لبرنامج األمم المتحدة 
لإلي��دز، والتي تتمث��ل في أن يك��ون العالج 
متاح��ًا للجميع والقضاء على انتقال الفيروس 
وحماية جميع المتعايشين مع المرض وعدم 

التمييز بينهم بسبب إصابتهم.
جاء ذلك خالل  مشاركتها الثالثاء الماضي عن 
ُبعد في االجتماع رفيع المستوى حول فيروس 
نقص المناعة البشرية »اإليدز«، والذي يعقد 
خ��الل الفت��رة م��ن 8 إل��ى 10 يوني��و 2021 
ف��ي الجمعية العام��ة بمقر األم��م المتحدة 
بمدين��ة نيويورك وفقًا لقرار الجمعية العامة 
260/75، بحض��ور عدٍد من الزعماء ورؤس��اء 
الحكومات وال��وزراء من مختل��ف دول العالم 

والشخصيات الدولية الهامة.
وأش��ادت وزي��رة الصح��ة بتنظي��م االجتماع 
والذي يتزامن مع مرور 40 عامًا على تشخيص 

أول إصابة بهذا المرض و25 عامًا على إنشاء 
برنام��ج األمم المتح��د المش��ترك لمكافحة 
اإليدز ال��ذي كان له دور بارز في وضع وتنفيذ 
األهداف واالس��تراتيجيات والخطط العالمية 
م��ع الجهات الصحية األخ��رى من أجل تحقيق 
الرؤي��ة نح��و عال��م خ��ال من م��رض نقص 
المناعة المكتس��ب وما ينجم عنه من مرضى 

ووفيات بحلول العام 2030.
الش��كر  ببال��غ  الصح��ة  وزي��رة  وتقدم��ت 
والتقدي��ر عل��ى الدع��وة للمش��اركة في هذا 
االجتم��اع الهام، معربة ع��ن تقدير البحرين 
للجه��ود القيمة الت��ي يبذله��ا األمين العام 
لألم��م المتح��دة ووكاالت األم��م المتح��دة 
المتخصص��ة للتصدي لوب��اء اإليدز من خالل 

الجه��ود والمب��ادرات الدولية للوق��وف صفًا 
واح��دًا لمواجهة ه��ذا التح��دي الصحي الذي 
يؤرق المجتم��ع الدولي ويهدد االمن الصحي 

العالمي.
تول��ي  البحري��ن  أن  عل��ى  الصال��ح  وأك��دت 
اهتمام��ا بالغا م��ن خالل الدع��م الالمحدود 
للبرام��ج الوطني��ة الوقائي��ة بصف��ة عام��ة 
ولبرنام��ج م��رض نقص المناعة المكتس��بة 
بصف��ة خاصة، والحرص على توفير  التمويل 
المس��تدام الالزم  لتحقيق التغطية الصحية 
الش��املة والحماي��ة االجتماعي��ة للمصابين 
بهذا المرض واس��تمراره وعدم تأثره بالرغم 
من الظروف التي تمر به��ا األنظمة الصحية 
بس��بب جائحة في��روس كورون��ا )كوفيد 19( 
بجميع دول العالم، مثنية في الوقت ذاته على 
التآزر الدول��ي الذي تبدي��ه البحرين للتقليل 
م��ن خطر مرض نق��ص المناعة المكتس��بة 
كوب��اء عالمي، والتأكيد عل��ى االلتزام الرفيع 
المس��توى م��ن خالل دع��م الجه��ود الدولية 

لتحقيق ذلك مع حلول العام 2030.

واستعرضت اإلجراءات التي اتخذتها البحرين 
على كافة المس��تويات الصحي��ة من الرعاية 
الصحي��ة األولية والثانوية، م��ن خالل توفير 
التغطي��ة الش��املة لرعاي��ة مرض��ى نق��ص 
المناعة المكتس��بة والوقاية منه، إلى جانب 
وضع سياس��ات لفحص الفئات األكثر عرضة 
للم��رض وتحوي��ل الحاالت للع��الج ومتابعة 
اس��تكمالهم ل��ه وتوفي��ر الع��الج المجان��ي 
للمواطني��ن والمقيمي��ن على حد س��واء بما 
يضمن احترام مبدأ المساواة وحقوق اإلنسان، 
منوهة بالت��زام المملكة ببن��اء القدرات من 
الكوادر المؤهل��ة للعمل في برنامج مكافحة 
م��رض نقص المناع��ة المكتس��ب ومتابعة 
الوض��ع الوبائي عبر متابعة مؤش��رات االداء 
وتشجيع البحث العلمي والدراسات المتعلقة 
بالمرض، وحرصها على تنفيذ اس��تراتيجيات 
تضم��ن التكام��ل والتنس��يق بي��ن البرنامج 
الوطن��ي للم��رض نقص المناعة المكتس��ب 
»اإليدز« م��ع البرام��ج األخرى مث��ل البرنامج 

الوطني لمكافحة السل.

 »الداخلية«: خروج 
عدد من المعزين في شكل 

مسيرة غير قانونية
قال نائ��ب رئيس األمن العام إن عددًا م��ن المعزين، خرجوا 
أمس في ش��كل مس��يرة غير قانوني��ة، باتج��اه المقبرة، لما 
يعرف ب�»كس��ر الفاتحة« موضحًا أن الش��رطة قامت بتطبيق 
الضواب��ط القانوني��ة المقررة ف��ي مثل هذه الح��االت، حيث 

أمرتهم بالتفرق.
وأوض��ح أن ه��ذا األم��ر، يع��د مخالف��ًا للقان��ون واإلج��راءات 
االحترازية المعمول بها من قب��ل الفريق الوطني الطبي من 
أج��ل حماية الصحة والس��المة العامة للمجتمع، مش��يرًا إلى 
أن العمل ج��اٍر على اتخاذ اإلج��راءات القانونية المقررة، بحق 

المخالفين.
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 زايد: فوز اإلمارات بمجلس األمن 
يعكس الثقة الدولية بجهودها في نشر السالم 

قال النائب الثان��ي لرئيس مجلس 
انتخ��اب  »إن  زاي��د:  عل��ي  الن��واب 
دول��ة اإلم��ارات العربي��ة المتحدة 
الش��قيقة عضوًا غير دائٍم بمجلس 
األمن الدولي التابع لألمم المتحدة 
)2022 - 2023( يعك��س  للفت��رة 
الثق��ة الدولية بجهودها في نش��ر 
العال��م  دول  جمي��ع  ف��ي  الس��ام 
ومساندتها ودعمها لألمن والسلم 
الدولي، ما يمثل إنجازًا دبلوماس��يًا 
كبيرًا سوف يساهم في اهتمام أكبر 
الخلي��ج والتهديدات  بقضاي��ا دول 
األمنية الت��ي تواجهه��ا، والقضايا 

العربية كافة«.
وأش��ار إل��ى أن اإلم��ارات العربي��ة 
المتحدة كان لها أدوار بارزة في حل 

قضايا عالمية ومنه��ا رعاية اتفاق 
س��ام تاريخ��ي وقعت��ه الحكوم��ة 

السودانية مع حركات الكفاح المسلح 
بعد سنوات طويلة من االقتتال في 
الب��اد، وكذلك مش��اركتها الفاعلة 
م��ع المملك��ة العربية الس��عودية 
للتوص��ل إل��ى آلية لتس��ريع تنفيذ 
»اتف��اق الرياض« لتعزيز اس��تقرار 
اليمن، وس��بقها جه��ود كبيرة في 
إنه��اء أطول نزاع ف��ي إفريقيا، بين 
إثيوبيا وأريتريا بعد أن اس��تمر 20 
عامًا نتج عنها إطاق وثيقة األخوة 

اإلنسانية.
وأش��اد زاي��د بق��وة نه��ج اإلمارات 
بقيادة رئيس دولة اإلمارات صاحب 
الس��مو الش��يخ خليفة ب��ن زايد آل 
نهي��ان مواصل��ًة لدرب المؤس��س 
المغفور له الش��يخ زايد بن سلطان 

آل نهيان الذي كرس نفس��ه شريكًا 
مهم��ًا في إنج��اح مبادرات الس��ام 
على المستويين اإلقليمي والدولي، 
مؤك��دًا دور ولي عهد أبوظبي نائب 
المس��لحة  للقوات  األعل��ى  القائ��د 
صاح��ب الس��مو الش��يخ محمد بن 
زاي��د آل نهي��ان ف��ي دع��م جه��ود 
والتعاض��د  والتضام��ن  الس��ام 
واحت��رام الجوار وانتهاج األس��اليب 
الدبلوماسية المتزنة ووضع الحلول 
بخروج المنطقة م��ن األزمات التي 

تحيط بها وتعاني منها.
ورف��ع زاي��د أس��مى آي��ات التهاني 
والتبري��كات إل��ى قي��ادة اإلم��ارات 
وحكومتها وشعبها بهذه المناسبة 

التاريخية والمهمة.

 السيسي: اعتماد »متابعة مكافحة غسل 
األموال وتمويل اإلرهاب« إنجاز يضاف للبحرين

أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية 
والدفاع واألمن الوطني المهندس 
اإلنج��از  عل��ى  السيس��ي  محم��د 
الوطني الذي حققته وزارة الداخلية 
بقيادة وزي��ر الداخلية رئيس لجنة 
محاربة التطرف ومكافحة اإلرهاب 
وتمويله وغس��ل األم��وال الفريق 
أول الش��يخ راش��د بن عب��داهلل آل 
خليف��ة باعتماد تقري��ر المتابعة 
الثاني للمملكة في مكافحة غسل 
األم��وال وتموي��ل اإلره��اب، وفي 
تنفي��ذ المعايي��ر الدولي��ة خ��ال 
اجتم��اع مجموعة العم��ل المالي 
ل��دول الش��رق األوس��ط وش��مال 

.)MENAFATF( إفريقيا
وقال السيس��ي: إن مرسوم »حظر 

ومكافح��ة غس��يل األم��وال« الذي 
مررت��ه لجن��ة الش��ؤون الخارجية 
والدف��اع واألم��ن الوطني انعكس 
بش��كل واضح على جهود البحرين 
في تحدي��ث التش��ريعات لحماية 
لحظ��ر  الوطني��ة  المنظوم��ة 
ومكافحة غس��ل األم��وال وتجريم 
التس��لح وذل��ك  انتش��ار  تموي��ل 
بإحرازه��ا تقدمًا في ه��ذا المجال 
من خ��ال رف��ع درج��ات امتثالها 
وفق��ًا لتوصيات مجموع��ة العمل 

المالي.
وأضاف أن مرسوم »حظر ومكافحة 
غس��يل األم��وال« عمل��ت اللجن��ة 
بش��كل مكثف لمناقش��ته والنظر 
في أبعاده ونتائجه وذلك بعد أخذ 

مرئي��ات وزارة الداخلي��ة والجهات 
ذات االختص��اص، والذي كان أبرز 

تمريره،  م��ن  المتوقعة  النتائ��ج 
هو اعتماد تقرير المتابعة الثاني 
للمملكة في مكافحة غسل األموال 
وتموي��ل اإلره��اب، وف��ي تنفي��ذ 
المعايي��ر الدولي��ة خ��ال اجتماع 
مجموع��ة العم��ل المال��ي ل��دول 
الش��رق األوسط وش��مال إفريقيا، 
مم��ا جعل مجلس الن��واب حريصًا 
عل��ى تمريره عب��ر التصويت عليه 
من قبل مجلس النواب وإقراره من 

قبل مجلس الشورى.
وأوض��ح أن وزارة الداخلي��ة ولجنة 
واألمن  والدفاع  الخارجية  الشؤون 
الوطني كان بينه��م تعاون وثيق 
ومش��ترك في كافة مراح��ل إقرار 
المرس��وم، وه��و أم��ر يع��زز مبدأ 

التع��اون بين الس��لطات ويرتقي 
باألعمال الوطنية في سبيل تحقيق 
رفع��ة البحري��ن داخلي��ًا وخارجيًا، 
مش��يرًا إل��ى أن البحري��ن ماضية 
بش��كل جاد ف��ي االلت��زام بتنفيذ 
بمكافح��ة  الخاص��ة  التوصي��ات 
غس��ل األم��وال وتموي��ل اإلرهاب 
وانتش��ار التس��لح، وذل��ك بقيادة  
وزير الداخلية وبالعمل المش��ترك 
في الجانب التش��ريعي مع مجلس 
الن��واب،  عب��ر سلس��لة كبيرة من 
الجهود الحثيثة المبذولة في هذا 

الجانب.
ولفت إلى أن إنشاء وتشكيل لجنة 
متخصص��ة للدفع بالجه��ود التي 
تقوم بها البحرين في هذا المجال 

يأتي لحفظ وتعزيز مكانتها على 
الخارطة العالمية، مؤكدًا أن جهود 
المملكة ف��ي إص��دار العديد من 
القواني��ن والتش��ريعات الجديدة، 
ووض��ع خط��ط عم��ل مس��تمدة 
م��ن توصي��ات التقاري��ر الدولية، 
الس��لطة  م��ع  الحثي��ث  والعم��ل 
العديد  التنفيذية أثمرت بتحقيق 
من اإلنجازات واإلش��ادات الدولية 
الت��ي جعلتن��ا نفخ��ر بالمنظومة 
التش��ريعية في البحرين واآلليات 
الوطنية التي وضعت الس��تكمال 
التحس��ينات عل��ى األنظم��ة ورفع 
درج��ات االمتث��ال وفق��ًا ألح��دث 
مجموع��ة  توصي��ات  مس��تجدات 

.)FATF( العمل المالي

محمد السيسي

علي زايد

 الكوهجي: دعم الملك للصفوف 
األمامية يحفز لمواصلة العمل بثبات

أك��د النائ��ب حم��د الكوهج��ي عل��ى أهمي��ة االلت��زام 
بالتوجيه��ات واإلج��راءات االحترازي��ة لمواجهة فيروس 
كورونا والحد منه انتش��اره إلى حي��ن تجاوز األزمة التي 
نمر بها، مشددًا على أن التجمعات في كل مكان ستكون 
لها عواقب وأضرار جسيمة خصوصًا مع التحورات وسرعة 

االنتشار.
وق��ال الكوهج��ي ان األي��ام الماضي��ة ش��هدت تراجعًا 
ف��ي اع��داد ونس��بة اإلصاب��ات نتيج��ة االلت��زام الكبير 
بالتوجيهات وقرارات الفريق الوطني واللجنة التنسيقية، 
مؤك��دًا أن االلتزام يخف��ف من الضغط عل��ى الصفوف 
األمامية والت��ي تواصل العمل بثب��ات وقوة منذ ظهور 
أول حال��ة مثمن��ًا دعم ومتابعة حض��رة صاحب الجالة 
الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة عاه��ل الباد المفدى، 

وثناءه على الفريق الوطني الطبي بقيادة صاحب السمو 
الملك��ي األمير س��لمان بن حمد آل خليف��ة، ولي العهد 
رئي��س مجلس الوزراء، والكوادر الطبية والتمريضية في 
الصفوف األمامي��ة، مؤكدًا أن ثناء جالة الملك المفدى 
يمثل س��امًا وحافزًا للعاملي��ن لمواصلة العمل بنفس 
الق��وة وأكث��ر حتى زوال ه��ذه الغمة. وش��دد الكوهجي 
عل��ى أهمية االبتعاد عن التجمعات في كل مكان وعدم 
التساهل والوقوف مع الفريق الوطني، مؤكدًا أن البحرين 
قدم��ت ما عج��زت عن��ه دول حي��ث قدم��ت الفحوصات 
بش��كل مجاني والعاج والتطعيم وال زال النظام الصحي 
متماس��كًا وقويًا، مش��يرًا إلى أن البحري��ن قدمت الدعم 
ل��كل القطاعات وهذا م��ا يتطلب من الجمي��ع مواصلة 

االلتزام بالتوجيهات حتى نتجاوز معًا هذه الجائحة.

 »أمانة الشورى« تنظم 
 محاضرة إلكترونية لمنتسبيها 

عن »االحتيال اإللكتروني«

نظم��ت األمانة العامة لمجلس الش��ورى محاضرة إلكترونية 
لموظف��ي إدارة تقنية المعلومات واالتصاالت حول »مواجهة 
االحتي��ال اإللكترون��ي«، وذل��ك بالتعاون م��ع اإلدارة العامة 
لمكافحة الفس��اد االقتصادي واإللكتروني ب��وزارة الداخلية، 
قدمها رئيس فرع إدارة مكافح��ة الجرائم اإللكترونية بوزارة 

الداخلية عامر إبراهيم.
وتناول��ت المحاضرة تعري��ف االحتيال اإللكترون��ي وأنواعه، 
وأه��م أس��باب انتش��ار جرائم��ه، واإلس��تراتيجيات المتبعة 
للحماي��ة من ه��ذه الجرائم، إلى جانب ع��رض بعض األمثلة 
على جرائم االحتيال اإللكتروني واس��تعراض طرق مواجهته 

والتصدي له.
كم��ا جرى خال المحاض��رة تعريف منتس��بي األمانة العامة 
بكيفي��ة مواجهة االحتي��ال اإللكتروني وتف��ادي الوقوع فيه، 
بما يس��هم ف��ي تعزيز قدراته��م لتطوير العم��ل بالمجلس 
وأداء مهامه��م الوظيفي��ة على أكمل وج��ه، وذلك من خال 
إكس��ابهم خبرات عالي��ة في هذا المج��ال وتعريفهم باإلطار 

العام لمصطلح االحتيال اإللكتروني.
يذك��ر أن المحاض��رة تأتي ضمن سلس��لة م��ن المحاضرات 
والورش التدريبية عن ُبعد، تفعيًا لخطة التدريب المعتمدة، 
لتطوي��ر وتعزيز إمكانات منتس��بي األمان��ة العامة لمجلس 
الشورى وإكسابهم مزيدًا من الخبرات بما يسهم في مساندة 

الدور التشريعي ألصحاب السعادة أعضاء المجلس.

 الذوادي: فوز اإلمارات
  بعضوية مجلس األمن

يعكس دبلوماسيتها الرفيعة
قال النائ��ب الدكتور 
عبداهلل الذوادي: »إن 
اإلمارات  ف��وز دول��ة 
المتح��دة  العربي��ة 
دائمة  غير  بعضوية 
ف��ي مجل��س األم��ن 
ب���179 صوت��ًا م��ن 
الجمعي��ة  أص��وات 
لألم��م  العام��ة 
يؤك��د  المتح��دة 
الدبلوماس��ي  دورها 
والدول��ي  الخليج��ي 
وجهوده��ا  الرفي��ع 

الدولي��ة المتقدمة ف��ي تحقيق أهداف التنمية المس��تدامة 
وزي��ادة مع��دل التنمي��ة وتوفي��ر حي��اة متوازن��ة لألجي��ال 
القادمة في المس��تقبل وتضع رؤى طويلة األمد عن التنمية 
المس��تدامة منها خطط رؤية اإلمارات 2021 التي أطلقتها 
ع��ام 2010 والت��ي تهدف إلى أن تكون اإلم��ارات من أفضل 
دول العال��م من حيث التنمية االقتصادية واالجتماعية، وقد 
حقق��ت أهدافها ف��ي التنمية الش��املة والرفاهية بمبادرات 

ومشاريع مهمة«.
وأش��ار إلى أن فوز اإلمارات للمرة الثانية في تاريخها بمقعد 
غير دائم في مجلس األمن يشير إلى دورها الدولي وما تتميز 
به من دبلوماسية نش��طة بقيادة الشيخ عبداهلل بن زايد آل 
نهيان، والثقة التي تم اكتس��ابها م��ن دول العالم وكفاءة 
منظومتها الدبلوماس��ية الت��ي تمتاز بالتفاع��ل الكبير مع 
جميع األحداث العالمية، ويكون لها دور مس��تمر في ترسيخ 

السام والتعاون والتنمية على الساحة الدولية.
ورف��ع ال��ذوادي التهان��ي والتبريكات إل��ى قي��ادة اإلمارات 
وحكومتها وش��عبها بهذه المناس��بة؛ إذ تمثل هذه الدولة 
صوت العرب في مجلس األمن والعمل ضمن الجهود الدولية 
لمعالجة القضايا المهمة للدول وتوظيف العاقات الوثيقة 

لإلمارات إليجاد حلول دائمة لألزمات التي تحيط بالعالم.

البناي ردًا على رسالة النواب اإليطاليين: 

 المدانون يخضعون لمحاكمات 
عادلة وفق القوانين والمعايير الدولية

أكد رئي��س اللجنة النوعي��ة الدائمة 
لحقوق اإلنسان، عضو لجنة الشؤون 
الخارجي��ة والدف��اع واألم��ن الوطني 
بمجلس النواب عمار أحمد البناي، أن 
رسالة النواب األربعة أعضاء البرلمان 
اإليطالي حملت جملة من التناقضات 
في طياتها، والسيما في مجال حقوق 
اإلنس��ان بالمملكة، حيث أقر النواب 
بعدد م��ن الخط��وات اإليجابية التي 
اتخذتها البحرين ف��ي حماية األفراد 
م��ن تبعات جائحة في��روس كورونا، 
وتطبيق البحري��ن لقانون العقوبات 
البديل��ة واإلفراج عن ع��دد كبير من 
الس��جناء، والعم��ل بمب��ادئ حق��وق 
اإلنسان، وعلى النقيض تمامًا حملت 
الرس��الة ذاتها ومن النواب أنفسهم 
الموجه��ة  االتهام��ات  م��ن  جمل��ة 
بوج��ود  تزع��م  والت��ي  للمملك��ة 
انتهاكات لحقوق اإلنسان، وما يؤكد 

على ازدواجية آراء هؤالء النواب.
وتساءل البناي: كيف ألعضاء البرلمان 
التحول وتغيير  المحترمين  اإليطالي 
مبادئهم وآرئهم حس��ب المعطيات 
م��ن  نفس��هم  فه��م  والتوجه��ات؟ 
يقف��ون مع احت��رام س��يادة القانون 
وإدانة جميع أعمال التخريب والعنف 
واإلرهاب، ف��ي المجتمعات األوربية، 
واليوم هم نفس��هم م��ن يقفون مع 
اإلرهابيي��ن والمخربين ضد س��يادة 
القانون والدولة والمؤسس��ات، األمر 
ال��ذي يكش��ف لن��ا األجن��دة الخفي��ة 
التي يعمل ه��ؤالء األعضاء ضمنها، 
والتي تعمل ضمن مصالح ش��خصية 

وتوجهات فق��ط، بعي��دة كل البعد 
عن الديمقراطية التي يدعونها.

وأض��اف أن البحري��ن دول��ة قان��ون 
الجالة  ومؤسس��ات وحضرة صاحب 
المل��ك حم��د ب��ن عيس��ى آل خليفة 
عاهل الباد المفدى، يحكم بالقانون 
والدس��تور، وينتهج تصدير الس��ام 
والوئام للعالم، ال الخراب أو الثورات، 
كالكثير من ال��دول الراعية لإلرهاب 
والمغتصبة لمبادئ حقوق اإلنس��ان، 
والت��ي أولى بكم كن��واب أن توجهوا 
أنظاركم لها، إن كان بالفعل هدفكم 
الس��امي نشر الس��ام وحفظ حقوق 

اإلنسان فقط.
وأك��د أن حضرة صاح��ب الجالة قام 
بإش��راك الش��عب البحريني قبل أكثر 
م��ن 20 عام��ًا في صياغة مس��تقبل 
البحرين، م��ن خال االس��تفتاء على 
ميث��اق العم��ل الوطني والت��ي كان 

بداي��ة تح��ول المملك��ة والنهض��ة 
الحضارية واالقتصادية واالجتماعية، 
بمب��ادئ  النهض��ة  أبرزه��ا  ولع��ل 
حقوق اإلنس��ان بجمي��ع جوانبه دون 
التفرق��ة بين جنس أو ع��رق أو أصل 
أو ل��ون. وم��ن هذا المنطل��ق عملت 
دوم��ًا أجه��زة المملكة عل��ى احترام 
القان��ون وتطبيق��ه بعدال��ة، عاوة 
على محاس��بة المقصرين في تطبيق 
الس��لطة  تتمت��ع  حي��ث  القان��ون، 
القضائية باس��تقالية عالية كونها 
القان��ون وحماية  الضام��ن لتطبيق 
ورم��ز  الحق��وق،  وحف��ظ  الحري��ات 

العدالة واإلصاح.
وش��دد البن��اي عل��ى رفض��ه القاطع 
بالس��ماح لهؤالء النواب أن يتدخلوا 
للملك��ة  الداخلي��ة  الش��ؤون  ف��ي 
البحري��ن، وأن يحمل��وا راي��ة الدفاع 
ع��ن عدد من الخارجي��ن عن القانون 
والراعي��ن لإلره��اب، وال��ذي حاول��وا 
بمملك��ة  األهل��ي  بالس��لم  العب��ث 
البحرين وترويع المدنيين، واالعتداء 
وقتل رجال األمن، إضافة إلى والئهم 
لجهات خارجية والعمل تحت إمرتهم 
لقل��ب نظ��ام الحك��م ف��ي البحرين، 
وعلى ن��واب البرلمان اإليطالي إعادة 
النظر في الفئة الذي يحاولون الدفاع 
عنه��ا، وعليه��م أيض��ًا اإلجابة على 
هذا الس��ؤال، هل سيسمحون بتدخل 
ع��دد من النواب األجانب في ش��ؤون 
باده��م والدفاع ع��ن مجموعة من 
اإلرهابيين والخارجي��ن عن القانون؟ 
ودفاع الن��واب األربعة عنهم يعكس 

مدى ميولهم إلى جانب هذه الجهات 
الخارجي��ة الراعي��ة لإلره��اب، ومدى 
دعمه��م للحمل��ة الممنهج��ة ض��د 
البحري��ن في س��بيل نس��ف تاريخها 

وإنجازاتها بمجال حقوق اإلنسان.
 وفيما يتعلق بالمحاكمات أكد البناي 
أن المداني��ن يخضع��ون لمحاكمات 
والمعايي��ر  القواني��ن  وف��ق  عادل��ة 
الدولية، حيث أولى دس��تور البحرين 
المحاكمة  أهمي��ة خاص��ة لضم��ان 
العادل��ة وخف��ض الحق��وق بحس��ب 
الم��ادة )20( البن��د »أ« و »ج« والتي 
أشارت أنه ال جريمة وال عقوبة إال بناء 
على قانون والمتهم بريء حتى تثبت 
إدانت��ه في محاكم��ة قانونية تؤمن 
له الضمان��ات الضرورية لممارس��ة 
حق الدفاع في جميع مراحل التحقيق 
والمحاكمة وفق القانون، إضافة إلى 
أن قان��ون اإلج��راءات الجنائية يؤكد 
على الضمانات الدستورية بشأن حق 

الفرد في التمتع بمحاكمة عادلة.
 وأشار إلى أن اإلدارة العامة لإلصاح 
ف��ي  جاهزيته��ا  أثبت��ت  والتأهي��ل 
في��روس كورون��ا وحماية  مواجه��ة 
السجون، من خال إنشاء مركز للحجر 
والع��اج ، وقدرته��ا على اس��تيعاب 
الح��االت القائم��ة، من خ��ال اتباع 
كافة اإلج��راءات االحترازية والوقائية 
وف��ق البروتوكول الطب��ي، الفتًا إلى 
أن البحري��ن من ال��دول القائل في 
العال��م الت��ي حافظت على س��امة 
مراكز اإلصاح والتأهيل وتمكنت من 

تجنيبها موجات انتشار الفيروس.

عمار البناي

حمد الكوهجي

عبداهلل الذوادي
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حروف

الممثل القدير حجي حسن 
درويش في ذمة اهلل

مس��يرة التمثي��ل في البحرين، وعش��ق خش��بة المس��رح، 
متجذرة ف��ي أبناء البحري��ن، وبدايتها عندما كن��ا أطفااًل، 
الجدة أو األم أو األخت الكبرى، لدى كل واحدة منهن مخزون 
من القصص التي تم اس��تقاؤها ممن سبقهن، وكل جيل 
يضي��ف روايات من عنده، وتصبح مع مرور األيام واألش��هر 
والس��نين جزءًا من التراث، وترس��خ في الذاكرة، وال يعرف 

مؤلفها أو الراوي لها.
إال أن رج��ااًل أمثال المرح��وم عبدالرحم��ن المعاودة، وهو 
ش��اعر وأديب بحرين��ي والمرحوم إبراهي��م العريض مثل 
س��ابقه، وغيرهم��ا من الكت��اب األفذاذ، نبغ��وا في كتابة 
القصص المس��تقاة من األدب العربي، وقصص البطوالت 
خاصة تل��ك المتصل��ة باالنتصارات اإلس��امية وقادتها، 

ومثلت على المسرح.
وبعد اختراع المطابع، نش��طت حركة الترجمة، ومع دخول 
البحرين مرحلة التعليم النظامي بافتتاح مدرس��ة الهداية 
الخليفي��ة – قبله��ا المط��وع – غزت البحري��ن كتب كثيرة 
م��ن عربية وغربية، تعنى باألدب من نثر وش��عر وقصص 
المؤلفين الكب��ار من العالم العربي وم��ن الدول الغربية 
الش��رقية، ومن البحرين أيض��ًا، بهمم أدبائه��ا البارزين، 
وقدم الرعيل األول في بداية الثاثينيات من القرن الماضي 
مس��رحيات على مستوى عالمي، وال يزال صداها في ذاكرة 

الزمن، ثم خبت.
وم��ع بداية األندي��ة الوطنية، في حقبة أواخ��ر األربعينيات 
وأوائل الخمسينيات، نشطت المسارح في األندية الوليدة، 

وكان للمسرح نصيب وافر.
ويعد المرحوم حجي حس��ن درويش علي رحمه اهلل تعالى 
الذي انتقل إلى جوار ربه في 8-6-2021 من المس��رحيين 
األفذاذ خاصة في أدوار الكوميديا، لظرافته وخفة دمه، مع 
أنه تاج��ر ابن تاجر، وكان يؤلف المس��رحيات دون كتابة، 
ويوزع األدوار على من اختارهم وتكون مناس��بة لتشخيص 

الدور الذي بناه في فكره.
في باكورة مش��واره التمثيلي، ش��ارك في عدة مس��رحيات 
ما قب��ل ن��ادي اللؤل��ؤ، إال أنه بع��د افتتاح ن��ادي اللؤلؤ 
ع��ام 1958، بفريق الش��يوخ »بوصرة«، اس��تيقظت ملكة 
التمثي��ل في وجدانه، وانض��م للفرق��ة التمثيلية للنادي، 
م��ع كوكبة من الش��باب المحب للتمثي��ل، أمثال المرحوم 
خليل الش��اووش ومب��ارك المغرب��ي وحمد محم��د بوزيد 
والمرحوم خليل القرعان والسيد راشد عبداللطيف الدلهان 
والمرح��وم عبداهلل جناحي، ومن أش��هر المس��رحيات التي 
قدموه��ا بقيادة المرحوم حجي حس��ن دروي��ش، زواج من 
الهند، وهي مسرحية ناقدة في قالب فكاهي، نالت إعجاب 
كل من ش��اهدها، ومس��رحية بقال الفريج، وهي أيضًا من 
تأليفه بمعاونة رفاق��ه الممثلين، وبقال الفريج، هو ذلك 
البائ��ع المتج��ول من بيت إلى بيت مع حم��اره، وعلى ظهر 
الحمار م��ن الجانبين مرحلتان فيهم��ا الطماطم والخضار 
والصالونة والرطب في موسمه، وخضار السلطة من خس 
وبربي��ر وفجل وبغل، وجائد الخال لألطفال، والياس��مين 
والمش��موم للنس��اء، وهي صورة فنية منقولة من الواقع، 
وما يدور من حوارات بين البقال حجي حس��ن وبين كل ربة 
بيت، وهذه أول مس��رحية في البحرين يعتلي فيها خش��بة 
المس��رح حمار!! باإلضافة إلى مسرحية الوالدة »القابلة«، 
وكان حج��ي حس��ن أيضًا عضوًا عامًا نش��طًا ف��ي النادي، 
وتول��ى ف��ي فترة من الفت��رات أمانة الصن��دوق. رحم اهلل 
تعالى الفنان القدير حجي حس��ن رحمة واس��عة وأس��كنه 

فسيح جناته.

مؤسسة اإلنتاج البرامجي المشترك: أين أنتم؟
عندما أتكلم عن طفولتي أجد أن هناك حنينًا يش��دني لتلك الفترة وبالتحديد يراودني 
هذا اإلحساس كلما رأيت أطفالي  يكبرون أمام عيني بوجود أشياء مغايرة عن تلك التي 
تربين��ا عليها. ال أنتقد هذا الجيل فهو جيل محظوظ يمتاز بإحاطة العديد من وس��ائل 
التكنولوجيا الس��ريعة حوله ويتمتع بحصوله على المعلومة في أي وقت وبدون مشقة 
وذلك بضغطة زر على جهازه الذكي، ولكن كيف لي أن أقنع طفلي وهو من جيل التطور 
التكنولوجي الس��ريع أن يتابع أفام الكارتون كما كنا نتابعها في يوم ما وبكل ش��غف 

وحب وبالذات أنها اليوم خاوية المحتوى وعديمة القيم والمعاني.
أطفالن��ا الي��وم تتوفر عنده��م األجه��زة الحديثة ويس��تطيعون الدخول إل��ى عالمهم 
االفتراضي التكنولوجي بحثًا عن أي معلومة أو أي لعبة ويمكنهم مش��اهدة األفام في 
أي وق��ت كان ولكن هل ما يجدونه في وس��ائل التكنولوجيا يحثه��م على القيم والعلم 
والمعرف��ة أم يحثه��م على العن��ف واإلثارة بعيدًا تمام��ًا كما كنا في تل��ك األيام التي 
ننتظ��ر فيها أفام الكارتون في تمام الس��اعة الرابعة عص��رًا. أنا وإخوتي نترقب أفام 
الكارت��ون أمام جهاز تلفاز واح��د للبيت كله. »في قصص الش��عوب، طرائف ال تنتهي، 
وعال��م حلو بهي يس��كن في القلوب في قصص الش��عوب«، نعم كنت أنتظر مسلس��ل 
الرس��وم المتحركة لألطفال، »حكايات عالمية«، كل يوم ألغني مع صوت أصالة العذب 
مقدمة المسلس��ل وألتابع أحداث قصص شعوب عالمية وفلكلورًا وتراثًا عالميًا، وأسافر 
مع تلك الحكايات بخيال طفلة، تتعلم بش��غف الكلمات والجمل الفصيحة، فتعلمت حقًا 

وأنا أش��اهد تلك الحلقات على س��بيل المثال، أن جمع بيض بيوض وتعلمت حين يقال 
»إنه لم يشرع بالمشي« أي لم يبدأ بالمشي وبأن معنى أن األمور تسير على ما يرام أي 
كان��ت األم��ور على أجمل وجه، هكذا كنت أفكر وأنا طفل��ة، فعمَّ أحدثكم بالضبط؟ عن 
ش��عوري الطائر وأنا أشاهد تلك القصص أم عن جمال الصوت والدبلجة أم عن فصاحة 
العبارات وجمال لغتنا العربية؟! »حكايات عالمية«، »افتح يا سمسم«، »ليدي أوسكار«، 
»س��امتك«، »إلى الشباب مع التحية« وغيرها من البرامج والمسلسات المتنوعة جاءت 
حصيلة مشروع تعاوني إعامي ثقافي ضخم مشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي 
متمثل في مؤسس��ة اإلنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، 
والذي بدأ بمسمى »بيت اإلعام الخليجي« حتى تم تقليص إنتاجه وتقليص دوره اليوم!

إنتاج تلفزيوني وإذاعي ضخم ومحتوى لوس��ائل التواص��ل االجتماعي فّعال تربى عليه 
جيل، برام��ج أطفال رائعة إلى جانب الكثير من البرام��ج الوثائقية والدرامية والثقافية 
والبيئية واإلس��امية!  اليوم نفتقد ش��عاركم وهو طائر النورس الذي يس��توطن ساحل 
الخليج كونه عامًا مش��تركًا لدول الخليج ف��ي البيئة البرية والبحرية والذي يتنقل بينها 
دون هوية، ونفتقد موس��يقى المقدمة وهو »الياهول« المس��تلهم إيقاعه من النهمة 
التراثي��ة البحرية، واألهم نفتقد محت��وى وإبداع برامجكم، مؤسس��ة اإلنتاج البرامجي 
المش��ترك لمجل��س التعاون ل��دول الخليج العربي��ة قدمتم الكثير. ع��ودوا فأين أنتم؟ 

أطفالنا في أمس الحاجة إليكم!

التوجيهات الملكية.. داللة على أن اإلنسان البحريني هو الثروة الحقيقية
ج��اء التوجيه الملكي م��ن لدن حضرة صاح��ب الجالة 
الملك المفدى حفظه اهلل ورعاه، ليوجه بمباشرة العمل 
عل��ى تطعي��م المواطني��ن البحرينيي��ن المقيمين في 
الخارج ضد فيروس كورونا )كوفيد�19( ليؤكد االهتمام 
والرعاي��ة التي يحظى بها المواطن البحريني س��واء في 
الداخ��ل أو في الخارج، وذلك م��ن واقع يقين جالته بأن 
العنصر البشري البحريني هو الثروة الحقيقية لهذا البلد 
العزيز. وال ش��ك في أن هذه المبادرة اإلنسانية األبوية 
من ل��دن جالة الملك المف��دى تأتي تواص��ًا لمكارم 
جالت��ه والت��ي تعكس الح��ب المتب��ادل بي��ن القائد 
وش��عبه وحرصه على توفير الرعاي��ة الصحية للمواطن 
واإلجراءات الوقائية من األمراض وتوفير البنية التحتية 
الازم��ة للقطاع الصحي من أجل توفي��ر كافة الخدمات 

الصحي��ة ليس��ت للمواط��ن فحس��ب بل تش��مل كافة 
المقيمي��ن عل��ى ه��ذه األرض الطيب��ة. وه��ذا التوجيه 
الس��امي الكريم يأتي استمرارًا للتوجيهات الملكية منذ 
بدء جائحة كورونا )كوفي��د�19( والتي كانت تهدف في 
المقام األول الحتواء ومنع تفشي هذا الوباء والمحافظة 
على سامة المواطن والمقيم على حد سواء، وقد نفذت 
هذه التوجيهات الملكية بكل كفاءة واقتدار من صاحب 
الس��مو الملكي ولي العهد رئيس ال��وزراء الموقر الذي 
اس��تطاع قيادة فريق البحرين في التصدي لهذه الوباء 
الخطير الذي اجتاح العالم بأس��ره، من خال العديد من 
اإلجراءات التي حرص سموه على متابعتها ميدانيًا ومن 
خال اجتماعات مكثفة وقد اس��تطاعت البحرين بفضل 
اهلل وم��ن ثم ه��ذه الجهود في تنفي��ذ خططها الرامية 

لذل��ك بامتياز. وق��د كان��ت البحرين من أوائ��ل الدول 
الت��ي وفرت جرعات اللقاح المض��اد للفيروس للمواطن 
والمقي��م دون تميي��ز أو تفرقة حتى ف��ي مراكز اللقاح، 
وتعتب��ر البحرين من ال��دول المتقدمة بين دول العالم 
في إعطاء اللقاحات، وه��ذا لم يتم لوال الرعاية الملكية 
الس��امية والمتابع��ة الدؤوبة من لدن صاحب الس��مو 

الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وقد اقترن القول بالعمل فورًا لتنفيذ التوجيهات الملكية 
في مباش��رة تطعيم البحرينيين المقيمي��ن في الخارج، 
وذلك بالتنس��يق بين وزارة الصح��ة ووزارة الخارجية من 

خال سفارات مملكة البحرين في الخارج.
حف��ظ اهلل البحرين وقيادتها وش��عبها م��ن كل مكروه، 
ولتبَق راية الوطن العزيز شامخة خفاقة في سماء المجد.

مي عبدالعزيز

على بالي
may.abdulaziz@hotmail.com

مكانتنا في قلب حمد بن عيسى
كلنا ش��هد بأم عينيه كيف تعامل��ت مملكة البحرين مع 
مس��ألة إجاء الرعايا البحرينيين العالقين في الخارج في 
بداي��ة أزمة كورونا )كوفيد19(، لم يكن الموضوع باألمر 
الهين، وال س��يما في ظل اإلغاق الكلي لمعظم مطارات 
العالم، ما اس��توجب ب��ذل جهود جب��ارة لتأمين رحات 
ع��ودة لجمي��ع البحرينيي��ن العالقين في الخ��ارج، الذين 
أبدوا رغبة ف��ي الرجوع إلى أرض الوط��ن. تابعت قيادة 
البحري��ن رعاياها ف��ي الخارج وحرصت عل��ى  االطمئنان 
عليه��م، ومتابع��ة ش��ؤونهم وتوفير المواد األساس��ية 
التي يحتاجونها من أجل تيسير شؤون حياتهم إلى حين 

عودتهم إلى الديار معززين مكرمين. 
وها ه��و قائدنا الكري��م الحكيم حض��رة صاحب الجالة 
الملك حمد بن عيس��ى آل خليف��ة، عاهل الباد المفدى، 

حفظ��ه اهلل ورعاه، يواصل على ذات النهج ويوجه جالته 
حفظ��ه اهلل بمباش��رة العم��ل على تطعي��م المواطنين 
البحرينيي��ن المقيمين في الخارج ضد فيروس »كورونا«، 
ه��ذا التوجيه إن دل فإنما يدل على االهتمام البالغ الذي 
توليه قيادتنا الرش��يدة والمتمثلة في توجيهات سيدي 
حضرة صاح��ب الجالة الملك المف��دى ومتابعة حثيثة 
من صاحب الس��مو الملك��ي ولي عهدنا رئي��س وزرائنا 

األمين لجميع المواطنين في الداخل وفي الخارج. 

* رأيي المتواضع:
دأب حض��رة صاحب الجال��ة الملك حمد بن عيس��ى آل 
خليف��ة عاهل الباد المفدى، حفظ��ه اهلل، على تأكيد أن 
المواط��ن يأتي على س��لم األولوي��ات، وأن المواطن هو 

الثروة الحقيقية للوطن، وما العناية التي نحظى بها من 
جالته حفظه اهلل إال دليل دامغ على تأكيد هذا الش��يء، 
فه��ا ه��و حفظه اهلل ورع��اه يثبت م��ا قال��ه جالته في 
كلمته الملكية الس��امية في افتتاح دور االنعقاد الثالث 
من الفصل التش��ريعي الخامس، حيث قال جالته نصًا: 
»من موقع مس��ؤوليتنا والتزامنا تج��اه تلبية احتياجات 
الوطن والمواطنين الكرام وتطلعاتهم نحو المس��تقبل 
المشرق، نؤكد على حرصنا بتسريع خطواتنا التطويرية 
إلغناء المس��يرة الوطنية وإمدادها بالوس��ائل المائمة 
لدعمه��ا وتقويتها لعب��ور وتج��اوز تأثي��رات الجائحة، 
بإذن��ه تعالى«. هذه مكانتنا في قلب جالة الملك حمد 
بن عيس��ى، وجالته يحظى ب��ذات المكانة في قلب كل 

مواطن مخلص.

 حق إزالة 
مخاوفنا من اتفاقات جنيف

االنطاق من الش��ك هو أس��اس العمل السياسي، فاآلخر - 
س��واء كان دولة أو مؤسس��ة أو ف��ردا – ال يمكن أن يخبرك 
ع��ن غاياته م��ن أي تحرك يقوم به أو مش��روع يعمل على 
تنفيذه أو قرار يتخذه، لهذا صار لزامًا أن تشك في كل ذلك 
وأن تتعام��ل معه من هذا المنطلق، حي��ث اآلخر ال يمكن 
أن يق��دم مصلحتك على مصلحت��ه، فمصلحتك ال تعني له 
ش��يئًا إال من باب أنه طريق لتحقيقه مصلحته. لهذا ليس 
بمس��تغرب تراج��ع هذا اآلخر ع��ن أي اتف��اق أبرمه فور أن 
يتبين له أنه لم يحقق مصلحته أو أن الظروف تغيرت وصار 

ال يخدمه بالكيفية التي كان يأمل.
وألن الش��ك هو أس��اس منهج المش��تغلين بالسياسة لذا 
كان م��ن الطبيعي أن تطالب دول مجلس التعاون األطراف 
ذات العاق��ة باالتفاق النووي اإليران��ي التي تتفاوض في 
جني��ف أن تضع ف��ي حس��بانها »كافة المخ��اوف اإلقليمية 
والدولي��ة من البرنامج النووي اإليراني« وهو ما حرص على 
قوله وزير الخارجية الدكتور عبد اللطيف بن راش��د الزياني 
خال مش��اركته في جلسة اإلحاطة المنظمة من قبل وزارة 
خارجي��ة الوالي��ات المتح��دة األمريكي��ة بي��ن دول مجلس 
التع��اون والمبعوث األمريكي الخ��اص إليران عبر االتصال 
المرئي أواخر األسبوع الماضي. وهذا يعني أن االتفاق الذي 
قد تتوصل الوالي��ات المتحدة وإيران إلي��ه يجب أن يتوفر 
مع��ه أيض��ًا ما يزي��ل مخ��اوف وش��كوك دول المجلس كي 
تتعامل م��ع المتغيرات وهي مطمئن��ة وكي يتمكن طرفا 

االتفاق من تنفيذ بنوده من دون معيقات.
رس��الة وزير الخارجية الت��ي صاغها في عبارة دبلوماس��ية 
يفهمه��ا كل ذي عاق��ة باالتف��اق ملخصه��ا أن مملك��ة 
البحرين ودول مجلس التعاون تأمل توصل الدول األطراف 
إلى تط��ور ملموس في مفاوضات جني��ف يعود نفعه على 
كام��ل المنطقة ولك��ن يهمها أيضًا أال تتض��رر منه وأنها 
لهذا تقدر خطوة الخارجية األمريكية بإطاعها على جوانب 
مما يدور في المفاوضات وتقدر تفهمها لحالة الشك التي 

تنتابها لتطمئن على حاضرها ومستقبلها.

هل أصابك »فيروس كورونا«؟!
نق��اش دار بيني وبين اثنين أصيب��ا بفيروس »كورونا«، أحدهم��ا كان من المبادرين 
بأخ��ذ التطعيم فور اإلعان ع��ن توفره، والثاني لم يأخذه وأصيب بالفيروس بس��بب 

المخالطة مع أفراد عائلته. 
هذا النقاش كان مهمًا لمعرفة ش��عور وإحس��اس من أصابه ه��ذا الوباء وكيف كانت 
أحواله وظروفه خال اإلصابة، إذ مثلما قلنا مرارًا في السابق إن أكثر األشخاص الذين 
س��يقدرون خطورة هذا الوباء هم من أصيبوا به أو من خس��روا أشخاصًا قريبين منهم 

بسببه. 
الش��خص األول المتطع��م تحدث عن تجربت��ه وكيف أن إصابت��ه بالفيروس لم تكن 
مفهوم��ة بالنس��بة إليه؛ إذ ه��و ال يعرف من نقله له، لكنه أش��ار لنقط��ة هامة جدًا 
يغفله��ا كثي��رون، إذ الحصول على التطعيم ال يعني أنك بمأم��ن من اإلصابة، وهذه 
نقط��ة مفصلي��ة، إذ كثيرون يظن��ون أن تلقيه��م التطعيم يمنحه��م »حصانة« من 
اإلصاب��ة، وعليه فإنهم يمارس��ون حياتهم بش��كل طبيعي، يخرج��ون ويذهبون لكل 
مكان، يتجمعون ويختلطون وقد يغفلون حتى أبسط إجراءات التعقيم ولبس الكمام 

وبالتالي بعضهم ينصدم بإصابته. 
وهنا يقول هذا الش��خص إن ما خفف عليه من آثار اإلصابة كان جليًا نتيجة التطعيم؛ 
فاألعراض التي جاءته يمكنه اإلحساس بها لكنها لم تكن ثقيلة عليه، وبالتالي كانت 
فت��رة الع��زل والمحافظة على نوعية غذائه كفيلة بأن يتخل��ص من الوباء، وهنا كان 

رضاه عن أخذ التطعيم عاليًا جدًا. 
أما الش��خص الثاني فقد شرح معاناته لي بشكل مفصل، قال إنه »رأى الموت« حينما 
أصيب بالفيروس، ناهيك عن الحالة النفسية السيئة التي مر بها، وكيف أنه مع ارتفاع 

حرارته وضيق التنفس كان متحس��رًا أنه لم يس��ارع ألخذ التطعي��م، ولكن الحمدهلل، 
فالمولى عز وجل س��لمه، واالهتم��ام الذي تلقاه على يد الك��وادر الطبية لعاجه أمر 
س��يقدره طوال حياته، فهو يرى أنه لوال توفيق اهلل لجهود هؤالء األبطال لما كتب له 

عمر جديد.
االثنان س��ألتهما عما ينصحان ب��ه الناس؟ فكانت اإلجابات متش��ابهة إلى حد كبير، 
إذ الح��ذر أول أم��ر يجب اتباع��ه، والبعد عن التجمع��ات العامة والعائلي��ة، وااللتزام 
باالحترازات والتعقيم ولبس الكمامات، ومن مازال مترددًا بشأن اللقاح عليه أن يسارع 
ألخ��ذه تحصينًا لمناعته، باإلضافة إلى تقديرهم��ا الكبير لما تبذله الدولة من جهود 
لحماية الناس وتوفير الرعاية الصحية لهم، إذ ما شاهداه من تعامل ورعاية واهتمام 
أمور رفعت معنوياتهما وجعلت نفسيتهما تتحسن، إذ وهلل الحمد هذا الوطن حريص 

على حماية أبنائه، ولدينا ملك حفظه اهلل هو أب للجميع حريص على سامتهم.
من مازال مس��تهترًا باإلجراءات، من مازال مصرًا عل��ى التعامل مع الوباء على أنه أمر 
طبيعي، انظروا لإلحصائيات جيدًا، انظروا حولكم، كم ش��خصًا تعرفونه فقد عزيزا، بل 
قد يكونون أش��خاصًا كنت��م تكلمونهم قبل أيام واآلن اختارهم اهلل بس��بب إصابتهم 
به��ذا الوباء، الحرص واجب وااللتزام الزم لكل ش��خص يري��د أن يتجنب خطر اإلصابة 

ويجنب أهله وأحباءه انتقال العدوى لهم.
طوال أس��ابيع ماضية كل يوم كنا نعزي فيه بوفاة أش��خاص نعرفهم أو نعرف أقرباء 
لهم، ولألسف كثير ممن فقدناهم لربما كان باإلمكان أن يكونوا بيننا لو التزم الجميع 
باإلجراءات واالحترازات ولو تعاملنا جميعًا بجدية دون استخفاف بهذا الوباء، لكن قدر 

اهلل وما شاء فعل، رحمهم اهلل وألهم أهلهم الصبر والسلوان، وحفظكم جميعًا.
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وزارة الداخلية تطبق القانون بصرامة خاصة فيما يتعلق 
باإلجراءات االحترازية التــي أقرها الفريق الوطني الطبي 

من أجل حماية الجميع وبالتالي ال عذر للمخالفين.
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العدل في تطبيق القانون
نب��دأ بإن��ا هلل وإنا إلي��ه راجعون والدع��اء للمتوفي��ن بالرحم��ة والمغفرة 
ولذويهم بالثبات والصبر والس��لوان، س��واء من توفي ب�»كورونا« أو بغيره، 
فهو )فقيده( بالنس��بة إلى محبيه أيًا كان سبب وفاته، وال يعرف ألم الفراق 

إال من يكابده.
المق��ال س��يقف عند نقطة مح��ددة جدًا ال يتوس��ع لغيرها وه��ي المطالبة 
بإنف��اذ القانون بحزم وصرامة عل��ى من يخالف اإلج��راءات االحترازية التي 
أقره��ا الفريق الطبي والفريق الوطني وأعل��ن عنها دون تمييز بين مواطن 
أو مقيم، غني أو فقير دون اس��تثناءات، ونطالب بوضع »االحترازات« فوق أي 
اعتبارات أخرى تدخل في الحس��بان حين إنفاذ القانون، فالهدف األساس��ي 

منها هو منع انتشار الوباء.
ونح��ن إن أردنا فعاًل أن ننج��ح علينا أن نضع هذا االعتبار دون غيره وإال لكل 
منا أس��بابه وذرائعه إن أراد أن يخرق القانون وس��تبدأ سلس��ة االستثناءات 
التي لن تنتهي، مثلما س��محَت لهذا التجمع دون حس��اب أو عقاب عليك أن 

تسمح لآلخرين بالتجمع.
لق��د رأينا جميعًا كيف )تلت( أيادي إنفاذ القانون العامل األجنبي الذي خالف 
التعليم��ات وخرج وهو مص��اب مخالفًا التعليمات وقدمته بس��رعة للنيابة 
ثم للمحكمة في س��رعة قياسية، وهذا أمر نش��د به على يد رجال األمن بل 
نتمنى أن ينش��ر الحك��م  باللغات اآلس��يوية واألجنبية )الذي رغ��م أننا نراه 
قاس��يًا إال أنه يتناسب والظرف االستثنائي الذي نعيشه( كي يتعظ الجميع، 
فتش��دد الحكم رس��الة تدل على أن هناك حزمًا وجدي��ة للدولة في تطبيق 

القانون على الجميع دون ذرائع استثنائية.
وحين رأينا مسيرات بعشرات األشخاص جرت وانتهت وعاد من في المسيره 
لبيوته��م دون تدخل القانون، اعتقدنا أن ي��د القانون قد تراخت العتبارات 
سياس��ية!!! حتى صرح األمن الع��ام أنهم اتخذوا اإلج��راءات القانونية على 
منظمي هذه المس��يرة ومن دعوا لها، هنا يطمئن الناس بأن المساواة في 

الخضوع للمظلة القانونية عدل.
جهات إنفاذ القانون من أمن حتى النيابة وصواًل للقضاء جميعهم مطالبون 
بالمس��اواة أمام القان��ون وعدم التمييز ودون أي اس��تثناءات ألي أس��باب، 
والس��رعة والحزم الذي قوبل به العام��ل األجنبي هما ما يجب أن يعامل به 
أي مواط��ن أو مقيم خالف اإلجراءات حتى نقول إننا دولة القانون وإن حقوق 

اإلنسان عندنا مصونة.
لهذا نشد على يدها فهذه الرسالة التي يجب أن تصل للجميع، ال استثناءات، 

وال تمييز في تطبيق القانون.
ال أحد ينكر أن رجال األمن وقيادات األمن يعملون ليل نهار بكامل طاقتهم 
س��اهرين من أجل راحتنا، فهم مع قيامهم بتطبيق القانون على المخالفين 
لالحت��رازات هن��اك قطاعات أخرى تعم��ل كالدفاع المدني وخفر الس��واحل 
والمختبرات الجنائية وووو.. لم يكلوا ولم يملوا.. عين س��اهرة، ولكن كس��ر 

القانون جس نبض، إن مر كسرت هيبة الدولة.
الصي��ن حين نجحت في تصفير أرقامه��ا، وبريطانيا حين نجحت في تصفير 
أرقامها فعلتا ذلك حي��ن اتخذتا قرارًا بإلغاء أية اعتبارات أخرى للتجمعات، 
بعض المجموعات حاولت التجاوز بذريعة أن هذا حقها وحريتها الشخصية، 
إنما الدولة طبقت القانون بصرامة لم ترتخ يدها وتخضع لصرخات جماعات 
حقوق اإلنس��ان أو غيرهم، اقتحمت البيوت و)تلت( المخالفين للقرارات من 
داخل غرفهم ونش��رت عملي��ات االعتقال بفيديوات ش��اهدها العالم أجمع 
لتصل الرس��الة للجمي��ع أنه ال تهاون أبدا تحت أي ذريع��ة وحجة فالوباء ال 

يميز، والحزم والشدة حين يطبقان دون تمييز فإنه العدل.
مالحظة حول مقال الخميس:

تواصل معي أهل المنزل الذي كتبت عن الحادثة التي نزل على سطح دارهم 
ش��اب قفز من العمارة المجاورة وسلموه للشرطة، ثم اكتشفوا أنه مصاب 
ب�»كورونا« وطلبوا نشر توضيح جزئية في الرواية أنهم لم يتعرضوا للشاب 
بالضرب بل اش��فقوا عليه و)طبطبوا( عليه لشدة جزعه وخوفه، لهذا خضع 

جميع من كان موجودًا للفحص والحجر كما جاء في الرواية.
ختام��ًا نتمنى الس��المة للجمي��ع والش��فاء للمصابين والرحم��ة للمتوفين 
والصبر والثبات لذويهم وأحبتهم، ونثني على يد الدولة في تطبيقها الحازم 

للقانون.

بعد إنجابها توائم ثنائية 
وثالثية وخماسية.. سيدة 
تستعد لوالدة الطفل الـ15

تس��تعد س��يدة أمريكية وزوجها الس��تقبال 
طفلهما ال�15 بع��د أن أنجبت الزوجة توائم 

ثنائية وثالثية وخماسية.
وبحس��ب ما نش��ر موق��ع صحيف��ة »ميرور« 
البريطاني��ة، فإن كارين صاحب��ة ال�40 عامًا، 
وزوجه��ا الس��يد دي��ون ديريك��و )49 عام��ًا( 

بانتظار مولودهم الجديد.
وكش��فا عن ذلك من خالل الموس��م الجديد 
 Doubling الواق��ع  تلفزي��ون  برنام��ج  م��ن 
 TLC عل��ى قن��اة Down with the Derricos

األمريكية.
وبحسب ما نشر موقع »ذا صن«، فإن الزوجين 
اس��تقبال توأمهم��ا األول داالس ودينفر )10 
أعوام(، ث��م التوأم الخماس��ي دينيكو وداريز 

وديوني ودايسيان ودايتن )ثمانية أعوام(.
كذلك رزقا بعدها بالتوأم الثالثي دييز وديور 
وكارتر )ثالثة أعوام(، لكن كارتر فارق الحياة 

بعد ساعات من والدته.
وفي ع��ام 2019 رزقت كاري��ن وديون بحمل 
آخر، لينجبا التوأم الثالثي داوسين ودي آرين 

ودايفر، ليصل إجمالي أطفالهما إلى 14.

 »البنجاب« الباكستانية تهدد رافضي 
لقاح »كورونا« بقطع شبكة الهاتف

هددت والية البنجاب الباكستانية بقطع شبكة الهاتف 
عن األشخاص الذين يرفضون تلقي اللقاح ضد فيروس 

كورونا.
وأعلن��ت والية الس��ند س��ابقًا عزمها التوق��ف عن دفع 
مستحقات الموظفين الرسميين الذين يرفضون تلقي 

اللقاح ابتداًء من يوليو.
وفيم��ا بدأت الموجة الثالثة من إصابات كورونا مرحلة 
ل  اس��تقرار في باكس��تان إثر أس��ابيع من القيود، يسجَّ
تباط��ؤ في اإلقبال على تلقي اللق��اح في البنجاب، أكثر 
الواليات الباكس��تانية تع��دادًا بالس��كان والتي تضم 

خصوصًا مدينة الهور.
وقال الناطق باسم الخدمات الصحية في البنجاب حماد 
رضا: »في البداية كان األمر مجرد اقتراح، لكن نظرًا إلى 

التردد الفعلي لدى الناس، قررنا التحرك«.
وأشار إلى أن الهيئة الحكومية لالتصاالت يجب أن تقرر 

طريقة تنفيذ هذا التدبير.
وُمنح نح��و 10,5 ماليين جرعة لقاح في هذا البلد الذي 

يعد 220 مليون نسمة، بدعم خصوصًا من الصين.
غي��ر أن حملة التلقيح س��جلت تباطؤًا ملحوظًا بس��بب 
المخاوف من اآلثار الجانبية وانتش��ار معلومات مضللة 
ع��ن تس��بب اللقاح��ات بالعق��م أو حت��ى بالوف��اة في 

السنتين الالحقتين.
وقال رئيس اتحاد األطباء الشباب في باكستان سلمان 
حس��يب: »إن مس��توى التعلي��م في باكس��تان ضعيف 
جدًا والبعض يروجون لش��ائعات ومعلومات مضللة«، 

بحسب وكالة األنباء الفرنسية.

 صياد أمريكي يروي تجربته 
بعد أن ابتلعه حوت وبصقه

أفادت وس��ائل إعالم أمريكية ب��أن صيادًا لجراد 
البح��ر نجا بأعجوب��ة، بعد س��قوطه بالقرب من 
سواحل والية ماساتشوستس األمريكية، في فم 

الحوت األحدب الذي بصق الصياد فيما بعد.
ع��ن   »Cape Cod Times« صحيف��ة  ونقل��ت 
الصي��اد ماي��كل ب��اكارد )56 عامًا( الذي س��قط 
في فم الحوت: »فجأة ش��عرت به��زة قوية جدًا، 
والش��يء التالي الذي الحظته هو الظالم الكامل. 
وش��عرت بأنني أتحرك، وأن الحوت كان يضغط 
على عض��الت فمه«. وقال الرج��ل أيضًا إنه كان 
يعتقد أن��ه أصبح ضحية للقرش، لكن فهم فيما 

بعد، وذلك بس��بب عدم وجود األسنان في الفم، 
أن��ه كان داخ��ل الح��وت. وأضاف أن��ه كان يفكر 
ف��ي أثناء وج��وده في حل��ق الحيوان ف��ي الموت 
ويتذك��ر أبناءه. وأفادت وس��ائل اإلعالم بأنه تم 
نقل باكارد إلى المستش��فى بعد الحادث، وسجل 
األطب��اء تلف األنس��جة الرخوة ل��دى الرجل، ولم 
يج��دوا أي إصاب��ات خطيرة أو كس��ورًا، وس��محوا 
ل��ه بالعودة إلى المنزل. وأش��ار العلم��اء إلى أن 
الحوادث المماثلة نادرة جدًا، وال تشكل الحيتان 
الحدباء ع��ادة أي خط��ر على البش��ر، ويمكن أن 

تبتلع الناس عن طريق الصدفة ال غير.

»الجمارك«: ضبط 4480 كيلوغرامًا 
من »التمباك« بـ90 ألف دينار

أعلنت جمارك المناف��ذ البحرية بميناء 
خليف��ة بن س��لمان ع��ن تمكنها من 
ضب��ط 112 ط��ردًا يحتوي عل��ى مادة 
التبغ الممنوعة »التمباك« والتي تقدر 
قيمتها بحوالي 90 ألف دينار، والقبض 
على ع��دد من المتورطي��ن بالواقعة، 
وذلك بالتعاون والتنس��يق مع مديرية 

شرطة المحافظة الشمالية.
وتش��ير التفاصي��ل إلى أن��ه عند قيام 
ضب��اط الجمارك بدوره��م في معاينة 
وتفتيش البضائع، تم االش��تباه بعدد 

م��ن الط��رود، وعن��د إج��راء التفتيش 
الدقيق ت��م ضبط 112 ط��ردًا يحتوي 
على م��ادة التمب��اك الممنوعة، حيث 
بل��غ وزن الكمي��ة المضبوط��ة 4480 
كيلوغرام��ًا، وبالتعاون والتنس��يق مع 
مديري��ة ش��رطة محافظة الش��مالية 
تم ضبط عدد األش��خاص المتورطين 

بالواقعة .
وأكدت ش��ؤون الجم��ارك أن��ه قد تم 
المضبوط��ات  التحف��ظ عل��ى جمي��ع 

واتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة.
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الصالح: دعم بحريني ال محدود للبرامج الوطنية الوقائية
اإليـــدز بمـــرض  المصابيـــن  لجميـــع  المجانـــي  العـــاج  توفيـــر 

شـــاركت وزيرة الصحة فائقـــة الصالح 
عن ُبعـــد في االجتماع رفيع المســـتوى 
بشـــأن فيروس نقص المناعة البشـــرية 
“اإليـــدز”، الـــذي عقـــد خـــال الفترة من 
8 إلـــى 10 يونيو الجـــاري في الجمعية 
العامـــة بمقـــر األمـــم المتحـــدة بمدينـــة 
نيويـــورك وفًقا لقـــرار الجمعيـــة العامة 
75/260، بحضـــور عـــدد مـــن الزعمـــاء 
مـــن  والـــوزراء  الحكومـــات  ورؤســـاء 
والشـــخصيات  العالـــم  دول  مختلـــف 

الدولية المهمة.
الصالـــح،  الوزيـــرة  مشـــاركة  وخـــال 
أكـــدت فـــي كلمتهـــا ضـــرورة مواصلـــة 
وتعزيز دعـــم الجهود الدولية للحد من 
انتشـــار مرض نقص المناعة المكتسبة 
“االيـــدز” وصـــواًل إلـــى تحقيـــق الغايات 
واألهـــداف المنشـــودة لبرنامـــج األمـــم 
المتحـــدة لإليـــدز، التـــي تتمثـــل في أن 
يكـــون العاج متاحا للجميـــع والقضاء 
على انتقـــال الفيـــروس وحماية جميع 
المتعايشـــين مع المرض وعدم التمييز 

بينهم بسبب إصابتهم.
كما أكـــدت الصالـــح أن مملكة البحرين 
تولـــي اهتمامـــا بالغـــا من خـــال الدعم 
الامحـــدود للبرامـــج الوطنية الوقائية 
عمومـــا ولبرنامج مـــرض نقص المناعة 
المكتســـبة خصوصـــا، والحـــرص علـــى 
الـــازم  المســـتدام  التمويـــل  توفيـــر 
لتحقيـــق التغطيـــة الصحيـــة الشـــاملة 
والحمايـــة االجتماعيـــة للمصابين بهذا 
المرض واستمراره وعدم تأثره بالرغم 
مـــن الظـــروف التـــي تمـــر بهـــا األنظمـــة 
الصحية بسبب جائحة فيروس كورونا 
)كوفيد 19( بجميـــع دول العالم، مثنية 
في الوقت ذاته على التآزر الدولي الذي 
تبديه البحرين للتقليل من خطر مرض 
نقص المناعة المكتســـبة كوباء عالمي، 
وتأكيـــد االلتـــزام الرفيع المســـتوى من 
خال دعـــم الجهـــود الدوليـــة لتحقيق 

ذلك مع حلول العام 2030.
الصالـــح  الوزيـــرة  واســـتعرضت 

اإلجراءات التي اتخذتها البحرين على 
جميع المستويات الصحية من الرعاية 
الصحيـــة األولية والثانويـــة، من خال 
توفير التغطية الشاملة لرعاية مرضى 
نقص المناعة المكتســـبة والوقاية منه، 
إلـــى جانـــب وضـــع سياســـات لفحـــص 
الفئات األكثـــر عرضة للمرض وتحويل 
الحـــاالت للعـــاج ومتابعة اســـتكمالهم 
له وتوفير العـــاج المجاني للمواطنين 
والمقيميـــن على حد ســـواء بما يضمن 
وحقـــوق  المســـاواة  مبـــدأ  احتـــرام 
االنســـان، منوهة بالتـــزام المملكة ببناء 
القـــدرات مـــن الكـــوادر المؤهلـــة للعمل 
نقـــص  مـــرض  برنامـــج مكافحـــة  فـــي 
الوضـــع  ومتابعـــة  المكتســـب  المناعـــة 
الوبائـــي عبـــر متابعة مؤشـــرات األداء 
وتشـــجيع البحـــث العلمي والدراســـات 
علـــى  وحرصهـــا  بالمـــرض،  المتعلقـــة 
تنفيـــذ اســـتراتيجيات تضمـــن التكامل 
الوطنـــي  البرنامـــج  بيـــن  والتنســـيق 
المكتســـب  المناعـــة  نقـــص  للمـــرض 
مثـــل  األخـــرى  البرامـــج  مـــع  “االيـــدز” 

البرنامج الوطني لمكافحة السل.
وتطرقت إلى أهمية اإلعان السياسي 
المســـار  “علـــى   2016 العـــام  الصـــادر 

الســـريع للتعجيـــل بمكافحـــة فيـــروس 
نقص المناعـــة البشـــرية والقضاء على 
 ”2030 العـــام  بحلـــول  االيـــدز  وبـــاء 
واالســـتراتيجية العالمية لإليدز 2021 
- 2026، وما أشـــار اليـــه الهدف الثالث 
من أهداف التنمية المستدامة المتمثل 
بضمـــان تمّتـــع الجميـــع بأنمـــاط عيـــش 
صحيـــة وبالرفـــاه، فضـــا عـــن تحقيق 
بيـــن  بالمســـاواة  المتعلقـــة  األهـــداف 
الجنســـين وتمكيـــن المـــرأة، والحد من 
أوجـــه التفـــاوت، واألهـــداف المتصلـــة 
وبالمجتمعـــات  العالميـــة  بالشـــراكات 

العادلة والسلمية الشاملة.
منطلـــق  ومـــن  البحريـــن  أن  وبينـــت 
االلتزام بهذه االستراتيجيات والغايات 
والخطط، فقد أصدرت في العام 2017 
قانونـــا خاصـــا لحماية المتعايشـــين مع 
المـــرض وصـــون حقوقهـــم فـــي تلقـــي 
التعامـــل  وتجريـــم  والعمـــل  العـــاج 
معهـــم بـــأي صـــورة مـــن صـــور التمييز، 
كمـــا تم إعادة تشـــكيل اللجنة الوطنية 
المناعـــة  نقـــص  مـــرض  مـــن  للوقايـــة 
البشـــري في العام 2019 برئاســـة وزير 
الصحة وعضويـــة ممثلين من مختلف 
الجهات الحكومية وممثلي مؤسســـات 

المجتمع المدنـــي بما فيهم ممثلين عن 
المتعايشين مع المرض. 

اســـتراتيجية  خطـــة  وضـــع  تـــم  كمـــا 
متعـــددة القطاعـــات وإدماجها بخطط 
الـــوزارات، وإشـــراك ممثلي مؤسســـات 
الخـــاص  والقطـــاع  المدنـــي  المجتمـــع 
والمتعايشـــين بالفيـــروس والمتأثريـــن 
بـــه في اعداد هـــذه الخطـــة، ما يعكس 
الشـــراكة المجتمعيـــة بين المؤسســـات 
الحكوميـــة وغيـــر الحكوميـــة لتحقيق 

أهدافنا في التعامل مع هذه الوباء.
كمـــا أكـــدت الصالـــح اســـتمرارية العمل 
لتنفيذ الخطة االســـتراتيجية لمكافحة 
اإليـــدز 2020 - 2025، بما ينســـجم مع 
 2030 االقتصاديـــة  البحريـــن  رؤيـــة 
 2016 للصحـــة  الوطنيـــة  والخطـــة 
 -  2019 الحكومـــة  وبرنامـــج   2025  -
2022، إذ تتمثـــل رؤيـــة اســـتراتيجية 
اللجنـــة فـــي االنتقـــال إلى حقبـــة تندر 
فيهـــا اإلصابـــة بفيروس نقـــص المناعة 
بمملكـــة البحريـــن، وإذا وقعت العدوى 
ال ســـمح هللا فإن المرضى ســـيتمتعون 
برعاية صحية مســـتمرة لتحقيق أعلى 

مستوى من الصحة.

الجفير - وزارة الصحة

المنامة - بنا

صـــرح نائب رئيـــس األمن العام 
بـــأن عددا مـــن المعزين، خرجوا 
أمـــس فـــي شـــكل مســـيرة غيـــر 
المقبـــرة،  باتجـــاه  قانونيـــة، 
لمـــا يعـــرف بــــــ “كســـر الفاتحـــة” 
قامـــت  الشـــرطة  أن  موضحـــا 
القانونيـــة  الضوابـــط  بتطبيـــق 
المقـــررة في مثل هذه الحاالت، 

حيث أمرتهم بالتفرق.

يعـــد  األمـــر،  هـــذا  أن  وأوضـــح 
واإلجـــراءات  للقانـــون  مخالفـــا 
االحترازيـــة المعمـــول بهـــا مـــن 
قبـــل الفريق الوطني الطبي من 
أجـــل حماية الصحة والســـامة 
العامـــة للمجتمـــع، مشـــيرا إلـــى 
اتخـــاذ  علـــى  العمـــل  جـــار  أنـــه 
اإلجـــراءات القانونيـــة المقررة، 

بحق المخالفين.

خروج عدد من المعزين في مسيرة غير 
قانونية والشرطة تأمرهم بالتفرق

المنامة - بنا

صـــرح رئيـــس نيابـــة المحافظـــة 
الجنوبية بأن النيابة العامة تلقت 
يـــوم األربعـــاء الموافـــق 9 يونيو 
2021 إخطـــارًا من مركز اإلصاح 
مصابـــًا  نزيـــل  بوفـــاة  والتأهيـــل 
تلقيـــه  أثنـــاء  كورونـــا  بفيـــروس 

العاج بمستشفى السلمانية.
وذكـــر رئيـــس النيابـــة أن النيابـــة 
العامة ســـبق أن تلقـــت إخطارات 
بحالـــة النزيـــل وقامـــت بمتابعـــة 
مـــا  وكذلـــك  الصحيـــة  حالتـــه 
اإلجـــراءات  مـــن  اتخـــاذه  تـــم 
االحترازيـــة والطبيـــة والمتمثلـــة 
ظهـــور  بعـــد  النزيـــل  عـــزل  فـــي 
نتيجته، ثم نقله بتاريخ 29 مايو 
المستشـــفى  فـــي  للعـــاج   2021
وتلقيه الرعايـــة الصحية، إلى أن 
فـــارق الحيـــاة نتيجـــة مضاعفات 
إصابتـــه بفيـــروس كورونـــا،  وتم 
التابـــع  الشـــرعي  الطبيـــب  نـــدب 
إلدارة األدلـــة الماديـــة الـــذي وقع 
المتوفـــى  علـــى  الطبـــي  الكشـــف 
)رحمـــه هللا( وانتهى فـــي تقريره 

إلى أن الوفاة ناشـــئة عن إصابته 
بالتهاب رئوي حاد نتيجة إصابته 
بفيـــروس كورونا، فتـــم التصريح 

بدفن الجثة.
وكانت النيابـــة العامة قد انتقلت 
إلى مركز اإلصاح والتأهيل يوم 
األربعاء الموافق 28 أبريل 2021 
اإلجـــراءات  كل  علـــى  واطلعـــت 
االحترازيـــة المتخـــذة مـــن مركـــز 
اإلصـــاح والتأهيل وزيـــارة عدد 
مـــن المباني واألقســـام واالطاع 
علـــى األوراق والمســـتندات ذات 

العاقة.
 كما أجـــرت مقابات مع عدد من 
النـــزالء، وتبيـــن مـــن خـــال تلـــك 
الزيارة أن اإلجراءات االحترازية 
اإلصـــاح  مركـــز  مـــن  المتخـــذة 
والتأهيـــل جـــاءت متطابقـــة مـــع 
قـــرارات إدارة الصحة العامة في 
شـــأن مكافحة الجائحـــة والفريق 
النيابـــة  الوطني.وتقـــدم  الطبـــي 
العامة لذوي المتوفى )رحمه هللا( 

خالص التعازي والمواساة.

“النيابة”: النزيل فارق الحياة 
نتيجة مضاعفات “كورونا”

85773 مخالفة عدم لبس كمامة منذ بدء الجائحة
ــال الـــتـــجـــاريـــة ــ ــح ــ ــم ــ ــواق وال ــ ــ ــاألس ــ ــ ــة لـــمـــاحـــقـــة الـــمـــخـــالـــفـــيـــن ب ــيـ ــنـ دوريـــــــــات أمـ

الشـــرطة  مديريـــات  تواصـــل 
األمنيـــة  واإلدارات  بالمحافظـــات 
المعنيـــة جهودهـــا المبذولـــة لتحقيق 
الجهـــود  وضمـــن  العامـــة  الســـامة 
الوطنيـــة للتصدي لتداعيـــات جائحة 
كورونـــا والعمـــل علـــى تحقيـــق أمـــن 
وسامة المواطنين والمقيمين كافة، 
مشددة على أهمية االستمرار بالتقيد 
بتعليمـــات وتوصيات الفريق الوطني 
لفيـــروس كورونـــا،  للتصـــدي  الطبـــي 
وإنجـــاح جهـــود مملكـــة البحرين في 
مواجهـــة الجائحـــة لخفـــض مســـتوى 
انتشار الفيروس بما يسهم في حفظ 
صحة وسامة المواطنين والمقيمين 
االســـتثنائي،  الظـــرف  هـــذا  وتجـــاوز 
مؤكـــدة أن الواجـــب الوطنـــي يحتـــم 
على كل فرد في المجتمع أن يضطلع 
بدوره ومسؤوليته من خال االلتزام 
الوقائيـــة  والتدابيـــر  باإلجـــراءات 

للوصول إلى النتائج المرجوة.
وفـــي هـــذا اإلطـــار، قامـــت مديريات 
واإلدارات  بالمحافظـــات  الشـــرطة 
األمنيـــة المعنيـــة ومنذ بـــدء الجائحة 
وحتى تاريخ 9 يونيو الجاري باتخاذ 
اإلجـــراءات القانونية حيـــال 85773 
الوجـــه  لبـــس كمامـــة  عـــدم  مخالفـــة 
فـــي األماكـــن العامـــة، واتخـــاذ 9974 
إجراًء للحفـــاظ على معاييـــر التباعد 
االجتماعي، والقيـــام بــ 11665 حملة 

توعوية.
كما تلقى مركز اإلسعاف الوطني منذ 
بـــدء الجائحـــة 16690 باغـــا خاصـــا 
بجائحـــة كورونـــا، إذ باشـــرها واتخذ 
اإلجـــراءات الازمة عـــن طريق فريق 
متخصـــص ومؤهل للتعامـــل مع هذه 
الحـــاالت، فيمـــا قامـــت آليـــات إدارة 
النقـــل بــــ 37603 حـــركات تـــم خالها 
نقل 101952 حالة منذ بدء الجائحة.
في ذات السياق، تتابع اإلدارة العامة 
للدفـــاع المدنـــي دورها فـــي الحد من 
انتشـــار الفيـــروس، إذ قامت منذ بدء 
323064 عمليـــات  الجائحـــة بتنفيـــذ 
للمبانـــي  مختلفـــة  وتعقيـــم  تطهيـــر 

والشـــوارع  الحكوميـــة  والمنشـــآت 
والطرقـــات وغيرها، مع مواصلة عقد 
الطـــرق  بشـــأن  التدريبيـــة  الـــدورات 
الصحيحـــة لتنفيـــذ عمليـــات التطهير 
المبانـــي  فـــي  االحتـــرازي  والتعقيـــم 
والمنشـــآت الحكومية وأماكن العمل، 
وبلـــغ عـــدد المشـــاركين فـــي الدورات 
التـــي نظمهـــا الدفـــاع المدنـــي 2238 
من المؤسســـات والشـــركات الخاصة 
ومختلـــف الجهـــات الحكوميـــة، فيما 

شـــهر  منـــذ  المتطوعيـــن  عـــدد  بلـــغ 
مـــارس العام الماضي 6134 متطوعا، 
باإلضافـــة إلى اإلشـــراف علـــى 2283 
عمليـــة تطهيـــر وتعقيـــم شـــارك فيهـــا 
المتطوعـــون، كمـــا تم تدريـــب 1230 
الكـــوادر والمتطوعيـــن  مـــن  شـــخصا 
 107 وتنفيـــذ  المســـاجد،  لتعقيـــم 
عمليات تطهير وتعقيـــم بالتعاون مع 

شركات التنظيف.
الشـــرطة  مديريـــات  باشـــرت  كمـــا 

العمليـــات  وإدارة  بالمحافظـــات 
برئاسة األمن العام واإلدارات األمنية 
مـــن  الميدانيـــة  إجراءاتهـــا  المعنيـــة، 
خال نشـــر الدوريات األمنية )الراكبة 
والمواقـــع  األســـواق  فـــي  والراجلـــة( 
التجاريـــة؛ للتأكـــد من تنفيـــذ قرارات 
إغـــاق  بشـــأن  التنســـيقية  اللجنـــة 
جميع المحـــال الصناعيـــة والتجارية 
التي تقدم ســـلعا أو خدمات مباشـــرة 
للجمهـــور، إذ تهـــدف هـــذه القـــرارات 

بشـــكل أساســـي إلـــى تأميـــن الصحة 
والسامة العامة والحد من تداعيات 

جائحة كورونا.
الشـــرطة  مديريـــات  وتشـــير 
األمنيـــة  واإلدارات  بالمحافظـــات 
المعنيـــة إلى أنـــه ضمـــن جهودها في 
الفريـــق  وتوصيـــات  قـــرارات  تنفيـــذ 
الوطنـــي الطبـــي، فإنهـــا تدعـــو جميع 
إنهـــاء  إلـــى  والمقيميـــن  المواطنيـــن 
دون  إلكترونـــي  بشـــكل  الخدمـــات 

الحاجـــة للحضـــور الشـــخصي، وفـــي 
حال تطلب األمـــر الحضور يتم حجز 
التباعـــد  لتحقيـــق  مســـبقة  مواعيـــد 
االجتماعـــي ومنـــع االزدحـــام، كما أنه 
تـــم قصـــر دخـــول المراجعيـــن لمراكز 
الخدمة على الحاصلين على التطعيم 
المضـــاد لفيـــروس كورونـــا وأتموا 14 
يومـــا بعـــد الجرعة الثانيـــة، باإلضافة 
للمتعافيـــن مـــن الفيـــروس، ومـــن هم 

فوق 18 عاما فقط.

المنامة - وزارة الداخلية



البرلمـــان  ألعضـــاء  كيـــف  وتســـاءل: 
اإليطالـــي المحترميـــن التحـــول وتغيير 
المعطيـــات  حســـب  وآرائهـــم  مبادئهـــم 
والتوجهـــات؟ فهم أنفســـهم مـــن يقفون 
مع احترام سيادة القانون وإدانة جميع 
أعمـــال التخريـــب والعنـــف واإلرهـــاب، 
فـــي المجتمعـــات األوربيـــة. وأضاف أن 
مملكة البحرين دولة قانون ومؤسسات 
وســـيدي عاهـــل البالد صاحـــب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة، يحكم 
بالقانـــون والدســـتور، وينتهـــج تصديـــر 
الســـالم والوئـــام للعالـــم، ال الخـــراب أو 
الثـــورات، كالكثيـــر مـــن الـــدول الراعية 
حقـــوق  لمبـــادئ  والمغتصبـــة  لإلرهـــاب 
اإلنســـان، والتـــي أولـــى بكم كنـــواب أن 
توجهـــوا أنظاركـــم لهـــا، إن كان بالفعـــل 
هدفكـــم الســـامي نشـــر الســـالم وحفظ 
حقوق اإلنســـان فقـــط. وأكد أن صاحب 
الجاللة الملك أشـــرك الشـــعب قبل أكثر 
مســـتقبل  صياغـــة  فـــي  عامـــا   20 مـــن 
البحريـــن، عبـــر االســـتفتاء علـــى ميثاق 
العمل الوطنـــي والذي كان بداية تحول 
مملكـــة البحريـــن والنهضـــة الحضاريـــة 
واالقتصادية واالجتماعية، ولعل أبرزها 
النهضـــة بمبادئ حقوق اإلنســـان بجميع 
أو  بيـــن جنـــس  التفرقـــة  جوانبـــه دون 
عرق أو أصل أو لون، ومن هذا المنطلق 
عملت دوما أجهزة مملكة البحرين على 
احترام القانون وتطبيقه بعدالة، عالوة 
علـــى محاســـبة المقصريـــن فـــي تطبيق 
القانـــون، إذ تتمتـــع الســـلطة القضائيـــة 
باستقاللية عالية كونها الضامن لتطبيق 
وحفـــظ  الحريـــات  وحمايـــة  القانـــون 
واإلصـــالح.  العدالـــة  ورمـــز  الحقـــوق، 
وشـــدد علـــى رفضـــه القاطـــع بالســـماح 
لهؤالء النواب أن يتدخلوا في الشـــؤون 
الداخلية لمملكـــة البحرين، وأن يحملوا 
رايـــة الدفـــاع عـــن عـــدد مـــن الخارجين 
عـــن القانون والراعيين لإلرهاب، والذي 
حاولـــوا العبـــث بالســـلم األهلـــي بمملكة 
البحريـــن وترويع المدنييـــن، واالعتداء 

وقتـــل رجال األمن، إضافـــة إلى والئهم 
لجهـــات خارجية والعمـــل تحت أمرتهم 
لقلب نظام الحكـــم في مملكة البحرين، 
وعلى الســـادة نواب البرلمـــان اإليطالي 
إعـــادة النظر فـــي الفئة الـــذي يحاولون 
الدفاع عنها، وعليهم أيضا اإلجابة على 
هذا الســـؤال، هـــل سيســـمحون بتدخل 
عـــدد مـــن النـــواب األجانـــب في شـــئون 
مـــن  عـــن مجموعـــة  والدفـــاع  بالدهـــم 
اإلرهابييـــن والخارجيـــن عـــن القانون؟ 
ودفـــاع النـــواب األربعـــة عنهـــم يعكـــس 
مـــدى ميولهـــم إلى جانب هـــذه الجهات 
ومـــدى  لإلرهـــاب،  الراعيـــة  الخارجيـــة 
دعمهـــم للحملـــة الممنهجـــة ضـــد مملكة 
تاريخهـــا  نســـف  ســـبيل  فـــي  البحريـــن 
اإلنســـان.  حقـــوق  بمجـــال  وإنجازاتهـــا 
وفيمـــا يتعلق بالمحاكمات أكد البناي أن 
المدانـــون يخضعـــون لمحاكمـــات عادلة 
وفـــق القوانين والمعايير الدولية، حيث 
أولـــى دســـتور مملكـــة البحريـــن أهميـــة 
خاصة لضمان المحاكمة العادلة وخفض 
الحقـــوق بحســـب المـــادة )20( البنـــد “أ” 
و “ج” والتـــي أشـــارت أنـــه ال جريمة وال 
عقوبة إال بناء على قانون والمتهم برئ 
حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية 
تؤمن له الضمانات الضرورية لممارســـة 
حـــق الدفاع في جميع مراحل التحقيق 
والمحاكمـــة وفـــق القانـــون، إضافة إلى 
أن قانـــون اإلجـــراءات الجنائيـــة يؤكـــد 
الضمانات الدســـتورية بشـــأن حق الفرد 

في التمتع بمحاكمة عادلة.
وردا علـــى ســـوء المعاملـــة والتعذيـــب 
فـــي الســـجون، أشـــار إلـــى أن الحكومة 
الداخليـــة  بـــوزارة  متمثلـــة  البحرينيـــة 
حريصـــة علـــى حفـــظ حقوق الســـجناء 
أو  بذلـــك  يقصـــر  مـــن  كل  ومحاســـبة 
يمارس التعذيب على أي فرد ومعاقبته 
دون تهـــاون، األمـــر الـــذي أكـــده تقريـــر 
المســـتقلة لتقصـــي  البحرينيـــة  اللجنـــة 
الحقائـــق والتـــي تشـــكلت مـــن خبـــراء 
دولييـــن بالتعـــاون مـــع مجلـــس حقـــوق 
اإلنســـان التابـــع لألمم المتحدة. وأشـــار 
إلى أن اإلدارة العامة لإلصالح والتأهيل 
أثبتت جاهزيتها فـــي مواجهة فيروس 
كورونـــا وحمايـــة الســـجون، مـــن خالل 
إنشـــاء مركز للحجر والعـــالج، وقدرتها 
على اســـتيعاب الحاالت القائمة، باتباع 
كل اإلجـــراءات االحترازيـــة والوقائيـــة 

وفـــق البروتوكول الطبـــي، الفتا إلى أن 
البحريـــن مـــن الدول القالئل فـــي العالم 
مراكـــز  ســـالمة  علـــى  حافظـــت  التـــي 
اإلصالح والتأهيل وتمكنت من تجنيبها 
موجات انتشـــار الفيروس، حيث قامت 
باالنتهـــاء مـــن تطعيـــم كافـــة الراغبيـــن 
بأخـــذ اللقـــاح فـــي المراكـــز بنســـبة 100 
%، عـــالوة علـــى إحـــراز اإلدارة العامـــة 
لإلصالح والتأهيل جائزة أول مؤسســـة 
فـــي  األوســـط  الشـــرق  فـــي  إصالحيـــة 
مجال التنفيـــذ واالمتثال لبروتوكوالت 
الصحـــة والســـالمة والنظافـــة الدوليـــة 
ضـــد فيروس كورونا، كأفضل مؤسســـة 
طبقت اإلجراءات االحترازية، بحســـب 
وأطلقتهـــا  العالميـــة،  الطبيـــة  المعايـــر 
BUREAU VERI� الفرنســـية  (الشـــركة 
الجـــودة  بمعاييـــر  المختصـــة   )TAS
العالميـــة داللة على مـــا تتمتع به اإلدارة 
من قـــدرات في مجال االرتقـــاء بالعمل 
وتطبيـــق  األداء،  مســـتويات  وتطويـــر 
البحرين لمعايير حقوق اإلنســـان. وأتت 
إلـــى  والدبلوماســـيين  الســـفراء  زيـــارة 
مركز اإلصـــالح والتأهيل “جو” كخطوة 
جريئة ومتقدمة إلبراز الواقع الحقوقي 
وعـــرض مســـتوى الرعاية التـــي يتلقاها 
النـــزالء، لتؤكد قـــوة ومتانـــة المنظومة 
الحقوقيـــة بمملكـــة البحريـــن، وتعكـــس 
مســـتوى الشـــفافية وااللتـــزام بتطبيـــق 
مبـــادئ حقـــوق اإلنســـان وفـــق المعايير 
والمقاييـــس الدوليـــة، وخطـــوة لتأكيـــد 
الحمـــالت  جميـــع  وتكذيـــب  الحقائـــق 
الغاشـــمة علـــى مملكـــة. ولفـــت إلـــى أن 
مملكـــة البحرين كانت مـــن أوائل الدول 
بالمنطقة التي طبقـــت قانون العقوبات 
البديلـــة وعملـــت بـــه، لالرتقـــاء بمبـــادئ 
حقوق اإلنسان، ولقي استحسانا محليا 
وإشادة دولية، فهذا القانون يطبق وفق 

معاييـــر محددة وليس وفق أشـــخاص، 
 5 العقوبـــة علـــى  مـــدة  حيـــث ال تزيـــد 
ســـنوات وال تقـــل عن ســـنة، عالوة على 
مـــدى خطـــورة الجريمة حيـــث ال يطبق 
على الذين تتوافر بهم الخطورة األمنية 
أو اإلرهابيـــة، فهـــذا القانـــون ال يختلـــف 
عـــن مثيلـــه فـــي الـــدول الغربيـــة، األمر 
الـــذي ينطبق تماما على نظام الســـجون 
مملكـــة  اعتمدتـــه  والـــذي  المفتوحـــة 
البحرين مؤخرا. وأشـــاد البناي باألوامر 
الملكيـــة الســـامية، خصوصـــا في وقت 
انتشـــار جائحـــة كورونـــا حيـــث أصـــدر 
جاللتـــه عفـــوا عـــن 901 مـــن الســـجناء، 
عـــالوة علـــى إصـــدار عفـــو أخـــر بحـــق 
154 بمناســـبة االحتفـــال بقـــدوم شـــهر 
رمضـــان المبـــارك في عـــام 2020، فضال 
عن اإلفـــراج عن 91 آخرين في رمضان 
مملكـــة  أطلقـــت  كمـــا   ،2021 الماضـــي 
البحريـــن ســـراح العديـــد من الســـجناء 
كإجراء احتـــرازي لحمايتهم، كما عودنا 
صاحب الجاللة الملك على إصدار العفو 
السامي في جميع المناسبات على مدار 
العـــام. وبالحديث عن ملف المحكومين 
واالدعـــاءات الكاذبـــة بشـــأن المحكـــوم 
عليهم بالمؤبد، أشار البناي إلى أنه تمت 
إدانـــة المتهمين بتهم تشـــكيل مجموعة 
إرهابية تعمل علـــى قلب النظام لصالح 
دولـــة أجنبيـــة، إضافـــة إلى تهـــم أخرى 
إلنشـــاء  تســـعى  مجموعـــة  بتأســـيس 
جمهوريـــة فـــي مملكـــة البحريـــن تحت 
مســـمى “االئتالف من اجل الجمهورية”، 
أمـــا البقيـــة الذين ذكرت أســـماؤهم في 
رســـالة النـــواب اإليطالييـــن فجميعهـــم 
متهمـــون بتهـــم إرهـــاب وعليهـــم أحكام 
بحكـــم  يتعلـــق  وفيمـــا  المـــدة.  طويلـــة 
اإلعـــدام الصـــادر بحـــق المدانييـــن، أكد 
أنـــه تم تنفيـــذ الحكم لقتلهـــم رجل أمن 
وتهديـــد الســـلم األهلـــي، حيث خضعت 
هذه األحكام للتشـــريع الجنائي كغيرها 
مـــن القوانيـــن العقابيـــة في ســـائر دول 
العالـــم، علمـــا بـــأن تنفيذ حكـــم اإلعدام 
نـــادر في البحرين، باعتـــراف المنظمات 
الدولية هي أنها األقل عالميا، إذ لم تنفذ 
البحريـــن منـــذ االســـتقالل العـــام 1971 
ســـوى 10 حـــاالت إعـــدام فقـــط، وهـــذا 
دليل قاطع على احترام المملكة لحقوق 
اإلنســـان وتطبيق القانون واألخذ بروح 

القانون غالبا.

عمار البناي

المنامة - وزارة العدل

أعلنت وزارة العدل والشؤون اإلسالمية 
المتابعـــة  إطـــار  فـــي  أنـــه  واألوقـــاف 
المستمرة التي يقوم بها الفريق الوطني 
كورونـــا،  لفيـــروس  للتصـــدي  الطبـــي 
فقـــد تبين وجـــود حالة قائمـــة لفيروس 
كورونا في أحد المســـاجد في محافظة 

المحرق.
وحفاًظـــا على مقتضيات الصحة العامة 
وحمايـــًة للمصليـــن، قررت الـــوزارة بعد 
التنســـيق مـــع الفريـــق الوطنـــي الطبـــي 
للتصدي لفيروس كورونا غلق المسجد، 
بشكل مؤقت لمدة أسبوع حتى تتمكن 

الفـــرق المعنية مـــن القيـــام بعملية تتبع 
بعمليـــة  القيـــام  وكذلـــك  المخالطيـــن 
التعقيـــم والتأكد من اتخـــاذ اإلجراءات 
االحترازيـــة بشـــكل صحيـــح ووضعهـــا 

موضع التنفيذ.
 وشـــددت الوزارة علـــى متابعتها تنفيذ 
بالمســـاجد  االحترازيـــة  اإلجـــراءات 
التفتيشـــية  للحمـــالت  وتكثيفهـــا 
واتخاذ مـــا يلزم لحفظ صحة وســـالمة 
المصلين، مؤكدة أن االلتزام بالتعليمات 
واإلجـــراءات االحترازيـــة اليوم تفرضه 

المسؤولية الدينية والواجب الوطني.

غلق مسجد أسبوًعا لوجود حالة قائمة
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البوعينين: نفخر بإنجازات البحرين في مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب
أشـــاد رئيـــس لجنـــة الشـــؤون الخارجيـــة 
والدفـــاع واألمن الوطني محمد السيســـي 
البوعينيـــن باإلنجاز الوطنـــي الذي حققته 
وزارة الداخليـــة بقيـــادة وزيـــر الداخليـــة 
الشـــيخ راشد بن عبدهللا آل خليفة رئيس 
لجنة محاربة التطرف ومكافحة اإلرهاب 
وتمويله وغســـل األمـــوال باعتمـــاد تقرير 
فـــي  البحريـــن  لمملكـــة  الثانـــي  المتابعـــة 
مكافحة غســـل األموال وتمويل اإلرهاب، 
وفي تنفيذ المعايير الدولية خالل إجتماع 
الشـــرق  لـــدول  المالـــي  العمـــل  مجموعـــة 
 ،)MENAFATF( األوسط وشـــمال إفريقيا
مؤكدا أن مرسوم “حظر ومكافحة غسيل 
الشـــؤون  لجنـــة  مررتـــه  الـــذي  األمـــوال” 
الوطنـــي  واألمـــن  والدفـــاع  الخارجيـــة 
انعكس بشـــكل واضح علـــى جهود مملكة 
البحرين في تحديث التشـــريعات لحماية 
المنظومة الوطنية لحظر ومكافحة غسل 
األموال وتجريم تمويل انتشـــار التســـلح، 
وذلـــك بإحرازهـــا تقدمـــا في هـــذا المجال 

مـــن خـــالل رفـــع درجـــات امتثالهـــا وفقـــا 
لتوصيات مجموعة العمل المالي.

ومكافحـــة  “حظـــر  مرســـوم  أن  وأضـــاف 
غســـيل األمـــوال” عملـــت اللجنـــة بشـــكل 
أبعـــاده  فـــي  والنظـــر  لمناقشـــته  مكثـــف 
ونتائجـــه وذلـــك بعـــد أخذ مرئيـــات وزارة 
االختصـــاص،  ذات  والجهـــات  الداخليـــة 
والـــذي كانـــت أبـــرز النتائـــج المتوقعة من 
الثانـــي  المتابعـــة  تمريـــره اعتمـــاد تقريـــر 
غســـل  مكافحـــة  فـــي  البحريـــن  لمملكـــة 
األموال وتمويل اإلرهاب، وتنفيذ المعايير 
الدوليـــة خـــالل اجتمـــاع مجموعـــة العمل 
لـــدول الشـــرق األوســـط وشـــمال  المالـــي 
إفريقيـــا، ما جعل مجلـــس النواب حريصا 
على تمريره عبـــر التصويت عليه من قبل 
مجلس النـــواب وإقراره مـــن قبل مجلس 
الداخليـــة  وزارة  أن  موضحـــا  الشـــورى، 
ولجنة الشؤون الخارجية والدفاع واألمن 
الوطني كان بينهم تعاون وثيق ومشـــترك 
في جميع مراحل إقرار المرسوم، وهو أمر 
يعزز مبدأ التعاون بين الســـلطات ويرتقي 

باألعمال الوطنية في سبيل تحقيق رفعة 
البحرين داخليا وخارجيا.

وأشـــار النائب السيســـي إلـــى أن البحرين 
ماضيـــة بشـــكل جاد فـــي االلتـــزام بتنفيذ 
غســـل  بمكافحـــة  الخاصـــة  التوصيـــات 
األموال وتمويل اإلرهاب وانتشار التسلح، 
بقيادة وزير الداخلية رئيس لجنة محاربة 
وتمويلـــه  اإلرهـــاب  ومكافحـــة  التطـــرف 
وغســـل األمـــوال، وبالعمـــل المشـــترك في 

الجانـــب التشـــريعي مـــع مجلـــس النواب، 
عبـــر سلســـلة كبيرة مـــن الجهـــود الحثيثة 

المبذولة في هذا الجانب.
لجنـــة  وتشـــكيل  إنشـــاء  أن  وأضـــاف 
متخصصـــة للدفع بالجهـــود التي تقوم بها 
مملكـــة البحريـــن فـــي هـــذا المجـــال يأتي 
لحفـــظ وتعزيـــز مكانتهـــا علـــى الخارطـــة 

العالمية.
وأكـــد رئيـــس لجنـــة الشـــؤون الخارجيـــة 
جهـــود  أن  الوطنـــي  واألمـــن  والدفـــاع 
مملكـــة البحريـــن فـــي إصـــدار العديـــد من 
القوانيـــن والتشـــريعات الجديـــدة، ووضع 
توصيـــات  مـــن  مســـتمدة  عمـــل  خطـــط 
التقاريـــر الدوليـــة، والعمـــل الحثيـــث مـــع 
الســـلطة التنفيذيـــة، أثمـــر بتحقيق العديد 
مـــن اإلنجـــازات واإلشـــادات الدولية التي 
جعلتنـــا نفخـــر بالمنظومة التشـــريعية في 
البحريـــن واآلليـــات الوطنية التي وضعت 
الستكمال التحسينات على األنظمة ورفع 
درجات االمتثال وفقا ألحدث مستجدات 
.)FATF( توصيات مجموعة العمل المالي

محرر الشؤون المحلية

المنامة - وزارة الداخلية

البحريـــة  المنافـــذ  جمـــارك  تمكنـــت 
بمينـــاء خليفـــة بن ســـلمان من ضبط 
112 طـــردا تحتـــوي على مـــادة التبغ 
تقـــدر  التـــي  “التمبـــاك”،  الممنوعـــة 
دينـــار،  ألـــف   90 بحوالـــي  قيمتهـــا 
والقبـــض على عـــدد مـــن المتورطين 
مـــع  والتنســـيق  بالتعـــاون  بالواقعـــة 

مديرية شرطة المحافظة الشمالية.
وتشـــير التفاصيل إلى أنـــه عند قيام 
ضباط الجمـــارك بدورهم في معاينة 
وتفتيش البضائع، تم االشـــتباه بعدد 

مـــن الطـــرود، وعند إجـــراء التفتيش 
الدقيق تـــم ضبط 112 طردا تحتوي 
إذ  الممنوعـــة،  التمبـــاك  مـــادة  علـــى 
بلـــغ وزن الكميـــة المضبوطـــة 4480 
كيلوغراما، وبالتعاون والتنســـيق مع 
مديريـــة شـــرطة محافظة الشـــمالية 
المتورطيـــن  األشـــخاص  تـــم ضبـــط 

بالواقعة.
تـــم  أنـــه  الجمـــارك  شـــؤون  وأكـــدت 
التحفـــظ علـــى جميـــع المضبوطـــات 
واتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة.

ضبط 112 طردا من “التمباك” بـ 90 ألف دينار

محمد السيسي البوعينين

ــى رســــالــــة الـــــنـــــواب اإليـــطـــالـــيـــيـــن ــلـ ــرد عـ ــ ــ ــاي ي ــ ــن ــ ــب ــ ــار ال ــ ــم ــ ــب ع ــ ــائ ــ ــن ــ ال

المدانون يخضعون لمحاكمات عادلة وفق القوانين والمعايير الدولية

محرر الشؤون المحلية

أكــد رئيــس اللجنــة النوعيــة الدائمــة لحقــوق اإلنســان، عضو لجنة الشــؤون الخارجيــة والدفاع واألمــن الوطني بمجلــس النواب 
النائب عمار البناي أن رسالة النواب األربعة أعضاء البرلمان اإليطالي حملت جملة من التناقضات في طياتها، والسيما في مجال 
حقوق اإلنسان بمملكة البحرين، إذ أقر النواب بعدد من الخطوات اإليجابية التي اتخذتها مملكة البحرين في حماية األفراد من 
تبعــات جائحــة فيــروس كورونــا، وتطبيق البحرين لقانون العقوبات البديلة واإلفراج عن عدد كبير من الســجناء، والعمل بمبادئ 
حقوق اإلنسان، وعلى النقيض تماما حملت الرسالة ذاتها ومن النواب أنفسهم جملة من االتهامات الموجهة إلى مملكة البحرين 

والتي تزعم بوجود انتهاكات لحقوق اإلنسان، وما يؤكد ازدواجية آراء هؤالء النواب.

إحالة 52 مقهى ومطعما مخالفا للجهات القانونية
فـــي إطـــار تكثيـــف الحمـــالت التفتيشـــية للتأكـــد من 
تطبيـــق اإلجـــراءات االحترازيـــة للتصـــدي لفيـــروس 
كورونـــا ) كوفيـــد 19(، واصلـــت إدارة الصحـــة العامة 
بـــوزارة الصحـــة زياراتهـــا التفتيشـــية لمتابعـــة التزام 
المنشـــآت باالشـــتراطات الصحية والقرارات األخيرة 
المنصوص عليها، إذ قام مفتشو قسم مراقبة األغذية 
الجمعـــة الموافق 11 يونيو الجاري، بزيارة تفتيشـــية 
شـــملت 174 مطعًما ومقهى تقدم أطعمة ومشروبات 
اإلجـــراءات  52 منهـــا واتخـــاذ  تـــم خاللهـــا مخالفـــة 
الالزمـــة؛ إلحالـــة هـــذه المطاعـــم للجهـــات القانونيـــة. 
وبينـــت الـــوزارة أنه نظـــًرا إلى مخالفة تلـــك المطاعم 
المنصـــوص  التنظيميـــة  واالشـــتراطات  لإلجـــراءات 
عليهـــا في القرار الوزاري رقم 51 لســـنة 2020 بشـــأن 

االشـــتراطات الصحية الواجب تطبيقها في المطاعم 
والمقاهـــي الحتـــواء ومنـــع انتشـــار فيـــروس كورونا 
)كوفيد 19(، ورصد مخالفات للتعليمات الصادرة بهذا 
الشـــأن، تم تطبيق القوانين حيال المطاعم المخالفة، 
ولفتـــت الـــوزارة إلـــى أن مأمـــوري الضبـــط القضائـــي 

قاموا بضبط المخالفات واتخاذ اإلجراءات الالزمة.
تـــم  الزيـــارات  خـــالل  إنـــه  الصحـــة  وزارة  وقالـــت 
تكثيـــف التوعيـــة باإلجراءات االحترازيـــة والقرارات 
والتعليمـــات الصـــادرة عـــن الفريـــق الوطنـــي الطبـــي 
للتصـــدي لفيـــروس كورونـــا والجهـــات ذات الصلـــة، 
والتأكـــد من تطبيق هذه المطاعـــم لجميع اإلجراءات 

االحترازية والتدابير الوقائية.
وخالل الزيارات التفتيشـــية تم تنبيه بعض المحالت 
ممـــن لوحـــظ لديهـــا قصـــور فـــي آليـــة تطبيـــق بعـــض 

اإلجراءات التي هي قابلة للتصحيح، فتم تصحيحها 
في الحال من قبل أصحاب تلك المحال.

ودعـــت الصحة العامـــة الجميع إلـــى مواصلة االلتزام 
والتحلـــي بروح المســـؤولية العاليـــة، واإلبالغ الفوري 
عـــن أي مخالفات أو تجـــاوزات يتم رصدها، موضحة 
أن هذه الخطوات المهمة تأتي لتأمين الصحة العامة 
وللتحقـــق مـــن التـــزام األفـــراد وأصحـــاب المطاعـــم 
والمقاهـــي وبقيـــة المحـــالت ذات العالقـــة بالصحـــة 
واالشـــتراطات  االحترازيـــة  باإلجـــراءات  العامـــة 
الصحيـــة الواجـــب تطبيقهـــا، وهـــو األمـــر الـــذي يعـــد 
مرتكـــًزا مهمـــا للحد مـــن انتشـــار فيـــروس كورونا، إذ 
تتواصل الزيارات الميدانية ويتم بذل أقصى الجهود 
واتخـــاذ اإلجـــراءات الالزمة؛ لضمان صحة وســـالمة 

الجميع.
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أعلنـــت وزارة العـــدل والشـــؤون 
اعتمـــاد  واألوقـــاف  اإلســـامية 
محاضـــر جلســـات المحاكم ضمن 
خدمـــة االســـتعام عـــن الدعاوى 
القضائيـــة المتاحة ضمن خدمات 
الدعـــاوى القضائيـــة المقدمة من 
الوطنيـــة  البوابـــة  عبـــر  الـــوزارة 
www.( اإللكترونيـــة  للحكومـــة 

.)bahrain.bh
وقـــال الوكيل المســـاعد لشـــؤون 

محمـــد  والتوثيـــق  المحاكـــم 
االســـتعام  إن خدمـــة  بوجيـــري 
ســـتتيح االطـــاع علـــى محاضر 
المدنيـــة  الدعـــاوى  جلســـات 
بعـــد  والشـــرعية  والتجاريـــة 
اعتمادهـــا مـــن الســـادة القضـــاة، 
مبيًنا أن المحاضر السابقة سيتم 
إدراجها ضمن خدمة االســـتعام 
علـــى مراحـــل، هـــذا إضافـــة إلـــى 
اســـتحداث إمـــكان االطاع على 
المتخـــذة  اإلجـــراءات  مســـار 

للطلبـــات المقبولة أمـــام المحاكم 
وكذلـــك  والشـــرعية،  المدنيـــة 
أســـباب الرفـــض فـــي حـــال عدم 

قبولها.
كما أعلن الوكيل المساعد لشؤون 
خدمـــة  أن  والتوثيـــق  المحاكـــم 
االستعام عن الدعاوى القضائية 
ســـُتمكن المحاميـــن والمتقاضين 
كذلـــك مـــن االطـــاع علـــى حالـــة 
يتعلـــق  فيمـــا  التنفيـــذ  ملفـــات 
بشـــأن  المتخـــذة  باإلجـــراءات 

الطلبات المقبولة وكذلك أســـباب 
باســـتخدام  الطلبـــات،  رفـــض 
رقـــم ملـــف التنفيـــذ، إضافـــة إلى 
إمـــكان متابعة حالة الطلبات عبر 
الرابـــط الُمرســـل في حـــال نجاح 
تقديم الطلب، إذ ســـيتم تحديث 
البيانـــات المتضمنة داخل الرابط 
أي  اتخـــاذ  عنـــد  تلقائـــي  بشـــكل 

إجراء قضائي بشأنها.
أهميـــة  بوجيـــري  وأكـــد 
التـــي  الجديـــدة  االســـتحداثات 

تأتي في إطار التطوير المســـتمر 
المرتبطـــة  اإللكترونـــي  للتحـــول 
بإجـــراءات المحاكـــم، منوها في 
هذا الصـــدد بمقترحـــات التطوير 
المقدمـــة مـــن الســـادة المحامين 
خدمـــة  فـــي  التوســـع  بهـــدف 
االســـتعام اإللكترونـــي وتيســـير 
المحاميـــن  أمـــام  اإلجـــراءات 
والمراجعيـــن  والمتقاضيـــن 
وتوفير البيانات ذات الصلة على 

مدار الساعة.

أكد وزير العدل والشـــؤون اإلسامية 
واألوقـــاف الشـــيخ خالـــد بـــن علي آل 
خليفـــة تأييـــد مملكـــة البحريـــن التام 
للقرار الـــذي اتخذته المملكـــة العربية 
حـــج  موســـم  باقتصـــار  الســـعودية 
المملكـــة  علـــى مواطنـــي  العـــام  هـــذا 

والمقيميـــن فيهـــا، في ظل ما يشـــهده 
العالم من اســـتمرار تطـــورات جائحة 
فايـــروس كورونـــا المســـتجد )كوفيـــد 
19( وظهور تحورات جديدة له، الفًتا 
إلـــى أن هـــذا القرار الصـــادر من وزارة 
الحـــج والعمرة جـــاء حافًظا لشـــعيرة 
الحـــج، وملبًيـــا لمقتضيـــات الضـــرورة 

الشرعية التي تحفظ النفس البشرية، 
وداعًما للمتطلبـــات والمعايير الدولية 

لمكافحة هذا الوباء. 
تؤكـــد  البحريـــن  مملكـــة  إن  وقـــال 
دعمها ومســـاندتها المســـتمرة للمملكة 
العربية السعودية الشقيقة في كل ما 
تتخذه من قرارات وإجراءات تضمن 

ســـامة وأمـــن وصحـــة حجـــاج بيـــت 
هللا الحـــرام، رافًعـــا شـــكره وتقديـــره 
إلـــى خادم الحرمين الشـــريفين الملك 
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي 
عهـــده األميـــر محمـــد بـــن ســـلمان بن 
عبدالعزيز آل سعود على هذا اإلجراء 
االحترازي الحيـــوي الذي يحفظ على 

ضيـــوف الرحمـــن ســـامتهم وأمنهـــم، 
منوها بجهود حكومة المملكة العربية 
السعودية في خدمة حجاج بيت هللا 
الحـــرام، والعنايـــة بهم علـــى األصعدة 
كافـــة بمـــا يمكنهم من أداء مناســـكهم 
آمنـــة  أجـــواء  فـــي  وســـهولة  بيســـر 

ومطمئنة.

المنامة - بنا

تأييـــد بحرينــي لقــــرار السعوديـــة بشــــأن الحــــج
ــاج ــج ــح ــة ال ــامـ الـــحـــفـــاظ عــلــى الــنــفــس الــبــشــريــة وضـــمـــان سـ
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الشيخ خالد بن علي

المنامة - بنا

بشأنها خطوة  أي  اتــخــاذ  عند  تلقائيا  ــرابــط  ال داخــل  البيانات  تحديث  ــدل”:  ــع “ال

االطالع إلكترونًيا على محاضر الجلسات القضائية بشأن “الطلبات”

محمد بوجيري

المنامة - أمانة العاصمة

أكدت أمانة العاصمة في بيان صحافي أمس، عقبت فيه على الخبر المنشور في صحيفة “البالد” عدد السبت 12 يونيو الجاري بعنوان )جرف 
بيــوت تاريخيــة فــي ســترة عمرها 900 ســنة(، أنها ملتزمة بإزالة التعديات اإلنشــائية فيمــا يقع ضمن اختصاصاتها؛ لما لها من تأثير ســلبي على 

المنطقة والتسبب في التلوث البيئي وإعاقة حركة السير وتشويه المنظر الجمالي. 

وأوضحـــت أمانـــة العاصمـــة أنها 
أزالـــت المخالفـــات فحســـب مـــن 
ولـــم  بالخبـــر  المذكـــور  الموقـــع 
تقـــم بإزالـــة المبنى كمـــا ذكر في 
تلقـــت  إذ  الخبريـــة،  الصياغـــة 
شـــكوى واردة بشـــأن وجود تعٍد 

مـــن قبـــل إحـــدى المنشـــآت فـــي 
منطقة ســـترة على الطريق العام 
من جهة، وعلـــى عقار خاص من 
جهة أخـــرى، وتبين بعد الكشـــف 
الميداني أنهـــا عبارة عن حظيرة 
مـــواد  مـــن  مبنيـــة  للحيوانـــات 

األلمنيـــوم  وصفائـــح  الخشـــب 
)الجينكـــو(، وعليـــه وبعـــد التأكد 
الجويـــة  الخرائـــط  نظـــام  مـــن 
وملكية العقار تم إخطار صاحب 
تصحيـــح  بضـــرورة  المخالفـــة 
الوضـــع فـــورا، إال أن المالـــك لـــم 

تتـــم  ولـــم  لإلخطـــار،  يســـتجب 
مراجعـــة األمانة ولـــم يتم توفير 
أي مســـتندات حديثة تشـــير إلى 
ملكية العقـــار باســـتثناء فريضة 
شرعية يعود تاريخها إلى 1989.
قامـــت  وعليـــه  البيـــان:  وتابـــع 

األمانـــة بإزالة المـــواد غير القابلة 
خـــارج  والموجـــودة  للترخيـــص 
أوليـــة  كمرحلـــة  الملـــك  حـــدود 
وحـــث المالك على إزالة ما تبقى 
من مخالفات فـــي الطريق العام، 
االجـــراءات  اســـتكمال  وجـــار 
التعديـــات  إلزالـــة  الازمـــة 
الموجوده حســـب قانون إشغال 
الطريـــق العامـــة رقـــم )2( لســـنة 

.1996

وأورد البيـــان أن إزالة المنشـــآت 
رقـــم  القانـــون  أحـــكام  تتبـــع 
يحـــدد  الـــذي   1977 لســـنة   )13(
اإلجـــراءات المطلـــوب اتخاذهـــا 
بشـــكل مســـبق؛ إلزالـــة المنشـــآت 
إخطـــار  تشـــمل  التـــي  المخالفـــة 
ماك العقارات واللجوء للجهات 
وقـــوع  حـــال  فـــي  القضائيـــة 
المنشـــآت المخالفة داخل حدود 

األماك الخاصة.

ــة” ــن س  900 عـــمـــرهـــا  ســـتـــرة  ــي  ــ ف تـــاريـــخـــيـــة  بـــيـــوت  “جــــــرف  عـــلـــى  ردا 

أمانة العاصمة: أزلنا المخالفات دون المساس بالمنشآت القائمة



طالب عدد من أولياء األمور وذوي الشأن للمصابين باضطراب طيف التوحد عبر 
صحيفة “البالد” الجهات المسؤولة بتفريغ أحد األبوين العاملين للبقاء مع الطفل 
في المنزل، لرعايته والحفاظ على سالمته، خصوصا مع ظروف اإلغالق الراهنة.

ــيــس جــمــعــيــة الــتــوحــديــيــن  ــار رئ ــ وأشـ
إلــى صعوبة  “الــبــاد”  لـــ  الهاشم  زكــريــا 
باضطراب  المصابين  أســر  تعانيه  مــا 
التوحد بعد قرار إغاق مراكز التربية 

الخاصة.
أولياء  من  كثيرا  “هنالك  أن  وأوضــح 
العام  القطاعين  في  موظفون  األمــور 
التوحدي في  ابنهم  والخاص، ويبقى 
هذه  أن  نعلم  وكما  معيل،  بــا  البيت 
ــى عــنــايــة كبيرة  الـــحـــاالت تــحــتــاج إلـ
لضمان سامته، ما ُيدخل األب واألم 
أن  بين  العمل،  أربــاب  مع  دوامــة  في 
يتركه  أو  الــمــنــزل  فــي  يــرعــى طــفــلــه 
لذا  العيش،  لقمة  على  بحًثا  وحــيــًدا 

العمل  وأربـــاب  أصحاب  تعاون  نأمل 
ــــحــــاالت، مـــن خــال  مـــع مــثــل هــــذه ال
أو  الــمــنــزل،  فــي  بالعمل  مــســاعــدتــهــم 

أحدهما على األقل )األم(”.
الــطــفــل  ــة  ــامــ “ســ ــم  ــاظـ ــكـ الـ وأردف 
التوحدي تتطلب وجود أحد المعيلين 
الراهنة  الــظــروف  أن  خصوًصا  معه، 
غير واضحة المعالم خال هذه الفترة 

بالنسبة للتوحديين وذويهم”.
وفــي هــذا الــســيــاق، قــالــت أم سحاق 
يحتاج  الــتــوحــد  طــفــل  إن  )مــوظــفــة( 
إلى وقت ورعاية ومتابعة 24 ساعة، 
صباحا  الــثــامــنــة  مــن  “أعــمــل  مضيفة 
ــَا، ما  ــســادســة مــســاء يــومــي وحــتــى ال

الذي  فالوقت  والسبت،  الجمعة  عــدا 
أقضيه مع ابني )5 سنوات( قليل جًدا، 
وال يعطيه حقه في المتابعة والرعاية 

المطلوبة”.
وأضــافــت “تــطــور ابــنــي إســحــاق في 
وجـــــــودي يـــكـــون ســـريـــعـــا وأفـــضـــل، 
خصوًصا أن لدي المعرفة بحالته وبما 
ــدّي أطــفــاال  يــحــتــاج، نــاهــيــك عــن أن لـ
مني  يستحقون  المدرسة  في  آخرين 
أكثر  إسحاق  لكن  المستمرة،  الرعاية 

منهم نظًرا لحالته”.
أنني تعلمت من مركز  “لــوال  وأردفــت 
الوضع  لكان  المهارات  بعض  التوحد 
أصــعــب بــكــثــيــر، ولــقــد وجــهــت بناتي 
وهن  معينة  بأساليب  معه  للتعامل 
متجاوبات مع ذلك، لكنهن وفي نهاية 

األمر يبقين صغيرات”.
وعلقت بأن “الوضع ازداد صعوبة مع 

الطفل موجود  لكن  الجائحة،  ظروف 
في البيت باستمرار، واألم واألب غير 
موجودين بسبب ارتباطهم في العمل، 
ــو تــوكــل الــمــهــمــة هــــذه ألشــخــاص  ــ ول
ــة، فــمــن الــصــعــب  ــل ــعــائ آخـــريـــن مـــن ال
ــارات بسبب  ــزيـ ذلـــك مــع انــخــفــاض الـ
االحترازية، وبسبب عدم  اإلجــراءات 

إلمامهم بحالة الطفل بشكل دقيق”.
)موظف  الصفار  أحمد  قال  ذلــك،  إلى 
ولديه طفل توحدي عمره 11 سنة( إن 
الطفل بحاجة ألحد األبوين باستمرار؛ 
ــر مــعــرفــة لــلــتــعــامــل مع  ــثـ ألنـــهـــم األكـ
تحمله  على  واألقدر  المزاجية،  حالته 
والتجاوب معه، الفًتا إلى أن االعتماد 

على الخدم أو غيرهم غير مجد.
التي  التمارين  مواصلة  أن  وأوضـــح 
للطفل  مهمة  المراكز  في  قائمة  كانت 
أن  مــؤكــًدا  حالته،  لتحسن  التوحدي 

لـــذلـــك، وعليه  ــرب  ــ ــويـــن هـــم األقـ األبـ
 % 70 من ضمن  أحدهما  إدراج  فإن 

بعد  عن  العاملين  الموظفين  من 
كان  لو  حتى  رئيس،  مطلب 

المفرغ رجًا.
وأشار إلى أن تفرغ األم 
ــأوالد ولــمــســؤولــيــات  ــ ل
ــرة  ــاشــ ــ ــب ــمــ ــ الــــبــــيــــت ال
يــتــطــلــب مــتــابــعــة من 
التوحدي  للطفل  األب 
ــى  ــ ــل لـــــــــلـــــــــوقـــــــــوف عــ

احـــتـــيـــاجـــاتـــه، وتـــطـــور 
الصفار  مختتما  حالته، 

ستنتهي  مــتــى  نــعــلــم  “ال 
ظروف الجائحة، فاالستعجال 

ملح،  أمر  المطلب  هذا  تنفيذ  في 
األحـــداث  ألن  االنــتــظــار،  يتحمل  وال 

وتطوراتها في تزايد مستمر”.

ذوو التوحديين لـ “^”: أطفالنا بحاجة ألن نكون بجانبهم
ــد الــمــعــيــلــيــن معه ــ ــل الـــتـــوحـــدي تــتــطــلــب وجــــود أح ــف ــط الـــهـــاشـــم: ســامــة ال

جلسة عن “إعادة تشكيل التعلم والتدريب لمواجهة سوق العمل بعد الجائحة”
ــم الــعــالــي ــي ــل ــع ــت ــات ال ــسـ ــؤسـ ــن مـ ــ شــــــارك فــيــهــا مـــتـــحـــدثـــون يــمــثــلــون عـــــــدًدا م

والــتــدريــب  الــبــحــوث  لجنتا  نــظــمــت 
ــلــتــدريــب جلسة  ل ــبــحــريــن  ال بــمــعــهــد 
عن  “زووم”  برنامج  عبر  افتراضية 
والــتــدريــب  التعليم  تشكيل  ــادة  “إعــ
لــمــواجــهــة ســـوق الــعــمــل بــعــد جائحة 
متحدثون  فيها  شـــارك   ،”19 كوفيد 
التعليم  مؤسسات  من  عــدًدا  يمثلون 
العالي في مملكة البحرين، وبحضور 
عدد من مدربي المعهد واألكاديميين 
لمختلف  الــمــنــتــســبــيــن  ــتــربــويــيــن  وال
التعليمية  والـــجـــهـــات  ــمــؤســســات  ال

المشاركة. 
العام  المدير  أكــدت  كلمتها،  وخــال 
معهد  أن  ــعــجــاوي  ال ســمــاح  للمعهد 
ــتــدريــب يـــحـــرص على  ــل ــبــحــريــن ل ال
النقاشية  للجلسات  تنظيمه  استمرار 
خالها  من  ُتطرح  التي  االفتراضية، 
ــنـــاويـــن مــهــمــة ُتـــعـــنـــى بــتــحــديــات  عـ
ــال إلــــى الـــواقـــع  ــقـ ــتـ وإشــــكــــاالت االنـ
فــرضــتــه جائحة  ــذي  ــ ال االفـــتـــراضـــي 
“كوفيد 19” على مختلف المؤسسات 
العالم،  أنــحــاء  جميع  فــي  التعليمية 
تنظيم  فــي  بـــدأ  المعهد  أن  مضيفًة 
من  متنوعة،  ألهداف  الجلسات  هذه 
مؤسسات  بين  الــروابــط  تعزيز  بينها 
التعليم والتدريب من جهة والقطاع 
الــصــنــاعــي مــن جــهــة أخــــرى، وتــبــادل 
وجهات النظر المختلفة بشأن أفضل 
كــمــا أن  بــعــد،  التعلم عــن  مــمــارســات 
لمناقشة  فرصة  توفر  الجلسات  هذه 
ــى الــتــعــلــيــم  ــ تـــأثـــيـــرات االنـــتـــقـــال إلـ
التعليم  سياسات  على  االفــتــراضــي 
التوظيف  فـــرص  وعــلــى  ــتــدريــب  وال
العمل، مشيرًة  واالنــدمــاج في ســوق 

ــذه الــجــلــســة تـــهـــدف إلــى  ــــى أن هــ إل
ــتــعــرف عــلــى الـــمـــهـــارات الــجــديــدة  ال
الــمــطــلــوبــة فــي ســـوق الــعــمــل، وعلى 
للخريجين في  المتاحة  العمل  فرص 

فترة ما بعد الجائحة. 
مدير  بأعمال  القائم  قدمت  بعدها، 
والــعــلــوم  الــهــنــدســة  شـــــؤون  إدارة 
بعنوان  ورقـــة  طــوق  زيــنــب  بالمعهد 
ــيــم  ــتــعــل ــي ال ــ ــد فـ ــ ــدي ــجــ ــ “الــــنــــظــــام ال
خالها  تحدثت  المهني”،  والتدريب 

كانت  التي  التدريب  ممارسات  عــن 
مــرحــلــة ما  الــمــعــهــد فــي  فــي  مطبقة 
انتقلت  ثم   ،”19 “كوفيد  قبل جائحة 
لــلــحــديــث عــن اإلجــــــراءات الــتــي تم 
التي  التحديات  لمواجهة  اتــخــاذهــا 
استعرضت  كما  الــجــائــحــة،  فرضتها 
خطة العمل التي تم تطبيقها للتغلب 

على تلك التحديات. 
عميد  قدمها  التي  الثانية  الورقة  أما 
كلية البحرين للمعلمين تيد بورينتون 

ــتــعــلــيــم لــعــمــالــة  ــوان “ال ــنـ وحــمــلــت عـ
يشكله  لما  فيها  فتطرق  الــمــعــرفــة”، 
مــفــهــوم عــمــالــة الــمــعــرفــة مــن أهمية 
ألنــظــمــة ومــنــاهــج الــتــعــلــيــم، مــؤكــًدا 
بالمهارات  الخريجين  تزويد  ضرورة 
الجديدة التي يطلبها سوق العمل في 

المرحلة الحالية. 
بــعــدهــا تــحــدث الــمــديــر األكــاديــمــي 
ومحاضر  اإللكتروني  التعلم  لتعزيز 
البحرين  بجامعة  الصيدلة  في  أول 

الطبية كولن غرين غراس عن أفضل 
التعليم عن  مــجــال  فــي  الــمــمــارســات 
بعد، إذ أكد وجود أنواع عدة من هذا 
التعليم  بينها  من  التعليم،  من  النوع 
المتزامن  غــيــر  والــتــعــلــيــم  الــمــتــزامــن 
وكذلك التعليم الذي يتم خاله دمج 

نوعي التعليم. 
ــرق إلـــــى بـــعـــض الـــمـــمـــارســـات  ــطــ ــ وت
التعليمية وسياسات التعليم التي تم 
تطبيقها في جامعة البحرين الطبية، 

وأفضل تلك الممارسات التي نجحت 
فـــي دمــــج الــطــلــبــة بــشــكــل أكــبــر في 

العملية التعليمية. 
ــم تــحــدثــت رئـــيـــس قــســم الــلــغــات  ثـ
التربية  ــوزارة  ــ ب اإلنــســانــيــة  والــعــلــوم 
جهود  عن  المجذوب  سحر  والتعليم 
ــوزارة لــدعــم مــمــارســات الــتــدريــب  ــ الـ
والتعليم عن بعد، ومن بينها التعليم 
والتعليم  الشخصي،  الــحــضــور  عبر 
مشيرًة  بعد،  عن  والتعليم  المدمج، 
كانت  السياسات  هذه  جميع  أن  إلى 
الجائحة  ولــكــن  للتنفيذ،  مــطــروحــًة 
السياسات  بــهــذه  العمل  مــن  عجلت 
تطلب  ذلــك  أن  مضيفًة  وتطبيقها، 
لمواجهة  التعليم  نظام  تعديات في 

التحديات التي فرضتها الجائحة. 
يشار إلى أن هذه الجلسة االفتراضية 
جلسات  سلسلة  ضمن  الخامسة  تعد 
نقاشية تقوم بتنظيمها لجنة البحوث 
التدريب  لجنة  مع  بالتعاون  بالمعهد 
المعنية  واألقــســام  اللجان  من  وعــدد 
الجلسة  هذه  ناقشت  إذ  المعهد،  في 
عـــدًدا مــن الــمــحــاور، أبــرزهــا: تكييف 
االحتياجات  لتلبية  المؤسسة  نظام 
ــوعــة لــلــمــتــعــلــمــيــن، واعـــتـــمـــاد  ــن ــمــت ال
تــتــاءم مع  ســيــاســات تعلم جــديــدة 
ــب بعد  ــدريـ ــتـ وضــعــيــة الــتــعــلــيــم والـ
الجائحة، وطرح برامج جديدة يمكن 
أن تتماشى مع متطلبات سوق العمل 
في المرحلة الجديدة، والتركيز على 
تحتاجها  الــتــي  الــجــديــدة  الــمــهــارات 
وظائف ما بعد الجائحة، إضافة إلى 
مناقشة أفضل الممارسات في التعلم 

عن بعد.

المنامة-معهد البحرين للتدريب

الجلسة النقاشية بمعهد البحرين للتدريب حول إعادة تشكيل التعلم والتدريب لمواجهة سوق العمل بعد الجائحة
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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 

GOLDEN PEN STATIONARY 

has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 

 suitably qualified applicants can contact

 38000966  or  goldenpen.bh@gmail.com 

ALKITTAN TEXTILES 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17178721  or  ALGISMA.HAMD@GMAIL.COM 

ALKITTAN TEXTILES 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 

 suitably qualified applicants can contact

 17178721  or  ALGISMA.HAMD@GMAIL.COM 

BOX IT RESTAURANTS CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 

 suitably qualified applicants can contact

 39111313  or  info@boxitbh.com 

AlMansoori Workover Service W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  RIGGER 

 suitably qualified applicants can contact

 17556880  or  talshaala@almansoori.biz 

Dr.hind alfayez dental center 

has a vacancy for the occupation of

  DENTIST 

 suitably qualified applicants can contact

 77177141  or  ALFAYEZCLINIC@GMAIL.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 

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 

MACDONALDS 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER 

 suitably qualified applicants can contact

 17220000  or  HR@FAKHRO.COM 

Delmon house for publishing and distribution 

has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 

 suitably qualified applicants can contact

 17406620  or  SJ.EA@LIVE.COM 

ALMUSTAQBAL PROMOTION, ADVERTISEMENT, & TRANSLATION COMPANY (PAR 

has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 

 suitably qualified applicants can contact

 77111133  or  EMADALDDIN@HOTMAIL.COM 

ARLA FOODS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  OPERATOR(MECHANICAL MACHINERY)GENERAL 

 suitably qualified applicants can contact

 17464562  or  JGRE@ARLAFOODS.COM 

JAWAD ADNAN ALI HASHIM / ADNAN 3 

has a vacancy for the occupation of

  FISHERMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 17226588  or  FDELMON@BATELCO.COM.BH 

NOOR AL DIYAR  PRIVATE SCHOOL 

has a vacancy for the occupation of

  TEACHER 

 suitably qualified applicants can contact

 77507777  or  INFO@NOORALDIYAR.COM 

ROZ by ema boutique 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 

 suitably qualified applicants can contact

 38760006  or  EMANMIRZA1982@GMAIL.COM 

Kyoto Interior Design Co WLL 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 34115612  or  KYOTO-BH@OUTLOOK.COM 

SA CONSULTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  ADVISOR TECHNICAL AFFAIRS 

 suitably qualified applicants can contact

 38386045  or  BAHRAIN@STOUGHTON.XYZ 

Buhejji Commercial World 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 36466297  or  BOHIJI@YAHOO.COM 

AL YOSR AUTO SERVESES 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 39130137  or  ALWESAM71@HOTMAIL.COM 

UMM ALSUBBAN MECHANICAL CONTRACTS 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17703404  or  USMC@BATELCO.COM.BH 

MARSH (BAHRAIN) COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (FINANCIAL AFFAIRS) 

 suitably qualified applicants can contact

 17226002  or  PAUL.TOLFREY@MARSH.COM 

ATLAS BUSINESS MANGEMENT SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 

 suitably qualified applicants can contact

 17295488  or  ATLASBMS@BATELCO.COM.BH 

WAEL PHARMACY CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SALES REPRESENTATIVE 

 suitably qualified applicants can contact

 17377000  or  KHALID@WAELPHARMACY.COM 

OutSource Cleaning Service 

has a vacancy for the occupation of

  SALES REPRESENTATIVE 

 suitably qualified applicants can contact

 36468995  or  bader.albahrain.trading@gmail.com 

SIGNATURE HOTEL (FOUR SEASONS BAHRAIN BAY) COMPANY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER (HOTEL) 

 suitably qualified applicants can contact

 17115000  or  EHAB.ZAINUDDIN@KEYPOINT.ME 

HUAWEI TECHNOLOGIES BAHRAIN W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (PROJECT) 

 suitably qualified applicants can contact

 17568708  or  MOHAMMED.ALDERAZI@HUAWEI.COM 

FASTCOM. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

 17742233  or  FOUAD.AWWAD@ME.COM  

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

للتواصل: 17111483

حناجر كاذبة وقلوب تحمل أطنانا من الحقد على البحرين
ما حصل يوم األربعاء الماضي من تجمعات غير قانونية إثر مراسم 
دفـــن المدعو حســـين أحمد عيســـى بـــركات الذي توفي بالســـلمانية 
وكان ضمن الحاالت القائمة لفيروس كورونا حســـب ما بينت وزارة 
الداخليـــة، يبيـــن لنا باليقيـــن واإلحصائيـــات الدقيقـــة والمفصلة أن 
“الخيانة والعمالة” مازالت على قيد الحياة، وتتحرك مستجيبة لعدد 
من المنبهات التي تأتي من الخارج، إنها ليست بالمرض الوقتي كما 
كنـــا نتصور، وأكبر دليل على هذا خـــروج الفئة الضالة في تجمعات 
غير قانونية في ظروف تشكل خطرا على الصحة والسالمة العامة 
وتجـــاوزا لإلجراءات االحترازيـــة المقررة من قبـــل الفريق الوطني 
الطبي، وكل من شاهد الفيديو “المقرف” سيسترجع تماما ما حصل 
فـــي 2011 باألفكار واألقوال والمواقف، فالمشـــاركون والمحرضون 
في التجمع المذكور تعطى لهم صفة الطابور الخامس، ألنهم ذائبون 
في حياة المجتمع البحريني بالوجه المزيف والمســـتعار، ويحلمون 
بإرجاعنـــا إلـــى الـــوراء بتنظيـــم المســـيرات والتي هي في أساســـها 

مصنع لألكاذيب والفبركات.

ولعل من حقنا أن نســـأل لماذا الخروج في تجمعات ومسيرات غير 
قانونيـــة في مثل هـــذا التوقيت والعالم يقف صفـــا واحدا لمواجهة 
جائحـــة كورونـــا، وبالرغـــم مـــن تأكيـــد المؤسســـة الوطنيـــة لحقوق 
اإلنســـان أن “النزيـــل كان ضمـــن الحـــاالت القائمة لفيـــروس كورونا، 
وكان قد تلقى جرعتي اللقاح المضاد للفيروس خالل شهري فبراير 
ومـــارس 2021، وبعد أن تم اكتشـــاف إصابتـــه بفيروس كورونا في 
29 مايـــو 2021 تم تحويله على الفور إلى مجمع الســـلمانية الطبي، 
وكان يتلقـــى رعايـــة صحيـــة متكاملة ويحصل على أدويته بشـــكل 
منتظم، إال أن حالته الصحية ظلت غير مستقرة، وعليه قرر الفريق 
الطبـــي المعالـــج وضعه على جهاز التنفس االصطناعي، إال أنه فارق 
الحيـــاة نتيجـــة مضاعفـــات إصابته بفيـــروس كورونـــا”، إال أن الفئة 
الضالـــة والطابـــور الخامـــس يبيعـــون ويوزعون الحقـــد على الوطن 
كقطـــع الغيـــار، ومهمـــا فعـــل وقدم لهـــم هذا الوطـــن العزيز الشـــامخ 
ســـيبقون هكذا.. حناجر كاذبة وقلوب تحمل أطنانا من الحقد على 

البحرين.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

النائب الُمقلد
مـــا إن ُيصدر نائب بيانـــا صحافيا مهما للنـــاس، حتى يتهافت 
بعـــض الزمالء إلطالق سلســـلة من البيانات الشـــبيهة بســـرعة 
ميديـــا”  “السوشـــال  ومنصـــات  الصحـــف  ليشـــغلوا  خارقـــة، 
والمغردين، ويقيموا الدنيا وال يقعدوها بوضع أقرب للتنافس، 

ومحاولة أخذ السبق اإلعالمي والشعبي منه لخدمة الناس.
وإذا كانـــت المصلحة العامة الهدف كما يردد البعض، فلماذا ال 
توحـــد الجهـــود بينهم؟ ولماذا ال تتكتل؟ ولمـــاذا ال تتفق لتعبر 
عن رؤية واحدة لخير ومصالح المواطن؟ ونحن على مشارف 

انتهاء العام الثالث من عمر المجلس التشريعي الحالي.
وأشـــير أيضـــا إلـــى تجييـــش بعضهـــم حســـابات إخباريـــة في 
التواصـــل االجتماعـــي لذات الغرض، فما إن يصـــدر البيان من 
النائب الُمقلد، حتى تتســـارع هذه الحســـابات في الترويج له 
بشـــكل كثيف، وكأنه هـــو صاحب المبادرة األولـــى، وهو ليس 

كذلك.
نؤكـــد مجـــددا أهمية توحيد النواب صفوفهـــم دومًا في طرح 
احتياجـــات النـــاس، وفـــي ســـن القوانيـــن المبشـــرة بالحيـــاة 
الجديـــدة والمختلفة، وفي كل المهمات األخرى، بدال من فتح 

الجبهات الفردية، خاوية النتائج.
الناخبـــون بدورهم مدعـــوون لالنتباه لمثل هذه المســـرحيات 
التي يظهر بها بعض النواب أنفسهم للعامة، وكأنهم في سباق 
الضاحيـــة، كالً يحـــاول أن يســـبق اآلخر ببيـــان أو تغريدة، مع 

إضفاء بعض البهارات والتعديالت عليها لذر الرماد بالعيون.
يفعلون ذلك متناســـين الكثير من األمور الالزمة لنجاح األمر، 

أهمها واقعية هذه المطالب.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

فـــي أبجديات السياســـة من غير المقبـــول أبدًا أن تكيـــل بمكيالين، بمعنى 
أوضح وأبسط، ال يمكن أن تستنكر وتحرم على اآلخرين ما تحلله وتبيحه 
لنفســـك، قاعدة بســـيطة عجزت األحزاب الفلسطينية وعلى رأسها القائمة 
العربية الموحدة في إســـرائيل عن اســـتيعابها وتطبيقها بعد أن ذهبت في 
مشاركتها السياسية في إسرائيل لحد المشاركة في الحكومة اإلسرائيلية 
والتحالـــف مـــع أحزاب ال تقترب منها أبدًا ال فـــي اآليديولوجيات وال حتى 

األهداف والسياسات.
منصـــور عبـــاس وهو رئيس هذه القائمة التي تمثل أحد أحزاب العرب في 
إسرائيل بعدما تحالف مع اليميني نفتالني بينيت في تشكيل ائتالف في 
حكومة إســـرائيلية بهدف اإلطاحة برئيس الوزراء آنذاك بنيامين نتنياهو 
ظهر عبر شاشات التلفاز متحدثًا بعبرية فصيحة يبرر أسباب هذا التحالف 
والمشاركة في حكومة عدوه اللدود، حيث قال إن من شأن هذه الخطوة 

ضمان وضع أفضل لما فيه مصلحة الفلسطينيين في إسرائيل.
عجبـــي مـــن عبـــاس وقائمته التـــي تحالفت مـــع غريمهم وعدوهـــم األزلي 
بحجـــة تحســـين أوضاعهم كونهـــم مواطنين قســـرًا كما يدعـــون في دولة 
إسرائيل تاركين ومتناسين ومتجاهلين جميع مبادئهم وشعاراتهم الرنانة 

فقـــط في ســـبيل مصلحة الفلســـطينيين فـــي داخل إســـرائيل كما يدعون، 
كمـــا أعجـــب مـــن كل من علقـــوا المشـــانق للـــدول العربية التـــي طبعت مع 
إســـرائيل وكالوا لها أفظع التهم وأقبحها فيما اختاروا الصمت وتجاهل ما 
فعله الفلســـطينيون أنفسهم من مشاركة في العملية السياسية والحكومة 

اإلسرائيلية.
يومـــا عـــن يـــوم أزداد إيمانًا واقتناعًا بسياســـة األحزاب الفلســـطينية التي 
تتخـــذ مـــن البراغماتية الميكافيليـــة منهجًا معتمدًا في سياســـاتها تتحرى 
بـــه النفعيـــة الخاصـــة والمتاجرة الحزبيـــة بالقضيـــة، فهم يحاولـــون دائمًا 
إسقاط رؤيتهم الخاصة الخاضعة لمصالحهم حول كل ما يتعلق بالقضية، 

مبيحين لشخوصهم كل ما حرموه ومنوعوه على اآلخرين.
علـــى الطـــرف اآلخـــر تـــم تأجيـــل المباحثـــات التـــي كان من المفتـــرض أن 
تســـتضيفها مصر نهاية هذا األســـبوع بين الفصائل الفلســـطينية والســـبب 
اختـــالف المصالـــح بين فتح وحمـــاس، خصوصًا فيما يتعلـــق باالنتخابات 
القادمـــة التـــي تســـعى فيهـــا حمـــاس الســـتثمار نتائـــج الحـــرب األخيـــرة 
ضـــد إســـرائيل لصالحهـــا، فعن أية فلســـطين وأيـــة مصلحة تحديـــدًا أنتم 

تتحدثون؟.

بدور عدنان

“القائمة العربية” أول حزب فلسطيني في الحكومة اإلسرائيلية

bedoor.articles
@gmail.com

وجه رؤســـاء تحرير الصحف المحلية البحرينية رســـالة إلى رئيس البرلمان 
األوروبـــي “ديفيـــد ساســـوني”، عبروا فيها عـــن رفضهم البالغ لقـــرار البرلمان 
بشـــأن حرية الـــرأي والتعبيـــر والصحافة فـــي مملكة البحريـــن، وهو موقف 
وطني راســـخ يؤكد دور الصحافة الوطني في الدفاع عن البحرين وشـــعبها 
وسيادتها الوطنية، وهو الموقف الذي تتمسك به الصحافة لُمجمل القضايا 

البحرينية.
لقـــد اعتمـــد البرلمـــان األوروبـــي فـــي قـــراره على مجموعـــة مـــن المعلومات 
الخارجيـــة ولم يلجأ إلى استســـقاء معلوماته من مصادرها الحقيقية، وهذا 
ديـــدن المنظمـــات الخارجيـــة التـــي تبتغـــي تحقيـــق جملة من األهـــداف من 
وراء إصـــدار مثل هـــذه التقارير، وأولها التدخل في شـــؤون البلدان والعمل 
على نشـــر االضطرابات وتمزيق وحدة مجتمعها وتليين حبل التماســـك بين 
أفرادهـــا، وكان على البرلمان القـــدوم إلى البحرين والنظر بأحوال الصحافة 

عن قرب ومن ثم إصدار تقريرها عن ذلك.
بجانب هذا الدور الطليعي للصحافة البحرينية فإن لها أدواًرا أخرى تتمثل 

بمســـاهمتها فـــي التنميـــة الوطنية وتســـليط األضواء على ُمجمل األنشـــطة 
والفعاليات المحلية، وهذا المســـار أحدث تطوًرا إيجابًيا للصحافة الوطنية 
من ورقية وإلكترونية، وهي أدوار تتمتع بتقدير واحترام القيادة السياسية 
لِمـــا حققته المهنة اإلعالمية من اإلحاطة بأوضاع البالد بكل مجاالتها، وهو 

تقدير تفتخر به الصحافة المحلية. 
إن أبـــرز مـــا تحتاجـــه التقاريـــر الصادرة عـــن المنظمـــات الخارجية اســـتقاء 
المعلومـــات والبيانات واإلحصاءات من مصادرها الحقيقية، ويقينا إن هذه 
المنظمـــات ال تعنيها الديمقراطية ومبادئ حقوق اإلنســـان وحياة البشـــر إال 
فـــي بلدانهـــا األوروبية، وهي ال تســـتهدف الحقيقة من هـــذه القرارات، ففي 
أوروبا وإيران والكثير من الدول اآلسيوية واألفريقية ممارسات عنيفة وال 
إنســـانية ال يتم تســـليط الضوء عليها أو انتقادها؛ فهـــذه المنظمات ظاهرها 

حق وباطنها باطل كونها تهدف إلى التفتيت والتفريق ال البناء والتعمير. 
إن صحافة البحرين ستكون بالمرصاد ألي تدخل خارجي سواء كان إعالميا أو  «

سياسيا يستهدف سيادة البحرين وشرعيتها الوطنية.

عبدعلي الغسرة

موقف وطني راسخ

البحرين وما أدراك ما البحرين
بـــكل روح رياضيـــة تقبل ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمـــد آل خليفة 
نتيجـــة المنتخـــب الوطنـــي، موجها ســـموه تهنئة للفريـــق النظير 
ومرســـخا درســـا مفاده أن الرياضة فوز وخســـارة، وأن الخســـائر 
ال تعنـــي دومـــا النهايات، وقد تكون الخســـائر بدايـــة لنجاح وفوز 
جديـــد، فاإلنســـان غالبـــا مـــا يتعلم من الخســـارة كونها تتـــرك أثرا 
شـــديدا وكبيـــرا في النفـــوس، لكن األســـوياء قـــادرون دوما على 

إنجاح المعادلة وتحويل أية خسارة إلى فوز قريب.
ويظل وســـم “عشـــان هذا العلم” قريبا من القلوب ليس في مجال 
الرياضة فحسب، إنما في كل المجاالت التي يعمل فيها اإلنسان، 
وهـــو دائما تذكـــرة للجميع بـــأن خيرنا يجب أن يكـــون لهذا العلم 
الـــذي أعطى الكثير لنا، فنحـــن نعيش جميعا تحت ظل هذا العلم 
وبقيادة مليكه ودفاع جيشـــه العظيم وعطـــاء حكومته بوزاراته 
كاملة التي تعمل على خدمة المواطنين وتقديم األفضل لهم في 

كل حين. 

ومضة

سيظل هذا الوسم ساريا، وأية محاوالت لتشتيت جهود المخلصين  «
ستبوء بالفشل، فالكل يعلم تماما وكله يقين أن ما تقوم به الدولة 

من جهود يكتب بماء من ذهب، وأن محاوالت تأليب الصفوف ال 
يتبعها سوى الخونة الذين غالبا ال يطمر فيهم ال جزاء وال معروف، 

والكل يعلم أن ال أحد يستحق أن يعيش تحت راية هذا العلم مادام 
ينكر فضله وخيره ويعمل على تشتيت جهود مخلصيه تحت أية 

ذريعة كانت، وبدفع من كارهين مغتاظين لم يستطيعوا أن يواكبوا 
ما وصلنا له من إنجاز، فقاموا برمي الفتات للجرذان للخروج من 

الجحور، الكل يعلم وال خالف في ذلك، فالموضوع اآلن أن البحرين 
تثبت تقدمها في نهجها الوطني وسعيها الدائم إلى التفوق 

والوصول إلى اإلنجاز، وهو ما يفقد الكائدين صوابهم بين الفينة 
واألخرى، فتذكروا دوما أهمية وحدتنا “عشان هذا العلم وعشان هذا 

الوطن”.

سمر األبيوكي
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