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} وسموه خالل لقائه عددا من كبار المسؤولين.} سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

ولي العهد رئي�س ال�زراء خالل لقائه عددا من كبار الم�س�ؤولين:

اعتزاز الملك بالجهود الوطنية للتعامل مع »كورونا« دافع لنا جميعا اإلىمزيد من البذل والعطاء

المرحل��ة الراهن��ة ف��ي التعام��ل م��ع الفيرو���س دقيق��ة ت�س��ت�جب م��ن الجمي��ع اإدراك الم�س���ؤولية

عل���ى الجمي���ع م�ش���وؤولية م�ش���تركة لحماي���ة كل ف���رد م���ن المجتم���ع فال���كل ي���درك الآن خط���ورة الوب���اء

} سموه يجتمع عن بعد بأعضاء الفريق الوطني.

التعامل مع الفيرو�س �شكل تحديا ا�شتثنائيا قابله جهد م�شاعف وبح�س م�شوؤول من الفريق الوطني

الظ��روف مختل��ف  لم�اجه��ة  النج��اح  مرتك��ز  ي�س��كل  ال�طن��ي  بدوره��م  ووعيه��م  بالم�س���ؤولية  البحري��ن  اأبن��اء  اإيم��ان 

�ش���موه يع���رب ع���ن خال����س تعازي���ه ل���كل اأبن���اء البحري���ن والمقيمي���ن مم���ن فق���دوا عزي���زا ب�ش���بب الجائح���ة
أكـــد صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــر ســلــمــان بــن حــمــد آل خليفة 
الجاللة  صاحب  حضرة  اعــتــزاز  أن  الــــوزراء  مجلس  رئيس  العهد  ولــي 
بالجهود  الــمــفــدى  الــبــالد  عــاهــل  آل خليفة  عــيــســى  بــن  الــمــلــك حــمــد 
الوطنية للتعامل مع فيروس كورونا دافٌع لنا جميًعا لمزيد من البذل 
والعطاء، ونّوه سموه بأنه يثمن عالًيا صبر وتكاتف الجميع والتزامهم 
الدؤوب بما يدعم الجهود الوطنية التي ستستمر بروح الفريق الواحد 
للتصدي للفيروس والتقليل من آثاره في كافة المجاالت واضعين أمام 

أعينهم صحة وسالمة الجميع أولويًة قصوى.
ــار ســمــوه إلـــى أن الــمــرحــلــة الــراهــنــة مــن الــتــعــامــل مــع فــيــروس  وأشــ
كورونا تعد مرحلة دقيقة تستوجب من الجميع إدراك المسؤولية التي 
اإلقــبــال على  ذلــك  فــي  الحد مــن مــعــدالت االنتشار بما  فــي  تقع عليه 
التطعيم والجرعات المنشطة منه في وقتها المحدد مع االلتزام بكافة 

اإلجراءات االحترازية التي حددها الفريق الوطني الطبي.
جاء ذلك لدى لقاء سموه بقصر الرفاع أمس سمو الشيخ محمد 
الشيخ ناصر  الــوزراء، وسمو  رئيس مجلس  نائب  آل خليفة  بن مبارك 
وشــؤون  اإلنسانية  لألعمال  الملك  جاللة  ممثل  خليفة  آل  حمد  بــن 
الشباب، والشيخ خالد بن عبداهلل آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، 

الداخلية،  وزيــر  خليفة  آل  عبداهلل  بن  راشــد  الشيخ  ركــن  أول  والفريق 
والشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية واالقتصاد الوطني.

وأوضح سموه أنه على الجميع مسؤولية مشتركة لحماية كل فرد 
االلتزام  وأهمية  الوباء  هــذا  خطورة  اآلن  يــدرك  فالكل  المجتمع،  من 
الصادرة للحد  بالتعليمات  التهاون  بكافة اإلجــراءات االحترازية وعدم 
منه  األشد خطورة  الجديدة  التحورات  ومواجهة  الفيروس  انتشار  من 
بشكل  تتابع  المملكة  أن  إلــى  مشيًرا  دلــتــا،  الحالي  المتحور  وخــاصــة 
الخطوات  اتخاذ  دائًما  وسيتم  عالمًيا  الفيروس  انتشار  تطور  مستمر 
المناسبة على الصعيد المحلي لحماية الوطن وأبنائه وكل من يقيم 
لدعم  المناسبة  الحلول  لوضع  مستمر  العمل  أن  وأضــاف سموه  فيه. 
التنمية  بعجلة  والــدفــع  الــفــيــروس  تــداعــيــات  مــن  المتأثرة  القطاعات 
نحو المسارات المنشودة. كما أعرب سموه عن خالص تعازيه لكل أبناء 
الجائحة، سائاًل سموه  والمقيمين ممن فقدوا عزيًزا بسبب  البحرين 
المولى جلت قدرته أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، 
العلي  المولى  داعًيا  العاجل،  بالشفاء  القائمة  الحاالت  وأن يمن على 
القدير أن يرفع هذه الجائحة عن مملكة البحرين وعن العالم أجمع.

استثنائًيا  تحدًيا  كورونا شكل  فيروس  مع  التعامل  أن  وأكــد سموه 

الوطني  الفريق  أفـــراد  كافة  مــن  مــســؤول  وبــحــٍس  قابله جهد مضاعف 
الطبي للتصدي لفيروس كورونا والعاملين في الصفوف األمامية من 
المساندة والمتطوعين، والذي له محله من  الكوادر الطبية والجهات 
ملهًما  الذي سيكون  المشرف  النموذج  قدموا  فهم  واالعتزاز،  التقدير 
ــــالص مــن أجـــل الــوطــن وصــحــة وســالمــة  لــألجــيــال فــي الــتــفــانــي واإلخـ
تمر  بتحٍد  نمر  الــيــوم  أننا  إلــى  سموه  وأشـــار  والمقيمين.  المواطنين 
الذي تقتضيه  النجاح فيه هو االلتزام  العالم وما يصنع  به كافة دول 
المسؤولية الوطنية، من أجل صحة وسالمة المجتمع وأفراده كأولوية 
الــيــوم واجــب وطــنــي، ويتطلب عزًما  قــصــوى، مــؤكــدا سموه أن االلــتــزام 
مشدًدا  المنشودة،  لألهداف  والوصول  المرحلة  هذه  لتجاوز  متجدًدا 
مواجهة  فــي  سننتصر  والــثــبــات  والصبر  والعزيمة  الــوثــابــة  بــالــروح  أنــه 
للمواطنين على حسهم  والتقدير  الشكر  وأعــرب سموه عن  الفيروس. 
الوطني ومواقفهم المشرفة التي قدمت نموذًجا رائًعا للوعي والتعاون 
واالستجابة لكل متطلبات التصدي للجائحة، مضيًفا أنه بإيمان أبناء 
النجاح  مرتكز  يشكل  الوطني  بدورهم  ووعيهم  بالمسؤولية  البحرين 

لمواجهة مختلف الظروف والمستجدات وتجاوزها بنجاح.
عن  اجتماعا  المسؤولين  كــبــار  مــن  عــدد  بحضور  ســمــوه  عقد  كما 

ُبعد مع الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا )كوفيد-19( 
رئيس  آل خليفة  عــبــداهلل  بــن  الــشــيــخ محمد  الــفــريــق طبيب  بــحــضــور 
ــدد من  وعـ الــطــبــي  الــوطــنــي  الــفــريــق  رئــيــس  األعــلــى للصحة  المجلس 
الطبية  الــكــوادر  من  األمامية  الصفوف  في  والعاملين  الفريق  أعضاء 
صاحب  حضرة  تحيات  للجميع  سموه  نقل  حيث  المساندة،  والجهات 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى، وتقدير 

جاللته لعطائهم وجهودهم الوطنية المخلصة للتصدي للجائحة.
كما أعرب سموه عن الشكر الكبير لهم على ما يقومون به من دور 

مميز وجهد استثنائي له كل التقدير من الجميع.
من جانبهم، أعرب رئيس وأعضاء الفريق الوطني الطبي للتصدي 
الطبية  الكوادر  من  األمامية  الصفوف  في  والعاملين  كورونا  لفيروس 
والــجــهــات الــمــســانــدة، عـــن عــظــيــم امــتــنــانــهــم لــتــقــديــر حــضــرة صــاحــب 
الملكي  السمو  لصاحب  وتقديرهم  وشكرهم  المفدى  الملك  الجاللة 
ولي العهد رئيس مجلس الــوزراء على ما يوليه سموه من اهتمام بكل 
إلى  مشيرين  وســالمــتــهــم،  والمقيمين  المواطنين  بصحة  يتعلق  مــا 
في  العطاء  من  المزيد  لبذل  لهم  األكبر  الدافع  كان  االهتمام  هذا  أن 

خدمة الوطن.

ــن صـــالـــح الــصــالــح  أكــــد عــلــي بـ
التقدير  أنَّ  الــشــورى  مجلس  رئيس 
لدن  من  المتواصل  والثناء  الكبير 
ــة الــمــلــك  حـــضـــرة صـــاحـــب الـــجـــاللـ
عاهل  خليفة  آل  عــيــســى  بــن  حــمــد 
المخلصة  للجهود  المفدى،  البالد 
التي يبذلها صاحب السمو الملكي 
خليفة  آل  بــن حمد  سلمان  األمــيــر 
الــــوزراء،  رئــيــس مجلس  العهد  ولــي 
وما تقوم به الكوادر الوطنية ضمن 
ودافًعا  حــافــًزا  ُيعد  البحرين،  فريق 
العمل  وتــعــزيــز  الــعــطــاء،  لمضاعفة 
للقضاء على جائحة كورونا )كوفيد 
البحرين،  مملكة  يحمي  بما   ،)19
والمقيمين،  الــمــواطــنــيــن  ويــحــفــظ 
ويضمن سالمتهم وأمنهم الصحي.

الــشــورى  رئــيــس مجلس  ــار  وأشــ
إلى أنَّ تأكيد جاللة الملك المفدى 
مــمــلــكــة  فــــي  الـــصـــحـــي  الــــوضــــع  أن 

البحرين بخير، وأن البحرين تمضي 
الـــوبـــاء، بتكاتف  نــحــو الــتــعــافــي مــن 
ــهـــم عـــلـــى اإلقـــبـــال  أبـــنـــائـــهـــا وحـــرصـ
بالتدابير  وااللتزام  التطعيم  ألخذ 
الملكية  الــثــقــة  ُيــتــرجــم  الــوقــائــيــة، 
السامية بكل اإلجراءات والخطوات 
التي اُتّخذت للقضاء على الفيروس 
في إطار الحملة الوطنية للتصدي 
لــجــائــحــة كـــورونـــا بــقــيــادة ســمــو ولــي 
الـــعـــهـــد رئــــيــــس مـــجـــلـــس الــــــــــوزراء. 
ــــي تـــصـــريـــح لــــه بــمــنــاســبــت لــقــاء  وفـ
ســـمـــو ولـــــي الـــعـــهـــد رئـــيـــس الـــــــوزراء 
الفريق  واعــضــاء  المسؤولين  بكبار 
لفيروس  للتصدي  الطبي  الوطني 
ــا ونـــقـــل ســـمـــوه لــهــم تــحــيــات  ــورونــ كــ
رئيس  الملك،  لفت  وتقدير جاللة 
الــتــمــّيــز  أنَّ  إلــــى  ــورى  ــشــ الــ مــجــلــس 
في  البحرين  مملكة  تحققه  الــذي 
الــثــابــتــة لــلــقــضــاء على  خــطــواتــهــا 

توجيهات  نتيجة  يــأتــي  الــجــائــحــة، 
جــاللــة الــمــلــك الــمــفــدى، وانــعــكــاٌس 
لــإمــكــانــيــات الــعــالــيــة والـــخـــدمـــات 
رتها  سخَّ التي  المتكاملة  العالجية 
مملكة البحرين، حرًصا على صحة 

وسالمة المواطنين والمقيمين. 

الــشــورى  رئــيــس مجلس  ــاد  وأشــ
بــالــدور الـــريـــادي الـــذي يــبــذلــه سمو 
الــــوزراء،  رئــيــس مجلس  العهد  ولــي 
وما يوليه سمّوه من اهتماٍم مستمٍر 
بجائحة  المتعلقة  الــجــوانــب  بــكــل 
كورونا، وخصوًصا األوضاع الصحية 
لــلــمــواطــنــيــن والــمــقــيــمــيــن، وتــوفــيــر 
ــاًنـــا  ــات مـــجـ ــاحــ ــقــ ــلــ ــن الــ ــ ــد مـ ــديــ ــعــ الــ
على  سمّوه  حرص  مثمًنا  للجميع، 
وضـــــع الـــحـــلـــول الـــمـــنـــاســـبـــة لــدعــم 
الــقــطــاعــات الــمــتــأثــرة مــن تــداعــيــات 
الجائحة، األمر الذي يؤكد الرعاية 
ــتــــمــــام بــمــخــتــلــف الــقــطــاعــات  واالهــ
رئـــيـــس مجلس  ــر  ــ والـــمـــجـــاالت. وذكـ
مــمــلــكــة  شـــهـــدتـــه  ــا  ــ مـ أنَّ  الـــــشـــــورى 
الــبــحــريــن مــن انــخــفــاض فــي أعـــداد 
اإلصـــابـــات والـــوفـــيـــات خـــالل األيـــام 
المتعافين  أعــداد  وتزايد  الماضية، 
مــن الــفــيــروس، يــبــعــث عــلــى الفخر 

ــراءات االحــتــرازيــة  ــاإلجـ واالعـــتـــزاز بـ
التي تم اتخاذها في هذا الشأن، إلى 
وااللتزام  المجتمعي،  الوعي  جانب 
برئاسة  التنسيقية  اللجنة  بقرارات 
ســـمـــو ولـــــي الـــعـــهـــد رئـــيـــس مــجــلــس 
الوطني  الفريق  وتعليمات  الـــوزراء، 
وأوضح  للجائحة.  للتصدي  الطبي 
أنَّ جــهــود  الـــشـــورى  رئــيــس مــجــلــس 
ــي الـــصـــفـــوف  ــ الــــــكــــــوادر الـــعـــامـــلـــة فـ
األمامية، وما تحظى به من مساندة 
والمؤسسات  الــجــهــات  مختلف  مــن 
أكبر  المعنية، تتطلب دعمها بشكل 
خـــالل الــفــتــرة الــحــالــيــة، وذلـــك من 
الفردية  بالمسؤولية  اإلدراك  خالل 
والمجتمعية، مؤكًدا أنَّ جميع فئات 
التعاضد،  عليها  المجتمع  وشرائح 
وتعزيز الوعي واإلرشاد بضرورة أخذ 
الــتــطــعــيــمــات، إلــــى جــانــب الــجــرعــة 
الـــتـــحـــفـــيـــزيـــة مــــن الـــلـــقـــاح بــحــســب 

الطبي  الــوطــنــي  الــفــريــق  تــوصــيــات 
بــمــا يحّصن  لــلــجــائــحــة،  لــلــتــصــدي 
مجتمعية  مناعة  ويبني  المجتمع 
ــن رئــــيــــس مــجــلــس  ــ ــّيـ ــ ــة. وبـ ــ ــيـ ــ ــائـ ــ ووقـ
العزيز  البحرين  شعب  أنَّ  الــشــورى 
أثـــبـــت فـــي الـــعـــديـــد مـــن الــمــحــطــات 
ــه فــي  ــ ــدتـ ــ ــيـــة تـــالحـــمـــه، ووحـ ــنـ الـــوطـ
مواجهة مختلف التحديات، ووضع 
مصلحة الوطن مرتكًزا أساسًيا في 
كــل الــخــطــوات، مـــؤكـــًدا أن الــقــضــاء 
ــة »كــــــورونــــــا« ســيــشــكــل  ــائـــحـ ــلـــى جـ عـ
تفخر  كبيًرا  ونجاًحا  وطنًيا  منجًزا 
بــه الــبــحــريــن. ودعـــا رئــيــس مجلس 
ُيلهم  أن  وجــل  عــّز  المولى  الــشــورى 
بــســبــب  الـــمـــتـــوفـــيـــن  ــي  ــبـ ــحـ ومـ ذوي 
وحسن  والــســلــوان  الصبر  الجائحة 
العزاء، ويمّن على جميع المصابين 
ــة والــــشــــفــــاء  ــحـ ــالـــصـ ــروس بـ ــيــ ــفــ ــالــ بــ

العاجل.
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الصغرى  المحكمة  واصلت 
ــة الــــخــــامــــســــة أمــــس  ــيــ ــائــ ــنــ الــــجــ
واقــعــة  فــي  متهمين   5 محاكمة 
ــوات خفر  ــ االصــــطــــدام بـــقـــارب قـ
وفــاة  عنه  نشأ  والـــذي  السواحل 
أحد أفراد الشرطة وإصابة أفراد 
جلسة  المتهمون  وحضر  القوة، 
أمس وهم 4 آسيويين وبحريني 
الذي تسبب في  القارب  صاحب 
المحكمة  هيئة  وتــلــت  الــحــادث، 
االتــهــام  الئــحــة  المتهمين  على 
وحضرت معهم محامية للدفاع 
عــنــهــم وطـــلـــبـــت أجـــــال لــتــقــديــم 
ــة، فــــقــــررت الــمــحــكــمــة  ــعـ ــرافـ ــمـ الـ
تــأجــيــل الــجــلــســة الـــقـــادمـــة إلــى 
مع  للمرافعة  يــونــيــو   23 جلسة 
المتهمين  لمحامية  التصريح 
بالحصول على نسخة من أوراق 
ــتــــمــــرار حــبــس  ــع اســ الـــقـــضـــيـــة مــ

المتهمين.
للمتهم  الــنــيــابــة  ــنــــدت  وأســ
األول الذي كان يقود القارب أنه 
تسبب بخطئه في موت المجني 
ــات  ــ ــابـ ــ ــه اإلصـ ــ ــلـــيـــه وأحـــــــــدث بـ عـ
ــطـــب  ــتــــقــــريــــر الـ الــــمــــوصــــوفــــة بــ
بــحــيــاتــه،  أودت  الـــتـــي  الـــشـــرعـــي 
كما تسبب بخطئه في المساس 

المجني عليهما وأحدث  بجسم 
بـــهـــمـــا اإلصــــــابــــــات الـــمـــوصـــوفـــة 
ــبـــي، بـــاإلضـــافـــة  بــالــتــقــريــر الـــطـ
السالمة  لشروط  مخالفته  إلى 
البحرية  ــوار  ــ األنـ تشغيل  وعـــدم 
ــال لــلــمــوظــفــيــن  ــثــ ــتــ وعـــــــدم االمــ
الفترة  في  والصيد  العموميين 
والـــمـــنـــطـــقـــة الــــمــــحــــظــــورة، كــمــا 
أســـــنـــــدت لـــلـــمـــتـــهـــمـــيـــن الـــثـــانـــي 
والــثــالــث والـــرابـــع تــهــم مــمــارســة 
المياه  في  الجر  بشباك  الصيد 

على  الــحــصــول  دون  اإلقــلــيــمــيــة 
لمالك  أســنــدت  فيما  تــرخــيــص، 
الـــقـــارب الــبــحــريــنــي أنـــه اشــتــرك 
بـــطـــريـــق االتــــفــــاق والـــمـــســـاعـــدة 
ــلـــى مــخــالــفــات  والـــتـــحـــريـــض عـ
شـــــروط الـــســـالمـــة وتــحــريــضــهــم 
ــاك الـــجـــر  ــبــ ــشــ ــد بــ ــيــ ــلــــى الــــصــ عــ
والصيد من دون الحصول على 

تراخيص.
وكــشــفــت تــفــاصــيــل الــواقــعــة 
إلــــى  دخــــــلــــــوا  الـــمـــتـــهـــمـــيـــن  أن 

الــمــنــطــقــة الــمــحــظــور دخــولــهــا 
ــان بــالــمــخــالــفــة  ــيــ ــروبــ لــصــيــد الــ
الشرطة  دوريـــة  أن حــضــرت  إلــى 
ــارب الـــهـــرب  ــ ــقـ ــ ــاول قـــائـــد الـ ــحــ فــ
المكان  من  والــفــرار  المكان  من 
وحـــــدث االصــــطــــدام مــتــوجــهــيــن 
إلــى مــنــزل مــالــك الــقــارب الــذي 
المتهمين  بصيد  بعلمه  اعترف 
للروبيان في وقت الحظر معلال 

موافقته بحاجته لألموال.
وكـــانـــت الــنــيــابــة الــعــامــة قد 
ــي ســاعــة  ــرت بـــالـــحـــادث فــ ــطــ أخــ
مبكرة من صباح يوم 2021/5/6 
حــيــث انــتــقــلــت وأجــــرت مــنــاظــرة 
ــتــــوفــــى،  ــي الــــمــ ــ ــرطـ ــ ــشـ ــ لـــجـــثـــة الـ
وأمرت بإجراء التحريات وصواًل 
لمرتكبي الحادث إلى أن تمكنت 
إدارة خفر السواحل من تحديد 
ــارب  ــقـ أشـــخـــاص الــمــتــهــمــيــن والـ

المستخدم في الواقعة. 
الــــتــــحــــريــــات  أن  وأضـــــــــــــاف 
والــتــحــقــيــقــات قــــد كــشــفــت عــن 
جنسية  مــن  وهــم  المتهمين  أن 
آسيوية قد خرجوا بالقارب إلى 
ــنـــاء عــلــى تــكــلــيــف من  الــبــحــر بـ
الــروبــيــان  لصيد  وذلـــك  صاحبه 
بـــالـــمـــخـــالـــفـــة لـــلـــقـــرار الــــــــوزاري 

الفترة  هــذه  فــي  الصيد  بحظر 
ممنوع  صيد  أدوات  وباستعمال 
اســــتــــخــــدامــــهــــا وفــــــــي مــنــطــقــة 
قد  وأنهم  الصيد،  فيها  محظور 
سعوا للفرار بمجرد مشاهدتهم 
به  فــاصــطــدمــوا  الــشــرطــة  زورق 
مــمــا تــســبــب فـــي انــقــالبــه ووفــــاة 
ــراد الــشــرطــة الــذيــن  ــ وإصـــابـــة أفـ
ــوا عــلــى مــتــنــه، كــمــا عــايــنــت  ــانـ كـ
ــارب الــمــتــســبــب في  ــقـ الــنــيــابــة الـ
المتهمين  واستجوبت  الــواقــعــة 
ــــك صـــاحـــب  ــذلـ ــ ــيــــن وكـ ــويــ ــيــ اآلســ
بحبسهم جميعًا  وأمــرت  القارب 

احتياطيًا على ذمة التحقيق.
ــت الـــطـــبـــيـــب  ــ ــدبــ ــ ــتــ ــ ــ كـــــمـــــا ان
ــى جــثــة  ــلـ الــــشــــرعــــي لـــلـــكـــشـــف عـ
وكذلك  المتوفى  عليه  المجني 
الــمــصــابــيــن مــن أفــــراد الــشــرطــة 
الخبراء  وانــتــدبــت  والمتهمين، 
الــمــخــتــصــيــن بــــــــإدارة الــســالمــة 
بــوزارة  البحرية  البيئة  وحماية 
المواصالت واالتصاالت لمعاينة 
الــــقــــاربــــيــــن وصــــــــــواًل مـــــن ذلــــك 

لظروف ومالبسات الواقعة.

خالل  نظر ق�سية المتهمين في واقعة وفاة �سرطي خفر ال�سواحل

الت�شبب في الوفاة بالخطاأ.. ومخالفة اال�شتراطات تهم لقائد قارب الحادث

مالك القارب يواجه تهم التحري�ض على المخالفة ويعترف بال�سيد المخالف

ــة الـــعـــامـــة  ــابــ ــيــ ــنــ ــال الــ ــمــ ــكــ ــتــ فـــــي إطـــــــــار اســ
لبرنامجها التثقيفي والتدريبي لكافة الجهات 
المسائل  في  الوساطة  نظام  بتطبيق  المعنية 
ــقــــدرات  ــز الــ ــزيـ ــعـ الـــجـــنـــائـــيـــة؛ بـــهـــدف إعـــــــداد وتـ
في  المستحدث  النظام  بهذا  للعمل  الوطنية 
التشريع البحريني، فقد عقدت النيابة العامة 
أمس ورشة عمل ألعضاء قوات األمن العام من 
ضباط وأفراد اإلدارة العامة لإلصالح والتأهيل.

الــورشــة رئيس النيابة  وقــد شــارك في هــذه 
نــاصــر إبــراهــيــم الــشــيــب ووكــيــل الــنــيــابــة حسين 
الحرز وعدد من الضباط واألفراد من منتسبي 
عدة  الورشة  وتناولت  والتأهيل،  اإلصالح  مركز 
ــة خـــاصـــة بــنــظــام  ــيـ ــرائـ ــاور مــوضــوعــيــة وإجـ مـــحـ
الــذي  بالنظام  التعريف  بينها  مــن  الــوســاطــة، 
انــتــهــجــه الـــمـــشـــرع الــبــحــريــنــي فــــي الـــوســـاطـــة 
القانونية  والقواعد  تطبيقه،  ونطاق  الجنائية 

المترتبة عليه،  واآلثــار  به  الخاصة  واإلجرائية 
النظام،  هذا  تحقيقها من  المبتغى  واألهــداف 
بأعضاء  الــمــنــوط  الــــدور  الــورشــة  كــمــا تضمنت 
قـــــوات األمـــــن الـــعـــام الـــقـــيـــام بـــه التـــصـــال علم 
النزالء بهذا النظام المستحدث إلنهاء الدعوى 

الجنائية.
وفي السياق ذاته ألقى األستاذ ناصر الشيب 
واألستاذ حسين الحرز محاضرة تعريفية لعدد 
من النزالء بمركز اإلصالح والتأهيل، والمقضي 
بالوساطة  إنهاءها  يجوز  قضايا  فــي  بإدانتهم 
على  النظام  هذا  تأثير  لهم  وأوضــح  الجنائية، 
تعزيز  مــن  بــه  يــقــوم  بما  البحريني،  المجتمع 
الضحايا  بين  االجتماعي  واالنسجام  التفاهم 
السريع والفعال للضحية  بالتعويض  والجناة، 
وتجنبه  المجتمع،  فــي  الــجــانــي  إدمـــاج  ــادة  وإعــ

اآلثار السلبية للعقوبات المقيدة للحرية.

بعنوان »الو�ساطة في الم�سائل الجنائية«

ال��ن��ي��اب��ة ت��ع��ق��د ور����ش���ة ع��م��ل ت��ث��ق��ي��ف��ي��ة مع 

وال��ت��اأه��ي��ل االإ����ش���اح  اإدارة  واأف������راد  ���ش��ب��اط 

الكبرى الجنائية الصغرى  قضت المحكمة 
أسبقيات سرقة سيارات  الثالثة بحبس صاحب 
ــتـــه ســيــارتــيــن  ــعـــد ســـرقـ بـــالـــحـــبـــس 3 ســــنــــوات بـ
أن  تبين  حيث  إطــــارات،  وإتـــالف  ومحتوياتهما 
في  بالحبس  نهائي  حكم  بحقه  صــادر  المتهم 
ارتــكــاب  على  سنة  مــن  أقــل  منذ  مماثلة  واقــعــة 
أبلغ  قــد  األول  عليه  المجني  وكـــان  الــواقــعــة.  
العام في  النقل  أنه أوقف سيارته خلف محطة 
الــســيــارة  الـــى  تــوجــهــه  وعــنــد  التسهيالت  بــراحــة 
يشاهدها  ولم  السيارة  لموقع  الثاني  اليوم  في 
بــمــكــانــهــا، حـــيـــث تــمــكــن شـــخـــص مـــجـــهـــول مــن 
سرقتها، وعثر على السيارة بعد ذلك بها إتالف 
اإلطـــارات  بعض  ســرقــة  وتــم  محتوياتها  بأغلب 
وبطارية السيارة، وبإجراء التحريات ثبت وتتبع 
خط سير السيارة تبين أن المتهم وهو من أرباب 

السوابق بسرقة السيارات وراء واقعة السرقة.
وفيما ورد بالغ ثاٍن من المجني عليه الثاني 
إحدى  بالقرب من  بركن سيارته  قام  بأنه  يفيد 
وفوجئ  يعمل  المحرك  وكان  ونزل  الصيدليات 

بعد خروجه من الصيدلية بأن شخصا مجهوال 
الكاميرات  على  وبــاالطــالع  السيارة  بسرقة  قــام 
بمجرد  بأنه  أبصر  بالمحطة  الخاصة  األمنية 
دخوله الصيدلية كانت خلفه سيارة قام السائق 
بالنزول من السيارة المذكورة وركب سيارته والذ 
وبعد  نقوده  ومحفظة  هاتفه  بها  وكــان  بالفرار 
وتبين  تلفيات  عدة  وبها  على سيارته  عثر  ذلك 

أن المتهم أيضا وراء الواقعة.
التنفيذ  نــيــابــة  ــادة  إفــ مــن  للمحكمة  وثــبــت 
الــجــنــائــي بــأنــه ســبــق أن صـــدر فــي حــق المتهم 
سرقة،  بجريمة  أشــهــر  ستة  مــدة  نهائيًا  حكمًا 
ارتـــكـــاب جريمته  الــمــتــهــم أن عــــاود  ثــم مــا فــتــئ 
قــبــل مــضــي خــمــس ســنــوات مــن تــاريــخ انــقــضــاء 
الموجبة  العود  حالة  به  يتحقق  مما  العقوبة، 
حكمت  ـــــبــاب  ـــ األســـ فلهــــذه  الــعــقــوبــة،  لــتــشــديــد 
بحبس المتهم مدة سنتين مع النفاذ عما نسب 
مدة  وحبسه  أوال  البند  محل  التهمة  فــي  إلــيــه 
سنة مع النفاذ عما أسند إليه في التهمة محل 

البند ثانيا.

الحب�ص 3 �شنوات ل�شاب تخ�ش�ص في �شرقة �شيارات

كتب عبد األمير السالطنة:
ــيــــوي  ــعــــرض بـــحـــريـــنـــي وآســ تــ
ــات مــتــوســطــة إثــــر حـــادث  ــابــ إلصــ
مــــروري وقـــع بــيــن ســيــارة ودراجــــة 
نارية على شارع الشيخ خليفة بن 

سلمان عصر أمس األحد.
ــي يـــقـــود  ــنـ ــريـ ــاب بـــحـ ــ ــ ــان شـ ــ ــ كـ
ــة الـــثـــانـــيـــة  ــاعــ ــســ ــي الــ ــ ــه فـ ــارتــ ــيــ ســ

أمــس على شــارع  والــنــصــف عصر 
وفجأة  سلمان  بن  خليفة  الشيخ 
)دليفري(  نارية  بدراجة  اصطدم 
يقودها آسيوي كانت تسير أمامه، 
السائقين  إصــابــة  ذلـــك  عــن  نــتــج 
إسعافهما  تم  متوسطة  بإصابات 
ــعـــاف الــوطــنــي في  بــواســطــة اإلسـ
الــحــادث فــي حين تضررت  مــوقــع 

الـــمـــركـــبـــتـــان بــتــلــفــيــات أحــدهــمــا 
ــوع  ــ ــيــــرة. وقــــــد حـــضـــر فــــــور وقـ ــبــ كــ
ــام  ــادث شـــرطـــة الـــنـــجـــدة وقــ ــ ــحـ ــ الـ
الــســيــارات  سير  بتسهيل  أفــرادهــا 
وتم  الــمــرور  لحين وصــول شرطة 
ــارع،  ــة الــمــركــبــتــيــن مـــن الـــشـ ــ إزاحــ
الرسمية  الجهات  فتحت  وبعدها 
التحقيق لمعرفة أسباب الحادث. 

} وكيل النيابة حسين الحرز. } رئيس النيابة ناصر الشيب.

اإ�شابة قائد �شيارة وعامل »دليفري« في حادث مروري 

استضاف برنامج »األمن« الذي تعده 
والثقافة  لإلعالم  العامة  اإلدارة  وتقدمه 
ــة الــبــحــريــن،  ــ األمــنــيــة بــالــتــعــاون مـــع إذاعـ
المالزم أول محمد الريس ضابط عالقات 
عامة باإلدارة العامة للدفاع المدني الذي 
أكد أنه مع دخول فصل الصيف، فإن األمر 
والسالمة  األمــن  إجـــراءات  اتخاذ  يتطلب 
ترك  عــدم  أهمها  ومــن  السباحة  بــرك  في 
في  مــراقــبــة  دون  مــن  بمفردهم  األطــفــال 
حــــوض الــســبــاحــة ولــــو مــــدة قــصــيــرة، مع 
حـــرص الــوالــديــن وعـــدم االنــشــغــال عنهم 
سياج  ووضــع  السباحة،  ممارستهم  خالل 
دخولهم من  لمنع  السباحة  حول حوض 
دون رقابة فضال عن توفير أطواق النجاة 

ذات المواصفات المعتمدة.
وأشـــــار إلــــى أن أكــثــر الـــبـــالغـــات الــتــي 
المدني  لــلــدفــاع  الــعــامــة  اإلدارة  تتلقاها 
ــراوح  ــ ــــرك مـ ــــالل فـــصـــل الـــصـــيـــف هــــي تـ خـ
وترك  طويلة،  فترات  تعمل  الهواء  شفط 
أســــطــــوانــــات الــــغــــاز فــــي أمــــاكــــن مــكــشــوفــة 
ومــعــرضــة ألشــعــة الــشــمــس، وتـــرك الــمــواد 
الخطرة والمنظفات في أماكن غير آمنة، 
وتحميل محوالت ومقابس الكهرباء أكثر 

من طاقتها.
ــذه األخــــطــــار لفت  ولـــتـــفـــادي مــثــل هــ
الــطــرق  إلـــى  الــريــس  أول محمد  الــمــالزم 
الدورية  الصيانة  إجــراءات  منها  الوقائية 
لـــمـــروحـــة شـــفـــط الـــــهـــــواء، وعــــــدم تــركــهــا 
تــعــمــل فـــتـــرات طــويــلــة، ووضــــع أســطــوانــة 
ــنـــدوق مــحــكــم فــيــه فــتــحــات  ــاز فـــي صـ ــغـ الـ
الكيميائية  بــالــمــواد  واالحــتــفــاظ  تــهــويــة، 

أماكن بعيدة عن متناول  والمنظفات في 
األطفال، وعدم تحميل محوالت ومقابس 
الــكــهــربــاء أكــثــر مـــن طــاقــتــهــا، والــمــعــرفــة 
الكهربائي  الجهاز  عمل  بكيفية  الكاملة 
ــزة  ــهـ ــرك األجـ ــ قـــبـــل اســـتـــخـــدامـــه وعــــــدم تـ
مــدة طويلة  تشغيل  وضــع  في  الكهربائية 
من دون مراقبة، كما يجب فحص قواطع 
ــن فــاعــلــيــتــهــا عــنــد  ــاء لــلــتــأكــد مــ ــربـ ــهـ ــكـ الـ
الكهربائية  األجـــهـــزة  وفــحــص  ــرورة،  الـــضـ
ــراء األجــهــزة  بــانــتــظــام، واالبـــتـــعـــاد عـــن شــ
المطابقة  وغير  الصنع  رديئة  الكهربائية 

للمواصفات الدولية والمعتمدة.
لــلــدفــاع  الـــعـــامـــة  اإلدارة  أن  وأضــــــاف 

الـــمـــدنـــي تـــقـــوم بــالــتــنــســيــق مـــع الــجــهــات 
الــحــكــومــيــة والــخــاصــة لــعــقــد مــحــاضــرات 
ــا الـــســـالمـــة  ــهــ ــنــ ــد، ومــ ــ ــعـ ــ ــن بـ ــ تــــوعــــويــــة عــ
ــة  ــايـ ــفـ ــدام طـ ــ ــخــ ــ ــتــ ــ ــة، وطــــــــــرق اســ ــ ــامــ ــ ــعــ ــ الــ
الــحــريــق واإلســعــافــات األولــيــة، باإلضافة 
ــتـــمـــرار الـــحـــمـــالت الـــتـــوعـــويـــة في  إلــــى اسـ
الضوء  لتسليط  بالوقود  التزود  محطات 
عــلــى الــمــخــاطــر الــتــي قــد تــقــع مــن جــراء 
البرنامج  وتضمن  الخاطئة.  التصرفات 
ــرات األمـــنـــيـــة  ــ ــقـ ــ ــفـ ــ ــقــــديــــم عـــــــدد مـــــن الـ تــ
والتوعوية واالجتماعية، حيث تم تسليط 
ــن فـــي أســبــوع«  ــ الـــضـــوء خـــالل فــقــرة »األمـ
على أبرز البالغات التي تم التعامل معها 

وذلك من خالل االتصال المباشر بغرفة 
الــعــمــلــيــات الــرئــيــســيــة وغـــرفـــة الــعــمــلــيــات 

والمراقبة المرورية.
كما ناقش البرنامج في فقرة »دردشة 
ــم الـــمـــخـــالـــفـــات الــخــاصــة  ــ الـــخـــمـــيـــس« أهـ
واالحترازية  الوقائية  ــراءات  اإلجـ باتخاذ 
لمواجهة جائحة كورونا، فيما استضافت 
المنتفعين من  أحــد  أمــل«  »إشــراقــة  فقرة 
قانون العقوبات والتدابير البديلة وعرض 
مـــدى اســتــفــادتــه مــن هـــذه الــتــجــربــة التي 
انــعــكــســت إيــجــابــا عــلــى حــيــاتــه كــونــه اآلن 
في  انخراطه  من  استفاد  كما  أسرته  مع 
لتأهيل  »تمام«  برنامج  في  متعددة  دورات 
المجتمع.  فــي  وإدمــاجــهــم  المحكومين 

حيث تمكن من إكمال دراسته.
التعرف  »شخصيات«  فاصل  وتضمن 
على إحدى الشخصيات البارزة في تاريخ 
شـــرطـــة الــبــحــريــن وهــــو الــنــقــيــب عــبــدهلل 
السيد جمال الذي بدأ مسيرته الوظيفية 
وخــالل  1955م،  عــام  البحرين  شرطة  فــي 
عدة  فــي  عمل  الشرطة  فــي  خدمته  فترة 
أمنية منها ضابط  وأقسام ومراكز  إدارات 
باإلدارة  الجنائية  التحقيقات  بقسم  أمن 
كما  الجنائية،  واألدلـــة  للمباحث  العامة 
التدريبية  الــــدورات  مــن  بالعديد  التحق 
األمــنــيــة واإلداريـــــــة داخــــل وخـــــارج الــبــالد 
العسكرية حتى حصل  الــرتــب  فــي  وتـــدرج 
عــلــى رتــبــة نــقــيــب كــمــا تــخــلــل الــبــرنــامــج، 
وذلك  للمستمعين  نقدية  جوائز  تقديم 
ــال والــــمــــشــــاركــــة فــي  ــ ــصــ ــ مـــــن خــــــالل االتــ

المسابقة.

الدفاع المدني يوؤكد اأهمية تعزيز ال�سالمة خالل ال�سيف

مراقبة االأطفال ببرك ال�شباحة وعدم تحميل مقاب�ص الكهرباء اأكثر من طاقتها

} صورة أرشيفية إلحدى الحمالت التوعوية للدفاع المدني.

م��ت��ه��م��ي��ن   3 ع�����ن  ال����م����راف����ع����ة  ي���ون���ي���و   20

ات����ج����روا ب���اآ����ش���ي���وي���ة وت��ك�����ش��ب��وا م����ن ورائ���ه���ا
 3 محاكمة  الجنائية  الكبرى  المحكمة  أجــلــت 
متهمين باالتجار في شخص فتاة آسيوية إلى جلسة 
لــلــمــرافــعــة، حــيــث وقــعــت الــمــجــنــي عليها  20 يــونــيــو 
فريسة لمتهمتين وبحريني استدرجوها عن طريق 
إعالن على مواقع التواصل االجتماعي بوهم العمل 
فــي خــدمــات الــتــدلــيــك ثــم أجــبــروهــا عــلــى مــمــارســة 
الدعارة إلى أن تمكنت من التواصل مع سفارة بلدها 
فــي الــبــحــريــن الــتــي أبــلــغــت إدارة مــكــافــحــة االتــجــار 

بالبشر وتم تخليصها والقبض على المتهمين.
كانت  الــواقــعــة  بــدايــة  إن  عليها  المجني  وقــالــت 
الفيسبوك  إعـــالن على مــوقــع  عــن طــريــق مــشــاهــدة 
المبين  الــرقــم  مــع  وتــواصــلــت  الــبــحــريــن  فــي  للعمل 
باإلعالن وتقدمت للعمل في مجال التدليك، حيث 
حضرت  وبــالــفــعــل  منها  الــمــطــلــوبــة  األوراق  أرســلــت 
األشخاص  أحــد  استقبالها  فــي  وكــان  المملكة  إلــى 
الذي قام بإيصالها إلى المتهمة الثانية في شقتها، 
أنها شاهدت ما يقرب من 11 فتاة أخريات  مضيفة 
أنهن يعملن في  الشقة وعلمت  موجودات في نفس 
الدعارة، حيث أخبرتها المتهمة بضرورة االستعداد 

للعمل في اليوم التالي في مجال الدعارة.
وأشارت المجني عليها إلى أنها أخبرت المتهمة 
المتهمة  أن  إال  التدليك  فــي  للعمل  حضرت  بأنها 
رفضها  حــال  البحر  فــي  بإلقائها  وهــددتــهــا  نهرتها 
العمل وأن عليها دفع 1300 دينار تكاليف استقدامها 
إلى البحرين والعودة إلى بلدها مرة أخرى، مشيرة 
إلى أن المتهمة الثانية تواصلت مع المتهمة األولى 
ــارج الـــبـــالد وكــلــمــتــهــا هي  الــتــي تــديــر الــعــمــل مـــن خــ
األخرى موجهة إليها التهديدات حال رفضها العمل 

في مجال الدعارة.
حــيــث حــضــر إلــيــهــا الــمــتــهــم الــثــالــث فـــي الــيــوم 
وأجبرت على  الشقق،  إحدى  إلى  بها  وتوجه  التالي 

دينارا   45 مقابل  زبائن  ثالثة  مع  الــدعــارة  ممارسة 
إلى  عودتها  وعــنــد  الثانية  المتهم  عليها  تحصلت 
الــثــالــث أصــرت  المتهم  بــواســطــة  أخـــرى  مــرة  الشقة 
أيام منعوا عنها  على رفضها على العمل وبعد عدة 
بلدها  ســفــارة  مــع  تتواصل  أن  واستطاعت  الــهــاتــف، 
التي أخبرت الشرطة وبعد أقل من نصف ساعة تم 

تحريرها.
ومــــن جــانــبــهــا أنـــكـــرت الــمــتــهــمــة تــهــمــة االتــجــار 
باألشخاص وقالت إن شقيقتها هي من تدير شبكة 
الــدعــارة مــن الــخــارج بينما دورهـــا هــي فقط إعــداد 
الطعام للفتيات وتنظيف الشقة واستالم ريع الدعارة 
من الفتيات وإرساله إلى شقيقتها في الخارج مقابل 
حصولها على 250 دينارا شهريا، بينما قال المتهم 
وســافــرت  هــي صديقته  األولـــى  المتهمة  إن  الــثــالــث 
وهــو من  هنا  وتــركــت شقيقتها  البحرين  خــارج  إلــى 
استأجر لها شقة برفقة أخريات للعمل في الدعارة 
وكل ما يقوم به هو نقل الفتيات وشراء احتياجاتهن 

بمقابل مادي بسيط.
غضون  في  أنهم  المتهمين  إلى  النيابة  أسندت 
العاصمة،  أمن محافظة  بدائرة  و2021   2020 عامي 
عليها  المجني  شخص  في  اتجرتا  والثانية  األولــى 
استغاللها  إســاءة  بغرض  ونقلها  بإيوائها  قامتا  بأن 
في ممارسة الدعارة بطريق اإلكراه والحيلة واإلجبار 
عــلــى ســــداد مــبــلــغ مــديــونــيــة مــقــابــل حــصــولــهــا على 
قانوني  وجه حق  بغير  حريتها  كما حجزا  حريتها، 
وحملتا المجني عليها على ممارسة الدعارة وأدارتا 
المجني  تكسبه  مــا  على  واعتمدتا  لــلــدعــارة،  محال 
إلى  الدعارة، كما أسندت  والغير من ممارسة  عليها 
المتهمة الثانية والثالث أنهما اعتمدا في حياتهما 
من  عليهن  المجني  تكسبه  مــا  على  جزئية  بصفة 

ممارسة الدعارة.

يع�دل  تدري�ب  بمعه�د  روات�ب  م�ش�وؤول 

راتب�ه 3 م�رات لزي�ادة معا�ش�ه التقاع�دي 
اإلثبات  لشهود  غدا  الرابعة  الجنائية  الكبرى  المحكمة  تستمع 
في واقعة اتهام موظف سابق بأحد المعاهد التدريبية استغل سلطات 
االجتماعي  التأمين  نظام  إلــى  بالدخول  وقــام  لــه  الممنوحة  العمل 
وغير راتبه 3 مرات بهدف الحصول على معاش تقاعدي مرتفع عند 
الخروج من الخدمة، وعلى الرغم من استبعاده من العمل بعد كشف 
وقام  اإللكتروني  النظام  إلــى  الدخول  من  تمكن مجددا  أنــه  إال  أمــره 
بزيادة معاشه التقاعدي. وكان بالغ قد ورد إلى اإلدارة العامة لمكافحة 
تعيينه  تم  المتهم  بأن  يفيد  المعهد  من  االقتصادي  واألمــن  الفساد 
أثر  على  وتــم  ديــنــارا شهريا   1950 بــراتــب   2008 عــام  منذ  المعهد  فــي 
ذلك إدراج بياناته بالتأمينات االجتماعية، إال أنه استغل الصالحيات 
الممنوحة له من قبل صاحب العمل وقام بالدخول على نظام الهيئة 
راتبه  وغير  إلكترونيا  تسجيله  عقد  وزور  االجتماعي  للتأمين  العامة 
إلى 2100 شهريا وبعد عام عدله إلى 2774 دينارا وبعد استبعاد المتهم 
من العمل دخل مجددا إلى النظام كونه احتفظ بالرقم السري وعدل 
راتبه بجعله 3300 دينار، وأصبح يتقاضى راتبا تقاعديا يفوق ما هو 
إدخال  عن  مسؤوال  كان  المتهم  أن  التحقيقات  وكشفت  له.  مستحق 
بيانات الموظفين في موقع الهيئة العامة للتأمين وتحديث الرواتب 
راتبه  بتعديل  وقــام  الصالحيات  تلك  باستغالل  قام  وأنــه  الموقع،  في 
عدة مرات على الموقع ورفعه من 1950 إلى 3300 دينار من دون علم 
بالرقم  احتفاظه  استغل  أنه  إال  العمل  من  استبعاده  تم  اإلدارة حتى 
بتعديل  وقــام  النظام  إلــى  مجددا  الــدخــول  واستطاع  للموقع  السري 
راتبه إلى أن تم اكتشاف األمر عن طريق الهيئة العامة للتأمين وتبين 

حصول المتهم على معاش تقاعدي أعلى من المستحق.

الــقــانــون  تنفيذ  إطـــار  فــي 
تمكنت  الــجــريــمــة،  ومــكــافــحــة 
الــــجــــرائــــم  ــة  ــافــــحــ ــكــ مــ إدارة 
اإللــكــتــرونــيــة بـــــاإلدارة الــعــامــة 
لـــمـــكـــافـــحـــة الــــفــــســــاد واألمــــــن 
االقــتــصــادي واإللــكــتــرونــي من 
ــل وامـــــــرأة  ــ ــلـــى رجــ ــبـــض عـ ــقـ الـ
قيامهما  إثــر  عاما(   35 و   41(

ــال عـــلـــى عــــــدد مــن  ــيــ ــتــ ــاالحــ بــ
بتسجيلهم  وذلــــك  الــوافــديــن 
ــم الــــمــــضــــاد  ــيــ ــعــ ــطــ ــتــ أخـــــــــذ الــ
مبالغ  مقابل  كورونا  لفيروس 

مالية.
مــكــافــحــة  إدارة  وأكــــــــــدت 
ــه  ــم اإللـــكـــتـــرونـــيـــة أنـ ــرائــ ــجــ الــ
لـــدى رصـــد الــواقــعــة، تــم على 

الفور مباشرة عمليات البحث 
والــتــحــري، والــتــي أســفــرت عن 
ــة الـــمـــذكـــوريـــن  ــويــ تـــحـــديـــد هــ
إلى  مشيرًة  عليهما،  والقبض 
ــراءات  ــ أنـــه تــم اتــخــاذ كــل اإلجـ
الــقــانــونــيــة الـــمـــقـــررة تــمــهــيــدًا 
النيابة  إلـــى  القضية  إلحــالــة 

العامة. 

من م��ال��ي��ة  م��ب��ال��غ  ع��ل��ى  تح�شا  محتالين  ���ش��ب��ط 

ك��ورون��ا تطعيم  اأخ���ذ  ت�شجيلهم  م��ق��اب��ل  واف��دي��ن 



محميد احملميد

الــمــاك تعقيبا  اتــحــاد  بعث لنا أحــد رؤســـاء 
على مقالنا »ثقافة اتحاد الماك«، أشار فيه إلى 
عطفا  ويــقــول:  والشقق،  العمارات  سكان  معاناة 
عــلــى مــاحــظــتــك حـــول اتـــحـــاد الـــمـــاك، أتمنى 
االقتراح  على  الموافقة  المختصة  الجهات  من 
بقانون الذي قدمه سعادة النائب غازي آل رحمة، 
حول نظام اتحاد المنتفعين من شقق التمليك 
التي  المبررات  وأهم  الخاصة،  أو  بوزارة اإلسكان 
قدمها النائب »تحويل القرار الوزاري إلى قانون« 

ليكون أقوى قانونيا وملزما للمنتفعين.
إدارات  فــقــد عــانــى كــثــيــرا أعـــضـــاء مــجــالــس 
المنتفعين في امتناع كثيرين من المنتفعين من 
التي  الشهرية  اشتراكاتهم  بدفع  التمليك  شقق 
ال تتجاوز 10 دنانير، المخصصة للصيانة، ودفع 
رسوم عقود المصاعد، وفاتورة األجزاء المشتركة 
من المبنى، ودفع راتب الحارس أو المنظف، وقد 
نتج عن ذلك لجوء إدارات اتحاد المنتفعين إلى 
الذين  اإلســكــان،  بـــوزارة  القانونية  الــشــؤون  قسم 
الدفع  عن  للممتنع  نصية  رسالة  عــادة  يرسلون 
لحثه على الدفع، أو في أحسن األحوال يطلبون 
مــن إدارة الــعــمــارة أن يــقــدمــوا ضــدهــم بــاغــا في 
الشرطة ضد الجار الممتنع عن الدفع، ليتحول 
أصحاب  عاقة  تكون  وهــكــذا  النيابة،  إلــى  األمــر 
ــدة عــاقــة تــنــازع وتــنــافــر ومــراكــز  ــواحـ الــعــمــارة الـ

شرطة ونيابة ومحاكم.
ماحظة أخرى، أنه عندما يشتكي المنتفع 
من جاره الذي فوقه من كثرة األصوات والحركة 
الشرطة  مركز  إلى  يتحول  األمر  فإن  »الرديس«، 
مشكلته  بحل  الشاكي  ينصحون  والمركز  أيضا، 
مــع جــــاره، وهــكــذا تــــزداد الــخــصــومــة، حــيــث كــان 
يمنع مشكلة  عــازل سميك  المفترض وضع  من 
ــوات وتــســربــهــا إلـــى الــشــقــق الـــمـــجـــاورة في  ــ األصــ
ويدفع  يحصل،  لم  ذلك  ولكن  واألسفل،  األعلى 

المنتفعون الثمن باهظا لمثل هذه األخطاء.
كذلك ان تصنيف مداخل العمارات السكنية 
لــشــقــق الــتــمــلــيــك، تــصــنــيــف تـــجـــاري مــمــا يعني 

ويتحملها  عــالــيــة،  الــكــهــربــاء  ــاتـــورة  فـ تــعــرفــة  أن 
المنتفعون بالتضامن، وهذا بعيد عن اإلنصاف، 
ألن مداخل العمارات السكنية ال يمكن استغالها 
التي  العمارة  طبيعة  مع  ذلــك  لتعارض  تجاريا، 

تقطنها أسر.
 كما أن إدارة المنتفعين إذا أرادوا أن يفتحوا 
االشــتــراكــات  إليـــداع  الــعــمــارة  باسم  بنكيا  حسابا 
الشهرية، فإن األمر معقد، ألن الشؤون القانونية 
كان يجب عليها أن تصدر إفادة رسمية لمن يهمه 
ومنها  والــخــاصــة،  الحكومية  الجهات  فــي  األمــر 
المنتفعين  اتــحــاد  مــعــامــات  لتيسير  الــبــنــوك، 

ولكنها لم تفعل.
جديد  إدارة  مجلس  انــتــخــاب  يــتــم  وعــنــدمــا 
إفادة من وزارة  العمارة، يفترض أن تصدر  إلدارة 
فــي غضون  الــجــديــدة  اإلدارة  بــأســمــاء  اإلســـكـــان 
ألن  اإلدارة  انـــتـــخـــاب  مــــن  األكــــثــــر  عـــلـــى  ــبــــوع  أســ
اإلفـــادة  هــذه  أن  الــواقــع  ولــكــن  روتينية،  المسألة 

تصدر بعد مضي 7 أشهر أو أكثر.
 237 هــو  التمليك  شــقــة  قــســط  وبــخــصــوص 
دينارا، في حده األعلى، وهو قسط يفوق قسط 
بيت اإلسكان، ففي عقد االنتفاع يبلغ سعر الشقة 
الــفــائــدة يــكــون سعر الشقة  50 ألــف ديــنــار، ومــع 
النهاية فالمنتفع ال  الفعلي 71 ألف دينار، وفي 
الــهــواء، وليس  يملك أرضــا ألنــه يسكن شقة في 
هــنــاك قـــانـــون واضــــح يــبــيــن كــيــف ســتــكــون عليه 
للعمارة،  االفــتــراضــي  العمر  انــتــهــاء  بعد  األمـــور 
أين سيذهب  أو  العمارة،  بناء  إعــادة  وكيف سيتم 

الورثة بعد أن تصبح عمارتهم آيلة للسقوط..!!
كنت  عندما  لي شخصيا  وقــع  ما سبق،  كل   
سابقا،  التمليك  شــقــق  عــمــارات  إلحـــدى  رئــيــســا 
وهناك لجنة تنسيقية تضم إسكان شقق سلماباد، 
الــمــحــرق، الــبــرهــامــة، أم الــحــصــم، تــوبــلــي، سند، 
منطقة اللوزي بمدينة حمد، وتهدف اللجنة إلى 
نجد  أن  ونأمل  التمليك.  شقق  شــروط  تحسين 

من يساعدنا في حل مشكلتنا.

malmahmeed7@gmail.com

من معاناة اتحاد 

المالك في العمارات
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ــات  ــ ــ ــواليـ ــ ــ ــارة الـ ــ ــ ــفـ ــ ــ ــر سـ ــ ــسـ ــ يـ
ــن  عـ تـــــعـــــلـــــن  أن  الــــــمــــــتــــــحــــــدة 
فولبرايت  لــبــرنــامــج  المنافسة 
ــات  ــغــ ــلــ ــــس الــ ــ ــدريـ ــ ــ ــد تـ ــاعــ ــســ ــمــ لــ
 .2022 لعام   )FLTA( األجنبية 
برنامج Fulbright FLTA هو 
بدون  أشهر  تسعة  مــدة  برنامج 
برعاية  عــلــى شــهــادة  الــحــصــول 

وزارة الخارجية األمريكية.
 FLTA بــــــرنــــــامــــــج  يــــــوفــــــر 
ــيـــن فــــرصــــة لــــزيــــادة  ــاركـ ــمـــشـ ــلـ لـ
إجـــادتـــهـــم لــلــغــة اإلنـــجـــلـــيـــزيـــة، 
بمجتمع  مــعــرفــتــهــم  وتـــوســـيـــع 
وثـــقـــافـــة الـــــواليـــــات الــمــتــحــدة 
وصــقــل مــهــاراتــهــم الــتــدريــســيــة، 

األم  ــتـــهـــم  ــغـ لـ تـــــدريـــــس  أثـــــنـــــاء 
األمريكيين  للطاب  )العربية( 
وتعزيز تعليم اللغة األجنبية في 
الكليات والجامعات األمريكية. 
يتفاعل المشاركون في منظمة 

المجتمعات  مــع  أيــًضــا   FLTA
األنشطة  خــال  مــن  المضيفة 
الا منهجية ومشاريع التواصل 
مع المجتمع. آخر موعد لقبول 
الطلبات هو 1 أغسطس 2021.

ال�����س��ف��ارة الأم��ري��ك��ي��ة ت��ع��ل��ن ب��رن��ام��ج 

ف����ول����ب����راي����ت ل���ل���غ���ات الأج���ن���ب���ي���ة

ــؤون  ــشــ ــيــــس لـــجـــنـــة الــ أكــــــد رئــ
الخارجية والدفاع واألمن الوطني 
ــيـــســـي  ــسـ ــد الـ ــمــ ــحــ ــــدس مــ ــنـ ــ ــهـ ــ ــمـ ــ الـ
الـــجـــزيـــرة  ــنــــاة  قــ أن  الـــبـــوعـــيـــنـــيـــن، 
منظمات  من  المدعومة  القطرية 
وجــهــات إرهــابــيــة مـــازالـــت تــتــمــادى 
وتتعنت في تدخلها السافر بشؤون 
»أنها  إلى  البحرين، مشيرًا  مملكة 
الفتنة  وإثــــارة  الــتــحــريــض  تتعمد 
والـــقـــاقـــل بــيــن أفــــــراد الــمــجــتــمــع 
البحريني ألغراض خبيثة هدفها 
الــتــفــريــق بــيــن مـــكـــونـــات الــشــعــب، 
ــي زعـــزعـــة  األمــــــر الــــــذي ُيـــســـهـــم فــ
استقرار وأمن المنطقة، وال يتسق 
الخليجي  الــتــوافــق  متطلبات  مــع 
لدول  العليا  المصلحة  يراعي  وال 

مجلس التعاون الخليجي«.
آن  األوان  »أن  عـــلـــى  وشـــــــدد 
ــم لـــمـــثـــل تــلــك  ــاســ ــد حــ ــ ــع حـ ــوضــ لــ
الــتــصــرفــات الــامــســؤولــة مــن قناة 
والسموم،  األكاذيب  بث  على  دأبــت 
ــة مــن  ــيــ ــابــ ــات إرهــ ــهــ بــــدعــــم مــــن جــ
ــوار«،  ــجــ الــ لــحــســن  االكــــتــــراث  دون 
ــوقــــت نــفــســه »أن  ــي الــ ــًا فــ ــحـ مـــوضـ

تلك األكاذيب تؤكد أن تلك القناة 
وليست مخيرة،  مسيرة  المزعومة 
غير  إلــى تصرفاتها  بالنظر  وذلــك 
المهني  غير  وإعامها  الــمــدروســة 
الـــــــذي وجــــــه الســــتــــهــــداف الــــــدول 
وفق  تحديدا  والخليجية  العربية 
ــر الـــذي يجعلنا  نــهــج خــبــيــث، األمـ
الحقيقي  المستفيد  عن  نتساءل 
غير  اإلعامية  السياسة  تلك  من 

المتزنة«.
ــر، أبـــدى رئيس  مــن جــانــب آخـ
التجمعات  مــن  اســتــنــكــاره  اللجنة 
والـــــمـــــســـــيـــــرات غــــيــــر الـــقـــانـــونـــيـــة 
الـــتـــي تـــقـــوم بـــهـــا فـــئـــة قــلــيــلــة مــن 
ــاص الــامــســؤولــيــن خــال  ــخـ األشـ
ــًا فــي  ــان وخــــصــــوصــ ــ ــدفـ ــ ــم الـ ــراســ مــ
الحالية،  الصحية  ــاع  األوضــ مثل 
الوطني  الفريق  بــقــرارات  ضاربين 
كورونا  لفيروس  للتصدي  الطبي 
عــرض الــحــائــط ومــن دون اكــتــراث 
لــمــا تــــؤدي إلــيــه تــلــك الــتــجــمــعــات 
مـــــن انــــتــــشــــار الـــــفـــــيـــــروس، األمـــــر 
ــــذي يـــهـــدد الــصــحــة الــعــامــة وال  الـ
المتوفين  أهــالــي  مــشــاعــر  يــراعــي 

الصحي  الــوضــع  تسييس  نتيجة 
ألهـــداف ومـــآرب أخـــرى، مــؤكــدا أن 
المسؤولية الكبرى تقع في الوقت 
الـــراهـــن عــلــى الـــدعـــاة والــمــشــايــخ 
المنابر  وأئمة  والخطباء  والكتاب 
لتعزيز  الوسائل  كــل  استغال  فــي 
المسؤولية الدينية والفردية تجاه 
الوضع  ظل  في  وشعبها  البحرين 

ــه الــمــمــلــكــة  الــصــحــي الـــتـــي تــمــر بـ
يتطلب مسؤولية  والــذي  تحديدا، 
كــبــيــرة مـــن كـــل مـــواطـــن بــاالبــتــعــاد 
بــؤرة  تمثل  والــتــي  التجمعات  عــن 
ــاء  ــوبــ وبـــــــاء الســــتــــمــــرار تـــفـــشـــي الــ
الــمــتــضــرر األول  والــــــذي ســيــكــون 
والرئيس هم المنقادين خلف تلك 

التجمعات غير القانونية.

»على  السيسي  النائب  وشــدد 
الكبير في هذه  األمــور  أولــيــاء  دور 
بأبنائهم  االهــتــمــام  عبر  المرحلة 
عبر توعيتهم من خطورة االنقياد 
خــلــف الــمــتــآمــريــن والــمــتــاجــريــن 
بـــهـــؤالء الـــشـــبـــاب لــتــحــقــيــق مـــآرب 
والــــذي ســيــكــون ضحيتهم  ــرى،  أخــ
الكبرى هو هذا الوطن الذي بذل 
الــكــثــيــر فـــي ظـــل حــمــايــة وتــعــزيــز 
الــصــحــة الــعــامــة، والــرســالــة الــيــوم 
قـــبـــل ان يــقــع  أبــــويــــة  هــــي رســــالــــة 

الفأس بالرأس«.
ــيــــســــي »بـــجـــهـــود  وأشـــــــــــاد الــــســ
وجاهزية  ويقظة  الداخلية،  وزارة 
اتسمت  ومــا  األمــن  قــوات  وبديهية 
تعاملها  أثــنــاء  النفس  ضبط  مــن 
ــذه الـــظـــواهـــر فـــي ظل  مـــع مــثــل هــ
ــائـــي  ــنـ ــثـ ــتـ الـــــوضـــــع الــــصــــحــــي االسـ
ذلـــك  »أن  إلـــــى  الفــــتــــًا  الــــحــــالــــي«، 
الصحة  على  كبيرًا  خــطــرًا  يشكل 
والـــــــســـــــامـــــــة الــــــعــــــامــــــة وتــــــجــــــاوز 
لـــإجـــراءات االحــتــرازيــة الــمــقــررة، 
ــن جــهــود  األمــــــر الــــــذي يـــقـــوض مــ
البحرين في التصدي للجائحة«.

محذرا من مغبة االنجرار خلف المحر�شين والمتاجرين بال�شباب

خارجية النواب: التجمعات غير القانونية تقو�ض جهود الت�سدي ل�»كورونا«

ا�شتمرار تدخالت »الجزيرة« في ال�شوؤون الداخلية يوؤكد اأنها معول هدم للبيت الخليجي

} محمد السيسي البوعينين.

ــي بــنــت  أشـــــــادت الـــشـــيـــخـــة مــ
هيئة  رئــيــســة  خليفة  آل  محمد 
الــــبــــحــــريــــن لـــلـــثـــقـــافـــة واآلثـــــــــار 
بــالــمــشــاريــع الـــفـــائـــزة بــمــســابــقــة 
ــؤكــــدة أن  ــّرق« مــ ــمــــحــ »جـــلـــيـــس الــ
الفائزون  التي صّممها  المقاعد 
سيتم تنفيذها ووضعها في أماكن 
محددة على موقع »مسار اللؤلؤ: 
ــلـــى اقـــتـــصـــاد جــــزيــــرة«  ــاهــــد عـ شــ
ــتـــراث  الــمــســجــل عـــلـــى قـــائـــمـــة الـ
اليونيسكو،  لمنظمة  الــعــالــمــي 
وذلك خال استقبالها الفائزين 
بالمسابقة في مبنى الهيئة أمس 
األحد الموافق 13 يونيو 2021م، 
بحضور الشيخة ها بنت محمد 
ــام الــثــقــافــة  آل خــلــيــفــة مـــديـــر عــ

والفنون.
ــي بنت  ــرت الــشــيــخــة مـ ــكـ وشـ
الـــفـــائـــزيـــن  خــلــيــفــة  آل  مـــحـــمـــد 
ــم وتـــقـــديـــمـــهـــم  ــهـ ــتـ ــاركـ ــشـ عـــلـــى مـ
ــة ومــبــتــكــرة  ــيــ ــداعــ لــتــصــامــيــم إبــ
تــتــمــاشــى مــع مــشــاريــع الــنــهــوض 

ــي لــمــديــنــة  ــرانـ ــمـ ــعـ بــالــمــشــهــد الـ
الــمــحــّرق الــتــاريــخــيــة، مــؤكــدة أن 
مع  للعمل  دومــــًا  تــســعــى  الــهــيــئــة 
الــفــنــانــيــن وأصـــحـــاب اإلبـــداعـــات 
ضمن مشاريعها وسترى األعمال 
الفائزة النور مع استكمال موقع 
مــســار الــلــؤلــؤ نــهــايــة هـــذا الــعــام، 

رافــدًا لصناعة  وهو موقع يشكل 
سياحة ثقافية مستدامة وتنمية 
تـــرتـــقـــي بـــالـــمـــجـــتـــمـــع الــمــحــلــي 
وبمكانة البحرين على المستوى 

اإلقليمي.
الفائزون  توّجه  جانبهم  من 
الشيخة  إلى  بالشكر  بالمسابقة 

خــلــيــفــة  آل  مـــحـــمـــد  ــنــــت  بــ مـــــي 
البحرين للثقافة واآلثار  ولهيئة 
للجمهور  الــفــرصــة  إتـــاحـــة  عــلــى 
لــلــمــشــاركــة فـــي تــجــمــيــل مــامــح 
أهمية  مؤكدين  البحرين،  مــدن 
المشهد  فــي  الــفــنــانــيــن  مــشــاركــة 
الثقافي والحضاري في المملكة. 

والفائزون في المسابقة هم: 
الــرحــمــن عــبــداهلل عن  روان عــبــد 
من  مستوحى  لمقعد  تصميمها 
بوخمسين  حامد  اللؤلؤ،  أشكال 
 Civil« مـــــــن  ــي  ــ ــمـ ــ ــريـ ــ كـ ــي  ــ ــلــ ــ وعــ
Architect« عن تصميم مقعد 
مستوحى من الجدران الحجرية 
لــقــلــعــة بـــو مـــاهـــر، حــســام يــوســف 
عــن مــقــعــد مــســتــوحــى مــن سفن 
فــريــدون  ــورة  نـ التقليدية،  الــــداو 
عن مقعد بعنوان »التواء متوازن« 
ومــســتــوحــى مــن ظـــروف الــغــوص 
البحارة  عايشها  الــتــي  القاسية 
وغواصو اللؤلؤ، نادر العباسي عن 
تصميم مقعد يعكس التفاعات 
االجتماعية  الحياة  شكلت  التي 
ــرًا  ــيــ فــــي مـــديـــنـــة الـــمـــحـــرق، وأخــ
الشهابي وحسين عيسى  فضيلة 
الداخلي  للتصميم  آرتيريور  من 
عـــن تــصــمــيــم مــقــعــد يــكــشــف عن 
تفاعات الحياة االجتماعية في 

بيوت المحرق القديمة.

ال�س���يخة م���ي: الم�س���اريع الفائ���زة بم�س���ابقة »جلي����ض المح���ّرق«

ال��ج��اري ال��ع��ام  ن��ه��اي��ة  ال��ل��وؤل��وؤ«  »م�����س��ار  �سمن  ال��ن��ور  ���س��ت��رى 

} الشيخة مي خال استقبالها أصحاب المشاريع الفائزة بمسابقة »جليس المحّرق.

)إنا هلل وإنا إليه راجعون(

بسم اهلل الرحمن الرحيم

»يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك
 راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي«

»صدق اهلل العظيم«

يتقـــدم

رئي�س واأع�شاء مجل�س 

االإدارة وجميع العاملين في

بخال�ض التعازي والموا�ساة اإلى الزميل

اإبراهيم ح�سن هنون

ل���وف��اة المغف����ور ل�����ها

والدته

�سائلين المولى العلي القدير اأن يتغمد الفقيدة 

بوا�سع رحمته وي�سكنها ف�سيح جناته ويلهم اأهلها 

وذويها ال�سبر وال�سلوان

شارك المجلس األعلى للمرأة في مؤتمر 
أقيم عن بعد  والــذي  الثامن  الدولي  الــروتــاري 
بـــرعـــايـــة كــريــمــة مـــن صـــاحـــب الــســمــو الــمــلــكــي 
العهد  ولــي  آل خليفة  بن حمد  األمير سلمان 

رئيس مجلس الوزراء.
واستعرضت عضو المجلس األعلى للمرأة 
المجلس وعمله  الزياني مسيرة  أفنان  السيدة 
مــنــذ نــشــأتــه قــبــل حـــوالـــي عــشــريــن عــامــا حتى 
اآلن باعتباره اآللية الوطنية الرسمية المعنية 
ضمن  وذلــك  البحرينية  الــمــرأة  تقدم  بمتابعة 
الــمــرأة  لنهوض  الوطنية  الخطة  تنفيذ  إطـــار 
والمؤسسات  الــوزارات  مع  بالتعاون  البحرينية 
الرسمية ومؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات 

المجتمع المدني.
البحرينية  المرأة  أن  أفنان  وأكدت السيدة 
ــيـــادة الـــرشـــيـــدة،  ــانـــدة الـــقـ تــحــظــى بـــدعـــم ومـــسـ
حمد  الملك  جــالــة  خــطــاب  بــذلــك  مستذكرة 
التشريعية  السلطة  أمــام  آل خليفة  بن عيسى 
المرأة  إلــى تجاوز  أشــار فيه  والــذي  عــام 2017، 
كما  التقليدية.  التمكين  مــراحــل  البحرينية 
الــســمــو الملكي األمــيــرة  بـــدور صــاحــبــة  أشــــادت 
ــيـــم آل خــلــيــفــة فـــي قــيــادة  ــراهـ ســبــيــكــة بــنــت إبـ
أقصى  على  يدل  مما  للمرأة  األعلى  المجلس 

درجات التزام الدولة تجاه تقدم المرأة.
اليوم  المرأة  إليه  وصلت  ما  أن  وأوضحت 
ــانـــات دســـتـــوريـــة  ــدم يــســتــنــد عـــلـــى ضـــمـ ــقـ مــــن تـ
واضحة تعزز مبدأ التوازن بين الجنسين. كما 
اطاق  منذ  للمرأة  األعلى  المجلس  أن  أكــدت 

البحرينية،  بالمرأة  للنهوض  الوطنية  الخطة 
لــلــمــرأة كمحور  الــمــشــاركــة االقــتــصــاديــة  حـــدد 
بــالــمــرأة.بــاإلضــافــة  الــنــهــوض  لتحقيق  أســاســي 
إلى ذلك، فإن الكثير من التقدم المحرز فيما 
يتعلق بتكافؤ الفرص للمرأة يرجع إلى تنفيذ 
النموذج الوطني للتوازن بين الجنسين، والذي 
التوازن  يعد كإطار حوكمة متكامل لتطبيقات 
الــســيــاســات  الــجــنــســيــن مــن خـــال تفعيل  بــيــن 
والموازنات وإدارة المعرفة والتدقيق والمراقبة 
المستوى  على  المحقق  األثــر  لقياس  وصــواًل 

الوطني.
وأوضـــحـــت أن الــمــجــلــس األعـــلـــى لــلــمــرأة 
الداعمة  النوعية  المبادرات  من  العديد  أطلق 
ذلك  فــي  بما  لــلــمــرأة،  االقــتــصــاديــة  للمشاركة 
التكنولوجيا  مجال  فــي  »الــمــرأة  لجنة  إنــشــاء 

المالية«، ومركز تنمية قدرات المرأة البحرينية 
»ريــادات« بالتعاون مع بنك البحرين للتنمية، 
بــالــتــعــاون مع  »ريــــــادات«  واســتــحــداث محفظة 
الــمــشــاركــة  لتنمية  »تــمــكــيــن«  الــعــمــل  صـــنـــدوق 
األنشطة  ودعم  البحرينية  للمرأة  االقتصادية 
البحرين،  في  والمتوسطة  الصغيرة  التجارية 
ــرف لـــرائـــدة  ــشـ ــادرة امـــتـــيـــاز الـ ــبــ ــداث مــ ــحـ ــتـ واسـ
»صادرات  برنامج  وإطاق  البحرينية،  األعمال 
المرأة« لدعم وصول المرأة لألسواق العالمية.
على  انعكست  الــمــبــادرات  تلك  أن  إلــى  ولفتت 
واقع المشاركة االقتصادية للمرأة البحرينية، 
ــتـــاك الـــمـــرأة  ــول نــســبــة امـ ــ بــمــا فـــي ذلــــك وصـ
لــلــســجــات الــتــجــاريــة إلــــى 43% مـــن إجــمــالــي 
البحرين،  التجارية في مملكة  عدد السجات 
فــيــمــا بــلــغــت نــســبــتــهــا 28% مـــن إجــمــالــي عــدد 

 %39 وأن  الــبــحــريــن  بــورصــة  فــي  المستثمرين 
من الشركات التي استفادت من دعم »صادرات 

البحرين« تملكها وتديرها نساء.
الـــزيـــانـــي عــلــى جـــهـــود مملكة  أثـــنـــت  كــمــا 
كــوفــيــد-19،  الــتــصــدي لجائحة  فــي  الــبــحــريــن 
بناء على تجربة البحرين ألكثر من عقد من 
لنهوض  الوطنية  الخطة  تنفيذ  فــي  الــزمــان 
الـــمـــرأة الــبــحــريــنــيــة والـــمـــبـــادرات االســتــبــاقــيــة 
لها  االقتصادية  المشاركة  الستدامة  الداعمة 
على  البحرين  مملكة  فكانت  الجائحة،  أثناء 
الــدول في  أوائــل  الحصر من  المثال ال  سبيل 
العالم التي طبقت سياسة العمل من المنزل 
على مستوى الدولة لألمهات في القطاع العام 
من خال توجيه ملكي أعلن في مارس 2020، 
وتم  الصلة  ذات  الحكومية  الجهات  تبنته  وقد 
توسيعه إلى 70% من القوى العاملة، باإلضافة 
ــراءات الــداعــمــة  ــ إلـــى عـــدد مــن الــتــدابــيــر واإلجــ
ومستمرة  دائــمــة  بصفة  مرجعتها  يــتــم  الــتــي 

لتلبية احتياجات األفراد وأصحاب األعمال. 
واختتمت الزياني كلمتها باإلشادة بالدور 
الــمــحــوري لــلــمــرأة الــبــحــريــنــيــة األم والــعــامــلــة 
األمامية  الصفوف  فــي  والعاملة  والمتطوعة 
بتفاٍن وإصرار على خدمة وحماية أرواح وأمن 
ــة الــمــواطــنــيــن والــمــقــيــمــيــن عــلــى ســـواء.  ــ وراحـ
البحرين  قيادة  إلى  واالمتنان  التحية  موجهة 
ــا ونـــســـائـــهـــا الــــذيــــن صــــمــــدوا وعــمــلــوا  ــهـ ــالـ ورجـ
فريق  هو  واحــد  كفريق  ومتناغمين  متحدين 

البحرين. 

»الأع����ل����ى ل���ل���م���راأة« ي�����س��ت��ع��ر���ض م�����س��ي��رة ت���ط���ور ال��م�����س��ارك��ة 

الق��ت�����س��ادي��ة ل���ل���م���راأة ال��ب��ح��ري��ن��ي��ة اأم�����ام م��وؤت��م��ر ال���روت���اري

} الأعلى للمراأة خالل م�شاركته اأمام م�ؤتمر الروتاري الدولي. 

تــفــقــدت فــائــقــة بــنــت ســعــيــد الــصــالــح وزيـــرة 
ــيـــد الـــمـــانـــع وكــيــل  الـــصـــحـــة بــمــعــيــة الـــدكـــتـــور ولـ
الــــدوري لجميع  الــفــحــص  أمـــس عملية  الـــــوزارة 
السنابس  بمنطقة  الصحة  وزارة  مبنى  موظفي 
ــراءات  ــ ــراج الــخــيــر، حــيــث تــأتــي هـــذه اإلجــ ــ فـــي أبـ
التي تطبقها الوزارة تنفيًذا للقرارات التي أعلن 
لفيروس  للتصدي  الطبي  الوطني  الفريق  عنها 
كورونا )كوفيد-19( بعد العرض وموافقة اللجنة 
الخدمة  جهاز  بتوجيهات  والــتــزاًمــا  التنسيقية، 
المدنية بشأن إلزامية الفحص السريع لفيروس 

كورونا لموظفي الجهات الحكومية. 
إجــراء  على  »الصالح«  الــوزيــرة  اطلعت  وقــد 

الفحص السريع الذي يجرى لجميع الموظفين 
الــــمــــوجــــوديــــن فـــــي الــــعــــمــــل، وفـــــــق اإلجـــــــــــراءات 
تعزز ضمان  التي  الوقائية  والتدابير  االحترازية 

صحة وسامة جميع الموظفين. 
ــنـــت عـــلـــى ســـيـــر عــمــلــيــة  وخــــــال جــولــتــهــا أثـ
من  شــهــدتــه  ومـــا  للموظفين  الــســريــع  الــفــحــص 
تنظيم، مشيدة بجهود الموظفين الذي ساهموا 
للتأكد  الفحص  متطلبات  واستكمال  إنجاز  في 
من سامة جميع الموجودين في مقرات العمل، 
الوقائية  التدابير  على  الحفاظ  بضرورة  منوهة 
وإجراءات السامة التي وضعها الفريق الوطني 

الطبي .

وزي���رة ال�سح���ة تتفق���د اإج���راءات الفح����ض ال�س���ريع لموظف���ي ال���وزارة

} وزيرة الصحة خال جولتها التفقدية.
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وزارة  دأبـــــت  الـــتـــي  الــيــومــيــة  األرقـــــــام 
خالل  يوميا  عنها  اإلعــالن  على  الصحة 
اإلصابات  أعــداد  عن  الماضية،  األسابيع 
بفيروس  اإلصابة  عن  الناجمة  والوفيات 
وتطرح  مألوفة،  أرقـــام غير  هــي  »كــورونــا«، 
التساؤل عن مدى إمكانية تجاوز الوضع 
وهي  أيضا،  منه  والــخــروج  فيه  كنا  الــذي 
تــســر  وأخــــبــــار ال  أرقـــــــام  شــــك  أدنــــــى  دون 
إذا  مبالغة  أدنـــى  هــنــاك  فليس  الجميع، 
القليلة  األســابــيــع  أو  األيـــام  بــأن  قلنا  مــا 
الماضية شكلت هاجسا بالنسبة لجميع 
الــمــواطــنــيــن والــمــقــيــمــيــن، وفــــي الــوقــت 
نــفــســه شــكــلــت عــبــئــا إضــافــيــا ثــقــيــال على 
األمامية  الــصــفــوف  فــي  العاملين  كــاهــل 
للتصدي للفيروس، وهي تطورات سلبية 
ما كانت لتحدث لو كان هناك التزام دقيق 

باإلجراءات االحترازية.
الــذي شهدته البحرين  هــذا االرتــفــاع 
ــداد اإلصـــابـــات  ــ لـــم يــكــن مــســبــوقــا، فـــي أعـ
بــ»كورونا« والتي كسرت حاجز الثالثة آالف 
إصابة في اليوم الواحد إلى جانب ارتفاع 
آخـــر ومــخــيــف أيــضــا فــي أعــــداد الــوفــيــات 
اقتربت من الثالثين حالة وفاة في اليوم 
الواحد، األمر الذي شكل حالة من الهلع 
هذه  والمقيمين،  المواطنين  أوساط  في 
التحوالت في الوضع الصحي الناجم عن 
تفشي الفيروس استدعت خطوات عملية 

للحد من ارتفاع اإلصابات.
هـــذه بــال شــك كــانــت تـــطـــورات سلبية 
بكل تأكيد مقلقة وال تتناسب مع الجهود 
الــتــي يــقــوم بــهــا الــفــريــق الــوطــنــي الطبي 
ــيـــروس كــــورونــــا والـــجـــهـــات  ــفـ لــلــتــصــدي لـ
دفع  الــذي  األمــر  الصلة،  ذات  الحكومية 
ــى الـــعـــودة مـــجـــددًا  بــالــفــريــق الــوطــنــي إلــ
ــراءات التي  ــ إلــى اتــخــاذ الــعــديــد مــن اإلجـ
طبقت مع االنتشار األول للفيروس، وهي 
النظر عن  إجـــراءات ال مفر منها، بغض 

األسباب التي أدت إلى هذا االرتفاع، وقد 
أثبتت هذه اإلجراءات جدواها وفائدتها، 
وهو ما تؤكده األرقام المرصودة من جانب 
وزارة الصحة والتي سجلت انخفاضا في 
متوسط عدد اإلصابات اليومية بفيروس 
19«، خــالل  »كـــوفـــيـــد  الــمــســتــجــد  كــــورونــــا 
ــوع الـــمـــاضـــي، حــيــث بــلــغ مــتــوســط  األســـبـ
الحاالت القائمة 1456 حالة مقابل 2616 
حــالــة فــي األســـبـــوع الــــذي ســبــقــه، بنسبة 

انخفاض تصل إلى 45% تقريبا.
أرقــــــام  أن  عـــلـــى  ــان  ــ ــنـ ــ اثـ يـــخـــتـــلـــف  ال 
األسابيع  خــالل  الــتــي سجلت  اإلصــابــات 
الــمــاضــيــة هـــي أرقــــــام عــالــيــة جـــــدا، بكل 
الــمــقــايــيــس، لــيــس فــقــط بــالــنــســبــة لعدد 
ومقيمين  مواطنين  من  البحرين  سكان 
ــام صــغــيــرة،  ــأرقــ بــ إال  ــاوز،  ــجـ ــتـ يـ الـــــذي ال 
الــمــلــيــون ونــصــف الــمــلــيــون نــســمــة، وإنــمــا 
مقارنة بأرقام اإلصابات التي سجلت قبل 
الــهــجــمــة األخـــيـــرة، لــذلــك يــمــكــن الــقــول 
الجهود  مــن  الكثير  خسرت  البحرين  إن 
التي بذلها أبناؤها في الصفوف األمامية 
والجهات األخرى ذات الصلة، في مسعاها 
خطورته  من  والحد  للفيروس  للتصدي 
الــمــجــتــمــع، مواطنين  ــاره عــلــى حــيــاة  ــ وآثـ

ومقيمين.
ــام  حــيــن يــتــفــحــص الـــمـــرء تــلــك األرقــ
ــا بـــآخـــر إحــصــائــيــة  ــهـ ــارنـ ــقـ الــمــخــيــفــة ويـ
الصحة،  وزارة  عــن  صـــدرت  استقصائية 
واالنخفاض الكبير الذي شهدته الساحة 
الوطنية بعد تطبيق اإلجراءات األخيرة، 
يصل إلى ما يشبه القناعة المطلقة في 
االرتفاع  ذلــك  إلــى  أدت  التي  أن األســبــاب 
األخــــيــــر تــــعــــود إلـــــى خـــلـــل فــــي االلــــتــــزام 
بها  التي توصي  بــاإلجــراءات االحــتــرازيــة 
للجهود  عالقة  وال  الصلة،  ذات  الجهات 
الوطني  الــفــريــق  يــقــودهــا  الــتــي  الوطنية 
هذا  في  تقدم  التي  الصحية  والخدمات 

المختلفة  الــتــطــعــيــمــات  ومــنــهــا  اإلطـــــار، 
ــا الــمــمــلــكــة والـــتـــي أثــبــتــت  ــهـ ــازتـ الـــتـــي أجـ

مفعولها ومأمونيتها.
ــام األخــيــرة لـــوزارة  تثبت وتــؤكــد األرقــ
الصحة أن دورنا، كمواطنين ومقيمين, ال 
يقل أهمية عن الدور الذي يؤديه الفريق 
الوطني للتصدي للفيروس، فالدور الذي 
ليس  والمقيم  المواطن  يؤديه  أن  يجب 
الوطني  الفريق  لمهمة  داعما فقط  دورا 
والجهات األخرى ذات الصلة، وإنما مكمل 
الوطني  التصدي  جهود  من  جــزءا  ويعد 
الــشــامــل لــهــذا الـــفـــيـــروس، وكــمــا يضحي 
ــة بــأنــفــســهــم  ــيــ ــامــ أفــــــــراد الـــصـــفـــوف األمــ
وبجهودهم، بل وبالتزاماتهم األسرية، في 
فعلينا  للفيروس،  التصدي  واجــب  إطــار 
نتحمل  أن  ومقيمين,  كمواطنين  نحن، 
بالمساهمة  وااللــتــزام  المسئولية  نفس 
التصدي،  عملية  في  والفعالة  المباشرة 
عبر االلــتــزام الــدقــيــق واألمــيــن والــصــارم 
بها  يوصي  التي  االحترازية  بــاإلجــراءات 

الفريق الوطني.
أهمية االلتزام باإلجراءات االحترازية 
الصحية  والفوائد  الجديد  باألمر  ليس 
واالجتماعية من وراء هذا االلتزام ليست 
بإمكاننا جميعا  وكــان  أحــد  على  بخافية 
لو  األول  المربع  إلــى  الــعــودة  نــتــدارك  أن 
كان هناك التزام حقيقي بهذه اإلجراءات، 
فاألرقام العالية التي كانت وزارة الصحة 
األخــيــرة  األســابــيــع  يــومــيــا خـــالل  تعلنها 
مـــن شــهــر مــايــو الــمــاضــي، وقــبــل تطبيق 
الفريق  أعلنها  التي  األخــيــرة  ــراءات  اإلجـ
الــوطــنــي، تــؤكــد هـــذه الــحــقــيــقــة، وأعــــادت 
تــأكــيــدهــا األرقــــام األخــيــرة الــتــي تحدثت 
أظـــهـــرت  والـــــتـــــي  الـــصـــحـــة  وزارة  ــنـــهـــا  عـ
بعد  أعداد اإلصابات  كبيرا في  انخفاضا 

دخول هذه اإلجراءات حيز التنفيذ.

الــبــنــوك  ادراك  عـــن  تــعــبــيــرا 
التكنولوجيا  ألهمية  المركزية 
بنك  مــن خــالل  قــامــت  المالية، 
الـــتـــســـويـــات الـــدولـــيـــة الـــــذي هو 
مؤسسة مالية دولية تضم نحو 
)60( بنكا مركزيا، وتأسست عام 
ســـويـــســـرا،  فــــي  ــازل  ــ بــ فــــي   1930
في  الــمــركــزيــة  لــلــبــنــوك  كمظلة 
الــعــالــم، قــامــت فــي شــهــر يونيو 
ابتكار،  مركز  بإنشاء   2019 عــام 
ــازل،  الــــذي تــتــوزع مــقــراتــه فــي بـ
ــورة،  ــ ــافـ ــ ــغـ ــ ــنـ ــ وهــــــونــــــج كـــــونـــــج وسـ
ولـــتـــعـــمـــل مــــن خــــاللــــه الـــبـــنـــوك 
الــمــركــزيــة وتـــتـــعـــاون عــلــى نحو 
أوثق في التعامل مع مستجدات 
التكنولوجيا المالية، وبما يؤدي 
الى تحسين أداء النظام المالي 
العالمي ومعرفة وتطوير الرؤى 
السائدة في مجال التكنولوجيا 
ــتـــي تـــؤثـــر فـــي عمل  الــمــالــيــة الـ
ـــد اكـــد  ــنـــوك الـــمـــركـــزيـــة. وقــ ــبـ الـ
تتنبه  ان  ــرورة  ــ ضــ عــلــى  الــبــنــك 
تغلغل  الى مجاالت  العالم  دول 
العمالقة  التكنولوجيا  شــركــات 
يمكن  ومــا  المالي  القطاع  إلــى 
مثل  قضايا  مــن  ذلــك  يثيره  ان 
والمنافسة  البيانات  خصوصية 
ــواق والــصــيــرفــة. كــمــا اكــد  ــ واألسـ
ابــتــكــار  الـــبـــنـــك عـــلـــى ان مـــركـــز 
ســـيـــســـاعـــد الـــبـــنـــوك الـــمـــركـــزيـــة 
عــلــى الــتــعــرف عــلــى االتــجــاهــات 
الــعــامــة ذات الــصــلــة فـــي مــجــال 
ــا، ودعــــــــــم هــــذه  ــيــ ــوجــ ــولــ ــنــ ــكــ ــتــ الــ
الــتــطــورات متى اتــســق ذلــك مع 
المتطلبات  وتحديث  تفويضها، 
ــنـــاســـب  ــتـ ــا يـ ــ ــمـ ــ الـــتـــنـــظـــيـــمـــيـــة بـ
ــرار  ــقـ ــتـ ــع هـــــدف حـــمـــايـــة االسـ مــ
حافزا  البنك  كــان  وقــد  المالي. 
ــا لـــلـــبـــنـــوك الـــمـــركـــزيـــة  ــهــ ومــــوجــ
لتطوير  التنظيمية  والــجــهــات 
ــة فـــــي ضــــوء  ــ ــابـ ــ ــرقـ ــ عـــمـــلـــيـــات الـ
الناجمة  الــجــديــدة  الــتــحــديــات 
عـــن الــتــكــنــولــوجــيــا الــمــالــيــة او 
ــاع الـــفـــضـــاء  ــاتــــســ ــبـــطـــة بــ ــرتـ الـــمـ
الــذي قــادت اليه، وزيــادة  المالي 
ــد احــتــمــاالت  قــدراتــهــا عــلــى رصـ
المشروعة  غــيــر  األمــــوال  تــدفــق 
والــســرقــة. مما دفع  واالحــتــيــال 
الـــى السعي  الــمــركــزيــة  الــبــنــوك 
لــتــنــظــيــم بـــيـــئـــة الــتــكــنــولــوجــيــا 
الوطنية  وتــشــريــعــاتــهــا  الــمــالــيــة 
بــشــكــل فـــعـــال ومـــؤثـــر، وتــطــبــيــق 
بأساليب  التنظيمية  الــمــعــارف 

جديدة، وتعزيز التعاون اقليميا 
ودولـــيـــا بــيــن الــبــنــوك الــمــركــزيــة 
المالية  والــمــؤســســات  الــوطــنــيــة 
الــــدولــــيــــة والــــبــــنــــوك وشــــركــــات 
والقطاع  المالية  التكنولوجيا 
مملكة  صعيد  وعــلــى  الــخــاص. 
ادركــت  حكومتها  فــان  البحرين 
ــوقـــت مــبــكــر اهـــمـــيـــة اســتــثــمــار  بـ
لالرتقاء  المالية  التكنولوجيا 
بـــالـــنـــظـــام الـــمـــالـــي والــمــصــرفــي 
ــبــــالد، لــتــحــديــث وتــعــزيــز  فـــي الــ
دورهـــــا كــمــركــز مــالــي ومــصــرفــي 
ناحية، ومن  اقليمي متميز من 
الوفورات  استثمار  اخرى  ناحية 
ــاديــــة والـــمـــالـــيـــة الــتــي  ــتــــصــ االقــ
المالية  التكنولوجيا  تحققها 
المستدامة  التنمية  لتحقيق 
الريادة  على  قائم  عصري  بأفق 
ــة الــتــمــويــل  ــ ــاحـ ــ ــار، واتـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ واالبـ
المتوسطة  للمنشآت  المناسب 
الصغر  والمتناهية  والــصــغــيــرة 
ودعم المبتكرين، وتمكينهم من 
تنفيذ مشروعاتهم بنجاح ودون 
ــع تــطــويــر  عــــوائــــق، بــالــتــزامــن مـ
الــنــظــم والــتــشــريــعــات والــرقــابــة 
ـــة. فـــــكـــــان تـــوطـــيـــن  ــيـ ـــرفــ ــصـ ــمــ الــ
شـــركـــات الــتــكــنــولــوجــيــا الــمــالــيــة 
بينها  الــتــعــاون  قـــواعـــد  ــاء  ــ وارســ
العام  والقطاعين  البنوك  وبين 
اركـــان السياسة  والــخــاص، احــد 
ــي يـــقـــودهـــا  ــ ــتـ ــ ــة الـ ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ االقـ
مــجــلــس الــتــنــمــيــة االقــتــصــاديــة 
ــــل تحقيق  وألجـ الــمــمــلــكــة.  فـــي 
هذه االهداف فقد رعت حكومة 
المبادرات  من  العديد  البحرين 
ــات  ــ ــركـ ــ ــزة لــــــجــــــذب شـ ــ ــفـ ــ ــحـ ــ ــمـ ــ الـ
الــتــكــنــولــوجــيــا الـــمـــالـــيـــة. فــفــي 
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ــدى الـــتـــقـــنـــيـــة  ــتــ ــنــ الـــمـــمـــلـــكـــة مــ
الشرق  لمنطقة  األول  المالية 
نظمته  الذي  وإفريقيا  األوسط 
شركة الخدمات المالية العربية 
ــايــــة  ــت رعــ ــحــ ـــن تــ ــحــــريـ فــــــي الــــبــ
ــركـــزي،  ــمـ مـــصـــرف الـــبـــحـــريـــن الـ
ــم مــــن مــجــلــس الــتــنــمــيــة  ــدعــ وبــ
االقــــتــــصــــاديــــة، والـــــــــذي افــتــتــح 
مصرف  لمحافظ  مهمة  بكلمة 
البحرين المركزي أبرزت أهمية 
وضــرورة  المالية،  التكنولوجيا 
ــام الـــبـــنـــوك بــتــبــنــي حــلــولــهــا  ــيـ قـ
مـــن أجــــل تــوفــيــر خــدمــة أفــضــل 
للعمالء. ودعا المنتدى البنوك 
الــى اقــامــة شــراكــات مــع شركات 

موضحا  المالية،  التكنولوجيا 
األهمية البالغة لآلثار المترتبة 
ــنـــيـــاتـــهـــا  ــى اســــــتــــــخــــــدام تـــقـ ــ ــلـ ــ عـ
الــحــديــثــة عــلــى أعــمــال الــبــنــوك 

والقطاع المالي عموما. 
ــارس/2017 وقع  ــ  وفــي 30/مـ
مــجــلــس الــتــنــمــيــة االقــتــصــاديــة 
ــاد  ــ ــحـ ــ ــن واتـ ــريــ ــحــ ــبــ بـــمـــمـــلـــكـــة الــ
المالية  للتكنولوجيا  سنغافورة 
 Singapore Fintech Consortium(
تـــطـــويـــر  فــــــي  الـــمـــتـــخـــصـــص   )
وشركة  التكنولوجيا،  حاضنات 
تــــروشــــال إنــفــســتــمــنــت بـــارتـــنـــرز 
 Trucial Investment( ليميتد 
Partners( المتخصصة في إدارة 
تتخذ من  والــتــي  االســتــثــمــارات 
دبــــي مـــقـــرا لـــهـــا، عــلــى اتــفــاقــيــة 
شراكة لتطوير البيئة المساندة 
واإلطار التنظيمي للتكنولوجيا 
المالية في البحرين. مما مهد 
إلرساء قواعد البنية التنظيمية 
والـــتـــشـــريـــعـــيـــة لــلــتــكــنــولــوجــيــا 
ــة، وإطــــــــــــالق مـــصـــرف  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ الـ
البحرين المركزي وحدة خاصة 
وبيئة  الــمــالــيــة،  بــالــتــكــنــولــوجــيــا 
حلول  الختبار  رقابية  تجريبية 
تسمح  الــمــالــيــة  الــتــكــنــولــوجــيــا 
المالية  التكنولوجيا  لــشــركــات 
تركز  التي  المالية  والمؤسسات 
الرقمي في جميع  الطابع  على 
وتجربة  باختبار  العالم  أنــحــاء 
المصرفية  وحــلــولــهــم  أفــكــارهــم 
ــحــــريــــن، االمــــــــر الـــــذي  فـــــي الــــبــ
المالي  قطاعها  تبني  في  اسهم 
والمصرفي لتطبيقات وخدمات 

التكنولوجيا المالية.
ــة الـــــبـــــحـــــريـــــن  ــ ــكــ ــ ــ ــل ــ ــمــ ــ ــمــ ــ ولــ
الــســبــق اقــلــيــمــيــا فـــي االهــتــمــام 

بــتــطــبــيــقــات تــكــنــولــوجــيــا بــلــوك 
فـــي   )Blockchain( ــن  ــيــ ــشــ تــ
مـــــجـــــال الـــــخـــــدمـــــات الـــمـــالـــيـــة 
عام  في  سنت  فقد  والحكومية. 
الــســجــالت  بــشــأن  قــانــونــا   2018
االلــكــتــرونــيــة الــقــابــلــة لــلــتــداول، 
ــار الــقــانــونــي  ــ ــــذي يــوفــر االطـ والـ
الـــمـــالئـــم والــــداعــــم الســتــخــدام 
ــــوك تـــشـــيـــن والـــتـــقـــنـــيـــات  ــلـ ــ ــبـ ــ الـ
معامالت  في  االخــرى  الحديثة 
الــقــطــاع الـــتـــجـــاري والــحــكــومــي 
ان مجلس  كــمــا  الــمــمــلــكــة.  فـــي 
منذ  عمل  االقتصادية  التنمية 
ــع  وضـ ــى  ــلـ عـ ــا  ايــــضــ  2018 عــــــام 
لتطبيقات  وطنية  استراتيجية 
ــن فـــــــي مــــجــــال  ــيــ ــشــ الـــــبـــــلـــــوك تــ
الحكومية ومؤسسات  الخدمات 
الــقــطــاع الــخــاص. ومــمــا ينبغي 
االشارة اليه ان عددا من البنوك 
ــة فــــي الــــبــــالد طــبــقــت  ــاريـ ــجـ ــتـ الـ
ــات الــمــصــرفــيــة  ــدمــ ــخــ ــام الــ نــــظــ
 ،2000 سنة  منذ  االنــتــرنــت  عبر 
ــدت خــــطــــوات مـــتـــطـــورة  ــمــ ــتــ واعــ
ــامــــالت الـــمـــصـــرفـــيـــة  ــعــ ــمــ فـــــي الــ
واعتمدت  البنكية،  والتحويالت 
ــرى مــــن الــبــنــوك  ــ مــجــمــوعــة اخــ
فــيــهــا تــطــبــيــقــات كـــثـــيـــرة يــمــكــن 
مــن خــاللــهــا اســتــعــمــال الــهــاتــف 
النقال في العمليات المصرفية، 
وتـــحـــويـــل الــمــبــالــغ واســـتـــخـــدام 
ــام بــنــفــت فــــي الـــتـــســـوق مــن  نـــظـ
خـــالل بــطــاقــة خـــاصـــة، وقــدمــت 
ــات  ــدمـ ــا عــــــدة خـ ــنــــوك أيــــضــ ــبــ الــ
مــنــهــا الــمــحــفــظــة االلــكــتــرونــيــة 
بالتعاون  االلكترونية  والشيكات 
المركزي.  البحرين  مع مصرف 
المالية  الشركات  بعض  ان  كما 
فــــــي الــــبــــحــــريــــن تــــحــــولــــت مــن 
التقليدية  الــمــالــيــة  الــخــدمــات 
الى تقديم خدمات التكنولوجيا 
الــمــالــيــة مــثــل شــركــة الــخــدمــات 
الــتــي تحولت  الــعــربــيــة  الــمــالــيــة 
السياحية  الشيكات  إصــدار  من 
البطاقات  إدارة  إلــى  التقليدية 
ــدام  ــخــ ــتــ ــاســ والــــــمــــــدفــــــوعــــــات، بــ
عام  منذ  المالية  التكنولوجيا 
خــدمــاتــهــا  ايــضــا  وتـــقـــدم   ،2017
لالستفادة  للبنوك  االستشارية 
مـــن الــتــكــنــولــوجــيــا الــمــالــيــة في 
أفضل  تقديم خدمات مصرفية 

للعمالء.
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كـــثـــيـــرٌة هـــي الـــتـــحـــديـــات الـــتـــي أوجـــدهـــا 
ــا، لــعــل أهــمــهــا تــعــدد  تــحــدي جــائــحــة كــــورونــ
الــمــخــاطــر الـــتـــي تـــواجـــه الـــــــدول، الـــــذي لم 
التقليدي،  بالمفهوم  فحسب  عسكريًا  يعد 
وإنــمــا تــعــددت جــوانــبــه الــصــحــيــة والــغــذائــيــة 
ــة واالجـــتـــمـــاعـــيـــة وغـــيـــرهـــا من  ــاديـ ــتـــصـ واالقـ
من  العديد  أدركــت  وربما  األخـــرى،  الجوانب 
الـــــدول تــلــك الــتــحــديــات ومــــدى خــطــورتــهــا، 
التعامل  فــي  بـــدأت  الــبــحــريــن  مملكة  أن  إال 
مــع تــحــديــات هـــذه الــجــائــحــة عــلــى المديين 
القريب والبعيد، بمعنى آخر العمل بمنظور 
تلك  عن  نتج  ما  أبــرز  لمواجهة  استراتيجي 
تحقيق  أهمها  ومــن  تحديات،  من  الجائحة 

األمن الغذائي الذاتي. 
باألمر  ليس  الــتــحــدي  ذلــك  أن  صحيح 
المرة  هــذه  تختلف  جــوانــبــه  أن  إال  الــجــديــد 
لــثــالثــة أســبــاب، أولــهــا: األبــعــاد االقــتــصــاديــة 
ارتفاع تكلفة فاتورة  الغذائي في ظل  لألمن 
ولكن  للبحرين  فقط  ليس  الغذاء،  استيراد 
أن  ُيتوقع  والتي  كافة،  العربي  الخليج  لدول 
تــزداد مع زيــادة عدد الُسكان، خاصًة أن هذه 
احتياجاتها  مــن   %80 نــحــو  تــســتــورد  الــــدول 
الـــغـــذائـــيـــة مـــن الــــخــــارج؛ وثـــانـــيـــهـــا: األبـــعـــاد 
الــجــيــواســتــراتــيــجــيــة لــتــلــك الــقــضــيــة، فـــدول 
ــأثــــرت بـــتـــوقـــف ســالســل  ــربـــي تــ ــعـ الــخــلــيــج الـ
الــتــوريــد مـــن بــعــض الــمــنــاطــق إبــــان تــحــدي 
ــر من  ــاره ذلـــك األمــ ــ جــائــحــة كـــورونـــا، ومـــا أثـ
أزمــــاٍت ُمماثلٍة  الــتــوقــف فــي  تــكــرار  إمــكــانــيــة 
ُمستقباًل، ومن ثم التفكير في كيفية التعاون 
في النطاق الجيواستراتيجي؛ وثالثها: الُبعد 
الُمجتمعي ذاته، فقد لوحظ في العديد من 
دول الــعــالــم تــهــافــت الــمــواطــنــيــن عــلــى شــراء 
النوع  الــغــذائــيــة خــالل هــذا  السلع  وتــخــزيــن 
التواصل  وســائــل  تتناول  فيما  األزمـــات،  مــن 
االجتماعي األزمات بأسلوٍب يخلُق حالًة من 

الضبابية لدى الرأي العام.
وتــأســيــســًا عــلــى مـــا ســبــق فــقــد خصص 
مــركــز الــبــحــريــن لـــلـــدراســـات االســتــراتــيــجــيــة 
السنوي  ُمنتداه  »دراســات«  والطاقة  والدولية 
»استراتيجيات  بعنوان  القضية  لتلك  الرابع 
تحقيق األمن الغذائي: التحديات والفرص«، 
لتحقيق  البحرين  مملكة  سعي  مــن  كــجــزٍء 
وهي  الغذائي،  لألمن  ُمتكاملٍة  استراتيجيٍة 
بــهــا مــراكــز  الــتــي تضطلُع  الــوظــائــف  إحـــدى 
بــاعــتــبــارهــا منصًة  االســتــراتــيــجــي  الــتــفــكــيــر 
وطــنــيــًة تنصهر فــيــهــا كــافــة األفـــكـــار والــــرؤى 
محل  القضايا  بشأن  توافقات  إلــى  للتوصل 

النقاش. 
ُمنتدى  أعمال  في  االنتباه  يلفُت  ومما 
»دراسات« الرابع ثالثة أمور، أولها: النظر إلى 
أن تلك القضية تمثُل تحديًا للدول كافة، فإن 
إقليمٍي  إطــاٍر  أنها جــزٌء من  تــدرُك  البحرين 
وآخر عالمي، ومن ثم تسعى لالستفادِة من 
الدائرتين  هاتين  فــي  الـــدول  بعض  تــجــارب 
وخاصة ما يتشابه منها مع ظروف المملكة؛ 
وثانيها: أن الُمنتدى سيكون ُفرصًة لتواصل 
المسؤولين مع األكاديميين والُخبراء بهدِف 
ــادِل الــــــرؤى واألفــــكــــار مـــن خـــــالِل عــصــٍف  ــبــ تــ

السامية  التوجيهات  وضــع  يستهدُف  ذهنٍي 
لــحــضــرة صــاحــب الــجــاللــة الــمــلــك حــمــد بن 
عــيــســى آل خــلــيــفــة، عــاهــل الـــبـــالد الــمــفــدى 
ــاه, مــوضــع الــتــنــفــيــذ، الــتــي  ــ حــفــظــه اهلل ورعــ
االنعقاد  دور  افتتاح  فــي  جاللته  إليها  أشــار 
الــثــالــث مـــن الــفــصــل الــتــشــريــعــي الــخــامــس 
ــواب والـــــشـــــورى فــــي أكــتــوبــر  ــ ــنـ ــ لــمــجــلــســي الـ
الخطط  ُمــنــاقــشــة  أن  والشــــك  2020م،  عـــام 
المراكز  أكــثــر  تنتهجها  آلــيــٌة  االستراتيجية 
تــقــدمــًا فــي الــعــالــم، الــتــي ُتــعــد مــنــبــرًا وطنيًا 
وفكريًا لتناول الجوانب الُمختلفة للخطِط 
الوطنيِة الطموحة؛ وثالثها: النظر إلى كون 
ليس  عــديــدٍة  بجوانب  ترتبُط  القضية  تلك 
أقلها الــُقــدرات االقــتــصــاديــة، فــإن بــلــورة رؤى 
ــعـــززٌة بــالــحــقــائــق بــشــأنــهــا يبقى  أكــاديــمــيــة ُمـ
أحــد  إنـــه ســيــكــون  بــل  اســتــراتــيــجــيــًا،  ُمتطلبًا 
ُمرتكزات صانع القرار، من خالِل الُمخرجات 
يليِه  ســوف  ومــا  الُمنتدى  ألعــمــال  النهائيِة 
من اهتماماٍت أخرى سواًء من جانب المركز 
ذاتـــه أو مــن جــانــب مــؤســســات أخـــرى معنية 

بالقضية.
وفي تقديري أن تلك هي الُمهمة األولى 
باتت  الــتــي  االســتــراتــيــجــي  التفكير  لــمــراكــز 
ُتــمــثــُل جــــزءًا أســاســيــًا مــن قـــوة الــــدول ضمن 
بمعنى  الــنــاعــمــة«،  بـــ»الــقــوة  ُيــطــلــق عليه  مــا 
آخر فإنها ُتسهُم بشكٍل كبيٍر في التعبير عن 
ُمرتكزًة على  الوطنية بشكٍل علمٍي  القضايا 
كان  وقــد  الــمــوثــوقــة،  والــمــعــلــومــات  الحقائق 
ــات«  »دراسـ لمركز  األول  االهــتــمــام  مثار  ذلــك 
عــلــى مـــدى الــُمــنــتــديــات الــثــالثــة الــمــاضــيــة، 
البحرين  ُتهم مملكة  التي تناولت قضايا ال 
الــتــعــاون  مجلس  دول  منظومة  بــل  فحسب 

لدول الخليج العربية ككل.
الـــتـــفـــكـــيـــر  مــــــراكــــــز  أن  تــــــصــــــوري  وفــــــــي 
لها تحدي جائحة  التي شكل  االستراتيجي 
مرحلِة  في  اآلن  باتت  كبيرًا  ُمنعطفًا  كورونا 
الــتــأقــلــِم مــع تــداعــيــات تلك الــجــائــحــة، ومن 
ــة بــعــض نــتــائــجــهــا مـــن مــنــظــوٍر  ــ بــيــنــهــا دراســ
اســتــراتــيــجــي، وعــلــى رأســـهـــا تــحــقــيــق األمـــن 

الغذائي الذاتي.
الوطنية  القضايا  ُمناقشة  ُتتيح  ســوف 
أمور  عــدة  االستراتيجي  التفكير  مراكز  في 
ُمترابطة ُتعد جوهر صياغة االستراتيجيات 
المرجوة  األهــــداف  تحديد  أولــهــا:  الــُكــبــرى، 
التنفيذ؛  على  والـــُقـــدرة  بــاالحــتــيــاج  وربــطــهــا 
وثانيها: تحديد األدوار، إذ أن ُهناك مؤسسات 
كـــون مسألة  أن  إال  الــمــســألــة  بــتــلــك  مــعــنــيــٌة 
فإن  وطنيًا  مشروعًا  الغذائي  األمــن  تحقيق 
كافة الجهات ستكون مدعوٌة لدعِم المشروع، 
ليس فقط بالمعنى االقتصادي وإنما أيضًا 
إلى  باإلضافة  المدني،  الُمجتمع  مؤسسات 
بالمسألة،  التوعية  فــي  اإلعـــالم  وســائــل  دور 
والتشريعي؛  التنفيذي  العمل  مع  بالتوازي 
وثالثها: تحديد الموارد الُمتاحة والمطلوبة 
ُمــســتــقــبــاًل ألن ذلـــك هــو الــركــيــزُة األســاســيــُة 

للتنفيذ.
وســــتــــكــــون دعـــــــوة ُمـــمـــثـــلـــي الـــُمـــنـــظـــمـــات 
ُخــبــراء  إلــى  بــاإلضــافــِة  والــدولــيــة،  اإلقليمية 
والعربية  الخليجية  الــدول  من  وأكاديميين 
الشقيقة, ُفرصًة ُمهمًة لتبادل وجهات النظر 
ذلك  مع  التعامل  في  الُمختلفة  والخبرات 
البيان  يعكسُه  أن  ُيتوقع  مــا  وهــو  الــتــحــدي، 
الـــــذي ســــوف يتضح  لــلــُمــنــتــدى،  الــخــتــامــي 
مــن خــاللــه أوجـــه االتـــفـــاق بــيــن الــُمــشــاركــيــن 
عــلــى أمــــوٍر عـــديـــدٍة ســــواًء مــا يــرتــبــط بــواقــع 
ذلـــك الــتــحــدي أو كــيــفــيــة مــواجــهــتــه، فــضــاًل 
عــن تــحــديــد أبـــرز الــمــعــوقــات لــذلــك وكيفية 

مواجهتها.
األمــن  مسألة  أن  باالعتبار  األخـــذ  ومــع 
الــعــديــد من  يــواجــه  تــحــديــًا  ُتعتبر  الــغــذائــي 
التي  إنه يزداد حدًة في المناطق  الدول، بل 
تشهد صراعاٍت وأزماٍت ُمزمنة، فإنه يكتسُب 
الخليج  دول  في  خصوصيًة  ذاتــِه  الوقت  في 
ومــن  الــبــحــريــن،  مملكة  بينها  ومـــن  الــعــربــي 
ثم سيكون الُمنتدى ُفرصًة مواتيًة لُمناقشِة 
موحدٍة  شبكٍة  بإنشاِء  الكويت  دولـــِة  ُمقترِح 
ألمن إمدادات الغذاء، حيث تم تكليف األمانة 
ــعـــاون لـــــدول الــخــلــيــج  ــتـ الـــعـــامـــة لــمــجــلــس الـ
الــالزمــة  الفنية  الـــدراســـات  بــإعــداد  الــعــربــيــة 
لـــذلـــك، ومـــن ثـــم فـــإن مـــا ســـوف ُيــســفــُر عنه 
في  ُيسهَم  أن  شأنِه  من  نتائج  من  الُمنتدى 
التكامل  هدف  لتحقيق  الُمقترح  ذلك  دعــِم 
الغذائي الخليجي عامًة وإبان األزمات على 

نحٍو خاص.
»دراســـات«، الذي  ويعد ما يقوم به مركز 
حــــرص عــلــى انــتــهــاج آلـــيـــات ومــعــايــيــر عمل 
في  الُمماثلِة  االستراتيجي  التفكير  مراكز 
يتكامل  الوطنية،  الجهود  من  جــزءًا  العالم، 
بحثيٍة مع عدٍد  لديه من شراكاٍت  بما  معها 
الُمستويين  على  الُمماثلة  الفكر  مراكز  من 

اإلقليمي والعالمي.

} ُمدير برنامج الدراسات االستراتيجية 
والدولية بمركز البحرين للدراسات 
االستراتيجية والدولية والطاقة »دراسات« 

االأم�ن الغذائ�ي ف�ي ُمنت�دى »درا�ص�ات« ال�ص�نوي

بقلم: 
د. أشرف محمد كشك  }

ــابــــات الـــرئـــاســـيـــة  ــتــــخــ ــيـــة االنــ تـــكـــمـــن أهـــمـ
في  عقدها  والمزمع  عشرة،  الثالثة  اإليرانية 
قد  أنها  في  الجاري،  الشهر  من  عشر  الثامن 
البالد،  في  األعلى  المرشد  تحديد  في  تسهم 
وبالتالي التوجهات السياسية المركزية إليران 

خالل عقود قادمة.
كما تأتي هذه االنتخابات في إطار معترك 
تفاوضي معقد بين إيران والواليات المتحدة، 
قد يسهم أيضا في تحديد مستقبل التنافس 

بين البلدين في منطقة الشرق األوسط.
النظام  فــي  الرئيس  أن  مــن  الــرغــم  وعلى 
السياسي اإليراني ال يمتلك صالحيات صنع 
أنـــه يعكس  ــبـــالد، إال  الـ الــمــركــزي فـــي  الـــقـــرار 
ــا فــــي ســيــاســتــه  ــوصـ ــنــــظــــام خـــصـ تــــوجــــهــــات الــ

الخارجية.
ومـــن الــمــعــروف أن الــمــرشــد األعـــلـــى في 
إيــــــران يــمــيــل نــحــو الـــتـــوصـــل إلــــى اتـــفـــاق مع 
الواليات المتحدة، يزيح عن كاهل البالد عبء 
الــعــقــوبــات االقــتــصــاديــة، والــتــي جـــاءت بقيادة 
وتفاقمها  الــمــتــحــدة،  ــات  ــواليـ الـ مـــن  وتــوجــيــه 
بسبب  الــجــديــدة  األلــفــيــة  مطلع  كبير  بشكل 

تطورات الملف النووي اإليراني.
ويبدو أن قيادة النظام السياسي في إيران 
تتجه بشكل جلي نحو تثبيت التوجه المتشدد 
مفاصل  فــي  للتحكم  الــمــعــتــدل  حــســاب  عــلــى 
ــبـــالد الــمــخــتــلــفــة الــتــنــفــيــذيــة والــتــشــريــعــيــة  الـ
المعتدلين  فشل  بعد  خصوصا  والقضائية، 
في إحداث اختراق حقيقي في ملف العقوبات 
الرئيس  واليتي  خالل  إيــران  على  المفروضة 

المعتدل حسن روحاني.
قــراره  فــي  الــدســتــور  نجح مجلس صيانة 
األخــــيــــر بــحــصــر الـــتـــنـــافـــس فــــي االنـــتـــخـــابـــات 
الرئاسية القادمة، بين سبعة مرشحين فقط 
من بين 592 مرشحا، خمسة منهم محافظون، 
إبراهيم  النظام الختيار  إبراز توجه قيادة  في 

رئيسي رئيسا قادما إليران.
ــــك غـــالـــبـــيـــة  ــذلـ ــ ــد الـــمـــجـــلـــس بـ ــعــ ــبــ ــتــ واســ
األكثرهم  خصوصا  المعتدلين،  المرشحين 
شعبية مثل علي الريجاني، كما استبعد أيضا 
لرئيسي  منافسا  يشكلوا  أن  يمكن  محافظين 
السابق  الرئيس  مثل  أيضا  شعبيتهم  بسبب 

أحمدي نجاد.
ورئيس  عــامــا  الــــ60  ذو  رئيسي  نجح  وإذا 
إلى  الوصول  في  الحالي،  القضائية  السلطة 
ظروفًا  لنفسه  أمــن  قد  يكون  الرئاسة،  كرسي 
المرشد  خامئني  أوصلت  التي  بتلك  شبيهة 
الحالي األعلى للبالد إلى منصبه العام 1989، 
ومدعوما من المؤسسة العسكرية، تماما كما 
باإلضافة  اليوم،  رئيسي  المؤسسة  هذه  تدعم 

إلى دعم خامئني له.
دعــوات خامئني للشعب  الرغم من  وعلى 
إلى مشاركة شعبية  النيروز  عيد  في  اإليراني 
أنها  معتبرا  الرئاسية،  االنتخابات  في  واسعة 
انتخابات مصيرية، إال أن توقعات استطالعات 
الــمــشــاركــة  نسبة  انــخــفــاض  إلـــى  تشير  ــرأي  الــ

الشعبية فيها إلى أدنى مستوياتها.
ذلـــك االنــخــفــاض الــمــتــوقــع فـــي مستوى 
اإليرانية  الرئاسية  االنتخابات  في  المشاركة 
الشعبية  الــمــشــاركــة  بنسبة  يــذكــرنــا  الــقــادمــة 
في  جـــاءت  والــتــي  لــلــغــايــة  الــمــتــدنــيــة  الفعلية 

االنـــتـــخـــابـــات الــبــرلــمــانــيــة لــمــجــلــس الـــشـــورى 
أنتجت  والتي  الماضي،  العام  مطلع  اإليراني 
مجلسا تشريعيا جل أعضائه من المحافظين.

الشعبية  المشاركة  نسبة  انخفاض  وجاء 
في  الماضي  العام  البرلمانية  االنتخابات  في 
بإقصاء  الدستور  صيانة  مجلس  قــرار  أعقاب 
ــات الــمــرشــحــيــن مــعــظــمــهــم مــن  ــئـ مـــشـــاركـــة مـ

المعتدلين.
إجراء  في  الحالي  الشورى  مجلس  نجح 
تعديل دستوري مهم يسمح للرؤساء السابقين 
والــــــوزراء ونــوابــهــم وأعـــضـــاء مــجــلــس الــشــورى 
النظام  مصلحة  تشخيص  مجلس  وأعــضــاء 
ــلـــى لـــألمـــن الــقــومــي  وأعـــضـــاء الــمــجــلــس األعـ
ــادة الــعــســكــريــيــن الــســابــقــيــن والــحــالــيــيــن  ــقـ والـ
بــــخــــوض االنــــتــــخــــابــــات الــــرئــــاســــيــــة، مـــلـــزمـــا 
مناصبهم  من  باالستقالة  فقط  العسكريين 
قــبــل ســتــة أشـــهـــر مـــن خــوضــهــا. إن ذلــــك من 
شأنه فتح المجال واسعا أمام السماح بوصول 
توجه  وهــو  الرئيس،  منصب  إلــى  العسكريين 

غير مألوف من قبل إيران.
تــنــوي  ــيــــة ال  اإليــــرانــ الـــقـــيـــادة  أن  ــبــــدو  ويــ
الـــواليـــات المتحدة  اتــفــاق مــع  إلـــى  الــتــوصــل 
ــول اســتــعــادة االتـــفـــاق الـــنـــووي قــبــل وصـــول  حـ

الرئيس الجديد إلى منصبه.
الــمــرحــلــة  إن ذلـــك يــعــد مـــؤشـــرا عــلــى أن 
الــقــادمــة مــن مــحــادثــات فيينا الــتــي بـــدأت في 
بين  الماضي،  أبريل  شهر  من  األول  األســبــوع 
إيران ومجموعة 4+1 )روسيا والصين وفرنسا 
مع  مباشر  غير  وبشكل  وألمانيا(  وبريطانيا 
الــــواليــــات الــمــتــحــدة، بــهــدف إحـــيـــاء االتــفــاق 

النووي، لن تكون سهلة.
وفي الحقيقة لم تسفر هذه المحادثات، 
رغم مــرور خمس جــوالت تفاوضية عن نتائج 
ملموسة، باستثناء نجاحها حتى اآلن بإحراز 
نتيجتين إيجابيتين.  تتمثل النتيجة األولى 
في التوصل إلى اتفاق مؤقت بين إيران ووكالة 
الــطــاقــة الــنــوويــة، مــدتــه ثــالثــة أشــهــر، يسمح 
عملهم  بــمــواصــلــة  الــمــتــحــدة  األمـــم  لمفتشي 
الـــمـــيـــدانـــي، بــعــد أن عــلــقــت إيــــــران الــتــطــبــيــق 
ــدم انــتــشــار  الــطــوعــي لـــبـــروتـــوكـــول مــعــاهــدة عــ

األسلحة النووية.
ــالـــة  ــلـــوكـ ــح االتــــــفــــــاق الــــمــــؤقــــت لـ ــمــ ــســ ويــ
اإليرانية  النووية  المنشآت  بمراقبة  الدولية 
بالكاميرات، لكن من دون أن يتم تسليم أي من 
إلى  التوصل  لحين  الوكالة  إلــى  التسجيالت 
اتفاق مع واشنطن. وتم تجديد ذلك االتفاق 
به في 24 من  العمل  ينتهي  إذ  لشهر إضافي، 

الشهر الجاري.
وكما هو واضح أن هذه النتيجة محكومة 
بالتوصل إلى اتفاق بين إيران وواشنطن، وإال 

تعتبر كأنها لم تكن.
تـــأتـــي الــنــتــيــجــة اإليـــجـــابـــيـــة الــثــانــيــة في 
القضايا  اتــفــاق حصرت  مــســودة  إلــى  التوصل 

الخالفية ووضعت بدائل لحلول حولها.
ركــزت  التي  المشاكل  أهــم  مــن  يكون  وقــد 

عليها المسودة إصــرار إيــران على ضــرورة رفع 
ترامب  إدارة  فرضتها  الــتــي  العقوبات  جميع 
بعد 2018 بما فيها تلك التي ال تتعلق بالملف 
ــــدت الـــواليـــات  ــــذي وعـ ــر الـ ــ ــو األمـ ــنــــووي، وهــ الــ
رفع  لم تقبل  أنها  بالنظر فيه، رغم  المتحدة 
جميع تلك العقوبات الجديدة، وتشترط بأن 

تبدأ إيران بالتراجع أواًل.
تدمير  على  واشــنــطــن  إصـــرار  يعتبر  كما 
أجــهــزة الــطــرد الــمــركــزي الــحــديــثــة، بـــداًل من 
االتفاق  توقيع  أعقاب  في  كما جرى  تخزينها 
يــتــفــق حــولــهــا  ــم  لـ ــا، مــشــكــلــة  ــامــ أوبــ إدارة  ــع  مـ

الطرفان بعد.
ــج قــضــايــا  ــ كـــمـــا تـــصـــر واشـــنـــطـــن عـــلـــى دمـ
تتعلق بـــردع قـــدرة إيـــران فــي إطـــار الــصــواريــخ 
الــبــالــســتــيــة وتــدخــالتــهــا فـــي مــنــطــقــة الــشــرق 
بالتوازي  األوسط في إطار االتفاق، وإجرائها 
مع المحادثات النووية، وهو ما ترفضه إيران.

كـــمـــا طــــرحــــت إيــــــــران نــــوعــــا جــــديــــدا مــن 
واشنطن  انسحاب  عــدم  ضمان  بهدف  البنود 

مستقبليا من االتفاق كما فعل ترامب.
يبدو أن المشهد يزداد تعقيدًا في ظل عدد 
المتحدة  الواليات  إصــرار  أولها  الحقائق  من 
عــلــى عـــدم رفـــع أي مــن الــعــقــوبــات عــن إيـــران، 
اللتزاماتها  أواًل  امتثالها  من  التأكد  بعد  إال 
ذلــك فيما  فــي  الــنــووي، بما  االتــفــاق  بموجب 
لتخصيب  أنشطتها  وحجم  بمستوى  يتعلق 
الــيــورانــيــوم، وضـــــرورة مــوافــقــة خــامــنــئــي على 
بداًل  النووي  العلمي  للتقدم  الكامل  التدمير 

من إيقافه مؤقتًا كما جرى سابقًا.
ونشير هنا إلى تأكيدات رافائيل جروسي، 
الذرية  للطاقة  الدولية  للوكالة  العام  المدير 
الذي قال إن إيران تقوم بتخصيب اليورانيوم 
والقريبة  بالمتطورة  وصفها  مرتفعة،  بنسب 

من المستوى المطلوب لصنع أسلحة.
ــران قـــد صــرحــت مـــؤخـــرا بأنها  ــ وكـــانـــت إيـ

رفعت نسبة تخصيب اليورانيوم إلى %60. 
وأفاد التقرير ربع السنوي للوكالة الدولية 
المنخفض  اليورانيوم  من  إيــران  مخزون  بأن 
التخصيب بات يتجاوز 16 مرة الحد المسموح 
الــذي تم توقيعه  الــدولــي  االتــفــاق  به بموجب 

عام 2015.
رفعها جروسي  التي  التقارير  أشــارت  كما 
ثالثة  فــي  ليورانيوم مخصب  آثــار  وجــود  إلــى 
إيران تفسيرًا  إيرانية، ولم تقدم  مواقع نووية 

لذلك.
وإيــران  المتحدة  الواليات  أن  ليس خفيًا 
بـــحـــاجـــة إلـــــى الـــتـــوصـــل إلـــــى اتــــفــــاق يــضــمــن 
والعسكري  الــنــووي  إيـــران  كبح جماح  لــألولــى 
التخلص  للثانية  يضمن  بينما  والــتــدخــلــي، 
مــن عـــبء الــعــقــوبــات والــمــقــاطــعــة األمــريــكــيــة 

والغربية.
اتبعتها  الــتــي  الــســيــاســة  أن  يــبــدو  وفــيــمــا 
اعتمدت  الماضية  الشهور  فترة  خــالل  إيـــران 
أمــر  فـــرض  عــلــى ســيــاســة المماطلة مــن أجـــل 
الــغــرب،  أن تخسر  دون  مــن  واقـــع جــديــد، لكن 
صالبة  أكــثــر  حكومة  إلــى  الــطــريــق  يمهد  بما 
معطيات  ضــمــن  الــمــفــاوضــات  بــدفــة  لتمسك 

جديدة. 
} كاتبة من فلسطين

وبنوكها  ال��ح��ك��وم��ات  م��رئ��ي��ات  ع��ل��ى  اأ����ص���واء 
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المحتملة وتاأثيراتها  االإيرانية  الرئا�صية  االنتخابات 
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الرقمي،  مكة  مــشــروعــات  مــعــرض  زوار  أشـــاد 
بإطالق وزارة الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد 
ــوت الــمــفــتــي«، الـــذي يقدم  ــروبـ فــي الــســعــوديــة »الـ
الدينية  واالســتــشــارات  الشرعية  الفتاوى  خدمة 

للحجاج والمعتمرين.
وتقدم الوزارة خدمة »الروبوت« التي أطلقتها 
بين  المرئي  االتصال  بواسطة  عامين،  نحو  قبل 
السائل وفريق من المفتين؛ لتقديم الفتاوى بكل 
وبحسب  لغات.  وبعدة  ذكي  وبشكل  وسهولة  يسر 
عبر  »الــروبــوت«  يعمل  المحلية،  »سبق«  صحيفة 
واإلجابة  الفتوى  لتقديم  بعد،  عن  تحكم  جهاز 
ــاج والــمــعــتــمــريــن فــــي مــقــر  عـــلـــى أســـئـــلـــة الـــحـــجـ
تـــواجـــدهـــم بــمــســاجــد الــمــشــاعــر الــمــقــدســة. كما 
أطلقت الوزارة جهاًزا بالمواصفات نفسها، لخدمة 

ذوي االحتياجات الخاصة »الصم والبكم«. 
ونقلت »سبق« عن رئيس مصنع عالم التدوير 
الــمــهــنــدس مصطفى مــحــمــد ســـواس،  اإلبـــداعـــي 
العصر  لمواكبة  مــبــادرة  الــخــدمــة  هــذه  إن  قــولــه، 
اإلفتاء  تقديم  في  المتطورة  والتقنية  الحديث، 
عبر الروبوت اآللي، يتوافق مع التطور الكبير في 
عالم التقنية الذي تشهده المملكة. يشار إلى أن 
إطالق هذه الخدمة، يأتي في إطار مواكبة وزارة 
الشؤون اإلسالمية لبرنامج التحول الرقمي وبما 

الرقي بالخدمات المقدمة لكل الحجاج،  يحقق 
وفق أعلى معايير الجودة. 

مشاركتها  اإلسالمية،  الشؤون  وزارة  وتواصل 
الذي  الرقمي  المكرمة  مكة  مشروعات  بمعرض 

التوالي،  على  الخامس  لليوم  فعالياته  تتواصل 
كما يشهد إقبااًل كبيًرا من المواطنين والمقيمين 
ــوا عــلــى الــحــضــور واالطــــــالع على  الـــذيـــن حـــرصـ

مشاريع الوزارات المتنوعة، بحسب »سبق«.

ربط  للغاية..  مرعبة  لتجربة  فيديو 

به وط��ارت  مروحية  بج�سم  �سخ�ص 
في أواخر مايو الماضي، قام شاب روسي بتجربة مرعبة للغاية، 
الــخــارج وطــار  إلــى ربــط شخص آخــر بمروحية صغيرة مــن  إذ عمد 
ميخائيل  المعروف،  الروسي  الفيديو  مــدون  ووثــق  السماء.  إلــى  به 
»يــوتــيــوب«.  موقع  على  ونــشــره  فيديو  مقطع  فــي  التجربة  ليتفين، 
ومدة الفيديو 4 دقائق و27 ثانية، ويبدو أنه صّور في منطقة سهلية 
بروسيا، وبعد لقطات سريعة تبادل فيها أعضاء فريق التصوير على 
باللواصق  المروحية  بجسم  الشخص  ربــط  عملية  بـــدأت  األرض، 

المتينة. 
وأقلعت الطائرة وعلى متنها المدون ليتفين وشخصين آخرين 
لتوثيق التجربة، كما فعل الشخص الملصق بالطائرة األمر ذاته إذ 
كانت معه كاميرا ترصد تعابير وجهه.  وفي نهاية الفيديو، هبطت 
الطائرة بسالم على األرض وتعالت الصرخات بنجاح هذه التجربة 
المرعبة، لكن السلطات لم تنتبه إلى المسألة إال في األيام األخيرة. 
ويــقــول مــوقــع »360 تــي فـــي« الـــروســـي إن الـــمـــدون الــــذي اعــتــاد 
تحقيقا  يواجه  الفكاهية  والمقالب  الصادمة  الفيديوهات  تسجيل 
منطقة  في  وقعت  الحادثة  أن  وذكــر  الروسية.  السلطات  جانب  من 
فيرخني مياتشكوفو بالقرب من موسكو. ورفعت السلطات القضائية 
دعوى ضد الطيار الذي وافق على المشاركة في تصوير هذا الفيديو، 

بتهمة تقديم الخدمات دون التزام شروط السالمة العامة.

�س�ورة  التق�اط  تزع�م  �س�ائحة 

ل�س�بح ام�راأة عل�ى ناف�ذة فن�دق
زعمت سائحة في والية تكساس األمريكية أنها التقطت صورة 
غامضة تبدو أنها شبح امرأة على نافذة فندق أثناء قضائها إجازة 
»قمت  كيمبرلي:  كيم  األمريكية  السائحة  وقــالــت  الماضي.  الشهر 
الكثير من  والتقطت  مــع أصــدقــائــي،  الفندق  فــي  الــجــوالت  بــإحــدى 
الصور، وشعرت بالذعر عندما التقطت صورة غريبة ظهر فيها شبح 
امرأة على نافذة الفندق«, كما أكدت أنها لم تر أي شيء على النافذة 

في الطابق الثالث أثناء الجولة. 
وأضافت أنها التقطت أول صورة في الساعة 9:03 مساء وصورة 
أخرى بعد أقل من دقيقة، كما أن أصدقاءها كانوا يلتقطون الصور 
أيــًضــا ولـــم يــــروا أي شـــيء هــنــاك، حــتــى لــم يــظــهــر هـــذا الــشــيء في 

صورهم، مشيرة إلى أنها تعتقد أن هناك فتاة أو امرأة في الصورة.

كشف الفنان المصري، محمد 
كــريــم، يــوم الــســبــت، وألول مــرة عن 
ــيـــل مـــشـــهـــد مـــــحـــــذوف كـــان  ــاصـ ــفـ تـ
اللبنانية  الفنانة  وبين  بينه  يجمع 
ــان  ــ ــاء وهــــبــــي، مــــن فـــيـــلـــم »دكــ ــفـ ــيـ هـ
شحاتة«. وروى كريم في تصريحات 
لبرنامج »واحد من الناس«، المذاع 
المصرية،  »الــحــيــاة«  فضائية  على 
هيفاء  أحـــوال  يــتــنــاول  المشهد  أن 
وهبي بعد مرور عامين على زواجها 
أحداث  في  الشريرة  شخصيته  من 
الــزواج  على  أرغمت  والتي  الفيلم، 
ــه غــيــر  ــيــ ــت تـــحـــب أخــ ــ ــانـ ــ مـــنـــهـــا، وكـ
الــشــقــيــق »شـــحـــاتـــة«، ويــجــســد دوره 

الفنان، عمرو سعد. 
كـــريـــم أن مــا  وأوضـــــــح مــحــمــد 
شـــاهـــده الــجــمــهــور فـــي الــفــيــلــم هو 
حــــال هــيــفــاء وهـــبـــي مـــبـــاشـــرة بعد 
زواجها من شخصيته، ولكن ما تم 

أحوالها  يــتــنــاول  مشهد  هــو  حــذفــه 
وإنجابها منه. وعندما  بعد عامين 
هيفاء  كانت  إذا  كريم  محمد  سئل 

بأن  رد  المشهد،  حــذف  وراء  وهبي 
كــل مــا يــعــرفــه هــو أنـــه عــنــدمــا ســأل 
مــخــرج الــفــيــلــم، خــالــد يــوســف، عن 

صورت  »مــادام  أجابه:  حذفه،  سبب 
المشهد، ما الذي يضايقك«. 

ــي هـــيـــفـــاء وهــبــي  وعـــــن رأيــــــه فــ
لـ»واحد  كريم  محمد  أكــد  كممثلة، 
ومجتهدة  »هايلة  أنها  الــنــاس«  مــن 
جدا في عملها«. ويعتبر فيلم »دكان 
هــيــفــاء  تــــجــــارب  أول  هــــو  شـــحـــاتـــة« 
وهبي على شاشة السينما، وهو من 
إخــــراج خــالــد يــوســف، ومـــن بطولة 
عــمــرو ســعــد ومــحــمــد كــريــم وعــمــرو 
عـــبـــدالـــجـــلـــيـــل ومـــحـــمـــود حـــمـــيـــدة، 
وحـــقـــق   .2009 عــــــام  ــي  ــ فـ وعــــــــرض 
عرضه،  وقــت  كبيرا  نجاحا  الفيلم 
لتقوم هيفاء وهبي ببطولة فيلمين 
للمخرج  روح«  »حــالوة  هما  آخرين، 
ســامــح عــبــدالــعــزيــز فــي عـــام 2014، 
و»أشـــبـــاح أوروبـــــا« الــــذي لــم يعرض 
حــتــى لحظة كــتــابــة هـــذه الــســطــور، 
ويشاركها بطولته أحمد الفيشاوي.
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دون علمهما.. رجل يخبئ ع�سيقته في منزل والديه مدة 11 عاما

اأفالمه�ا اأول  م�ن  وهب�ي  هيف�اء  للفنان�ة  م�س�هد  ح�ذف  �س�ر 

البريطانية في تقرير  »ذا صن«  ذكرت صحيفة 
لها أن شابا هنديا من مدينة كيراال، يدعى راهمان 
خاني, خبأ عشيقته في منزل والديه مدة 11 عاما 

دون علمهما، في حادثة غريبة. 
عاما(   34( راهــمــان  أن  إلــى  الصحيفة  ــارت  وأشـ
 2010 عــام  عــامــا(   28( »ساجيتا«  حبيبته  مــع  هــرب 
لعالقتهما،  واألهــل  المجتمع  تقبل  خوفا من عدم 

قبل أن يتوصل إلى حيلة يتحدى بها اآلخرين. 
وقــــال إنــــه »قــــرر الــتــســلــل بــحــبــيــبــتــه إلــــى مــنــزل 
ألكثر  ســوّيــا  عــاشــا  حيث  ألـــور،  منطقة  فــي  عائلته 
والديه  إدراك من  أو  دون علم أي شخص  من عقد 

وشقيقته، أو أّي من أهل ساجيتا«. 
ذي  ســري  كمخبأ  مجهزة  راهمان  غرفة  وكانت 
نظام أمان، إذ كان مقبض الباب موصوال بالكهرباء، 
بينما  غـــادر،  كلما  بــإحــكــام  إغــالقــهــا  ويــحــرص على 
كانت النافذة تستخدم كمخرج سري لساجيتا حتى 

تتمكن من الخروج ليال وقتما تشاء. 
مشاهدة  اعــتــادت  ساجيتا  أن  تــقــاريــر  وكــشــفــت 
تلفاز صغير باستخدام السماعات لتجنب صدور أي 

الهندية  الشرطة  فتحته  تحقيق  يفلح  ولم  صوت. 
أكثر من عقد،  المفاجئ منذ  بعد اختفاء ساجيتا 
راهمان قرر في وقت  نتيجة، لكن  إلى  الوصول  في 

سابق من هذا العام االنتقال إلى منزل خاص دون 
إخبار عائلته؛ ما أدى إلى إبالغ والديه الشرطة بأنه 

مفقود وبدأت رحلة البحث عنه.

عبداملنعم إبراهيم

»اأعواد ثقاب« اأوروبية لإ�سعال الموجة الثانية من »مخطط اأوباما«

نواِبه  بعُض  ليحمَل  اإليطاليُّ  البرلماُن  جــاء  األوروبـــيِّ  البرلماِن  بعَد 
ــان( فـــي مملكة  ــسـ ــوِق اإلنـ ــقـ ــَف لــلــدفــاِع عـــن )الـــحـــريـــاِت( و)حـ ــزائـ ــواَء الـ ــلـ الـ
أحــكــاٌم قضائية من  أشــخــاٍص صـــدرت بحقهم  عــن  ولــيــدافــعــوا  الــبــحــريــن، 
القضاِء البحرينيِّ بالسجن منذ سنوات في جرائَم تتصُل باإلرهاِب وتشكيِل 
البحرين،  إلــى  ومتفجرات  أسلحٍة  وتهريِب  إليـــران،  موالية  إرهابية  خاليا 
والتدريب على استخدام األسلحة في معسكرات مليشيات مسلحة موالية 

إليران في العراق.
وتخرصاُت رسالِة النواِب األربعة أعضاء البرلمان اإليطالي ضد سجل 
تــكــوَن )األخــيــرة( ضمن  لــن  البحرين فــي مجال )حــقــوق اإلنــســان(  مملكة 
األوروبــيــون  واالشــتــراكــيــون  الليبرالي(  )اليسار  فيها  يتحرُك  كبيرة  حملة 
ضد دوٍل عربيٍة كثيرة، وليس فقط ضد )البحرين(، ومما ُيغري حماسهم 
شعوُرهم  هو  الخليج،  دول  وبقية  والبحرين  العربية،  الــدول  ضد  المفرط 
الديمقراطي(  )الحزِب  والبرلمانيِّ بعد فوز  اللوجستي واإلعالميِّ  بالدعِم 
في أمريكا، ومجيء )جو بايدن( إلى الرئاسِة بالبيت األبيض، الذي يملُك 
نظرية  صاحب  أوباما(  )بــاراك  األسبق  للرئيس  مماثلة  ٍة  سياسيَّ توجهاٍت 
)ثــورات  أســمــاه  مــا  العربية ضمن  األنظمة  وإســقــاط  الــخــالقــة(،  )الفوضى 

الربيع العربي( عام 2011.
ِقبل  مــن  لها  التخطيط  يــتــمُّ  ثــانــيــة(  )مــوجــٍة  على  مقبلون  نحن  إذن 
الفريق السياسيِّ والحزبيِّ نفسه في أوروبا وأمريكا الذي تحرَك لإلطاحة 
تكوَن  لن  البحرين  فــإن  القول  أسلفنا  وكما   .2011 عــام  العربية  باألنظمة 
– الجديد(، ومؤشرات ذلك المخطط  وحدها في هذا المخطط )القديم 
واألردن،  والكويت،  ُعمان،  سلطنة  إلى  وانتقلت  البحرين،  في  عندنا  بــدأت 
واإلمــارات  السعوديِة  في  واالستقرار  باألمِن  للعبِث  أيضا  يتحركون  وسوف 

ٍة أخرى. ومصر والمغرب والجزائر ودوٍل عربيَّ
الموجُة الثانيُة القادمة ضد شعوبنا العربية سوف تركُز كالمعتاد على 
ذريعِة الدفاِع عن حقوق اإلنسان، والحريات السياسية، ونشر الديمقراطية، 
وغيرها من الشعاراِت الفضفاضِة التي يرفعونها بقصد التدخل في الشؤون 

الحكومات  وابــتــزاز  العربية،  لــلــدول  الداخلية 
في المحافل الدولية.. ولألسف يوجُد في كلِّ 
الدوِل العربية )خونٌة وعمالء( متحمسون جًدا 

الطائفية  بالفتن  العربية  المجتمعات  إلشعاِل  لهم  )قــفــازات(  يكونوا  ألن 
والفوضى والعنف واإلرهاب.. وهناك دوٌل إقليمية تمول هؤالء وتحتضنهم 
)إيــران(، فعلى الرغم من وجود )خالٍف  ا، مثل  ا ولوجستّيً ا وإعالمّيً سياسّيً
حول  الحالية  )فيينا(  مباحثات  فــي  و)طـــهـــران(  )واشــنــطــن(  بين  شكلي( 
)إسقاط  مهمة  في  معا  يتفقان  البلدين  كال  فإن  اإليراني،  النووي  الملف 
بينهما في أحداث  والتعاوَن  التنسيَق  العربية(، وقد شاهدنا هذا  األنظمة 
تدعم  آنـــذاك  األمريكية  اإلدارة  كانت  حيث  بالبحرين،   2011 عــام  فبراير 
جماعاٍت إرهابية في البحرين وتعلم أنهم ممولون من ِقبل إيران والمرشد 
األعلى )خامنئي(، ويتلقون تدريباتهم على يد )الحرس الثوري اإليراني( 
في معسكرات تدريٍب في العراق وإيران وسوريا ولبنان على أيدي خبراء من 

)حزب اهلل اللبناني(!
المعلومات،  كلَّ هذه  تعلم جيًدا  واشنطن  في  أوباما(  )إدارة  كانت  نعم 
وتخزين المتفجرات واألسلحة بكميات كبيرة في مخابئ سرية بالبحرين 
ودعمت  وقفازاتها  إيــران  أذرع  مع  )واشنطن(  نسقت  ذلــك  ومــع   .2011 عــام 
إلى  )دستوري ملكي(  الحكم من  نظام  لقلِب  إيــران  زعماء  أصــوات  وباركت 
)جمهورية إسالمية( موالية إليران، ولكن بفضل اهلل تعالى وحكمِة القيادِة 
إفشاُل  تم  واإلمــارات  السعودية  في  األشقاء  ودعم  البحرين،  في  السياسية 

ذلك المخطط التدميري ضدنا في البحرين.
إذن البحرين حالًيا ُمستهَدفة من ِقبل )الموجة الثانية( من مخطط 
التي  نفسها  البحرين هي  الداعمة لإلرهابيين في  والــدول  القديم،  أوباما 
 – إيــران   – )أمريكا  مثلَث  لدينا  أن  أي   .2011 عام  البغيضة  الفتنة  أشعلت 
اليساِر  ــة من  أوروبــيَّ ثقاب(  )أعــواِد  الواجهِة من جديد مع  إلى  يعوُد  قطر( 

االشتراكيِّ والليبراليِّ الحاقِد على شعوِب ودول الخليج العربي.

} سائل يتلقى الفتوى من الروبوت.

} كيم كارداشيان.

} الشخص مثبت في المروحية.

»الروب�وت المفت�ي« يحظ�ى باإقب�ال زوار معر��ص م�س�روعات مك�ة

ك�ي��م ك�اردا�س�ي��ان ت��ف�سل ف�ي 

امتح�ان القان�ون للم�رة الثانية
أنها  عاًما(،   40( كارداشيان،  كيم  الواقع  تلفزيون  نجمة  أعلنت 
في  األولـــى  السنة  لــطــالب  المخصص  االخــتــبــار  اجتياز  فــي  فشلت 
درجات  الثانية، وسجلت  للمرة  المحامين،  بنقابة  الخاص  القانون 
الواقع  نجمة  عن  »بيبول«  مجلة  ونقلت  األول.  االختبار  من  أســوأ 
آل  »مواكبة  برنامج  من  الموسم  بختام  األخيرة  الحلقة  في  قولها 
كارداشيان التلفزيوني«: »لقد فشلت، هذا أمر مزعج حًقا«.  وأكدت 
كلوي،  مع شقيقتها  هاتفية  مكالمة  في  الحلقة،  كارداشيان، خالل 
في  إنــه  حيث  األول،  امتحانها  مــن  أقــل  جــاءت  الثانية  نتيجتها  أن 
المرة  فــي  حصلت  فيما  درجـــة،   474 على  حصلت  لها  اخــتــبــار  أول 
الثانية على 463 درجة. ووجهت كيم حديثها إلى الكاميرات، وقالت 
إن األخبار كانت »مدمرة« بالنسبة إليها، لكنها مصممة على القيام 
بعمل أفضل فــي الــمــرة الــقــادمــة. وكــانــت كــارداشــيــان قــد خصصت 4 
أسابيع للدراسة من أجل االختبار التالي، الذي يجب أن يجري في 

وقت ما من شهر يونيو الجاري.

رجل يفوز في مزاد علني برحلة ف�ساء 

مع جيف بيزو�ص مقابل 28 مليون دولر
فضائية  رحلة  أول  في  بمقعد  السبت  يــوم  المزايدين  أحــد  فــاز 
بلو  مأهولة تستغرق عشر دقائق باستخدام كبسولة جديدة لشركة 
أوريجين مقابل 28 مليون دوالر. ويخطط جيف بيزوس رئيس شركة 
أمازون، ومؤسس بلو أوريجين، أن يكون على متن الصاروخ نيو شيبرد 
الكشف عن  الذي سيتم  الفائز،  المقبل. وعــالوة على  في 20 يوليو 
هويته في األسابيع المقبلة، ستحمل الكبسولة ثالثة ركاب آخرين 
يتحدد  لم  رابــع  إلــى شخص  باإلضافة  مــارك،  وشقيقه  بيزوس  هم 
الفضائية  المركبة  تــتــســارع  أن  المتوقع  مــن  إطــالقــهــا،  وبــعــد  بــعــد. 
إلى أكثر من 3700 كيلومتر في الساعة في غضون دقيقتين.  وبعد 
الكبسولة  أن تصل  قبل  الـــوزن  انــعــدام  يــبــدأ  أن  دقــائــق، يجب  ثــالث 
إلى  يشار  األرض.  سطح  فــوق  كيلومتر   100 على  يزيد  ارتــفــاع  إلــى 
كيلومتر فوق سطح  تبعد نحو 400  الدولية  الفضائية  المحطة  أن 
ارتفاعات عالية سيعود  إلى  التي تصل  الرحلة  أعقاب  األرض. وفي 
رواد الفضاء إلى الغالف الجوي لألرض وستهبط سفينة نيو شيبرد 
إلبطائها.  الكبيرة  المظالت  بعض  بمساعدة  تكساس  صحراء  في 
فإن  دوالر  مليون   28 بلغت  التي  للمزاد  النهائية  القيمة  وبموجب 

قيمة كل ثانية على متن الرحلة تبلغ حوالي 45 ألف دوالر.  

طفلة اخلليفة tefla.kh@aakgroup.net

دناءة 

ان  يمكنهم  شيئا  يــتــركــون  ال  اإلرهــابــيــون 
استغلوه  إال  أهدافهم  إلــى  للوصول  يستغلوه 
مهما بلغت دناءة هذا السبيل أو خسته. فقبل 
كـــورونـــا اســتــغــلــوا الــمــخــدرات وغــســل األمــــوال 
فئات  وتأليب  الدول  وتمزيق  بالبشر  واالتجار 
الكراهية  ونشر  بعض  على  بعضها  المجتمع 
والــبــغــضــاء وتــدمــيــر الـــدول وتــشــريــد األطــفــال 
ــل والــعــجــزة ونــشــر اإلعــاقــة واألمـــراض  واألرامــ
ومنع  والكبار  األطفال  بين  والرعب  النفسية 
حصول الناس على الرعاية الصحية والتعليم 

وحتى الغذاء والدواء.
وجــوده  فرصة  انتهزوا  كورونا  جــاء  وحين 
ـــزام  ـــتـ ـــاس عـــبـــر عـــــدم االلـ ــنـ لـــيـــنـــشـــروه بـــيـــن الــ
بـــاالشـــتـــراطـــات الــصــحــيــة وعـــبـــر اخــتــيــار هــذا 
الـــــوقـــــت الـــعـــصـــيـــب لـــلـــقـــيـــام بـــالـــمـــظـــاهـــرات 
ــرار عــلــى مــســيــرات الــعــزاء  والــمــســيــرات واإلصـــ
وعلى المشاركات في المناسبات الدينية التي 
األطفال  وجلب  الكبيرة  التجمعات  تتضمن 
والكبار  الصغار  بين  الوباء  انتشر  حتى  اليها 
وال نــدري هل يــريــدون الــوصــول إلــى أهدافهم 
عــلــى رقــــاب الـــنـــاس وعــبــر تــعــريــض أطــفــالــهــم 
لــلــمــرض والـــمـــوت والــمــعــانــاة؟ وهـــل هـــذا من 
المروءة في شيء؟ وهل هذا هو حقا السبيل 
أو حقوقية  ســيــاســيــة  مــطــالــب  إلـــى  لــلــوصــول 
ــغـــالل األطـــفـــال  ــتـ يـــكـــون اسـ ــل  ــا؟ هــ ــرهـ ــيـ أو غـ
وحماس الشباب لدفعهم إلى الموت والمرض 
والــمــعــانــاة هــو السبيل الــوحــيــد الـــذي وجــدوه 
لتحقيق أغراضهم؟ ولماذا تتم إطاعتهم من 
قبل البعض؟ ولماذا يسيرون وراءهم كالعميان 
ومستقبلهم؟  وصحتهم  بحياتهم  مخاطرين 
ــال أم مـــجـــرد الـــتـــحـــدي أم  ــمـ ــن أجــــل الـ ــل مـ هـ

ماذا؟؟؟

} لقطة من الفيلم.

تك�سف  ���س��ن��در  ع��ب��ي��ر 

ع����ن ج��ن�����س��ي��ة ط��ف��ل��ه��ا 

وت��ت��ح��دث ع��ن الأم��وم��ة
عــلــى  ــنــــدر  ســ عـــبـــيـــر  األزيـــــــــاء  عــــارضــــة  ردت 
مجموعة من األسئلة التي وجهها لها جمهورها 
ــز عـــلـــى تــطــبــيــق  ــوريـ ــتـ ــسـ ــن خـــــالل خـــاصـــيـــة الـ مــ
انــســتــغــرام، وتــضــمــنــت الــكــثــيــر مـــن الــمــعــلــومــات 

الشخصية عن طفلها الجديد. 
أيدن يحمل  أن طلفها  وكشفت عبير سندر 
الجنسية البريطانية من والده المصارع ويليام 
إلياس, مشيرة إلى أن تجربة األمومة سببت لها 
مــا دفعها للتفكير في  الــســعــادة وهــو  حــالــة مــن 

تكرارها مرة أخرى. 
وأضــافــت ســنــدر أنــهــا تقيم حــالــيــًا فــي دبــي 
في  العيش  على  وزوجــهــا  هــي  تستقر  لــم  لكنها 
رقيها  بسبب  لدبي  الشديد  حبها  رغــم  بلد  أي 
القادمة  المرة  في  تسعى  أنها  وأكــدت  وجمالها. 
من حملها الى أن تكون الوالدة طبيعية وليست 
قيصرية كما حدث في والدة أيدن بسبب تعرضها 

لأللم بشدة فيها.

م��غ��ت�����س��ب ي��دع��ي 

عاما   15 م��دة  الموت 

ه���رب���ا م���ن ال��ع��ق��اب
سجن  مــن  األسكتلندية  السلطات  تمكنت 
مــغــتــصــب بــعــد ضــبــطــه عــقــب هـــربـــه إلــــى واليـــة 
إذ كان قد تظاهر بوفاته  كاليفورنيا األمريكية؛ 

مدة 15 عاًما هرًبا من العقاب. 
وأدين المتهم باغتصاب ثالثة من ضحاياه 
واالعتداء الجنسي على رابع بما في ذلك جرائم 
االعــتــداء على أطــفــال، وذلــك بعد محاكمة في 
الشهر  جالسكو  مقاطعة  فــي  العليا  المحكمة 
تسليمه من  تم  الذي  الرجل  ليسجن  الماضي؛ 
عندما  االتهامات،  لمواجهة  المتحدة  الواليات 

مثل أمام المحكمة العليا في إدنبرة. 
المتهم في  اإلبــالغ عن فقدان  وكــان قد تم 
وقت سابق، بعد ذهابه للسباحة في شاطئ الدير 
ــم »الــشــاطــئ الــجــنــائــزي«  الــــذي أطــلــق عــلــيــه اسـ
لقوا  الذين  والغواصين  السباحين  عــدد  بسبب 
ليتم  كــالــيــفــورنــيــا؛  الــكــرمــل  فــي  هــنــاك  حتفهم 
ــبـــار الــمــحــكــمــة بـــأنـــه تـــوفـــي حــتــى تـــم تعقبه  إخـ

والعثور عليه. 

} عبير مع زوجها وطفلها.

} راهمان وحبيبته.
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�صموه يلتقي عدًدا من امل�صوؤولني واأع�صاء الفريق الطبي والعاملني يف ال�صفوف الأمامية.. ويل العهد رئي�س الوزراء:

 املرحلـــة الراهـنـــة دقيقـــة ت�صتوجـــب من اجلميــع اإدراك امل�صوؤوليـــة

�سلمان  االأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  اأكد 

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

الوزراء، اأن اعتزاز ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك 

املفدى،  البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�سى  بن  حمد 

حفظه اهلل ورعاه، باجلهود الوطنية للتعامل مع 

فريو�س كورونا دافٌع لنا جميًعا ملزيد من البذل 

اأنه يثّمن عالًيا �سرب  والعطاء، واأ�ساف �سموه 

يدعم  مبا  الدوؤوب  والتزامهم  اجلميع  وتكاتف 

الفريق  بروح  �ست�ستمر  التي  الوطنية  اجلهود 

اآثاره  من  والتقليل  للفريو�س  للت�سدي  الواحد 

�سحة  عينها  اأمام  وا�سعًة  كافة،  املجاالت  يف 

و�سالمة اجلميع اأولويًة ق�سوى.

من  الراهنة  املرحلة  اأن  اإىل  �سموه  واأ�سار   

التعامل مع فريو�س كورونا ُتعد مرحلة دقيقة، 

ت�ستوجب من اجلميع اإدراك امل�سوؤولية التي تقع 

عليه يف احلد من معدالت االنت�سار، مبا يف ذلك 

منه  املن�سطة  واجلرعات  التطعيم  على  االإقبال 

يف وقتها املحدد، مع االلتزام بجميع االإجراءات 

االحرتازية التي حددها الفريق الوطني الطبي.

الرفاع  بق�سر  �سموه،  لقاء  لدى  ذلك  جاء   

اآل خليفة  مبارك  بن  ال�سيخ حممد  �سمو  اأم�س، 

ال�سيخ  و�سمو  الوزراء،  جمل�س  رئي�س  نائب 

امللك  جاللة  ممثل  خليفة  اآل  حمد  بن  نا�سر 

وال�سيخ  ال�سباب،  و�سوؤون  االإن�سانية  لالأعمال 

اآل خليفة نائب رئي�س جمل�س  خالد بن عبداهلل 

بن  را�سد  ال�سيخ  ركن  اأول  والفريق  الوزراء، 

عبداهلل اآل خليفة وزير الداخلية، وال�سيخ �سلمان 

واالقت�ساد  املالية  وزير  خليفة  اآل  خليفة  بن 

الوطني.

 واأو�سح �سموه اأن على اجلميع م�سوؤولية 

فالكل  املجتمع،  من  فرد  كل  حلماية  م�سرتكة 

االلتزام  واأهمية  الوباء  هذا  االآن خطورة  يدرك 

التهاون  وعدم  االحرتازية،  االإجراءات  بجميع 

بالتعليمات ال�سادرة للحد من انت�سار الفريو�س 

خطورة  االأ�سد  اجلديدة  التحورات  ومواجهة 

منه، خا�سة املتحور احلايل )دلتا(، م�سرًيا اإىل 

انت�سار  تطّور  م�ستمر  ب�سكل  تتابع  اململكة  اأن 

الفريو�س عاملًيا، و�سيتم دائًما اتخاذ اخلطوات 

الوطن  حلماية  املحلي  ال�سعيد  على  املنا�سبة 

واأبنائه وكل من يقيم فيه.

العمل  اأن  اهلل،  حفظه  �سموه،  واأ�ساف   

م�ستمر لو�سع احللول املنا�سبة لدعم القطاعات 

والدفع بعجلة  الفريو�س،  تداعيات  املتاأثرة من 

التنمية نحو امل�سارات املن�سودة.

لكل  تعازيه  اأعرب �سموه عن خال�س   كما 

عزيًزا  فقدوا  مّمن  واملقيمني  البحرين  اأبناء 

ب�سبب اجلائحة، �سائالً �سموه املوىل جلت قدرته 

ف�سيح  وي�سكنهم  رحمته  بوا�سع  يتغمدهم  اأن 

جناته، واأن ميّن على احلاالت القائمة بال�سفاء 

العاجل، داعًيا املوىل العلي القدير اأن يرفع هذه 

اجلائحة عن مملكة البحرين وعن العامل اأجمع.

 واأكد �سموه اأن التعامل مع فريو�س كورونا 

م�ساعف  جهد  قابله  ا�ستثنائًيا  حتدًيا  �سّكل 

وبح�س م�سوؤول من جميع اأفراد الفريق الوطني 

والعاملني  كورونا،  لفريو�س  للت�سدي  الطبي 

الطبية  الكوادر  من  االأمامية  ال�سفوف  يف 

واجلهات امل�ساندة واملتطوعني، والذي له حمله 

النموذج  قّدموا  فهم  واالعتزاز،  التقدير  من 

امل�سرف الذي �سيكون ملهًما لالأجيال يف التفاين 

و�سالمة  و�سحة  الوطن  اأجل  من  واالإخال�س 

املواطنني واملقيمني.

 واأ�سار �سموه اإىل اأننا اليوم منر بتحدٍّ متر 

به دول العامل كافة، وما ي�سنع النجاح فيه هو 

من  الوطنية  امل�سوؤولية  تقت�سيه  الذي  االلتزام 

كاأولوية  واأفراده  املجتمع  و�سالمة  �سحة  اأجل 

اليوم واجب  االلتزام  اأن  ق�سوى، موؤكًدا �سموه 

هذه  لتجاوز  متجدًدا  عزًما  ويتطلب  وطني، 

املرحلة والو�سول اإىل االأهداف املن�سودة، م�سدًدا 

وال�سرب  والعزمية  الوثابة  بالروح  اأنه  على 

والثبات �سننت�سر يف مواجهة الفريو�س.

والتقدير  ال�سكر  عن  �سموه  واأعرب   

ومواقفهم  الوطني  ح�سهم  على  للمواطنني 

للوعي  رائًعا  منوذًجا  قّدمت  التي  امل�سرفة 

الت�سدي  متطلبات  لكل  واال�ستجابة  والتعاون 

البحرين  اأبناء  اإميان  اأن  م�سيًفا  للجائحة، 

ي�سّكل  الوطني  بدورهم  ووعيهم  بامل�سوؤولية 

الظروف  خمتلف  ملواجهة  النجاح  مرتكز 

وامل�ستجدات، وجتاوزها بنجاح.

 كما عقد �سموه، بح�سور عدد من اأ�سحاب 

ال�سمو واملعايل وال�سعادة من كبار امل�سوؤولني، 

الطبي  الوطني  الفريق  مع  ُبعد  عن  اجتماًعا 

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

بح�سور الفريق طبيب ال�سيخ حممد بن عبداهلل 

اآل خليفة رئي�س املجل�س االأعلى لل�سحة رئي�س 

الفريق الوطني الطبي، وعدد من اأع�ساء الفريق 

الكوادر  من  االأمامية  ال�سفوف  يف  والعاملني 

اإىل  �سموه  نقل  اإذ  امل�ساندة،  واجلهات  الطبية 

امللك  اجلاللة  �ساحب  ح�سرة  حتيات  اجلميع 

املفدى،  البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�سى  بن  حمد 

لعطائهم  جاللته  وتقدير  ورعاه،  اهلل  حفظه 

وجهودهم الوطنية املخل�سة للت�سدي للجائحة.

 كما اأعرب �سموه عن ال�سكر الكبري لهم على 

ما يقومون به من دور مميز وجهد ا�ستثنائي له 

كل التقدير من اجلميع.

 من جانبهم، اأعرب رئي�س واأع�ساء الفريق 

كورونا،  لفريو�س  للت�سدي  الطبي  الوطني 

الكوادر  من  االأمامية  ال�سفوف  يف  والعاملون 

امتنانهم  امل�ساندة، عن عظيم  الطبية واجلهات 

املفدى،  امللك  اجلاللة  �ساحب  ح�سرة  لتقدير 

حفظه اهلل ورعاه، و�سكرهم وتقديرهم ل�ساحب 

ال�سمو امللكي ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء؛ 

على ما يوليه �سموه من اهتمام بكل ما يتعلق 

ب�سحة املواطنني واملقيمني و�سالمتهم، م�سريين 

اإىل اأن هذا االهتمام كان الدافع االأكرب لهم لبذل 

املزيد من العطاء يف خدمة الوطن.

الــــتــــعــــامــــل مــــــع فــــــرو�ــــــس كــــــورونــــــا يـــ�ـــصـــّكـــل حتــــــدًيــــــا ا�ـــصـــتـــثـــنـــائـــًيـــا قــــابــــلــــه جــــهــــد مـــ�ـــصـــاعـــف

ــة ــي ــوطــن نـــثـــّمـــن عـــالـــًيـــا �ـــصـــر وتـــكـــاتـــف اجلـــمـــيـــع والــــتــــزامــــهــــم الــــــــــدوؤوب مبــــا يــــدعــــم اجلــــهــــود ال



05حمليات www.alayam.com

االثنني 4 ذو القعدة  1442 ـ العدد 11755 

Monday 14th  June 2021 - No. 11755

عمر اأحمد العبيديل

التجارة الدولية والأمن الغذائي

احل�ضارة  مظاهر  اأهم  من  الدولية  التجارة  حجم  يعترب 

يف  اأمريكي  دوالر  ترليون   20 حوايل  بلغت  التي  احلديثة، 

عام 2019، وقد لعب منو التجارة الدولية دورا حموريا يف 

يف  حدين  ذو  �ضالح  لكنه  ال�ضعوب،  معي�ضة  م�ضتوى  تعزيز 

جمال االأمن الغذائي، اإذ يوؤكد ذلك اأهمية اال�ضتمرار يف اإخ�ضاع 

املو�ضوع للدرا�ضة عن طريق البحوث واملنتديات العلمية. ومن 

اال�ضرتاتيجية  للدرا�ضات  البحرين  مركز  حر�ص  املنطلق،  هذا 

والدولية والطاقة »درا�ضات«، على تخ�ضي�ص منتداه ال�ضنوي 

لهذا العام لق�ضية االأمن الغذائي بعنوان »ا�ضرتاتيجيات حتقيق 

االأمن الغذائي: التحديات والفر�ص«، يف الفرتة ما بني 21 - 23 

يونيو اجلاري، حيث يهدف املنتدى اإىل مناق�ضة �ضبل حتقيق 

االأمن الغذائي يف مملكة البحرين، كما ي�ضتعر�ص جتارب دول 

اخلليج العربي ومنطقة ال�ضرق االأو�ضط يف هذا املجال. 

كلي  �ضبه  ب�ضكل  الو�ضطى  القرون  يف  ال�ضعوب  اعتمدت 

على الزراعة املحلية لتلبية احتياجاتها الغذائية، ب�ضبب تكلفة 

النقل الباهظة وعدم وجود تكنولوجيا التربيد، ونتيجة لذلك 

تعر�ضت ال�ضعوب للمجاعات ب�ضبب تقلبات الطق�ص والظروف 

ال�ضيا�ضية املختلفة.

البخاري  املحرك  اخرتاع  وبعد  احلديث،  التاريخ  يف  اأما 

والرتاجع الكبري يف تكلفة النقل، انفتح جمال غري م�ضبوق لنقل 

ال�ضلع الغذائية دوليا، ويف القرن الع�ضرين امليالدي حتديًدا مت 

�ضاهمت  التي  التربيد،  متقدمة يف جمال  تكنولوجيات  تطوير 

املواطن  فاأ�ضبح  للت�ضدير،  القابلة  الغذائية  ال�ضلع  انت�ضار  يف 

الربيطاين على �ضبيل املثال قادرا على تناول فاكهة الكيوي من 

نيوزيلندا، واللحوم من االأرجنتني، والقمح من جنوب اأفريقيا.

ويف اإطار االأمن الغذائي، كان هذا التطور مهًما جًدا، حيث اإنه 

مكن ال�ضعوب من توظيف التجارة الدولية كحل جزئي لالأزمات 

املناخية،  بالتقلبات  املتعلقة  املجاعات  مثل  املحلية،  الغذائية 

وت�ضكل دول اخلليج العربي منوذجا بارزا لهذا املفهوم، حيث 

يخلق  مما  الزراعية،  اإنتاجيتها  من  ال�ضحراوية  بيئتها  حتد 

حمليا،  لال�ضتدامة  قابل  بنمط  الغذاء  لتوفري  كبريا  حتديا 

وبالرغم من تلك ال�ضعوبات فقد �ضعت دول اخلليج العربي اإىل 

التغلب على تلك القيود من خالل ا�ضترياد ال�ضلع الغذائية من 

كافة اأنحاء العامل، كاالأرز من الهند على �ضبيل املثال.

اإىل  ت�ضمح الأي دولة  باأنها  الدولية  التجارة  فائدة  وتكمن 

تعزيز ا�ضتهالكها الغذائي املحلي دون ارتفاع مماثل يف اإنتاجها 

من  للحد  الغذائية  املواد  م�ضادر  بتنويع  ت�ضمح  كما  املحلي، 

املحلي،  االإنتاج  على  احل�ضري  باالعتماد  املتعلقة  املخاطر 

وبالتايل ووفق هذا املنظور، ت�ضهم التجارة الدولية يف عملية 

حتقيق االأمن الغذائي.

التجارة  قد جعل  ال�ضوق  اقت�ضاد  فاإن  تقدم،  ما  وبخالف 

هذا  عنا�ضر  اأهم  فاأحد  الغذائي،  لالأمن  تهديد  عامل  الدولية 

�ضعيا  ال�ضلع،  �ضراء  عند  �ضعر  اأدنى  البحث عن  االقت�ضاد هو 

تنفتح  عندما  لذلك،  ونتيجة  االأرباح،  من  قدر  اأعلى  لتحقيق 

االأ�ضواق العاملية، وتتمكن دولة ما من ا�ضترياد املواد الغذائية 

بدال من اإنتاجها حمليا، تدفعها معادالت ال�ضوق املختلفة نحو 

املنتج االأقل كلفة على م�ضتوى العامل، حتى واإن ت�ضبب ذلك يف 

اأو رمبا اإىل  تراجع احل�ضة ال�ضوقية لدى املنتجني املحليني – 

الدوليني  املنتجني  اختفائهم يف حال عدم متكنهم من مناف�ضة 

الدولة، حيث  تلك  الغذائي يف  االأمن  م�ضتوى  من  يقلل  مما   –
ت�ضبح رهينة لال�ضترياد، وقد اأثبت حتدي جائحة كورونا اأن 

العوامل ال�ضحية وال�ضيا�ضية التي تقع خارج �ضيطرة دولة ما، 

قد تعر�ص تلك الدولة اإىل تقلبات حادة يف اأ�ضعار املواد الغذائية 

ويف الكميات املتوفرة.

عالوة على ذلك، فقد اندلعت حروب عدة يف التاريخ ب�ضبب 

املثال  �ضبيل  فعلى  الغذائي،  االأمن  يف  الدولية  التجارة  دور 

التي وقعت  القرم  ال�ضدد حرب  هذا  نذكر يف   – ال احل�ضر   –
يف منت�ضف القرن التا�ضع ع�ضر امليالدي بني رو�ضيا من جهة 

واململكة املتحدة وفرن�ضا والدولة العثمانية من جهة اأخرى، كان 

اال�ضرتاتيجي.  االأ�ضود  البحر  املزمن على منفذ  ال�ضراع  �ضببها 

فر�ص  نف�ضه،  القرن  بداية  يف  النابليونية  احلروب  وخالل 

اململكة  مع  التجارة  على  اأوروبيا  الفرن�ضي حظرا  االإمرباطور 

املتحدة، وت�ضبب ذلك يف ارتفاع �ضعر القمح يف اإجنلرتا بن�ضبة 

وقدرها 60% يف الفرتة ما بني االأعوام 1807 - 1810.

ونظرا الزدواجية التجارة الدولية من ناحية االأمن الغذائي، 

تربز حاجة ملحة لدرا�ضة �ضال�ضل االإنتاج الغذائي الدولية ب�ضكل 

ر�ضني على كل االأ�ضعدة؛ االقت�ضادية، واالأمنية، والع�ضكرية، 

واللوج�ضتية، وغريها. وال بد اأن يت�ضمن احلل االأمثل ملع�ضلة 

االأمن الغذائي جانب اال�ضتخدام الذكي للتجارة الدولية الإدارة 

املوارد الغذائية، بحيث يوازن بني احلاجة اإىل تنمية االقت�ضاد 

من خالل احل�ضول على اأدنى االأ�ضعار لل�ضلع الغذائية من جهة، 

واحلاجة اإىل حماية االقت�ضاد من التهديدات اخلارجية املتعلقة 

بتقلبات االأ�ضواق الدولية لل�ضلع الغذائية من جهة اأخرى.

لذا تلعب اللقاءات ما بني اخلرباء واأ�ضحاب ال�ضاأن – كمنتدى 

»درا�ضات« ال�ضنوي الرابع، الذي يتناول هذا العام م�ضاألة االأمن 

اإتاحة  مع  القرار،  عملية �ضنع  دعم  مهما يف  دورا   – الغذائي 

الفر�ضة ال�ضتعرا�ص اأف�ضل املمار�ضات الدولية، وتبادل االأفكار 

بني اخلرباء العاملني يف �ضتى املجاالت، كما يلعب املنتدى دورا 

اإعالميا هاما بتوعية املجتمع حول اأهمية حتقيق االأمن الغذائي.

اإن من اأهم الدرو�ص امل�ضتفادة من خربة املجتمع الدويل هو 

االرتباط الوثيق وامل�ضريي بني اإمكانية حتقيق االأمن الغذائي، 

التخطيط  �ضريطة  جهات،  عدة  بني  والتعاون  والتن�ضيق 

ي�ضاهم  اأن  »درا�ضات«  مركز  ويتطلع  املنهجي.  اال�ضرتاتيجي 

ب�ضورة بناءة يف هذا االإطار عن طريق منتداه.

مدير اإدارة الدرا�سات والبحوث مبركز البحرين للدرا�سات 

اال�سرتاتيجية والدولية والطاقة »درا�سات«.

ا�شتقبال اأ�شناف »اخلنيزي« و»الإخال�ص« ال�شهر القادم

 رطب »املواجي« يفتتح ال�شوق البحريني وتوقعات بانخفا�ص الأ�شعار
م�ضطفى ال�ضاخوري:

افتتح �ضنف »املواجي« �ضوق الرطب البحرينية، 

املنامة  �ضوق  راأ�ضها  وعلى  املحلية  االأ�ضواق  وبداأت 

املركزي با�ضتقبال رطب »املواجي« منذ اأيام قليلة، بعد 

اأن بداأ مو�ضمه حتديًدا مع بداية �ضهر يونيو اجلاري، 

ومع نزول »املواجي« وهو اأول نوع من الرطب ينزل 

مبنزلة  فاإنه  »البچرية«،  رطب  ويعقبه  ال�ضوق  اإىل 

البحريني  الرطب  من  عديدة  ا�ضناف  قدوم  جر�ص 

اأ�ضار  جانبه،  من  املقبلة.  االأيام  خالل  وال�ضعودي 

اأن املواجي  اإىل  املزارع البحريني هاين عبداهلل عي�ضى 

اىل  نزل  اإذ  معتاد،  هو  كما  البحريني  الرطب  باكورة 

ال�ضوق قبل ايام من نخيل مناطق البحرين اجلنوبية 

الكيلو  متفاوتة، وبلغ �ضعر  بكميات  »بوري - عايل« 

4 دنانري.

لي�ضبح  املا�ضيني  اليومني  خالل  انخف�ص  بينما   

اأ�ضعاره  تنخف�ص  اأن  املتوقع  من  كما  فقط،  دينارين 

الغرة  تدريجًيا لي�ضل اىل 500 فل�ص فقط مع نزول 

والب�ضري والطياف الحًقا.

واأكد اأن رطب »اخلنيزي« �ضيبداأ بالنزول لل�ضوق 

»االإخال�ص«  �ضياأتي رطب  ثم  املقبل،  ال�ضهر  بداية  مع 

الأكرث  �ضيتوافر  والذي  املقبل،  ال�ضهر  منت�ضف  قبيل 

ال�ضوق  �ضي�ضهد  وبعده  باالأ�ضواق،  يوًما   40 من 

نزول رطب »الربحي« يف منت�ضف �ضهر ال�ضيف، اأي 

تقريًبا،  �ضبتمرب  �ضهر  بداية  اىل  يوليو  منت�ضف  منذ 

البحرينية  النخيل  اأغلب  �ضت�ضهد  الفرتة  هذه  ويف 

وطعًما.  وحجًما  لوًنا  املتنوع  الثمار  جني  مو�ضم 

اأبرز االأ�ضناف التي يقبل عليها  واأ�ضاف عي�ضى: »اأما 

اىل  اإ�ضافة  فهي  عام  كل  جيد  ب�ضكل  البحرينيون 

احلالوي  فهنالك  واخلنيزي،  والربحي  االإخال�ص 

العربي االأبي�ص والهاليل وخ�ضايب الع�ضفور، واأنواع 

بها  يرغب  ال  منها  بع�ص  �ضنًفا  اىل 16  ت�ضل  اأخرى 

اأكرث النا�ص«. واأكد انه بخ�ضو�ص الكميات فاإن الزحف 

العمراين و�ضّح م�ضادر املياه ت�ضبب يف انخفا�ص اأعداد 

على  ينعك�ص  ما  بالتاكيد  وهو  اململكة  يف  النخيل 

اإن ال�ضوق  اإذ  اأعداد الرطب وثماره وتداوله بال�ضوق، 

البحرينية حالًيا ا�ضبحت ت�ضتورد انواًعا من الرطب 

من اململكة العربية ال�ضعودية وهو ما مل يكن م�ضهوًدا 

يف ال�ضنوات املا�ضية، حيث تربينا بني النخيل وكانت 

البحرين واحة النخيل وبلد املليون نخلة، ولكن وهلل 

احلمد ال تزال انواع عديدة متوافرة وباإمكانها تغطية 

ن�ضبة كبرية من حاجيات ال�ضوق البحرينية.

ولفت اىل اأن مو�ضم الرطب ميتد تقريبا اىل ثالثة 

النخلة  عمر  اأن  اىل  واأ�ضار  ال�ضيف.  خالل  �ضهور 

قبل  من  بها  االهتمام  م�ضتوى  على  يعتمد  وعطاءها 

الزراع والبيئة التي زرعت فيها، كما اأن النخلة تتاأقلم 

اىل  وحتتاج  االأر�ص  مبلوحة  تتاأثر  وال  الطبيعة  مع 

املاء العادي، كما اأننا حتتاج اىل اأ�ضمدة جيدة لت�ضتمر 

يف عطائها بامل�ضتوى املطلوب ل�ضنوات اأكرث.

60 �شحنة من الأتربة ح�شيلة عملية الكن�ص بعطلة نهاية الأ�شبوع.. وكيل »البلديات«:

خطة عاجلة لالنتهاء من تنظيف ال�شوارع وامليادين بعد موجة الغبار
البلديات يف وزارة  �ضوؤون  اأكد وكيل 

والتخطيط  البلديات  و�ضوؤون  االأ�ضغال 

اأحمد  بن  ال�ضيخ حممد  املهند�ص  العمراين 

الطوارئ  فريق  عمل  ا�ضتمرار  خليفة  اآل 

وامليادين  ال�ضوارع  لتنظيف  البلديات  يف 

من خملفات موجة الغبار والرياح القوية 

التي اجتاحت مملكة البحرين خالل يومي 

اجلمعة وال�ضبت املا�ضيني. 

اأمانة  اإن  البلديات  وكيل  وقال 

خالل  اأزالت  الثالث  والبلديات  العا�ضمة 

من  �ضحنة   60 وال�ضبت  اجلمعة  يومي 

االأتربة والغبار التي جتمعت يف ال�ضوارع 

البحرية  والواجهات  وامليادين  العامة 

اأمانة  با�ضرتها  التي  الكن�ص  اأعمال  عرب 

العا�ضمة والبلديات الثالث. 

قامت  العا�ضمة  اأمانة  اأن  اإىل  واأ�ضار 

باإزالة 16 �ضحنة من االأتربة، فيما اأزالت 

اأزالت  بينما  �ضحنة،   14 املحرق  بلدية 

�ضحنة،   15 اجلنوبية  املنطقة  بلدية 

والبلدية ال�ضمالية 15 �ضحنة من االتربة 

وامليادين  ال�ضوارع  يف  جتمعت  التي 

العامة.

كما متت اإزالة 12 �ضحنة من االأ�ضجار 

من  اإعالًنا  و56  املت�ضاقطة،  وال�ضجريات 

االإعالنات املت�ضررة جراء موجات الرياح، 

م�ضرًيا اإىل اأن املنطقة ال�ضمالية كانت اأكرث 

من  االإعالنات  فيها  تاأثرت  التي  املناطق 

املنطقة  بلدية  اأزالت  الرياح، حيث  موجة 

اأمانة  اأزالت  فيما  اإعالًنا،   50 ال�ضمالية 

اجلنوبية  والبلدية  اإعالنات   3 العا�ضمة 

3 اإعالنات. 

بناء  اأنه  البلديات  وكيل  واأو�ضح 

و�ضوؤون  االأ�ضغال  وزير  توجيهات  على 

املهند�ص  العمراين  والتخطيط  البلديات 

توجيه  مت  فقد  خلف  عبداهلل  بن  ع�ضام 

البلديات بت�ضكيل فرق الطوارئ يف اأمانة 

موجة  قبل  البلديات  وبقية  العا�ضمة 

الالزمة  اال�ضتعدادات  لتجهيز  الغبار 

الفرق  بداأت  الغبار، حيث  ملواجهة موجة 

العمل مع بداية موجة الغبار موزعة على 

املحافظات االأربع.

مت  اأنه  على  البلديات  وكيل  واأكد 

الغبار  موجة  خملفات  اإزالة  من  االنتهاء 

�ضقطت،  التي  واالإعالنات  االأ�ضجار  من 

فرق  عمل  اأن  ذاته  الوقت  يف  مو�ضحا 

الطوارئ م�ضتمر خالل هذه االأيام من اأجل 

ا�ضتكمال اأعمال الكن�ص وتنظيف ال�ضوارع 

العامة وامليادين ح�ضب اخلطة املو�ضوعة 

من قبل الوزارة.

واأ�ضاف اأنه متت اإزالة الن�ضبة االأكرب 

وامليادين  العامة  ال�ضوارع  يف  الغبار  من 

غري اأن اأعمال الكن�ص مازالت م�ضتمرة اإىل 

اأن  كما  تامة،  ب�ضورة  منها  االنتهاء  حني 

عملها  م�ضتمرة يف  مازالت  الطوارئ  فرق 

من  االنتهاء  يتم  اأن  اإىل  يومية  ب�ضورة 

كميات  واإزالة  والتنظيف  الكن�ص  اأعمال 

ال�ضوارع  اأطرف  على  املتجمعة  الغبار 

ب�ضورة نهائية.

اأن من �ضمن  ال�ضيخ حممد على  واأكد 

خطة فريق الطوارئ هي اأعمال التنظيفات 

واحلدائق  العامة  للمرافق  ال�ضاملة 

واملما�ضي والواجهات البحرية.

 حمالت تفتي�شية �شملت 211 مطعًما ومقهى وخمالفة 46 منها

ارتفاع يف ن�شبة التعايف.. القحطاين:

10 اأيام من الن�شباط نتج عنها انخفا�ص يف الإ�شابات والوفيات

من  للتاأكد  التفتي�ضية  احلمالت  تكثيف  اإطار  يف 

تطبيق االإجراءات االحرتازية للت�ضدي لفريو�ص كورونا 

بوزارة  العامة  ال�ضحة  اإدارة  وا�ضلت  )كوفيد-19(، 

املن�ضاآت  التزام  ملتابعة  التفتي�ضية  زياراتها  ال�ضحة 

املن�ضو�ص  االأخرية  والقرارات  ال�ضحية  باال�ضرتاطات 

عليها، وقد قام مفت�ضو ق�ضم مراقبة االأغذية يوم ال�ضبت 

�ضملت  تفتي�ضية  بزيارة   ،2021 يونيو   12 املوافق 

211 مطعًما ومقهى يقدم اأطعمة وم�ضروبات مت خاللها 

خمالفة 46 منها، اإذ مت اتخاذ االإجراءات الالزمة الإحالة 

هذه املطاعم للجهات القانونية.

املطاعم  تلك  ملخالفة  نظًرا  اأنه  الوزارة  وبّينت 

لالإجراءات واال�ضرتاطات التنظيمية املن�ضو�ص عليها يف 

القرار الوزاري رقم 51 ل�ضنة 2020 ب�ضاأن اال�ضرتاطات 

الواجب تطبيقها يف املطاعم واملقاهي الحتواء  ال�ضحية 

ور�ضد  )كوفيد-19(،  كورونا  فريو�ص  انت�ضار  ومنع 

تطبيق  مت  ال�ضاأن،  بهذا  ال�ضادرة  للتعليمات  خمالفات 

اإىل  الوزارة  ولفتت  املخالفة،  املطاعم  حيال  القوانني 

املخالفات  ب�ضبط  قاموا  الق�ضائي  ال�ضبط  ماأموري  اأن 

واتخاذ االإجراءات الالزمة.

م�ضاء  زيارات  خالل  اإنه  ال�ضحة  وزارة  وقالت 

االحرتازية  باالإجراءات  التوعية  تكثيف  االأول، مت  اأم�ص 

الوطني  الفريق  عن  ال�ضادرة  والتعليمات  والقرارات 

ذات  واجلهات  كورونا  لفريو�ص  للت�ضدي  الطبي 

ال�ضلة، والتاأكد من تطبيق هذه املطاعم لكافة االإجراءات 

االحرتازية والتدابري الوقائية.

املحال  بع�ص  تنبيه  مت  التفتي�ضية  الزيارات  وخالل 

ممن لوحظ لديهم ق�ضور يف اآلية تطبيق بع�ص االإجراءات 

والتي هي قابلة للت�ضحيح، فتم ت�ضحيحها يف احلال من 

قبل اأ�ضحاب تلك املحال.

االلتزام  اإىل موا�ضلة  العامة اجلميع  ال�ضحة  ودعت 

والتحلي بروح امل�ضوؤولية العالية، واالإبالغ الفوري عن 

اأي خمالفات اأو جتاوزات يتم ر�ضدها، مو�ضحة اأن هذه 

اخلطوات املهمة تاأتي لتاأمني ال�ضحة العامة وللتحقق من 

املحال  وبقية  واملقاهي  املطاعم  واأ�ضحاب  االأفراد  التزام 

االحرتازية  باالإجراءات  العامة  بال�ضحة  العالقة  ذات 

االأمر  وهو  تطبيقها،  الواجب  ال�ضحية  واال�ضرتاطات 

الذي يعد مرتكًزا مهًما للحد من انت�ضار فريو�ص كورونا، 

حيث تتوا�ضــل الزيــارات امليدانيــة ويتـم بذل اأق�ضى 

�ضحة  ل�ضمان  الالزمــة  االإجــراءات  واتخــاذ  اجلهود 

و�ضالمة اجلميع.

حمرر ال�ضوؤون املحلية:

القحطاين  مناف  طبيب  املقدم  اأفاد 

بامل�ضت�ضفى  املعدية  االأمرا�ص  ا�ضت�ضاري 

للت�ضدي  الوطني  الفريق  ع�ضو  الع�ضكري 

عرب  )كوفيد-19(،  كورونا  لفريو�ص 

ح�ضابه على »تويرت«، اأنه خالل 10 اأيام من 

االن�ضباط مع زيادة بن�ضبة املتطعمني والبدء 

يف برنامج اجلرعة املن�ّضطة، لوحظ انخفا�ص 

انخفا�ص يف  جانب  اإىل  القائمة  احلاالت  يف 

االإ�ضابات اليومية، كما اأن احلاالت يف العناية 

ب�ضكل  ذلك  وانعك�ص  انخف�ضت،  املركزة 

اإيجابي يف انخفا�ص ن�ضبة الوفيات.

التي  احلاالت  اأن  القحطاين  واأ�ضاف 

�ضة انخف�ص  ت�ضتلزم العالج يف املراكز املخ�ضّ

ب�ضكل  ارتفعت  التعايف  ن�ضبة  اأن  كما  كذلك، 

ملحوظ.

وكانت »االأيام« قد ن�ضرت تقريًرا، اأم�ص، 

بكورونا  اليومية  االإ�ضابات  تراجع  اأظهر 

تتجاوز  بن�ضبة  املا�ضي  االأ�ضبوع  خالل 

اإذ  �ضبقه،  الذي  باالأ�ضبوع  مقارنًة  الـ%79 

اليومية لوزارة ال�ضحة  االإح�ضاءات  اأظهرت 

ت�ضجيل 8771 م�ضاًبا االأ�ضبوع املا�ضي، يف 

حني كان عدد امل�ضابني خالل االأ�ضبوع الذي 

�ضبقه 15726 م�ضاًبا.

كما تراجع عدد الوفيات ب�ضبب كورونا 

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

االأ�ضبوع املا�ضي 127 حالة وفاة،  اإذ �ضّجل 

مقارنًة بـ146 حالة وفاة يف االأ�ضبوع االأول 

من االإغالق.
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اأورام الربو�صتات ثالث اأعلى معّدالت اإ�صابة بني الرجال يف البحرين

د. �أمين رئي�س

معهد البحرين للتدريب يعلن بدء 

الت�صجيل يف براجمه للعام التدريبي القادم

ما ت�صيب كبار ال�صن من الرجال، ولكن ميكن االإ�صابة بها 

يف �صن اأ�صغر )من العقد الرابع من العمر(. واأغلبها بطيء 

النمو واالنت�صار، ولكن يف بع�ض االأحيان تكون اأ�صرع يف 

التي  هي  االأخرية  فالفئة  انت�صارها.  يف  واأ�صر�ض  منوها 

االأولية.  مراحلها  يف  ت�صخي�صها  من  بها  امل�صاب  ي�صتفيد 

اإ�صابة بني  اأعلى معدالت  اأورام الربو�صتات ثالث  وت�صجل 

الرجال يف البحرين بن�صبة 9.4% من جمموع اأورام الرجال 

�صنوًيا، مبا يقّدر بثالثني حالة جديدة ن�صبة الآخر درا�صة 

يف عام 2014. 

واأ�صار اىل وجود عوامل وراثية مثبتة ال ميكن جتنبها، 

ولكن الفح�ض الدوري ي�صاعد يف اكت�صاف املر�ض مبكًرا يف 

حالة االإ�صابة. اأما العوامل االأخرى التي قد توؤدي لالإ�صابة 

والوجبات  ال�صمنة،  يف  فتتمثل  الربو�صتات  ب�صرطان 

يف  يكمن  االأ�صباب  هذه  جتنب  اأن  كما  بالدهون.  الغنية 

الغذاء ال�صحي وممار�صة الريا�صة بانتظام، واالبتعاد عن 

ال�صمنة.

يف  امل�صتخدمة  التحاليل  اأن  اأمين  الدكتور  اأو�صح 

باأورام  اإ�صابتهم  عدم  من  للتاأكد  املر�صى  ت�صخي�ض 

 ،)PSA( ي�صمى  دم  حتليل  عن  عبارة  هي  الربو�صتات 

وفح�ض �صرجي للتاأكد من عدم وجود تغريات غري حميدة 

 )MRI( يف الغدة. كما ت�صتخدم اأ�صعة الرنني املغناطي�صي

للفح�ض  الغدة  من  عينات  الأخذ  ال�صوتية  فوق  واالأ�صعة 

املجهري.

كما تطرق الدكتور اأمين رئي�ض اإىل اأن هناك عدة طرق 

املر�ض.  انت�صار  مدى  على  يعتمد  االختيار  ولكن  للعالج، 

فتتفاوت  الربو�صتات،  غدة  يف  املر�ض  متركز  حال  ويف 

ا�صتئ�صال  وعمليات  الفعالة،  املتابعة  بني  اخليارات 

الربو�صتات، اأو االإ�صعاع، اإذ اإن االختيار بني اأنواع العالج 

الفح�ض  يحددها  التي  الورم  درجة  على  يعتمد  املختلفة 

املجهري، وعمر وحالة املري�ض ال�صحية، كما تلعب توعية 

املري�ض دوًرا فعاالً يف اختياره للعالج االأن�صب له.

الربو�صتات  غدة  خارج  املر�ض  انت�صار  حال  يف  اأما 

الورم  انت�صار  مدى  اإبطاء  حماولة  يف  العالج  فينح�صر 

يف  تعتمد  الربو�صتات  فاأورام  الهرمون.  عالج  با�صتخدام 

التحكم يف  التي�صتو�صتريون، ومع  انت�صارها على هرمون 

ن�صبة التي�صتو�صتريون يف الدم ن�صتطيع التحكم يف �صرعة 

انت�صار الورم. 

وال يزال العامل الطبي يف انق�صام حول جدوى الفح�ض 

الدوري، اأو اإذا كان يعر�ض الرجل لتدخالت عالجية هو يف 

غنى عنها. ولكنه يوؤكد على اتفاق جراحي امل�صالك البولية 

اكت�صاف  فر�صة  يتيح  الأنه  الدوري؛  الفح�ض  اأهمية  على 

املر�ض يف وقت مبكر، ما ي�صاعد على التخل�ض من االإ�صابة 

املزمنة به. وين�صح الدكتور اأمين رئي�ض بالبدء بالفح�ض 

نتيجة  كانت  فاإن  واالأربعني،  اخلام�صة  �صن  يف  الدوري 

الفح�ض  على  يواظب  اأن  املري�ض  فعلى  �صليمة،  التحليل 

�صنوياً من �صن اخلم�صني. اأما يف حال اإ�صابة والد اأو اأحد 

الدوري  الفح�ض  عليه  فيرتتب  باملر�ض،  ال�صخ�ض  اأخوان 

�صنوًيا من �صن االأربعني.

و�صكره  امتنانه  عن  رئي�ض  اأمين  الدكتور  اأعرب  كما 

ال�صيخ  بروفي�صور  اللواء  امللكية  الطبية  اخلدمات  لقائد 

خالد بن علي اآل خليفة؛ على دعمه املتوا�صل والالحمدود ال 

�صيما يف االأمور املتعلقة بال�صحة العامة وتثقيف املر�صى.

جراحة  ا�صت�صاري  الع�صكري  بامل�صت�صفى  اجلراحة  ق�صم  رئي�ض  قال 

الفرتة  هي  الرجل  �صحة  اأ�صبوع  اإن  رئي�ض  اأمين  الدكتور  البولية  امل�صالك 

املمتدة )15-21 يونيو( من كل عام، وهو فر�صة جيدة للتذكريوالتوعية 

ب�صحة الرجال، واأهمها اأورام الربو�صتات.

اأ�صفل  الرجل  حو�ض  عمق  يف  تكمن  غدة  الربو�صتات  اأن  اىل  واأ�صار 

املثانة، يتخللها جمرى البول وقناة قذف احليوانات املنوية. ومعدل حجم 

لعدة  ويخ�صع  جائز  ت�صخمها  لكن  اجلوزة،  حجم  ي�صاوي  الربو�صتات 

عوامل، اأبرزها العامل الوراثي.

اأما اأورام الربو�صتات فهي عبارة عن حتوالت �صرطانية يف الغدة عادة 

طلبات  ا�صتقبال  بدء  للتدريب  البحرين  معهد  اأعلن 

التدريبي  للف�صل  النظامية  براجمه  مبختلف  االلتحاق 

االأول من العام التدريبي 2021-2022، ابتداًء من يوم 

االأربعاء  يوم  ولغاية   2021 يونيو   20 املوافق  االأحد 

املوافق 30 يونيو 2021، وذلك عن طريق ملء ا�صتمارة 

تقدمي طلب االلتحاق االإلكرتونية واملتوافرة على املوقع 

االإلكرتوين للمعهد على الرابط االآتي: 

lang=ar?  /bti  /www.moedu.gov.bh  /  /:http
االأوراق  اإرفاق  الت�صجيل  يف  الراغبني  فعلى 

وامل�صتندات املطلوبة مع ا�صتمارة تقدمي طلب االلتحاق، 

والتي ت�صمل االآتي:

)�صارية  احلالية  الهوية  بطاقة  من  ن�صخة   .1

املفعول(.

2. ن�صخة من جواز ال�صفر احلايل )�صاري املفعول(.

3. �صورة حديثة.

4. �صهادة ح�صن �صرية و�صلوك. 

5. �صهادة فح�ض اللياقة الطبية ال�صادرة من مركز 

�صحي حكومي اأو م�صت�صفيات خا�صة.

الثانوية     / العامة  الثانوية  �صهادة  من  ن�صخة   .6

ك�صف درجات جميع الف�صول يف الثانوية العامة اأو ما 

يعادلها )ال�صف 10 و11 و12(.

7. اإفادة التخرج االأ�صلية مع ك�صف الدرجات للطلبة 

اجلامعيني.

وزارة  من  ال�صادرة  االأ�صلية  املعادلة  ر�صالة   .8

الرتبية والتعليم خلريجي املدار�ض اخلا�صة. 

قابلة  )غري  دنانري   10 االلتحاق  طلب  9.ر�صوم 

لال�صرتجاع(.

ويطرح معهد البحرين للتدريب العديد من الربامج 

التدريبية، منها:

الوطني  )االإطار  العايل  الوطني  الدبلوم  برامج   

للموؤهالت امل�صتوى ال�صابع(:

• الهند�صة الكيميائية
• اإدارة االأعمال )املوارد الب�صرية( 

• اإدارة االأعمال )املحا�صبة(
• اإدارة االعمال )االإدارة(

برامج الدبلوما الوطنية العليا )امل�صتوى اخلام�ض(:

1. االإن�صاءات والبيئة العمرانية )الهند�صة املدنية(

2. الهند�صة )الهند�صة العامة(

3. الهند�صة الكهربائية واالإلكرتونية

4. الهند�صة امليكانيكية

5. احلو�صبة

الدبلوم املطور )امل�صتوى الثالث(: 

1. تكنولوجيا ال�صيارات

2. الهند�صة امليكانيكية

3. االإن�صاءات والبيئة العمرانية )الهند�صة املدنية(

4. الهند�صة )امليكاترونك�ض(

5. تقنيات نظم املعلومات

6. الهند�صة الكهربائية واالإلكرتونية

الدبلوما الوطنية )االإطار الوطني للموؤهالت امل�صتوى 

ال�صاد�ض(:

1. اإدارة االأعمال )املوارد الب�صرية( 

2. اإدارة االأعمال )املحا�صبة(

3. اإدارة االأعمال )االإدارة املكتبية(

االإ�صالمية  ال�صريفة  يف  الوطنية  الدبلوما   .4

والتمويل

5. العمليات الكيميائية وال�صيانة

برامج اأخرى:

• دبلوم عمليات ال�صفر وال�صياحة.

ت�صمل من تتجاوز رواتبهم 800 دينار.. وم�صاحات االأرا�صي 220 مرًتا مربًعا.. نّواب ومواطنون:

الق�صائم ال�صكنية »جّمانية«.. مقابل مهلة 4 �صنوات الإكمال البناء
فاطمة �صلمان:

عن  اإ�صكانية  طلبات  واأ�صحاب  النواب  من  عدد  ك�صف 

االإ�صكان  وزارة  د�ّصنته  الذي  اجلديد  الربنامج  تفا�صيل 

الطلبات  اأ�صحاب  على  »اأرا�ٍض«  �صكنية  ق�صائم  بعر�ض 

القدمية.

ل�صاحب  املمنوحة  االأر�ض  فاإن  التفا�صيل،  وبح�صب 

الطلب �صتكون جّمانية ب�صرط ال�صروع ببنائها خالل فرتة 

ال�صكنية  الوحدة  بناء  متويل  يكون  اأن  على  �صنوات،   4

اأحد  االقرتا�ض من  الطلب من خالل  من م�صوؤولية �صاحب 

البنوك املحلية.

ُتعد  اجلديدة  اخلدمة  اإن  اإ�صحاقي  علي  النائب  وقال 

مك�صًبا جديًدا وخياًرا الأ�صحاب الرواتب املتو�صطة واأ�صحاب 

الطلبات القدمية من القادرين على بناء الوحدات ال�صكنية.

مقابل  اأي  دون  �صُتمنح  ال�صكنية  الق�صيمة  اأن  واأكد 

تقع  االأرا�صي  واأن  امل�صتفيد،  بنائها من  ال�صروع يف  ب�صرط 

يف مناطق خمتلفة من البحرين ت�صمل مدينة �صلمان و�صرق 

�صرتة و�صرق احلد ومدينة حمد، وغريها.

ال�صكنية«  »الق�صيمة  اختيار  قرار  باأن  اإ�صحاقي  واأفاد 

اختيارًيا ولي�ض اإلزامًيا، واأنه ال يلغي �صنوات انتظار الطلب 

القدمية  الطلبات  اأنه خيار جّيد الأ�صحاب  االإ�صكاين، موؤكًدا 

مّمن ال يرغبون يف املزيد من االنتظار ولديهم القدرة على 

احل�صول على قرو�ض متويلية لعملية البناء.

مع  ات�صاالتها  بداأت  االإ�صكان  وزارة  اأن  اإىل  واأ�صار 

دخلهم  يزيد  مّمن  القدمية  الطلبات  اأ�صحاب  من  املواطنني 

عن 800 دينار ويقل عن 1200 دينار، لطرح هذا اخليار 

للتقدم  املوافقني  البديل واالختياري، وهي يف �صدد ح�صر 

للوزارة من اأجل بيان جميع التفا�صيل بهذا ال�صاأن، م�صرًيا 

كان  ملن  اأمل  وبارقة  انفراجة  �صيكون  اخليار  هذا  اأن  اإىل 

يرغب يف تغيري طلب الوحدة اىل ق�صيمة لقدرته على البناء 

دون �صياع ل�صنوات االنتظار.

اإيقاف  �صيتم  اإنه  بوعنق  خالد  النائب  قال  جانبه،  من 

اخلدمة  هذه  على  يوافق  ملن  االجتماعي  ال�صكن  عالوة 

مبا�صرًة بعد موافقته على تغيري الطلب، واأّن االأر�ض جمانية 

ومتويل البناء �صيكون م�صوؤولية �صاحب الطلب االإ�صكاين.

االإ�صكانية  الطلبات  اأ�صحاب  اأحد  قال  جانبه،  من 

لعر�ض  االإ�صكان  وزارة  من  ات�صاالً  تلّقى  اأّنه  لـ»االأيام« 

احل�صول على اأر�ض عليه بدل انتظار الوحدة ال�صكنية.

واأفاد باأن موظف االت�صال اأخربه اأن متو�ّصط م�صاحات 

االأرا�صي  واأن  مربًعا،  مرًتا  ال�صكنية حوايل 220  االأرا�صي 

اأكرب م�صاحًة من م�صاحات الوحدات ال�صكنية.

لديه  �صيكون  اأّنه  اأخربه  االإ�صكان  موّظف  اأن  واأ�صاف 

مهلة لبدء ال�صروع يف بناء االأر�ض ترتاوح بني 6 اأ�صهر اإىل 

�صنة واحدة فقط، واأّن مّدة االإجناز النهائي للمنزل وال�صكن 

فيه خالل 4 �صنوات فقط.

فيها  �صتكون  التي  املنطقة  عن  �صاألت  »عندما  وتابع: 

اأنه  املوظف  اأخربين  واإمنا  اإجابة،  على  اأح�صل  مل  االأر�ض 

به يف وقت  االت�صال  �صيتم  العر�ض  على  املوافقة  يف حال 

اأكرث  تفا�صيل  على  للح�صول  الوزارة،  اإىل  للح�صور  الحق 

عن اخليارات املتاحة واال�صرتاطات الالزمة«.
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�شمن الإعداد ملحاور الجتماع مع رئي�س الربملان الأوروبي نهاية ال�شهر

زينل تبحث مع الغامن مواقف الربملان الأوروبي املتحّيزة �شد البحرين

بحثت فوزية بنت عبداهلل زينل رئي�س جمل�س 

بن  مرزوق  مع  اأم�س،  هاتفي  ات�صال  يف  النواب، 

الكويت  االأمة يف دولة  الغامن رئي�س جمل�س  علي 

املرتبطة  وامل�صتجدات  امللفات  من  عددا  ال�صقيقة، 

التي  للمحاور  االإعداد  �صمن  العربية،  باملنظومة 

ديفيد  مع  انعقاده  املزمع  االجتماع  يف  �صتطرح 

ال�صهر  نهاية  االأوروبي  الربملان  رئي�س  �صا�صويل 

اجلاري.

متابعة  االجتماعات  من  عدد  عقد  وياأتي 

والثالثني  احلادي  املوؤمتر  وتو�صيات  لقرارات 

اإذ فّو�س �صقر  العربي،  الربملاين  الطارئ لالحتاد 

رئي�س  العربي  الربملاين  االحتاد  رئي�س  غبا�س 

االإمارات  دولة  يف  االحتادي  الوطني  املجل�س 

لزيارة  الغامن  مرزوق  ال�صقيقة،  املتحدة  العربية 

دوراتي  مع  اجتماع  وعقد  »جنيف«،  �صوي�صرا 

بات�صيكو رئي�س االحتاد الربملاين الدويل، واآخر مع 

رئي�س الربملان االأوروبي ملناق�صة ق�صايا املجموعة 

اجليو�صيا�صية العربية.

يتخذها  التي  املواقف  االت�صال  تناول  وقد 

الربملان االأوروبي اإزاء الو�صع احلقوقي يف الدول 

العربية، موؤكدة رئي�س جمل�س النواب اأن القرارات 

واملواقف التي داأب الربملان االأوروبي على اتخاذها 

املو�صوعية  عن  بعيدة  البحرين  مملكة  �صد 

وامل�صداقية، وتت�صم بازدواجية املعايري، لتجاهلها 

احلقوقي  والتقدم  الواقعية،  للحقائق  الدائم 

املتنامي للبحرين يف جمال رعاية حقوق االإن�صان، 

جهات  قبل  من  املعلومات  ا�صتقاء  على  واالإ�صرار 

من  النيل  هدفها  ومتطرفة  فئوية  اأهداف  ذات 

اململكة، االأمر الذي يوؤكده غياب التفاعل االإيجابي 

جمل�س  وجهها  التي  الر�صمية  الدعوات  كل  مع 

النواب للربملان االأوروبي لزيارة مملكة البحرين، 

التجربة احلقوقية  واالطالع عن كثب وقرب على 

الرائدة، والتعرف على احلقائق يف اأر�س الواقع.

املنظومة  اأن  النواب  جمل�س  رئي�س  واأكدت 

احلقوقية يف مملكة البحرين ت�صهد تطورا وتقدما 

بارزا، يف ظل الرعاية والتوجيهات امللكية ال�صامية 

عي�صى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �صاحب  من ح�صرة 

احلثيثة  واجلهود  املفدى،  البالد  عاهل  خليفة  اآل 

امللكي  ال�صمو  �صاحب  برئا�صة  املوقرة  للحكومة 

االأمري �صلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س 

جمل�س الوزراء.

و�صمنت النقاط التي بحثتها مع رئي�س جمل�س 

رئي�س  اجتماع  يف  لطرحها  الغامن  مرزوق  االأمة 

الربملان االأوروبي، التاأكيد على موقف بيت ال�صعب 

والقرارات  للمواقف  الراف�س  البحرين  مملكة  يف 

غري الدقيقة واملتحيزة التي يتبناها بع�س اأع�صاء 

الربملان االأوروبي، ودعوته جمددا لالنفتاح على كل 

ال�صعد مع املوؤ�ص�صة الت�صريعية يف مملكة البحرين، 

بنف�صه  االأوروبي  الربملان  يقف  كي  اململكة  وزيارة 

على اأو�صاع حقوق االإن�صان، بعيدا عن ال�صبل غري 

املوثوقة، والتي ال ت�صتقيم وم�صارات العمل امل�صرتك 

من  تربطهم  وما  واالأوروبية،  العربية  الدول  بني 

عالقات تعاون وثيقة ومتجذرة.

ونوهت ب�صرورة حتقيق التقارب يف العالقات 

والتجارب  اخلربات  وتبادل  االأوروبية،  العربية 

يت�صل  فيما  والتعاون  احليوية،  املجاالت  يف 

مب�صادر الطاقة املتجددة وامل�صتدامة، موؤكدة اأن هذا 

املو�صوع ميثل اأولوية يف �صيا�صات الدول اخلليجية 

والعربية، يف ظل الربامج الوطنية ال�صاعية لزيادة 

ا�صتخدامات  اإجمايل  اإىل  املتجددة،  الطاقة  م�صادر 

اأهداف  مع  توافقا   ،2030 عام  بحلول  الطاقة 

التنمية امل�صتدامة العاملية.

ولفت رئي�صة جمل�س النواب -خالل االت�صال- 

الرامية لدعم الق�صية  اإىل م�صاندة اجلهود العربية 

لل�صعب  امل�صروعة  احلقوق  ونيل  الفل�صطينية، 

وا�صتنادا  الدولتني،  حل  مبداأ  وفق  الفل�صطيني، 

ملبادرة ال�صالم العربية، وقرارات ال�صرعية الدولية 

االعتداءات  كل  رف�س  على  والتاأكيد  ال�صلة،  ذات 

منازلهم  واإخالء  الفل�صطينيون،  لها  يتعر�س  التي 

واال�صتيالء عليها. وتطرقت للمحادثات التي جترى 

خالل الفرتة الراهنة ب�صاأن امللف النووي االإيراين، 

واملخاوف  الهواج�س  و�صع  �صرورة  موؤكدة 

االإيراين  النووي  الربنامج  من  والدولية  االإقليمية 

بعني االعتبار، ومراعاة اأال توؤدي الت�صويات يف هذا 

امللف لالإ�صرار بالدول العربية و�صعوبها.

واأعربت عن متنياتها ملرزوق الغامن بالتوفيق 

والنجاح يف االجتماعات التي �صيجريها كممثل عن 

طيبة  بنتائج  واخلروج  العربي،  الربملاين  االحتاد 

ت�صب يف حتقيق م�صالح الدول وال�صعوب العربية.

مرزوق الغامن

حممد ال�سي�سي

رئي�س النواب: تعزيز م�شارات 

التعاون والعالقات الثنائية مع تون�س

اأكدت فوزية بنت عبداهلل زينل رئي�س جمل�س النواب حر�س املجل�س النيابي على دعم 

وتعزيز م�صارات التعاون والعالقات الثنائية مع اجلمهورية التون�صية ال�صقيقة، معربة 

عن تقديرها لعمق العالقات االأخوية الوطيدة التي جتمع البلدين وال�صعبني ال�صقيقني يف 

ظل الرعاية امللكية ال�صامية حل�صرة �صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�صى اآل خليفة عاهل 

البالد املفدى، واأخيه قي�س �صعيد رئي�س اجلمهورية التون�صية ال�صقيقة.

التعاون  جماالت  تطوير  لدعم  الدائم  واهتمامه  النواب  جمل�س  حر�س  اإىل  م�صرية 

امل�صرتك  العربي  العمل  دعم  نحو  والعمل  ال�صقيقة،  التون�صية  اجلمهورية  مع  الربملاين 

خا�صة يف ظل تداعيات جائحة كوفيد 19، وتوحيد املوقف الربملاين العربي يف املحافل 

الربملانية الدولية.

مبنا�صبة  القيزاين  كمال  االأحد،  اأم�س  �صباح  مكتبها  يف  ا�صتقبالها،  لدى  ذلك  جاء   

وقد  البحرين،  مملكة  لدى  التون�صية  للجمهورية  ومفو�صا  العادة  فوق  �صفريا  اعتماده 

ح�صر اللقاء النائب عبدالنبي �صلمان النائب االأول لرئي�س جمل�س النواب، واالأ�صتاذة منى 

املعلول ال�صكرتري االأول بال�صفارة ونائب ال�صفري.

 من جانبه، اأعرب ال�صفري التون�صي عن تقديره ململكة البحرين بقيادة ح�صرة �صاحب 

اجلاللة امللك حمد بن عي�صى اآل خليفة عاهل البالد املفدى، حفظه اهلل ورعاه، موؤكدا حر�صه 

على تعزيز جماالت التعاون الثنائي بني البلدين وال�صعبني ال�صقيقني، خا�صة يف املجال 

الربملاين، ومعربا عن متنياته ململكة البحرين بدوام التقدم واالزدهار.

اأكد علي بن �صالح ال�صالح رئي�س جمل�س 

ال�صورى اأّن التقدير الكبري والثناء املتوا�صل من 

عي�صى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �صاحب  ح�صرة 

اآل خليفة عاهل البالد املفدى، للجهود املخل�صة 

التي يبذلها �صاحب ال�صمو امللكي االأمري �صلمان 

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

�صمن  الوطنية  الكوادر  به  تقوم  وما  الوزراء، 

مل�صاعفة  ودافًعا  حافًزا  ُيعد  البحرين،  فريق 

جائحة  على  للق�صاء  العمل  وتعزيز  العطاء، 

مملكة  يحمي  مبا  )كوفيد-19(،  كورونا 

وي�صمن  واملقيمني،  املواطنني  ويحفظ  البحرين 

�صالمتهم واأمنهم ال�صحي.

واأ�صار رئي�س جمل�س ال�صورى اإىل اأّن تاأكيد 

اأن الو�صع ال�صحي يف  جاللة امللك املفدى على 

مملكة البحرين بخري، واأن البحرين مت�صي نحو 

وحر�صهم  اأبنائها  بتكاتف  الوباء،  من  التعايف 

بالتدابري  وااللتزام  التطعيم  الأخذ  االإقبال  على 

بكل  ال�صامية  امللكية  الثقة  يرتجم  الوقائية، 

االإجراءات واخلطوات التي اتخذت للق�صاء على 

للت�صدي  الوطنية  احلملة  اإطار  يف  الفريو�س 

جلائحة كورونا بقيادة �صمو ويل العهد رئي�س 

جمل�س الوزراء.

ولفت رئي�س جمل�س ال�صورى اإىل اأّن التمّيز 

الذي حتققه مملكة البحرين يف خطواتها الثابتة 

لتوجيهات  نتيجة  ياأتي  اجلائحة  على  للق�صاء 

جاللة امللك املفدى، وانعكا�ًصا لالإمكانات العالية 

�صّخرتها  التي  املتكاملة  العالجية  واخلدمات 

و�صالمة  �صحة  على  ا  حر�صً البحرين،  مملكة 

املواطنني واملقيمني. 

بالدور  ال�صورى  جمل�س  رئي�س  واأ�صاد 

رئي�س  العهد  ويل  �صمو  يبذله  الذي  الريادي 

اهتمام  من  �صموه  يوليه  وما  الوزراء،  جمل�س 

بجائحة  املتعلقة  اجلــوانب  بكل  م�صتمر 

ال�صحية  االأو�صاع  ا  خ�صــو�صً كورونا، 

للمواطنني واملقيمني.

ال�شالح: التقدير امللكي لفريق البحرين حافز 

مل�شاعفة العطاء للق�شاء على »كورونا«

علي  ال�سالح

والدفاع  اخلارجية  ال�صوؤون  جلنة  رئي�س  اأكد 

واالأمن الوطني املهند�س حممد ال�صي�صي البوعينني 

منظمات  من  املدعومة  القطرية  اجلزيرة  قناة  »اأن 

يف  وتتعنت  تتمادى  زالت  ما  اإرهابية  وجهات 

م�صرًيا  البحرين«،  مملكة  ب�صوؤون  ال�صافر  تدخلها 

الفتنة والقالقل  التحري�س واإثارة  »اأنها تتعمد  اإىل 

بني اأفراد املجتمع البحريني الأغرا�س خبيثة، هدفها 

ُي�صهم  الذي  االأمر  ال�صعب،  مكونات  بني  التفريق 

مع  يّت�صق  وال  املنطقة،  واأمن  ا�صتقرار  زعزعة  يف 

امل�صلحة  يراعي  وال  اخلليجي  التوافق  متطلبات 

العليا لدول جمل�س التعاون اخلليجي«.

حا�صم  حد  لو�صع  اآن  االأوان  »اأن  على  و�صّدد 

ملثل تلك الت�صرفات الالم�صوؤولة من قناة داأبت على 

اإرهابية  جهات  من  بدعم  وال�صموم،  االأكاذيب  بث 

دون االكرتاث حل�صن اجلوار«، مو�صًحا يف الوقت 

نف�صه »اأن تلك االأكاذيب توؤكد اأن تلك القناة املزعومة 

بت�صرفاتها  بالنظر  وذلك  خمرية،  ولي�صت  م�صرية 

وّجه  الذي  املهني  غري  واإعالمها  املدرو�صة  غري 

حتديًدا،  واخلليجية  العربية،  الدول  ال�صتهداف 

عن  نت�صاءل  يجعلنا  الذي  االأمر  خبيث،  نهج  وفق 

غري  االعالمي  ال�صيا�صة  تلك  من  احلقيقي  امل�صتفيد 

املتزنة«. ولفت ال�صي�صي البوعينني اإىل »اأن ما تقوم 

اال�صتهداف  يوؤكد  متوا�صل  حتري�س  من  القناة  به 

�صعبها،  �صد  العدائي  والنهج  للبحرين  املمنهج 

اجلميع  لدى  مك�صوًفا  بات  وخداعها  اأكاذيبها  واأن 

ال�صعب  ومتا�صك  قوة  على  يوؤثر  اأن  ميكن  وال 

ح�صرة  بقيادة  قيادته  خلف  يقف  الذي  البحريني 

خليفة  اآل  عي�صى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �صاحب 

جانب  من  ورعاه«.  اهلل  حفظه  املفدى  البالد  عاهل 

اآخر، اأبدى رئي�س اللجنة »ا�صتنكاره من التجمعات 

وامل�صريات غري القانونية التي تقوم بها فئة قليلة 

الدفان،  مرا�صم  خالل  الالم�صوؤولني  االأ�صخا�س  من 

احلالية،  ال�صحية  االأو�صاع  مثل  يف  ا  خ�صو�صً

للت�صدي  الطبي  الوطني  الفريق  بقرارات  �صاربني 

ملا  اكرتاث  لفريو�س كورونا عر�س احلائط ودون 

الفريو�س،  انت�صار  من  التجمعات  تلك  اإليه  توؤدي 

االأمر الذي يهدد ال�صحة العامة وال يراعي م�صاعر 

ال�صحي  الو�صع  ت�صيي�س  نتيجة  املتوفني  اأهايل 

امل�صوؤولية  »اأن  موؤكًدا  اأخرى«،  وماآرب  الأهداف 

الكربى تقع يف الوقت الراهن على الدعاة وامل�صايخ 

والكتاب واخلطباء واأئمة املنابر يف ا�صتغالل كافة 

الو�صائل لتعزيز امل�صوؤولية الدينية والفردية جتاه 

البحرين و�صعبها يف ظل الو�صع ال�صحي التي متر 

اململكة حتديًدا، والذي يتطلب م�صوؤولية كبرية  به 

من كل مواطن باالإبتعاد عن التجمعات والتي متثل 

�صيكون  والذي  الوباء  تف�صي  ال�صتمرار  وباء  بوؤرة 

تلك  خلف  املنقادين  هم  والرئي�س  االأول  املت�صرر 

التجمعات غري القانونية«.

و�صّدد النائب ال�صي�صي »على دور اأولياء االأمور 

باأبنائهم،  االهتمام  عرب  املرحلة  هذه  يف  الكبري 

املتاآمرين  خلف  االنقياد  من خطورة  توعيتهم  عرب 

واملتاجرين بهوؤالء ال�صباب لتحقيق ماآرب اأخرى«.

ا�شتمرار »اجلزيرة« يف تدخلها ال�شافر يوؤكد اأنها معول هدم للبيت اخلليجي.. البوعينني:

التجمعات غري القانونية تقّو�س جهود الت�شدي لـ»كورونا«

40 �شوؤالً تقّدم بها ال�شوريون يف مقابل 202 قّدمها النواب

ن�شف ال�شوريني مل ي�شتخدموا اأداة ال�شوؤال طوال دور النعقاد
غالب اأحمد: 

الف�صل  من  الثالث  االنعقاد  لدور  اإح�صائية  ك�صفت 

ال�صورى  اأع�صاء جمل�س  اأن حوايل ن�صف  الت�صريعي احلايل 

تقدم 19  اإذ  االنعقاد،  ال�صوؤال طوال دور  اأداة  ي�صتخدموا  مل 

تقدم  �صوؤاالً، يف مقابل ذلك  بـ40  املجل�س  اأع�صاء  ع�صًوا من 

النواب بـ202 �صوؤال برملاين خالل الدور املن�صرم.

�صباح  ال�صورى  جمل�س  ع�صو  اأن  االإح�صائية  وبّينت 

بـ5  تقدم  اإذ  ال�صوؤال،  الأداة  ا�صتعماال  االكرث  هو  الدو�صري 

عن  والريا�صة  ال�صباب  لوزير  �صوؤال  بني  ما  توزعت  اأ�صئلة 

لوزير  و�صوؤال  الزالق،  منطقة  يف  وناٍد  �صباب  مركز  ان�صاء 

االأ�صغال و�صوؤون البلديات والتخطيط العمراين حول �صيانة 

حول  اآخر  و�صوؤال  الزالق،  يف  التحتية  والبنية  ال�صوارع 

الكهرباء  لوزير  و�صوؤال  ال�صناعية،  االأرياف  انزال  م�صروع 

العمل والتنمية  الذكية، و�صوؤال لوزير  العدادات  واملاء حول 

االجتماعية حول م�صروع املر�صد الوطني ل�صوق العمل.

وتقدم ال�صوري اأحمد احلداد بـ5 اأ�صئلة؛ 3 منها اإىل وزير 

واىل  الدويل،  البحرين  مطار  حول  واالت�صاالت  املوا�صالت 

وزير املالية واالقت�صاد الوطني حول التخويل القانون لفتح 

ح�صابات م�صرفية، واىل وزيرة ال�صحة حول ر�صوم وعيادات 

االأ�صنان، مع �صوؤال لوزير االأ�صغال والبلديات حول ال�صيادين 

الهواة من ال�صباب البحريني.

املناعي  دروي�س  ال�صوري  اأن  االإح�صائية  اأو�صحت  فيما 

تقدم بـ3 اأ�صئلة، اأحدها اإىل وزير التجارة وال�صناعة وال�صياحة 

املالية  وزير  اإىل  اآخران  و�صوؤاالن  ال�صناعية،  املناطق  حول 

العامة  للهيئة  امل�صتحقة  الديون  حول  الوطني  واالقت�صاد 

للتاأمني االجتماعي، وحول احلزمة املالية واالقت�صادية.

وبّينت االإح�صائية اأن ال�صوري د.حممد اخلزاعي تقدم بـ3 

اأ�صئلة؛ اثنان منها اإىل وزير الرتبية والتعليم حول املوؤهالت 

االأكادميية املزّورة، وتخ�ص�س الزراعة باملدار�س، و�صوؤال اإىل 

وزير العدل حول العقوبات البديلة.

موجهة  اأ�صئلة  بـ3  البنمحمد  ب�صام  د.  ال�صوري  وتقدم 

االإلكرتونية،  احلكومة  هيئة  خطط  حول  الداخلية  لوزير 

ولوزير املوا�صالت واالت�صاالت حول خطط �صركة ممتلكات 

البحرين للغ�صتثمار يف جمال التحول الرقمي، و�صوؤال لوزير 

املوؤهالت  العتماد  الوزارة  خطط  حول  والتعليم  الرتبية 

امل�صغرة. واأو�صحت االإح�صائية اأن ال�صورية �صبيكة الف�صالة 

قد تقدمت ب�صوؤالني، اأحدهما اإىل وزيرة ال�صحة حول اخلدمات 

والبلديات  االأ�صغال  وزير  اإىل  واالآخر  االإعاقة،  لذوي  املقدمة 

ال�صوري  تربة. وتقدم  االأ�صرية والزراعة دون  الزراعة  حول 

حول  املجل�صني  �صوؤون  وزير  اإىل  ب�صوؤالني؛  احلاجي  فوؤاد 

العقود املوؤقتة ملوظفي احلكومة، و�صوؤال لوزير العمل حول 

ت�صريح العمل املرن، بينما قدمت ال�صورية د. ابت�صام الدالل 

ا�صرتاتيجية  حول  والبلديات  اال�صغال  وزير  اإىل  �صوؤالني؛ 

التخطيط العمراين لتوزيع اخلدمات ال�صحية على حمافظات 

اململكة، واىل وزير الرتبية حول خطة تطوير منهج الرتبية 

اإىل  االول  ب�صوؤالني؛  املوؤيد  منى  ال�صورية  وتقدمت  الوطنية. 

وزيرة ال�صحة حول خطة تدريب وتوظيف االأطباء العاطلني، 

واىل وزير اال�صغال و�صوؤون البلديات حول تدوير النفايات، 

وزير  اإىل  ب�صوؤالني  رمزي  هالة  ال�صورية  تقدمت  حني  يف 

الوطنية  اال�صرتاتيجية  حول  االجتماعية  والتنمية  العمل 

حول  والتعليم  الرتبية  وزير  اإىل  االآخر  وال�صوؤال  للطفولة، 

ذوي �صعوبات التعلم، وتوجه ال�صوري نوار املحمود ب�صوؤال 

اإىل وزير الرتبية حول خطط االرتقاء بجود الرتبية والتعليم 

مبا يتنا�صب مع روؤية 2030، و�صوؤال اآخر اإىل وزير االأ�صغال 

والبلديات حول اال�صرتازع ال�صمكي. 

التجارة  اآل رحمة ب�صوؤال لوزير  ال�صوري �صادق  وتقدم 

ال�صوري  تقدم  فيما  االإلكرتونية،  املزادات  حول  وال�صناعة 

واالت�صاالت  املوا�صالت  وزير  اإىل  ب�صوؤال  الغتم  يو�صف 

القادمة،  اخلم�صة  لالأعوام  املوا�صالت  �صبكة  تو�صعة  حول 

اإىل وزير  ال�صوري عبدالرحمن جم�صري بالتقدم ب�صوؤال  وقام 

ر�صا  ال�صوري  وتقدم  االإرهابية،  املنظمات  حول  اخلارجية 

منفردي ب�صوؤال اإىل وزير العمل بخ�صو�س العمالة ال�صائبة.

واأو�صحت االإح�صائية اأن ال�صورية دالل الزايد قد تقدمت 

ب�صوؤال اإىل وزير املوا�صالت حول دعم �صندوق العمل )متكني( 

البحرين،  خارج  واحليواين  الزراعي  االإنتاج  يف  للتو�صع 

الرتبية  لوزير  ب�صوؤال  ح�صن  علي  د.حممد  ال�صوري  وتقدم 

والتعليم حول امل�صتوى التعليمي للمدار�س احلكومية.

تقدم  قد  بوح�صني  ال�صوري جواد  اأن  االإح�صائية  وبّينت 

الرثوة  حول  البلديات  و�صوؤون  االأ�صغال  وزير  اإىل  ب�صوؤال 

احليوانية، بينما �صاأل ال�صوري عادل املعاودة حول املخزون 

العري�س  د.اأحمد  ال�صوري  ووجه  اال�صرتاتيجي،  الغذائي 

تطوير  حول  البلديات  و�صوؤون  االأ�صغال  وزير  اإىل  �صوؤاال 

املحجر وتربية الدواجن.
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ج�سر املحبة

كالم فيها  ما  البحرين  على  قلبي  اإن  واهلل 

االأمد طول  لك،  وامل�شتاق  الولهان،  كلنا 

ال�شالم مبعوث  �شلمان  �شيدي  رايــة  حتت 

ويف رعاية من حتدى النا�س وب�شعبه �شمد

املــالم عـــداك  الــعــهــد،  ويل  حممد  �شيدي 

عمد دعمك  بعد  وما  همة،  همتك  بعد  ما 

متام جعله  يا  احلال؟  كيف  البحرين،  قلبي 

حمد؟ اأبونا  وكيفه  اأهلنا؟  كيف  طمنوين 

اأمــام وبالهمة  اأبوعي�شى  العهد  ويل  مع 

متد  بتوا�شل  �شلمان..  يا  البحرين  واهلل 

الكالم يعديه  واهلل  ما  اخليل..  طرينا  واإن 

ويكمد امل�شتحيلة  يع�شف  باللي  مرحبا 

االأنــام كل  نا�شر  نا�شر..  بال�شيخ  مرحبا 

ما على البحرين قا�شر، دام نا�شر بن حمد

 �شيخ متعدي ال�شجاعة، �شيخ يف قربه �شالم

ميد المّنه  ال�شيخ  مثل  فيه  ما  الكرم..  يف 

الغرام ج�شر  يا  وين  املحبة..  ج�شر  يا  وين 

بتخمد ماهي  نار  بعدك..  ال�شوق  اإن  واهلل 

ي�شام دامي  حبكم(  )يف  المني  منهو  جعل 

وجعل حظه ما يقوم، وجعل عينيه الرمد

عبداملجيد حممد عبدالوهاب املتحمي

اإجن�زات ل�سب�ب البحرين تزيدن� فخًرا

ر�شم  اأخرى  بحرينية  اإجنازات  مع  اليوم  نقف 

ال�شباب  خرية  من  كوكبة  اإجنازاتها  وحقق  معاملها 

العاملي  االإجناز  يف  االإجنازات  تلك  متثلت  البحريني 

)قمة  العامل  يف  قمة  الأعلى  ال�شعود  وهو  االأول 

ايفر�شت(.

مغامرة واإجناز �شبابي بحريني ر�شمته كوكبة من 

بتوجيه  البحريني(  امللكي  احلر�س  فريق  )جمموعة 

بن  نا�شر  ال�شيخ  �شمو  من  ومتابعة  واإ�شناد  ورعاية 

االأمن  ل�شوؤون  امللك  جاللة  م�شت�شار  خليفة  اآل  حمد 

الوطني والراعي االأول ل�شباب البحرين، وقد ت�شمنت 

التخطيط  ايفر�شت  قمة  ل�شعود  االأوىل  املرحلة 

واملهام  والظروف  ال�شعوبات  ملواجهة  والتدريب  

ال�شاقة والت�شلق ل�شعود الأعلى قمة يف العامل.

االأوىل  املرحلة  يف  م�شارًكا   18 الفريق  �شم  وقد 

وا�شتغرقت ما يزيد عن 86 يوًما لت�شلق اأعلى جبال 

يتجاوز  ارتفاع  على  البوجتي  قمة  منها  النيبال  يف 

6150 مرًتا وقمة مان�شلو على ارتفاع 8163 مرًتا، 

ا  �شخ�شً  12 الثانية مب�شاركة  املرحلة  تنفيذ  مت  فيما 

�شاعات يف   7 اإىل   6 من  ت�شتغرق  �شعود  عملية  يف 

 8848 ارتفاع  اإىل  الو�شول  من  متكنوا  حتى  اليوم 

بكل  و�شعود  �شاق  وعمل  جبارة  جهود  و�شط  مرًتا 

للقمة، وقد  عاٍل  قمة و�شط طموح  اأعلى  قوة العتالء 

من  العديد  رحلته  اأثناء  امللكي  البحرين  فريق  قدم 

لتلقيح  جرعة  األف  تقدمي  منها  االإن�شانية  امل�شاعدات 

املواد  ال�شكان املحليني �شد فريو�س كورونا وتوزيع 

الغذائية لهم.

يف  قمة  اأعلى  يف  عالًيا  البحرين  علم  ارتفع  وقد 

ال�شالم  ر�شالة  امللكي  البحرين  فريق  رافعني  العامل 

ملكي  بارتياح  االإجناز  ذلك  وحظي  ككل،  للعامل 

بات�شال  الفريق  وحظي  و�شعبي،  ودويل  وحكومي 

حفظه  خليفة  اآل  عي�شى  بن  حمد  املفدى  امللك  جاللة 

اهلل ورعاه، حيث عربرَّ جاللته يف ات�شاله لهم بال�شكر 

والتقدير، وا�شًفا اإياهم بال�شجعان االأبطال.

بدوره، غررَّد �شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان 

امللكي،  البحرين  لفريق  مبارًكا  اأبوظبي  عهد  ويل 

ول�شمو ال�شيخ نا�شر بن حمد اآل خليفة ذلك االإجناز 

العاملي، وما هي اإال اأيام من حتقيق ذلك االإجناز حتى 

البحرين  فريق  فوز  يف  متثل  اآخر  اإجناز  مع  نكون 

الريا�شي الكا�شح على فريق كمبوديا بـ8 اأهداف يف 

�شباكه نظيفة، ونتيجة لهذا الفوز اعتلى منتخب فريق 

البحرين �شدارة ترتيب املجموعة الثالثة بالت�شفيات 

امل�شرتكة املوؤهلة لبطولة كاأ�س العامل لكرة القدم عام 

2022 وكاأ�س االأمم االآ�شيوية 2023.

اجلدير ذكره اإن فريق البحرين ارتفع ر�شيده اإىل 

12 نقطة، ويكون من اأف�شل اأربعة منتخبات حا�شلة 

الثماين، كما ح�شل  الثاين من املجموعات  املركز  على 

 ،2023 اآ�شيا  كاأ�س  لنهائيات  التاأهيل  بطاقة  على 

يف  البحريني  اجلمهور  وثقة  حب  اأك�شبت  اإجنازات 

�شواعد اأبنائه بكل فخر واعتزاز.

املتميز لقائد  االأكرب واجلهد  الدور  كذلك ال نن�شى 

ورائد ال�شباب �شمو ال�شيخ نا�شر بن حمد بن عي�شى 

والريا�شة  ل�شباب  االأعلى  املجل�س  رئي�س  خليفة  اآل 

وقفات  له  والذي  البحرينية  االأوملبية  اللجنة  رئي�س 

متميز وجهود داعمة.

يف  وم�شاركته  املتميز  ح�شوره  �شاهد  منا  كٌل 

البحرين  علم  واأهداهم  ال�شباب  وحتفيز  التدريب 

والذي بف�شله ح�شدت من�شة تويرت اأكرث من 20 األف 

تغريدة داعمة لو�شم )ع�شان هذا العلم(، والذي اأطلقه 

ال�شباب  �شيخ  اآل خليفه  بن حمد  نا�شر  ال�شيخ  �شمو 

حفظه اهلل وحفظ البحرين ملزيد من االإجنازات حتت 

راية العلم مرفرفة بكل �شموخ وعزة وفخر.

ن��سر حممد مني

عن �سه�مة ن��سر بن حمد
ما اإن اأ�شمع م�شطلح �شهامة اإال وت�شتح�شر يف ذهني �شورة �شاحب ال�شمو ال�شيخ 

نا�شر بن حمد اآل خليفة حفظه اهلل ورعاه ملا هو معروف عن �شموه الكرمي باأنه �شاحب 

الأنها  �شموه  بنف�س  متاأ�شلة  ال�شهامة  اأن  غرو  وال  ومواقف.  ورجولة  ونخوة  �شهامة 

موروثة اأًبا عن جد، وهذه عادات اأهل البحرين الطيبني بال �شك ومزايدة.

للملعب  �شموه  ذهاب  البحرين  اأهل  ذاكرة  يف  نق�شت  التي  االأخرية  املواقف  ومن 

ومقابلته ال�شخ�شية لالعبي منتخب البحرين الوطني لكرة القدم بكلمات راقية مهذبة 

مفعمة باحل�س الوطني غر�شت الطاقة االإيجابية والهمة العالية واأحيت روح االإ�شرار 

والعزمية والت�شجيع لتقدمي املزيد من اجلد واالجتهاد حتى يعلو ا�شم البحرين وبجميع 

حًقا  الأن  الدنيا،  كنوز  عن  وتغني  وموؤثرة  جميلة  جًدا  العلم  توزيع  حركة  امليادين. 

املعنويات خالدة واملاديات م�شريها الزوال، كما اأن كلمات �شموه التي تدغدغ امل�شاعر 

)ع�شان-هذا- االأجيال  ملدى  التاريخ  �شيوؤرخه  املواطنة  من  كمية  فيه  كخطاب  كانت 

العلم(، وبالفعل من اأجل علم البحرين �شيبذل الكل الغايل والنفي�س لرفعته والنهو�س 

با�شم اململكة يف جميع املحافل الريا�شية اأو الفنية اأو الثقافية وغريها من املجاالت.

ا�شتجابته  �شرعة  على  ل�شموه  والثناء  ال�شكر  بجزيل  اأتقدم  اأخرى،  جهة  ومن 

املرحوم حميد  لعائلة  الفنانني واملوؤثرين وتكفله  ال�شادرة من  املنا�شدات  وتفاعله مع 

الطيف امل�شور البحريني الذي وافته املنية يف اأثناء تاأديته مهام عمله، علًما باأن �شرعة 

اال�شتجابة هذه لي�شت غريبة على �شموكم، ف�شموكم معروف بالكرم والعطاء وال�شخاء 

ومد يد العون للجميع، حًقا �شموكم نعم املمثل جلاللة امللك لالأعمال اخلريية و�شوؤون 

ال�شباب. ختاما ال اأملك اإال الدعاء مت�شرًعا هلل عز وجل باأن يحفظ �شموكم من كل �شوء 

ومكروه ويحفظ مملكة البحرين ومليكها وحكومتها و�شعبها. 

خ�لد خليل جن�حي

متق�عد واأبحث عن عمل

االأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  اإىل  اأرفع  باأن  اأت�شّرف 

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

يف  وظيفة  اأي  على  للح�شول  هذه  منا�شدتي  ورعاه  اهلل 

وزارة ال�شباب والريا�شة اأو اأي وزارة يف مملكة البحرين 

بعقد عمل، حيث كنت اأعمل �شائًقا للمحافظ �شابًقا بوزارة 

ولذلك  اإلغاوؤها،  مت  ولكن  الو�شطى  املحافظة  الداخلية يف 

متت اإحالتي اإىل التقاعد.

واأنا يا �شيدي اأنا�شدكم من هذا املنرب مل�شاعدتي، فراتبي 

التقاعدي �شعيف جدا ويذهب اأكرثه اإىل اأق�شاط البنك 372 

ديناًرا، وهذا ما دفعني للعمل يف اإحدى ال�شركات بالقطاع 

وعائلتي،  اأنا  يكفيني  وال  جًدا  �شعيف  وراتبي  اخلا�س 

كما اأنه لدي طفلة من ذوي االحتياجات اخلا�شة، وكذلك 

�شاق  وقد  واحد  منزل  يف  معها  واأعي�س  �شريرة  والدتي 

للح�شول  اأطرقه  بابكم  من  خرًيا  باًبا  اأجد  ومل  احلال  بي 

على تزكية من �شموكم الكرمي واحل�شول على اأي وظيفة 

ترونها منا�شبة يل يف اإحدى وزارات اململكة.

البي�ن�ت لدى املحرر

 اأن� وزوجتي واأبن�وؤن� ال�سبعة

 ن�سكن يف غرفة مبنزل والدي

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

الوزراء املفدى االأمري �شلمان بن حمد بن عي�شى اآل خليفة 

على  للح�شول  م�شاعدتي  يف  اأنا�شدكم  ورعاه،  اهلل  حفظه 

�شبعة  ويل  ومتزوج  بحريني  مواطن  فاأنا  �شكنية،  وحدة 

�شيدي  واحدة،  غرفة  يف  اأهلي  مع  جميعنا  ون�شكن  اأبناء 

ال  املادي  فو�شعي  جًدا،  �شعب  و�شعنا  ال�شمو  �شاحب 

الديون  تراكم  ب�شبب  �شقة  اأو  منزل  با�شتئجار  يل  ي�شمح 

علي، باالإ�شافة اإىل االلتزامات الكثرية،  واأنا من هذا املنرب 

اأنا�شدكم �شيدي �شاحب ال�شمو امللكي اأطال اهلل يف عمركم 

ووفقكم  واأدامك للبحرين اأن ت�شدروا اأوامركم مل�شاعدتي يف 

احل�شول على وحدة �شكنية مبدينتكم مدينة �شلمان، مع 

العلم اأن طلبي االإ�شكاين يعود للعام 2007.

البي�ن�ت لدى املحرر

متزوج منذ 16 ع�ًم� واأنتظر

 احل�سول على جن�سية لزوجتي

اأنا مواطن بحريني متزوج وزوجتي حتمل جن�شية عربية، اأنا�شد امل�شوؤولني 

املعنيني مل�شاعدتي فقد تقدمت بطلب للح�شول على جن�شية بحرينية لزوجتي 

قمت  باأين  علًما  بي،  االت�شال  يتم  مل  هذا  تاريخنا  وحتى   2005 العام  منذ 

باالت�شال عدة مرات ولكن يتم اخباري باأنهم �شيعاودون االت�شال بي، وقمت 

التابعة يل مبنطقة  للدائرة  النواب  ع�شو جمل�س  النائب  مكتب  مع  بالتوا�شل 

احلد واأخربوين اأنه مل يتم فتح الطلبات حلد االآن، واأنا ال زلت اأنتظر الت�شرف 

مبنح زوجتي �شرف اجلن�شية البحرينية.

البي�ن�ت لدى املحرر

اأن��سد اأ�سح�ب الأي�دي البي�س�ء

 مل�س�عدتي يف ا�ستكم�ل عالج ابنتي

اأنا والد لطفلة تعاين من م�شكلة توقف النمو وتليف يف الدماغ، ونتيجة لهذه 

االأمرا�س ال ت�شتطيع احلركة، وحاليا اأنا وابنتي متواجدان مب�شت�شفى بانكوك 

العودة  اإكمال عالجها وال ميكنني  اأ�شتطيع  اأرهقتني وال  العالج  تكاليف  ولكن 

كذلك، واأنا من هذا املنرب اأنا�شد اأ�شحاب االأيادي البي�شاء مل�شاعدتي، فاأنا ال اأقوى 

على ترك ابنتي قرة عيني دون عالج، وال �شبيل يل �شوى منا�شدة اأ�شحاب االأيادي 

البي�شاء مل�شاعدتي، واأنا حاليا متواجد مبملكة تايالند وال�شفارة البحرينية يف 

مملكة تايالند لديها كل املعلومات املتعلقة بابنتي.

البي�ن�ت لدى املحرر

اأ�سكن مبفردي واأدفع ف�تورة

 م�سرتكة مع �سك�ن املبنى

اأنا مواطنة بحرينية اأ�شكن يف �شقة اإ�شكان مبفردي ولدي دعم للكهرباء واملاء 

الكهرباء  لفاتورة  با�شتالمي  اأتفاجاأ  �شهر  والبلدية كوين مواطنة، ولكن يف كل 

واملاء وتت�شمن مبالغ كبرية فيما يتعلق مببلغ املياه على الرغم من ا�شتخدامي 

املحدود للمياه واأنا مبفردي، فقمت بالتوا�شل مع هيئة الكهرباء واملاء واأخربوين 

اأن قراءة العداد �شحيحة، فطلبت منهم زيارة ميدانية للتاأكد من مبلغ الفاتورة 

والتاأكد من عدم وجود ت�شريب يف �شقتي، وعند قدومهم اأخربوين اأن قراءة العداد 

املاء م�شرتك مع جميع �شكان املبنى، فكيف يتم احت�شاب  �شحيحة ولكن عداد 

هذا املبلغ علي واأنا اأ�شكن لوحدي ويتم اإ�شراكي مع كل �شكان املبنى، اأمتنى من 

امل�شوؤولني املعنيني النظر يف م�شكلتي هذه والعمل على حلها.

البي�ن�ت لدى املحرر

عبداملجيد حممد عبدالوه�ب املتحمي

اململكة العربية ال�سعودية
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زادت  الإ�صابات  زادت  كلما  اإنه  الأطباء  يقول 

ا�صتدامة  اأن  يعني  وذلك  الفريو�س،  حتّور  فر�س 

من  احلد  تتطلّب  وحتّوراته  الفريو�س  من  الوقاية 

الإ�صابات لأق�صى غاية ممكنة.

من املتوقع اأن تبقى اجلماعات الدينية على هوام�س 

والإ�صالمي خالل  العربي  العاملني  ال�صيا�صية يف  احلياة 

املديني الق�صري واملتو�صط على اأقل التقديرات، اإذا بقيت لها 

اأي �صرعية قانونية و�صيا�صية و�صعبية تذكر.
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1900 - هاواي ت�شبح جزًءا من ال�ليات املتحدة.

الثالث وذلك  الك�يت  البدء بت�شييد �ش�ر   - 1920

بعد معركة حم�ص.

1940 - الرئي�ص الأمريكي فرانكلني روزفلت ياأمر 

بتجميد الأر�شدة الفرن�شية والأملانية.

1952 - تد�شني اأول غ�ا�شة ن�وية.

والأرجنتني  اإجنلرتا  بني  احلرب  نهاية   -  1982

ح�ل جزر ف�كالند.

رئي�ص  متنح  الثانية  اإليزابيث  امللكة   -  1989

ال�ليات املتحدة الأ�شبق رونالد ريغان لقب فار�ص، وه� 

ن�شف  نح�  بعد  وذلك  املتحدة  اململكة  الألقاب يف  اأرفع 

عام من خروجه من البيت الأبي�ص.

2003 - حاكم اإمارة راأ�ص اخليمة ال�شيخ �شقر بن 

حممد القا�شمي يعزل ابنه الأكرب ال�شيخ خالد من ولية 

العهد ويعنينّ ابنه ال�شيخ �شع�د مكانه.

ال�شع�دية  �شيادة  يقر  امل�شري  الربملان   -  2017

على جزيرتي تريان و�شنافري بالأغلبية.

القدم  لكرة  العامل  كاأ�ص  بط�لة  افتتاح   -  2018

2018 املقامة يف رو�شيا.

عمرو دياب يحيي حفاًل 

غنائًيا بال�سعودية يوم 18 يونيو

ُيحيي اله�شبة عمرو دياب حفالً غنائًيا ي�م اجلمعة 

باململكة  جدة  يف  اجلاري،  ي�ني�   18 امل�افق  املقبل، 

عن  ط�يلة  فرتة  غيابه  بعد  وذلك  ال�شع�دية،  العربية 

فريو�ص  تداعيات  ب�شبب  اجلماهريية  احلفالت  اإحياء 

اأغانيه  ك�رونا. ويقدنّم اله�شبة خالل احلفل العديد من 

ل�  و»دا  و»يتعلم�ا«  و»بتهزر«  لأ«،  يا  اأنا  »يا  منها 

معاك«  و»واأنا  زيك  اأعمل  و»عايز  و»حم�ش�د«  ات�شاب« 

و»يا اأجمل عي�ن«، بجانب عدد من اأغنياته القدمية. 

الأخرية  اللم�شات  اله�شبة  ي�شع  اأخرى،  ناحية  من 

لأغنيتني جديدتني، �شيتم طرحهما قريًبا، وهما من كلمات 

تامر ح�شني، ومنها اأغنية من اأحلان عزيز ال�شافعي، اأما 

الت�زيع فمن ن�شيب و�شام عبداملنعم ونادر حمدي.

ق اله�شبة جمه�ره لعمل فني  وذلك ياأتي بعد اأن �ش�نّ

اأمين بهجت قمر وامللحن حممد  امل�ؤلف  اآخر يجمعه مع 

مب�قع  ح�شابه  عرب  جتمعهما  �ش�رة  و�شارك  يحيى، 

ما  ننب�شط«،  »خلينا  بتعليق:  م�شح�ًبا  »اإن�شتغرام«، 

دفع اجلمه�ر لت�قع وج�د عمل فني جديد يجمعهم، كما 

ال�ش�ر عرب ح�شابه مب�قع  ن�شر  قمر  بهجت  اأمين  اأعاد 

»في�شب�ك«، معلًقا عليها: »يا م�شهل ب�شم اهلل«.

اأمريكي يدفع نفقة ابنته الأخرية عمالت معدنية

دفع اأب يعي�ص يف ولية فرجينيا اأم�ال نفقة ابنته ال�شهر املا�شي باإلقاء 80 األف 

بن�ص، اأي 800 دولر، يف احلديقة الأمامية لزوجته ال�شابقة، ح�شبما جاء يف �شحيفة 

ديلي ميل الربيطانية.

وظهر الرجل -الذي مل يتم حتديد ه�يته- يف فيدي� من كامريا املراقبة يقف اأمام 

منزل زوجته ال�شابقة غلني األني، قادًما على �شيارة قبل اإلقاء البن�شات التي تقدنّر بـ800 

دولر، كان يدين به يف اإعالة لبنته املنف�شلة اأفريي �شانف�رد، البالغة من العمر 18 

عاًما.

اأنا واأختي  اإحراجها، بل  التي حتاول  اأمي فقط هي  ابنته �شانف�رد: »لي�شت  قالت 

ا، ومن املزعج اأنه مل يفكنّر يف ذلك قبل اأن يفعل ذلك. اإنه اأمر م�ؤمل وم�شر لأبنائك  اأي�شً

اأو بالغني، فاإن ت�شرنّفات  اإذا كان�ا �شغاًرا  القبيل، ول يهم  اأ�شياء من هذا  عندما تفعل 

والديك �شيك�ن لها دائًما بع�ص التاأثري عليك«.

واأبلغت والدتها ال�شرطة باحلادث، واأخرب املالزم مات بيكا �شحيفة وا�شنطن ب��شت 

ال�شابق ه�  اإن زوجها  �شانف�رد  والدة  املنزل، وقالت  اأمام  البن�شات  ال�شابط وجد  اأن 

ه اتهامات جنائية. امل�ش�ؤول، بينما مل ت�جنّ

انتهت النجمة هند �صربي من ت�صوير م�صل�صلها »البحث عن عال«، واملقرر اأن يعر�س قريبًا على اإحدى املن�صات الإلكرتونية، 

ويدخل العمل غرف املونتاج واملك�صاج ا�صتعداًدا لطرحه قريبًا وير�صد الفيلم من خالل �صخ�صية عال عبدال�صبور التي جت�صدها 

هند �صربي التغيريات الجتماعية التي طراأت يف الـ10 ال�صنوات الأخرية.

فيلم »اأوروبا« يعيد الكويت اإىل »كان ال�سينمائي« بعني واحدة وتخ�ساه ال�سباع والتما�سيح.. نفوق اأ�سهر اأ�سد يف العامل

اأعاد  الغياب،  من  �شن�ات  بعد 

ب��شهري  عبداهلل  واملنتج  املخرج 

ا�شم الك�يت اإىل اأروقة مهرجان كان 

ال�شينمائي الدويل، الذي اأعلن اختياره 

ر�شيد  للمخرج حيدر  »اأوروبا«  فيلم 

املخرجني«،  »اأ�شب�ع  تظاهرة  �شمن 

التي ُتعد اإحدى امل�شابقات الأ�شا�شية 

يف املهرجان، الذي يقام خالل الفرتة 

6-16 ي�لي� املقبل.

املخرج  عربنّ  ال�شياق،  هذا  ويف 

من  بتمكنه  �شعادته  عن  ب��شهري 

رفع علم الك�يت يف اأهم املهرجانات 

واحدة  ويف  الدولية،  ال�شينمائية 

التي  ال�شينمائية  التظاهرات  اأهم  من 

�شينمائية  ك�يتية  م�شاركات  �شهدت 

�شابقة.

امل�شرية،  نكمل  نحن  »ها  وقال: 

وتعاون  اإنتاج  عرب  املرة  هذه  ولكن 

�شينمائي م�شرتك، حيث تعد هذه املرة 

الثانية التي اأتعاون فيها مع املخرج 

حيدر ر�شيد، اإذ كانت املرة الأوىل عرب 

اأن فيلمه  اإىل  )مطر و�شيك(«، م�شرًيا 

جملة  يف  يخ��ص  »اأوروبا«  اجلديد 

م��ش�ع  مقدمتها  ويف  الق�شايا  من 

الهجرة. 

واأ�شاف: »هذه الرغبة يف حتقيق 

م�شت�ى اإنتاجي رفيع ل تت�قف عند 

تتجاوزها  بل  التلفزي�نية  الدراما 

ه�  )اأوروبا(  وفيلم  ال�شينما،  اإىل 

الذي  الإبداعي  احل�شاد  ج�انب  اأحد 

الختيار  بعد  ا  اإليه، خ�ش��شً نتطلع 

ال�شينمائي«.  كان  مهرجان  قبل  من 

�شمح  الفيلم  هذا  اأن  ب��شهري  وبنينّ 

الثقايف  التعاون  ج�ش�ر  مبد  له 

من  ال�شقيق،  العراق  مع  والإبداعي 

خالل املخرج حيدر ر�شيد.

اأ�شهر  البارحة  نفق 

»مايلي  حممية  يف  اأ�شد 

مارا« الطبيعية يف اأفريقيا. 

العاملية  اجلمعية  وذكرت 

اأن  احلي�انات  حلماية 

امللك  ه�  في�ص«  »اأ�شكار 

الأ�ش�د  جميع  على  ج  املت�نّ

يف املحمية.

ي�شق  واحدة،    بعني 

�ش�اري  بني  طريقه 

اأحد  يجروؤ  ل  املحمية، 

يهابه  منه،  القرتاب  على 

له  ويظهرون  اجلميع 

تخ�شى  والتقدير،  الطاعة 

�شط�ته جميع احلي�انات، 

التما�شيح  بني  مير  فكان 

رهبة،  اأو  خ�ف  اأي  دون 

ول  ال�شباع  وتخ�شاه 

�شيطرته  مكان  من  تقرتب 

الفيلم  اأ�شط�رة  اأبًدا، وكاأننّ 

امللك تتحقق  الأ�شد  ال�شهري 

حرفًيا يف قلب اإفريقيا.

في�ص«  »اأ�شكار  وفقد 

وه�   2012 عام  عينه 

يبني عرينه برفقة اإخ�ته، 

منذ  وحيدة  بعني  وعا�ص 

ال�قت، ومن املعروف  ذلك 

اأعرج،  كان  اأنه  ا  اأي�شً عنه 

من  ينق�ص  مل  ذلك  ولكن 

كانت  فقد  �شيًئا،  ق�ته 

يلتقطها  التي  ال�ش�ر  كل 

الربية  احلياة  رو  م�ش�نّ

نف�ص  تن�شر وف�قها  لالأ�شد 

ج. اجلملة ملك مارا املت�نّ

ع�شاءه  الأ�شد  تناول 

اإخ�ته  له  قدنّم  اإذ  الأخري، 

النهر،  فر�ص  من  اأجزاًء 

في�ص  اإ�شكار  رحل  وبعدها 

بهدوء، ليخلنّف وراءه حزن 

جميع اأبناء ع�شريته.

عبداهلل بو�صهري

ال�سحة: 879 حالة

 م�سابة بكورونا ووفاة 15

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

ت�شجيل  اأظهرت   ،2021 ي�ني�   13 ي�م  يف   13406

879 حالة قائمة جديدة منها 395 حالة لعمالة وافدة، 

و473 حالة ملخالطني حلالت قائمة، و11 حالة قادمة 

لي�شل  اإ�شافية  حالة   1901 تعافت  كما  اخلارج،  من 

العدد الإجمايل للحالت املتعافية اإىل 244579.

كما اأعلنت وزارة ال�شحة عن وفاة 15 حالة م�شابة 

بك�رونا.
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 الفريق الوطني الطبي: اهتمام ولي العهد رئيس الوزراء دافعنا لبذل العطاء

ولي العهد رئيس الوزراء: اعتزاز الملك بالجهود الوطنية 
للتعامل مع »كورونا« دافع لمزيد من البذل والعطاء

أك��د صاح��ب الس��مو الملك��ي األمير 
س��لمان ب��ن حم��د آل خليف��ة ول��ي 
العهد رئيس مجلس الوزراء أن اعتزاز 
حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن 
عيس��ى آل خليفة عاهل البالد المفدى 
بالجهود الوطنية للتعامل مع فيروس 
كورون��ا دافٌع لن��ا جميع��ًا لمزيد من 
البذل والعطاء، ونّوه سموه بأنه يثمن 
عاليًا صبر وتكاتف الجميع والتزامهم 
الدؤوب بم��ا يدعم الجه��ود الوطنية 
التي ستس��تمر بروح الفري��ق الواحد 
للتصدي للفيروس والتقليل من آثاره 
في كافة المجاالت واضعًة أمام عينها 

صحة وسالمة الجميع أولويًة قصوى.
 وأش��ار سموه إلى أن المرحلة الراهنة 
من التعامل م��ع فيروس كورونا تعد 
مرحل��ة دقيقة تس��توجب من الجميع 
إدراك المس��ؤولية التي تقع عليه في 
الح��د من مع��دالت االنتش��ار بما في 
ذلك اإلقبال عل��ى التطعيم والجرعات 
المنش��طة منه في وقتها المحدد مع 
االلت��زام بكافة اإلج��راءات االحترازية 

التي حددها الفريق الوطني الطبي.
جاء ذلك لدى لقاء سموه بقصر الرفاع 
أم��س، نائب رئي��س مجل��س الوزراء 
س��مو الش��يخ محم��د ب��ن مب��ارك آل 
خليفة، وممث��ل جاللة الملك لألعمال 
اإلنسانية وشؤون الشباب سمو الشيخ 
ناصر بن حمد آل خليفة، ونائب رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبداهلل 
آل خليف��ة، ووزير الداخلية الفريق أول 
ركن الشيخ راشد بن عبداهلل آل خليفة، 
ووزي��ر المالي��ة واالقتص��اد الوطن��ي 

الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة.
الجمي��ع  عل��ى  أن  س��موه  وأوض��ح 
مس��ؤولية مش��تركة لحماية كل فرد 
من المجتمع، فالكل يدرك اآلن خطورة 
ه��ذا الوباء وأهمي��ة االلت��زام بكافة 
اإلج��راءات االحترازية وع��دم التهاون 
بالتعليمات الصادرة للحد من انتشار 
الفيروس ومواجهة التحورات الجديدة 
األش��د خطورة منه وخاص��ة المتحور 
الحالي دلتا، مش��يرًا إل��ى أن المملكة 
تتابع بش��كل مس��تمر تطور انتش��ار 
الفيروس عالميًا وس��يتم دائمًا اتخاذ 
الخط��وات المناس��بة عل��ى الصعي��د 
المحلي لحماية الوط��ن وأبنائه وكل 

من يقيم فيه.
وأضاف سموه أن العمل مستمر لوضع 
الحل��ول المناس��بة لدع��م القطاعات 
المتأث��رة م��ن تداعي��ات الفي��روس 
والدفع بعجلة التنمية نحو المس��ارات 
المنشودة، معربًا س��موه عن خالص 
تعازيه لكل أبناء البحرين والمقيمين 
مم��ن فقدوا عزي��زًا بس��بب الجائحة، 
سائاًل س��موه المولى جلت قدرته أن 
يتغمدهم بواس��ع رحمته ويس��كنهم 
فس��يح جناته، وأن يم��ن على الحاالت 
داعي��ًا  العاج��ل،  بالش��فاء  القائم��ة 
المول��ى العل��ي القدي��ر أن يرفع هذه 
الجائح��ة ع��ن البحرين وع��ن العالم 

أجمع.
وأكد س��موه أن التعام��ل مع فيروس 
كورونا ش��كل تحديًا اس��تثنائيًا قابله 
جهد مضاعف وبحٍس مسؤول من كافة 
أف��راد الفريق الوطني الطبي للتصدي 
ف��ي  والعاملي��ن  كورون��ا  لفي��روس 
الصفوف األمامية من الكوادر الطبية 
والجه��ات المس��اندة والمتطوعي��ن، 
والذي له محله من التقدير واالعتزاز، 
فهم قدم��وا النموذج المش��رف الذي 
س��يكون ملهمًا لألجيال ف��ي التفاني 
واإلخ��الص من أج��ل الوط��ن وصحة 

وسالمة المواطنين والمقيمين.
 وأش��ار سموه إلى أننا اليوم نمر بتحٍد 
تمر ب��ه كافة دول العال��م وما يصنع 
النجاح فيه هو االلتزام الذي تقتضيه 

المس��ؤولية الوطنية، م��ن أجل صحة 
كأولوية  وأف��راده  المجتمع  وس��المة 
قص��وى، مؤك��دًا س��موه أن االلت��زام 
الي��وم واجب وطن��ي، ويتطل��ب عزمًا 
متجددًا لتجاوز هذه المرحلة والوصول 
لألهداف المنشودة، مشددًا أنه بالروح 
الوثاب��ة والعزيم��ة والصب��ر والثبات 

سننتصر في مواجهة الفيروس.
الش��كر  ع��ن  س��موه  أع��رب  وفيم��ا 
على حس��هم  للمواطني��ن  والتقدي��ر 
الوطن��ي ومواقفه��م المش��رفة التي 

قدمت نموذجًا رائعًا للوعي والتعاون 
واالس��تجابة لكل متطلب��ات التصدي 
للجائح��ة، مضيف��ًا أن بإيم��ان أبن��اء 
ووعيه��م  بالمس��ؤولية  البحري��ن 
مرتك��ز  يش��كل  الوطن��ي  بدوره��م 
النج��اح لمواجه��ة مختل��ف الظ��روف 

والمستجدات وتجاوزها بنجاح.
كم��ا عق��د س��موه بحضور ع��دد من 
كب��ار المس��ؤولين اجتماع��ا عن ُبعد 
مع الفري��ق الوطني الطب��ي للتصدي 
لفيروس كورون��ا )كوفيد 19( بحضور 

رئيس المجلس األعلى للصحة رئيس 
الفريق الوطن��ي الطبي الفريق طبيب 
الش��يخ محمد ب��ن عب��داهلل آل خليفة 
وعدد م��ن أعضاء الفري��ق والعاملين 
ف��ي الصف��وف األمامية م��ن الكوادر 
الطبية والجهات المساندة، حيث نقل 
س��موه للجميع تحيات حضرة صاحب 
الجالل��ة المل��ك حم��د بن عيس��ى آل 
خليفة عاهل الب��الد المفدى، وتقدير 
جاللته لعطائهم وجهودهم الوطنية 

المخلصة للتصدي للجائحة.
كم��ا أعرب س��موه عن الش��كر الكبير 
لهم على ما يقومون به من دور مميز 
وجهد اس��تثنائي ل��ه كل التقدير من 

الجميع.

م��ن جانبهم، أعرب رئي��س وأعضاء 
الفري��ق الوطن��ي الطب��ي للتص��دي 
لفي��روس كورون��ا والعاملي��ن ف��ي 
الصفوف األمامية من الكوادر الطبية 
والجه��ات المس��اندة، ع��ن عظي��م 
امتنانه��م لتقدي��ر حض��رة صاحب 
الجالل��ة المل��ك المفدى وش��كرهم 
الملكي  الس��مو  وتقديرهم لصاحب 
ول��ي العهد رئي��س مجل��س الوزراء 
عل��ى ما يوليه س��موه م��ن اهتمام 
ب��كل ما يتعل��ق بصح��ة المواطنين 
مش��يرين  وس��المتهم،  والمقيمين 
إل��ى أن ه��ذا االهتم��ام كان الدافع 
األكبر لهم لب��ذل المزيد من العطاء 

في خدمة الوطن.

 نثمن عاليًا صبر وتكاتف الجميع 
والتزامهم الدؤوب بما يدعم الجهود الوطنية

 أهمية االلتزام باإلجراءات االحترازية 
وعدم التهاون لمواجهة التحورات الجديدة

وضع الحلول المناسبة لدعم القطاعات المتأثرة 
جراء »كورونا« ودفع عجلة التنمية 

 التعامل مع »كورونا« شكل تحديًا استثنائيًا 
قابله جهد مضاعف وبحٍس مسؤول

 المرحلة الراهنة تستوجب إدراك المسؤولية
واإلقبال على التطعيم والجرعات المنشطة

البحرين تتابع بشكل مستمر تطور انتشار الفيروس 
عالميًا وستتخذ الخطوات المناسبة لحماية الوطن

  خالص التعازي لكل أبناء البحرين 
والمقيمين ممن فقدوا عزيزًا بسبب الجائحة

 االلتزام اليوم واجب وطني 
ويتطلب عزمًا متجددًا لتجاوز هذه المرحلة

 بالروح الوثابة والعزيمة والصبر 
والثبات سننتصر في مواجهة الفيروس

 اإليمان بالمسؤولية والوعي بالدور الوطني 
مرتكز النجاح لمواجهة مختلف الظروف
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الشيخ محمد بن خليفة عين ممثاًل من قبله على الدوحة والوكرة

الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة عين الشيخ أحمد بن محمد 
آل خليفة أميرًا على شبه جزيرة قطر وجعل الدوحة مقرًا له

تمكن الش��يخ سلمان بن أحمد آل خليفة من 
الحفاظ على س��يادة الدولة على جزر البحرين 
وش��به جزيرة قطر، على الرغ��م من األطماع 
اإلقليمي��ة طيل��ة فت��رة حكم��ه الممتد بين 
عامي )1795- 1821م(، بل ونجح في توطيد 
العالقات مع بريطاني��ا حيث انضم لمعاهدة 

السالم العامة في العام 1820.
أما عن ش��به جزيرة قطر، فقرر الشيخ سلمان 
ب��ن أحمد آل خليفة، تعيي��ن ممثل من قبله 
عليه��ا يدعى »أبو حس��ان«، بحس��ب ما أفاد 
به الم��ؤرخ محمد التاجر، وكان يلقب باألمير 

بحسب مصطلحات تلك المرحلة.
وذك��ر المؤرخ محم��د التاجر، أن مق��ر إقامة 
األمير أبو حس��ان كانت في الحويلة في ش��به 

جزيرة قطر. 
وأوضح التاج��ر، أنه نمى إلى عل��م األمير أبو 
حسان وصول أسطول المعتدين ومن معهم 
من عس��اكر، واكتش��ف بأن ع��دد المقاتلين 
الذين معه ال يكفي في صد التمرد، فأرس��ل 
إلى جزر البحرين يخبر الحاكم الش��يخ سلمان 
ب��ن أحمد آل خليفة بذل��ك ويطلب نجدتهم، 
فأنج��دوه بعدد من الرجال المش��هورين في 
الحرب والن��زال والذين تم نقلهم بأس��طول 

الدولة الحربي بقيادة سفينتهم الطويلة.
وأكد أن الجمع��ان، التقيا بالقرب من الخوير 
مقابل خكيكره بش��به جزي��رة قطر، وقد نجح 
جن��ود الدولة ف��ي صد التم��رد وانتصروا في 
المعركة، وأوقعوا خسائر فادحة بالمعتدين 
الذين ولوا األدبار، وسميت المعركة »معركة  
خكيكره« والتي شهدت وفاة األمير أبو حسان 
رحم��ه اهلل دفاعًا عن موطن��ه، وكان ذلك في 

العام 1811م. 
وبعد وفاة األمير أبو حس��ان، تم تعيين شيخ 
البوعينين ممثاًل للدول��ة الخليفية في البدع. 
واعتن��ت الدول��ة الخليفية بتطوير الس��احل 
الش��رقي لش��به جزي��رة قطر، حي��ث أصبحت 
للب��دع مكان��ة مرموقة في ش��به جزيرة قطر 

بعد الزبارة.
وعل��ى ذات الصعي��د، اهت��م ح��كام الب��الد 
بتعمي��ر المحرق الت��ي أصبح��ت العاصمة 
التاريخية لش��به جزيرة قط��ر وجزر البحرين 

بعد الزبارة والرفاع.  
وذكر المؤرخ البريطاني جون غوردن لوريمر، 
أن��ه في يناي��ر الع��ام 1823م، ق��ام المالزم 
ماكالود المقيم البريطاني في الخليج العربي 
بزي��ارة الدوحة، وكانت تس��مى الب��دع، أثناء 
جولته على طول الس��احل العربي، ووجد هذا 
المكان ال��ذي كان يعترف بتبعيته للبحرين، 
وخاضع��ًا من ثم لمعاهدة الس��لم الش��املة 
ش��يخ  إدارة  تح��ت  وكان��ت  1820م،  الع��ام 
البوعيني��ن، الذي تم تنصيبه من قبل الحاكم 

بعد وفاة األمير أبوحسان.  
وفي العام 1835م، ذكرت التقارير البريطانية 
ما يلي: »دخلت ش��به جزيرة قطر - من حيث 
هي تابعة للبحري��ن - دائرة الهدنة البحرية 

التي عقدت سنة 1835م«.  

وعندما تولى الحكم الش��يخ محمد بن خليفة 
آل خليفة العام م1843، جعل أخاه الشيخ علي 
رئيس��ًا لش��ؤون الحرب البرية والبحرية، وأّمر 
وزيره عيس��ى ب��ن طريف على جزيرة س��ترة، 
وعندم��ا أظه��ر األخير رغبته ف��ي تولي والية 
ش��به جزيرة قطر، ع��رض األمر على الش��يخ 
محمد بن خليفة آل خليفة، فواله عليها أميرًا 
»وكان مق��ره الدوحة«، ن��زواًل عند رغبة أخيه 

الشيخ علي بن خليفة آل خليفة. 
ويقول المؤرخ محم��د التاجر: »إنه بعد وفاة 
عيسى بن طريف قام الشيخ محمد بن خليفة 
بتعيي��ن ابن عمه الش��يخ أحمد بن محمد آل 
خليف��ة أمي��رًا على ش��به جزيرة قط��ر وجعل 
مق��ر إمارته في الب��دع، وكان ذل��ك في عام 

1848م«.

ويؤك��د لوريم��ر هذا األم��ر في كتاب��ه دليل 
الخلي��ج، حيث قال في س��ياق حديثه عن آلية 
إدارة الدول��ة الخليفية لش��ؤون ش��به جزيرة 
قطر بع��د نقل مق��ر حكمهم لج��زر البحرين 
م��ا نصه: »في منتصف القرن التاس��ع عش��ر 
ميالدي، أصبح لهم من أفراد أس��رتهم ممثل 
سياسي جعل إقامته في البدع - وهي الدوحة 
حاليًا«. هذا األمر دفع إلى إنش��اء قلعة البدع 
حوال��ي الع��ام 1850م، والت��ي أصبحت مقرًا 

للممثل السياسي للحاكم. 
وفي ذات الس��ياق قام الش��يخ علي بن خليفة 
آل خليف��ة رئيس ش��ؤون الح��رب، بعدد من 
اإلجراءات السيادية، ومنها قيامه ببناء حصن 

دفاع��ي في الس��احل الغرب��ي لش��به جزيرة 
قطر، وتحدي��دًا بمنطقة دوح��ة أم الما التي 
تبع��د 12 مياًل عن رأس عش��يرج القريبة من 

الزبارة.   
وفي العقد األخير من عهد الش��يخ محمد بن 
خليفة آل خليف��ة حاكم البحري��ن وتوابعها، 
أصبحت للوكرة مكانة كبيرة في ش��به جزيرة 
قط��ر، حي��ث وصفه��ا النبهاني ف��ي تحفته 
ب�»قصبة قطر«، فأصبحت قلعة الوكرة مقرًا 
لممثل الحاكم في ش��به جزيرة قطر، بعد أن 
كانت البدع مق��رًا إلمارته، ويق��ول النبهاني 
»إن الش��يخ أحمد ب��ن محم��د آل خليفة كان 

يتحصن في قلعة الوكرة«.

المالزم ماكلويد يؤكد بأن الدوحة من توابع جزر البحرين كونها خاضعة لمعاهدة السلم العامة عام 1820م.

 معاهدة السلم العامة تعد اعترافًا بريطانيًا
بتبعية شبه جزيرة قطر لجزر البحرين

 المحرق أصبحت العاصمة التاريخية 
لشبه جزيرة قطر وجزر البحرين بعد الزبارة والرفاع

 الدولة الخليفية طورت الساحل الشرقي 
لشبه جزيرة قطر وأصبح للبدع مكانة مرموقة

 غلق مسجد لوجود 
حالة قائمة لفيروس »كورونا«

أعلنت وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف أنه في إطار المتابعة 
المس��تمرة التي يقوم بها الفريق الوطني الطب��ي للتصدي لفيروس 
كورون��ا )كوفي��د�19(، فقد تبي��ن وجود حالة قائمة لفي��روس كورونا 
)كوفيد�19( في أحد المس��اجد في المحافظة الجنوبية. وقررت الوزارة 
بعد التنس��يق م��ع الفريق الوطن��ي الطبي للتصدي لفي��روس كورونا 
)كوفي��د�19( غلق المس��جد، وذلك بش��كل مؤقت لمدة أس��بوع حتى 
تتمكن الف��رق المعنية من القيام بعملية تتب��ع المخالطين وكذلك 
القيام بعملية التعقيم والتأكد من اتخاذ اإلجراءات االحترازية بشكل 
صحي��ح ووضعها موض��ع التنفي��ذ. وش��ددت وزارة العدل والش��ؤون 
اإلس��المية واألوق��اف عل��ى متابعته��ا تنفي��ذ اإلج��راءات االحترازية 
بالمس��اجد وتكثيفه��ا للحم��الت التفتيش��ية واتخاذ ما يل��زم لحفظ 
صحة وس��المة المصلين، مؤكدة أن االلت��زام بالتعليمات واإلجراءات 

االحترازية اليوم تفرضه المسؤولية الدينية والواجب الوطني.

لوريمر يؤكد في موسوعته الموسومة بدليل الخليج بأن شبه جزيرة قطر باعتبارها تابعة لجزر البحرين 
دخلت في دائرة الهدنة البحرية عام 1835م

لوريمر في موسوعته دليل الخليج، يؤكد بأن حاكم البحرين وتوابعها عين أحد افراد أسرته ممثاًل سياسيًا 
من قبله على شبه جزيرة قطر وجعل مقره الدوحة

وزيرة الصحة تتفقد إجراءات 
فحص »كورونا« السريع للموظفين 

تفقدت وزيرة الصحة فائقة بنت س��عيد الصالح 
بمعية وكيل الوزارة الدكت��ور وليد المانع أمس، 
عملية الفحص الدوري لجميع موظفي مبنى وزارة 

الصحة بمنطقة السنابس في أبراج الخير.
وتأت��ي ه��ذه اإلج��راءات الت��ي تطبقها ال��وزارة 
تنفيًذا للقرارات الت��ي أعلن عنها الفريق الوطني 
الطب��ي للتصدي لفي��روس كورون��ا )كوفيد�19( 
بعد العرض وموافقة اللجنة التنسيقية، والتزامًا 
بتوجيهات جهاز الخدمة المدنية بش��أن إلزامية 
الفحص الس��ريع لفي��روس كورون��ا )كوفيد�19( 

لموظفي الجهات الحكومية. 
واطلعت الصالح على إجراء الفحص الس��ريع الذي 
يجرى لجمي��ع الموظفين الموجودين في العمل، 
وفق اإلجراءات االحترازية والتدابير الوقائية التي 

تعزز ضمان صحة وسالمة جميع الموظفين. 
الس��ريع  الفح��ص  عملي��ة  س��ير  عل��ى  وأثن��ت 
للموظفي��ن وما ش��هدته م��ن تنظيم، مش��يدة 
بجه��ود الموظفي��ن ال��ذي س��اهموا ف��ي إنجاز 
واس��تكمال متطلبات الفحص للتأكد من سالمة 
جمي��ع الموجودين ف��ي مقرات العم��ل، منوهة 
بضرورة الحفاظ على التدابير الوقائية وإجراءات 
الس��المة التي وضعه��ا الفريق الوطن��ي الطبي 
لمجابه��ة الجائحة وتوخ��ي الحذر بم��ا يحد من 
انتش��ار الع��دوى. كم��ا أعربت عن ح��رص وزارة 
الصحة على الحفاظ على سالمة موظفيها، وبأن 

صحتهم من أولويات اإلدارة العليا بالوزارة.
وكان��ت ال��وزارة ق��د أس��ندت لفري��ق الفح��ص 
ال��دوري »لالختبار الس��ريع لكورونا« من موظفي 

ال��وزارة، مس��ؤولية تنفيذ الفحوصات الس��ريعة 
باألس��لوب الصحيح، وأفضل الممارس��ات إلنجاز 
جمي��ع الفحوص��ات الطبي��ة م��ن أج��ل ضم��ان 
س��المة الموظفين والعاملي��ن. وخصصت وزارة 
الصحة عددا من المحطات الس��تقبال الموظفين 
القادمي��ن للعمل م��ع أول يوم في األس��بوع من 
موعد الدوام الرسمي، حيث قام جميع الموظفين 
بإجراء الفحص الس��ريع في ه��ذه المحطات، في 
إطار التزامهم بالمس��اهمة في الحد من انتش��ار 
فيروس كورونا )كوفيد�19(، وحرصًا على س��المة 
وصحة الجميع. وقد أش��ادوا بسالس��ة اإلجراءات 
وجهود ف��رق العمل من مختل��ف اإلدارات الذين 

يقومون بتنظيم وإجراء عملية الفحص.

 »الصحة«: مخالفة
 46 مقهى ومطعمًا 

لعدم تطبيقها االشتراطات
واصل��ت إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة زياراتها التفتيش��ية لمتابعة 
التزام المنش��آت باالش��تراطات الصحي��ة والقرارات األخي��رة المنصوص 
عليها، حيث قام مفتش��و قس��م مراقبة األغذية الس��بت، بزيارة تفتيشية 
شملت 211 مطعمًا ومقهى يقدم أطعمة ومشروبات تم خاللها مخالفة 
46 منه��ا حيث تم اتخاذ اإلجراءات الالزم��ة إلحالة هذه المطاعم للجهات 
القانونية، وذلك في إطار تكثيف الحمالت التفتيش��ية للتأكد من تطبيق 

اإلجراءات االحترازية للتصدي لفيروس كورونا )كوفيد 19(.
وبينت ال��وزارة أنه نظرا لمخالفة تلك المطاعم لإلجراءات واالش��تراطات 
التنظيمي��ة المنص��وص عليه��ا في القرار ال��وزاري رقم 51 لس��نة 2020 
بش��أن االش��تراطات الصحية الواج��ب تطبيقها في المطاع��م والمقاهي 
الحتواء ومنع انتش��ار فيروس كورونا، ورصد مخالفات للتعليمات الصادرة 
بهذا الش��أن، تم تطبيق القواني��ن حيال المطاع��م المخالفة، الفتة إلى 
أن مأم��وري الضبط القضائي قاموا بضب��ط المخالفات واتخاذ اإلجراءات 
الالزم��ة. وقالت وزارة الصحة إنه خالل زيارات مس��اء يوم أمس تم تكثيف 
التوعية باإلجراءات االحترازية والقرارات والتعليمات الصادرة عن الفريق 
الوطني الطب��ي للتصدي لفيروس كورونا والجه��ات ذات الصلة، والتأكد 
من تطبيق هذه المطاعم لكافة اإلجراءات االحترازية والتدابير الوقائية.

وخالل الزيارات التفتيش��ية تم تنبيه بعض المحالت ممن لوحظ لديهم 
قصور ف��ي آلية تطبيق بعض اإلجراءات والتي ه��ي قابلة للتصحيح، فتم 

تصحيحها في الحال من قبل أصحاب تلك المحال.

خريطة عامة لشبه الجزيرة العربية رسمها عالم الجغرافيا ورسام الخرائط األلماني هاينريش كيبيرت في عام 1852م
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التوجيه الملكي بتطعيم َمْن في الخارج »إضافة مهمة«
أثبت��ت البحرين أنها من ال��دول المهتمة 
بصحة مواطنيها في ظ��ل الجائحة الحالية 
بش��كل غزير والف��ت. وفي كل ي��وم تثبت 
للجميع أنها على قدر المسؤولية واالهتمام 
بمواطنيها، س��واء كانوا في داخل البحرين 

أو في خارجها.
إذ وقب��ل أي��ام فقط، وج��ه جالل��ة الملك 
المف��دى حفظه اهلل بمباش��رة العمل على 
تطعيم المواطني��ن البحرينيين المقيمين 
ف��ي الخارج ضد في��روس كورون��ا ممن لم 
يتمكنوا من الحصول على التطعيم، وذلك 
لضم��ان حصوله��م عل��ى أفض��ل الرعاية 
والخدمات في الداخل والخارج. فكان توجيه 
جاللت��ه باإلس��راع بتطعي��م م��ن هم في 
الخارج محل تقدير رس��مي وش��عبي. إذ إن 
إج��راءات التطعيم للبحرينيي��ن في الخارج 
وفي بع��ض الدول، باتت معق��دة للغاية، 
والكثير منهم أصبحوا على قائمة االنتظار 
التي قد تصل ألشهر طوال لحين حصولهم 

على التطعيم. فجاء توجيه جاللته بتطعيم 
البحرينيي��ن في الخ��ارج في وقت مناس��ب 

للغاية، مما أسعد آالف البحرينيين هناك.
إن كل األرق��ام وكل المعطي��ات ومجريات 
األم��ور الخاص��ة بالتص��دي »لكوفيد »19 
البحري��ن، تثب��ت لن��ا يوم��ًا بعد ي��وم أن 
البحري��ن ماضية في الطري��ق الصحيح في 
معالج��ة الجائح��ة، عل��ى رغ��م الكثير من 
الصعوب��ات والعقب��ات والتحدي��ات الت��ي 

تواجه كل العاملين في هذا المجال.
اليوم، وبفضل الجهود الملموسة للحكومة 
ف��ي محاربته��ا وتصديه��ا للجائح��ة، فقد 
تخطت مملكة البحرين فيما يخص جرعات 
التطعيم حاجز الملي��ون جرعة للمواطنين 
والمقيمي��ن، كم��ا بل��غ ع��دد الفحوصات 
الت��ي ت��م إجراؤه��ا للكش��ف ع��ن فيروس 
»كوفيد19« أكثر من 4 ماليين حالة فحص 

حتى اآلن.
ه��ذه ليس��ت مجرد أرق��ام عادي��ة، بل هي 

حقائق عملية وبراهي��ن واضحة على مدى 
قوة مملكة البحرين في مواجهة التحديات 
المتعلقة بالفيروس، وهي تعطينا انطباعًا 
حقيقي��ًا أيض��ًا أن فريق البحري��ن والفريق 
الوطن��ي الطبي للتصدي لفي��روس كورونا 
ومعه��م كل الصف��وف األمامي��ة ل��م يأُل 
جهدًا للعمل على مدار اليوم والس��اعة في 
التصدي للجائحة، وما األرقام المذكورة إال 
رسائل حقيقية وواقعية لكل من يشكك أو 

يغالط في عمل هذه الجهات.
المواطني��ن  جمي��ع  م��ن  نتمن��ى  أخي��رًا، 
م��ع  تعاونه��م  يواصل��وا  أن  والمقيمي��ن 
الجهات المذكورة بااللتزام بكافة التعاليم 
والتوجيه��ات الص��ادرة لمحارب��ة كورونا، 
وأن يبث��وا األم��ل ف��ي نفوس��هم ونفوس 
من حوله��م، وأن ال يس��تمعوا للمثبطين 
والمحبطي��ن مم��ن يحاول��ون التقليل من 
جه��ود فري��ق البحري��ن والفري��ق الوطني 

الطبي. فالشمس ال تغطى بغربال.

وزير الداخلية ورجاله.. خط أحمر
حينما يأتي وقت تنفيذ القانون يعني سيادة 
ق��رارات الدول��ة، وعل��ى الجمي��ع احترامها 
والتمس��ك به��ا، وأن المواط��ن المخل��ص 
في أي بل��د يحترم التش��ريعات التي تنظم 
حي��اة الدول��ة، لكن ه��ذا ال��كالم ال يعرفه 
أذناب إيران، بس��بب واح��د بأنهم قد باعوا 

ضمائرهم ألعداء العروبة واإلسالم.
إن األح��داث األخي��رة الت��ي ش��هدناها في 
وف��اة أحد الس��جناء المحكوم علي��ه بقضايا 
إرهابي��ة نتيج��ة إصابته بفي��روس كورونا 
)كوفي��د19(، واالس��تهداف الواضح لمملكة 
البحري��ن والطع��ن بجهودها ف��ي التصدي 
للفي��روس أضف إل��ى اس��تهداف منظومتنا 
األمني��ة في التعامل مع الس��جناء من خالل 
حملة ممنهجة م��ن قبل أذناب إيران الذين 
أش��علوا برامج التواصل االجتماعي في بث 
الش��ائعات المغرضة التي تس��تهدف أمن 
واس��تقرار المملكة من خالل إث��ارة البلبلة 
ونثر الس��موم في عقول الش��ارع وتحشيده 
بش��كل واض��ح لتحقي��ق غاية واح��دة وهي 

إعادة إحياء المشروع االنقالبي.
ولك��ن ما قص��ة الس��جناء الذي��ن تأخذهم 
اذن��اب ايران حجة إلش��عال فتيل األزمة في 

البحرين؟
القص��ة تبدأ ف��ي مكافحة مملك��ة البحرين 
لفي��روس كورونا وتعاملها الراقي والمهني 
مع حيثيات تل��ك الجائحة التي آلمت العالم 

أجمع، غير أن الش��اهد في هذا الموضوع هو 
اس��تغالل أذناب إيران تلك الجائحة لتحقيق 
مآربهم في إش��عال فتي��ل أزمة أخرى، وهي 
افتع��ال أزم��ة بال أزم��ة حقيقي��ة وواقعية، 
حيث إن السجناء في البحرين يحظون بكافة 
حقوقه��م الت��ي كفلته��ا منظم��ات حقوق 
اإلنس��ان، والدليل على ذلك تواصل السجناء 
م��ع أقربائه��م وإعالمهم بالحال��ة الصحية 
لهم، وبالتالي ف��إن إدارة اإلصالح والتأهيل 
بوزارة الداخلية تطبق أعلى معايير التعامل 
مع الس��جناء، غير أن ذلك ل��م يعجب أذناب 
إيران في الخارج، ومن هنا أش��علوا حسابات 
التواصل االجتماعي بنش��ر الشائعات وبث 
روح الخ��وف والهلع عن أحوال المس��جونين 

وهذا األمر مخالف للحقيقة.
حي��ث اس��تغل أذناب إي��ران تل��ك الجائحة 
والضغ��ط على الدولة لألفراج عن الس��جناء 
المطلوبين بقضايا إرهابية، مع علم الدولة 
أن اإلف��راج عنه��م تعن��ي إع��ادة الفوضى 
التي ش��هدناها في أحداث 2011، من خالل 
تش��غيل الخاليا النائمة التي تقوم بأعمال 
التخري��ب وإضف��اء ن��وع من التوت��رات من 
أجل نقل تلك الصورة المزيفة إلى وس��ائل 
اإلع��الم الدول��ي الجاه��زة لتتصي��د تل��ك 
الممارس��ات لبثه��ا لتحري��ك المؤسس��ات 

الحقوقية التابعة للدول المعادية.
لكن يبقى رج��ال أمننا بقي��ادة معالي وزير 

الداخلي��ة، معال��ي الفريق أول ركن الش��يخ 
راش��د بن عبد اهلل آل خليف��ة، صمام األمان 
لمملكة البحرين ض��د كل المخططات التي 
تحاك وتس��تغل ه��ذه األزم��ات، فالمهنية 
العالية التي تتمتع به��ا منظومتنا األمنية 
كانت وال تزال مس��تمرة النم��اء والتطوير، 
وأن المساس بتلك المنظومة أمر مرفوض 
وخط أحم��ر، أي م��ن كان، لثقتن��ا الكاملة 
والمطلقة بما تقوم فيه من واجبات وطنية 
مخلص��ة وتضحي��ات ف��ي األرواح م��ن أجل 
تحقي��ق الغاي��ة األكبر واألس��مى وهي بقاء 
مملك��ة البحري��ن عل��ى الخارط��ة العالمية 
بروحه��ا العربية األصيل��ة وبطابعها التي 
اشتهرت به بلد التعايش والتآخي والسالم.

أذن��اب  غ��رد  مهم��ا  الموض��وع،  خالص��ة 
إيران في جميع وس��ائل اإلع��الم والتواصل 
االجتماع��ي ومهم��ا حش��دوا م��ن الذي��ن 
باع��وا ضمائره��م للخميني وزمرت��ه، فإن 
البحري��ن باقية وراس��خة رغمًا ع��ن أنفكم، 
فمخططاتكم أصبحت مكش��وفة ومقروءة، 
والبحرين عندما تخ��رج من أزماتها ال تخرج 
إال منتصرة بعزتها وفخرها بقيادة س��يدي 
حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليف��ة عاهل البالد المف��دى حفظه اهلل 
ورعاه وس��يدي صاحب السمو الملكي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس 

مجلس الوزراء حفظه اهلل ورعاه.

كلنا نحب البحرين إال أنتم يا فيروسات المجتمع
قد يكون من أهم مخرجات 2020م أنها قدمت لنا »الفريق الوطني 
الطب��ي للتصدي لفيروس كورونا )كوفيد19(، وكيف أن هذا الفريق 
مكون من خيرة أهل االختصاص وأصحاب الشأن بالجائحة، وبعيدًا 

عن المعتاد »فالن يستاهل«.
وك��م نتمنى أن تكون هناك فرق منوعة تتنافس في دوري الوطن، 

أّينا يحقق المركز األول في خدمة الوطن والمواطن. 
إال إنن��ا اآلن بحاجة إلى فريق إضافي وبش��كل عاج��ل في مملكتنا 
الغالية، فريق وطني يتصدى لفيروسات المجتمع، والتي هي أخطر 

بمراحل من فيروس كورونا.
فيروس في هيئة بش��ر إال أنهم أسباب لتقسيم المجتمع وتحويله 
إلى أح��زاب وجماعات وأفراد. فيروس��ات ال تحب أن ت��رى البحرين 
بخير، كل ما يهمها أن تبقى نار الفتنة قائمة في هذا الوطن حتى 
تبقى قدورهم دافئة. ه��م مجموعة من المرتزقة يوهمون الناس 
بأنه��م أصح��اب قضية ورأي، وما هم س��وى متس��ولين ألي لقمة 
ترمى عليهم من أي جهة، من يدفع أكثر هو زعيمهم ومخلصهم.

هذه الفيروسات ال تنتمي لدين وال لطائفة وال ألصل، بل تشذ عن 
المجتمع دومًا وتصف نفسها بأنها من جنود الوطن والمدافع عنه، 
وهي بعيدة كل البعد عن هذا الشرف وفضيلة الدفاع عن الوطن.

فحس��ب علمي البس��يط فإن أول ما يقس��م عليه أي جندي لوطنه 

هو الوف��اء واألمانة، وهي صف��ات نبيلة يناقضها الغ��در الخيانة، 
والتي تتجل��ى في عدة أش��كال وأصناف بين فيروس��ات المجتمع، 
الذين ال يرونها في تصرفاتهم ليس لجهل في تصرفاتهم بل ألن 
ضمائره��م الرخيصة ُقِبضت وَقبضت المقاب��ل، وأصبحت ترى كل 
إنسان سوي شريف عدوًا يجب أن يلتزم الصمت، فأسلوب المباغتة 
والغوغائي��ة والس��وقية ه��و هجوم اس��تباقي في س��بيل أن تبقى 

كلمتهم األعلى واألكثر سماعًا.
ل��ذا الوطن بحاجة إلى فري��ق مخلص متخصص ف��ي القضاء على 
ه��ؤالء، ف��كل ما نق��ول إن الج��راح تلتئم ت��رى بع��ض القوارض 
والفيروس��ات تخ��رج لتعيد الوط��ن للمربع األول. فئ��ة تتفنن في 
تقس��يم المجتمع بي��ن طائفة وطائفة بي��ن أيديولوجيات وأفكار، 
تعل��م متى تصب الزيت على النار. ولألس��ف بأنها تفلت دومًا من 

العقاب والحساب.
البحري��ن اليوم بحاجة إل��ى توحيد الصفوف والتالح��م بين أبنائه 
جميع��ًا دون تميي��ز، فكلنا يعلم مهم��ا أنكر البع��ض، أن الجميع 
ف��ي هذا الوطن يحب البحرين، فقط تختلف فينا أس��اليب التعبير، 
الجن��دي يحب البحرين، المواطن العادي يحب البحرين، رجل الدين 
يحب البحرين، الملحد يحب البحرين، المعارض يحب البحرين، كلنا 

نحب البحرين إال أنتم يا فيروسات المجتمع.

مراهنة خاسرة
المح��اوالت البائس��ة من قبل البعض لإلخالل باألم��ن وإثارة النعرات 
والس��عي لجرنا إل��ى مرحلة طوين��ا صفحته��ا وتركناه��ا للتاريخ أمر 
مرفوض خاصة وأن البحرين اليوم متكاتفة أش��د تكاتف ونلحظ ذلك 
في كل موقع وموقف. وأس��لوب تعطيل مصال��ح الناس والتعدي على 
الممتلكات العامة وكس��ر القوانين لم يعد مقب��واًل لدى أحد فالوعي 
المجتمعي تحس��ن كثيرًا والش��عور بالوالء لألرض والقيادة في أفضل 
مس��توياته. وهذا ليس تخمينًا ب��ل حالة نستش��عرها جميعًا ونراها 

بأعيننا يوميًا. 
وأكاد أج��زم أن من يحاول اليوم أن يحدث ش��رخًا جدي��دًا في المجتمع 
من خالل اجترار الماضي أو إعادة تنفيذ نفس المخططات الشيطانية 
السابقة لن يفلح ولن يلقى تجاوبًا مهما حاول. فالحالة الداخلية أكثر 
متانة وصالب��ة مما كانت عليه خاصة في ظل غياب رؤوس التحريض 

والفتنة وابتعادهم عن الساحة. 
ه��ذا على الصعي��د الداخلي، أما على الصعي��د الخارجي، فنلحظ وجود 
خط��وات هدفها التق��ارب بين القوى اإلقليمية والس��عي لرأب الصدع 
والتخفي��ف من أجواء التوتر. فالعراق يس��تضيف اجتماعات »س��رية« 
بين العرب وإيران حس��ب عدة مصادر موثوق��ة. وعالقة مصر وتركيا 
في تحس��ن بعد أن قدم األتراك تن��ازالت وتراجعوا عن مواقف أضرت 
بالعالق��ة بين البلدين. ليس هذا فحس��ب، فتركيا تغازل الس��عودية 
واإلمارات وتسعى إلى تهدئة التوتر معهما خاصة وأنها بحاجة اليوم 
أكث��ر من أي وقت مضى لالس��تثمارات الخليجية الس��خية. وال ننس��ى 
أن إس��رائيل أصبحت موجودة ف��ي المنطقة أيضًا رس��ميًا و من خالل 

اتفاقيات السالم ووجودها يغير المعادالت وقد يقلبها. 
أم��ا أمريكا، ذات النف��وذ الكبير في المنطقة، فكم��ا اتضح للجميع، ال 
تري��د أن تنش��غل أكثر بقضايا وتوترات الش��رق األوس��ط فأولويتها 
القصوى تحسين اقتصادها وتنميته حسب تصريحات الرئيس بايدن 
والتركيز دبلوماسيًا واقتصاديًا وعسكريًا على المنافس األول لها وهي 
الصين. وسيكون من األفضل لها أن تبدأ دول المنطقة بشكل عام في 

حل قضاياها البينية دون تدخل منها. 
وهذا ما ح��دى بفريدريك كمب��ي الرئيس التنفيذي لمؤسس��ة الفكر 
األمريكي��ة »اتالنتك كاونس��ل« المتخصصة في الش��ؤون الدولية أن 
يتوق��ع حالة م��ن االنتعاش االقتص��ادي تعم المنطق��ة ككل وتكون 
مشابهة لحالة أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية. حيث يرى كمبي أن 
مس��اعي تخفيف التوتر بين عدة قوى في المنطقة ورغبة أغلب القادة 
عل��ى التركيز على النم��و االقتصادي س��يجعل دول المنطقة تتعاون 
أكث��ر. وال أس��تبعد ذلك، فمثاًل، ص��رح رئيس غرفة التج��ارة اإليرانية 
اإلماراتية المشتركة، فرش��يد فرزانكان، أن اإلمارات ثاني أكبر شريك 
تجاري إليران منذ حوالي س��نتين، وأع��رب عن أمله في أن تصل بالده 

عبرها إلى سوق السعودية. 
لذلك، وع��ودة إلى بداية المق��ال، فإن الفوضى الت��ي أثارها البعض 
هن��ا والعبث الذي قاموا به، لن يجدي، فال الحالة الداخلية أو الخارجية 
مهي��أة لهكذا أفعال والمراهنة على ع��ودة األمور كما كانت عليه في 

السابق مراهنة خاسرة.

نادي الروتاري
برعاي��ة كريمة من صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حمد 
آل خليفة ولي عهد رئيس مجل��س الوزراء حفظه اهلل، افتتح مؤخرًا 
مؤتم��ر الروتاري الدول��ي الثامن والذي أقيم عن ُبع��د ونيابة عن 
صاحب الس��مو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء ألقى وزير المالية 
واالقتصاد الوطني الكلمة االفتتاحية للمؤتمر تطرق فيها إلى نجاح 
البحرين في استقطاب االستثمارات رغم جائحة كورونا )كوفيد19(. 
الن��ادي االقتصادي المرموق، يتكون من سلس��لة لنفس المس��مى 
يلف حول العالم ويحتضن رجال وسيدات األعمال والمنتسبين إليه، 
حيث دعي��ت إليه مرارًا من قبل أحد الوزراء الس��ابقين مع نخبة من 
رجال األعمال والمفكرين، حيث حاول البعض منهم لفترة، وبجهود 
بس��يطة، تهيئة جيل جدي��د من نخب رجال وس��يدات األعمال، في 
محاولة الس��تقطاب جيل أكثر شبابًا، وقد ذكر لي بعض الزمالء أن 
البعض يسمي النادي بالنادي السحري بسبب حضور واهتمام رجال 
األعم��ال من جميع أنحاء العالم فيه كأكبر تجمع معترف فيه لنخب 

رواد األعمال.
ما لفت انتباه��ي أكثر، في افتتاحية المؤتم��ر الكلمة التي ألقاها 
معال��ي وزير المالية واالقتصاد الوطني الش��يخ س��لمان بن خليفة 
آل خليفة حيث أكد زيادة االس��تثمار األجنبي المباش��ر 6% خصوصًا 
وأننا نش��هد حالة تراجع عالمي في االس��تثمار بنس��بة عالية تصل 

إلى %40.
األم��ر اآلخر الذي أش��ار إليه معالي��ه وبكل ثقة، مقدار االس��تجابة 
االس��تثمارية الفورية الت��ي اتخذته��ا مملكة البحري��ن لمواجهة 
تداعيات انتش��ار في��روس كورونا ودع��م القطاع��ات االقتصادية، 
عن طريق إط��الق حزم مالية واقتصادية في تج��اوزت قيمتها 4.5 
ملي��ار دينار أي ما يفوق حوال��ي 12 ملي��ار دوالر أمريكي، وهي من 
أرقى مبادرات الدعم العالمية التي س��جلت للبحرين وتحتس��ب لها 
إيجاب��ًا، هذه الكلم��ة تؤكد على متانة اقتصاد البحرين في إس��ناد 
القطاع الخاص والمواطنين والقطاعات االقتصادية المتضررة جراء 

الجائحة باإلضافة إلى حماية الوظائف والتوجه نحو التعافي.
انشغاالت معالي وزير المالية واالقتصاد الوطني، واضحة وخصوصًا 
أنه بات يش��كل دينامو رئيس منفذ ألفكار س��مو ولي العهد رئيس 
الوزراء، وإن جئنا للحق فإن معاليه أجاد تنفيذ حزمة الدعم بحرفية 
عالي��ة نتيجة خبرته االقتصادية بين القطاع البنكي واالس��تثماري 
حيث إن عملية تسييل حزمة المالية بجميع القطاعات جاء ت بشكل 

سلس وفعال جدًا على الرغم من ظروف اإلغالق المتكرر.
رجل النجاحات كما أسميه، مقبل على أفكار جديدة، حيث من الواضح 

أن الساحة المحلية مقبلة على مشروعات جديدة.

* سيدة أعمال ومحللة اقتصادية
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يتحدون الناس ال األمن
م��ن أكث��ر النكات الس��مجة الت��ي يرددها فل��ول 2011 كلم��ة »تبييض 

السجون« خوفًا من كورونا نكتة »بايخه حتى ما تضحك«.
يقول��ون تبييضه��ا فقط بإطالق س��راح قائم��ة معينة؟ طي��ب والباقي؟ 
ال الباق��ي غير مهمي��ن ليصابوا بكورون��ا، فالناس أجن��اس وطبقات عند 
فلول 2011، وحي��اة »بعض« الناس هي المهمة فقط، أما باقي من في 

السجون »في الطقاق«!!
قبل أن أسترسل للتذكير فقط كم عفو تمتع به من تطالبون بإخراجهم 
طوال العش��رين عامًا؟ كم مرة بيضت الس��جون؟ كم مرة أطلق سراحهم 
م��ن بعد كورونا؟ كم واح��د تمتع بفرصة العقوب��ات البديلة؟ أصاًل كلما 
قب��ض على أحدهم ردة فعل الناس »يومي��ن ويهدونهم« وبعد هذا كله 
يأتي��ك من يقول كنا نتمنى تبييض الس��جون، عندي تعليق لكن احترامًا 

للقارئ سأتجاوزه!
س��ؤال لهؤالء هل تقرؤون تعليقات الناس العادية على وسائل التواصل 
االجتماعي في الحسابات التي نشرت صور المسيرة التي خرجت بعد وفاة 
أحد المصابين بكورونا؟ هل قس��تم حجم الس��خط الشعبي على من دعا 
ومن سار ومن ش��جع على تلك المسيرة... هذا السخط الشعبي ليس من 
رج��ال األم��ن أو القانون أو م��ن المطبلين أو المرتزقة أو أو، هذا س��خط 
وغضب شعبي طبيعي وعفوي وتلقائي ومتوقع وهو أخطر من أي عقوبة 

قانونية.
الغضب ليس من المس��يرة ومما قيل فيها فق��ط، الغضب من توقيتها 
الذي استهان بأرواح الناس وبظروفهم الحرجة، لذلك نحن على يقين بأن 
من يقف وراء هذه المس��يرات أما غبي سياسيًا إلى درجة الفقر المدقع في 
ال��ذكاء، أو أنه يعرف ردة فعل العامة على ذل��ك التصرف وهو يزج بهذه 
المجموع��ة لتحدث مصادمات أهلية بين الناس والناس البين المجموعة 

واألمن.
أن تتح��دى المجتمع بأس��ره وتس��تفزه وتعرضه للخط��ر، فإنك وضعت 

نفسك في موضع من عرض الناس للموت بال أي إحساس بالمسؤولية.
فمن ه��م هؤالء الذي��ن غضبوا وتم اس��تفزازهم بهذا التجم��ع العلني؟ 
الغاضب��ون الذين تحس��بوا أي دعوا بحس��بي اهلل ونع��م الوكيل، هم من 
المتضررين من الوباء وانتشاره ومتضررين من اإلجراءات االحترازية وهم 
غالبية ش��عب البحرين بال تمييز بينهم، ومع ذل��ك ملتزمون باالحترازات 

المطلوبة من أجل سالمة الجميع.
أمه��ات وآب��اء وجدات وأج��داد منعته��م االحت��رازات من رؤي��ة أبنائهم 
وأحفاده��م، بنات وأبن��اء منعتهم االحترازات من رؤي��ة والديهم، أمهات 
محبوس��ات وأبناءهن تعبت نفسياتهم من الجلوس في البيت والتدريس 
والعمل عن ُبعد والضغوط النفس��ية الت��ي يتعرضون لها وصابرون من 
أجل س��المة الجمي��ع وملتزمون، أصح��اب محالت تجارية بس��يطة ورواد 
أعمال يتعرضون لخس��ائر فادحة وليس لديهم دخل آخر، يعيش��ون من 
مدخولهم شهرًا بشهر أغلقوا محالتهم وجلسوا في البيت قبواًل باإلجراءات 
االحترازية، أطباء وممرضون من الفريق الوطني يتعرضون إلجهاد فظيع 
نتيج��ة زيادة الحاالت، عوائ��ل لحاالت موجودة اآلن ف��ي العناية المركزة 
ويطلب��ون م��ن اهلل أن ال تزيد الحاالت حتى ال يزي��د الضغط على الطاقم 
الطبي وال يس��عفهم الوقت لمراعاة من هم موجودون حاليًا في العناية، 
أهال��ي لمتوفين يؤلمه��م ما حدث وال يري��دون مزيدًا م��ن آالم الفراق، 
كل هؤالء تم اس��تفزازهم بتحدي هذه المجموع��ة لإلجراءات االحترازية، 
وكله��م يعانون وصاب��رون ويحتس��بون ويلتزمون باإلج��راءات من أجل 
س��المة الجميع، ومئ��ات دفنوا أحبته��م بصمت وتقبلوا الع��زاء عن ُبعد 

وتحملوا ذلك وهو مؤلم من أجل سالمة الجميع.
في النهاية هذه المجموعة التي خرجت بتجمع لم تراِع فيه أي احتراز، لم 
تتح��َد الدولة وال القانون وال رجال األمن بل تح��دت هؤالء الناس جميعًا 
وتح��دت صبرهم ال��ذي نفذ، أي تحدت ش��عب البحرين بأس��ره يتعرض 
لخس��ائر بش��رية ومادية وصابر ومحتس��ب، لذلك صب الناس سخطهم 
في التعليقات التي كتبت تحت كل صورة نش��رت لهذه المجموعة، وليت 
من خرج في هذه المجاميع يقرأ و يس��أل نفسه، هل هؤالء الذين تحسبوا 
عليه��م وعبروا ع��ن غضبه��م جميعهم مرتزق��ة؟ مطبل��ون؟ منافقون؟ 

مدفوعون من السلطة؟
ليتهم يس��ألون من دعاهم وأمرهم بالخروج أليس في خروجنا خطر على 
أهلن��ا؟ فمن دعاه ال يهمه ال س��المة ش��عب البحرين ب��ل ال تهمه حتى 
س��المتهم وال يهم��ه أن تنبذ هذه الفئ��ة وتتعرض له��ذا الغضب من 
الن��اس، ما يهم��ه هو إرباك الدول��ة وإرباك الجه��ود المبذولة لمحاصرة 
الوب��اء.. ويأتيك من امتألت خدوده واحم��رت وجنتاه من خير هذه الدولة 

ليقول »تبييض سجون« العالم »ويين وانتوا وين«؟

 غاز الضحك يعالج اكتئابًا
ال يستجيب لألدوية

توصلت دراسة، إلى أن الجرعات المنخفضة من أكسيد النيتروز، الذي 
يطلق عليها عادة اس��م »غاز الضح��ك«، يمكن أن تخفف من أعراض 

االكتئاب المقاوم للعالج لمدة تصل إلى أسبوعين.
 Science وبحسب ما نشرته »ديلي ميل« البريطانية نقاًل عن دورية
Translational Medicine، توصل فريق علماء من جامعة ش��يكاغو 
إلى أن استنش��اق نسبة 25% من أكس��يد النيتروز لمدة ساعة كانت 

فعالة تقريبًا مثلها مثل مزيج بنسبة %50.
كما تم اكتش��اف أن الجرعة المخفضة تقلل م��ن اآلثار الجانبية غير 
المرغوب فيها، مع توفير فوائد لفترة أطول مما توقع فريق العلماء.

وق��ال العلماء »إن النتائ��ج تضيف إلى األدلة عل��ى أن العالجات غير 
التقليدي��ة ربما تك��ون قابلة للتطبيق في الحاالت التي ال يس��تجيب 

فيها المرضى لألدوية المضادة لالكتئاب«.

رحلة »بلو أوريجين« إلى الفضاء.. 
المقعد الثالث بـ28 مليون دوالر

حصل ش��خص على مقعد في س��فينة فضاء، س��تنطلق في رحلة وعليها رجل 
األعمال والملياردير األمريكي جي��ف بيزوس مقابل 28 مليون دوالر في مزاد، 
وذلك في ختام عملية مزايدة اس��تمرت ش��هرًا على المقعد في الرحلة البكر 

لسفينة الفضاء التي ستطلقها شركة بلو أوريجين الشهر المقبل.
وف��ي غضون 4 دقائق م��ن بدء الم��زاد الهاتفي المفتوح، الس��بت، تجاوزت 
العطاءات 20 مليون دوالر، وُأغلق المزاد بعد س��بع دقائق من بدئه.ولم يتم 
اإلعالن على الفور عن هوية الفائز، الذي يفترض أن يكون فاحش الثراء ومن 
هواة ارتياد الفضاء. إطالق بلو أوريجين للمركبة نيو شيبرد من غرب تكساس 
في 20 يوليو، س��يكون لحظة فارقة في وقت تتقدم فيه شركات أمريكية نحو 

عصر جديد من السفر التجاري الخاص إلى الفضاء.
ويس��ابق بيزوس، أغنى رجل في العالم والمدي��ر التنفيذي ألمازون دوت كوم 
وه��و متحمس دائم الرتي��اد الفضاء، الزم��ن كي يتقدم عل��ى المليارديرين 
ريتش��ارد برانسون وإيلون ماس��ك في ارتياد الفضاء ويكون األول من الثالثة 

الذي يسافر خارج الغالف الجوي لألرض.

 القبض على رجل وامرأة احتاال 
على وافدين لتطعيم »كورونا« بمقابل 

ف��ي إطار تنفيذ القانون ومكافحة الجريمة تمكن��ت إدارة مكافحة الجرائم اإللكترونية باإلدارة 
العامة لمكافحة الفساد واألمن االقتصادي واإللكتروني من القبض على رجل وامرأة »41 و35 
عاما« إثر قيامهما باالحتيال على عدد من الوافدين وذلك بتس��جيلهم ألخذ التطعيم المضاد 

لفيروس كورونا )كوفيد�19( مقابل مبالغ مالية.
وأكدت إدارة مكافحة الجرائم اإللكترونية أنه لدى رصد الواقعة، تم على الفور مباشرة عمليات 
البحث والتحري، والتي أس��فرت عن تحديد هوية المذكورين والقبض عليهما، مش��يرًة إلى أنه 

تم اتخاذ كافة اإلجراءات القانونية المقررة تمهيدًا إلحالة القضية إلى النيابة العامة.

أول منصة عربية تنطلق من البحرين إلى العالم

»تدريب َهْب« تدشن »معسكر المستقلين« 
لتحويل المهارات لخدمات مربحة

أطلقت منص��ة »تدريب َه��ْب«؛ أول 
منص��ة عربي��ة من نوعه��ا انطلقت 
م��ن البحرين وتوف��ر خدمة التدريب 
على المه��ارات عن ُبعد؛ »معس��كر 
المس��تقلين«، واله��ادف إل��ى بن��اء 
ق��درات المش��اركين م��ن البحري��ن 
مج��االت  ف��ي  والعال��م  والمنطق��ة 
عمل يمك��ن تأديتها عب��ر االنترنت 
والترجمة  والبرمج��ة  التصميم  مثل 

والتسويق والمبيعات وغيرها.
ويقام هذا المعس��كر التدريبي خالل 
الفترة من 20 إلى 24 يونيو الجاري، 
ولمدة س��اعتين يوميًا من السابعة 
وحتى التاسعة مساء، ويتناول محاور 
من بينها أساسيات العمل المستقل، 
وكيفية تحويل المهارات إلى خدمات 
مربحة، وطرق استخدام التكنولوجيا 

في العمل على اإلنترنت.
ويركز المعس��كر على تكريس آليات 
واضحة لممارسة »العمل المستقل« 
ل��دى كل من مقدم��ي الخدمات عبر 

اإلنترنت ومتلقيها، وتجاوز التحديات 
التي تكتن��ف هذا النوع م��ن العمل 
مث��ل التس��عير والج��ودة وااللت��زام 
بالتس��ليم في الوقت المحدد وطرق 

الحصول على المقابل المادي.
المعس��كر  لحض��ور  والمرش��حون 
الجامع��ات  طلب��ة  ه��م  التدريب��ي 

والباحث��ون ع��ن عم��ل والموظفون 
مدخوله��م  بتحس��ين  الراغب��ون 
الذي��ن  األعم��ال  وأصح��اب  ورواد 
يطمح��ون إلدارة أعماله��م بطريقة 
غي��ر تقليدي��ة. الرئي��س التنفي��ذي 
لمنصة »إب��داع هب« رائ��د األعمال 
خليل القاهري قال إن هذا المعس��كر 
التدريبي يواكب التقدم الذي يسجله 
البحرين  ف��ي  المس��تقل«  »العم��ل 
والمنطقة والعالم، حيث باتت مئات 
ماليين البش��ر في الواليات المتحدة 
وأوروبا تحديدًا يمارس��ون هذا النوع 
م��ن العم��ل، مضيف��ًا أن الظ��روف 
االس��تثنائية لجائحة كورونا سرَّعت 
من اإلقبال على هذا النوع من العمل، 
نظرًا التجاه المزيد من الناس خاصة 
الش��باب للعمل من المن��زل والبحث 
عن مدخول مادي كامل أو جزئي من 
خالل تقديم خدماتهم عبر اإلنترنت.
ولفت القاهري إلى أن س��وق العمل 
ف��ي البحري��ن والمنطق��ة غن��ي جدًا 

الت��ي  المس��تقل  العم��ل  بف��رص 
تحقق الكثير م��ن الفوائد للمهنيين 
وتقل��ل  جه��ة،  م��ن  واالحترافيي��ن 
أصحاب  عل��ى  وااللتزامات  النفق��ات 

األعمال من جهة أخرى.
وأك��د الت��زام منصة »تدري��ب هب« 
بتوفير تدريب نوعي يواكب احتياجات 
المتدربين ويحقق تطلعاتهم ويدعم 
س��وق العمل بالمواه��ب والكفاءات، 
مش��يرًا إلى أن المنصة تقدم العديد 
من الدورات التدريبية لمتدربين من 
دول مختلف��ة م��ن بينها الس��عودية 
واإلم��ارات والكويت والع��راق إضافة 
إلى مس��جلين في المنصة من العرب 
المقيمين في أوروبا وأمريكا وغيرها.

ج  يشار إلى أن المعسكر التدريبي يتوِّ
بدورة »دليل العمل المس��تقل« التي 
قدمها القاهري عب��ر منصة »تدريب 
ه��ب« واس��تقطبت أكث��ر م��ن 700 
مش��ارك من البحرين والوطن العربي 

والعالم.

خليل القاهري



أكـــد ولي العهد رئيس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد 
البـــاد  عاهـــل  اعتـــزاز  أن  خليفـــة  آل 
صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفـــة، بالجهـــود الوطنية للتعامل 
مـــع فيـــروس كورونـــا دافٌع لنـــا جميًعا 
لمزيد من البذل والعطاء، ونّوه ســـموه 
بأنه يثمن عالًيـــا صبر وتكاتف الجميع 
والتزامهـــم الدؤوب بمـــا يدعم الجهود 
الوطنيـــة التي ستســـتمر بروح الفريق 
الواحـــد للتصـــدي للفيـــروس والتقليل 
من آثـــاره في المجـــاالت كافة واضعة 
أمـــام عينهـــا صحـــة وســـامة الجميـــع 

أولوية قصوى.
وأشـــار ســـموه إلى أن المرحلة الراهنة 
مـــن التعامـــل مع فيـــروس كورونا تعد 
مرحلة دقيقة تســـتوجب مـــن الجميع 
إدراك المســـؤولية التي تقع عليهم في 
الحـــد مـــن معـــدالت االنتشـــار بمـــا في 
ذلـــك اإلقبال على التطعيم والجرعات 
المنشـــطة منه فـــي وقتهـــا المحدد مع 
االلتزام باإلجـــراءات االحترازية كافة 

التي حددها الفريق الوطني الطبي.
جـــاء ذلـــك لـــدى لقـــاء ســـموه بقصـــر 
الرفـــاع أمـــس، نائـــب رئيـــس مجلـــس 
الوزراء سمو الشـــيخ محمد بن مبارك 
الملـــك  جالـــة  وممثـــل  خليفـــة،  آل 
لألعمال اإلنســـانية وشـــؤون الشـــباب 
ســـمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، 
ونائـــب رئيس مجلس الوزراء الشـــيخ 
خالـــد بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة، ووزير 
الداخليـــة الشـــيخ راشـــد بـــن عبـــدهللا 
آل خليفـــة، ووزيـــر الماليـــة واالقتصاد 
الوطني الشـــيخ ســـلمان بن خليفة آل 

خليفة.
الجميـــع  علـــى  أن  ســـموه  وأوضـــح 
مســـؤولية مشـــتركة لحمايـــة كل فـــرد 
اآلن  يـــدرك  فالـــكل  المجتمـــع،  مـــن 
خطـــورة هذا الوبـــاء وأهميـــة االلتزام 
باإلجـــراءات االحترازيـــة كافـــة وعدم 
التهاون بالتعليمات الصادرة للحد من 
انتشار الفيروس ومواجهة التحورات 
الجديدة األشـــد خطورة منه خصوصا 
المتحور الحالي “دلتا”، مشـــيًرا إلى أن 
المملكـــة تتابـــع بشـــكل مســـتمر تطـــور 
وســـيتم  عالمًيـــا  الفيـــروس  انتشـــار 
دائًمـــا اتخاذ الخطوات المناســـبة على 
الصعيد المحلي لحماية الوطن وأبنائه 

وكل من يقيم فيه.
وأضاف سموه أن العمل مستمر لوضع 
القطاعـــات  لدعـــم  المناســـبة  الحلـــول 
الفيـــروس  تداعيـــات  مـــن  المتأثـــرة 
والدفع بعجلة التنمية نحو المســـارات 

المنشودة.
كمـــا أعرب ســـموه عن خالـــص تعازيه 
والمقيميـــن  البحريـــن  أبنـــاء  لـــكل 
ممـــن فقـــدوا عزيـــزا بســـبب الجائحة، 
ســـائًا ســـموه المولى جلـــت قدرته أن 
يتغمدهـــم بواســـع رحمتـــه ويســـكنهم 
فســـيح جناته، وأن يمن على الحاالت 
القائمة بالشـــفاء العاجل، داعًيا المولى 
العلـــي القديـــر أن يرفع هـــذه الجائحة 
عن مملكة البحرين وعن العالم أجمع.

وأكـــد ســـموه أن التعامل مـــع فيروس 
كورونـــا شـــكل تحدًيا اســـتثنائًيا قابله 
مســـؤول  وبحـــٍس  مضاعـــف  جهـــد 
الوطنـــي  الفريـــق  أفـــراد  جميـــع  مـــن 
كورونـــا  لفيـــروس  للتصـــدي  الطبـــي 
والعامليـــن في الصفـــوف األمامية من 
الكـــوادر الطبيـــة والجهـــات المســـاندة 
والمتطوعيـــن، والـــذي لـــه محلـــه مـــن 
التقدير واالعتزاز، فهم قدموا النموذج 
المشـــرف الذي سيكون ملهًما لألجيال 
أجـــل  مـــن  واإلخـــاص  التفانـــي  فـــي 
الوطـــن وصحـــة وســـامة المواطنين 

والمقيمين.
وأشار ســـموه إلى أننا اليوم نمر بتحٍد 
تمـــر بـــه دول العالـــم كافة، ومـــا يصنع 
النجـــاح فيه هو االلتزام الذي تقتضيه 
المســـؤولية الوطنية؛مـــن أجـــل صحة 
وســـامة المجتمـــع وأفـــراده كأولويـــة 
قصوى، مؤكًدا سموه أن االلتزام اليوم 
واجب وطني، ويتطلب عزًما متجدًدا 
والوصـــول  المرحلـــة  هـــذه  لتجـــاوز 
لألهداف المنشودة، مشدًدا أنه بالروح 

والثبـــات  والصبـــر  والعزيمـــة  الوثابـــة 
سننتصر في مواجهة الفيروس.

وأعـــرب ســـموه عـــن الشـــكر والتقدير 
الوطنـــي  حســـهم  علـــى  للمواطنيـــن 
قدمـــت  التـــي  المشـــرفة  ومواقفهـــم 
والتعـــاون  للوعـــي  رائًعـــا  نموذًجـــا 
واالســـتجابة لكل متطلبـــات التصدي 
أبنـــاء  إيمـــان  أن  مضيًفـــا  للجائحـــة، 
ووعيهـــم  بالمســـؤولية  البحريـــن 
مرتكـــز  يشـــكل  الوطنـــي  بدورهـــم 
النجـــاح لمواجهـــة مختلـــف الظـــروف 

والمستجدات وتجاوزها بنجاح.
كمـــا عقـــد ســـموه بحضـــور عـــدد مـــن 
كبـــار المســـؤولين اجتماًعـــا عـــن ُبعـــد 
مـــع الفريق الوطنـــي الطبـــي للتصدي 
لفيـــروس كورونا )كوفيد 19( بحضور 
رئيس المجلس األعلى للصحة رئيس 
الفريـــق الوطني الطبي الفريق طبيب 
الشـــيخ محمـــد بن عبـــدهللا آل خليفة 
وعـــدد من أعضـــاء الفريـــق والعاملين 
فـــي الصفـــوف األماميـــة مـــن الكوادر 
الطبيـــة والجهـــات المســـاندة، إذ نقـــل 

سموه للجميع تحيات صاحب الجالة 
لعطائهـــم  جالتـــه  وتقديـــر  الملـــك، 
المخلصـــة  الوطنيـــة  وجهودهـــم 

للتصدي للجائحة.
كمـــا أعرب ســـموه عـــن الشـــكر الكبير 
لهـــم على ما يقومون به من دور مميز 
وجهـــد اســـتثنائي لـــه كل التقدير من 

الجميع.
مـــن جانبهـــم، أعـــرب رئيـــس وأعضاء 
للتصـــدي  الطبـــي  الوطنـــي  الفريـــق 
فـــي  والعاملـــون  كورونـــا  لفيـــروس 
الكـــوادر  مـــن  األماميـــة  الصفـــوف 
عـــن  المســـاندة،  والجهـــات  الطبيـــة 
جالـــة  لتقديـــر  امتنانهـــم  عظيـــم 
الملك، وشـــكرهم وتقديرهم لصاحب 
رئيـــس  العهـــد  ولـــي  الملكـــي  الســـمو 
مجلـــس الوزراء على ما يوليه ســـموه 
مـــن اهتمـــام بـــكل مـــا يتعلـــق بصحـــة 
وســـامتهم،  والمقيميـــن  المواطنيـــن 
مشـــيرين إلـــى أن هـــذا االهتمـــام كان 
الدافـــع األكبـــر لهـــم لبـــذل مزيـــد مـــن 

العطاء في خدمة الوطن.

ســمو ولي العهد رئيس الوزراء: العمل مستمر لوضع الحلول المناسبة لدعم القطاعات المتأثرة من “كورونا”

سمــوه نقل ألعضاء الفريــق الوطنــي تحـيــات 
وتقـدير جـــالة العـاهل لجهـودهم وعطائهــم

اعتزاز جاللة الملك بالجهود الوطنية دافع لمزيد من العطاء

المنامة- بنا

سمو ولي العهد 
رئيس الوزراء يتلقى 

شكر السيسي

ــوزراء  ال رئيس  العهد  ولــي  تلقى 
صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــر 
ــن حـــمـــد آل خــلــيــفــة،  ــ ب ســـلـــمـــان 
رئيس  مــن  جــوابــيــة  شكر  برقية 
جمهورية مصر العربية الشقيقة 
على  رًدا  السيسي،  عبدالفتاح 
التي  والمواساة  التعزية  برقية 
ضحايا  في  إليه  سموه  بها  بعث 
ــقــطــار الــــذي وقــــع في  حــــادث ال

محافظة القليوبية.

جاللة الملك وسمو ولي العهد رئيس 
الوزراء يهنئان الملكة اليزابيث الثانية

بعـــث عاهـــل البـــاد صاحـــب الجالـــة الملك حمـــد بن عيســـى آل 
خليفـــة، وولي العهد رئيس الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 
ســـلمان بـــن حمد آل خليفـــة، برقيتـــي تهنئة إلى صاحبـــة الجالة 
الملكـــة اليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى 
وأيرلندا الشـــمالية ورئيســـة الكومنولث، وذلك بمناسبة االحتفال 

بذكرى عيد مياد جالتها.
أعرب جالته وسموه في البرقيتين عن أطيب تهانيهم وتمنياتهم 
لها بموفور الصحة والســـعادة ولشـــعب المملكة المتحدة وشـــمال 

ايرلندا الصديق بالمزيد من التقدم واالزدهار.
وأشـــاد جالته وســـموه بعمق العاقات التاريخية التي تربط بين 

البلدين والشعبين الصديقين وما تشهده من تطور وازدهار.

المنامة - بنا
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جاللة الملكة اليزابيث الثانيةجاللة الملك

الفريق الوطني 
يشكر جاللته وسموه 

الهتمامهما 
بصحة المواطنين 

والمقيمين

إيمان أبناء البحرين 
بالمسؤولية 

ووعيهم بدورهم 
الوطني يشكل 

مرتكز النجاح

الصفوف األولى 
سطروا نموذجا 

مشرفا وملهما 
لألجيال في 

تحديهم للوباء

التعامل مع 
كورونا بالمرحلة 

الراهنة يستوجب 
المسؤولية من 

الجميع

االلتزام باإلجراءات 
يكفل التصدي 

للمتحورات   
األشد خطورة 
خصوصا “دلتا”

بالروح الوثابة 
والعزيمة والصبر 
والثبات سننتصر 

في مواجهة 
الفيروس

المنامة - بنا
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التوسع في عمليات التحول الرقمي للخدمات العامة
إشـــادة كبيـــرة بالنجـــاح الالفـــت لورشـــة العمـــل اإلقليميـــة لخبـــراء الحكومـــة اإللكترونية

أكـــد الرئيس التنفيـــذي لهيئـــة المعلومات 
والحكومـــة اإللكترونية محمد القائد على 
النجاح الالفت الذي حققته ورشـــة العمل 
اإلقليميـــة لخبـــراء الحكومـــة اإللكترونية 
الحكومـــة  بتقريـــر  الخاصـــة   )REGE 21(
اإللكترونيـــة التابع لألمـــم المتحدة، والتي 
استضافتها مملكة البحرين ممثلة بالهيئة.
حظيـــت  قـــد  الورشـــة  أن  إلـــى  واشـــار   
باإلشادة من قبل المشاركين والمتحدثين 
الذيـــن أعربـــوا عن اســـتفادتهم مـــن كافة 
الموضوعـــات والمقترحـــات التي طرحت 
حظيـــت  كمـــا  الورشـــة،  جلســـات  خـــالل 
بأشـــاد ممثلي إدارة الشـــؤون االقتصادية 
واالجتماعية )UNDESA( باالمم المتحدة 
والذيـــن أكـــدوا أن الورشـــة مكنتهـــم مـــن 
واقتراحـــات  إلـــى مالحظـــات  االســـتماع 
دول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة 
المتحـــدة  األمـــم  تقريـــر  حـــول  العربيـــة 

للحكومة الإللكترونية بصورة مباشرة.

تبادل الخبرات

والتـــي  اإلقليميـــة  الورشـــة  أن  أكـــد  كمـــا 
عقـــدت عبـــر تقنية االتصـــال المرئـــي، قد 
توصلـــت إلـــى مجموعـــة مـــن المقترحات 
والتوصيـــات ومنهـــا ضـــرورة أن تحـــرص 
التعـــاون الخليجـــي ودول  دول مجلـــس 
فـــي  االســـتمرار  علـــى  العربيـــة  المنطقـــة 
عمليـــة التحول الرقمـــي للخدمات العامة 
بتصنيفهـــم  االهتمـــام  مـــن  أكبـــر  بدرجـــة 
ضمـــن تقريـــر األمـــم المتحـــدة، والتركيـــز 
علـــى جانب الطلـــب في التحـــول الرقمي 
أكثـــر من جانب العـــرض ومواءمة أجندة 
واستراتيجيات التحول الرقمي الوطنية 

الورشـــة  وأوصـــت  ذلـــك.  علـــى  القائمـــة 
بأهميـــة تعزيـــز التعاون وتبـــادل الخبرات 
والـــدول  التعـــاون  مجلـــس  دول  بيـــن 
المنطقـــة والعالـــم من أجل دعـــم عمليات 
التحول الرقمي في العالم، والتركيز على 
االتجاهـــات الرقميـــة العالميـــة والتقنيات 
الناشـــئة ومواءمتها مع احتياجات الناس 

لالستثمار في هذه التقنيات.
وأشـــار الرئيـــس التنفيـــذي القائـــد والـــذي 
 REGE( ترأس أعمـــال الورشـــة اإلقليمية
المســـتوى  رفيعـــة  الورشـــة  أن  إلـــى   )21
قـــد ضمت فـــي نســـختها لهذا العـــام قادة 
الحكومـــة اإللكترونيـــة فـــي دول مجلس 
التعاون الخليجي والمنطقة العربية وكبار 
وخبـــراء   )CIOs( المعلومـــات  مســـؤولي 
واالتصـــاالت  المعلومـــات  تكنولوجيـــا 
وممثلـــي  واألكاديمييـــن  القـــرار  وصنـــاع 
األمم المتحدة والمســـؤولين الحكوميين 
مـــن جميع أنحاء العالـــم، مؤكدا أن إقامة 
الورشة ُيعد بمثابة استمرار إلطار وتنفيذ 
أهداف مسح الحكومة اإللكترونية لألمم 
المتحـــدة، والـــذي يعتبـــر المؤشـــر الرقمي 
العالمـــي األكثر شـــهرة وقبـــوالً في مجال 

الحكومة الرقمية، فضالً عن أداة التطوير 
الرقمي األكثر فاعلية للمقارنة مع البلدان 

األخرى.
 وقد ناقشـــت الورشـــة اإلقليميـــة القضايا 
والتحديـــات المرتبطة بتطويـــر الحكومة 
اإللكترونية، كما تم خاللها تبادل الخبرات 
المتصلة بتعلم أفضل الممارسات وتبادل 
المعرفة المرتبطة بمؤشر تنمية الحكومة 
 )EGDI( اإللكترونية التابع لألمم المتحدة

وتأثيره على العالم اليوم.
الترحيبـــة  كلمتـــه  فـــي  القائـــد  وتحـــدث 
عـــن أهمية تقريـــر األمم المتحـــدة لتنمية 
الحكومة اإللكترونية، ودوره في أنه يمهد 
الطريـــق أمـــام الدول لالتجاه المســـتقبلي 
نحـــو الحكومة الرقمية، وأنـــه يقدم رؤية 
لتحديـــد االتجاهـــات الدوليـــة فـــي مجال 
واالتصـــاالت،  المعلومـــات  تكنولوجيـــا 
مشـــددا علـــى أهميـــة التعـــاون بيـــن دول 
والمنطقـــة  الخليجـــي  التعـــاون  مجلـــس 
االقتصاديـــة  الشـــؤون  وإدارة  العربيـــة 
UNDE� )واالجتماعيـــة لألمـــم المتحـــدة 

SA(، وأهميـــة أن يحظـــى التقرير بجدية 
مـــن قبـــل كافـــة دول المنطقـــة مـــن خالل 

إدارجـــه ضمـــن اســـتراتيجياتها الوطنيـــة 
.)KPIs( ومؤشرات األداء الرئيسية

التقـــدم  كلمتـــه  خـــالل  ناقـــش  كمـــا 
التكنولوجـــي الـــذي حققتـــه العديـــد مـــن 
دول المنطقـــة ومنهـــا اإلنجـــازات الرقمية 
التكنولوجيـــة  االبتـــكارات  توجيـــه  فـــي 
وخدمـــات  الســـحابية  الحوســـبة  مثـــل 
الجيـــل الخامـــس والـــذكاء االصطناعـــي 
واســـتخراج البيانات والشـــركات الناشئة 
فـــي مجـــال ريـــادة األعمـــال التكنولوجية 
وكيف ساهمت هذه التطورات في مجال 
تكنولوجيـــا المعلومـــات واالتصـــاالت في 
تســـريع عملية تنويع االقتصاد في العديد 
مـــن بلـــدان المنطقة، مشـــددا علـــى كيفية 
دعـــم التقـــدم التكنولوجـــي لجهـــود هـــذه 
الحكومات لمواجهـــة التحديات المتعلقة 
بكوفيـــد19�، كما تنـــاول أخيرا التحديات 
اإلقليمية فـــي انعكاس الصورة الحقيقية 
للتقـــدم التكنولوجـــي فـــي تقريـــر األمـــم 
المتحـــدة. بعـــد ذلـــك، تطـــرق المتحـــدث 
الرئيســـي في الورشـــة الســـيد فينســـينزو 
أكـــوارو رئيـــس فـــرع الحكومـــة الرقميـــة 
والحكومـــة  العامـــة  المؤسســـات  شـــعبة 
الرقميـــة )DPIDG( إدارة األمـــم المتحـــدة 
واالجتماعيـــة  االقتصاديـــة  للشـــؤون 
المتحـــدة  الواليـــات  مـــن   )UNDESA(
إلـــى مجموعـــة مـــن الموضوعات شـــملت 
الحديث عن القياس والمؤشرات الدولية 
ومنظور حول المؤشـــرات، والمنهج الذي 
يقـــوم عليـــه تقريـــر األمـــم المتحدة،كمـــا 
قـــدم لمحة ســـريعة عن تطويـــر الحكومة 
اإللكترونيـــة العالميـــة، ومبـــادرة البيانات 
البيئية والحوكمة والتحسينات المقترحة 

لربط األنظمة المفتوحة )-( وغيرها.

المنامة - هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

اســـتقبلت األمين العام لمجلس 
رئيـــس  نائـــب  العالـــي  التعليـــم 
مجلس التعليم العالي الشـــيخة 
دعيـــج  بـــن  عيســـى  بنـــت  رنـــا 
آل خليفـــة بمكتبهـــا، عـــدًدا مـــن 
أعضـــاء لجنـــة التعليـــم بغرفـــة 
تجارة وصناعـــة البحرين، وهم 
رئيـــس مجلـــس أمناء مدرســـة 
مـــي  الشـــيخة  البحريـــن  بيـــان 
مجلـــس  ورئيـــس  العتيبـــي، 
أمناء جامعـــة العلوم التطبيقية 
وهيـــب الخاجة، وعضو مجلس 

الشورى فاطمة الكوهجي. 
وخالل اللقاء، أشـــادت الشيخة 
دعيـــج  بـــن  عيســـى  بنـــت  رنـــا 
آل خليفـــة بتعـــاون مؤسســـات 
ومؤسســـات  الخـــاص  التعليـــم 
تنفيـــذ  فـــي  العالـــي  التعليـــم 
اللجنـــة  وقـــرارات  توجيهـــات 
التنســـيقية لمكافحـــة فيـــروس 
كورونا )كوفيـــد١٩( بقيادة ولي 
العهـــد رئيـــس مجلس الـــوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير 
خليفـــة،  آل  حمـــد  بـــن  ســـلمان 
العـــام  بنجـــاح  تّوجـــت  والتـــي 
الدراســـي مـــن خـــالل توظيـــف 

فـــي  الحديثـــة  التكنولوجيـــا 
التعليم، واالســـتفادة من أحدث 
التقنيات في تكنولوجيا التعليم 
التعليميـــة  الخدمـــات  وجـــودة 

المقدمة للطلبة.
عـــن  العـــام  األميـــن  وأعربـــت 
اعتزازهـــا بالدور المهـــم للقطاع 
التعليـــم،  مجـــال  فـــي  الخـــاص 
مؤكـــدًة حرص مجلـــس التعليم 
العالي على توفير كل المقومات 
التي تمّكنه من مواصلة االرتقاء 
بنوعيـــة التعليم وفاعليته وفق 

المستويات العالمية.
أعضـــاء  أعـــرب  جانبهـــم،  مـــن 
بلقـــاء  اعتزازهـــم  عـــن  اللجنـــة 
األميـــن العـــام لمجلـــس التعليم 
بدعمهـــا  منوهيـــن  العالـــي، 
الخـــاص  التعليـــم  لمؤسســـات 
ومؤسســـات التعليـــم العالي من 
أجـــل تقديـــم خدمـــات تعليمية 
ومتميزة، وجهودها  مســـتدامة 
فـــي  االســـتثمار  تشـــجيع  فـــي 
التعليـــم، وحرصها على تخريج 
طلبة مؤهليـــن أكاديمًيا ومهنًيا 
كل  لهـــا  متمنيـــن  وشـــخصًيا، 

التوفيق والسداد.

توظيف التكنولوجيا الحديثة في التعليم
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بحثــت رئيســة مجلــس النــواب فوزيــة بنت عبدهللا زينل فــي اتصال هاتفي أمس )األحد( مــع رئيس مجلس األمة في 
دولــة الكويــت الشــقيقة مــرزوق الغانم عددا من الملفــات والمســتجدات المرتبطة بالمنظومة العربيــة، ضمن اإلعداد 
للمحاور التي ستطرح في االجتماع المزمع انعقاده مع رئيس البرلمان األوروبي ديفيد ساسولي نهاية الشهر الجاري.

ويأتـــي عقد عدد من االجتماعات متابعة 
الحـــادي  المؤتمـــر  وتوصيـــات  لقـــرارات 
البرلمانـــي  لالتحـــاد  الطـــارئ  والثالثيـــن 
االتحـــاد  رئيـــس  فـــّوض  إذ  العربـــي، 
البرلماني العربي رئيس المجلس الوطني 
االتحـــادي فـــي دولـــة اإلمـــارات العربيـــة 
المتحـــدة الشـــقيقة صقر غبـــاش، مرزوق 
الغانـــم لزيـــارة سويســـرا “جنيـــف”، وعقد 
اجتمـــاع مـــع رئيـــس االتحـــاد البرلمانـــي 
مـــع  وآخـــر  باتشـــيكو،  دوراتـــي  الدولـــي 
رئيس البرلمان األوروبي؛ لمناقشة قضايا 

المجموعة الجيوسياسية العربية.
وتنـــاول االتصال المواقـــف التي يتخذها 
البرلمـــان األوروبي إزاء الوضع الحقوقي 
في الدول العربية، مؤكدة رئيسة مجلس 

النـــواب أن القرارات والمواقف التي دأب 
البرلمـــان األوروبـــي علـــى اتخاذهـــا ضـــد 
مملكـــة البحرين، بعيدة عـــن الموضوعية 
والمصداقية، وتتسم بازدواجية المعايير؛ 
الواقعيـــة،  للحقائـــق  الدائـــم  لتجاهلهـــا 
والتقدم الحقوقي المتنامي للبحرين في 
مجال رعايـــة حقوق اإلنســـان، واإلصرار 
على اســـتقاء المعلومـــات من قبل جهات 
أهـــداف فئويـــة ومتطرفـــة هدفهـــا  ذات 
النيـــل مـــن المملكـــة، األمـــر الـــذي يؤكـــده 
غيـــاب التفاعـــل اإليجابـــي مـــع الدعوات 
مجلـــس  وجههـــا  التـــي  كافـــة  الرســـمية 
النـــواب للبرلمان األوروبـــي لزيارة مملكة 
البحرين، واالطالع عن كثب وقرب على 
الرائـــدة، والتعـــرف  الحقوقيـــة  التجربـــة 

على الحقائق في أرض الواقع.
أن  النـــواب  مجلـــس  رئيســـة  وأكـــدت 
المنظومـــة الحقوقية في مملكة البحرين 
تشـــهد تطـــورا وتقدمـــا بـــارزا، فـــي ظـــل 
الرعاية والتوجيهات الملكية السامية من 
لدن عاهـــل البالد صاحـــب الجاللة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، والجهـــود 
الحثيثـــة للحكومـــة برئاســـة ولـــي العهـــد 
رئيـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي 

األمير سلمان بن حمد آل خليفة.
وضمنـــت زينـــل النقـــاط التـــي بحثتها مع 
الغانـــم  مـــرزوق  األمـــة  مجلـــس  رئيـــس 
لطرحهـــا فـــي اجتمـــاع رئيـــس البرلمـــان 
األوروبـــي، تأكيـــد موقـــف بيـــت الشـــعب 
فـــي مملكـــة البحريـــن الرافـــض للمواقف 

والقرارات غيـــر الدقيقة والمتحيزة التي 
يتبناها بعـــض أعضاء البرلمان األوروبي، 
ودعوتـــه مجـــددا لالنفتـــاح علـــى الصعد 
كافة مع المؤسسة التشريعية في مملكة 
يقـــف  كـــي  المملكـــة  وزيـــارة  البحريـــن، 
البرلمـــان األوروبي بنفســـه علـــى أوضاع 
حقـــوق اإلنســـان، بعيـــًدا عن الســـبل غير 

الموثوقـــة، والتي ال تســـتقيم ومســـارات 
العربيـــة  الـــدول  بيـــن  المشـــترك  العمـــل 
واألوروبيـــة، ومـــا تربطهـــم مـــن عالقات 

تعاون وثيقة ومتجذرة.
وأشـــارت إلـــى ضـــرورة تحقيـــق التقارب 
في العالقات العربيـــة األوروبية، وتبادل 
المجـــاالت  فـــي  والتجـــارب  الخبـــرات 
الحيويـــة، والتعاون فيمـــا يتصل بمصادر 
الطاقـــة المتجـــددة والمســـتدامة، مؤكدة 
فـــي  أولويـــة  يمثـــل  الموضـــوع  هـــذا  أن 
سياســـات الدول الخليجية والعربية، في 
ظـــل البرامـــج الوطنيـــة الســـاعية لزيادة 
مصـــادر الطاقـــة المتجددة، إلـــى إجمالي 
اســـتخدامات الطاقة بحلول العام 2030، 
توافقـــا مـــع أهـــداف التنمية المســـتدامة 

العالمية.
ونوهـــت رئيســـة مجلـــس النـــواب خـــالل 
االتصال بمساندة الجهود العربية الرامية 
لدعم القضية الفلسطينية، ونيل الحقوق 

المشروعة للشعب الفلسطيني وفق مبدأ 
حل الدولتين، واســـتنادا لمبادرة الســـالم 
العربية، وقرارات الشـــرعية الدولية ذات 
الصلـــة، وتأكيد رفض االعتـــداءات كافة 
التي يتعرض لها الفلســـطينيون، وإخالء 

منازلهم واالستيالء عليها.
وتطرقـــت للمحادثات التـــي تجرى خالل 
النـــووي  الملـــف  بشـــأن  الراهنـــة  الفتـــرة 
اإليراني، مؤكدة ضرورة وضع الهواجس 
مـــن  والدوليـــة  اإلقليميـــة  والمخـــاوف 
البرنامج النـــووي اإليراني بعين االعتبار، 
ومراعـــاة أال تـــؤدي التســـويات فـــي هـــذا 
الملف لإلضرار بالدول العربية وشعوبها.

وأعربت زينل عن تمنياتها لمرزوق الغانم 
التوفيـــق والنجاح فـــي االجتماعات التي 
ســـيجريها ممثـــال عـــن االتحـــاد البرلماني 
العربـــي، والخـــروج بنتائـــج طيبـــة تصب 
فـــي تحقيـــق مصالـــح الـــدول والشـــعوب 

العربية.

القضيبية - مجلس النواب

زينل تبحث مع الغانم موقف البحرين من قرارات البرلمان األوروبي
ــر الــدقــيــقــة ــ ــي ــ ــزة وغ ــيـ ــحـ ــتـ ــمـ ــف الـ ــواقـ ــمـ ــلـ مــــؤكــــدة رفــــــض الـــــنـــــواب لـ

فوزية زينل

أكــد رئيــس مجلــس الشــورى علــي الصالح أن التقديــر الكبير والثناء المتواصــل من لدن عاهل البــالد صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة، للجهود المخلصة التي يبذلها ولي العهد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 
ســلمان بــن حمــد آل خليفــة، وما تقوم به الكوادر الوطنية ضمن فريق البحريــن، ُيعد حافًزا ودافًعا لمضاعفة العطاء، 
وتعزيــز العمــل للقضــاء علــى جائحة كورونــا )كوفيد 19(، بما يحمي مملكــة البحرين، ويحفــظ المواطنين والمقيمين، 

ويضمن سالمتهم وأمنهم الصحي.

وأشـــار رئيـــس مجلـــس الشـــورى إلـــى أن 
تأكيـــد جاللـــة الملـــك أن الوضـــع الصحي 
في مملكـــة البحرين بخيـــر، وأن البحرين 
تمضي نحـــو التعافي من الوبـــاء بتكاتف 
ألخـــذ  اإلقبـــال  علـــى  وحرصهـــم  أبنائهـــا 
الوقائيـــة،  بالتدابيـــر  التطعيـــم وااللتـــزام 
بـــكل  الســـامية  الملكيـــة  الثقـــة  ُيترجـــم 
اُتخـــذت  التـــي  والخطـــوات  اإلجـــراءات 
للقضـــاء على الفيروس فـــي إطار الحملة 
الوطنية للتصـــدي لجائحة كورونا بقيادة 

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

وفـــي تصريـــح لـــه بمناســـبة لقـــاء ســـمو 
ولـــي العهد رئيـــس مجلس الـــوزراء بكبار 
الوطنـــي  الفريـــق  وأعضـــاء  المســـؤولين 
الطبـــي للتصـــدي لجائحـــة كورونـــا، ونقل 
ســـموه لهم تحيات وتقديـــر جاللة الملك، 
لفت رئيس مجلس الشورى إلى أن التميز 
الذي تحققه مملكة البحرين في خطواتها 
يأتـــي  الجائحـــة،  علـــى  للقضـــاء  الثابتـــة 
نتيجة لتوجيهات جاللة الملك، وانعكاسا 
لإلمكانـــات العاليـــة والخدمـــات العالجية 
المتكاملة التي ســـخرتها مملكة البحرين، 

حرًصـــا علـــى صحـــة وســـالمة المواطنين 
والمقيمين. 

بالـــدور  الشـــورى  مجلـــس  رئيـــس  وأشـــا 
الريـــادي الـــذي يبذلـــه ســـمو ولـــي العهـــد 
رئيـــس مجلس الوزراء وما يوليه ســـموه 
من اهتمام مستمر بكل الجوانب المتعلقة 
األوضـــاع  خصوًصـــا  كورونـــا،  بجائحـــة 
الصحيـــة للمواطنيـــن والمقيمين، وتوفير 
للجميـــع،  مجاًنـــا  اللقاحـــات  مـــن  العديـــد 
مثمًنـــا حرص ســـموه على وضـــع الحلول 
المناســـبة لدعـــم القطاعـــات المتأثـــرة من 

الـــذي يؤكـــد  األمـــر  الجائحـــة،  تداعيـــات 
الرعايـــة واالهتمـــام بمختلـــف القطاعـــات 

والمجاالت.
وذكـــر أن ما شـــهدته مملكـــة البحرين من 
انخفـــاض في أعـــداد اإلصابات والوفيات 

أعـــداد  وتزايـــد  الماضيـــة،  األيـــام  خـــالل 
المتعافين من الفيروس، يبعث على الفخر 
واالعتـــزاز باإلجـــراءات االحترازيـــة التي 
تـــم اتخاذهـــا في هذا الشـــأن، إلـــى جانب 
بقـــرارات  وااللتـــزام  المجتمعـــي،  الوعـــي 
اللجنة التنسيقية برئاسة سمو ولي العهد 
رئيس مجلس الوزراء، وتعليمات الفريق 

الوطني الطبي للتصدي للجائحة.
وأوضـــح أن جهـــود الكـــوادر العاملـــة في 
الصفـــوف األماميـــة، ومـــا تحظـــى به من 
مساندة من مختلف الجهات والمؤسسات 
المعنية، تتطلب دعمها بشـــكل أكبر خالل 
الفتـــرة الحاليـــة، وذلك من خـــالل اإلدراك 
بالمســـؤولية الفردية والمجتمعية، مؤكًدا 
أن جميـــع فئـــات وشـــرائح المجتمع عليها 
واإلرشـــاد  الوعـــي  وتعزيـــز  التعاضـــد، 
بضـــرورة أخـــذ التطعيمـــات إلـــى جانـــب 

الجرعـــة التحفيزيـــة مـــن اللقـــاح حســـب 
توصيات الفريق الوطني الطبي للتصدي 
للجائحـــة، بمـــا يحصـــن المجتمـــع ويبنـــي 

مناعة مجتمعية ووقائية.
وبيـــن الصالح أن شـــعب البحريـــن العزيز 
أثبـــت في العديد مـــن المحطات الوطنية 
تالحمـــه، ووحدتـــه في مواجهـــة مختلف 
الوطـــن  مصلحـــة  ووضـــع  التحديـــات، 
مرتكًزا أساســـا فـــي كل الخطوات، مؤكًدا 
أن القضاء على جائحة “كورونا” سيشكل 
منجـــًزا وطنًيـــا ونجاًحـــا كبيـــًرا تفخـــر به 

البحرين.
ودعا رئيـــس مجلس الشـــورى المولى عز 
وجـــل أن ُيلهـــم ذوي ومحبـــي المتوفيـــن 
بســـبب الجائحة الصبر والســـلون وحسن 
المصابيـــن  جميـــع  علـــى  ويمـــن  العـــزاء، 

بالفيروس بالصحة والشفاء العاجل.

القضيبية - مجلس الشورى

الصالح: التميز بالقضاء على الجائحة نتيجة لتوجيهات جاللة الملك

علي الصالح

ــن ــرري ــض ــت ــم ــم ال ــدعـ ــس الــــــــوزراء لـ ــيـ ــود ســمــو ولــــي الــعــهــد رئـ ــهـ ــن جـ ــم ــث ن



أن  الكوهجـــي  حمـــد  النائـــب  أكـــد 
ولـــي العهد رئيس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بن 
ســـامة  يولـــي  خليفـــة  آل  حمـــد 
وصحـــة المواطنيـــن أهميـــة كبـــرى 
وأولـــى منـــذ بـــدء جائحـــة فيروس 
كورونـــا، مشـــدًدا علـــى ثقـــة شـــعب 
للفريـــق  ســـموه  بقيـــادة  البحريـــن 
الوطنـــي والـــذي يعمل بـــكل تفاني 
وجهد واحترافية مـــن أجل تجاوز 
هـــذه األزمـــة. وقـــال الكوهجـــي إن 
نقل سمو ولي العهد رئيس الوزراء 
الملـــك  جالـــة  ودعـــم  لتحيـــات 
للعاملين بالصفـــوف األمامية يمثل 
دفعـــة ألبناء الوطن للعمـــل بعزيمة 
وقـــوة مـــن أجـــل خدمـــة البحرين. 
ســـموه  بدعـــم  الكوهجـــي  ونـــوه 
للقطاعـــات المتضـــررة والمواطنين 
االحترازيـــة  اإلجـــراءات  بســـبب 

والقـــرارات األخيـــرة وعـــدم تضـــرر 
عجلـــة االقتصـــاد والتنمية وضمان 
استمرار القطاعات المتوقفة حاليًا، 
مؤكـــدا ان البحريـــن قدمـــت طوال 
للقطاعـــات  الكبيـــر  الدعـــم  االزمـــة 
المتضـــررة والمواطنيـــن من خال 
الحـــزم الماليـــة. واثنـــى علـــى دعم 
الســـلطة  مـــع  الحكومـــة  وتعـــاون 
دعـــم  صيغـــة  إليجـــاد  التشـــريعية 

للقطاعات المتضررة والمواطنين.

ندوة “^” عن أقساط “مزايا” وتقييم الخدمات اإللكترونية
تنظــم صحيفــة البــاد ندوة عــن بعد الســتعراض تأثير قرار تأجيل األقســاط 
فــي إقبــال المواطنين على االســتفادة من برنامج “مزايــا”، وتقييم الخدمات 

اإللكترونية المرتبطة بالبرنامج وأسعار البيوت والشقق.

وتلتئم الندوة اليوم )االثنين( من الســـاعة 
8:30 مساء الى 10 مساء.

وســـتبث مناقشـــات النـــدوة عبـــر منصات 
و  “زووم”،  وأبرزهـــا:  الرقميـــة،  “البـــاد” 

“اليوتيوب”، والموقع اإللكتروني.
 شراكة بالبث

كمـــا أبرمـــت “الباد” شـــراكة مع الحســـاب 
المتخصـــص في شـــؤون المـــال واألعمال 

بالبحرين باإلنســـتغرام )بحرين فايننشـــال 
تايمـــز(، وهـــو حســـاب إخبـــاري اقتصادي 
معـــروف، وســـيبث وقائع الندوة مباشـــرة 

.)bftbahrain( :”عبر “اإلنستغرام اليف
   الضيف الرئيس

وســـيكون الضيف الرئيـــس بالندوة رئيس 
واالقتصاديـــة  الماليـــة  الشـــؤون  لجنـــة 
بمجلس النواب ومؤســـس شـــركة مســـكن 

للتطوير العقاري محمود البحراني.
المحليـــة  الشـــؤون  قســـم  رئيـــس  وقـــال 
النـــدوة  منســـق  اإللكترونـــي  والمحتـــوى 
الزميل راشـــد الغائب إن مصرف البحرين 
البنـــوك  لجميـــع  تعميمـــا  أصـــدر  المركـــزي 

وشـــركات التمويـــل لتوفيـــر خيـــار تأجيل 
أقســـاط القـــروض لكل األفراد والشـــركات 
 31 فـــي  6 أشـــهر إضافيـــة تنتهـــي  لمـــدة 
ديسمبر 2021، دون احتساب رسوم على 
التأجيل أو زيادة في مبلغ القسط أو زيادة 
في ســـعر الفائدة، وتبحث نـــدوة صحيفة 
البـــاد تأثيـــر هذا القـــرار وتداعيـــات فترة 
الجائحة على مدى االقبال لاســـتفادة من 
مشـــروع مزايا الذي يوفر حلواًل إســـكانية 

تتمثل في تأمين بيوت وشقق.
وأشـــار إلى أن تغطية هذه الندوة ستنشر 
مختلـــف  يتنـــاول  الـــذي  “مزايـــا”  بملحـــق 

موضوعات السكن االجتماعي.

  محاور الندوة
- تأثير قرار تأجيل األقســـاط على اإلقبال 

لاستفادة من برنامج مزايا.
- هـــل توجـــد مبالغة في أســـعار بيع بيوت 

مزايا؟
- تقييـــم الخدمات اإللكترونيـــة المرتبطة 

ببرنامج مزايا.

  االستفسارات
ويمكن لجميع الراغبين متابعة مناقشـــات 
أو  “زووم”  وصلـــة  وطلـــب  النـــدوة 
“اليوتيـــوب” عبـــر “الواتســـاب”. كمـــا يمكن 
توجيـــه االستفســـارات عبـــر هـــذا الرقـــم: 

.38400407

تعقد اليوم 
بمشاركة رئيس 
“مالية النواب” 

محمود البحراني
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البحرين سلكت نهًجا مغايًرا في حفظ األرواح وحصر األضرار
البناي: اعتزاز جاللة الملك بالجهود الوطنية يعكس كفاءة سمو ولي العهد رئيس الوزراء في التعامل مع الجائحة

أكــد  رئيــس اللجنــة النوعيــة الدائمــة لحقــوق اإلنســان عضــو لجنــة الشــؤون 
الخارجيــة والدفــاع واألمــن الوطنــي بمجلــس النــواب النائب عمــار البناي أن 
اعتزاز عاهل الباد صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بالجهود 
الوطنيــة للتعامــل مــع فيــروس كورونــا بقيــادة  ولــي العهــد رئيــس الــوزراء 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، يعكس كفاءة سموه 

واحترافيته في إدارته لهذه جائحة.

وأشـــاد بدعـــم ورعايـــة جالـــة الملـــك 
خـــال  البحرينـــي  للشـــعب  المســـتمر 
الجائحـــة، وتولـــي ســـمو ولـــي العهـــد 
رئيـــس الوزراء شـــخصيا ملـــف فريق 
البحرين وإشـــرافه العـــام على اللجان 
للتصـــدي لجائحـــة كورونـــا  الوطنيـــة 
والتصـــرف بكافة اإلمكانيـــات لتقليل 
تبعات الجائحة وحصر أضرارها ليهنأ 
المواطن البحريني بالسامة في حله 

وترحاله.
اآلمـــال  عقـــد  الجميـــع  أن  وأضـــاف 

والطموحات والثقة بإدارة ســـمو ولي 
العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء، مـــن 
خـــال تســـطير اإلنجـــازات بمواجهـــة 
هـــذه الجائحـــة، إذ ســـلكت البحريـــن 
حفـــظ  فـــي  تســـامى  مغايـــرًا  نهجـــًا 
بإشـــادة  األضـــرار،  وحصـــر  األرواح 

وتقدير المجتمع الدولي قاطبة.
وثمن البناي دعم جالة الملك وســـمو 
ولـــي العهـــد رئيس الـــوزراء المســـتمر 
ألبطال الصفوف األمامية والمساندين 
لهـــم فـــي كل القطاعـــات، والذيـــن هم  

محـــل اعتـــزاز وتقدير وفخـــر للوطن، 
لمـــا يقدمونه من تضحيات جليلة في 
ســـبيل حماية المجتمـــع البحريني من 
تداعيـــات هـــذه الجائحة،  مســـطرين 
بذلك أسمى آيات الوفاء واإلخاص. 
وأضـــاف أن البحريـــن فخـــورة بعطاء 
أبنائهـــا وخصوصـــا أبطـــال الصفـــوف 

وقتهـــم  كرســـوا  اللذيـــن  األماميـــة، 
وجهدهـــم في ســـبيل خدمـــة الوطن، 
كســـد منيـــع، حيـــث ســـيخلد التاريـــخ 
عطائهـــم ووفائهـــم بأحـــرف من ذهب 

في تاريخ البحرين.
وأكد البناي أن مملكة البحرين ماضية 
بمحاربة الفيـــروس، وحماية المجتمع 
األرواح  حفـــظ  بهـــدف  البحرينـــي، 
والعـــودة إلى الحيـــاة الطبيعية، وذلك 
بتكاتف جميع فئات المجتمع في هذه 
المرحلـــة العصيبـــة والمفصليـــة، حول 
القيـــادة والفريـــق الوطنـــي من خال 
واإلجـــراءات  بالتعليمـــات  االلتـــزام 
الوقائيـــة االحترازيـــة، واإلقبـــال على 
أخـــذ اللقاح، واالبتعـــاد عن التجمعات 
بهـــدف  منهـــا،  العائليـــة  وخصوًصـــا 
النهوض مجددا وتســـريع زمن العودة 

إلى الحياة الطبيعية

الكوهجي: ثقة تامة بقيادة سمو ولي 
العهد رئيس الوزراء لتجاوز الجائحة

“أصدقاء الصحة” تحاضر عن مخاطر السمنة
نظمت جمعية أصدقاء الصحة محاضرة 
عن بعد عن مخاطر اإلصابة بداء السمنة 
المفرطة وكيفية الوقاية منها، خصوصا 
للمصابيـــن  بالنســـبة  ظـــل خطرهـــا  فـــي 
المصابيـــن  ووضـــع  كورونـــا،  بفيـــروس 
بهـــذا الـــداء ضمـــن أولويات المرشـــحين 
للحصـــول علـــى الجرعة التنشـــيطية من 
لقاح كورونا. وأدارت المحاضرة رئيســـة 
جمعيـــة أصداء الصحة استشـــارية طب 
العائلة كوثر العيد، وتحدث فيها كل من 
استشـــاري الجراحـــة العامـــة والمناظيـــر 
والســـمنة عامـــر الـــدرازي، واختصاصية 

التغذية العاجية أريج السعد.

وجرى خال المحاضرة تعريف “السمنة” 
بأنهـــا حالـــة طبيـــة تتراكم فيهـــا الدهون 
الزائدة بالجســـم إلى درجة تتسبب معها 
فـــي وقـــوع آثـــار ســـلبية علـــى الصحـــة، 
مؤديـــة بذلـــك إلـــى انخفـــاض متوســـط 
عمر الفرد المأمول أو إلى وقوع مشـــاكل 

صحية متزايدة. 
اإلصابـــة  احتمـــال  مـــن  الســـمنة  وتزيـــد 
بالعديد من األمراض المصاحبة للسمنة، 
خصوصا أمراض القلب، وســـكري النمط 
الثانـــي، وصعوبات التنفـــس أثناء النوم، 
وأنـــواع معينـــة من الســـرطان، والفصال 

العظمي.
وبينـــت المحاضرة أنـــه األطباء يوصون 

لعـــاج  الدوائيـــة  بالتدخـــات  عمومـــا 
للســـمنة إذا لـــم تنجـــح البرامـــج األخرى 
وممارســـة  الغذائـــي  بالنظـــام  الخاصـــة 
الرياضـــة وعنـــد اســـتيفاء أحـــد المعايير 
التالية: مؤشـــر كتلة الجســـم 30 أو أكثر، 
أو ارتفـــاع مؤشـــر كتلـــة الجســـم عن 27 

مـــع اإلصابة بمضاعفـــات صحية متعلقة 
بالســـمنة مثـــل داء الســـكري أو ارتفـــاع 

ضغط الدم وانقطاع النفس النومي.
فـــي  المشـــاركون  األطبـــاء  وأوضـــح 
المحاضـــرة أن العاج األســـاس للســـمنة 
يتكون مـــن الحمية الغذائيـــة والتمارين 
الرياضيـــة، إذ قـــد تـــؤدي برامـــج الحمية 
الغذائيـــة إلى إنقاص الـــوزن على المدى 
القصير، إال أن االحتفاظ بهذه الخســـارة 
في الوزن يمكن أن يمثل مشكلة، وعادة 
مـــا يتطلـــب هـــذا أن تصبـــح التدريبـــات 
المحتـــوي  الغذائـــي،  والنظـــام  البدنيـــة 
على ســـعرات حراريـــة أقل، جـــزءا ثابتا 
مـــن نمـــط حيـــاة الفـــرد، مـــع ماحظة أن 

معـــدالت النجاح في الحفاظ على الوزن 
بعـــد نقصانـــه منخفضة وتتـــراوح بين 2 
و20 %. واســـتعرضت المحاضـــرة نبـــذة 
مـــع  للســـمنة،  الدوائيـــة  العاجـــات  عـــن 
تأكيـــد أن أدوية إنقـــاص الوزن يجب أن 
ُتســـتخدم مع النظام الغذائي وممارســـة 
الرياضـــة والتغيـــرات الســـلوكية، وليس 
بـــدال منها. وأشـــارت المحاضـــرة إلى أنه 
قـــد تكون هنـــاك دواع طبيـــة للتدخات 
الدوائيـــة لعـــاج الســـمنة مثـــل أن تكون 

 27 مـــن  أعلـــى  الشـــخص  جســـم  كتلـــة 
الســـمنة  بمضاعفـــات  مصابـــا  ويكـــون 
أو عرضـــة لإلصابـــة بهـــذه المضاعفـــات 
ويتطلـــب نزول وزن في فترة محدودة، 
إذ تضـــاف العاجـــات الدوائية كوســـائل 
مســـاندة إلى أنماط الحيـــاة الصحية من 
غـــذاء ورياضة لضمان االســـتمرارية في 
نـــزول الـــوزن، والمحافظـــة علـــى الـــوزن 
وتجنـــب مضاعفـــات الســـمنة، إذ تكـــون 

تأثيرات األدوية لفترة محدودة.

المنامة - جمعية أصدقاء الصحة

معدالت النجاح 
في الحفاظ على 
الوزن بعد نقصانه 

2 إلى 20 %

االثنين 14 يونيو 2021 - 4 ذو القعدة  1442 - العدد 4626

محمود البحراني

محرر الشؤون المحلية

عمار البناي

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية

حمد الكوهجي

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

شــارك المجلــس األعلــى للمرأة في مؤتمر الروتاري الدولــي الثامن الذي أقيم 
عــن بعــد برعايــة كريمة من ولي العهــد رئيس مجلس الوزراء صاحب الســمو 

الملكّي األمير سلمان بن حمد آل خليفة.

األعلـــى  المجلـــس  عضـــو  واســـتعرضت 
للمـــرأة أفنـــان الزيانـــي مســـيرة المجلس 
وعملـــه منـــذ نشـــأته قبـــل نحـــو 20 عامـــا 
الوطنيـــة  اآلليـــة  باعتبـــاره  اآلن  وحتـــى 
الرســـمية المعنيـــة بمتابعـــة تقـــدم المرأة 
البحرينيـــة ضمـــن إطـــار تنفيـــذ الخطـــة 
البحرينيـــة  المـــرأة  لنهـــوض  الوطنيـــة 
الـــوزارات والمؤسســـات  وبالتعـــاون مـــع 
الرســـمية ومؤسســـات القطـــاع الخـــاص 

ومؤسسات المجتمع المدني.
البحرينيـــة  المـــرأة  أن  الزيانـــي  وأكـــدت 
تحظى بدعم ومساندة القيادة الرشيدة، 
مســـتذكرة بذلـــك خطـــاب جالـــة الملـــك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة حفظـــه هللا 
أمـــام الســـلطة التشـــريعية العـــام 2017، 
والذي أشار فيه بتجاوز المرأة البحرينية 

البحرينيـــة لمراحـــل التمكيـــن التقليدية. 
كما أشـــادت بدور صاحبة الســـمو الملكي 
األميـــرة ســـبيكة بنت إبراهيـــم آل خليفة 
فـــي قيـــادة المجلـــس األعلى للمـــرأة مما 
يـــدل على أقصـــى درجات التـــزام الدولة 

تجاه تقدم المرأة.
وأوضحت أن ما وصلت إليه المرأة اليوم 
من تقدم يســـتند على ضمانات دستورية 
واضحة تعزز مبدأ التوازن بين الجنسين. 
كما وأكدت أن المجلس األعلى للمرأة منذ 
إطـــاق الخطة الوطنيـــة للنهوض بالمرأة 
البحرينيـــة، حـــدد المشـــاركة االقتصادية 
للمرأة كمحور أســـاس لتحقيـــق النهوض 

بالمرأة.
باإلضافة إلى ذلك، فإن الكثير من التقدم 
الفـــرص  بتكافـــؤ  يتعلـــق  فيمـــا  المحـــرز 

للمرأة يرجع إلـــى تنفيذ النموذج الوطني 
للتوازن بين الجنسين. والذي يعد كإطار 
حوكمـــة متكامل لتطبيقـــات التوازن بين 
الجنســـين مـــن خـــال تفعيل السياســـات 
والموازنـــات وإدارة المعرفـــة والتدقيـــق 
والمراقبـــة وصـــوالً لقياس األثـــر المحقق 

على المستوى الوطني.
وأوضحـــت أن المجلـــس األعلـــى للمـــرأة 
أطلـــق العديـــد مـــن المبـــادرات النوعيـــة 
الداعمـــة للمشـــاركة االقتصاديـــة للمـــرأة، 

بمـــا فـــي ذلـــك إنشـــاء لجنـــة “المـــرأة في 
ومركـــز  الماليـــة”،  التكنولوجيـــا  مجـــال 
تنمية قـــدرات المرأة البحرينية “ريادات” 
للتنميـــة،  البحريـــن  بنـــك  مـــع  بالتعـــاون 
واســـتحداث محفظة “ريادات” بالتعاون 
لتنميـــة  “تمكيـــن”  العمـــل  صنـــدوق  مـــع 
المشـــاركة االقتصادية للمـــرأة البحرينية 
الصغيـــرة  التجاريـــة  األنشـــطة  ودعـــم 
والمتوســـطة فـــي البحرين، واســـتحداث 
مبـــادرة امتيـــاز الشـــرف لرائـــدة األعمال 

البحرينيـــة، وإطـــاق برنامـــج “صـــادرات 
المـــرأة” لدعـــم وصـــول المـــرأة لألســـواق 

العالمية.
ولفتت إلـــى أن تلك المبادرات انعكســـت 
على واقـــع المشـــاركة االقتصادية للمرأة 
البحرينيـــة، بمـــا فـــي ذلـــك وصول نســـبة 
التجاريـــة  للســـجات  المـــرأة  امتـــاك 
إلـــى %43 مـــن إجمالـــي عدد الســـجات 
فيمـــا  البحريـــن،  مملكـــة  فـــي  التجاريـــة 
بلغـــت نســـبتها 28 % مـــن إجمالـــي عـــدد 
المســـتثمرين فـــي بورصـــة البحرين وأن 
39 % من الشـــركات التي اســـتفادت من 
دعم “صادرات البحرين” تملكها وتديرها 

نساء.
كمـــا وأثنـــت الزيانـــي على جهـــود مملكة 
البحرين في التصدي لجائحة كوفيد 19، 
بناء على تجربـــة البحرين ألكثر من عقد 
مـــن الزمان فـــي تنفيـــذ الخطـــة الوطنية 
لنهـــوض المـــرأة البحرينيـــة والمبـــادرات 
االســـتباقية الداعمة الستدامة المشاركة 
االقتصاديـــة لها أثنـــاء الجائحـــة، فكانت 

مملكـــة البحريـــن علـــى ســـبيل المثـــال ال 
الحصـــر من أوائل الـــدول في العالم التي 
طبقـــت سياســـة العمل مـــن المنـــزل على 
مستوى الدولة لألمهات في القطاع العام 
من خال توجيـــه ملكي ُأعلن في مارس 
2020. وقـــد تبنتـــه الجهـــات الحكوميـــة 
ذات الصلـــة وتم توســـيعه إلى 70 % من 
القوى العاملة. هذا باإلضافة إلى عدد من 
التدابيـــر واإلجراءات الداعمـــة التي يتم 
مرجعتهـــا بصفـــة دائمة ومســـتمرة لتلبية 

احتياجات األفراد وأصحاب األعمال.
واختتمت الزياني كلمتها باإلشادة بالدور 
المحوري للمـــرأة البحرينية األم و لعاملة 
الصفـــوف  فـــي  والعاملـــة  المتطوعـــة  و 
األماميـــة بتفـــاٍن و إصـــرار علـــى خدمـــة 
وحمايـــة أرواح وأمن وراحـــة المواطنين 
والمقيميـــن على ســـواء. موجهـــة التحية 
ورجالهـــا  البحريـــن  لقيـــادة  واإلمتنـــان 
ونســـائها الذين صمدوا وعملوا متحدين 
فريـــق  هـــو  واحـــد  كفريـــق  ومتناغميـــن 

البحرين.

“المجلس األعلى” يستعرض مسيرة تطور المشاركة االقتصادية للمرأة أمام مؤتمر “الروتاري”

الزياني: ما وصلت إليه المرأة من تقدم يستند على ضمانات دستورية واضحة



أشـــار المحامـــي محمـــد الـــذوادي إلى 
أن عقوبـــة خـــروج عـــدد مـــن المعزين 
في شـــكل مسيرة غير قانونية باتجاه 
المقبرة الحبس مدة ال تقل عن 3 أشهر 
وال تزيد عن 3 ســـنوات والغرامة التي 
ال تقـــل عن ألف دينار وال تزيد عن 10 
آالف دينـــار، للمشـــارك فـــي التجمعات 
والمسيرات المخالفة للقانون في ظل 
الظروف واألوضاع الصحية الراهنة.

وقال: “ال شـــك أن خروج أو مشـــاركة 
أو  المســـيرات  فـــي  األفـــراد  بعـــض 
توقـــع  المرخصـــة،  غيـــر  التجمعـــات 
بهـــم في شـــباك المســـؤولية القانونية 
العقـــاب،  طائلـــة  تحـــت  وتجعلهـــم 
خصوصـــا في ظـــل الظـــروف الراهنة 

بســـبب مـــا يعانـــي مـــن المجتمـــع مـــن 
تداعيـــات فيروس كورونـــا، والتي قد 
تؤثر ســـلبًا على الجهـــود المبذولة من 
أجهـــزة الدولة ومؤسســـاتها لمكافحة 
المســـؤولية  تكـــون  وعليـــه  الوبـــاء، 

القانونية في هذه الحالة مشددة”.
وبين أن المشـــرع في مملكة البحرين 
وازن بيـــن حريـــة الـــرأي والتعبير من 
جهـــه وحفـــظ األمـــن واالســـتقرار من 
جهـــه أخـــرى، ويتضح ذلـــك من خالل 
اســـتقراء نصـــوص وأحـــكام القانـــون 
أجـــاز  فقـــد  المســـألة،  لهـــذه  المنظـــم 
القانون لألفـــراد الخروج والتعبير عن 
آرائهم تطبيقًا لحقهم في حرية الرأي 
والتعبيـــر المكفـــول بموجـــب نصوص 
الدســـتور، وجعل االجتماعات مباحة 
بالشـــروط واألوضـــاع المقـــررة قانونًا 

طبقـــًا لما جاء في نـــص المادة األولى 
من المرســـوم رقـــم )18( لســـنة 1973 
بشأن االجتماعات العامة والمسيرات 

والتجمعات.
وأضـــاف: فـــي ذات الوقـــت  لـــم يترك 
هـــذا الحـــق مشـــاعا للعبـــث فيـــه دون 
نصـــوص  وفـــق  نظمـــه  بـــل  ضابـــط، 
القانـــون حفاظـــًا علـــى أمـــن المجتمع 
فـــي  العمـــل  ضـــوء  فـــي  واســـتقراره 
دولة المؤسســـات والقانون، واشترط 
القانـــون اســـتخراج إذن كتابي خاص 
مـــن رئيس األمـــن العام أو مـــن ينوب 
عنـــه لتنظيـــم التجمعات والمســـيرات 
طبقاً  لما جاء في المادة )11( من ذات 
القانـــون والمعدلـــة بموجب المرســـوم 
بقانـــون رقـــم )22( لســـنة 2013، هـــذا 
معاقبـــة  علـــى  القانـــون  نـــص  وقـــد 

الداعـــون أو المنظمـــون لالجتماعـــات 
المخالفة للقانون بعقوبة الحبس مدة 
ال تزيـــد علـــى 3 شـــهور أو بغرامـــة ال 
تتجاوز 100 دينار أو بالعقوبتين معًا، 

كما نص أيضًا على عقوبة المشاركين 
فـــي هـــذه التجمعات بعقوبـــة الحبس 
مـــدة ال تزيـــد علـــى شـــهر أو بغرامة ال 
تزيـــد علـــى 20 دينـــارا أو بالعقوبتيـــن 
معًا متى قامت الشـــرطة بتحذيريهم 
وعصـــوا األمـــر الصادر بالتفـــرق، طبقًا 
لما جـــاء في المادة رقم )13( من ذات 

القانون.
مـــن جانـــب آخـــر، وفي ظـــل الظروف 
الراهنة،لفت إلى أن القرارات الصادرة 
شـــددت  المختصـــة  الجهـــات  مـــن 
بضرورة االلتزام باإلجراءات الوقائية 
واالحترازيـــة مـــن فيـــروس كورونـــا، 
ضـــرورة  علـــى  كذلـــك  شـــددت  كمـــا 
منـــع التجمعـــات حفاظًا علـــى الصحة 
العامة، وعليه فإن أي شخص يخالف 
اإلجراءات قد يعرض نفسه للمساءلة 

القانونية الـــواردة في نصوص قانون 
الصحـــة العامة الصـــادر بالقانون رقم 

)34( لسنة 2018.
جـــاء ذلك على خلفية خروج عدد من 
المعزين في شكل مسيرة غير قانونية، 
باتجاه المقبرة، في حين أن الشـــرطة 
قامـــت بتطبيـــق الضوابـــط القانونيـــة 
المقـــررة في مثل هذه الحاالت، حيث 
أمرتهم بالتفرق، ويعد مخالفا للقانون 
واإلجـــراءات االحترازية المعمول بها 
من قبـــل الفريـــق الوطنـــي الطبي من 
أجل حماية الصحة والســـالمة العامة 
للمجتمـــع، وقـــد تم العمل علـــى اتخاذ 
اإلجـــراءات القانونيـــة المقـــررة، بحق 

المخالفين

10 آالف دينار غرامة خروج المعزين في مسيرة بالمقبرة
ــوات ــن س  3 ــن  عـ تـــزيـــد  وال  أشـــهـــر   3 ــن  عـ ــل  ــق ت ال  لـــمـــدة  ــس  ــب ــح ال الــــــــذوادي: 
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حمالت تفتيشية توقع بـ 46 مطعًما ومقًهى مخالًفا
ــاوزات ــات أو تجـ ــن أي مخالفـ ــوري عـ ــاغ الفـ ــو لإلبـ ــة تدعـ ــة العامـ الصحـ

فـــي إطـــار تكثيـــف الحمـــالت التفتيشـــية للتأكـــد مـــن 
لفيـــروس  للتصـــدي  االحترازيـــة  اإلجـــراءات  تطبيـــق 
كورونـــا )كوفيـــد19-(، واصلـــت إدارة الصحـــة العامـــة 
بـــوزارة الصحـــة زياراتهـــا التفتيشـــية لمتابعـــة التـــزام 
المنشـــآت باالشـــتراطات الصحية والقـــرارات األخيرة 
المنصـــوص عليهـــا، وقـــد قـــام مفتشـــو قســـم مراقبـــة 
األغذية يوم الســـبت المنصرم، بزيارة تفتيشية شملت 
211 مطعًما ومقهى يقدم أطعمة ومشـــروبات تم فيها 
مخالفـــة 46 منهـــا، حيث تم اتخاذ اإلجـــراءات الالزمة 

إلحالة المطاعم للجهات القانونية.
المطاعـــم  تلـــك  لمخالفـــة  نظـــًرا  أنـــه  الـــوزارة  وبينـــت 
المنصـــوص  التنظيميـــة  واالشـــتراطات  لإلجـــراءات 
عليهـــا في القـــرار الوزاري رقم 51 لســـنة 2020 بشـــأن 
االشـــتراطات الصحية الواجب تطبيقهـــا في المطاعم 
والمقاهـــي الحتـــواء ومنـــع انتشـــار فيـــروس كورونـــا 
)كوفيد19-(، ورصد مخالفات للتعليمات الصادرة بهذا 
الشـــأن، تم تطبيـــق القوانين حيـــال المطاعم المخالفة، 
ولفتـــت الوزارة إلى أن مأموري الضبط القضائي قاموا 

بضبط المخالفات واتخاذ اإلجراءات الالزمة.
وقالـــت وزارة الصحـــة إنـــه خالل الزيـــارات تم تكثيف 
التوعية باإلجراءات االحترازية والقرارات والتعليمات 

الصادرة عـــن الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس 
كورونـــا والجهـــات ذات الصلـــة، والتأكـــد مـــن تطبيـــق 
هـــذه المطاعم لكافة اإلجـــراءات االحترازية والتدابير 
الوقائيـــة. وفـــي الزيـــارات التفتيشـــية تـــم تنبيه بعض 
المحـــالت ممـــن لوحظ لديهـــم قصور في آليـــة تطبيق 
بعـــض اإلجـــراءات والتـــي هي قابلـــة للتصحيـــح، فتم 

تصحيحها في الحال من قبل أصحاب تلك المحال.
ودعـــت الصحـــة العامة الجميـــع إلى مواصلـــة االلتزام 
والتحلي بروح المسؤولية العالية، واإلبالغ الفوري عن 

أي مخالفات أو تجاوزات يتم رصدها، موضحة أن هذه 
الخطوات المهمة تأتي لتأمين الصحة العامة وللتحقق 
مـــن التزام األفراد وأصحاب المطاعم والمقاهي وبقية 
المحـــالت ذات العالقـــة بالصحـــة العامـــة باإلجـــراءات 
االحترازية واالشـــتراطات الصحيـــة الواجب تطبيقها، 
وهـــو األمـــر الـــذي يعد مرتكـــًزا هامـــًا للحد من انتشـــار 
فيـــروس كورونـــا، حيث تتواصـــل الزيـــارات الميدانية 
ويتم بـــذل أقصى الجهود واتخـــاذ اإلجراءات الالزمة 

لضمان صحة وسالمة الجميع.

المنامة - وزارة الصحة

المنامة - بنا

أعلنـــت وزارة العدل والشـــؤون 
اإلســـالمية واألوقـــاف أنـــه فـــي 
إطـــار المتابعـــة المســـتمرة التي 
يقوم بها الفريق الوطني الطبي 
للتصدي لفيـــروس كورونا، فقد 
تبين وجود حالة قائمة لفيروس 
كورونـــا فـــي أحد المســـاجد في 

المحافظة الجنوبية.
وحفاًظا على مقتضيات الصحة 
العامـــة وحمايـــة للمصلين، فقد 
الـــوزارة بعـــد التنســـيق  قـــررت 
الطبـــي  الوطنـــي  الفريـــق  مـــع 
للتصدي لفيـــروس كورونا غلق 
المســـجد، وذلك بشـــكل مؤقت 
تتمكـــن  حتـــى  أســـبوع  لمـــدة 
الفرق المعنية من القيام بعملية 

تتبع المخالطيـــن وكذلك القيام 
مـــن  والتأكـــد  التعقيـــم  بعمليـــة 
اتخـــاذ اإلجـــراءات االحترازيـــة 
بشـــكل صحيح ووضعها موضع 

التنفيذ.
وشددت وزارة العدل والشؤون 
علـــى  واألوقـــاف  اإلســـالمية 
اإلجـــراءات  تنفيـــذ  متابعتهـــا 
وتكثيفها  بالمساجد  االحترازية 
واتخـــاذ  التفتيشـــية  للحمـــالت 
ما يلـــزم لحفظ صحة وســـالمة 
االلتـــزام  أن  المصليـــن، مؤكـــدة 
واإلجـــراءات  بالتعليمـــات 
تفرضـــه  اليـــوم  االحترازيـــة 
المســـؤولية الدينيـــة والواجـــب 

الوطني.

غلق مسجد أسبوًعا لوجود مصاب بين المصلين
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يتقدم

رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وجميع موظفي

بنك اإلسكان

بخالص العزاء والمواساة إلى

السيد أحمد نظير ماشاء الّله شكيب

الموظف بإدارة العمليات
 

وإلى جميع أفراد عائلته الكريمة

بوفاة المغفور له بإذن الّله تعالى

))والده((
 داعين الّله ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه 

فسيح جناته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان

محمد الذوادي

مروة خميس

البوعينين:  قناة “الجزيرة” معول هدم للبيت الخليجي
التجمعـــات غيـــر القانونيـــة تقـــوض جهـــود التصـــدي لــــ “كورونـــا”

أكـــد رئيس لجنة الشـــؤون الخارجيـــة والدفاع 
واألمـــن الوطنـــي  محمد السيســـي البوعينين، 
مـــن  المدعومـــة  القطريـــة  الجزيـــرة  قنـــاة  “أن 
منظمـــات وجهـــات إرهابيـــة مـــا زالـــت تتمادى 
وتتعنـــت فـــي تدخلها الســـافر بشـــؤون مملكة 
البحريـــن”، مشـــيرا إلى “أنها تتعمـــد التحريض 
وإثـــارة الفتنـــة والقالقـــل بيـــن أفـــراد المجتمع 
البحرينـــي ألغراض خبيثة هدفها التفريق بين 
مكونات الشـــعب، األمر الذي ُيسهم في زعزعة 
استقرار وأمن المنطقة، وال يتسق مع متطلبات 
التوافـــق الخليجي وال يراعـــي المصلحة العليا 

لدول مجلس التعاون الخليجي”.
وشـــدد علـــى “أن األوان آن لوضـــع حد حاســـم 
لمثـــل تلـــك التصرفـــات الالمســـؤولة مـــن قناة 
دأبـــت على بث األكاذيب والســـموم، بدعم من 
جهات إرهابية دون االكتراث لحســـن الجوار”، 
موضحـــًا في الوقت نفســـه “أن تلـــك األكاذيب 
مســـيرة  المزعومـــة  القنـــاة  تلـــك  أن  تؤكـــد 
وليســـت مخيرة، وذلـــك بالنظر بتصرفاتها غير 
المدروســـة واعالمهـــا غيـــر المهني الـــذي وجه 
الســـتهداف الدول العربية والخليجية تحديدا 
وفـــق نهج خبيـــث األمر الذي يجعلنا نتســـاءل 
عـــن المســـتفيد الحقيقـــي مـــن تلـــك السياســـة 

االعالمي غير المتزنة “.
ولفت السيســـي البوعينين إلى “أن ما تقوم به 
القناة من تحريض متواصل، يؤكد االستهداف 
الممنهج للبحرين والنهج العدائي ضد شـــعبها، 
لـــدى  بـــات مكشـــوفًا  وأن أكاذيبهـــا وخداعهـــا 
الجميـــع وال يمكن أن يؤثر على قوة وتماســـك 
الشـــعب البحرينـــي الـــذي يقـــف خلـــف قيادته 
بقيادة عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد 

بن عيسى آل خليفة”.

من جانب آخر، أبدى رئيس اللجنة “اســـتنكاره 
القانونيـــة  غيـــر  والمســـيرات  التجمعـــات  مـــن 
التـــي تقـــوم بهـــا فئـــة قليلـــة مـــن األشـــخاص 
الالمســـؤولين خالل مراسم الدفان وخصوصًا 
في مثـــل األوضاع الصحيـــة الحالية، ضاربين 
للتصـــدي  الطبـــي  الوطنـــي  الفريـــق  بقـــرارات 
لفيـــروس كورونا عرض الحائط ودون اكتراث 
لمـــا تـــؤدي إليـــه تلـــك التجمعـــات مـــن انتشـــار 
الفيـــروس األمـــر الـــذي يهـــدد الصحـــة العامـــة 
وال يراعـــي مشـــاعر أهالـــي المتوفييـــن نتيجة 
الصحـــي ألهـــداف ومـــآرب  الوضـــع  تســـييس 
أخـــرى، مؤكدا “أن المســـؤولية الكبرى تقع في 
الوقت الراهن على الدعاة والمشـــايخ والكتاب 
والخطبـــاء وأئمـــة المنابـــر في اســـتغالل كافة 
الوســـائل لتعزيز المســـؤولية الدينية والفردية 
تجاه البحرين وشعبها في ظل الوضع الصحي 
التـــي تمر بـــه المملكة تحديدا، والـــذي يتطلب 
مســـؤولية كبيرة من كل مواطـــن باإلبتعاد عن 
التجمعـــات والتـــي تمثـــل بؤرة وباء إلســـتمرار 
تفشـــي الوباء والـــذي ســـيكون المتضرر األول 

والرئيـــس هم المنقادين خلـــف تلك التجمعات 
غير القانونية”.

وشدد النائب السيسي “على دور أولياء األمور 
الكبير في هـــذه المرحلة عبر اإلهتمام بأبنائهم 
عبـــر توعيتهـــم مـــن خطـــورة اإلنقيـــاد خلـــف 
المتآمرين والمتاجرين بهؤالء الشباب لتحقيق 
مآرب أخرى، والذي ســـيكون ضحيتهم الكبرى 
هـــو هـــذا الوطـــن الـــذي بـــذل الكثيـــر فـــي ظل 
حماية وتعزيز الصحة العامة، والرســـالة اليوم 

هي رسالة أبوية قبل ان يقع الفأس بالرأس”.
الداخليـــة،  وزارة  “بجهـــود  السيســـي  وأشـــاد 
ويقظـــة وجاهزيـــة وبديهيـــة قـــوات األمن وما 
اتســـمت مـــن ضبـــط النفـــس أثنـــاء تعاملها مع 
مثـــل هـــذه الظواهر في ظـــل الوضـــع الصحي 
االســـتثنائي الحالي”، الفتًا إلى “أن ذلك يشكل 
خطـــرًا كبيـــرًا علـــى الصحـــة والســـالمة العامة 
وتجـــاوز لإلجراءات االحترازيـــة المقررة األمر 
الـــذي يقوض من جهـــود البحرين في التصدي 

للجائحة”.
وثمـــن رئيـــس اللجنة “جهـــود البحريـــن بقيادة 
عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة، المتواصلـــة للقضـــاء علـــى 
الجائحـــة في أقـــرب وقت، مســـتذكرًا في هذا 
الصـــدد “مـــا أكده جاللتـــه بأن الوضـــع الصحي 
فـــي البحرين بخير، األمر الذي يســـتدعي معه 
دعـــم جهود فريق البحرين، بقيـــادة ولي العهد 
رئيـــس الوزراء صاحـــب الســـمو الملكي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة، المتواصلة ليل نهار 
للحفـــاظ على صحة وســـالمة الجميـــع” مؤكدًا 
“أن الظـــروف والتحديـــات الماثلة فـــي الوقت 
الراهن وانتشـــار فيـــروس كورونا يتطلب معها 
الترابط القوي للعبور من األزمة إلى بر األمان”.

مكتب النائب محمد السيسي البوعينين

محمد السيسي



ســـعًيا للتكامل ما بين الرؤى، اســـتقبلت رئيسة 
هيئـــة البحريـــن للثقافـــة واآلثـــار الشـــيخة مي 
بنت محمد آل خليفة، وزير األشـــغال وشـــؤون 
البلديـــات والتخطيـــط العمراني عصـــام خلف، 
بحضور ممثلي الجهتيـــن في متحف البحرين 
الوطنـــي؛ وذلـــك لتباحـــث تطـــورات العمل في 
عـــدد مـــن المشـــروعات المشـــتركة، ولتنســـيق 
التحتيـــة  البنـــى  تعزيـــز  أجـــل  مـــن  المســـاعي 
الثقافيـــة. وناقـــش الطرفـــان خـــال االجتماع 
مشـــروع استعادة الهوية البصرية لمبنى بلدية 
المنامة، إذ أكدت الشـــيخة مي أهمية االعتناء 
بالمامـــح الجماليـــة والعناصـــر المعماريـــة لهذا 

التاريخـــي، مؤكـــدًة أهميـــة اســـتعادة  المبنـــى 
الهويـــة البصريـــة التـــي ينفـــرد بها هـــذا المعلم، 
ومـــا يجســـد هذا التوجه من رهـــان على ذاكرة 

المكان. 
كمـــا تناول اللقاء المســـاعي من أجل اســـتثمار 
فضـــاء مدرســـة المنامة الثانويـــة للصناعة؛ من 
أجـــل تحويلـــه إلـــى مقـــر لصناعة اإلبـــداع في 
المنطقـــة، عبر إعـــادة تأهيـــل المعمـــار الثقافي 
الحتضـــان  وتهيئتـــه  للمدرســـة،  التاريخـــي 
الصناعـــات الثقافيـــة واإلبداعية، التي تشـــكل 

التوجه االقتصادي األسرع نمًوا في العالم.
إلـــى جانـــب ذلـــك، تمـــت متابعة آخـــر تطورات 
مشروع االرتقاء بشارعي الشيخ حمد والشيخ 

عبـــدهللا بمدينـــة المحـــرق العريقة، إذ أشـــارت 
الشـــيخة مي خال اللقاء إلى أهمية تحســـين 
الهويـــة الجماليـــة والبصرية لهذين الشـــارعين، 
اللذيـــن سيؤسســـان لتطويـــر تجربـــة األهالـــي 
والـــزوار في المنطقة، وسيجســـدان اســـتكمااًل 
لهويـــة المدينـــة العريقـــة وأصالة مســـار اللؤلؤ 
المزمع اســـتكمال أعماله أواخـــر العام الجاري. 
كمـــا ناقش اللقاء ملـــف “المـــدارس التاريخية” 
في مملكـــة البحرين، مـــع تأكيد أهميـــة تكامل 
األدوار مـــا بين مختلـــف الجهـــات المعنية؛ من 
أجـــل اســـتعادة األدوار الوظيفيـــة بقلـــب هـــذه 
المدارس التي تشكل مامح السيرة التعليمية 

الرائدة في مملكة البحرين.
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للثقافـــة  البحريـــن  هيئـــة  رئيســـة  أشـــادت 
واآلثـــار الشـــيخة مي بنت محمـــد آل خليفة 
بالمشاريع الفائزة بمسابقة “جليس المحّرق” 
مؤكـــدة أن المقاعـــد التـــي صّممهـــا الفائزون 
ســـيتم تنفيذها ووضعهـــا في أماكن محددة 
على موقع “مسار اللؤلؤ: شاهد على اقتصاد 
جزيرة” المسجل على قائمة التراث العالمي 
لمنظمة اليونيســـكو، وذلك خال اســـتقبالها 
للفائزين بالمســـابقة في مبنـــى الهيئة أمس، 
بحضور مدير عام الثقافة والفنون الشـــيخة 
ها بنت محمد آل خليفة. وشكرت الشيخة 
مـــي بنـــت محمـــد آل خليفـــة الفائزيـــن على 
مشـــاركتهم وتقديمهـــم لتصاميـــم إبداعيـــة 
ومبتكـــرة تتماشـــى مـــع مشـــاريع النهـــوض 
المحـــّرق  لمدينـــة  العمرانـــي  بالمشـــهد 
التاريخيـــة، مؤكـــدة أن الهيئـــة تســـعى دومًا 

للعمـــل مـــع الفنانيـــن وأصحـــاب اإلبداعـــات 
ضمـــن مشـــاريعها وســـترى األعمـــال الفائزة 
النور مع اســـتكمال موقع مســـار اللؤلؤ نهاية 
هـــذا العام، وهو موقع يشـــكل رافدًا لصناعة 
ســـياحة ثقافيـــة مســـتدامة وتنميـــة ترتقي 
بالمجتمـــع المحلـــي وبمكانـــة البحريـــن على 

المستوى اإلقليمي.
بالمســـابقة  الفائـــزون  توّجـــه  مـــن جانبهـــم، 
بالشـــكر إلـــى الشـــيخة مـــي بنـــت محمـــد آل 
للثقافـــة واآلثـــار  البحريـــن  خليفـــة ولهيئـــة 
علـــى إتاحة الفرصة للجمهور للمشـــاركة في 
تجميل مامح مدن البحرين، مؤكدين على 
أهمية مشاركة الفنانين في المشهد الثقافي 

والحضاري في المملكة.
والفائـــزون فـــي المســـابقة هـــم: روان عبـــد 
لمقعـــد  تصميمهـــا  عـــن  هللا  عبـــد  الرحمـــن 
حامـــد  اللؤلـــؤ،  أشـــكال  مـــن  مســـتوحى 

Civil Ar� “بوخمســـين وعلـــي كريمـــي مـــن 
chitect” عـــن تصميـــم مقعد مســـتوحى من 
الجـــدران الحجريـــة لقلعـــة بو ماهر، حســـام 
يوســـف عـــن مقعـــد مســـتوحى مـــن ســـفن 

الـــداو التقليديـــة، نـــورة فريدون عـــن مقعد 
بعنـــوان “التـــواء متـــوازن” ومســـتوحى من 
عايشـــها  التـــي  القاســـية  الغـــوص  ظـــروف 
العباســـي  نـــادر  اللؤلـــؤ،  البحـــارة وغواصـــو 

عـــن تصميم مقعـــد يعكس التفاعـــات التي 
مدينـــة  فـــي  االجتماعيـــة  الحيـــاة  شـــكلت 
المحرق، وأخيرًا فضيلة الشـــهابي وحســـين 
عيســـى من آرتيريور للتصميم الداخلي عن 
تصميم مقعد يكشـــف عن تفاعـــات الحياة 
االجتماعية في بيوت المحرق القديمة. هذا 
وكانـــت الهيئة قـــد نظمت مســـابقة “جليس 
األشـــغال  وزارة  مـــع  بالتعـــاون  المحـــّرق” 
وشـــؤون البلديـــات والتخطيـــط العمرانـــي، 
مشـــاريع  ســـّتة  بالمســـابقة  فـــازت  حيـــث 
لمقاعـــد عامة على مســـار اللؤلـــؤ في مدينة 
المحّرق. وسعت مســـابقة “جليس المحرق” 
إلـــى تفعيل دور الجمهـــور، ليس في تصميم 
المقاعـــد فحســـب، بل فـــي اقتـــراح مواقعها 
علـــى المســـار ليكون مائمـــًا مـــع التفاعات 
مـــا بين المـــكان وأفراد المجتمـــع وجماليات 

المناظر الطبيعية والعمرانية.

ــار الـــلـــؤلـــؤ” ــ ــس ــ ــع اســـتـــكـــمـــال “م ــ ــور م ــ ــن ــ ــرى ال ــتـ ــات الـــفـــائـــزة سـ ــروعـ ــشـ ــمـ الـ

الشيخة مي تشيد بتصاميم الفائزين بمسابقة “جليس المحّرق”
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إزالة 60 شحنة من األتربة و12 أخرى من األشجار المتساقطة
أكــد وكيــل شــؤون البلديــات فــي وزارة األشــغال وشــؤون البلديــات والتخطيــط 
العمرانــي الشــيخ محمــد بــن أحمــد آل خليفــة اســتمرار عمــل فريــق الطــوارئ فــي 
البلديــات لتنظيــف الشــوارع والميادين من مخلفــات موجة الغبــار والرياح القوية 

التي اجتاحت مملكة البحرين خالل يومي الجمعة والسبت الماضيين. 

وقال “وكيل البلديات” إن أمانة العاصمة 
والبلديـــات الثـــاث أزالـــت خـــال يومي 
الجمعة والســـبت 60 شـــحنة من األتربة 
الشـــوارع  فـــي  تجمعـــت  التـــي  والغبـــار 
العامـــة والمياديـــن والواجهـــات البحرية 
عبـــر أعمال الكنـــس التي باشـــرتها أمانة 

العاصمة والبلديات الثاث. 
وأشـــار إلـــى أن “أمانـــة العاصمـــة قامـــت 
بإزالة 16 شـــحنة مـــن األتربة فيما أزالت 
بلديـــة المحـــرق 14 شـــحنة بينمـــا أزالت 
شـــحنة   15 الجنوبيـــة  المنطقـــة  بلديـــة 
والبلدية الشـــمالية 15 شحنة من األتربة 

التـــي تجمعت فـــي الشـــوارع والميادين 
العامة. وأضاف “كما تم إزالة 12 شـــحنة 
مـــن األشـــجار والشـــجيرات المتســـاقطة 
وعدد 56 إعاًنا من اإلعانات المتضررة 
جـــراء موجـــات الريـــاح”، مشـــيرا إلى أن 
المنطقـــة الشـــمالية كانت أكثـــر المناطق 
التـــي تأثـــرت فيها اإلعانـــات من موجة 
المنطقـــة  بلديـــة  أزالـــت  الريـــاح، حيـــث 
الشـــمالية 50 إعاًنـــا فيمـــا أزالـــت أمانـــة 
العاصمة 3 إعانات والبلدية الجنوبية 3 
إعانات.  وأوضح “وكيل البلديات” بناء 
على توجيهات وزير األشـــغال وشـــؤون 

البلديـــات والتخطيـــط العمرانـــي عصام 
خلـــف فقد تم توجيه البلديات بتشـــكيل 
فرق الطوارئ فـــي أمانة العاصمة وبقية 
لتجهيـــز  الغبـــار  موجـــة  قبـــل  البلديـــات 
االســـتعدادات الازمـــة لمواجهـــة موجة 
الغبار، حيث بدأت الفرق العمل مع بداية 
موجـــة الغبـــار موزعة علـــى المحافظات 

األربع.
وأكد “وكيل البلديات” أنه تم االنتهاء من 
إزالة مخلفات موجة الغبار من األشـــجار 

“موضًحـــا  ســـقطت  التـــي  واإلعانـــات 
فـــرق  مـــن أن عمـــل  ذاتـــه  الوقـــت  فـــي 
الطـــوارئ مســـتمر خال هـــذه األيام من 
أجل اســـتكمال أعمال الكنـــس وتنظيف 
الشوارع العامة والميادين حسب الخطة 

الموضوعة من قبل الوزارة”.
وأضـــاف “تـــم إزالـــة النســـبة األكبـــر مـــن 
الغبـــار فـــي الشـــوارع العامـــة والميادين 
غيـــر أن أعمـــال الكنس مازالت مســـتمرة 

الى حين االنتهاء منها بصورة تامة”.
وتابـــع “كمـــا أن فـــرق الطـــوارئ مازالـــت 
مستمرة في عملها بصورة يومية إلى أن 
يتم االنتهاء من أعمال الكنس والتنظيف 
وإزالـــة كميـــات الغبـــار المتجمعـــة علـــى 

أطرف الشوارع بصورة نهائية”.
وأكـــد الشـــيخ محمـــد علـــى أن من ضمن 
أعمـــال  هـــي  الطـــوارئ  فريـــق  خطـــة 
العامـــة  للمرافـــق  الشـــاملة  التنظيفـــات 

والواجهـــات  والمماشـــي  والحدائـــق 
البحريـــة”.  وقـــال “تـــم اســـتخدام عـــدد 
مـــن اآلليات فـــي أعمـــال الكنـــس وإزالة 
إلـــى  باإلضافـــة  واألشـــجار  اإلعانـــات 
الكنـــس اليدوي” مؤكدا فـــي الوقت ذاته 
“على أن أعمال النظافة مســـتمرة حسب 
الخطـــة الموضوعة إلـــى أن يتم االنتهاء 
مـــن إزالـــة جميـــع مخلفات موجـــة الغبار 

األخيرة”.

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

طوارئ “البلديات” 
مستمر في تنظيف 

الشوارع من مخلفات 
موجة الغبار

المنامة - وزارة الخارجية

أعربـــت وزارة الخارجيـــة عـــن إدانتهـــا 
الحوثـــي  مليشـــيا  إطـــاق  الشـــديدة 
اإلرهابيـــة طائرة مســـيرة مفخخة على 
المملكـــة  فـــي  بمدينـــة عســـير  مدرســـة 
العربية السعودية الشقيقة، في اعتداء 
المدنييـــن  يســـتهدف  متكـــرر وممنهـــج 
وينتهـــك  المدنيـــة  واألعيـــان  اآلمنيـــن 

القانون الدولي اإلنساني.

وأكدت الوزارة وقـــوف مملكة البحرين 
الكبـــرى  لشـــقيقتها  الكامـــل  ودعمهـــا 
لـــكل مـــا  الســـعودية،  العربيـــة  المملكـــة 
تتخـــذه المملكة من إجـــراءات للتصدي 
لميليشـــا الحوثـــي اإلرهابيـــة وأعمالهـــا 
االجرامية، داعيـــة المجتمع الدولي إلى 
إدانـــة االعتـــداءات اإلرهابيـــة المتكررة 
التي تعرقل الجهود الرامية إلى الحفاظ 

على األمن واالستقرار اإلقليميين.

البحرين تدين إطالق الحوثيين 
طائرة مفخخة على مدرسة في عسير

صحة الموظفين من أولويات اإلدارة العليا
وزيـرة الصحـة تتفقد إجراءات الفحص السـريع للموظفين في مقر الوزارة

تفقـــدت وزيـــرة الصحـــة فائقـــة الصالح 
بمعيـــة وكيل الوزارة وليد المانع  صباح 
أمـــس، عملية الفحـــص الـــدوري لجميع 
موظفـــي مبنـــى وزارة الصحـــة بمنطقة 
الســـنابس في أبراج الخيـــر، حيث تأتي 
اإلجراءات التـــي تطبقها الوزارة تنفيًذا 
للقرارات التي أعلن عنها الفريق الوطني 
الطبي للتصدي لفيروس كورونا )كوفيد 
اللجنـــة  وموافقـــة  العـــرض  بعـــد   )19
التنســـيقية، والتزامـــًا بتوجيهـــات جهاز 
الخدمة المدنية بشـــأن إلزامية الفحص 
لموظفـــي  كورونـــا  لفيـــروس  الســـريع 

الجهات الحكومية.
واطلعـــت الصالح، علـــى إجراء الفحص 
الســـريع الـــذي يجرى لجميـــع الموظفين 
الموجودين في العمل، وفق اإلجراءات 
التـــي  الوقائيـــة  والتدابيـــر  االحترازيـــة 

جميـــع  وســـامة  صحـــة  ضمـــان  تعـــزز 
الموظفين.

وفـــي جولتهـــا أثنـــت علـــى ســـير عملية 
الفحص الســـريع للموظفين وما شهدته 
من تنظيم، مشـــيدة بجهـــود الموظفين 
الـــذي ســـاهموا فـــي إنجـــاز واســـتكمال 
متطلبـــات الفحـــص للتأكـــد من ســـامة 
جميـــع الموجوديـــن في مقـــرات العمل، 
منوهة بضـــرورة الحفاظ علـــى التدابير 
التـــي  الســـامة  وإجـــراءات  الوقائيـــة 
وضعهـــا الفريق الوطني الطبي لمجابهة 
الجائحـــة وتوخـــي الحـــذر بمـــا يحد من 

انتشار العدوى. 
كمـــا أعربـــت عـــن حـــرص وزارة الصحة 
علـــى الحفـــاظ علـــى ســـامة موظفيها، 
وأكدت أن صحتهم من أولويات اإلدارة 

العليا بالوزارة.
لفريـــق  أســـندت  قـــد  الـــوزارة  وكانـــت 

الســـريع  “لاختبـــار  الـــدوري  الفحـــص 
الـــوزارة،  موظفـــي  مـــن   ”19 لكوفيـــد 
مســـؤولية تنفيـــذ الفحوصات الســـريعة 
وأفضـــل  الصحيـــح،  باألســـلوب 
الممارســـات إلنجـــاز جميـــع الفحوصات 
ســـامة  ضمـــان  أجـــل  مـــن  الطبيـــة 
الموظفين والعاملين. وخصصت وزارة 
الصحـــة عدد مـــن المحطات الســـتقبال 
الموظفيـــن القادمين للعمل مع أول يوم 

في األسبوع من موعد الدوام الرسمي، 
حيـــث قـــام جميـــع الموظفيـــن بإجـــراء 
الفحص السريع في هذه المحطات، في 
إطار التزامهم بالمســـاهمة في الحد من 
انتشـــار فيـــروس كورونـــا، وحرصًا على 
ســـامة وصحـــة الجميـــع. وقد أشـــادوا 
بساسة اإلجراءات وجهود فرق العمل 
مـــن مختلـــف اإلدارات الذيـــن يقومـــون 

بتنظيم وإجراء عملية الفحص.

وزيرة الصحة تتفقد إجراءات الفحص السريع لجميع الموظفين المتواجدين في مقر الوزارة

السنابس - وزارة الصحة

ــامــة ــمــن ــى بــلــديــة ال ــن ــمــب ــادة الـــهـــويـــة الــبــصــريــة ل ــعـ ــتـ تــأكــيــد أهــمــيــة اسـ

“الثقافة” و“األشغال” تتباحثان عن تطورات العمل بالمشروعات المشتركة
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تحدثنـــا مـــن قبل عن مفهـــوم وقيمة المســـؤولية المجتمعية والهدف من 
تحقيقها على أرض الواقع من خالل تعامل اإلنســـان مع نفسه واآلخرين 
والمجتمـــع، خصوصـــًا فـــي هذه المرحلـــة االســـتثنائية التي نعيشـــها في 
ظـــل ظروف الجائحة الصحيـــة التي عصفت بالعالم أجمع، فالمســـؤولية 
المجتمعية تعد واحدة من دعائم حياة اإلنســـان المهمة ومن أبرز عناصر 

تقدم المجتمعات.
فنحن ولله الحمد في بالد استطاعت أن تقدم الكثير من النجاحات على 
جميع األصعدة وفي مختلف المجاالت، وربما من أبرز هذه النماذج التي 
تميـــزت بهـــا مملكتنـــا الغالية وبتوجيهات مـــن قيادتنا الرشـــيدة االهتمام 
الكامـــل والالمحدود بالوضع الصحي وســـالمة اإلنســـان الـــذي جاء على 
رأس أولوياتهـــا، وكان هـــذا واضحـــًا للجميـــع منـــذ بداية جائحـــة كورونا 

وحتى هذه اللحظة.
وعندمـــا جـــاء إعـــالن الفريـــق الوطني الطبـــي للتصدي لفيـــروس كورونا 
بتمديـــد العمـــل بقـــرارات اإلغالق مدة أســـبوعين مع اســـتمرار العمل في 
القطاعـــات األساســـية، فإنه جاء ليؤكد حرص القيادة الرشـــيدة والفريق 
الطبي على االهتمـــام بمتابعة آخر األحداث وتطورات الجائحة الصحية 
عـــن قـــرب، لكي تســـتمر المملكة فـــي تقديم أفضـــل الخدمـــات والحلول 

للمواطنيـــن والمقيميـــن والمحافظـــة علـــى صحـــة اإلنســـان، ولتحقيـــق 
مبدأ المســـؤولية المجتمعيـــة ومضاعفة االلتزام بالتدابيـــر الوقائية دون 
اســـتثناء، وأن تكـــون المســـؤولية جماعيـــة كل من موقعـــه للوصول إلى 

منطقة األمان الصحي على كامل تراب المملكة.
نحـــن قـــادرون بإذن هللا علـــى أن نتكاتـــف جميعا بقوة وعزيمـــة وإصرار 
لتجـــاوز هـــذه الجائحـــة من أجل هـــذا الوطـــن العزيز، وأن نثبـــت للجميع 
أن المجتمـــع البحريني مجتمع واع وشـــريك أساســـي فـــي نجاحات هذا 
البلد العظيم، فإننا أمام مسؤولية كبيرة تحتاج منا التعامل معها بجدية 
واهتمام لنعبر عن قدرة المجتمع البحريني بنجاحه في إدارة هذه األزمة.
كل مـــا نريـــده في هذه المرحلـــة االســـتثنائية هو أن نتحمل المســـؤولية 
جميعًا، وأن نلتزم بالمعايير واإلجراءات االحترازية والصحية لكي نتوج 
الجهـــود المبذولـــة من الفريـــق الوطني الطبي من أجلنا للحد من انتشـــار 
فيـــروس كورونا، فـــكل الشـــكر واالحتـــرام والتقدير إلى فريـــق البحرين 
بقيـــادة قائد التطوير ســـمو األمير ســـلمان بن حمد آل خليفـــة ولي العهد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء، وإلى جميـــع من يعمـــل في الصفـــوف األمامية 
والقطـــاع الصحـــي ومختلـــف الجهـــات المســـاندة. حفـــظ هللا البحريـــن 

وحكومتها وشعبها.

د. خالد زايد

هدفنا تحقيق المسؤولية المجتمعية

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

للتواصل: 17111483

عمتي “ثاجبة” موطن الحب العظيم
لقد أعطت المرأة البحرينية العالم قصصا وعظات في التضحية، 
إذ ال هـــم لها في الحياة ســـوى وطنها وقيادتهـــا وبيتها وأوالدها، 
وعمتـــي والدة زوجتي “ثاجبة بنت أحمـــد النصاري” التي انتقلت 
إلى رحمة هللا تعالى يوم أمس األول كانت إحدى النسوة الالتي 
تقـــدس، ألنهـــا تعطـــي الوجود طعمـــا خاصا وكأنهـــا نجمة وحيدة 
تلمع في في الظالم وتفيض من حولها الســـكينة، كل أهل الرفاع 
يعرفونهـــا بالطيبـــة وقلبهـــا المتوهـــج بالحـــب والعطاء وبلســـمها 
الشـــافي للجروح، فأي أحد يصادفها في الشـــارع كبيرا أم صغيرا 
رجال أم امرأة البد أن يلقي عليها التحية “قوة أم عبدالعزيز”، فقد 

كانت بمثابة والدة للجميع.
عمتـــي ثاجبـــة كانت تنـــادي الضوء من دمها لتنيـــر طريق حياتنا، 
فقـــدت أمـــي وأبـــي ولكنهـــا أعطتنـــي رياحيـــن مـــزارع األمومـــة 
وانتشلتني من وحشة السكون وأبعدتني عن التحديق في األفق 
الكئيـــب، لم تكن أمـــا مثل بقية األمهات، إنمـــا غيمة رقيقة تحوم 
حـــول رؤوس األبنـــاء واألحفـــاد لتظللهم وتجعل عالمهم مســـورا 

بالســـعادة، بيتهـــا ملتقـــى العائلـــة “البيت العـــود” حتـــى العصافير 
كانت تتســـابق بالجلوس قرب النافذة وتســـند رأســـها إلى الجدار 
اشتياقا لصوتها الذي يحمل بخور الصندل والنرجس والياسمين 
وشـــحنات من اآلمال الخضـــراء، أبناء وأحفاد وأنســـاب وإخوان 
وأخـــوات جميعهم كانوا يســـتريحون في ربيـــع بيتها الذي يخرج 

الحب من أعماقه وتنتشر منه حدائق الروعة وإشراقة الحياة.
نحـــن بشـــر ال نملـــك الخلـــود وكل مـــا نقولـــه ســـيبقى رمـــادا فوق 
صفحـــات كتـــاب، ولعلهـــا حكمة ورحمة مـــن هللا تعالـــى أن تغادر 
“ثاجبـــة” الدنيـــا وهـــي ال تعلم أن إحـــدى بناتها قد ســـبقتها بثالثة 
أيـــام، فالبنت توفيـــت يوم الثالثاء واألم يوم الســـبت، وفي هذه 
األيـــام الثالثـــة انقلبت الدنيـــا وتحولت إلى ذكريـــات وحطام من 
األمانـــي ورحلـــة طويلة من الرثاء والفجيعـــة طالما أغمضت األم 

عينها إغماضة الموت.
أصافحـــك أيتهـــا الحياة، أصافحـــك بصدق رغم النـــواح والجراح 

واألنات واألحزان.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد
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ِبْضُع ما تنّدر به الكثيرون عن جائحة العصر “كورونا”، أْن ليس هنالك أّي مشعوذ 
أو ســـاحر قادر على مواجهة هذا المرض أو معالجة ضحاياه، وأّن األغنياء بكثير 
أموالهـــم وكبيـــر ثرواتهـــم ال يمتلكون مناعة أقـــوى من الفقراء، وأّنه باســـتطاعتنا 
قضاء متنوع إجازاتنا في منازلنا دون أْن يكون الســـفر شـــرًطا حتى وجد العديد 
مّنـــا ذاتـــه والغـــرض من حياته بعـــد أْن أصبح لديـــه الوقت الكافـــي داخل غرفته، 
وأّن الكوادر الصحية تســـتحق مّنا الكثير مقابل ما يكســـبه أســـاطير الفن وأبطال 
المغامـــرات، وأّن َمـــْن يســـتحّق التقديـــر واألجـــور العاليـــة هـــم العلمـــاء واألطباء 
والمحللـــون والمفكرون دون العبي الكرة والممثلين وراقصي الســـرك، وأّنه يمكن 
للرجال أن يتناوبوا أنشـــطة الطبخ والشـــطف والتنظيف اليومية داخل البيت مع 
نســـائهم، فضـــاًل عن ســـهولة تغيير الكثير من العـــادات الســـيئة والروتين اليومي، 
والتـــي تدفـــع نحـــو االلتـــزام باألنشـــطة الرياضيـــة واألكل الصحي وما شـــابه، بل 
واســـتطاعة القيـــام بالمهمـــات الوظيفيـــة من البيـــوت بأكثر إنتاجية مـــن إنجازها 
في مقار العمل، فيما األهم من كل ذلك اكتشـــافنا بهشاشـــة الحياة التي يمكن أن 

تنقلب رأًسا على عقب في لحظة غير متوقعة!

يأتـــي األكثـــر أهميـــة مـــن كل ذلـــك، حيـــن ُيَصّيـــر مخلوق ضئيـــل ال يمكـــن رؤيته 
بالعيـــن المجـــردة العالم إلى قرية صغيرة، واســـتطاع من خاللهـــا تخّطي الحدود 
واالنتقـــال مـــن طـــرف العالم لطرفـــه اآلخر في غضون ســـاعات قليلـــة بالرغم من 
اختـــالف الثقافات والجغرافيا والتاريخ والديانة وغيرها، وهو ما حدا - في هذه 
األثنـــاء – إلى ســـعي شـــعوب من ذلـــك العالم إلـــى مكافحته وكبح جماح تفّشـــيه 
عبـــر خلق جبهات مضادة وخطوط أمامية لمواجهته داخلًيا وخارجًيا، فيما أوقع 
هذا الفيروس القاتل لشـــعوب أخرى اختالال في المنظومات الطبية والسياســـات 
الصحيـــة التـــي أظهرت - بشـــكل غيـــر متوقع ودون ســـابق إنذار - نقـــاط الضعف 
ومكامن الخلل فيها على مســـتوى أوســـع من العالم؛ األمر الذي َفَرَض األهمية من 
وجـــود نظـــام صحي قـــوي يعتمد على خطط االســـتعدادت الطارئة ومشـــروعات 
االســـتثمار فـــي المختبـــرات التجريبيـــة والمســـتلزمات الوقائية ضد الفيروســـات 
واألوبئة، بما يحفظ اســـتمرارية الحياة ويحمي قيم التضامن التي اعترتها بعض 
العيـــوب وأعطبـــت منظوماتها في زمن تغزو فيه العالم بـــال هوادة. “المقال كامال 

في الموقع اإللكتروني”.

jasim.almahari
@hotmail.com

د. جاسم المحاري

هذا ما “كشفته” كورونا للعالم!

عنصرية اللقاح باقية
علـــى الرغـــم من تعهـــد بوريس جونســـون بتطعيم العالـــم، رفض زعماء 
مجموعة الســـبع مناشـــدات إليجاد مليارات الجنيهات إلنهاء نقص لقاح 
كورونـــا في البلدان الفقيرة، على الرغم من أن بوريس جونســـون وضع 
خطـــة “لتطعيـــم العالم” كهدف لقمـــة كورنوال التي عقـــدت في المملكة 
المتحـــدة األيـــام الماضية. وكمـــا قالت مجموعـــات المعونـــة والمهتمين 
بالعدالـــة الدولية، لقد فشـــلت الدول األغنى فـــي هذا العالم في مواجهة 
لحظة الحقيقة وفشلت في أول اختبار جدي لها لكي تعلن للعالم أنه ال 

عنصرية في توفير اللقاحات. 
عشـــية القمة، دعـــا أكثر من 100 من قادة العالم الســـابقين، بما في ذلك 
جـــوردون بـــراون وتونـــي بليـــر، مجموعة الســـبع إلـــى دفع ثلثـــي تكلفة 
برنامـــج عالمـــي حقيقي تبلغ 66 مليـــار دوالر، وكتب براون في صحيفة 
“إندبندنـــت” ان هذه الخطـــوة لن تنهي “الفصل العنصـــري في اللقاحات 
فحســـب، بل ســـتكون عمالً من أعمال المصلحة الذاتية”، مما يؤدي إلى 
انتعاش اقتصادي بقيمة 9 تريليونات دوالر بحلول عام 2025، كما قال 

صندوق النقد الدولي.
وقالـــت منظمـــة أنقـــذوا األطفـــال إنـــه “مـــن المخيـــب لآلمـــال بشـــدة أن 
يتجنب بوريس جونســـون القضية الرئيســـية التـــي يواجهها خالل قمة 
مجموعة السبع وهي إيجاد األموال لتطعيم العالم”، ورغم كل النداءات 
والصرخـــات التـــي وجهـــت لقمـــة األغنيـــاء، إال أن القـــادة الحاضرين لم 
يوافقـــوا إال علـــى حوالـــي ١٠ بالمئة فقط مـــن المطلوب لتلقيـــح العالم، 
وذهبت وعود بوريس جونســـون الســـابقة أدراج الرياح.. فلماذا اجتمع 
قادة مجموعة الســـبع الصناعية وما الذي قدموه للعالم في أهم مشكلة 

تواجه االقتصاد العالمي كله وليس اقتصاد الدول الفقيرة فقط؟
العالـــم المتمديـــن والـــدول الغنيـــة تطلـــق شـــعارات كثيرة حـــول حقوق 
اإلنسان ورفض العنصرية والتمييز وغيرها من الشعارات، لكن في أول 
تجربة لتقديم الدليل العملي لم يســـتطيعوا ســـوى ترجمة ١٠ في المئة 

فقط من الشعارات إلى واقع عملي.

B7747@hotmail.com

بثينة خليفة قاسم

سالمة األغذية وإجراءات مكافحة كورونا دوليا
ُيصـــاب الكثير من األشـــخاص باألمراض ويموت بعضهم نتيجـــة تناول أغذية 
غيـــر ســـليمة وال مأمونة، فالســـالمة الغذائية من أولويات الصحـــة العامة التي 
يجب أن تلتفت إليها الدول والمنتجون والعمل على استدامتها بتوفير أطعمة 
أكثـــر أمنـــا. إن األمـــراض المنقولـــة والتي تدخل الجســـم عن طريـــق األغذية ال 
يمكـــن رؤيتهـــا بالعيـــن المجـــردة، وما يضمـــن بقاء األغذيـــة آمنة هو ســـالمتها 
مـــن الفيروســـات والبكتيريـــا فـــي كل مرحلـــة من مراحـــل إنتاجهـــا وصوال إلى 

مستهلكها.
وتقـــدر “منظمـــة الصحة العالميـــة” “وجود نحو 600 مليـــون حالة من األمراض 
المنقولـــة عن طريـــق األغذية ســـنوًيا، وأكثر المتأثرين بها ُهـــم المتضررون من 
النزاعـــات والمهاجريـــن واألطفـــال، ويموت نحو 420 ألف شـــخص ســـنوًيا بعد 
تناولهـــم أطعمـــة ملوثة، منهـــم 125 ألف طفل”، لذا، فإن اليوم العالمي لســـالمة 
األغذية ينبه إلى العمل على اكتشـــاف الملوثات الغذائية ومنع تداول األغذية 
الملوثـــة والعمـــل علـــى تحقيـــق األمن الغذائـــي بما يحفـــظ حياة النـــاس، ويعد 
تـــداول هـــذه األغذيـــة وبيعها وتوزيعهـــا جريمة بحق البشـــرية، لذلـــك البد من 
تعزيـــز الجهود والتعاون لضمان تناول طعام آمن للتقليل من انتشـــار األمراض 
عن طريق األغذية الملوثة بالبكتيريا والفيروســـات واإلشـــعاعات النووية، كما 
يتطلـــب امتثال الـــدول والمنتجين للمعاييـــر العالمية لألغذيـــة إنتاًجا وإعداًدا 
ونقاًل وتخزيًنا وتسويًقا واستهالًكا، وتوفير المياه النظيفة وتطبيق الممارسات 
الزراعيـــة الجيـــدة وتعزيز اســـتخدام إدارة ســـالمة األغذية، فســـالمة األغذية 

مسؤولية مشتركة بين الحكومات والمنتجين والمستهلكين.
وتعد ســـالمة األغذيـــة من إجراءات مكافحة “الكوفيد 19” وســـالالته، فتناول 
غـــذاء صحـــي وآمن ُيســـاهم فـــي التعافي منـــه، وعلـــى الرغم مـــن أن فيروس 
كورونا ال ينتقل عن طريق األغذية إال أنه يجب التركيز على القضايا المتعلقة 
بســـالمة األغذية ومحاربتها كالغش ومراقبة ُنظم المنتج الغذائي في المصانع 
والمـــزارع حتـــى وصولـــه ليـــد المســـتهلك. إن التعـــاون المنشـــود بيـــن الـــدول 
والمنتجين والمستهلكين في مجال سالمة األغذية سيعمل على التخفيف من 
وطأة تأثيرات كورونا االجتماعية واالقتصادية، وعلى الدول التعاون لتسهيل 
اإلمـــدادات الغذائية اســـتيرادا وتصديـــرا بما ُيقلل من نقص الســـلع الذي عانته 
األســـواق العالمية خـــالل فترة كورونا دون أن تتأثر جودة وســـالمة المنتج أو 
التقليـــل من الرقابـــة عليه، وعدم التهـــاون في تطبيـــق البروتوكوالت الصحية 

على مختلف أنواع السلع الغذائية وتطوير آلياتها. 
إن الهـــدف مـــن مراقبـــة المنتج الغذائي هو اســـتهالك غذاء آمـــن دون التعرض 

لمخاطر صحية محتملة.

عبدعلي الغسرة
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