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تمديد  الصحة  وزارة  أعلنت 
لتطعيم  الثانية  الجرعة  مــوعــد 
وإعــادة جدولتها حتى  سبوتنيك 
وذلك  الجديدة،  الدفعات  وصول 
ــة عــمــلــيــات  بــســبــب إعـــــــادة جــــدولــ
االنـــــــتـــــــاج والــــــتــــــوريــــــد لـــلـــشـــركـــة 
المصنعة، مؤكدًة أن التمديد في 
أخـــذ الــجــرعــة الــثــانــيــة لـــن يــؤثــر 
زيادة  وأن  التطعيم،  فاعلية  على 
ــا بــيــن الــجــرعــتــيــن قد  الــفــتــرة مـ
التطعيم  زيادة فاعلية  إلى  تؤدي 

في بعض الحاالت.
إلــى  الــصــحــة  وزارة  وأشــــــارت 
المصنعة  الــشــركــة  مــع  تــواصــلــهــا 
لتطعيم سبوتنيك لتوفير الكمية 
الالزمة والتأكد معها من مواعيد 
تسليم الشحنات للمملكة، مؤكدة 
لتطعيم  الــمــســجــلــيــن  جــمــيــع  أن 
ســبــوتــنــيــك ســيــتــم الـــعـــمـــل عــلــى 
ــادة جـــدولـــة مــواعــيــد الــجــرعــة  ــ إعـ

الثانية عبر تطبيق مجتمع واعي 
وفًقا لمواعيد الدفعات الجديدة 

المقرر وصولها للمملكة.
بـــأن تمديد  الــــــوزارة  ونـــوهـــت 
ــتــــرة بـــيـــن الــــجــــرعــــة األولــــــى  ــفــ الــ
التوصيات  بحسب  جــاء  والثانية 
الــــــــتــــــــي خـــــلـــــصـــــت لــــــهــــــا لـــجـــنـــة 
ــيـــمـــات بـــــــــــوزارة الـــصـــحـــة  ــعـ ــتـــطـ الـ
ــبـــحـــريـــن، مــــن خـــالل  بــمــمــلــكــة الـ
عمل  آللــيــة  وتقييمها  متابعتها 
لفيروس  الــمــضــادة  التطعيمات 
إلى  )كــوفــيــد-19(، مشيرًة  كــورونــا 
ما تقوم به اللجنة في هذا الصدد 
وتحديد  اإلرشـــادات  بهدف وضــع 
موعد التطعيم بالجرعة الثانية، 
أصدرته منظمة  ما  إلى  مستندة 
الفترات  حــول  العالمية  الصحة 
التطعيم  جرعتي  بين  المناسبة 
الـــتـــي تـــم الــتــصــريــح لـــهـــا، والــتــي 
الطبية  الهيئات  مسؤولية  تكون 

كل  الصحة في  ووزارات  المحلية 
بلد بأن تتولى هذه المهمة، بعد 
والتجارب  التقييم  نتائج  دراســة 
مع  اســتــخــدامــه،  تــم  تطعيم  لكل 
ــذ بــعــيــن االعـــتـــبـــار فــعــالــيــة  ــ األخــ
الــتــطــعــيــمــات، إلـــى جــانــب إدخـــال 
ــلــــى عــمــلــيــة  ــة عــ ــ ــرونـ ــ ــمـ ــ ــعــــض الـ بــ

التطعيم.
الجرعة  أخــذ  أهمية  وأكـــدت 
ــم تـــحـــقـــيـــق  ــ ــتـ ــ ــي يـ ــ ــكـ ــ ــة لـ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــثـ ــ الـ
ــي مـــــن خــــالل  ــاعــ ــنــ ــمــ الـــــهـــــدف الــ
باتخاذ  منوهة  الثانية،  الجرعة 
أفـــــضـــــل الـــــــــقـــــــــرارات فــــــي نـــطـــاق 
وأوضــحــت  المتاحة،  اإلمــكــانــيــات 
الجرعتين  ذات  التطعيمات  أن 
تــــهــــدف إلــــــى تـــحـــقـــيـــق الـــفـــائـــدة 
الـــجـــرعـــة  ــتـــولـــى  تـ إذ  ــقــــصــــوى،  الــ
المناعية،  الذاكرة  إطالق  األولــى 
الثانية  الــجــرعــة  تــقــوم  فــي حــيــن 

بتعزيزها.

ال�سحة تمدد موعد الجرعة الثانية لتطعيم »�سبوتنيك«

أكدت الدكتورة نجاة أبوالفتح 
الـــعـــامـــة  الـــصـــحـــة  إدارة  مــــديــــرة 
في  والمقيمين  المواطنين  دور 
اإلســــهــــام فـــي الـــجـــهـــود الــوطــنــيــة 
ــــن انـــتـــشـــار  ــبــــذولــــة لـــلـــحـــد مـ الــــمــ
فيروس كورونا، منوهًة بالتزامهم 
السابقة  الفترة  خــالل  المسؤول 
ــــت فـــــــي خـــفـــض  ــمـ ــ ــاهـ ــ والـــــــتـــــــي سـ
نحو  القائمة  الــحــاالت  مــؤشــرات 
ــول إلــــى الـــهـــدف الــمــنــشــود  الـــوصـ

وحفظ صحة وسالمة الجميع.
ودعت الدكتورة أبو الفتح إلى 
ضــــرورة مــواصــلــة دعـــم ومــســانــدة 
الـــجـــهـــود الــكــبــيــرة الـــتـــي يــبــذلــهــا 
الفريق الوطني الطبي للتصدي 
ــا )كـــوفـــيـــد-19(  ــورونــ لـــفـــيـــروس كــ
والتمريضية  الطبية  والــطــواقــم 
ــهـــات الـــمـــســـانـــدة مــنــذ بــدء  والـــجـ
الــجــائــحــة حــتــى الـــيـــوم مـــن أجــل 

للفيروس،  التصدي  سبل  تعزيز 
توحيد  هــو  الــمــطــلــوب  أن  مبينة 
الجهود المشتركة وتكثيف العمل 
مــن الــجــمــيــع فــي ســبــيــل تحقيق 
ــوة، والـــمـــبـــادرة  ــمـــرجـ ــداف الـ ــ ــ األهـ
عبر  لجهوده  فــرد  كــل  بمضاعفة 
بتشديد  حــولــه  مــن  جميع  حــثــه 
االحترازية  بــاإلجــراءات  االلــتــزام 
ــات مــن أجــل مملكة  فــي كــل األوقـ

البحرين.
»أبوالفتح«  الدكتورة  ونوهت 
بــــــضــــــرورة مــــــراعــــــاة اإلجـــــــــــراءات 
االحـــتـــرازيـــة فــي جــمــيــع األمــاكــن 
للمساهمة  االخـــتـــالط  وتــقــلــيــل 
بــفــاعــلــيــة فـــي الــحــد مـــن انــتــشــار 
معدالت  وخفض  كــورونــا  فيروس 
ــى مــواصــلــة  ــ ــة إلـ ــيــ ــاره، داعــ ــتــــشــ انــ
والمقيمين  الــمــواطــنــيــن  الـــتـــزام 
بــالــقــرارات الــصــادرة بــشــأن الحد 

مــــن انـــتـــشـــار الــــفــــيــــروس، مـــؤكـــدة 
ضرورة مواصلة االلتزام بتطبيق 
مـــعـــايـــيـــر الـــتـــبـــاعـــد االجـــتـــمـــاعـــي 
عند  وخصوصا  الكمامات  ولبس 
مقابلة أفراد األسرة ممن لديهم 

أمــــراض وظــــروف صــحــيــة كامنة 
أو كــبــار الــســن الــمــعــرضــيــن أكــثــر 
ــى جـــانـــب اســتــخــدام  لــلــخــطــر، إلــ
ــديــــن  ــيــ الــــمــــعــــقــــمــــات وغـــــســـــل الــ

باستمرار.
وأشـــــــــــــــــــــارت إلــــــــــــى خــــــطــــــورة 
الـــتـــجـــمـــعـــات الـــعـــائـــلـــيـــة وأهــمــيــة 
الــواحــدة  األســـرة  على  اقتصارها 
المقيمة في نفس المسكن وعدم 
الخروج من المنزل إال للضرورة، 
بــأن االلــتــزام بــاإلجــراءات  منوهًة 
ــو الـــســـبـــيـــل إلـــى  والـــتـــعـــلـــيـــمـــات هــ
خــفــض عــــدد الـــحـــاالت الــقــائــمــة 
المرحلة  أن  خــاصــة  بــالــفــيــروس 
الفيروس  مــواجــهــة  مــن  الحالية 
تتطلب مزيًدا من االلتزام، وذلك 
ــا عـــلـــى صـــحـــة وســـالمـــة  ــاًظــ ــفــ حــ
وخــاصــة  المجتمع  أفــــراد  جميع 
كــبــار الــســن وأصـــحـــاب األمــــراض 

الفيروس  يشكل  حيث  المزمنة 
خطًرا على سالمتهم.

وقدمت مديرة الصحة العامة 
عظيم شكرها وامتنانها لكل فرد 
ــن نــفــســه ومــجــتــمــعــه،  ــؤول عـ ــسـ مـ
وقــيــامــه بـــــدوره الــمــخــلــص تــجــاه 
مكتسباته،  على  للحفاظ  وطنه 
ــود  ــهــ ــجــ الــ ــع  ــيــ ــمــ جــ أن  مـــــــؤكـــــــدة 
الــوطــنــيــة الــمــخــلــصــة الــمــقــدمــة 
ــم الـــطـــبـــيـــة  ــ ــواقــ ــ ــطــ ــ مــــــن قــــبــــل الــ
والتنسيق  والــتــعــاون  والــصــحــيــة، 
ــبـــذول  الـــمـــشـــتـــرك والـــجـــهـــد الـــمـ
المعنية  الــجــهــات  مختلف  بــيــن 
والــمــواطــنــيــن  الــبــحــريــن  بمملكة 
مجمل  تطبيق  فــي  والــمــقــيــمــيــن 
والتدابير  االحترازية  اإلجــراءات 
ــار  ــتـــشـ ــلـــحـــد مـــــن انـ ــة لـ ــيــ ــائــ ــوقــ الــ
الفيروس، الطريق الصحيح نحو 

إنهاء الجائحة.

ف���ي والمقيمي���ن  المواطني���ن  دور  توؤك���د  العام���ة  ال�سح���ة  مدي���رة 

الإ�س��هام بالجه��ود الوطني��ة المبذول��ة للح��د م��ن انت�س��ار فيرو���س كورون��ا

بــــرئــــاســــة الــــدكــــتــــور مــــــال اهلل 
الحمادي، وعضوية المحامية دينا 
ــيـــال كــوهــيــن،  الــلــظــي، والــســيــد دانـ
عقدت لجنة زيارة أماكن االحتجاز 
األول  العادي  اجتماعها  والمرافق 

عن بعد. 
اجتماعها  الــلــجــنــة  افــتــتــحــت 
ومهام  اختصاصاتها  باستعراض 
ــــوط بــهــا  ــنـ ــ ــمـ ــ ــا والـــــــــــــدور الـ ــهـ ــلـ ــمـ عـ
لألعضاء الجدد، وذلك بعد صدور 
 )22( رقـــم  الــســامــي  الملكي  األمـــر 
لسنة 2021 بتعيين أعضاء مجلس 
مــــفــــوضــــي الــــمــــؤســــســــة الـــوطـــنـــيـــة 
لــحــقــوق اإلنـــســـان، وقـــــرار مجلس 
ــيــــن بــــتــــحــــديــــد رؤســـــــاء  الــــمــــفــــوضــ
الدائمة. النوعية  اللجان  وأعضاء 
ومـــن ثـــم نــاقــشــت الــلــجــنــة مجمل 
وما  السابقة  وتوصياتها  قــراراتــهــا 
اتـــخـــذ فــيــهــا مـــن إجـــــــــراءات، ومــن 

منطلق حرص اللجنة على تفعيل 
مجال  فــي  الرقابي  المؤسسة  دور 
حــمــايــة وتــعــزيــز حــقــوق اإلنـــســـان، 
ــالح  ــ مــــراكــــز اإلصــ فــــي  ســـيـــمـــا  وال 
الصحية  الــرعــايــة  ودور  والــتــأهــيــل 

وسكن  والتعليمية  واالجــتــمــاعــيــة 
مــكــان  أي  أو  األجــنــبــيــة  الــعــمــالــة 
آخـــر يــشــتــبــه فـــي أن يــكــون مــوقــًعــا 
ــان، فقد  النــتــهــاكــات حــقــوق اإلنـــسـ
اســتــكــمــلــت الـــلـــجـــنـــة مــنــاقــشــاتــهــا 

حــــول قـــرارهـــا الــســابــق والــمــتــعــلــق 
بــــــإعــــــداد دلــــيــــل إرشـــــــــــادي مـــوحـــد 
ــر زيــــــــــــارات تــلــك  ــيـ ــايـ ــعـ ــمـ خـــــــاص بـ
األماكن للتأكد من توافر المبادئ 
األساسية لمعايير حقوق اإلنسان 

فـــيـــهـــا. كـــمـــا اســـتـــكـــمـــلـــت الــلــجــنــة 
مناقشة ما تم بشأن قرارها السابق 
التي  المنزلية  بالعمالة  المتعلق 
تــعــمــل بــنــظــام الــســاعــات الــيــومــيــة، 
إلى جانب التأكد من مدى مالئمة 
أماكن سكنهم وتوافقها مع مبادئ 
ومعايير حقوق اإلنسان، وتم اتخاذ 
الــــــالزم حـــيـــالـــه. وبــحــثــت الــلــجــنــة 
خـــطـــة عــمــلــهــا لــلــفــتــرة الـــقـــادمـــة، 
ميدانية  بزيارات  القيام  واقترحت 
ــة  ــايــ ــرعــ الــ ومــــــراكــــــز  دور  لـــبـــعـــض 
كبار  برعاية  المعنية  االجتماعية 
الــســن، واألشــخــاص ذوي اإلعــاقــة، 
وذلـــك لــالطــالع عــن كــثــب عــلــى ما 
تلك  إدارة  قــبــل  مـــن  تــنــفــيــذه  يــتــم 
فيروس  مواجهة  ظــل  فــي  المراكز 
ــلــــى مــــدى  كـــــــورونـــــــا، والـــــــوقـــــــوف عــ
اإلنــســان  حــقــوق  بمعايير  االلــتــزام 

مع مرتاديها.

»الوطنية لحقوق الإن�سان« �ستزور مراكز رعاية كبار ال�سن والأ�سخا�س ذوي الإعاقة

} دانيال كوهين. } د. مال اهلل الحمادي. } دينا اللظي.

كتب: محمد القصاص 
ذكــــر عــضــو جــمــعــيــة ســتــرة 
لــلــصــيــاديــن عـــبـــداهلل اضـــرابـــوه 
ســعــر سمك  ــاع  ــفــ ارتــ ســبــب  ان 
الــصــافــي وغــيــره مــن األصــنــاف 
يــرجــع إلـــى شـــح االســـمـــاك في 
مستويات  ارتفاع  بسبب  البحر 
ــد واســـــتـــــنـــــزاف  ــ ــيـ ــ ــصـ ــ ــد الـ ــ ــهـ ــ جـ

المخزون السمكي.
ــار الــخــلــيــج«:  ــبـ ـــ»أخـ ــال لـ ــ وقـ
في  تنظيم  إلــى  بحاجة  بحرنا 
يعج  بــات  ألنــه  الصيد  عمليات 
الــوافــدة  العمالة  مــن  بالعديد 
بــمــنــظــومــتــه  تـــكـــتـــرث  الـــتـــي ال 
البيئية، فوجود األعداد الكبيرة 
مــن الــعــمــالــة الـــوافـــدة الــمــّقــدر 
ــا بــــحــــوالــــي6400 عــامــل  عــــددهــ
ســتــضــر بــالــثــروة الــبــحــريــة وأن 

يتحمله  ال  الكبير  الــعــدد  هــذا 
قطاع مهنة الصيد، األمر الذي 
الوافدة  العمالة  إلى تغول  أدى 
الستنزاف  المصائد  أغلب  في 

موردنا الغذائي.
ضـــمـــن  ــن  ــ ــ مـ أن  وأوضـــــــــــــح 
أســــــبــــــاب اســـــتـــــنـــــزاف الـــصـــيـــد 
أيـــــضـــــا هــــــو إغـــــــــــراق الــــقــــطــــاع 
ــي ال  ــتـ بـــمـــئـــات الـــتـــراخـــيـــص الـ
ــا ومــســاحــة  ــ ــدادهـ ــ تــتــنــاســب أعـ
ظهرت  لذلك  ونتيجة  الصيد، 
ــرة لـــثـــروتـــنـــا  ــ ــدمـ ــ مــــمــــارســــات مـ
االســمــاك  وأصبحت  السمكية 
الفرصة  تحصل  ال  الــصــغــيــرة 
الــكــافــيــة لــلــنــمــو والــتــكــاثــر في 

موائلها.
ــد  ــيـ صـ أن  إلـــــــــــى  ولـــــــفـــــــت 
االســمــاك فــي مــواســم تكاثرها 
أّثر بشكل سلبي على المخزون 

ــة االســـمـــاك  ــاصــ الــســمــكــي وخــ
والشعري  كالهامور  المشهورة 

كبير  ضغط  وهــنــاك  والصافي 
على هذه األنواع بالذات وإذا لم 
يتم تنظيم صيدها فستنحسر 
كــغــيــرهــا مــــن االســــمــــاك الــتــي 

كانت موجودة من قبل.
ضـــمـــن  مـــــــــن  أن  وبـــــــــّيـــــــــن 
أســبــاب كــثــرة الــعــمــالــة الــوافــدة 
ــدم انــتــظــام  ــ فــــي الـــبـــحـــر هــــو عـ
قبل  مــن  البحرية  التراخيص 
تــســتــغــل في  إذ  بــعــض مــالكــهــا 
)زاد  الباطن مما  تأجيرها من 
الطين بلة( في تدهور البحر.  
ــا بــــشــــأن صـــيـــد الـــروبـــيـــان  ــ ــ وأمـ
النظر  إعــادة  اضرابوه  فيتمنى 
فــــي قـــــــراره بــالــصــيــد الــمــعــتــاد 
لـــلـــبـــحـــارة، وبــحــســب رأيـــــه فــإن 
القرار األخير لم يحقق الغاية 
ــودة كـــــــون مـــســـتـــويـــات  ــشــ ــنــ ــمــ الــ
مرتفعة  مــازالــت  الصيد  جهد 

السمكي  المخزون  واســتــنــزاف 
مـــــازال مــتــشــعــبــا واألمــــــور غير 
الصيادين  من  فالكثير  مبشرة 
ــن الـــصـــيـــد بــســبــب  ــ ــوا عـ ــفــ ــوقــ تــ
لهم،  الوافدة  العمالة  مزاحمة 
مشيًرا إلى أن زيادة طرح كميات 
بخمسين  تقدر  التي  الروبيان 
طنا كما شهدناها في السنوات 
كميات  قلة  الماضية ستعوض 
االســـــــــمـــــــــاك فـــــــي الـــــمـــــخـــــزون 
الـــغـــذائـــي وبـــالـــتـــالـــي ســتــســهــم 
ــفــــض أســـــعـــــارهـــــا لــــدى  ــي خــ ــ فــ
مع  حــديــثــه  وفـــي  المستهلك. 
اتضح  الــصــيــد  مهنة  أصــحــاب 
ضعف  مــن  يشكون  أغلبهم  أن 
الـــحـــال جـــــراء قــلــة الــمــخــزون 
السمكي وأن رحالت الصيد ال 
تغطي مصاريفهم، األمر الذي 

جعل الديون تتراكم عليهم.

الأ�س���ماك  م�سائ���د  حماي���ة  اإل���ى  تدع���و  لل�سيادي���ن«  »�س���ترة 

} عبداهلل أضرابوه.

ــورة جــــهــــاد  ــ ــ ـــتـ ــ ـــدكــ ــ ــت الــ ــ ــنــ ــ أثــ
عــبــداهلل الــفــاضــل، رئــيــس لجنة 
ــات بــمــجــلــس الـــشـــورى،  ــدمـ ــخـ الـ
على قــرار مجلس الــوزراء بشأن 
الـــمـــوافـــقـــة عــلــى تــطــبــيــق نــظــام 
حماية أجور العمال في منشآت 
ــدء هيئة  ــ وبـ الــــخــــاص،  الـــقـــطـــاع 
تنظيم سوق العمل في تطبيقه، 
التي  الحثيثة  بالجهود  مشيدًة 
ــا الــــحــــكــــومــــة مـــــن أجــــل  ــهـ ــذلـ ــبـ تـ
االرتقاء ببيئة العمل في مملكة 
الــبــحــريــن، بــمــا يــحــفــظ حــقــوق 

أصحاب العمل والعمال.
وأكــــدت الــفــاضــل أن الــتــزام 
أصـــحـــاب الــعــمــل بـــســـداد أجـــور 
الـــعـــمـــال فــــي مـــواعـــيـــدهـــا وفـــقـــًا 
األجــور من شأنه  لنظام حماية 
الــنــزاعــات  تقليل  فــي  يسهم  أن 
حسمها،  على  ويعمل  العمالية 
ــن حــــقــــوق  ــمــ ــضــ ــا يــ ــ ــمـ ــ وذلـــــــــــك بـ
جــمــيــع األطـــــــراف، مــشــيــرًة إلــى 
يعد  األجــــــور  حــمــايــة  نـــظـــام  أن 
سوق  تنظيم  هيئة  بــرامــج  أحــد 
بيئة  توفير  إلــى  الهادفة  العمل 
القطاع  وآمنة في  عمل مناسبة 
ــاص، عـــبـــر رفــــــع مــســتــوى  ــ ــخــ ــ الــ

ــــظ حــــقــــوق  ــفــ ــ الــــشــــفــــافــــيــــة وحــ
األطــــــــــراف الـــمـــتـــعـــاقـــدة، حــيــث 
يــرصــد الــنــظــام عــمــلــيــات صــرف 
ـــور لــلــعــامــلــيــن والـــعـــامـــالت  ــ األجـ
ووافدين، ويقيس  من مواطنين 
ــــدى الــــتــــزام الـــمـــنـــشـــآت بــدفــع  مـ
ــــت الـــمـــحـــدد  ــوقـ ــ ــي الـ ــ األجـــــــــور فـ
مما  عليها،  المتفق  وبالقيمة 
ــي تـــقـــلـــيـــص خـــالفـــات  ــ يـــســـهـــم فـ
األجور بين المؤسسات الخاصة 

والعاملين فيها.
آلية  أن  الــفــاضــل  وأضـــافـــت 

ــلــــى ثــــالث  ــيـــق الــــنــــظــــام عــ ــبـ تـــطـ
ــذا  مـــــراحـــــل، تـــعـــكـــس مــــيــــزات هـ
ــــالل شــمــولــه  الـــتـــطـــبـــيـــق مــــن خــ
ــتـــي يــعــمــل لــديــهــا  لــلــمــنــشــآت الـ
وكــذلــك  عـــامـــل،  مـــن 500  أكـــثـــر 
الــــشــــركــــات الـــتـــي يــعــمــل لــديــهــا 
عــامــال،   50 ذلــــك حــتــى  دون  مـــا 
الــتــي يعمل  لــلــمــنــشــآت  وصـــــواًل 
لديها أقل من 49 عامال، مؤكدًة 
المرنة  التنظيمية  السياسة  أّن 
ــم الــــقــــطــــاع الــــخــــاص بــمــا  تــــدعــ
مع  التكيف  على  قدرته  يضمن 

اآلليات بشكل منّظم وميّسر.
الفاضل  دعــت  الختام  وفــي 
المبادرة  إلــى  أصــحــاب األعــمــال 
المصرفية  الحسابات  فتح  فــي 
كافة  لتسهيل  لديهم،  للعاملين 
بتطبيق  المتعلقة  ـــراءات  ــ اإلجـ
نـــظـــام حــمــايــة األجــــــور، مــشــيــرًة 
إلى أن النظام سيوفر ألصحاب 
األعمال ما يثبت ويوثق دفعهم 
ــال، األمـــــــر الــــذي  ــمــ ــعــ ألجـــــــور الــ
يــجــنــبــهــم الـــمـــشـــاكـــل الــعــمــالــيــة 
ــع الــــــرواتــــــب،  ــ ــدفـ ــ ــة بـ ــقـ ــلـ ــعـ ــتـ ــمـ الـ
محيط  على  الحفاظ  ويضمن 

عمل مهني ومستقر ومنتج.

رئي�شة لجنة الخدمات بال�شورى:

تقليل  ف���ي  ي�����س��ه��م  الأج�������ور  ح��م��اي��ة  ن���ظ���ام 

ح�سمها ع��ل��ى  وي��ع��م��ل  ال��ع��م��ال��ي��ة  ال���ن���زاع���ات 

} د. جهاد الفاضل.

} جانب من الدورة التدريبية لجمعية الهالل االحمر البحريني.

الهالل  جمعية  متطوعي  مــن   55 نحو  شـــارك 
األحمر البحريني في دورة تدريبية عن بعد نظمتها 
للصليب  الــدولــيــة  اللجنة  مــع  بالتعاون  الجمعية 
التعاون  مجلس  لــدول  اإلقليمية  والبعثة  األحمر، 
ثالثة  مدى  على  وتدربوا  تعرفوا  الخليجية، حيث 

أيام على مفهوم »التطوع وإدارة المتطوعين«.
التدريبية  الـــدورة  هــذه  من  األول  اليوم  وشمل 
بالحركة  التعريف  حــول  تمحورت  عمل  ورش  عــدة 
الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر، ومدونة 
السلوك على مستوى الحركة، وأدوار ومبادئ العمل 
الــثــانــي مــواضــيــع من  الــيــوم  اإلنــســانــي، فيما شمل 
والهجرة  األحــمــر  للصليب  الدولية  اللجنة  بينها 
واستخدام  العائلية،  الروابط  إعــادة  ومقدمة حول 
تكنولوجيا المعلومات للعثور على المفقودين في 
الــكــوارث، أمــا الــيــوم الثالث مــن الـــدورة فقد تــدرب 
البحريني على استخدام  الهالل األحمر  متطوعو 
منصات التواصل االجتماعي في اإلعالم اإلنساني 
للضحايا  اآلمــن«  بـ»الوصول  ما يسمى  إلى  إضافة 

وتقديم العون لهم.
الــهــالل األحــمــر  الــعــام لجمعية  ــال األمــيــن  وقـ
الــدورة  هــذه  إن  الحادي  مبارك  األستاذ  البحريني 
بناء  الجمعية على مواصلة  إطار حرص  في  تأتي 
البحريني في شتى  الشباب  قدرات متطوعيها من 

واإلنساني،  اإلغاثي  بالعمل  الصلة  ذات  المجاالت 
وتــأهــلــيــهــم وتـــدريـــبـــهـــم والـــتـــأكـــد مــــن جــاهــزيــتــهــم 
في  للمحتاجين  الــعــون  على  الــدائــمــة  المستمرة 

الكوارث واألزمات ومختلف الظروف.
وأشار إلى أن هذه الدورة شكلت فرصة مواتية 
األحمر  الهالل  متطوعي  بين  المباشر  لالحتكاك 
في  يسهم  ومــا  العالم،  حــول  ونظرائهم  البحريني 
االرتـــقـــاء بــمــعــايــيــر الــعــمــل الــتــطــوعــي فـــي جمعية 
الهالل األحمر البحرينية ومواصلة االستفادة من 

التجارب العالمية المتقدمة في هذا المجال.
قبل  من  الندوة  هذه  في  المشاركين  بين  ومن 
جمعية الهالل األحمر البحريني كل من الدكتورة 

نيلوفر جهرمي ومحمد البصري وعلي مدن.
وقــــد أوضـــــح رئـــيـــس لــجــنــة الـــعـــالقـــات الــعــامــة 
فــي الجمعية االســتــاذ عــلــي كــاظــم مـــدن بـــأن هــذه 
كأحد  التطوع  ركزت على مفهوم  التدريبية  الــدورة 
للصليب  الدولية  للحركة  األساسية  المبادئ  أهم 
األحمر والهالل األحمر، والذي ُيستمد من الدافع 
اإلنساني لدى جميع األفراد العاملين داخل الحركة 
الدولية سواء الذين يتقاضون أجًرا أو يعملون دون 
مقابل، الفتا إلى أن الحركة الدولية بشبكة واسعة 
األشخاص  حصول  تكفل  المتطوعين  من  وفريدة 

على المساعدات في جميع أنحاء العالم.

الأح����م����ر  ال�����ه�����ال  م�����ن  م���ت���ط���وع���ا   55

دول��ي��ة ت��دري��ب��ي��ة  دورة  ف���ي  ي�������س���ارك���ون 

} د. نجاة أبوالفتح.

ال��ب��ح��ري��ن ت��ح��ق��ق م���راح���ل م��ت��ق��دم��ة ل��ل��ق�����س��اء ع��ل��ى م��ر���س ال��ح��م��ى ال��ق��اع��ي��ة

} خالد أحمد حسن.

ــوزارة  ــ كــشــف وكـــيـــل الـــثـــروة الــحــيــوانــيــة بـ
ــلـــديـــات والــتــخــطــيــط  ــبـ األشــــغــــال وشـــــــؤون الـ
الــعــمــرانــي الــدكــتــور خــالــد أحــمــد حــســن بــأن 
مراحل  تحقيق  استطاعت  البحرين  مملكة 
ــاء عـــلـــى مــــــرض الــحــمــى  ــقـــضـ ــلـ ــة لـ ــدمـ ــقـ ــتـ مـ
خلو  إعــالن  يتم  أن  المتأمل  ومــن  القالعية، 
ــع نــظــام  ــمــــرض مــ مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن مــــن الــ
التحصين 2023 لتكون أول دولة في منطقة 

الخليج في السيطرة على المرض.
بــوزارة  الحيوانية  الــثــروة  وكــالــة  وشــاركــت 
ــلـــديـــات والــتــخــطــيــط  ــبـ األشــــغــــال وشـــــــؤون الـ
العمراني في الدورة التدريبية  والتي حملت 
عـــنـــوان »تـــحـــديـــث الــخــطــط االســتــراتــيــجــيــة 
لمرض الحمى القالعية«، وذلك تحت رعاية 

المنظمة العربية للتنمية الزراعية وبمشاركة 
 7 من  عقدت  والتي  األفريقية،  الــدول  بعض 

إلى 9 يونيو 2021.
وأشــار الوكيل إلــى أن هــذه الـــدورة تهدف 
إلى تحديث االستراتيجيات العالمية ومسار 
مرض الحمى القالعية لدول منطقة الشرق 

األوسط. 
وقــــــــال: »خـــــــالل الـــــــــدورة تـــمـــت مـــراجـــعـــة 
بالرؤية  يتعلق  فيما  الـــدول  تــقــدم  ومناقشة 
التي حددتها المنطقة  للقضاء على مرض 
أثبتت  وقد  المجترات،  في  القالعية  الحمى 
تحقيق  اســتــطــاعــت  بــأنــهــا  الــبــحــريــن  مملكة 
ومن  المرض  على  للقضاء  متقدمة  مراحل 
المرض  مــن  خلوها  إعـــالن  يتم  أن  المتأمل 

مع نظام التحصين 2023 فتكون أول دولة في 
منطقة الخليج في السيطرة على المرض«.

التي وصلت  المراحل  مراجعة  تمت  كما 
لها كل دولة من مراحل برنامج السيطرة على 
المرض، إلى جانب عرض الملف للمصادقة 
فـــي الــــــــدورة، إضـــافـــة إلــــى مــنــاقــشــة الــتــقــدم 
الــمــحــرز فـــي الــمــكــافــحــة اإلقــلــيــمــيــة لــمــرض 

الحمى القالعية. 
وخالل الدورة التي شارك فيها المعنيون 
بوكالة الثروة الحيوانية تم تحديد التحديات 
واحـــتـــيـــاجـــات الـــبـــلـــدان لــلــتــقــدم فـــي مــراحــل 
للبلدان  خطة  وضــع  تــم  كما   ،  PCP-FMD
إلحــــراز تــقــدم تــدريــجــي فــي مــكــافــحــة مــرض 

الحمى القالعية. 

الشيخ  أول  الفريق  استقبل 
وزير  آل خليفة  بن عبداهلل  راشــد 
الشيخ  أمــــس،  الــداخــلــيــة، صــبــاح 
خليفة  آل  عبدالرحمن  بن  هشام 
ــافـــظـــة الـــعـــاصـــمـــة  مـــحـــافـــظ مـــحـ
اإلنــجــاز  تحقيق  بمناسبة  وذلـــك 
الصحة  منظمة  بــإعــالن  الــدولــي 
العالمية »المنامة مدينة صحية« 
كــــــأول عـــاصـــمـــة فــــي إقـــلـــيـــم شـــرق 

المتوسط.
وأشاد وزير الداخلية بالرعاية 
الكريمة لحضرة صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
البحرين، وبالدعم  مملكة  ملك 
المستمر لصاحب السمو الملكي 
ــد آل  ــمــ ــن حــ ــ ــان بــ ــمــ ــلــ ــر ســ ــ ــيــ ــ األمــ
رئيس مجلس  العهد  ولي  خليفة 
لتقديم افضل الخدمات  ــوزراء  الـ
للمواطنين  المعايير  اعــلــى  وفــق 
ــكــــة  ــلــ ــمــ ــن فــــــــــي مــ ــ ــيــ ــ ــمــ ــ ــيــ ــ ــقــ ــ ــمــ ــ والــ
التطور  مدى  يؤكد  البحرين مما 
الـــــــــذي وصـــــلـــــت إلـــــيـــــه الـــتـــنـــمـــيـــة 
القطاع  الصحي  في  المستدامة 
واالجـــــتـــــمـــــاعـــــي واالقــــــتــــــصــــــادي، 
ويعكس التزام المملكة بالمعايير 
للمجتمع  ومــشــاركــتــهــا  الـــدولـــيـــة 
ــدولـــي فـــي الــتــوجــهــات الــهــادفــة  الـ

الوعي  ونــشــر  الصحة  تعزيز  الــى 
الصحي.

الــــذي تضطلع  الــــدور  وثــّمــن 
ــة مــــن  ــمــ ــاصــ ــعــ بـــــــه مــــحــــافــــظــــة الــ
والبرامج  الــمــبــادرات  خــالل وضــع 
المعنية بتشجيع أفراد المجتمع 
ــادة الــوعــي  عــلــى الــمــشــاركــة فــي زيــ
بــالــقــضــايــا الــمــجــتــمــعــيــة، مــنــوهــًا 
ودوره  العاصمة  محافظ  بجهود 
في تحقيق هذا اإلنجاز المشرف، 
لــوزارة  وتــقــديــره  عــن شكره  معربا 
الــصــحــة وجــهــودهــا الـــبـــارزة الــتــي 
أسفرت عن تحقيق هذا اللقب في 
تطبيق  الدائم على  الحرص  ظل 
مــــبــــادئ االســـتـــثـــمـــار فــــي الــبــنــيــة 
الــصــحــيــة والــتــنــمــيــة الــحــضــريــة، 

بـــجـــودة الـــحـــيـــاة على  ــاء  ــ ــقـ ــ واالرتـ
ــو األمــــر  ــ ــدة، وهـ ــ ــعـ ــ مــخــتــلــف األصـ
الذي ساهم في نيل المنامة هذا 

اللقب.
مـــن جــانــبــه، أعــــرب مــحــافــظ 
ــره  ــكــ الـــــعـــــاصـــــمـــــة عـــــــن بــــــالــــــغ شــ
وتـــقـــديـــره لـــوزيـــر الــداخــلــيــة على 
الخطط  لكافة  ومساندته  دعمه 
والبرامج التي تنفذها المحافظة، 
ــر الـــبـــارز في  وهـــو مـــا كـــان لـــه األثــ
تــحــقــيــق الــعــديــد مـــن الــنــجــاحــات 
الصعيد  عــلــى  واالنـــجـــازات ســـواء 
العالمي، والنجاح في  أو  المحلي 
الصحية  المدينة  مفهوم  تعزيز 
والــمــســاهــمــة فـــي تــحــســيــن جـــودة 

الحياة.

وزير الداخلية ي�س�ي�د بدور مح�اف�ظ الع�ا�س�م�ة في 

المجتمعية بالق�سايا  الوعي  لزيادة  المبادرات  و�سع 

} وزير الداخلية خالل استقبال محافظ العاصمة.
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ت�سا�ؤالت حول 

نظام حماية االأجور

محميد احملميد malmahmeed7@gmail.com

**أول السطر:
ــاف  ــ ــد الـــهـــاجـــري رئـــيـــس األوقـ ــ حــســنــا فــعــل الــشــيــخ د. راشـ
السنية في تشكيل فريق فني لفحص الكبائن التابعة لألوقاف 
للجميع..  والــســامــة  األمـــن  لــضــمــان  الــمــحــافــظــات،  بمختلف 
الــكــبــائــن وتسجيل  الــمــدنــي رصـــد كــل  الــدفــاع  ونــأمــل مــن إدارة 
والمناسبة،  العاجلة  ــراءات  اإلجــ التــخــاذ  الــازمــة  الماحظات 
من خال زيارات ودوريات مستمرة ومتواصلة، للكبائن وغيرها. 

**تساؤالت حول نظام حماية األجور:
أبلغني أحد رجال األعمال أن النظام الذي قامت بتطبيقه 
مملكة البحرين )نظام حماية األجور(، هو نظام متطور جدا، 
الــقــضــاء على ظــاهــرة تأخير ســـداد األجــــور، وكذلك  مــن شــأنــه 
بشفافية،  العمال  حقوق  وضمان  العمالية،  المنازعات  تقليل 
الــبــحــريــن خــاصــة  ــر إيــجــابــيــات كــثــيــرة لمملكة  وفـــي هـــذا األمــ
باإلضافة  الحقوقي،  والملف  العمالي  بالملف  منها  المتعلقة 
إلى تأكيد العدالة وترسيخ مبادئ المجتمع البحريني األصيل 
وثقافته الراسخة في »إعطاء األجير أجره قبل أن يجف عرقه«، 
وادعـــى سوء  يــوم  أنكر عامل ذات  لــو  العمل  مــع حفظ حــق رب 

المعاملة، وعدم استام الراتب.
أن نظام حماية  إلى  العمل  أشــارت هيئة تنظيم سوق  وقد 
القطاع  فــي  العمل  بــإلــزام صــاحــب  نــظــام يقضي  »هــو  األجــــور: 
والمؤسسات  البنوك  مــن خــال  العمال  أجــور  بــســداد  الــخــاص 
المالية المرخصة، وفق مواعيد محددة«. كما أن النظام مطبق 

في معظم الدول الخليجية.
ــال ســــؤاال آخــــر: هـــل نــظــام حماية  ــمـ ثـــم ســألــت رجـــل األعـ
في  المنزلية  العمالة  عــن  ومـــاذا  للمؤسسات؟  إلــزامــي  األجـــور 
البيوت؟ فأجاب قائا: إن النظام إلزامي لكل المؤسسات، وتم 
الماضي على  تم تطبيقه في مايو  تطبيقه على مراحل، فقد 
على  تطبيقه  وسيتم  وأكــثــر(،  عامل   500( الكبيرة  المؤسسات 
المؤسسات المتوسطة في سبتمبر المقبل )499 - 50 عامل(، 
1 عامل( في   - الصغيرة )49  للمؤسسات  إلزاميا  فيما سيكون 
يناير العام المقبل 2022، علما بأنه اآلن اختياري على العمالة 
بأنه سيكون ملزما في فترة قادمة، ألن  أتوقع  المنزلية، ولكن 
الجميع اليوم يتعامل مع البنوك والحسابات البنكية، وبالطبع 
سيكون وفقا آلليات متاحة وسهلة، خاصة لكبار السن من اآلباء 

واألمهات، ممن يأتي بالعامل على اسمه. 
له: طيب وكيف  ثم سألت رجل األعمال ســؤاال آخر وقلت 
له  يــحــول  لــم  المؤسسة  أن صــاحــب  حــال  فــي  العامل  يتصرف 
الراتب الشهري؟ أو تم التحويل براتب ناقص؟ وكيف يتصرف 
صــاحــب الــعــمــل إذا أصـــر الــعــامــل عــلــى اســتــام راتــبــه نــقــدا وال 
يرغب بتحويله للبنك؟ فأجاب قائا: أوال في حال عدم استام 
الحماية  إلدارة  شكوى  تقديم  فيتم  ناقصا  استامه  أو  الراتب 
اإلجـــراءات  واتــخــاذ  العمل،  ســوق  تنظيم  هيئة  في  والتظلمات 
الــقــانــونــيــة ضــد صــاحــب الــعــمــل، أمـــا الــعــامــل الـــذي يــصــر على 
حقوق  لمصلحة  به  مسموح  غير  ذلك  فإن  نقدا  راتبه  استام 

الطرفين.
ــال أنــنــي ســـأطـــرح الــمــزيــد من  ــمـ وعــنــدمــا وجـــد رجـــل األعـ
األسئلة، قطع حديثي، وأرشدني إلى الموقع اإللكتروني لهيئة 
تنظيم سوق العمل )صفحة األسئلة الشائعة والمتكررة( بشأن 
الــتــســاؤالت  الشافية عــن  وقــد وجـــدت فيها اإلجــابــات  الــنــظــام، 
الكثيرة بشأن نظام حماية األجور.. وأنصح المهتمين بقراءتها 

واالطاع عليها.
**آخر السطر:

الصحافة،  عــاشــق  عــــدوان،  هــشــام  األســتــاذ  بــاألمــس فقدنا 
إعــامــي مــخــضــرم، وصــحــفــي بــــارع، مــهــنــي ومـــبـــدع، متميز في 
أســلــوبــه، وجـــريء فــي طــرحــه، كــان يــؤمــن بــأن الصحافة مشي 
فوق األشواك، ودخول في عش الدبابير.. وتعلمنا منه الكثير.. 
وألهم  جناته،  فسيح  وأسكنه  عـــدوان،  هشام  األســتــاذ  اهلل  رحــم 
وعمل  عــزيــزا..  عــاش  والسلوان..  الصبر  الكريمة  وأسرته  أهله 

مخلصا.. ورحل كريما. 

ــمــــن االفــــــتــــــتــــــاح عـــــرض  تــــضــ
رسمية  ومشاركات  مصورة  كلمات 
لــــراعــــي الــــمــــبــــادرة وزيـــــــر الــعــمــل 
والــتــنــمــيــة االجــتــمــاعــيــة األســتــاذ 
حميدان،  علي  محمد  بن  جميل 
الصحة  وزارة  وكيل  من  ومشاركة 
المانع،  خليفة  بن  وليد  الدكتور 
األستاذ  للجمعية  العام  واألمين 
الــكــاظــم، وممثلة  إبــراهــيــم  زكــريــا 
للجمعية  االستراتيجي  الشريك 
في المبادرة نادي روتاري المنامة 
ــر، بــاإلضــافــة  ــاقـ ــا بـ ــ ــاذة رؤيـ ــتــ األســ
عمل  من  الهامي  فيديو  لمقطع 
الجمعية يضم نخبة من محاربي 
تحديهم  عــن  يــتــحــدثــون  السكلر 

وإصرارهم على النجاح.
وفــــــــــي افــــــتــــــتــــــاح الــــــمــــــبــــــادرة 
ــل والــتــنــمــيــة  ــمـ ــعـ أعـــــــرب وزيـــــــر الـ
االجتماعية بأن القيادة الرشيدة 
فـــي مملكة  الــمــوقــرة  والــحــكــومــة 
والتنمية  العمل  ووزارة  البحرين 
كبير  بــدعــم  اهتمت  االجتماعية 
في  فقط  ليس  السكلر  لمرضى 
في  أيضا  ولكن  الصحي  الجانب 
الجانب العمالي وذلك من خال 
إصــــدار الــقــرار رقـــم 24 فــي الــعــام 
العمل  ســاعــات  بتخفيض   2013

الــيــومــيــة بــمــا ال يــقــل عـــن ســاعــة 
واحــــــدة لــلــعــمــال الـــذيـــن يــعــانــون 
المنجلي  الــــدم  فــقــر  مــــرض  مـــن 
األعمال  من  في مجموعة  الحاد 
فـــي الــقــطــاع الـــخـــاص والـــتـــي تم 

تحديدها في القرار ذاته.
ــعـــمـــل  الـ وزارة  أن  مــــــؤكــــــدا 
والــتــنــمــيــة االجـــتـــمـــاعـــيـــة تــســعــى 
دائـــمـــا لــتــحــفــيــز أصـــحـــاب الــعــمــل 
عــلــى تــوظــيــف مـــرضـــى الــســكــلــر، 
ــة  ــ ــراكـ ــ ــث نــــــشــــــأت عــــــاقــــــة شـ ــ ــيـ ــ حـ
مجتمعية فاعلة بين وزارة العمل 

والجمعية.
الكثير  »لقد شهدنا  وأضــاف: 
من قصص النجاح التي سطرها 
ــن هـــــذه الـــفـــئـــة فــي  ــرون مــ ــيـ ــثـ ــكـ الـ
تحدي المرض وأعراضه المؤلمة، 
واجتهدوا وثابروا ليقدموا دورهم 
الــقــطــاعــات  فــي مختلف  بــكــفــاءة 

الوظيفية«.
شــــــــــاكــــــــــرًا األمـــــــــيـــــــــن الــــــعــــــام 
على  وأعضاءها  السكلر  لجمعية 
لتحسين  الــمــســتــمــرة  جـــهـــودهـــم 
تقدم  مــن جهته  الــمــرضــى.  حياة 
األمـــيـــن الـــعـــام لــلــجــمــعــيــة زكــريــا 
من  لكل  الكبير  بالشكر  الكاظم 
الحياة  جــودة  تحسين  فــي  ساهم 

البحرين  فــي  الــســكــلــر  لــمــحــاربــي 
وفـــي مــقــدمــتــهــم حــضــرة صــاحــب 
عيسى  بن  حمد  الملك  الجالة 
المفدى،  الباد  عاهل  خليفة  آل 
ــــن صـــاحـــب  ــم ومـــتـــابـــعـــة مـ ــ ــدعـ ــ وبـ
بن  األمير سلمان  الملكي  السمو 
حمد آل خليفة ولي العهد رئيس 
الصحة  ووزارة   ، ــوزراء  الــ مجلس 
العمل  ووزارة  فــيــهــا،  والــعــامــلــون 
الداعمين  وكــل  المنامة  ــاري  وروتـ

للمحاربين في البحرين.

الجهود  بتضافر  أنه  مضيفًا 
حققت البحرين الريادة العالمية 
ــيـــة  ــلـ ــــض الـــخـ ــريــ ــ فـــــــي رعـــــــايـــــــة مــ
المنجلية، حتى باتت محل أنظار 
العالم كتجربة عالمية رائدة تليق 
بالبحرين، حيث شاركت البحرين 
االفريقي  الكونغرس  فــي  مــؤخــرًا 
والعديد  نيجيريا  رئيس  برعاية 
مــــــن الـــــمـــــؤتـــــمـــــرات اإلقـــلـــيـــمـــيـــة 
ــى تــأثــيــر  ــ والـــعـــالـــمـــيـــة. الفــــتــــًا إلــ
الــبــحــريــن عــالــمــيــًا عــلــى تحسين 

حــــيــــاة مــــريــــض الـــســـكـــلـــر، حــيــث 
الــدواء على تطوير  حفزت صناع 

3 أدوية جديدة لعاج السكلر.
وشــــّدد الــكــاظــم عــلــى ضـــرورة 
النجاح  عــلــى رصــيــد  الــمــحــافــظــة 
وتطويره،  البحرين  قدمته  الــذي 
للتحديات  االلــتــفــات  خـــال  مــن 
وتطوير  البحرين،  تعانيها  التي 
شـــراكـــة الــجــمــعــيــات األهــلــيــة مع 
فــاعــلــة  لــجــعــلــهــا  الـــصـــحـــة  وزارة 
وحــــــاضــــــرة بـــنـــهـــج واضـــــــــح حــــول 

المستقبل،  وتــحــســيــن  الــتــواصــل 
وااللـــتـــفـــات لــلــرعــايــة الــنــفــســيــة، 
وتــــدريــــب صـــفـــوف ثــانــيــة وطــنــيــة 
حيث  السكلر  لعاج  األطباء  من 
ــارف على  الــحــالــي شــ الــفــريــق  ان 
التقاعد، وتعاون وزارة الصحة من 
خال ادراج مريض السكلر ضمن 
حتى  المزمنة  األمـــراض  مرضى 
يــتــمــكــن الــمــريــض مـــن الــحــصــول 
ــلـــى مــــزايــــا مــــرضــــى األمـــــــراض  عـ

المزمنة في عمله.
وخـــــال الـــحـــفـــل، قــــال وكــيــل 
ولـــيـــد  الــــدكــــتــــور  الـــصـــحـــة  وزارة 
بين  الـــتـــعـــاون  عــاقــة  ان  الــمــانــع 
البحرين  وجمعية  الصحة  وزارة 
ــة مـــرضـــى الــســكــلــر يــبــنــى  ــايـ ــرعـ لـ
عليها الكثير في تحسين مستوى 
انــخــفــضــت نسبة  الــرعــايــة حــيــث 
وزيادة  أكثر من %62  إلى  الوفيات 
مــتــوقــع الــعــمــر مــن 42 عــامــا إلــى 

65 عاما.
وأكـــــدت رؤيــــا بــاقــر مـــن نـــادي 
روتــــــاري الــمــنــامــة وقــــوف الــنــادي 
السكلر  إلــى جانب مرضى  دائــمــًا 
لــلــتــخــفــيــف مــــن آالمــــهــــم وذلــــك 
روتــاري  ليس بجديد، حيث عمل 
جمعية  مع  سنوات  منذ  المنامة 
السكلر وكانت إحدى المساهمات 
الـــتـــي تـــأتـــي بــثــمــارهــا عــلــى حــيــاة 
مصابي السكلر هي توفير أجهزة 
لــوحــدة اســتــبــدال الـــدم فــي مركز 
الـــوراثـــيـــة بمجمع  الــــدم  ــراض  ــ أمـ

السلمانية الطبي.

�نخفا�ض ن�سبة �لوفيات �إلى �أكثر من %62

»جمعي���ة ال�س���كلر« تد�س���ن »ُك���ن 2« بمنا�س���بة الي���وم العالم���ي لفق���ر ال���دم المنجل���ي

الــســكــلــر فــي حفل  الــبــحــريــن لــرعــايــة مــرضــى  دشــنــت جمعية 
التواصل  منصات  عبر  أقــامــتــه  والـــذي   ,»2 »كــن  مــبــادرة  افــتــراضــي 
جائحة  لمواجهة  الصحية  االحـــتـــرازات  مــع  تماشيًا  االجــتــمــاعــي 

كورونا )كوفيد 19(.

} خال الحفل االفتراضي الذي نظمته جمعية رعاية مرضى السكلر.

ــؤون  ــ   اجـــتـــمـــع وزيــــــر األشــــغــــال وشـ
ــات والـــتـــخـــطـــيـــط الـــعـــمـــرانـــي  ــديــ ــلــ ــبــ الــ
ــبــــداهلل خــلــف  ــام بــــن عــ الـــمـــهـــنـــدس عـــصـ
-عــبــر االتـــصـــال الــمــرئــي- مــع الــرئــيــس 
الــتــنــفــيــذي لــغــرفــة الــبــحــريــن لــتــســويــة 
ــادة،  الــمــنــازعــات الــبــروفــيــســور نــســيــب زيــ
ــيــــل الـــمـــســـاعـــد  ــــن الــــوكــ ــــل مـ ــور كـ ــحـــضـ بـ
ــؤون األشـــغـــال  ــشــ لـــلـــخـــدمـــات الــفــنــيــة بــ
والوكيل  عبداللطيف  كاظم  المهندس 
بشؤون  والمعلومات  للموارد  المساعد 
البلديات محمد عادل بوحسان والمدير 
البحرين  بــغــرفــة  للعمليات  التنفيذي 

أحمد حسين. 
ــاء رحــــــب وزيـــــر  ــقــ ــلــ وفــــــي بـــــدايـــــة الــ
مؤكدا  بالحضور،  والبلديات«  »األشغال 
ــرورة تــعــزيــز الــتــعــاون بــيــن »الــــــوزارة«  ــ ضـ
و»تسوية المنازعات«، بما يعود بتحقيق 

األهداف للجانبين. 
كما أشـــار الــوزيــر إلــى قـــرار مجلس 
البحرين  اعــتــمــاد غــرفــة  بــشــأن  الـــــوزراء 
تحكيمية  كمؤسسة  المنازعات  لتسوية 
ــم فـــــي الـــعـــقـــود  ــيـ ــكـ ــتـــحـ فـــــي شـــــــــروط الـ
ــات الـــتـــي تــبــرمــهــا الـــــــوزارات  ــيـ ــاقـ ــفـ واالتـ

والهيئات والشركات العامة التي تساهم 
فيها الحكومة، حيث يتيح القرار لغرفة 
أي  نهائًيا  تحسم  أن  المنازعات  تسوية 
عـــن أي عقد  تــنــشــأ  أو مــطــالــبــة  خـــاف 
تبرمه الوزارات أو التي لها عاقة به بأي 
بأحكامه  باإلخال  أو  الوجوه  من  وجه 
أو بإنهائه وذلك وفًقا لقواعد التحكيم 
لتسوية  البحرين  غرفة  لدى  المعتمدة 

المنازعات.
وأكد الوزير خلف أن وزارة األشغال 
العمراني  والتخطيط  البلديات  وشؤون 
بهذا  الــوزراء  بتنفيذ قرار مجلس  تقوم 
ــوزارة بتضمين  ــ الــ قــامــت  الـــشـــأن، حــيــث 
هـــذه الــبــنــود فــي عــقــودهــا الــحــديــثــة مع 

المقاولين والشركات. 
وأشـــــــــاد خـــلـــف بـــــالـــــدور اإليـــجـــابـــي 
لتسوية  البحرين  غرفة  بــه  تقوم  الــذي 
آلــيــات لتسوية  تــطــويــر  الــمــنــازعــات فــي 
ثقته  مــؤكــدا  المملكة،  فــي  الــمــنــازعــات 
»الــغــرفــة« في  وكــفــاءة  بمهنية وحــيــاديــة 

حل مثل هذه االختافات. 
ومن جانبه ثمن الرئيس التنفيذي 
لــغــرفــة الــبــحــريــن لــتــســويــة الــمــنــازعــات 

الوزارة  بالتزام  زيادة  نسيب  البروفيسور 
فـــي اشــــــراك غـــرفـــة الــبــحــريــن لــتــســويــة 
ــوال الــســنــوات الــمــاضــيــة  الــمــنــازعــات طــ
بتضمين  أشـــاد  كما  االخــتــافــات،  لحل 
الــوزارة البنود في عقودها الحديثة مع 

بالذكر  الجدير  والشركات.   المقاولين 
المنازعات  لتسوية  البحرين  غرفة  أن 
رقم  بقانون  المرسوم  بموجب  تأسست 
بــالــمــرســوم  الـــمـــعـــدل   ،2009 لــســنــة   30
بقانون رقم 64 لسنة 2014، وهي تباشر 

مهامها عبر شراكة مع جمعية التحكيم 
تقديم  مــجــال  فــي   )AAA( األمــريــكــيــة 
السريعة  بالتسوية  المتعلقة  الحلول 
ــة  ــاديـ ــتـــصـ ــازعـــات االقـ ــنـ ــمـ ــلـ والـــفـــاعـــلـــة لـ

والمالية واالستثمارية.

»االأ�س���غال« �»البحري���ن لت�س���وية المن����ازعات« تت����عا�نان لتقدي���م الح����لول ب�ين�ه����ما

إدارة  بـــقـــســـم  األســـــتـــــاذ  أكــــــد 
االبتكار والتقنية بكلية الدراسات 
العربي  الخليج  بجامعة  العليا 
الجيوسي  عــودة  الدكتور  األستاذ 
أهـــمـــيـــة تـــعـــزيـــز ثـــقـــافـــة االبـــتـــكـــار 
تأسيس  أجـــل  مــن  المجتمع  فــي 
الــــوقــــف الـــعـــالـــمـــي عـــبـــر مــنــصــات 
الــتــقــنــيــة ضــمــن حــوكــمــة رشــيــدة 
مـــن أجــــل رفــــد أهــــــداف الــتــنــمــيــة 
الــمــســتــدامــة، مــســتــعــرضــًا خــال 
مـــشـــاركـــتـــه فــــي أعــــمــــال الــمــؤتــمــر 
ــاف، بــمــشــاركــة  ــ ــــألوقـ ــي لـ ــامــ اإلســ
ــن الــــــــوزراء والــمــســؤولــيــن  عــــدد مـ
ــة تــحــت  ــ ــيـ ــ ــامـ ــ مـــــن الــــــــــدول اإلسـ
أجر  »لتنافسية مستدامة..  شعار 
تطبيق  مــنــهــجــيــات  يـــتـــوقـــف«،  ال 
ــن أجـــل  ــ مـــخـــتـــبـــرات االبــــتــــكــــار مـ
الوقف في ظل  واستدامة  تطوير 
تـــطـــور الــنــقــد الـــرقـــمـــي وتــقــنــيــات 

البلوك شين.
وأشـــــــار الـــدكـــتـــور الــجــيــوســي 
استضافته  الــذي  المؤتمر  خــال 
الغرفة التجارية الصناعية بمكة 
االستثمار  أهــمــيــة  إلـــى  الــمــكــرمــة 
لتطوير  االبــتــكــار  مــخــتــبــرات  فــي 
حلول محلية بشكل تشاركي عبر 
ومن خال  المختلفة  القطاعات 
مــنــهــجــيــة الــتــفــكــيــر الــتــصــمــيــمــي 
وفهم السياق وحاجات المجتمع، 

حــيــث نــاقــش الــمــؤتــمــر عــــددا من 
ــة والــقــضــايــا  ــيـ ــاسـ ــاور األسـ ــمـــحـ الـ
بــاألوقــاف  المتعلقة  المستجدة 
أبــرز  عــن  وعــالــمــيــا، فضا  محليا 
القطاع  يواجهها  التي  التحديات 
نظرا إلى التغيرات التي فرضتها 
جائحة كورونا، إلى جانب الفرص 
الــتــمــويــلــيــة واالبــتــكــاريــة، وآلــيــات 
في  اإلداري  والــتــطــويــر  الحوكمة 

مجال األوقاف. 
ممثلون  المؤتمر  في  وشارك 
للتنمية  اإلســـامـــي  الــبــنــك  مـــن 
دول  ــدة  عــ فـــي  األوقــــــاف  ووزارات 
ــي الــتــقــنــيــة  ــثــــون فــ عـــربـــيـــة وبــــاحــ
واالبتكار، حيث ناقشت الجلسات 
لـــألوقـــاف ودور  الــذهــنــيــة  الـــصـــور 
وتــطــويــرهــا  تكوينها  فــي  اإلعــــام 
تعزيزا للوعي المجتمعي بأهمية 
ــا وتـــنـــمـــويـــا  ــيـ ــاعـ ــتـــمـ األوقــــــــــاف اجـ
البيئة  تطوير  ودعــم  واقــتــصــاديــا، 
التشريعية والتنظيمية لألوقاف، 
المشاريع  لــطــرح  الــمــجــال  وفــتــح 
ومــحــدث،  مبتكر  بشكل  الوقفية 
العلمية  الحلول  طرح  خال  من 
ــتـــي  ــتــــحــــديــــات الـ ــلــ ــة لــ ــيــ ــلــ ــمــ ــعــ والــ
ــاف، وفــتــح الــمــجــال  ــ تــواجــه األوقــ
الــــدول اإلســامــيــة لتشارك  ــام  أمـ
الوقفية  ومــمــارســاتــهــا  بــخــبــراتــهــا 
الــنــاجــحــة فـــي مـــجـــال األوقــــــاف.

ــي الـــخـــتـــام، أوصــــــى الــمــؤتــمــر  ــ وفـ
اإلســامــي لــألوقــاف الـــذي شهده 
مــشــاهــد  آالف  ســبــعــة  ــن  مــ أكـــثـــر 
عـــن بــعــد بـــدراســـة إنـــشـــاء مــديــنــة 
لتعظيم  ــرة  ــمـ ــعـ والـ لــلــحــج  ذكـــيـــة 
مــســاهــمــة الـــقـــطـــاع الـــوقـــفـــي فــي 
وبدعوة  الرحمن،  ضيوف  خدمة 
مع  التعاون  إلى  المركزي  البنك 
الـــجـــهـــات الــمــخــتــصــة بــــاألوقــــاف 
إلصـــــــدار نـــظـــام الـــعـــهـــد الــمــالــيــة 
الخيرية والترخيص لها للتنويع 
الــخــيــريــة  والـــصـــيـــغ  األدوات  فـــي 

المعاصرة.
ودعا المشاركون في المؤتمر 

إلى اإلفادة من أحدث الممارسات 
الــعــمــلــيــة فــيــمــا يــتــعــلــق بــــــأدوات 
الــتــمــويــل فــي مــقــدمــتــهــا خــيــارات 
أصحاب  ودعــوة  المالية،  التقنية 
االخــتــصــاص إلــى االســتــثــمــار في 
ــوة الــنــاعــمــة  ــقـ األوقــــــاف لـــدعـــم الـ

ــة، كــمــا  ــ ــيـ ــ بـــمـــنـــتـــجـــات وقـــفـــيـــة ذكـ
اإلشرافية  الجهات  بدعوة  أوصــى 
ــال  ــمــ لـــلـــتـــنـــســـيـــق مـــــع أســــــــــواق الــ
إليــجــاد  تــدريــبــيــة  بــيــئــات  لتطوير 
النمو  فــي  مــؤثــرة  مــالــيــة  تقنيات 
ــاف، والــــدعــــوة إلــــى إنــشــاء  ــاألوقــ بــ

الذاتي  للتمكين  وقفية  صناديق 
لتشغيل الشباب واألسر المنتجة 
الرائدة،  التجارب  من  لاستفادة 
فضًا عن الدعوة إلى الدفع بأداة 
قيام  مــن خــال  الحسن  الــقــرض 

كيانات وقفية متخصصة.

اأكاديمي من جامعة الخليج العربي يوؤكد اأهمية تعزيز ثقافة االبتكار في المجتمع

} جانب من اجتماع وزير األشغال ورئيس غرفة تسوية المنازعات .

} د. عودة الجيوسي .
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Vacancies Available
MESHAL HOTEL 

has a vacancy for the occupation of

  THERAPIST
suitably qualified applicants can contact

 17745060  or  ibrahim68.gov@gmail.com

SECURITY SOLUTIONS CO. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD
suitably qualified applicants can contact

 66393120  or  sbarboza@securitysolutions.me

BABA LINK CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER
suitably qualified applicants can contact

 17720304  or  ebsharif@gmail.com

WADI ALSAIL GATE CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER
suitably qualified applicants can contact

 33367000  or  a_1999_a@hotmail.com

ANDALUSIAN ORNATE DECOR CO. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER
suitably qualified applicants can contact

 17408014  or  ornatedecor.bh@gmail.com

PIZZA HUT 

has a vacancy for the occupation of

  SERVER
suitably qualified applicants can contact

 17262998  or  ssaleh@americana.bh

NADERAH BEAUTY CENTER 

has a vacancy for the occupation of

  HAIR DRESSER
suitably qualified applicants can contact

 33977477  or  nadera74@hotmail.com

BLUDAN TOWERS CONSTRUCTION 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER
suitably qualified applicants can contact

 38873842  or  salimrealestebh99@gmail.com

D.G.JONES & PARTNERS MIDDLE EAST W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  DIRECTOR
suitably qualified applicants can contact

 17256826  or  hrd.bah@dgjones.com

MAGIC SHINE CLEANING CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER
suitably qualified applicants can contact

 17345051  or  magicshine775@yahoo.com

MULTINATIONAL  SCHOOL  CO W L L 

has a vacancy for the occupation of

  SECRETARY
suitably qualified applicants can contact

 17711444  or  hr@mns-bahrain.com

MULTINATIONAL  SCHOOL  CO W L L 

has a vacancy for the occupation of

  ADMINISTRATOR
suitably qualified applicants can contact

 17711444  or  hr@mns-bahrain.com

AZAL GATE FOR CAR ACCESSORIES AND TIRES 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER
suitably qualified applicants can contact

 33072010  or  al_omadah13@hotmail.com

SIEMENS LLC UAE 

has a vacancy for the occupation of

  SUPERINTENDENT/SUPV.
(ELECTRICAL EQUIP.MANUFACTURING& FITTNG)

suitably qualified applicants can contact

 17103777  or  basim.akkawi@siemens.com

LEGEND MEDIA 

has a vacancy for the occupation of

  MARKETING SPECIALIST
suitably qualified applicants can contact

 17400527

JASLOCK INTERIOR DECORATION 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER
suitably qualified applicants can contact

 39010745  or  saidaqasim2016@gmail.com

FIRST CHOICE CLEANING SERVICES CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER
suitably qualified applicants can contact

 36491411  or  murtazawali100@gmail.com

DAR ALAMANI CLEANING SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER
suitably qualified applicants can contact

 34460033  or  abo.jassom.91@icloud.com

ATLAS BUSINESS MANGEMENT SERVICES 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER
suitably qualified applicants can contact

 17295488  or  atlasbms@batelco.com.bh

AQUA TECHNOLOGY TRANSFER W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER
suitably qualified applicants can contact

 17233317  or  aquatt.hr@gmail.com

ACICO CONTRACTING CO W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER
suitably qualified applicants can contact

 34402195  or  jasimuddin744@gmail.com

FIRST CHOICE CLEANING SERVICES CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLEANER
suitably qualified applicants can contact

 36491411  or  murtazawali100@gmail.com

GULF VETERINARY CENTRE 

has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT
suitably qualified applicants can contact

 33669941  or  gulfveterinary@gmail.com

ARACON DEVELOPMENTS 

has a vacancy for the occupation of

  SALES SPECIALIST
suitably qualified applicants can contact

 17531231  or  yassoor@yahoo.com

DAMACO BUSINESS PLUS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER
suitably qualified applicants can contact

 17630065  or  osamazer@hotmail.com

HAJI HASSAN READYMIX B.S.C CLOSED 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER
suitably qualified applicants can contact

 17785353  or  vijesh.nair@hajihassan.com

CPIC ABAHSAIN FIBERGLASS W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER
suitably qualified applicants can contact

 17468532  or  msyed@abahsain.com

KOTTA VILLA CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER
suitably qualified applicants can contact

 77305030  or  khanptpm1@gmail.com

AMERICAN SCHOOL OF BAHRAIN W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  ADMINISTRATIVE ASSISTANT
suitably qualified applicants can contact

 17564000  or  swajeed@asb.bh

JUST DELICIOUS FOOD AND BEVERAGES 

MANAGEMENT CO. W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  PURCHASING MANAGER
suitably qualified applicants can contact

 17561407  or  aayfan@binfaqeeh.com

DFS AVIATION SERVICES BAHRAIN CO WLL 

has a vacancy for the occupation of

  AIR TRAFFIC CONTROLLER - IAL
suitably qualified applicants can contact

 36155121  or  moritz.manzel@dfs-as.aero

BIN HAFIZ LINE OFFICE CLEARANCE OF 

GOVERNMENT TRANSACTIONS 

has a vacancy for the occupation of

  SALES WORKER
suitably qualified applicants can contact

 38883394  or  mbin195951@gmail.com

BAHRAIN BRITE SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  HOUSEKEEPER
suitably qualified applicants can contact

 17403666  or  mohammedalaali@hotmail.com

KINGDOM SECURITY PROTECTION SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD
suitably qualified applicants can contact

 17822228  or  rasheed@securicore.bh

PLAY RESTAURANT AND LOUNGE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER
suitably qualified applicants can contact

 16666661  or  ajit@sevensholding.com

HAMADA HUSSAIN ABDULLA HAMADA )TALIB 

RIZQ (1770 

has a vacancy for the occupation of

  FISHERMEN,HUNTERS & RELATED WORKERS
suitably qualified applicants can contact

 39440778  or  jassimdocuments@gmail.com

THE BRITISH SCHOOL OF BAHRAIN/ 

has a vacancy for the occupation of

  TEACHER
suitably qualified applicants can contact

 17610920  or  hrcv@thebsbh.com

GOLDEN MARSA RESTAURANT WLL 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER
suitably qualified applicants can contact

 17414142  or  jinna1234@gmail.com

WESTON CLEANING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER
suitably qualified applicants can contact

 38034111  or  aliswar83@gmail.com

MOHAMMED IBRAHIM FOR PUBLIC RELATIONS 

W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  OFFICE ASSISTANT
suitably qualified applicants can contact

 36103555  or  simon.ahmed8884@gmail.com

CPIC ABAHSAIN FIBERGLASS W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER
suitably qualified applicants can contact

 17468532  or  msyed@abahsain.com

ANSAR GALLERY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN
suitably qualified applicants can contact

 17140000  or  pr@ag-bh.com

ANSAR GALLERY W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR
suitably qualified applicants can contact

 17140000  or  pr@ag-bh.com

أظهرت نتائج دراسة طبية أن 
النساء عن مستوى خدمات  رضا 
لهن  المقدمة  الصحية  الرعاية 
فـــي مــرحــلــة الــمــخــاض والـــــوالدة 
بمملكة البحرين يصل إلى نسبة 

 .%69
وأجـــــريـــــت الــــــدراســــــة -الـــتـــي 
أعــدتــهــا رئــيــســة قــســم الــتــمــريــض 
بكلية العلوم الصحية والرياضية 
لينا  الدكتورة  البحرين  بجامعة 
»تقييم  بــعــنــوان  مــحــمــد خــنــجــي، 
ــة الـــمـــقـــدمـــة  ــيـ ــحـ ــة الـــصـ ــ ــايـ ــ ــرعـ ــ الـ
لــلــنــســاء فــــي مـــرحـــلـــة الــمــخــاض 
والـــــــــــــــوالدة فــــــي الـــمـــســـتـــشـــفـــيـــات 
الحكومية في مملكة البحرين«- 
على 250 امرأة مصنفة بمستوى 
ــنـــخـــفـــض الــــخــــطــــورة«  ــل مـ ــ ــمـ ــ »حـ
القانونيات،  الــقــابــات  مــن  وعـــدد 
والــوالدة، خال  النساء  وطبيبات 
تــســعــة أشـــهـــر فـــي الــمــســتــشــفــيــات 

الحكومية بمملكة البحرين.
ــى  ــ وهــــــــدفــــــــت الـــــــــــدراســـــــــــة إلــ
التمريضية  الخدمات  استيضاح 
ــة لـــلـــنـــســـاء  ــدمــ ــقــ ــمــ ــة الــ ــيــ ــبــ ــطــ والــ
ــفــــض  ــنــــخــ مــ الـــــــحـــــــمـــــــل  ذوات 
الــخــطــورة، ومــعــرفــة مــدى تناسق 
الــعــنــايــة الــمــقــدمــة لــلــنــســاء في 
الــمــســتــشــفــيــات الـــحـــكـــومـــيـــة فــي 
مــمــلــكــة الــبــحــريــن مـــع تــوصــيــات 
فيما  العالمية  الــصــحــة  منظمة 

يتعلق بالمخاض والوالدة.
وقــد أوصــت الــدراســة بأهمية 
الصحة  توصيات منظمة  تطبيق 
توفير  فــي  تسهم  الــتــي  العالمية 
تــــجــــربــــة إيــــجــــابــــيــــة لـــلـــمـــخـــاض 
ــــوالدة، مــن خــال منح الــمــرأة  والـ
المخاض  عملية  فــي  فــاعــا  دورا 
العملية  في  والــوالدة، ومشاركتها 
مــن خــال اإلفــصــاح عــن رغباتها 
وآرائها في كل ما يتعلق بالعناية 

الـــمـــقـــدمـــة لـــهـــا، بـــاإلضـــافـــة إلـــى 
ــذ بـــالـــقـــرار الــطــبــي الـــصـــادر  ــ األخـ
مـــــن مــــقــــدمــــي الـــــرعـــــايـــــة، الـــــذي 
في  والجنين  األم  مصلحة  يضع 

المرتبة األولى.
عددًا  أيضًا  الدراسة  ورصــدت 
ــات الــتــمــريــضــيــة  ــارســ ــمــ ــمــ ــــن الــ مـ
ــيــــة الــــتــــي تــــتــــعــــارض مــع  ــبــ والــــطــ
ــة الــــصــــحــــة  ــمــ ــظــ ــنــ تــــــوصــــــيــــــات مــ
بــالــمــرأة  الــعــنــايــة  حـــول  العالمية 
ــي بـــعـــض الـــجـــوانـــب،  الـــحـــامـــل فــ
مثل: االستخدام المستمر لجهاز 
مراقبة نبض الجنين الذي يقيد 
لوجود  السماح  وعدم  األم،  حركة 
الـــمـــقـــربـــيـــن مــن  أحـــــد  أو  الــــــــزوج 
والحركة  المخاض،  أثناء  المرأة 
المخاض،  أثناء  للمرأة  المقيدة 
توفير خيارات  قلة  إلى  باإلضافة 

لوضعيات مختلفة للوالدة. 
العناية  أن  الـــدراســـة  وأوردت 

الــتــمــريــضــيــة بـــــرزت فــــي: تــقــديــم 
الـــدعـــم الــمــعــنــوي والــنــفــســي في 
جميع مراحل المخاض والوالدة، 
ومـــســـانـــدة الـــقـــابـــات لــلــمــرأة في 
مــــراحــــل الـــمـــخـــاض الــمــخــتــلــفــة 
بوساطة تقديم وسائل غير دوائية 
مختلفة لتخفيف آالم المخاض 
ــاج الـــظـــهـــر،  ــ ــسـ ــ ــر مـ ــيــ ــوفــ ــل: تــ ــ ــثـ ــ مـ
والتشجيع على استخدام تمارين 
الــتــنــفــس الــصــحــيــح لــاســتــرخــاء 
تشجيع  وكذلك  اآلالم،  وتخفيف 
ــلــــى قــــــــــراءة األدعــــيــــة  الــــنــــســــاء عــ
والقرآن وذلك لتخفيف الضغط 
ــاء الـــمـــصـــاحـــب  ــنـــسـ ــلـ ــفـــســـي لـ ــنـ الـ

للمخاض.
فـــي  ــي  ــجــ ــنــ خــ د.  وشــــــــاركــــــــت 
ــر الــــثــــانــــي والـــثـــاثـــيـــن  ــمــ ــؤتــ ــمــ الــ
الذي  للقابات،  الدولي  لاتحاد 
مـــشـــارك من   1400 نــحــو  حــضــره 
107 دول عبر الفضاء اإللكتروني، 

الدراسة  د. خنجي  حيث عرضت 
ــي تـــوصـــلـــت إلــيــهــا  ــتـ ــنـــتـــائـــج الـ والـ

والتوصيات المقترحة.

} د. لينا خنجي.

درا�سة طبية: 69% ر�سا الن�ساء عن خدمة رعاية المخا�ض والوالدة في البحرين 

ب��دء اأ�س��بوع الكوت�س��ينج الدول��ي تح��ت �س��عار تح��دي االأوق��ات ال�سعب��ة
للكوتشينج  الدولي  االتحاد  استضاف 
الدولي  الكوتشينج  أسبوع  البحرين  فرع   -
للتدريب  الــبــحــريــن  جمعية  مــع  بــالــتــعــاون 
العام:  هذا  شعار  البشرية،  الموارد  وتنمية 
تعاون  تم  حيث  الصعبة«،  األوقــات  »تحدي 
جميع فروع االتحاد حول العالم لجعل هذا 
الدولي  الكوتشينج  أسبوع  ممكًنا.  الحدث 
هـــو احــتــفــال عــالــمــي عــلــى مــــدار األســـبـــوع، 
العمل  قيمة  حـــول  الــجــمــهــور  فــيــه  يتثقف 
مع كوتش محترف باإلضافة إلى الحصول 
على النتائج والتقدم التي يتم إحرازها من 
خال عملية الكوتشينج. أما بالنسبة لدور 
االتحاد الدولي للكوتشينج - فرع البحرين، 
رعاية  على  المنظمة  اللجنة  عملت  فقد 
استقطبت  الــتــي  االفــتــراضــيــة  الــفــعــالــيــات 
أكــثــر مــن 300 مــشــارك على مـــدار األســبــوع 
الــتــعــاون  ــاء دول مــجــلــس  أنـــحـ مـــن جــمــيــع 
الخليجي والشرق األوسط وشمال إفريقيا 

والعالم.
اشـــتـــمـــلـــت الـــفـــعـــالـــيـــات عـــلـــى ضـــيـــوف 
ومتحدثين من االتحاد والعديد من فروعه 
حــول الــعــالــم، ماستر كــوتــشــز، وكــوتــشــز في 
مــجــال الـــيـــوغـــا، وأعـــضـــاء هــيــئــة الــتــدريــس 
مـــن الــجــامــعــة الــمــلــكــيــة لــلــبــنــات وشـــركـــاء 
ــم جــمــيــعــهــم  ــضــ ــيـــة، حـــيـــث انــ ــعـ ــن الـــجـــمـ ــ مـ
ــادل مــمــارســات  ــبـ ــى الــفــعــالــيــات بـــهـــدف تـ إلــ
الــكــوتــشــيــنــج الــخــاصــة بــهــم والــتــحــدث عن 

خبراتهم المباشرة مع الكوتشينج.
صــرحــت مـــديـــرة األخـــاقـــيـــات وأفــضــل 
ــودري، الــتــي  ــشــ ــارول تــ ــ ــو كــ الـــمـــمـــارســـات، آشــ
تـــرأســـت الــلــجــنــة الــمــنــظــمــة فـــي الــبــحــريــن: 
ــام عـــلـــى خــلــق  ــعــ ــذا الــ ــ »يـــنـــصـــب الـــتـــركـــيـــز هـ
أحداث من شأنها جذب الجماهير الدولية 
لذلك  المحلية.  النكهة  على  الحفاظ  مع 
المتطلبات  حـــول  الــفــعــالــيــات  تصميم  تــم 
الــعــمــلــيــة ألعــضــائــنــا حــيــث أن تــطــويــرهــم 

المستمر يمثل أولوية قصوى للفرع«.
فــيــمــا صــرحــت خــديــجــة حــمــيــدالــديــن، 
مــديــرة الــتــســويــق والــعــاقــات الــعــامــة بفرع 
التسجيل  واجـــهـــة  طـــورنـــا  لــقــد  الــبــحــريــن: 
بــنــا والـــتـــي يمكن  الـــخـــاصـــة  االفـــتـــراضـــيـــة 
على  الحفاظ  مع  بسهولة،  إليها  الوصول 
تــكــامــل أحـــداثـــنـــا بــشــكــل كـــامـــل مـــع منصة 
االتـــحـــاد الــعــالــمــيــة الــتــي تــلــبــي احــتــيــاجــات 
المتحدثين باللغتين العربية واإلنجليزية. 
فـــي حـــال فــاتــتــك أي مـــن فــعــالــيــات أســبــوع 
العثور  يمكنك  اإلنترنت،  عبر  الكوتشينج 
على  تحميلها  تــم  الــتــي  التسجيات  على 

صفحة لينكدان الخاصة باالتحاد.
مـــــــن جـــــانـــــبـــــهـــــا، صــــــرحــــــت الــــكــــوتــــش 
ســمــيــرة بــابــا، مــديــرة الــتــطــويــر االحــتــرافــي 
بــجــمــعــيــة الـــبـــحـــريـــن لـــلـــتـــدريـــب وتــنــمــيــة 
تـــّقـــدر  الــجــمــعــيــة  »إن  الـــبـــشـــريـــة  الـــــمـــــوارد 
هـــذه الــشــراكــة االســتــراتــيــجــيــة مــع االتــحــاد 

حيث  الــبــحــريــن،  فـــرع  للكوتشينج  الــدولــي 
بـــاحـــتـــضـــان فــعــالــيــات  تــعــتــز  الــجــمــعــيــة  أن 
الــكــوتــشــيــنــج بــمــمــلــكــة الــبــحــريــن والــتــعــاون 
العام  منذ  والمدربين  للكوتشز  االحترافي 
الجمعية  وســتــســتــمــر  الــمــمــلــكــة  فـــي   2016
إننا سعداء  النهج مستقبًا. كما  على هذا 
الكوتشينج  مجال  فــي  الملموس  بالتطور 

على مختلف االصعدة«.
ــا جــلــســات  ــًضـ ــرع الــبــحــريــن أيـ وعـــقـــد فــ
كوتشينج برو-بونو خال أسبوع الكوتشينج 
اإلحترافي  التطوير  مــديــرة  أدارتــهــا  والــتــي 
ممتازة  فرصة  كانت  والتي  مــوالــي،  حليمة 
لــأشــخــاص لــتــجــربــة الــكــوتــشــيــنــج الــفــردي 
الكوتشز  بشكل مباشر. فيما حصل جميع 
الـــذيـــن حـــضـــروا الــفــعــالــيــات عــلــى وحــــدات 
تــعــلــيــم الــكــوتــشــيــنــج الــمــســتــمــر مــــن أجـــل 
االتـــحـــاد  اعـــتـــمـــاد  أوراق  عـــلـــى  الـــحـــصـــول 

وعملية التجديد.

لنقابات  الحر  االتحاد  أعلن 
انـــطـــاق حملة  الــبــحــريــن  عــمــال 
شهري  خال   2021 لعام  الصيف 
لتوعية  وذلــــك  أغــســطــس  يــولــيــو 
الــعــمــال بــمــخــاطــر الــعــمــل تحت 
أشــعــة الــشــمــس ومـــا يــجــب عمله 
والقيام به لتجنب هذه المخاطر 
ــة أنــفــســهــم مــــن ضـــربـــات  ــايـ ــمـ وحـ

الشمس ومخاطرها.
من جانبه أكد رئيس االتحاد 
الــــحــــر يـــعـــقـــوب يــــوســــف مــحــمــد 
حرص االتحاد الحر على إطاق 
وبالتزامن  عــام  كــل  الحملة  هــذه 
ــت  ــل وقــ ــمــ ــعــ ــر الــ ــظــ ــع وقـــــــت حــ ــ مــ
الـــظـــهـــيـــرة لـــمـــزيـــد مــــن الــتــوعــيــة 
ــورة الـــعـــمـــل تـــحـــت أشـــعـــة  ــطــ ــخــ بــ

الشمس الحارقة.
على  الــثــامــن  للعام  وأضــــاف: 
ــاد حملة  االتــــحــ يــنــظــم  ــوالـــي  ــتـ الـ
السامة في فصل الصيف والعام 
الحملة  فيه  تنظم  الــذي  الثاني 
فـــي ظـــل ظــــروف جــائــحــة كــورونــا 
وهــو مــا دفــع االتــحــاد إلــى العمل 
عـــلـــى تـــوعـــيـــة الـــعـــمـــال بــخــطــورة 
تنفيذ  ــا وضــــــرورة  ــورونـ كـ فـــيـــروس 
الــتــبــاعــد االجــتــمــاعــي والــتــبــاعــد 
أثــنــاء مــمــارســة الــعــمــل والــحــرص 
عـــلـــى لـــبـــس الـــكـــمـــامـــة وااللــــتــــزام 
بـــكـــافـــة اإلجــــــــــراءات االحـــتـــرازيـــة 
لــحــمــايــة أنــفــســهــم والــمــحــافــظــة 
وذلــك حتى  العامة  الصحة  على 

تعبر البحرين إلى بر األمان.
وأشـــار إلــى ان االتــحــاد اتخذ 
قــــــــرارا بـــاخـــتـــصـــار الـــمـــحـــاضـــرات 
ــلـــعـــام الـــثـــانـــي عــلــى  الـــتـــوعـــويـــة لـ

الصحية  للظروف  نظًرا  التوالي 
ــبــــاد والـــعـــالـــم  ــي تـــمـــر بـــهـــا الــ ــتـ الـ
ــبـــب تـــفـــشـــي فـــيـــروس  أجــــمــــع بـــسـ
كــورونــا مــع االلـــتـــزام الــتــام بكافة 
لمكافحة  االحترازية  ــراءات  اإلجـ
جائحة كورونا من خال الحرص 
عــلــى وجـــــود تــبــاعــد حــيــن إلــقــاء 
ــبــــس الـــكـــمـــامـــات  الـــمـــحـــاضـــرة ولــ
وغــــــيــــــرهــــــا مــــــــن االشـــــــتـــــــراطـــــــات 

الصحية.
يـــوســـف: كــمــا سيتم  ــاف  ــ وأضـ
ــة عــلــى  ــويــ ــوعــ ــات تــ ــبـ ــيـ ــتـ تـــــوزيـــــع كـ
لغات  عدة  إلى  ومترجمة  العمال 
بـــكـــافـــة شــــــــوارع الــمــمــلــكــة تــحــذر 
مـــن خـــطـــورة الــعــمــل تــحــت أشــعــة 
الـــشـــمـــس الـــمـــبـــاشـــرة وخــصــوصــا 
شهري  فــي  الظهيرة  فــتــرة  خــال 
ــو وأغــــســــطــــس الــمــقــبــلــيــن،  ــيـ ــولـ يـ
ــــى ضـــــــرورة االلــــتــــزام  ــوة إلـ ــ ــدعـ ــ والـ

بكافة اإلجراءات الصحية.
اللجنة  ســتــقــوم  كــمــا  وتـــابـــع: 

لمختلف  ميدانية  زيـــارات  بعمل 
مواقع العمل، ستوزع من خالها 
المياه الباردة على العمال وتقدم 
لهم مجموعة من اإلرشادات حول 
أهــمــيــة اإلكـــثـــار مــن شـــرب الــمــيــاه 
في هذه األجواء الحارة، وضرورة 
ارتــــــــداء مـــابـــس قــطــنــيــة تــســمــح 
بــنــفــاذ الـــهـــواء إلـــى الــجــســم، كما 
ــاد لــلــعــمــال بعض  ــحـ ســيــقــدم االتـ

الهدايا الرمزية.
كـــمـــا دعــــــا يــــوســــف أصـــحـــاب 
مــــواقــــع الـــعـــمـــل الــمــخــتــلــفــة إلـــى 
تــــوفــــيــــر ظــــــــــروف صــــحــــيــــة آمـــنـــة 
الضرورية  األمور  وكذلك  للعمال 
ــارد  ــ ــبــ ــ واألســـــــاســـــــيـــــــة كـــــالـــــمـــــاء الــ
 والسوائل الازمة وأجهزة التهوية 
تأدية  على  الــعــمــال  تساعد  الــتــي 
وتجنبهم  افضل  بشكل  أعمالهم 

مخاطر اصابات العمل.
تــوفــيــر  ــدم  ــ  وحــــــذر مــــن أن عـ
مــكــان لـــراحـــة الــعــمــال فـــي بعض 
األمـــــــاكـــــــن فــــــي حــــــــال تـــعـــرضـــهـــم 
ضـــربـــة  أو  الــــــحــــــراري  ــاك  ــهــ ــانــ لــ
ــى مــخــاطــر  ــ ــيــــؤدي إلـ الـــشـــمـــس ســ

شديدة.
ــر  ــيـ ــوفـ وطــــــالــــــب بـــــــضـــــــرورة تـ
ــي الــبــنــاء  األجــــهــــزة الـــحـــديـــثـــة فــ
الــتــي تــحــد وتخفف  والــمــقــاوالت 
ــعــــمــــال  مــــــن اعــــــبــــــاء وإجـــــــهـــــــاد الــ
تــحــت وطـــــأة الــشــمــس واألجــــــواء 
المشرفون  يــحــرص  وأن  الــحــارة، 
المباشرون باإلضافة إلى منسقي 
مواقع  فــي  الــمــوجــوديــن  السامة 
ــلــــى ضــــــــــرورة مــتــابــعــة  ــعــــمــــل عــ الــ
ســيــر الــعــمــل والــتــأكــد مـــن صحة 

وسامة العمال باستمرار وتوفير 
مــســتــلــزمــات الــصــحــة والــســامــة 

الضرورية.
ــرورة  ــ ــى ضــ ــ ــقـــوب إلــ ــعـ ودعـــــــا يـ
ــة  ــســــامــ ــبــــيــــق إجـــــــــــــــــراءات الــ تــــطــ
أثــنــاء الــعــمــل فــي شــهــور الصيف 
ــتــــزام الــمــؤســســات الــصــنــاعــيــة  والــ
واالقتصادية بالقوانين المنظمة 
ألوقات العمل في الطقس الحار، 
العمال  على  المشرفين  وتوعية 

بأهمية اتخاذ احتياطات السامة 
المهنية، ومراقبة الحالة البدنية 
االتحاد  رئيس  دعــا  كما  للعمال. 
الــحــر لــنــقــابــات عــمــال الــبــحــريــن 
يـــعـــقـــوب يـــوســـف الـــحـــكـــومـــة إلـــى 
مـــد حــظــر الــعــمــل لــيــتــنــاســب مع 
ارتفاعا  التي تشهد  فترة الصيف 
فــي درجـــة الـــحـــرارة خـــارج شهري 
الــحــظــر، وذلــــك مـــن أجـــل توفير 

بيئة آمنة للعمال. 

االتح���اد الح���ر يعل���ن انط���اق حمل���ة ف�ص���ل ال�صي���ف لحماي���ة العم���ال

} يعقوب يوسف.

بشدة  وتستنكر  البحرين  مملكة  خارجية  وزارة  أدانـــت 
إيــران  مــن  المدعومة  اإلرهــابــيــة  الحوثي  مليشيا  مواصلة 
إطــــاق عـــدد مـــن الـــطـــائـــرات الــمــســيــرة )الــمــفــخــخــة( تــجــاه 
المملكة العربية السعودية الشقيقة، في اعتداء آثم يعكس 

المدنية  المنشآت  استهداف  على  الحوثي  جماعة  إصــرار 
والمدنيين اآلمنين.

وأفادت وزارة الخارجية بيقظة وبسالة قوات تحالف دعم 
الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض تلك الطائرات 

مملكة  موقف  مجددة  هدفها،  إلى  وصولها  قبل  وتدميرها 
السعودية  العربية  المملكة  مع  دائًما  المتضامن  البحرين 
الشقيقة ودعمها الكامل لكل ما تتخذه من إجراءات رادعة 

للدفاع عن أمنها واستقرارها وسامة أراضيها.

»ال���خ���ارج���ي���ة« ت���دي���ن ب�������ص���دة م���وا����ص���ل���ة م��ل��ي�����ص��ي��ا ال��ح��وث��ي 

االإره����اب����ي����ة اإط�������اق ط����ائ����رات م�����ص��ي��رة ت���ج���اه ال�����ص��ع��ودي��ة

يجري التخطيط إلقامة شبكة من الطرق في جزر حوار بغرض إنعاش حركة السياحة 
فيها بمجرد أن تعود األمور إلى طبيعتها بعد انتهاء جائحة كورونا. وأعلنت وزارة األشغال 
وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أنها أكملت التصاميم األولية للطرق الرامية إلى 

اح حول جزر حوار التي تعد أكبر موئل طبيعي في البحرين. تسهيل حركة السيَّ
وأبلغ أحمد الخياط، وكيل الوزارة لشؤون األشغال مجلس بلدي الجنوبية بأن مشروع 
البنية األساسية الصديق للبيئة هذا سيطرح قريبا في عطاء. وجزر حوار التي تتطلع إلى 
المهاجرة  الطيور  من  آالفــا  تجذب  العالمي هي محمية طبيعية  التراث  تصنيفها ضمن 

عاوة على أنواع نادرة من الكائنات البحرية.
»إن  نيوز«:  ديلي  »جلف  للزميلة  تصريحات  في  الــدوســري  حــزام  البلدي  النائب  وقــال 
حوار با شك جنة في األرض ستأسر لب كل من يطأ أرضها، وأن عشاق جمال الطبيعة 
ــود البنية  مــغــرمــون بــالــمــكــان بــالــرغــم مــن صــعــوبــة الــمــواصــات والــحــركــة بسبب عـــدم وجـ
األساسية المناسبة«. وأكد الدوسري وهو أيضا رئيس اللجنة القانونية والمالية واإلدارية 
بمجلس بلدي الجنوبية أن الحكومة تعمل على إنعاش حركة السياحة بعد انحسار جائحة 

كوفيد-19.

التخطي���ط الإقام���ة �ص���بكة ط���رق ف���ي ج���زر ح���وار لت�ص���جيع ال�ص���ياحة
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»ال�صّحة« تعلن متديد موعد 

اجلرعة الثانية لتطعيم �صبوتنيك

مبنا�صبة اإعالن املنامة اأول عا�صمة �صّحية باملنطقة.. وزير الداخلية: 

الإجناز يعك�س التزام اململكة باملعايري ال�صّحية الدولية
عبداهلل  بن  را�شد  ال�شيخ  اأول  الفريق  ا�شتقبل 

ال�شيخ ه�شام بن  اأم�س،  الداخلية،  اآل خليفة وزير 

وذلك  العا�شمة،  حمافظ  خليفة  اآل  عبدالرحمن 

منظمة  باإعالن  الدويل  االإجناز  حتقيق  مبنا�شبة 

اأول  �شحية«؛  مدينة  »املنامة  العاملية  ال�شحة 

عا�شمة يف اإقليم �شرق املتو�شط.

واأ�شاد وزير الداخلية بالرعاية الكرمية حل�شرة 

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

ال�شمو  امل�شتمر ل�شاحب  البحرين، وبالدعم  مملكة 

العهد  اآل خليفة ويل  االأمري �شلمان بن حمد  امللكي 

اخلدمات  اف�شل  لتقدمي  الوزراء،  جمل�س  رئي�س 

للمواطنني واملقيمني يف مملكة  املعايري  اعلى  وفق 

اإليه  الذي و�شلت  التطور  البحرين، ما يوؤكد مدى 

التنمية امل�شتدامة يف القطاع ال�شحي واالجتماعي 

باملعايري  اململكة  التزام  ويعك�س  واالقت�شادي، 

الدولية وم�شاركتها للمجتمع الدويل يف التوجهات 

الهادفة اىل تعزيز ال�شحة ون�شر الوعي ال�شحي.

وثّمن الدور الذي ت�شطلع به حمافظة العا�شمة 

املعنية  والربامج  املبادرات  و�شع  خالل  من 

زيادة  يف  امل�شاركة  على  املجتمع  اأفراد  بت�شجيع 

الوعي بالق�شايا املجتمعية، منوها بجهود حمافظ 

امل�شرف،  االإجناز  العا�شمة ودوره يف حتقيق هذا 

معربا عن �شكره وتقديره لوزارة ال�شحة وجهودها 

البارزة التي اأ�شفرت عن حتقيق هذا اللقب يف ظل 

يف  اال�شتثمار  مبادئ  تطبيق  على  الدائم  احلر�س 

واالرتقاء  احل�شرية،  والتنمية  ال�شحية  البنية 

االأمر  وهو  االأ�شعدة،  خمتلف  على  احلياة  بجودة 

الذي اأ�شهم يف نيل املنامة هذا اللقب.

عن  العا�شمة  حمافظ  اأعرب  جانبه،  من 

دعمه  على  الداخلية  لوزير  وتقديره  �شكره  بالغ 

تنفذها  التي  والربامج  اخلطط  جلميع  وم�شاندته 

البارز يف حتقيق  االأثر  له  كان  ما  املحافظة، وهو 

على  �شواء  واالجنازات  النجاحات  من  العديد 

اأو العاملي، والنجاح يف تعــزيز  ال�شعيد املحــلي 

مفهــوم املــدينة ال�شحيـة واالإ�شـــهام يف حت�شني 

جودة احلياة.

متديد  ال�شحة  وزارة  اأعلنت 

لتطعيم  الثانية  اجلرعة  موعد 

حتى  جدولتها  واإعادة  �شبوتنيك 

وذلك  اجلديدة،  الدفعات  و�شول 

ب�شبب اإعادة جدولة عمليات االإنتاج 

موؤكدًة  امل�شنعة،  لل�شركة  والتوريد 

الثانية  اجلرعة  اأخذ  يف  التمديد  اأن 

واأن  التطعيم،  فاعلية  على  يوؤثر  لن 

قد  اجلرعتني  بني  ما  الفرتة  زيادة 

يوؤدي اإىل زيادة فاعلية التطعيم يف 

بع�س احلاالت.

اإىل  ال�شحة  وزارة  واأ�شارت 

امل�شنعة  ال�شركة  مع  توا�شلها 

الكمية  لتوفري  �شبوتنيك  لتطعيم 

مواعيد  من  معها  والتاأكد  الالزمة 

اأن  ت�شليم ال�شحنات للمملكة، موؤكدة 

�شبوتنيك  لتطعيم  امل�شجلني  جميع 

جدولة  اإعادة  على  العمل  �شيتم 

تطبيق  عرب  الثانية  اجلرعة  مواعيد 

)جمتمع واعي( وفًقا ملواعيد الدفعات 

اجلديدة املقرر و�شولها اإىل اململكة.

متديد  اأن  الوزارة  واأو�شحت 

والثانية  االأوىل  اجلرعة  بني  الفرتة 

التي  التو�شيات  بح�شب  جاء 

التطعيمات  جلنة  اإليها  خل�شت 

البحرين،  مبملكة  ال�شحة  بوزارة 

الآلية  وتقييمها  متابعتها  خالل  من 

لفريو�س  امل�شادة  التطعيمات  عمل 

كورونا )كوفيد-19(، م�شريًة اإىل ما 

تقوم به اللجنة يف هذا ال�شدد بهدف 

موعد  وحتديد  االإر�شادات  و�شع 

م�شتندة  الثانية،  باجلرعة  التطعيم 

ال�شحة  منظمة  اأ�شدرته  ما  اإىل 

بني  املنا�شبة  الفرتات  حول  العاملية 

الت�شريح  مت  التي  التطعيم  جرعتي 

الهيئات  م�شوؤولية  تكون  والتي  لها، 

ال�شحة يف  الطبية املحلية ووزارات 

بعد  املهمة،  هذه  تتوىل  اأن  بلد  كل 

والتجارب  التقييم  نتائج  درا�شة 

االأخذ  مع  ا�شتخدامه،  تطعيم مت  لكل 

التطعيمات،  فعالية  االعتبار  بعني 

اإىل جانب اإدخال بع�س املرونة على 

عملية التطعيم.

واأكدت اأهمية اأخذ اجلرعة الثانية 

من  املناعي  الهدف  حتقيق  يتم  لكي 

خالل اجلرعة الثانية، منوهة باتخاذ 

االإمكانات  نطاق  يف  القرارات  اأف�شل 

التطعيمات  اأن  واأو�شحت  املتاحة، 

حتقيق  اإىل  تهدف  اجلرعتني  ذات 

اجلرعة  تتوىل  اإذ  الق�شوى،  الفائدة 

يف  املناعية،  الذاكرة  اإطالق  االأوىل 

حني تقوم اجلرعة الثانية بتعزيزها.

حمالت تفتي�صية �صملت 210 مطاعم ومقاٍه وخمالفة 38 منها وغلق مطعمني
يف اإطار تكثيف احلمالت التفتي�شية للتاأكد من تطبيق االإجراءات 

اإدارة  وا�شلت  )كوفيد-19(،  لفريو�س كورونا  للت�شدي  االحرتازية 

التزام  ملتابعة  التفتي�شية  زياراتها  ال�شحة  بوزارة  العامة  ال�شحة 

املن�شاآت باال�شرتاطات ال�شحية والقرارات االأخرية املن�شو�س عليها، 

التفتي�س  اإدارة  مع  بالتن�شيق  االأغذية  مراقبة  ق�شم  مفت�شو  قام  وقد 

اأم�س  الداخلية،  ووزارة  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة 

�شملت  تفتي�شية  بزيارة   ،2021 يونيو   19 املوافق  ال�شبت  االأول 

اأطعمة وم�شروبات مت خاللها خمالفة 38  210 مطاعم ومقاٍه تقدم 

اإذ مت اتخاذ  اأ�شبوع واحد،  منها، واإغالق مطعمني غلقا احرتازيا ملدة 

االإجراءات الالزمة الإحالة هذه املطاعم للجهات القانونية.

لالإجراءات  املطاعم  تلك  ملخالفة  نظًرا  اأنه  الوزارة  وبّينت 

واال�شرتاطات التنظيمية املن�شو�س عليها يف القرار الوزاري رقم 51 

ل�شنة 2020 ب�شاأن اال�شرتاطات ال�شحية الواجب تطبيقها يف املطاعم 

)كوفيد-19(،  كورونا  فريو�س  انت�شار  ومنع  الحتواء  واملقاهي 

ور�شد خمالفات للتعليمات ال�شادرة بهذا ال�شاأن، مت تطبيق القوانني 

ال�شبط  ماأموري  اأن  اإىل  الوزارة  ولفتت  املخالفة،  املطاعم  حيال 

ب�شبب  الالزمة؛  االإجراءات  واتخاذ  املخالفات  ب�شبط  قاموا  الق�شائي 

تقدمي خدمات تناول االأطعمة داخليا.

مت  االأول،  اأم�س  م�شاء  زيارات  خالل  اإنه  ال�شحة  وزارة  وقالت 

والتعليمات  والقرارات  االحرتازية  باالإجراءات  التوعية  تكثيف 

كورونا  لفريو�س  للت�شدي  الطبي  الوطني  الفريق  عن  ال�شادرة 

جلميع  املطاعم  هذه  تطبيق  من  والتاأكد  ال�شلة،  ذات  واجلهات 

االإجراءات االحرتازية والتدابري الوقائية.

التي لوحظ  املحال  تنبيه بع�س  التفتي�شية مت  الزيارات  وخالل 

قابلة  هي  والتي  االإجراءات  بع�س  تطبيق  اآلية  يف  ق�شور  لديها 

للت�شحيح، فتم ت�شحيحها يف احلال من قبل اأ�شحاب تلك املحال.

ودعت ال�شحة العامة اجلميع اإىل موا�شلة االلتزام والتحلي بروح 

امل�شوؤولية العالية، واالإبالغ الفوري عن اأي خمالفات اأو جتاوزات يتم 

ر�شدها، مو�شحة اأن هذه اخلطوات املهمة تاأتي لتاأمني ال�شحة العامة 

وللتحقق من التزام االأفراد واأ�شحاب املطاعم واملقاهي وبقية املحال 

واال�شرتاطات  االحرتازية  باالإجراءات  العامة  بال�شحة  العالقة  ذات 

ال�شحية الواجب تطبيقها.

موؤكدة اأهّمية دور املواطنني واملقيمني يف دعم اجلهود الوطنية

اأبوالفتح تدعو لتقليل الختالط للحد من كورونا

اأبوالفتح  جناة  الدكتورة  اأكدت 

دور  العامة  ال�شحة  اإدارة  مدير 

يف  االإ�شهام  يف  واملقيمني  املواطنني 

من  للحد  املبذولة  الوطنية  اجلهود 

منوهًة  كورونا،  فريو�س  انت�شار 

الفرتة  خالل  امل�شوؤول  بالتزامهم 

خف�س  يف  اأ�شهمت  التي  ال�شابقة 

نحو  القائمة  احلاالت  موؤ�شرات 

وحفظ  املن�شود  الهدف  اإىل  الو�شول 

�شحة و�شالمة اجلميع.

�شرورة  اإىل  اأبوالفتح  د.  ودعت 

اجلهود  وم�شاندة  دعم  موا�شلة 

الوطني  الفريق  يبذلها  التي  الكبرية 

كورونا  لفريو�س  للت�شدي  الطبي 

الطبية  والطواقم  )كوفيد-19( 

منذ  امل�شاندة،  واجلهات  والتمري�شية 

اأجل  من  اليوم،  وحتى  اجلائحة  بدء 

تعزيز �ُشبل الت�شدي للفريو�س.

واأو�شحت اأن املطلوب هو توحيد 

من  العمل  وتكثيف  امل�شرتكة  اجلهود 

االأهداف  حتقيق  �شبيل  يف  اجلميع 

كل  مب�شاعفة  واملبادرة  املرجوة، 

من  جلميع  حثه  عرب  جلهوده  فرد 

باالإجراءات  االلتزام  بت�شديد  حوله 

اأجل  من  االأوقات  كل  يف  االحرتازية 

مملكة البحرين.

ب�شرورة  اأبوالفتح  د.  ونوهت 

مراعاة االإجراءات االحرتازية يف جميع 

لالإ�شهام  االختالط  وتقليل  االأماكن 

انت�شار فريو�س  من  احلد  بفاعلية يف 

انت�شاره،  معدالت  وخف�س  كورونا 

املواطنني  التزام  موا�شلة  اإىل  داعية 

ب�شاأن  ال�شادرة  بالقرارات  واملقيمني 

احلد من انت�شار الفريو�س.

االلتزام  موا�شلة  �شرورة  واأكدت 

االجتماعي  التباعد  معايري  بتطبيق 

عند  ا  خ�شو�شً الكمامات،  ولب�س 

لديهم  مّمن  االأ�شرة  اأفراد  مقابلة 

اأو  كامنة  �شحية  وظروف  اأمرا�س 

للخطر،  اأكرث  املعر�شني  ال�شن  كبار 

وغ�شل  املعقمات  ا�شتخدام  جانب  اإىل 

اليدين با�شتمرار.

التجمعات  خطورة  اإىل  واأ�شارت 

على  اقت�شارها  واأهمية  العائلية 

نف�س  يف  املقيمة  الواحدة  االأ�شرة 

املنزل  من  اخلروج  وعدم  امل�شكن 

االلتزام  اأن  مو�شحًة  لل�شرورة،  اإال 

ال�شبيل  هو  والتعليمات  باالإجراءات 

القائمة  احلاالت  عدد  خف�س  اإىل 

بالفريو�س، خا�شة اأن املرحلة احلالية 

مزيًدا  تتطلب  الفريو�س  مواجهة  من 

من االلتزام، وذلك حفاًظا على �شحة 

و�شالمة جميع اأفراد املجتمع وخا�شة 

االأمرا�س  واأ�شحاب  ال�شن  كبار 

املزمنة، اإذ ي�شكل الفريو�س خطًرا على 

�شالمتهم.

العامة  ال�شحة  مدير  وقّدمت 

فرد  لكل  وامتنانها  �شكرها  عظيم 

م�شوؤول عن نف�شه وجمتمعه، وقيامه 

للحفاظ  وطنه  جتاه  املخل�س  بدوره 

جميع  اأن  موؤكدة  مكت�شباته،  على 

املقدمة  املخل�شة  الوطنية  اجلهود 

وال�شحية،  الطبية  الطواقم  قبل  من 

والتعاون والتن�شيق امل�شرتك واجلهد 

املعنية  اجلهات  خمتلف  بني  املبذول 

مبملكة البحرين واملواطنني واملقيمني 

االإجراءات  جمــمل  تطبيــق  يف 

الوقائية  والتدابــري  االحرتازية 

الطريق  الفريو�س  انت�شار  من  للحد 

ال�شحيح نحو اإنهاء اجلائحة.

»الوطنية حلقوق الإن�صان« تقوم بزيارات ميدانية

 اإىل مراكز رعاية كبار ال�صن والأ�صخا�س ذوي الإعاقة
برئا�شة الدكتور مال اهلل احلمادي، وع�شوية املحامية 

اأماكن  زيارة  جلنة  عقدت  كوهني،  ودانيال  اللظي  دينا 

االحتجاز واملرافق اجتماعها العادي االأول عن ُبعد.  

اخت�شا�شاتها  با�شتعرا�س  اجتماعها  اللجنة  افتتحت 

وذلك  اجلدد،  لالأع�شاء  بها  املنوط  والدور  عملها  ومهام 

بعد �شدور االأمر امللكي ال�شامي رقم )22( ل�شنة 2021 

بتعيني اأع�شاء جمل�س مفو�شي املوؤ�ش�شة الوطنية حلقوق 

االإن�شان، وقرار جمل�س املفو�شني بتحديد روؤ�شاء واأع�شاء 

اللجان النوعية الدائمة.

وتو�شياتها  قراراتها  جممل  اللجنة  ناق�شت  ثم  ومن 

ال�شابقة وما اتخذ فيها من اإجراءات، ومن منطلق حر�س 

اللجنة على تفعيل دور املوؤ�ش�شة الرقابي يف جمال حماية 

االإ�شالح  مراكز  يف  �شيما  ال  االإن�شان،  حقوق  وتعزيز 

والتاأهيل ودور الرعاية ال�شحية واالجتماعية والتعليمية 

اأن  ي�شتبه يف  اآخر  مكان  اأي  اأو  االأجنبية  العمالة  و�شكن 

ا�شتكملت  فقد  االإن�شان،  حقوق  النتهاكات  موقًعا  يكون 

باإعداد  واملتعلق  ال�شابق  قرارها  حول  مناق�شاتها  اللجنة 

دليل اإر�شادي موحد خا�س مبعايري زيارات تلك االأماكن 

للتاأكد من توافر املبادئ االأ�شا�شية ملعايري حقوق االإن�شان 

قرارها  ب�شاأن  مت  ما  مناق�شة  اللجنة  ا�شتكملت  كما  فيها. 

بنظام  تعمل  التي  املنزلية  بالعمالة  املتعلق  ال�شابق 

ال�شاعات اليومية، اإىل جانب التاأكد من مدى مالئمة اأماكن 

�شكنهم وتوافقها مع مبادئ ومعايري حقوق االإن�شان، ومت 

اتخاذ الالزم حياله.

د. جناة اأبوالفتح
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»جمعية ال�شكلر« تد�ّشن »كن 2« برعاية وزير العمل.. د. املانع: 

انخفـــا�ض وفيــــات »ال�شكلــــر« اأكثــــر مــــن %62

لرعاية  البحرين  جمعية  د�ّشنت 

افرتا�شي  حفل  يف  ال�شكلر  مر�شى 

عرب  اأقامته  والذي   ،»2 »كن  مبادرة 

متا�شًيا  االجتماعي  التوا�شل  من�شات 

ملواجهة  ال�شحية  االحرتازات  مع 

جائحة كورونا.

كلمات  عر�ض  االفتتاح  ت�شّمن 

لراعي  ر�شمية  وم�شاركات  م�شورة 

والتنمية  العمل  وزير  املبادرة 

علي  حممد  بن  جميل  االجتماعية 

وزارة  وكيل  من  وم�شاركة  حميدان، 

ال�شحة الدكتور وليد بن خليفة املانع، 

واالأمني العام للجمعية زكريا اإبراهيم 

اال�شرتاتيجي  وال�شريك  الكاظم، 

روتاري  نادي  املبادرة  يف  للجمعية 

ملقطع  باالإ�شافة  باقر،  روؤيا  املنامة 

اإلهامي من عمل اجلمعية ي�شم  فيديو 

يتحدثون  ال�شكلر  حماربي  من  نخبة 

عن حتديهم واإ�شرارهم على النجاح.

وزير  اأعرب  املبادرة  افتتاح  ويف 

العمل والتنمية االجتماعية باأن القيادة 

املوقرة يف مملكة  الر�شيدة واحلكومة 

والتنمية  العمل  ووزارة  البحرين 

االجتماعية اهتمت بدعم كبري مر�شى 

ال�شكلر لي�ض فقط يف اجلانب ال�شحي 

ولكن اأي�شا يف اجلانب العمايل، وذلك 

يف   24 رقم  القرار  اإ�شدار  خالل  من 

العام 2013 بتخفي�ض �شاعات العمل 

واحدة  �شاعة  عن  يقل  ال  مبا  اليومية 

فقر  مر�ض  من  يعانون  الذين  للعمال 

من  جمموعة  يف  احلاد  املنجلي  الدم 

مت  والتي  اخلا�ض  القطاع  يف  االأعمال 

حتديدها يف القرار ذاته.

والتنمية  العمل  وزارة  اأن  موؤكًدا 

لتحفيز  دائًما  ت�شعى  االجتماعية 

مر�شى  توظيف  على  العمل  اأ�شحاب 

�شراكة  عالقة  ن�شاأت  حيث  ال�شكلر، 

العمل  وزارة  بني  فاعلة  جمتمعية 

�شهدنا  »لقد  واأ�شاف:  واجلمعية. 

الكثري من ق�ش�ض النجاح التي �شطرها 

حتدي  يف  الفئة  هذه  من  الكثريون 

واجتهدوا  املوؤملة،  واأعرا�شه  املر�ض 

يف  بكفاءة  دورهم  ليقدموا  وثابروا 

خمتلف القطاعات الوظيفية«.

جمعية  العام،  االأمني  �شاكًرا 

جهودهم  على  واأع�شاءها  ال�شكلر 

امل�شتمرة لتح�شني حياة املر�شى.

العام  االأمني  تقدم  جهته  من 

للجمعية زكريا الكاظم بال�شكر الكبري 

لكل من اأ�شهم يف حت�شني جودة احلياة 

ويف  البحرين  يف  ال�شكلر  ملحاربي 

مقدمتهم ح�شرة �شاحب اجلاللة امللك 

حمد بن عي�شى اآل خليفة عاهل البالد 

�شاحب  من  ومتابعة  وبدعم  املفدى، 

حمد  بن  �شلمان  االأمري  امللكي  ال�شمو 

جمل�ض  رئي�ض  العهد  ويل  خليفة  اآل 

ووزارة  ورعاه،  اهلل  حفظه  الوزراء 

ووزارة  فيها،  والعاملني  ال�شحة 

الداعمني  املنامة وكل  العمل وروتاري 

اأنه  م�شيًفا  البحرين.  يف  للمحاربني 

البحرين  حققت  اجلهود  بت�شافر 

مري�ض  رعاية  يف  العاملية  الريادة 

حمل  باتت  حتى  املنجلية،  اخللية 

اأنظار العامل كتجربة عاملية رائدة تليق 

البحرين  �شاركت  حيث  بالبحرين، 

موؤخًرا يف الكونغر�ض االأفريقي برعاية 

رئي�ض نيجرييا والعديد من املوؤمترات 

االإقليمية والعاملية.

وزارة  وكيل  قال  احلفل،  وخالل 

»عالقة  املانع:  وليد  الدكتور  ال�شحة 

وجمعية  ال�شحة  وزارة  بني  التعاون 

البحرين لرعاية مر�شى ال�شكلر يبنى 

م�شتوى  حت�شني  يف  الكثري  عليها 

الرعاية حيث انخف�شت ن�شبة الوفيات 

اإىل اأكرث من 62% وزيادة متوقع العمر 

من 42 عاًما اإىل 65 عاًما«.

نادي  من  باقر  روؤيا  واأكدت 

دائما  النادي  وقوف  املنامة  روتاري 

اإىل جانب مر�شى ال�شكلر للتخفيف من 

عمل  حيث  بجديد  لي�ض  وذلك  اآالمهم، 

روتاري املنامة منذ �شنوات مع جمعية 

امل�شاهمات  اإحدى  وكانت  ال�شكلر، 

تاأتي بثمارها على حياة م�شابي  التي 

لوحدة  اأجهزة  توفري  هي  ال�شكلر 

الدم  اأمرا�ض  مركز  يف  الدم  ا�شتبدال 

الوراثية مبجمع ال�شلمانية الطبي.

القب�ض على 4 اأ�شخا�ض لرتويجهم ملادتي ال�شبو والهريوين املخدرة
يف اإطار تنفيذ القانون ومكافحة اجلرمية األقت �شرطة اإدارة مكافحة 

اأربعة  على  القب�ض  اجلنائية  واالأدلة  للمباحث  العامة  باالإدارة  املخدرات 

اأ�شخا�ض ترتاوح اأعمارهم بني )23 و33 عاًما( يحملون جن�شية اآ�شيوية 

لقيامهم بالرتويج ملادتي ال�شبو والهريوين املخدرة.

ال�شاأن، متت مبا�شرة  اأنه بعد تلقي معلومات بهذا  االإدارة  واأو�شحت 

عمليات البحث والتحري وجمع املعلومات والتي اأ�شفرت عن حتديد هوية 

ال�شبو والهريوين  املذكورين والقب�ض عليهم وبحوزتهم قطع من مادتي 

بحريني،  دينار  األف   185 بحوايل  ال�شوقية  قيمتها  تقّدر  التي  املخدرة 

باالإ�شافة اإىل مبالغ مالية ح�شيلة البيع.

حتريز  مت  اأنه  اإىل  اجلنائية  واالأدلة  للمباحث  العامة  االإدارة  واأكدت 

امل�شبوطات والتحفظ عليها واتخاذ االإجراءات القانونية الالزمة؛ متهيًدا 

الإحالة الق�شية اإىل النيابة العامة.

بعد اإغراقها بعّدة روايات.. ظهرت حقيقة »املركب املق�شو�ض«

ق�شة »املركب املق�شو�ض« حل�شن جناحي يف التحقيق الأخري

حمرر ال�شوؤون املحلية:

 ك�شف اإياد العون خمرج اأفالم 

جناحي  ح�شن  املرحوم  الغوا�ض 

البحرية  التحقيقات  اآخر  عن 

امل�شورة التي عمل عليها الفقيد قبل 

»املركب  حقيقة  ك�شف  وهو  وفاته، 

�شرق  جنوب  واجلاثم  املق�شو�ض« 

بند الدار ب�شرتة منذ ال�شتينيات.

باأن �شحيفة  العون  اإياد  يقول 

على  مرّوًيا  خرًبا  ن�شرت  »االأيام« 

عاًما   25 بعد  عيان  �شهود  ل�شان 

من وقوع احلادثة، وعلى اإثرها بداأ 

ين�شج خيوط الق�شة، حيث تق�شى 

املعلومات من اأهل اخلربة والدراية 

زمنية  فرتة  وبعد  الباخرة،  حول 

االأويل  حتقيقه  اإنتاج  من  ق�شرية 

اأ�شهر  بعنوان »املركب املق�شو�ض.. 

البحرين«،  تاريخ  يف  بحري  معلم 

تلقى ات�شااًل هاتفًيا من اأحد البحارة 

يف  امل�شتعر�شة  الق�شة  ينفي 

تقريره.

واأ�شاف، »ح�شل الفقيد حينها 

من  جديدة  معلومات  على  ا  اأي�شً

النجمة  �شحيفة  يف  من�شور  خرب 

االأ�شبوعية ال�شادرة عن �شركة نفط 

تعود  ووثائق  )بابكو(،  البحرين 

بينت  االأ�شخا�ض،  الأحد  ملكيتها 

باأن ملكية الباخرة تعود اإىل عائلة 

وبالتحديد  ال�شعودية  باخ�شب 

والذي  باخ�شب  بكر  اأبا  حممد  اإىل 

التجارة  بغر�ض  الباخرة  ا�شرتى 

1963م  عام  ويف  1962م،  عام 

اأطلق عليها ا�شم )حجاز(«.

ح�شن  املرحوم  ولَع  وبف�شل 

كذلك  ح�شل  بالبحر،  جناحي 

والذين  الباخرة  طاقم  اأ�شماء  على 

االإ�شبانية  اجلن�شيات  يحملون 

وبعد  اأ�شخا�ض عرب،  بينهم  ومن 

جهد طويل تو�شل املرحوم جناحي 

من  احلياة  قيد  على  فرد  اآخر  اإىل 

اإ�شباين  وهو  الباخرة  طاقم  اأفراد 

اجلن�شية يبلغ من العمر 85 �شنة، 

و�شافر جناحي اإىل لقائه يف مدينة 

�شانتاندير االإ�شبانية ب�شهر فرباير 

بثالثة  رحيله  قبل  املا�شي  العام 

�شهور، وجمع مزيًدا من املعلومات 

احلقيقية  الق�شة  حول  حينها 

اأين  املق�شو�ض«،  لـ»املركب 

تعر�ض للحادث، وكيف و�شل اإىل 

البحرين، واأحداث جديدة تعر�ض 

الأول مرة. 

قناة  على  التحقيق  وين�شر 

من�شة  على  جناحي  ح�شن 

»ح�شن  بعنوان  »يوتيوب« 

جناحي.. التحقيق االأخري«.

اإثر اجتماع جمع »الأوقاف ال�شنية« بعدد من النواب

اإن�شاء مقربتني جديدتني يف املحرق وال�شمالية

فاطمة �شلمان:

قالت م�شادر برملانية اإن اجتماًعا جمع 

اإدارة االأوقاف ال�شنية مع عدد  قياديني من 

توجه  عن  االأوقاف  خالله  ك�شفت  النواب، 

يف  اإحداهما  جديدتني،  مقربتني  الإن�شاء 

املحرق، واالأخرى يف مدينة حمد.

وذكرت امل�شادر اأن االجتماع جاء بعد 

املحرق، يف  نواب حمافظة  من  عدد  حترك 

املحرق  مقربة  ب�شيق  �شكاوى  وجود  ظل 

احلالية وعدم ا�شتيعابها، وحاجة املحافظة 

تخ�شي�شها  بعد  �شيما  جديدة،  مقربة  اإىل 

فيها  يتم  التي  الرئي�شة  املقابر  من  واحدة 

دفن موتى كورونا.

ك�شفت  االأوقاف  اأن  امل�شادر  واأفادت 

لتخ�شي�ض  م�شاٍع  عن  االجتماع  خالل 

اأو اإحدى اجلزر املرتبطة  اأر�ض يف املحرق 

اإحدى  ا�شتمالك  تدار�ض  يجري  اإذ  بها، 

االأرا�شي اأو املبادلة لتخ�شي�شها كمقربة.

من  الثانية  املقربة  اإن  امل�شادر  وقالت 

حمد،  مدينة  يف  اإن�شاوؤها  يتم  اأن  املزمع 

الوقت  يف  واحدة  مقربة  حتوي  والتي 

و�شيق  �شكانها  عدد  ت�شاعف  رغم  احلايل 

امل�شاحة.

بلدية اجلنوبية تزيل

 42 �شحنــــة رمــــال اإثر موجـــة الغبار

وموجة  الطق�ض  تقلبات  مع  للتعامل  جهودها  اجلنوبية  املنطقة  بلدية  كّثفت 

الغبار التي �شهدتها اململكة خالل االأيام املا�شية، فقد قامت بت�شكيل فريق ملتابعة 

الرمال يف ال�شوارع، وفريق ملتابعة االإعالنات ال�شاقطة يف ال�شوارع، وفريق ملتابعة 

االأ�شجار والتعامل الفوري مع خمتلف احلاالت يف مثل هذه الظروف اجلوية، حيث 

يعمل هذا الفريق يف العطل والفرتة امل�شائية بعد الدوام الر�شمي. 

وقامت البلدية من خالل هذا الفريق باإزالة 42 �شحنة من الرمال وتثبيت 14 

�شجرة متاأثرة واإزالة 7 اأ�شجار متاأثرة من الرياح، واإزالة 13 اإعالًنا. 

�شيارات   5 با�شتخدام  الرئي�شة  ال�شوارع  كن�ض  على  الطوارئ  فريق  عمل  كما 

باالإ�شافة  �شك�شويل،  و�شاحنتني  ال�شغرية  اجلرافات  من  واثنتني  االآيل  للكن�ض 

للكن�ض اليدوي من قبل عمال �شركة النظافة. وذكرت البلدية يف ختام ت�شريحها 

اأنها ا�شتعدت مبكًرا للتعامل مع تقلبات الطق�ض، وقامت بتجهيز املعدات واالآليات 

للتعامل يف اأ�شرع وقت مع اأي حاالت طارئة كت�شاقط االإعالنات وميالن االأ�شجار 

حتى  م�شتمرة  التنظيف  اأعمال  تزال  وال  العامة،  ال�شوارع  يف  الرمال  وجتمعات 

االنتهاء من خمتلف املواقع.

حممد بحر:

وع�شو  ــدويل  ال احلقوقي  ك�شف 

فوالذ  في�شل  ال�شابق  ال�شورى  جمل�ض 

عن تاأ�شي�ض جلنة دولية با�شم »عدالة« 

ملالحقة الرئي�ض االإيراين املنتخب اإبراهيم 

رئي�شي بتهم انتهاك حقوق االإن�شان يف 

اإيران.

وقال فوالذ اإن اللجنة ت�شعى حلث 

الأجل  املبادرة،  زمام  الأخذ  املتحدة  االأمم 

يف  م�شتقل  دويل  حتقيق  بفتح  القيام 

وكل  اإيــران،  يف   1988 عام  جمــزرة 

واالإعدامات  الق�شري  اجلرائم واالختفاء 

حقوق  عن  واملدافعني  الن�شطاء  بحق 

غري  ال�شعوب  ــوق  وحــق ــان  ــش ــ� االإن

الفار�شية، وبهدف حتديد املدى احلقيقي 

للجرمية، وتقدمي امل�شوؤولني اإىل العدالة 

من خالل املقا�شاة يف املحكمة الدولية، 

اجلمهورية  رئي�ض  مقدمتهم  ويف 

االإيرانية الفائز اإبراهيم رئي�شي.

واأ�شاف: اأعدمت ال�شلطات االإيرانية 

�شيف  خالل  �شيا�شي  �شجني  األف   30

الأن�شطتهم  �شجنوا  معظمهم   ،1988

يف  جائرة  حماكمات  بعد  ال�شيا�شية 

قا�شيا  رئي�شي  وكان  الثورية،  املحاكم 

�شابقا م�شوؤوال عن هذه العمليات.

واأ�شار احلقوقي الدويل في�شل فوالذ 

م�شرية  لديه  رئي�شي  اإبراهيم  اأن  اإىل 

االإيــراين،  الق�شاء  يف  طويلة  مهنية 

املوؤ�ش�شة التي مل تت�شرف ب�شكل م�شتقل 

املنظمات  وثقت  وقــد  احلكومة،  عن 

املتحدة  واالأمم  الدولية  احلقوقية 

�شد  الق�شائية  ال�شلطة  انتهاكات  مرارا 

املواطنني االإيرانيني، والتي من املفرت�ض 

بها اأن حتمي حقوقهم، وقد �شغل رئي�شي 

حملة  يف  للق�شاء  اأول  نائب  من�شب 

 2009 انتخابات  اأعقبت  التي  القمع 

اآالف  ال�شلطات  اعتقلت  حني  الرئا�شية، 

الن�شطاء واملتظاهرين، وعذبت الكثريين 

بال�شجن  و�شايقتهم، وفر�شت عقوبات 

ل�شنوات طوال بعد خ�شوعهم ملحاكمات 

جائرة.

رئي�شي  اإبراهيم  اأن  فــوالذ  وذكــر 

النظام  يف  اعتماده  اأوراق  على  ح�شل 

�شجل  مع  رحمة،  بال  قاتالً  باعتباره 

عمليات  يف  عاًما   40 مدى  على  حافل 

االإعدام والقمع، وقد �شهدت االنتخابات 

منذ  م�شبوقة  غري  مقاطعة  االإيرانية 

الواردة  التقارير  وفق  اجلمهورية  قيام 

عدالة  جلنة  ت�شكيلة  وت�شم  اإيران.  من 

الربيطاين  النيابي  املر�شح  الدولية 

االأحوازي يف  في�شل  االأحوازي  ال�شابق 

من�شب نائب الرئي�ض، باالإ�شافة اإىل كل 

امل�شت�شار  ال�شيخلي  حممد  الدكتور  من 

�شريف  وامل�شت�شار  ــدويل،  ال القانوين 

والدكتورة  تنفيذًيا،  مديًرا  عبداحلميد 

العالقات  مديرة  املحجوبي  نعيمة 

عبداهلل  ــدويل  ال واحلقوقي  الدولية، 

عبداهلل  الدكتور  عني  بينما  البلو�شي، 

املقابي ناطًقا اإعالمًيا با�شم اللجنة.

مكّونة من بحرينيني وعرب واإيرانيني

جلنة دولية ملالحقة الرئي�ض الإيراين املنتخب

بيان لوزارة الداخلية رًدا على اّدعاءات »اجلزيرة« القطرية:

ق�شايــــا املحكوميــــن لي�شـــت �شيا�شيـــة

رًدا على ما جاء يف الربنامج الذي بثته قناة اجلزيرة 

بحق  املغالطات  من  الكثري  كالعادة  مت�شمًنا  القطرية، 

مملكة البحرين و�شعبها، وكا�شًفا يف الوقت ذاته انعدام 

ال�شوؤون  يف  التدخل  يف  ومتاديها  القناة  هذه  مهنية 

م�شيئة  تقارير  بث  من خالل  وال�شعوب  للدول  الداخلية 

احلقائق  الداخلية،  وزارة  توؤكد  حتري�شي،  طابع  وذات 

االآتية: 

كالم  القطرية  »اجلزيرة«  برنامج  يف  جاء  ما  اأوالً: 

مر�شل يفتقد اإىل ال�شند القانوين واالأدلة املادية، حيث اإن ق�شايا املحكومني 

جنائية  »جو«  يف  والتاأهيل  االإ�شالح  مبركز  عقوباتهم  يق�شون  الذين 

عادلة،  ملحاكمات  خ�شعوا  كما  �شيا�شية.  ق�شايا  ولي�شت  واإرهابية، 

منظمات  عن  ممثلني  بح�شور  ودرجاته،  التقا�شي  مراحل  وا�شتنفدوا 

املجتمع املدين يف الداخل واخلارج، يف اإطار احلر�ض على اإر�شاء قواعد 

العدالة اجلنائية.

ثانًيا: من خالل حتليل م�شمون الربامج التي تبّثها هذه القناة، اأ�شبح 

يخالف  تتبعه  الذي  والتحري�شي  والدعائي  ال�شيا�شي  اخلط  اأن  موؤكًدا 

التعاون و�شعوبها، والذين كانوا يتطلعون  توجهات قادة دول جمل�ض 

اآمال  اإىل تعزيز م�شرية التعاون والتن�شيق بني دول املجل�ض مبا يحقق 

وتطلعات �شعوبها، وفق ما عرب عنه بيان قمة الُعال.

القناة  متادي  بخ�شو�ض  قائًما  ال�شوؤال  يبقى  ثالًثا: 

مملكة  �شد  التحري�شي  النهج  ممار�شة  يف  القطرية 

االأمر  منجزات،  من  ما حققته  البحرين وحماولة جتاوز 

الذي يف�شح املوؤامرة اليائ�شة للجزيرة لالإ�شاءة ملكت�شبات 

املوؤ�ش�شات  من خالل  االإن�شان  البحرين يف جمال حقوق 

هذه  راعية  قطر،  دولة  حتقق  مل  والتي  والت�شريعات، 

ا منها. القناة، ولو بع�شً

رابًعا: ويف الوقت الذي نعرّب فيه عن رف�ض اأ�شلوب قناة اجلزيرة غري 

املهني، فاإننا نعرب يف الوقت ذاته عن ال�شكر والتقدير الأبناء البحرين 

وم�شاركاتهم  اأدواتهم  خالل  من  حر�شوا  الذين  التعاون  جمل�ض  ودول 

�شيا�شة  وف�شح  احلقائق  تبيان  على  االجتماعي  التوا�شل  و�شائل  عرب 

)اجلزيرة(.

على  والعمل  القانون  اإنفاذ  ما�شية يف  الداخلية  وزارة  فاإن  ختاًما، 

االلتزام  من  اأبعد  هو  ملا  البحرين  خطت  حيث  االإن�شان،  حقوق  تعزيز 

مببادئها اإىل تعزيز ثقافة حقوق االإن�شان يف العمل ال�شرطي. وهذا ما لزم 

التاأكيد عليه يف اإطار حر�ض وزارة الداخلية على تعزيز مبداأ ال�شفافية 

والتوا�شل مع الراأي العام وتو�شيح احلقائق.

اخلــــط الــتــحــريــ�ــشــي لـــــ»اجلــــزيــــرة« خمـــالـــف لـــتـــوّجـــهـــات قـــــادة الــتــعــاون



�إمامة ثابت:

و�سائل  �سهدت 

االجتماعي،  التوا�سل 

ب�ساأن  حمالت  موؤخًرا، 

بـ»االرتفاع  و�سفوه  ما 

اأ�سعار  يف  اجلنوين 

واعتربوا  التو�سيل«، 

ال�سركات  من  الكثري  اأن 

ومندوبي  واملحال 

التو�سيل رفعوا اأ�سعارهم 

االإغالق  مع  بالتوازي 

اأعلنت  الذي  اجلزئي 

وذلك  احلكومة،  عنه 

لالأو�ساع  ا�ستغالل  يف 

اال�ستثنائية التي متّر بها 

اململكة.
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اأكرث من 225 األف جرعة منذ مطلع ال�صهر اجلاري.. »ال�صّحة«:

2 مليون جرعة يف 6 اأ�صهر.. و69.4% ح�صلوا على اجلرعة الأوىل

�إنها وّفرت �أكرث من 4.5  وقالت وز�رة �ل�صحة 

لتغطية  كافة  �لتطعيمات  �أنو�ع  من  جرعة  ماليني 

متطلبات هذ� �لعام و�لعام �لقادم �إىل جانب �جلرعات 

�ملن�صطة.

للجرعات  �ال�صتيعابية  �لطاقة  �أن  و�أو�صحت 

توريد�ت  ح�صب  للزيادة  قابلة  للتطعيم  �ليومية 

�صحنات �لتطعيم من �ل�صركات �مل�صنعة وفق بر�مج 

�جلهود  �إطار  يف  وذلك  لديها،  و�لتوزيع  �لت�صنيع 

�إىل  �لهادفة  كورونا  لفريو�س  للت�صدي  �لوطنية 

�حلفاظ على �صحة و�صالمة �ملو�طنني و�ملقيمني يف 

�ململكة.

خمتلف  بتوفري  �لبحرين  مملكة  وقامت 

�لتطعيمات �مل�صادة لفريو�س كورونا جماًنا للجميع 

وفق �خلطة �لوطنية للتطعيم من خالل 27 مركًز� 

�صحًيا، �إىل جانب مر�كز �لتطعيم يف مركز �لبحرين 

�لدويل للمعار�س و�ملوؤمتر�ت، وم�صت�صفى �مللك حمد 

و�مل�صت�صفى  �لتجاري،  �صرتة  وجممع  �جلامعي، 

�لع�صكري، بحيث ت�صمل مناطق �لبحرين كافة.

�جلدير بالذكر �أن �ململكة جتاوزت حاجز �لـ%50 

�لكامل  �لتطعيم  على  �حلا�صلني  �ململكة  �صكان  من 

»�جلرعتني + مرور �أ�صبوعني على �جلرعة �لثانية« 

بذلك  لتكون  �جلاري،  يونيو  من  �حلادي ع�صر  منذ 

من  �لن�صبة  هذ�  �لعربي حتّقق  �لعامل  دول يف  �أول 

عدد �ملطعمني بالكامل.

حمرر ال�سوؤون املحلية:

اأعلنت وزارة ال�سحة، اأم�س، تقدمي مليوين جرعة منذ تد�سني حملة التطعيمات �سد فريو�س كورونا )كوفيد 19( قبل 6 اأ�سهر.

وقالت اإن عدد الذين ح�سلوا على اجلرعة االأوىل من ال�سكان من املواطنني واملقيمني بلغ حوايل %69.4.

ورفعت وزارة ال�سحة الطاقة اال�ستيعابية الطاقة اال�ستيعابية لعدد اجلرعات اليومية يف مراكز التطعيم امل�ساد لفريو�س كورونا 

)كوفيد 19( مبختلف مناطق مملكة البحرين اإىل 31000 جرعة يف اليوم، منذ الرابع والع�سرين من ال�سهر املا�سي.

وبلغ عدد الذين ح�سلوا على اجلرعة االأوىل منذ مطلع ال�سهر اجلاري حوايل 117.054 األف �سخ�س، بينما ح�سل على اجلرعة 

الثانية حوايل 108.548 األف �سخ�س، مبا جمموعه 225.602 األف �سخ�س خالل فرتة اأقل من ع�سرين يوًما.

الدم�صتاين: ا�صتغلل لأزمة »كورونا« ويجب تدّخل اجلهات املعنية وو�صع حدود للأ�صعار

ارتفاع يف اأ�صعــار التو�صيل للمنــازل.. اإي�صال وجبــة بـ»ديناريــن«!

ت�صمل اجلوانب اخلدمية والثقافية والريا�صية و�صناعات امل�صتقبل.. �صلمان:

خّطة اإذاعية جديدة توازن بني متطلبات كورونا وجوانب احلياة

القائد: دعم عملية التحّول الإلكرتوين للخدمات احلكومية

�إن  �صلمان  يون�س  �لبحرين  �إذ�عة  مدير  قال 

�إذ�عة �لبحرين �أطلقت خطتها �لرب�جمية �جلديدة، 

�إذ روعي فيها تقدمي باقة منوعة تو�زن بني �لرب�مج 

�حلياتية  و�جلو�نب  كورونا  بجائحة  �خلا�صة 

�الأخرى.

�أن �لدورة -�لتي بد�أت منذ منت�صف  و�أو�صح 

يف  مهمة  جو�نب  تغفل  مل  �جلاري-  �ل�صهر 

و�لثقافية  �خلدمية  �جلو�نب  مثل  �ملو�طن،  حياة 

�إىل  �إ�صافة  �مل�صتقبل،  و�صناعات  و�لريا�صية 

و�لنف�صية  و�لربملانية،  و�لبيئية  �لفكرية  �جلو�نب 

و�لتوعوية و�لدينية.

�لكبري  �لتن�صيق  �لبحرين  �إذ�عة  مدير  وبنّي 

بني �الإذ�عة ووز�رة �ل�صحة لتقدمي بر�مج وفقر�ت 

توعوية متخ�ص�صة وم�صتمرة، و�لتي تاأتي تطبيقا 

لفريو�س  للت�صدي  �لوطني  �لفريق  لتوجيهات 

بحرين(  يا  �خلري  )�صباح  برنامج  عرب  كورونا 

على  كافيه  �صتار  وبرنامج  �لعام  �لربنامج  على 

تطمينية  ر�صائل  تقدمي  �إىل  �إ�صافة  �م،  �ف  بحرين 

و�الأئمة،  �لبحرين  م�صايخ  من  لعدد  وتوعوية 

وبرنامج )�صكًر�.. منا لكم( �لذي يخت�س باجلهود 

�ملبذولة من قبل كو�در �ل�صفوف �الأمامية.

�جلديدة،  �لرب�جمية  �لدورة  تفا�صيل  ويف 

كل  للثقافة(  )وقت  برنامج  �لبحرين  �إذ�عة  تقدم 

ي�صلط  برنامج  وهو  �لعام،  �لربنامج  على  �صبت 

�ل�صوء على خمتلف �لفعاليات و�ل�صوؤون �لثقافية 

على  ويقف  و�لفن  �لثقافة  �أهل  وي�صت�صيف 

�لبحرين،  مملكة  يف  و�لفنية  �لثقافية  �ملنجز�ت 

)نب�س  برنامج  وياأتي  �لنو�ب(،  )مع  برنامج  �أما 

من  جمموعة  لي�صت�صيف  �ثنني  كل  و�أحا�صي�س( 

في�صت�صيف  جلي�س(  )خري  برنامج  �أما  �ل�صعر�ء، 

كل ثالثاء جمموعة من كبار موؤلفي �لكتب، �إىل ذلك 

ليتناول  �الأربعاء  �ل�صطر(  �أول  )من  برنامج  يبث 

�ل�صحية  �ملو�صوعات �خلدمية و�لفكرية و�لبيئية 

وغريها على �مل�صتوى �ملحلي و�الإقليمي و�لعاملي، 

بربنامج  ف�صتكون  �الإذ�عية  �خلمي�س  �صهرة  �أما 

�صخ�صية  على  �ل�صوء  ي�صلط  �لذي  )جنومنا( 

�لذكريات وجو�نب  �أبرز  معها  وت�صتعر�س  بارزة 

من �حلياة �الجتماعية.

يون�س �سلمان

النعيمي: الهيكلة اجلديدة بالرتبية 

�صت�صهم يف حتقيق تطّور نوعي بالأداء

��صتقبل �لدكتور ماجد بن علي �لنعيمي وزير �لرتبية 

�لوز�رة  وكيل  �خلاطر  �إبر�هيم  نو�ل  من  كال  و�لتعليم 

لل�صيا�صات و�ال�صرت�تيجيات، وديانا في�صل �صرحان مدير 

عام معهد �لبحرين للتدريب، مبنا�صبة �صدور �الأمر �مللكي 

�جلديدة  �لهيكلة  من�صبيهما، �صمن  بتعيينهما يف  �ل�صامي 

مببادر�تها  �صت�صهم  و�لتي  و�لتعليم،  �لرتبية  لوز�رة 

�ملختلفة يف حتقيق تطوير نوعي يف �أد�ء �لوز�رة وقطاعاتها 

م�صتوى  على  �ملبذولة  بجهودهما  �لوزير  م�صيد�  �ملختلفة، 

عمل �لوز�رة، وما يتمتعان به من كفاءة و��صتعد�د لتطوير 

�لعمل.

يف  م�صتمرة  �لوز�رة  �أن  �ملنا�صبة  بهذه  �لوزير  و�أكد 

خطتها �لتطويرية �صمن �إعادة �لهيكلة، و�لتي �صوف تكون 

لها �آثار �إيجابية على �مل�صرية �لتعليمية يف �ملرحلة �لقادمة، 

�صوف  و�ال�صرت�تيجيات  �ل�صيا�صات  قطاع  �أن  �إىل  م�صري� 

ي�صطلع بعدد من �ملهام �الأ�صا�صية �لتي من �صاأنها �أن ت�صهم 

عمل  وت�صيري  باالأد�ء،  و�الرتقاء  �الإد�ري  �لعمل  تطوير  يف 

وتعزيز  �أكرب،  و�صرعة  مبرونة  �ملختلفة  �الإد�رية  �الأجهزة 

روح �لعمل �جلماعي �لتكاملي.

»ر�صوم  �أن  �ملو�طنني  من  عدد  و�أكد 

�لتو�صيل« باتت ت�صّكل عبًئا كبرًي� على 

م�صرتياتهم، �صّيما يف �صوء توّجه عدد 

�ملنازل  يف  باجللو�س  �اللتز�م  �إىل  كبري 

�إال لل�صرورة، و�العتماد  وعدم �خلروج 

�إىل  �لتو�صيل  خدمات  على  �أكرب  ب�صكل 

�ملنازل.

وقال �ملو�طنون �إن �أ�صعار �لتو�صيل 

يف  فل�س   500 تتجاوز  ال  كانت 

كورونا  �أزمة  مع  ولكن  �صابقة،  �أوقات 

)كوفيد-19( و��صطر�ر كثري من �لنا�س 

�الأ�صعار  بد�أت  عليها  �العتماد  على 

�إىل  ف�صيًئا، حتى و�صلت  �صيًئا  بالتز�يد 

و�صل  كما  �ملحال،  بع�س  يف  دنانري   5

�ل�صعر �إىل دينارين الإي�صال وجبة طعام.

�أحمد  �لنائب  دعا  جانبه،  من 

�جلهات  تدّخل  �صرورة  �إىل  �لدم�صتاين 

�ملعنية من خالل �لرقابة وعدم �ل�صماح 

�الأ�صعار  لرفع  كورونا  �أزمة  با�صتغالل 

ب�صكل غري مرّبر وال يتنا�صب مع �مل�صافات 

يف  �الأماكن  بني  تربط  �لتي  �ل�صغرية 

�لبحرين، فكلّنا يعلم �أن م�صاحة �ململكة 

للمنازل  �لتو�صيالت  و�أغلب  �صغرية، 

كيلومرت�ت،  ب�صعة  حدود  يف  تكون 

فلماذ� هذه �الأ�صعار �ملبالغ فيها؟!

بو�صع  منّر  »نحن  و�أ�صاف: 

على  يحّتم  �لو�صع  وهذ�  ��صتثنائي، 

على  �أكرب  ب�صكل  �العتماد  �لنا�س 

بتعليمات  �لتز�ًما  �ملنازل  �إىل  �لتو�صيل 

�لفريق �لوطني �لطبي �لذي ما فتئ يكّرر 

ب�صرورة  و�ملنا�صبات  �الأوقات  كل  يف 

لل�صرورة،  �إال  �ملنزل  من  �خلروج  عدم 

لدى  عام  توّجه  هناك  �أ�صبح  وبالتايل 

�لنا�س باالعتماد ب�صكل �أكرب على خدمة 

�لتو�صيل �إىل �ملنازل.

�لنا�س  من  �لتوّجه  »هذ�  و�أ�صاف: 

توّجه  هو  �حلالية  �الأزمة  ظّل  يف 

حممود ويخدم خطط �لدولة يف �حتو�ء 

�لفريو�س، ولكن يجب �أن يو�جه برقابة 

�أكرب على �ملحال �لتي باتت ت�صتغل ذلك 

وترفع �أ�صعارها ب�صكل جنوين«.

ب�صرورة  �لدم�صتاين  وطالب 

�أو  �مل�صافات  بح�صب  ت�صعري�ت  و�صع 

وز�رة  قبل  من  لالأ�صعار  ق�صوى  حدود 

�ملو��صالت �أو وز�رة �ل�صناعة و�لتجارة؛ 

�أو  رقابة  دون  ُترك  �إذ�  �ملو�صوع  الأن 

تدّخل فاإن من �ملحتمل �أن يت�صاعف �أكرث، 

له  لي�س  نعلم  كما  �لتجاري  فاجل�صع 

�إذ� مل يجد ما يردعه من قر�ر�ت  حدود 

وقو�نني و�أدو�ت رقابية.

�لدم�صتاين  دعا  ذ�ته،   �لوقت  يف 

�جلهات �ملعنية �إىل �صرورة منح �ملزيد 

�لبحرينيني  وت�صجيع  �لت�صهيالت  من 

منهم،  �لعاطلني  ا  خ�صو�صً ودعمهم، 

تعمل  ونا�صئة  �صركات �صغرية  الإن�صاء 

خلق  بهدف  وذلك  �لتو�صيل؛  جمال  يف 

نهاية  يف  توؤدي  �لتي  �لالزمة  �ملناف�صة 

بدل  معقولة،  �أ�صعار  فر�س  �إىل  �ملطاف 

�حتكار عدد من �ل�صركات �لكبرية لذلك.

اأحمد الدم�ستاين

تر�أ�س حممد علي �لقائد �لرئي�س �لتنفيذي لهيئة 

�لثالث  �الجتماع  �الإلكرتونية  و�حلكومة  �ملعلومات 

�الإلكرتونية  للحكومة  �لتنفيذية  للجنة  و�لع�صرين 

لدول جمل�س �لتعاون لدول �خلليج �لعربية، �لذي 

تتوىل مملكة �لبحرين ممثلة يف �لهيئة رئا�صته لهذه 

بح�صور  �ملرئي،  �الت�صال  تقنية  عرب  وذلك  �لدورة، 

للحكومات  �لعامني  و�ملديرين  �لتنفيذيني  �لروؤ�صاء 

�الإلكرتونية بدول �خلليج �لعربية. 

حول  جتربتيها  خالله  �ململكة  و��صتعر�صت 

»�لت�صدي للجائحة« و»�حلو�صبة �ل�صحابية �أوالً«. 

�لقائد  حممد  رّحب  �الجتماع،  م�صتهل  ويف 

باأع�صاء �للجنة �لتنفيذية للحكومة �الإلكرتونية لدول 

جمل�س �لتعاون لدول �خلليج �لعربية، ونقل �إليهم 

تتكلل  باأن  للجنة  ومتنياته  �لد�خلية  وزير  حتيات 

جهودها بالنجاح وكل ما من �صاأنه �أن يدعم م�صرية 

�أحمد  �لقائد  هّناأ  كما  �ملجل�س،  لدول  �مل�صرتك  �لعمل 

باململكة  �لرقمية  �حلكومة  هيئة  حمافظ  �ل�صويان 

�لعربية �ل�صعودية، و�لدكتور علي بن عامر �ل�صيذ�ين 

وكيل �لوز�رة لالت�صاالت وتقنية �ملعلومات ب�صلطنة 

و�ل�صد�د،  �لتوفيق  لهم  متمنًيا  تعيينهم،  على  ُعمان 

مثنًيا على دور وجهود �الأع�صاء �ل�صابقني �لذين كانت 

لهم ب�صمتهم �لو��صحة يف حتقيق �أهد�ف �للجنة.



ما كانوا ي�صتخدمونها اإل للنيل من الإعالم وال�صحافة 

الوطنية وال�صحفيني والكّتاب العاملني فيها

فريق البحرين الوطني الطبي اكت�صب ثقة ال�صعب مع ما 

يبذلونه من جهد ويعر�صون اأنف�صهم له خدمة لبحريننا

بدر عبدامللك
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الذهبي لالإخوان )78(

ملجل�س  املن�صرم  القرن  من  الثمانينات  �صكلت   

الأمة الكويتي وال�صارع ال�صيا�صي الكويتي درجة من 

الغليان الداخلي واخلارجي، فلم مير عام على جمل�س 

�صنة 1985 املحتقن بال�صتجوابات ب�صبب اأزمة املناخ، 

حتى كان من الأمري يف يوليو 1986 اتخاذ قرار حل 

�صيا�صية  اأطياف  من  تنوعا  فوجدنا  املتعرث،  املجل�س 

متباينة ت�صرتك يف توجه واحد حول ا�صتجواب وزير 

العدل وال�صوؤون القانونية، حيث تقدم حمد اجلوعان 

الربعي  واحمد  )اإخوان(  الدويلة  ومبارك  )قومي( 

)ي�صار قومي(، وقد مت طرح الثقة يف الوزير )ال�صيخ 

�صلمان الدعيج ال�صباح( الذي ا�صتقال قبل يومني من 

انعقاد اجلل�صة اخلا�صة بطلب طرح الثقة.

تدافع  نتيجة  ال�صيا�صي  التوتر  اأنبوب  انفجر   

ال�صتجوابات وانغما�س الكويت يف اأزمة املناخ فكان 

من  �صهور  بعد   1985 جمل�س  حل  احلكومة  خيار 

ثمانينات  من  ال�صنوات  تلك  يف  ال�صاخبة.  جل�صاته 

القرن املن�صرم �صيربز على امل�صهد ال�صيا�صي اأكادميي 

بنجوميته  يلوح  بداأ  وقد  الإخوان  على  حم�صوب 

وب�صيفه »البتار«، فقد فاز الإخواين »املتخفي« الدكتور 

عام  انتخابات  عن  النيابي  باملقعد  النفي�صي  عبداهلل 

1985. مل تغب النجومية ال�صيا�صية عن النائب، الذي 
مل يكن موفقا يف ا�صتمرار جتربته النيابية طويال بعد 

حل املجل�س يف عام 1986، وبذلك يخو�س النفي�صي 

كوجه اإخواين بارز عدة معارك مع اجلهات الر�صمية 

واملجتمعية، مت مبوجبها ف�صله من اجلامعة و�صحب 

جواز �صفره ولكن ملدة ق�صرية، فاأخذ يغرد كما يحلو 

لعبة  فت�صبح  للجماعة،  التنظيمية  الأطر  متجاوزا  له 

ا�صتنكار الع�صوية واآلية الن�صمام نوعا من الأحجية 

»�صباب  يفاخر  جهة  فمن  الغام�صة،  ال�صيا�صية 

يف  ولكنه  وندواته،  وحتركاته  بح�صوره  الإخوان« 

الوقت ذاته يتمل�س وينكر ع�صويته الفعلية باعتباره 

للتنظيم!!  البيعة  قدم  ول  الع�صوية  ا�صرتاك  يدفع  مل 

تلك الروح املتعالية عند النفي�صي كثريا ما اأدخلته يف 

ورطات عديدة ا�صتدعت قادة الإخوان يف الكويت ويف 

م�صر بقذفه بتهم عديدة، بل ذهب بع�صهم -ح�صب 

ل�صان النفي�صي نف�صه يف اإحدى مقابالته من )حلقات 

الإخوان  اأع�صاء  الطلب من  اإىل  الأ�صود(-  ال�صندوق 

تعرب  التنظيمية  ال�صطحات  تلك  مثل  م�صافحته!  عدم 

املتقلبة  ال�صخ�صيات  تكوين  يف  خطرة  طبيعة  عن 

كنموذج النفي�صي، الذي قادته اأقدامه يف عام 2005 

ال�صيخ يف  البحريني حافظ  ال�صحايف  يف مقابلة مع 

جريدة الوطن البحرينية، بت�صريحه ب�صرورة ت�صكيل 

�صخ�صية  النفي�صي  لي�صبح  خليجي،  اإخواين  تنظيم 

يف  الن�صقاقية  الدعوة  بتلك  للجدل،  مثرية  اإ�صكالية 

يبدو  عامة.  واخلليج  خا�صة  الكويت  اإخوان  حركة 

لالإخوان  نقده  يف  للعقالنية  مييل  النفي�صي  ظاهريا 

جدوى  لعدم  نف�صهم  بحل  الإخوان  النفي�صي  )طالب 

ال�صيا�صي  �صلوكه  الأمر،  حقيقة  يف  ولكنه  عملهم(، 

والراديكالية  الرنج�صية  طبيعته  جوهر  من  نابع 

والإ�صالمية، نتيجة مواقفه واآرائه املتقلبة واملتطرفة، 

والتي يحاول كثريا املراوغة والدوران حولها يف كل 

مرة يغري فيها جلدته.

ومن يتابع مقابالته باإمعان يتك�صف له اأن النفي�صي 

وكاإخواين  به  ينعت  ح�صبما  اإ�صالمي!«  كـ»كمفكر 

مهارة  تتطلب  عدة  باأقنعة  �صخ�صية  يعترب  »�صابق!« 

ومثلما  ال�صريك.  مهرجو  مهارة  هي  كما  التمثيل  يف 

العربية  الأقطار  اإخوان  على  م�صر  اإخوان  يت�صرف 

الأخرى باأ�صتاذية، فاإن اإخوان الكويت يت�صرفون مع 

من  فهم  البوية،  الو�صاية  من  بروح  اخلليج  اإخوان 

دول  على  واموالهم  وخربتهم  جتربتهم  ي�صدرون 

اإبداء ما يجوز وما ل يجوز  اجلوار، ولهم احلق يف 

يف ال�صاأن ال�صيا�صي والتنظيمي والتكتيكات الالزمة. 

جماعة  اأن  ل�صانه-  -بعظمة  النفي�صي  ويعرتف 

الإخوان �صاندوه ودعموه يف تر�صيحه ملقعد جمل�س 

عام 1985، رغم اأنه بدا اأمام املالأ �صخ�صية اإ�صالمية 

اجلماعة  تنظيم  من  املعتادة  امل�صرحية  هذه  م�صتقلة، 

باملقعد،  النفي�صي  فاز  تكتيك قدمي ومك�صوف، فحاملا 

الإخوان  فريق  من  كواحد  املجل�س  داخل  ا�صطف 

ب�صكل خا�س وب�صكل عام كجزء من التيار الإ�صالمي 

الوا�صع داخل املجل�س. 

يف  ال�صدامي  دوره  من  التن�صل  ي�صتطع  ومل 

جمل�س الأمة، فقد بدا يغني خارج ال�صرب ك�صخ�صية 

�صدامية وت�صعيدية متطرفة ورطت كتلته ال�صيا�صية 

ك�صفت  وقد  فيها،  الدخول  يتوقع  يكن  مل  مبواقف 

باتهام  املجل�س،  حل  بعد  اخلالفات  تلك  نف�صها  عن 

املت�صددة،  واملواجهات  بالت�صعيد  بت�صببه  النفي�صي 

املطوع  عبداهلل  وبني  بينه  التال�صن  من  نوع  فحدث 

وقد  الجتماعي،  الإ�صالح  جلمعية  العام  الأمني 

يف  اللوم  وتوجيه  الإخوانية  النتقادات  تلك  حزت 

نف�س النفي�صي، مما دفعه لنعت بع�س من الكويتيني 

درجة  اىل  عنه  والتخلي  والنفاق  والرتاجع  بالتخاذل 

دعوة الأع�صاء بعدم م�صافحته! فكان مبنزلة الدر�س 

التاريخي للنفي�صي من جتربة جمل�س 1985-1986.

عميل ال�صفارات الطبيب الهارب ُيرّوع املواطنني

خرج مت�سلالً ه�رًب� اإىل اخل�رج يحمل ذاكرة هزمية دوار الع�ر ويت�أبط 

ملف �سرق�ته من مركز ال�سلم�نية الطبي وزود به� امل�رقني يف دوار الع�ر.

و�سل  م�  اإذا  حتى  االجنبية،  ال�سف�رات  اإحدى  خروجه  اأمنت  ع  ق. 

وب�سكل  اأوب�م�،  عهد  يف  وا�سنطن  اإىل  الذه�ب    / اللجوء  اخت�ر  بعيًدا 

م�سبوه ومثري لعالم�ت اال�ستفه�م حت�سل على وظيفٍة ب�أحد امل�ست�سفي�ت 

هن�ك، وانزوى يلعق جراحه ويجد �سور وم�س�هد ا�ستيالئه وجمموعة 

خي�نة �سرف املهنة الذين �س�ركهم احتالل مركز ال�سلم�نية الطبي يف اأي�م 

م�سوؤومة ك�نوا نذير �سوؤمه� وعنوان انحراف�ته� عن النهج الوطني.

النخ��سة  ف�س�ئي�ت  يف  �سوًت�  له  ن�سمع  ومل  يظهر  مل  انه  �سحيح 

»املعلوم«  على  وتق�تلوا  تن�حروا  الذين  امل�ست�أجرات  الن�ئح�ت  بني  وال 

واملدفوع، لكنه فج�أًة وجد دوره وظهر راكًب� موجة الكورون� رافًع� �سيف 

الهجوم ال�سداأ ليخبط خبط ع�سواء مرة يف احلكومة وا�ستعداداته� وعدم 

ك�سفه� حلق�ئق اجل�ئحة ونت�ئجه�، ومرًة ي�سرب يف وجدان الن��س ليزرع 

اخلوف ويبث ال�سكوك يف قلوبهم وعقولهم جت�ه جهود الفريق الوطني 

الطبي البحريني.

وقد ا�ستمراأ دوره اجلديد فتم�دى املذكور »ق.ع« ون�سب نف�سه الع�مل 

العليم واخلبري الكبري بفريو�س كوفيد 19، فخ��س فيم� ال يفهم وراح 

يهرُف مب� ال يعرف، وبع�س املن�س�ت »اي�ه�« تروج الأوه�مه و�سف�سطة 

كالمه والهدف معروف ووا�سح لكل ب�سريٍة وب�سر.

ف�ملهزوم عميل ال�سف�رات وربيب املوؤامرات وم�سبوه الوالءات ي�سرب 

والنيل من جهود  هن�  والب�سط�ء  الع�مة  بني  ال�ُسخط  اإث�رة  على جهتني، 

حكومتن� والت�سكيك مب�سداقية الفريق الطبي بكل كوادره دون متييز.

وم� ك�ن لن� ان نذكر عنك حرًف� اأو نكتب لك ا�سًم� وم� ك�نت تره�ت 

وين�سره�  يكتبه�  خط�ب�ت  هكذا  من  والتحذير  للتنبيه  لتدفعن�  اأوه�مك 

اأدواٍت مثلك لل�سف�رات واالأج�نب واالأغراب،  �سبية اجلهل ممن ا�سبحوا 

لكنن� ت�بعن� بع�س املن�س�ت التي ال تقل �سبهًة عنك وقد بداأت ت�سوق لك 

عملك  اأو جهة  ومك�ن  ب�للقب  يخدعون  قد  الذين  الب�سط�ء  مواطنين�  بني 

فت�سط�دهم من حيث ال يعلمون عن تف��سيل انتم�ئك ووالئك.

ا�س�رة  جمرد  اال�س�رة  »ق.ع«  ي�  امل�س�حة  هذه  ويف  اليوم  وتكفين� 

لدورك يف مركز ال�سلم�نية وعالقتك ب�ل�سف�رات االجنبية لتحذير الع�مة 

التي ت�سعى لتمريره� م�ستغالً اجل�ئحة »الكورون�«  من اجندتك املخفية 

لتخدم من جديد م�سروع متزيقن� وتفتيت وحدتن� الوطنية.

الذين  االآف�ق  �سذاذ  من  »ربعك«  ذاكرة  اإىل  العودة  تريد  كنت  اإذا  اأم� 

املواطنني،  قلوب  الرعب يف  زرع  على ح�س�ب  فلي�س  تن��سوك  اأو  ن�سوك 

ولي�ست بطولًة ان ت�سكك يف الفريق الوطني البحريني الذي ت�سدى جميع 

اأفراده ب�سج�عٍة ووف�ء ومث�ٍل لالنتم�ء والبذل والعط�ء للج�ئحة ومن اأجل 

الوطن.

وفريق البحرين الوطني الطبي مبكون�ته وفئ�ته التي متثل البحرين 

يف جت�ن�سه� وان�سج�م مكون�ته� وفئ�ته� اكت�سب ثقة ال�سعب وتع�طفه مع 

م� يبذلونه من جهٍد جهيٍد وم� يعر�سون اأنف�سهم له خدمة لبحرينن� التي 

ال يعرفه� من احرتفوا كت�بة التق�رير لل�سف�رات وارتهنوا لغري الوطن يف 

الوالءات.

�سرًح�  م�زال  الطبي  ال�سلم�نية  مركز  ب�أن  »ق.ع«  ي�  لك  ونهم�س 

�س�خًم� يخدم الوطن واملواطنني على مدار ال�س�عة والدقيقة، وحفظ اهلل 

بحرينن�.

املطبلون!!

كلمة  ُي�سمع-  اأو  ُيقراأ  م�  م�ستوى  على  -ال  يوم  يف  ت�ستوقفني  مل   

متب�ينة، وُيروج  بنّي�ت  التي يطلقه� بع�سهم  »املطبلون«  اأعاله  العنوان 

له� اأهل الدوار مّمن ثبت ب�ليقني والربه�ن اأن م�سلحة اإيران لديهم تعلو 

على م�سلحة الوطن، بل اإنهم جعلوا من الوطن يف كل حني هدف� قد ين�لون 

ب�الإ�س�ءة اإليه م� به ي�ستدركون اأمال ف�تهم منذ ع�سرة اأعوام عندم� �سعْوا 

االجتم�عية،  بنيته  املت�آلف يف  وتفكيك  نظ�مه  اأرك�نه وقلب  تقوي�س  اإىل 

النظ�م  اإ�سق�ط  الدوار الإبق�ء راية  اأهل  ولذلك جتد فلول من تخ�دموا من 

مرفوعة يف الدوار تظهر من حني الآخر �سرع�تهم الت�سكيكية اأو التخريبية 

ب�أ�سك�ل خمتلفة تتنوع ولكن هدفه� واحد: اإر�س�ء اأولي�ء نعمتهم يف اإيران 

وغريه�، عرب االإ�س�ءة اإىل البحرين وطن� اآواهم واأطعمهم من جوع واآمنهم 

من خوف واإىل رموز �سي�دته� وعن�وين وحدته� الوطنية ال�سم�ء. حديثي 

هذا ال يدخل يف ب�ب من يريد اأن ينك�أ اجلراح، ولكنه تثبيت لواقعة ذهبت 

يف الت�ريخ �سفحة �سوداء.

 مل يكن ت�ستوقفني كلمة »املطّبلني« ل�سبب ب�سيط هو اأين مل اأكن اأنظر 

اإىل هذه الكلمة ب�عتب�ره� و�سًف� من مطلقيه� حل�لة حقيقية موجودة يف 

الواقع، اإذ م� ك�نوا ي�ستخدمونه� اإال للنيل من االإعالم وال�سح�فة الوطنية 

وال�سحفيني والكّت�ب الع�ملني فيه�، ولتمرير هذه الكلمة وم� يرافقه� من 

اأن  الن��س لتكري�س معن�ه� يف و�سم مق�سود غ�يته  اإىل  �سحن�ت �سلبية 

اأو يق�طعوا قراءة جرائد وكت�ًب�  يكف الن��س عن م�س�هدة برامج بعينه� 

لتو�سيع  يروجونه  ك�نوا  مل�  خم�لف  اآخر  راأي  �سم�ع  جمرد  اأو  معينني 

م�س�حة الفراغ يف عقول الب�سط�ء من الن��س حتى ي�سهل عليهم بعد ذلك 

ملء هذا الفراغ مبختلف ال�سع�رات التي �سهدن� �سقوطه� املدوي يف دوار 

اإال ت�سويًق� خبيًث� لب�س�عة  الكلمة  الع�ر. ب�خت�س�ر، مل يكن ترويج هذه 

مدّمرة للعقول لك�أنه� االأفيون اأو لعله� اأ�سد فتك� ب�لعقول منه.

اأف�سح عن �سبب حديثي عمن ي�سفونهم بـ»املطبلني«،   ودعوين هن� 

االإعالم  به�  يح�ربون  ك�نوا  الدوار،  اأيت�م  متبني�ت  من  مفردة  ب�عتب�ره� 

الوطني بكل اأ�سك�له، تلفزيون، راديو، �سح�فة، وهم اليوم يوظفون هذه 

و�س�ئل  على  وواردة  �س�ردة  كل  يف  ال�س�غل  �سغلهم  ب�عتب�ره�  املفردة 

التوا�سل االجتم�عي؛ ليقولوا نحن هن�. لقد الحظت اأن اآخر توظيف لهذه 

�سوًت�  ك�ن  الذي  والك�تب  االجتم�عي  الن��سط  وف�ة  ُبعيد  املقززة  املفردة 

�س�دًق� من اأ�سوات ال�سعب املرحوم ع�رف املال الذي غ�درن� قبل اأي�م، يف 

بع�س م� ن�سروه على و�س�ئل التوا�سل االجتم�عي ب�سكل وجد �سدى لدى 

بع�س من احل�ملني ب��ستع�دة من�خ�ت ع�م 2011.

 اإيراد ا�سم املرحوم مل يكن من ب�ب املق�رنة بني م� ك�ن يكتبه رحمه 

اهلل وم� ي�سكن روؤو�س من ال يفكرون اإال يف اأعم�ل خبيثة جتر املجتمع اإىل 

التفكك والت�سرذم، واأقوال م�سمومة تنفث الفرقة وُتغذي االإ�س�عة للعبث 

ب�الأمن الع�م، فهدف املرحوم �سيء وم� يح�ولون اإثب�ته �سيء اآخر خمتلف 

هذا  مثل  اإىل  يذهب  قد  مثلم�  �سني�  ك�ن  املرحوم  الأن  هذا  اأقول  ال  مت�م. 

القول من قد يزعم ذلك لي�سفه وجهة نظري، ف�أن� ممن ال يعني لهم املذهب 

�سيئ�؛ الأنه بب�س�طة �س�أن فردي يهم االإن�س�ن يف عالقته بربه وخ�لقه، وم� 

يعنيني يف املق�م االأول املواطنة ح�س� ومعنى وانتم�ًء وقوالً وعمالً. واإن 

فعلوا فلن اأعجب لذلك ومنه؛ الأن التطبيل والط�ئفية مفردت�ن �س�قت بهم� 

و�س�ئل التوا�سل االجتم�عي يف و�سف من وقف �سد الدوار وجم�عته!

 ال بد هن� من القول اإن كلمة »املطبلني« التي يعود اليوم اأهل الدوار 

اإب�ن فو�س�هم قبل ع�سرة  التخمة  ا�ستهلكوه� حتى  اأن  للرتويج له� بعد 

اأعوام، ُيق�سد به� املن�فقون يف اأكرث مع�نيه� ال�سعبية ت�سفيه�، واأنه� كلمة 

يتق��سى  اأو  ر�س�  ي�سحذ  ومن�فق  طم�ع  يكتب  من  ب�أن  االنطب�ع  تعطي 

ت�أملن�  ولو  م�!  جه�ت  من  اأو  احلكومة  من  يكتبه  م�  نظري  م�دًي�  مق�بالً 

يف م� يقولون لعرفن� اأن هوؤالء وغريهم ممن ي�سريهم اأن ُيظهر االإعالم 

فعلهم  نت�ئج  ُي�سقطون  به�،  وُي�سيد  الوطنية  االإجن�زات  اأ�سك�له  ب�ستى 

على االآخرين؛ فهم، واأعني هن� حتديًدا من يرتهن قرارهم مب� ي�سدر من 

اإيران وجه�ت خ�رجية اأخرى، من يقب�س من اجله�ت التي حتر�سهم على 

اأكرث.  يقب�س  اأكرث  يخن  عق�ئدية، ومن  الأهداف  البالد  البلبلة يف  اإحداث 

اأن ت�سع  اأحد ميَنعك من  اأبًدا وال  مَتَنُع  اأينم� وردت ال  االإ�س�دة  ب�أن  علًم� 

ال�سحيح  الوقت  لكن يف  ذلك �سروري�،  ك�ن  وانتق�داتك متى  مالحظ�تك 

واملك�ن املن��سب؛ اإذ لكل مق�م مق�ل.

ذرة  بـ»املطبلني« ميلكون  الوا�سفني غريهم  هوؤالء  اإّن  هل  فعالً،  ثم، 

يريد اخلري  مّمن  هم  اأم هل  للوطن  االإح�س��س مبحبة  من  و�سيًئ�  �سمري 

ملواطني هذه البالد؟ الحظوا كيف و�سلت بهم احل�ل من كراهية املختلف 

معهم، ب�سرف النظر عن انتم�ئه، حني يعلنون متردهم على قوانني الدولة 

ب�الحتج�ج  يكون  م�  اأ�سبه  هي  م�سريات  وينظمون  ال�سحية  واإجراءاته� 

على اإرادة اهلل و�سد قدره يف موت اأحد ال�سجن�ء. ولن ي�ستفيدوا �سيًئ� اأبًدا 

من خروجهم على الق�نون هذا غري اإ�س�عة الوب�ء وجعل اجل�ئحة حت�سد 

ب�سًرا اأكرث مم� ح�سدت. فهل ي� ُترى ُيحمل نقدن� خروَجهم هذا على �سيء 

اأو هو �سيء من التطبيل احلقيقي الذي ي�سعون  من التطبيل للحكومة.. 

هم اإليه »ليزفوا« اأعداًدا اأكرب اإىل مثواهم االأخري؛ فين�لوا بعد ذلك ر�سى 

اإيران وحمبته�؟

فهم  املجتمع،  لت�أزمي  الدوار  متطرفوا  ين�سبه  احلذر مم�  كل  احلذر   

يف الهزيع االأخري، وكل اأقوالهم واأعم�لهم جت�سيد لرق�سة الديك املذبوح، 

وكراهيتهم  الإيران،  والئهم  الإثب�ت  االآثمة  اأي�ديهم  تط�له  و�سيلعبون مب� 

للمجتمع البحريني.
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ثالث عوائل ت�سكن مبنزل مت�سرر البن�ء

رفًق� ب�سعب البحرين اأيه� املع�ندون 

اىل  ورعاه،  اهلل  حفظه  خليفة  اآل  حمد  بن  �شلمان  االأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  اإىل 

من اأدخل ال�شرور اىل عامة �شعبه باال�شتماع اىل احتياجاتهم وم�شاعدتهم الدائمة نحن 

علينا  ا�شتجد  لقد  �شيدي  رعايتكم،  وحتت  وكرمكم  ظلكم  حتت  نعي�س  عوائل  ثالث 

لل�شكن،  قابل  وغري  مت�شرًرا  بنيانه  اأ�شبح  قد  فيه  نعي�س  الذي  ال�شكن  ان  حيث  اأمر، 

اأمرنا وهامت بنا الدنيا ومل يعد لدينا نحن واأبناوؤنا مكان يجمعنا، فنحن  وقد ت�شتت 

عام 2002  من  والثاين  عام 2001  من  اأولنا  �شكنية  لدينا طلبات وحدات  �شيدي  يا 

والثالث من 2003 ومل نح�شل بعد على الوحدات ال�شكنية، فيا �شيدي نحن ننا�شدكم 

وكلنا ثقتنا بكم وبكرمكم وجودكم اأن متدوا لنا يدكم الكرمية وترمقنا قلوبكم الرحيمة 

باأن جتمعوا �شمل عوائلنا وتعيدوا لنا ا�شتقرارنا وبهجتنا للح�شول على ال�شكن الذي 

كنا ننتظره ملا يقارب الع�شرين عاًما، فاإنكم يا �شيدي اأهل ذلك بل واأكرث من ذلك، اأدام 

اهلل عزكم واأطال يف اأعماركم وجعل اهلل ذلك كله يف ميزان ح�شناتكم وزادكم من خريه 

واأدام اهلل خري هذا البلد حتت ظلكم.

البي�ن�ت لدى املحرر

خطري  مبنعطف  املرحلة  هذه  خالل  البحرين  مترُّ 

االأموات  فعدد  فرباير 2020،  اجلائحة يف  بداية  منذ 

فقيًدا   150-100 بني  املتوقع  غري  هذا  االلف،  قارب 

قامت  الفرتة  هذه  خالل  القادمني.  ال�شهرين  خالل 

احلكومة البحرينية بقيادة �شمو االأمري �شلمان بن حمد 

اآل خليفة مببادرات مل تقم بها حتى الدول املتقدمة يف 

ظل ذهول افراد بيت ال�شعب اأمام عمل احلكومة.

 وي�شهد اجلميع للفريق احلكومي بتفوقه بجدارة يف 

بع�س املبادرات: اجالء املواطنني يف اخلارج، م�شاعدة 

املوؤ�ش�شات التجارية بحزم مالية، اإعفاء فواتري الكهرباء 

عن املواطنني، اإعطاء اخليار للمواطن للت�شجيل لنوعية 

اللقاح، واأخرًيا توفري اجلرعة التن�شيطية الثالثة. واإذ 

تكون  ان  من  البد  فكان  جديدة  بتجربة  البحرين  متر 

ولكن  الطبي،  الفريق  بها  مّر  وحتديات  اأخطاء  هناك 

عندما يتم ا�شتدراك اخلطاأ وتكون املعلومات �شحيحة 

ال�شكر للحكومة،  بن�شبة عالية، في�شتدعي هذا توجيه 

النا�س  ي�شكر  ال  »من  ال�شريف  احلديث  عن  ورد  وكما 

مل ي�شكر اهلل«. 

ال�شفوف  اأع�شاء  يقف  الطبي  الفريق  خلف  ومن 

االمامية يف مواجهة هذا اخلطر القاتل دون اأي مقابل او 

عالوة خطر او غريها ويعمل فريق ال�شفوف االمامية 

ليل نهار دون حب الظهور يف الواجهة او التملق. اما 

على الطرف االخر، فقد كان �شعب البحرين واعًيا خالل 

هذه الفرتة بن�شبة كبرية، وعندما مت عر�س اللقاحات 

ان هناك فئة  اال  للت�شجيل  ال�شعب  بادر عدد كبري من 

من املعاندين الذين قابلتهم �شخ�شًيا، ومنهم املهند�س 

بعدة  اللقاح  رف�س  من  وغريهم  واملحا�شب  واملدر�س 

او  ال�شيني  اللقاح  فعالية  وعدم  املوؤامرة  مثل  اأ�شباب 

االأمريكي او اال�شتماع لالأ�شوات اخلارجية او غريها. 

اإال تعرفون انكم تعر�شون �شعب البحرين خلطر كبري؟ 

ذلك  وبعد  الطريان  اأوقفوا  يقولون  تناق�شهم  وعندما 

حتدثوا معنا؟ لكن اأال تنظرون اإىل االألف مري�س الذين 

اأال تفكرون يف الفريق الطبي  توفوا رحمة اهلل عليهم؟ 

ارجعتمونا  كيف  تفكرون  اأال  االمامية؟  ال�شفوف  يف 

اخلناق  �شاق  لقد  العنيدين  اأيها  لكم  نقول  للوراء؟ 

)اأ�شوة  اإجباري  اللقاح  يكون  باأن  نطمح  واأننا  عليكم 

الوالدة(، وكذلك  منذ  االأطفال  ياأخذها  التي  باللقاحات 

ان يتــم اإغالق جميع االأماكن امامكم. لقد �شرب املجتمع 

اخلزانة  من  احلكومة  ودفعت  اأ�شهر،  ملدة  عليكـــم 

ان  اىل  منازلكم  يف  ابقوا  فاعذرونا  الطائلة،  االأموال 

تاأخذوا اللقاح!

د. رائد املب�رك

م�شكلة  ولدي  اخلا�شة  االحتياجات  ذوي  من  اأنا 

اأن  وهي  اأمنيتي  لتحقيق  املعنيني  اأنا�شد  النظر،  يف 

اأ�شجل يف كلية عبدهلل بن خالد للدرا�شات االإ�شالمية، 

ومع بداية كل ف�شل اأقوم بالت�شجيل، ولكن يتم رف�شي 

الأن �شروطي ال تتنا�شب مع متطلباتهم وهي اأن يكون 

الطالب من خريجي العام 2019، واأنا من هذا املنرب 

الأمتكن  ال�شرط  هذا  عن  ا�شتثنائي  يف  املعنيني  اأنا�شد 

مت  فاأنا  التخ�ش�س،  هذا  ودرا�شة  حلمي  حتقيق  من 

اإدخايل �شابًقا يف تخ�ش�س مل اأرغب به عندما تخرجت 

من املرحلة الثانوية ومل اأمتكن من املوا�شلة فيه ومت 

ف�شلي حينها من جامعة البحرين، لذلك اأنا�شد املعنيني 

مل�شاعدتي يف حتقيق حلمي وعدم اإ�شاعة اأعوام اأكرث 

من حياتي يف انتظار درا�شتي لتخ�ش�س اأحالمي.

البي�ن�ت لدى املحرر

هل من املمكن اأن يتحقق حلم

كل مواطن بحريني وهل ي�ستحق هذا احللم؟

وداًع� ي� �سديق عمري

يف البداية اأتوجه بخال�س ال�شكر والتقدير 

ال�شعب  مع  وقفت  التي  الر�شيدة  حلكومتنا 

التقدير  اأو مقيًما، فكل  قلًبا وقالًبا كان مواطًنا 

حفظ  االأمامية  ولل�شفوف  الر�شيدة  حلكومتنا 

اهلل حكومتنا و�شعبها ومملكتنا احلبيبة.

باإ�شقاط  �شمنهم  من  واأنا  اجلميع  يحلم 

القرو�س ومن خالل متابعتي لو�شائل التوا�شل 

عام  كورونا  جائحة  بداأت  من  االجتماعي 

2020، مير العامل باأ�شره من �شيق واقت�شاد 

وعدم التنف�س للراحة من �شفر وزيارات ميدانية 

اأو اأهلية اأو منتزهات كل �شي تقريًبا مت اإغالقه 

مما ت�شبب نوًعا بال�شيق والعزلة والوحدة.

اهلل  حفظها  الر�شيدة  حكومتنا  توجهت 

القرو�س  تاأجيل  من  املعنية  اجلهات  بتوجيه 

قرو�س  وتاأجيل  الكهرباء  فواتري  وت�شديد 

به  قامت  التي  الدعم  من  وغريها  االإ�شكان 

ظل  الكبري يف  العبء  بحمل  اجلليلة  حكومتنا 

هذه اجلائحة.

باأن  جند  ذلك؟  كل  مت  ملاذا  ال�شوؤال  ولكن، 

املواطن واملقيمني هم من مت االعتماد عليهم يف 

وانتعا�شه  الوطن  اقت�شاد  ثبات  على  احلفاظ 

اأدى  القرو�س مما  تاأجيل  االأ�شواق ب�شبب  ويف 

اأموره  االأ�شرة بتخلي�س  باأن يقوم كل فرد من 

املنزلية والتعديل عليه اأو تغيري عف�شه وغريها 

من اأمور احلياة.

على  للحفاظ  االأ�شا�شي  العامل  جند  اإًذا 

اقت�شاد الوطن هو املواطن، ال�شوؤال الذي يدور 

االأمل  من  ب�شي�س  وبوجود  ال�شنني  مر  على 

يف اإ�شقاط القرو�س على املواطنني؟ هنا يكمن 

ال�شوؤال وهل يوجد اإجابة عليه؟

اأقدم مقرتح  عليه وهنا  اإجابة  يوجد  نعم، 

القرو�س  اإ�شقاط  وهو  ودرا�شته  فيه  للنظر 

ال�شخ�شية والتقاعدية فقط وذلك حتى ال يكون 

هناك عبء كبري على امليزانية، ولكن الت�شاوؤل 

اأخذ مبلغ من  يتم  اأن  االأمر هو  ذلك،  يتم  كيف 

�شندوق التعطل فهو ال يلم�س ميزانية الدولة 

وال يوؤثر عليها علًما باأن ا�شتقطاع �شد التعطل 

م�شتمر وبذلك لن يوؤثر عليه.

املواطن  �شيتعامل  كيف  االأهم،  ال�شوؤال 

اإطالعي  من خالل  قر�شه؟  اإ�شقاط  مت  حال  يف 

طموح  لديه  من  وجدُت  املواطنني  اآراء  على 

منزل  عقار  ي�شرتي  يريد  واآخر  م�شروع  بفتح 

اأو �شقة اأو قطعة اأر�س، واالآخر يريد اأن يكمل 

يف  اإذا  االأمور،  من  وغريها  اجلامعية  درا�شته 

مرة  املواطن  �شيقوم  القرو�س  اإ�شقاط  مت  حال 

اأخرى باأخذ قر�س مما يوؤدي اإىل حترك ال�شوق 

فتح  ا  اأي�شً ملحوًظا،  �شيكون  ب�شكل  العقاري 

�شجالت جتارية اأو ا�شتثمار االأموال.

الر�شيدة  حكومتنا  من  اأمتنى  املقرتح  هذا 

م�شلحة  يف  ي�شب  ملا  ودرا�شته،  فيه  النظر 

مكروه  كل  من  اهلل  حفظكم  وال�شعب،  الوطن 

والعافية،  بال�شحة  علينا  يدمي  اأن  اهلل  واأ�شال 

راجًيا من اهلل اأن تنزاح هذه الغمة على اأمتنا.

لوؤي خمي�س حممد

كنا  اأن  منذ  مًعا  ونحن  �شنة  �شتون   

�شغاًرا يف احلي نلعب ونلهو مًعا اأبكي عند 

�شديًقا  كان  اأتاأمل،  ما  عند  ويتاأمل  يبكي  ما 

نف�س  يف  وعملنا  مًعا،  كربنا  عزيًزا  واأًخا 

فاقت  خدمة  بعد  مًعا  العمل  وتركنا  املكان 

ثالثني عاًما.

ُكنت  اإبراهيم،  عزيزي  يا  اأن�شاك  كيف   

وجمموعة  نحن  يوم  كل  بيتك  يف  جتمعنا 

باجللو�س  يحر�شون  الذين  اأ�شدقائك  من 

�شنني،  منذ  امل�شتمرة  اال�شت�شافة  وتلك  معك 

بل  املكان  لي�س  اللقاء  علينا  ي�شعب  واليوم 

وقلوبنا  كيف جنتمع  بيننا،  ومكانك  ذكراك 

بدونك؟  احلديث  نبداأ  كيف  عليك؟  منفطرة 

يف  واالأ�شدقاء  النا�س  حمبة  ك�شبت  فعالً 

املخل�شني  املوظفني  اأن�شط  من  كنت  العمل 

ب�شهادة اجلوائز التي ح�شلت عليها، وكنت 

وزعت  وقد  )األبا(  يف  امل�شرفني  خرية  من 

فاأنت  املوظفني  من  كبري  عدد  على  خربتك 

تو�شيل  على  يحر�س  الذي  امل�شلح  نعم 

املعلومات والتقنيات املفيدة.

 �شديق عمري اإبراهيم لقد كان خرب وفاتك 

على  والبكاء  احلزن  يل  و�شبب  متوقع  غري 

فراقك مل اأتخيل يوًما باأنك �شترتكني فقد بكيت 

بكاء متعب ومل اأحتمل بعدك عني فاأنت �شديقي 

من  واأنت  اأن�شاك  كيف  حياتي،  وزميل  واأخي 

وقف معي يف حمنتي، كيف اأن�شى تلك ال�شنني 

التي ق�شيتها معك منذ اأن كنت طفالً.

انتزعت روحك وال  الوباء   وب�شبب هذا 

العالج  حتت  واأنت  الت�شجيل  ذلك  اأن�شى 

تطلب مني اأن اأخرب اأ�شدقائك اأن يطلبوا من 

هي  ال�شوتية  الر�شالة  فهذه  ي�شفيك  اأن  اهلل 

االخرية و�شوف  اأيامك  اآخر حديث معي يف 

احتفظ بها يف هاتفي اىل االأبد، رحمك اهلل يا 

�شديق دربي.

 الن��سط االجتم�عي �س�لح بن علي

ل�ؤي خمي�س

�صالح بن علي

اأ�شرة  لدي  بحريني  مواطن  اأنا 

مكونة من 3 بنات وولد وقمت باقرتا�س 

اأحد  دينار بحريني من  األف  مبلغ 25 

البنوك يف العام 2016، وبعد ب�شعة 

اأ�شهر ا�شتلمت �شقة من االإ�شكان وقمت 

ديناًرا،   50 مببلغ  الق�شط  بتخفي�س 

واأ�شبح لدي متاأخرات فتوجهت للبنك 

تقليل  خالل  من  ت�شوية  عمل  اأجل  من 

منا�شب،  حل  اإيجاد  اأو  الق�شط  قيمة 

بدون  ولكن  الطرق  وحاولت مبختلف 

اأ�شتلم  ال  االأحيان  بع�س  ويف  جدوى، 

راتبي وقلت هذا خطاأي وعلي التحمل، 

العام 2019 مت رفع ق�شية  ولكن يف 

علي من قبل البنك وحكم القا�شي علي 

ومن  �شهرًيا،  ديناًرا   150 مبلغ  بدفع 

ب�شحب  البنك  قام  احلكم  اإ�شدار  بعد 

لهم  مراجعتي  وبعد  باأكمله،  راتبي 

ب�شحب  يقوم  البنك  نظام  اأن  اأخربوين 

�شريجعون  واأنهم  تلقائي  ب�شكل  املبلغ 

و�شهرًيا  اأيام،  ب�شعة  بعد  املبلغ  يل 

بتنزيله،  �شيقومون  اأنهم  يخربوين 

وا�شتلمت  عملي  من  تقاعدت  بعدها 

مكافئة نهاية اخلدمة ولكن البنك حجز 

عليها اأي�شا واأخربوين اأنهم �شيقومون 

يوم  كل  ويف  ح�شابي  اإىل  باإ�شافتها 

املبلغ  �شي�شيفون  باأنهم  يوعدوين 

حل�شابي مع العلم اإين قمت مبراجعتهم 

البنك  مبخاطبة  وقمت  اأ�شبوعني  ملدة 

االأمر،  هذا  حول  واملحكمة  املركزي 

ولكن البنك مل يقم با�شرتجاع حقوقي 

اأنا�شد  لذلك  القانون،  يل  كفلها  التي 

يف  م�شاعدتي  املعنيني  امل�شوؤولني 

ا�شرتجاع حقوقي.

البي�ن�ت لدى املحرر

م�ذا بعد كورون�؟ 2

�شبتمرب   18 بتاريخ  حتديدا  املا�شي  العام  يف 

2020 قمت بن�شر مقال بعنوان »ماذا بعد كورونا؟«، 

ويف ر�شد اأجريته قبل عدة اأيام راأيت باأن هذا العنوان 

حتديًدا كان اأبرز الها�شتاقات يف تلك الفرتة اآنذاك، وها 

نحن للعام الثاين على التوايل كلنا ال زلنا ن�شاأل، ماذا 

بعد كورونا؟ 

حل�شرة  ال�شامي  امللكي  التوجه  من  الرغم  على 

ودعم  ورعاه  اهلل  املفدى حفظه  امللك  اجلاللة  �شاحب 

اهلل  حفظه  الوزراء  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  �شمو 

قائد فريق البحرين واجلهود الكبرية للفريق الوطني 

الذين  الكرام  واملواطنني  كورونا  لفريو�س  للت�شدي 

اليوم وحتت  الواعي،  بارًزا ملجتمعنا  يعتربون مثاالً 

م�شاعفة  جميًعا  علينا  #حماية_والتزام  �شعار 

اجلهود من اأجل تقليل اخل�شائر ففي االأ�شابيع املا�شية 

وطننا  اأبناء  من  الغالية  االأرواح  من  الكثري  فقدنا  قد 

الغايل من رجال ون�شاء و�شباب و�شابات رحمهم اهلل 

متديدها  ومت  ال�شادرة  القرارات  على  وبناًء  جميًعا، 

يوم الثالثاء املا�شي من قبل الفريق الوطني للت�شدي 

نقلل  اأن   - احلمد  وهلل   - ا�شتطعنا  كورونا  لفريو�س 

ف�شيًئا، مما يعني  �شيًئا  اليومية والوفيات  االإ�شابات 

ن�شتطيع  االحرتازات  مع  القرارات  تلك  جميع  اأن 

ال�شيطرة على الوباء حتى زواله باإذن اهلل. 

من وجهة نظري ال�شخ�شية وهناك من خاطبني 

اأ�شتطيع  ا،  اأي�شً نظري  وجهة  ليطلب  ورا�شلني 

خالل  من  اأثبتت  البحرين  مملكة  باأن  القول  ثقة  بكل 

التوايل واإن  الثاين على  باأنها قادرة وللعام  اجلائحة 

�شاء اهلل �شتكون قادرة يف هذه الفرتة والفرتة القادمة 

كورونا  لفريو�س  الت�شدي  اجلميع  بجهود  اأي�شا 

موؤ�شر  مبثابة  املرحلة  هذه  و�شتكون  )كوفيد-19(، 

التنفيذية  املختلفة من خالل اخلطط  باأبعاده  النجاح 

من  الالحمدود  والدعم  والفاعلة  واملدرو�شة  املتقدمة 

قبل القيادة احلكيمة والفريق الوطني والتزام �شعب 

مملكة  اهلل  حفظ  واقتدار،  كفاءة  بكل  الويف  البحرين 

البحرين و�شعبها واللهم ارفع عن بالدنا الوباء.

�سلم�ن اإبراهيم احلوطي 

ب�حث اأك�دميي

البنك حجز على راتبي ومك�ف�أة نه�ية خدمتي 

يف انتظ�ر قبويل

لدرا�سة تخ�س�س اأحالمي 
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من �ملفارقات �أن نقابات وجمعيات قطاعية متخ�ص�صة 

ت�صدر بيانات يف �ص�ؤون عامة ال متت لها ب�صلة، لكنها 

�أو  قطاعها  عن  �لدفاع  ق�صايا  يف  �الأنظار  عن  تت��رى 

تط�ير �لروؤى و�ملبادر�ت للنه��ض به!!

�ح�صائيات عربية: 57 ملي�ن �أميني،و�أن 14 ملي�ن 

طفل مل يلتحق�� مبد�ر�ض �لي�م، 30 ملي�ن حتت خط 

دول  لدينا،5  �لف�صاد  تكلفة  هي  دوالر  �لفقر،تريلي�ن 

عامليا،ن�صكل  ف�صاد�ً  �الأكرث  دول  �لع�صر  قائمة  يف  عربية 

٪45من �لهجمات �الإرهابية عاملياً، كما �أن 75 ٪ من �لالجئيني عرب 

#�لبحرين #�ل�صع�دية
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»جزيرة  على  ت�شت�يل  امل�شرية  الق�ات   -  1824

حرب  اإبان  اإيجة  بحر  يف  ال�اقعة  الي�نانية  ب�شارا« 

ال�شتقالل الي�نانية.

1958 - اإعالن اجلمه�رية يف م�ريتانيا.

اإىل  بال��ش�ل  تبداأ  العربية  الردع  ق�ات   -  1976

ل�قف  اإر�شالها  العربية  الدول  جامعة  قرار  بعد  لبنان 

الإقتتال الدائر هناك.

تهبط  واأن  �شيب  �شبي�ص  الف�شاء  مركبة   -  2004

ب�شالم بعد قيامها باأول رحلة خا�شة ماأه�لة اإىل الف�شاء 

اخلارجي والتي و�شلت اإىل الطبقات العليا من الغالف 

اجل�ي.

2009 - جرينالند حت�شل على احلكم الذاتي حتت 

التاج الدمناركي.

تعيد  املتحدة  لالأمم  العامة  اجلمعية   -  2011

انتخاب اأمني عام الأمم املتحدة بان كي م�ن ل�لية ثانية 

تبداأ يف 1 يناير 2012.

اأ�سغر طفل خداج بالعامل يحتفل بعيد ميالده االأولرجل يجني اأكرث من  مليون دوالر من اأعقاب ال�سجائر!

دولر  ملي�ن  من  اأكرث 

من  غ�بتا  نامان  جناها 

وقد  ال�شجائر،  اأعقاب 

تدويرها  يعيد  اأن  قّرر 

اإىل  لتتح�ل  وت�شنيعها 

مفاتيح  وحامالت  دمى 

و�شماد  للبع��ص  وطارد 

وقد  للنبات.  ع�ش�ي 

البيئي  املحارب  ا�شت�حى 

اأوتار  من  عاًما   26 البلغ 

ك�مة  من  الفكرة  برادي�ص 

يف  راآها  �شجائر  اأعقاب 

نهاية حفلة. وها ه� الي�م 

»غ�د  مل�قع  وفًقا  يدير، 

�شركة  نت�ورك«،  ني�ز 

املدن  يف  احلاويات  تن�شر 

اإعادة  قبل  الأعقاب  جلمع 

تدويرها.

وي�ؤكد نامان اأنه ك�شب 

يزيد  ما  العام 2016  منذ 

على ملي�ن دولر من خالل 

ماليني  ثالثة  تدوير  اإعادة 

عقب �شيجارة اأو ما يعادل 

كيل�غرام.  األف   100

»�شغ�ف  اأنه  اإىل  وي�شري 

مال  من  يجمعه  ملا  لي�ص 

يقدم  لأنه  بل  وح�شب؛ 

ويعالج  للمجتمع  خدمًة 

م�شكلة ويقدم حاّلً«.

نامان  وت�شتقبل �شركة 

حتى 6 اآلف كيل�غرام من 

يف  ت�دع  �شهرًيا  ال�شجائر 

بينز«  »يف  تدعى  حاويات 

مت�اجدة بالقرب من الباعة 

املتج�لني ومتاجر التنباك. 

الباعة  ه�ؤلء  ويتلقى 

كيل�غرام  كل  مقابل  اأجًرا 

اأعقاب  من  يجمع�نه 

امل�شنع  ويق�م  ال�شجائر. 

ثالثة  اإىل  الأعقاب  بف�شل 

الفالتر  هي  خمتلفة  اأق�شام 

التبغ  وخملفات  وال�رق 

املتبقية. اأما الفلرت فيتح�ل 

لل��شادات  ح�ش�ة  اإىل 

من  وي�شنع  والألعاب، 

�شماًدا  والتبغ  ال�رق 

طارًدا  اأو  للمزارعني  يباع 

للبع��ص.

اأمريكي  طفل  حقق 

بعدما  وذلك  »معجزة«، 

ميالده  بعيد  احتفل 

طفل  اأ�شغر  ليك�ن  الأول، 

»خداج« اأو »مبت�شر« على 

قيد احلياة يف العامل.

اأن  ومل يت�قع الأطباء 

�شك�ت  ريت�شارد  يعي�ص 

الذي  هات�شين�ش�ن،  وليام 

بخم�شة  م�عده  قبل  ُولد 

بعيد  ليحتفل  اأ�شهر، 

ميالده الأول.

يف  ريت�شارد  وُولد 

ميني�ش�تا  م�شت�شفى 

عانت  اأن  بعد  لالأطفال، 

هات�شين�ش�ن  بيث  والدته 

طبية،  م�شاعفات  من 

دخ�لها  يف  ت�شببت 

املخا�ص.

وح�شبما ذكرت �شبكة 

فاإن  الأمريكية«،  اإن  »�شي 

ل  ب�زن  ولد  ريت�شارد 

غراًما   370 على  يزيد 

تقريًبا، ليدخل بذلك �شجل 

القيا�شية  لالأرقام  غيني�ص 

طفل  »اأ�شغر  ب�شفته 

خداج« على قيد احلياة يف 

العامل.

الدكت�رة  ووفق 

�شتاي�شي كرين، اأخ�شائية 

حديثي  الأطفال  طب 

م�شت�شفى  يف  ال�لدة 

فر�شة  فاإن  ميني�ش�تا، 

قيد  على  ريت�شارد  بقاء 

احلياة كانت معدومة.

�شتاي�شي:  واأ�شافت 

»بعد جناة ريت�شارد كنت 

الأ�شابيع  باأن  يقني  على 

حياته  من  الأوىل  القليلة 

لكني  للغاية،  �شعبة 

اأحد  �شيك�ن  اأنه  �شعرت 

اإن  امل�ت  من  الناجني 

جتاوز تلك املدة«.

�شتة  اأم�شى  وبعدما 

امل�شت�شفى،  يف  �شه�ر 

متّكن ريت�شارد يف دي�شمرب 

اإىل  النتقال  من   2020

منزله برفقة عائلته.

كورونا يكت�سف كني�سة يزيد عمرها على 1600 عام

ت�شبب الإغالق الذي فر�ص ح�ل العامل مل�اجهة جائحة ك�فيد-19، 

باآثار �شلبية طالت جمالت عديدة، اإل اأنها كانت ذات وجه اإيجابي اأحيانا، 

كما حدث م�ؤخرا يف تركيا.

ك�رونا  فريو�ص  لتف�شي  تركيا  يف  فر�ص  الذي  الإغالق  وبف�شل 

الأمر  التل�ث،  املائية من  امل�شطحات  امل�شتجد، فقد �شاهم ذلك يف تطهري 

الذي ك�شف عن اأطالل كني�شة القدي�ص ني�فيت��ص التي تع�د اإىل الع�شر 

البيزنطي.

ب�شكل  عام،  يزيد عمرها على 1600  التي  الكني�شة  اأطالل  وظهرت 

وا�شح يف بحرية »اإزنك« يف �شمال غرب تركيا، ح�شبما ذكرت �شحيفة 

»ديلي �شتار« الربيطانية.

ني�فيت��ص،  القدي�ص  كني�شة  الأمريكية  الأثري  للمعهد  و�شّنف 

ك�احدة من اأف�شل ع�شرة اكت�شافات لهذا العام.

دمرت  وقد  الرابع،  القرن  يف  بنيت  الكني�شة  اأن  الباحث�ن  ويعتقد 

وغمرتها املياه بعد زلزال وقع يف املنطقة قرابة العام 740.

وفاة عازف الناي

 ال�ساب »علي عبدالر�سا«

انتقل اإىل رحمة اهلل تعاىل اأم�ص ال�شاب البحريني 

وعازف الناي علي عبدالر�شا، والذي يعرفه الكثري 

الأ�ش�اق  اأمام  ت�اجده  خالل  من  البحرينيني  من 

مي�شك  وه�  والهايربماركت  واملعار�ص  ال�شعبية 

بـ»الناي« ويعزف اأحلى النغمات.

وفارق عبدالر�شا احلياة بعد �شراع مع املر�ص، 

حيث اأُدخل اإىل العناية املركزة منذ اأيام.

وكان املرح�م دائَم الت�اجد اأمام بع�ص ب�ابات 

من  »كفيف«  الإعاقة  متنعه  مل  الأ�ش�اق،  بع�ص 

ممار�شة ه�ايته التي يع�شقها بالعزف بالّناي، كما 

ُعرف بت�ا�شعه وب�شا�شته وعف�يته.

للمرح�م  الفيدي�  مقاطع  من  الكثري  وانت�شرت 

باأحا�شي�ص  الأحلان  اأحلى  يعزف  وه�  عبدالر�شا 

وترتات  امل�شه�رة  لالأغاين  رائع  واإتقان  مرهفة 

امل�شل�شالت، حيث يعزف خمتلف الأغاين واملعزوفات 

املحلية اأو العاملية بناًء على طلب اجلمه�ر.

العام  الناي منذ  العزف على  وتعلّم عبدالر�شا 

م��شيقة  معهد  اأي  اإىل  الن�شمام  بدون   2001

معتمًدا على م�هبته، وكانت اأمنيته الن�شمام بفرقة 

م��شيقية وممار�شة ه�ايته بالعزف.

ك�صفت �ملطربة �للبنانية نان�صي عجرم، يف حفل غنائي �أحيته �أم�ض يف م�صر،

 طبيعة �ملر�ض �لذي �أ�صابها، �الأمر �لذي �أثار قلق جمه�رها وحمبّيها.

ال�سّحة: 465 حالة 

م�سابة بكورونا و9 وفيات

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

13607، ي�م اأم�ص 20 ي�ني� 2021، اأظهرت ت�شجيل 

465 حالة قائمة جديدة؛ منها 244 حالة لعمالة وافدة، 

و220 حالة ملخالطني حلالت قائمة، وحالة قادمة من 

العدد  اإ�شافية لي�شل  اخلارج، كما تعافت 1062 حالة 

اأعلنت  كما   .253910 اإىل  املتعافية  للحالت  الإجمايل 

وزارة ال�شحة وفاة 9 حالت م�شابة بك�رونا.
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المملكة تشارك المجتمع الدولي في نشر الوعي الصحي

وزير الداخلية: إعالن المنامة مدينة صحية 
يعكس التزام البحرين بالمعايير الدولية

اس��تقبل وزي��ر الداخلي��ة الفريق أول 
الش��يخ راش��د بن عبداهلل آل خليفة، 
أمس محافظ العاصمة الشيخ هشام 
ب��ن عبدالرحمن آل خليفة بمناس��بة 
تحقيق اإلنجاز الدولي بإعالن منظمة 
الصح��ة العالمي��ة »المنام��ة مدينة 
صحية« كأول عاصمة في إقليم شرق 

المتوسط.
بالرعاي��ة  الداخلي��ة  وزي��ر  وأش��اد 
الكريم��ة لحض��رة صاح��ب الجالل��ة 
المل��ك حم��د ب��ن عيس��ى آل خليفة 
وبالدع��م  المف��دى،  الب��الد  عاه��ل 
المس��تمر لصاح��ب الس��مو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي 
العهد رئي��س مجلس الوزراء لتقديم 
أفضل الخدمات وف��ق أعلى المعايير 
للمواطني��ن والمقيمين في المملكة 
مما يؤكد م��دى التطور الذي وصلت 
إليه التنمية المس��تدامة في القطاع  

واالقتصادي،  واالجتماع��ي  الصح��ي 
بالمعايير  المملك��ة  التزام  ويعكس 
الدولية ومشاركتها للمجتمع الدولي 
ف��ي التوجه��ات الهادفة إل��ى تعزيز 

الصحة ونشر الوعي الصحي.
ب��ه  تضطل��ع  ال��ذي  ال��دور  وثم��ن 

محافظ��ة العاصمة من خ��الل وضع 
المعنية بتشجيع  والبرامج  المبادرات 
أف��راد المجتم��ع على المش��اركة في 
المجتمعية،  بالقضاي��ا  الوعي  زيادة 
منوه��ًا بجه��ود محاف��ظ العاصم��ة 
اإلنج��از  ه��ذا  تحقي��ق  ف��ي  ودوره 

المش��رف، معربا عن شكره وتقديره 
الب��ارزة  الصح��ة وجهوده��ا  ل��وزارة 
التي أس��فرت عن تحقيق هذا اللقب 
في ظل الحرص الدائ��م على تطبيق 
مبادئ االس��تثمار في البنية الصحية 
والتنمي��ة الحضرية، واالرتقاء بجودة 
الحياة عل��ى مختلف األصع��دة، وهو 
األم��ر الذي س��اهم في ني��ل المنامة 

هذا اللقب.
من جانبه، أع��رب محافظ العاصمة 
ع��ن بال��غ ش��كره وتقدي��ره لوزي��ر 
الداخلي��ة عل��ى دعم��ه ومس��اندته 
لكافة الخطط والبرامج التي تنفذها 
المحافظة، وهو ما كان له األثر البارز 
في تحقي��ق العدي��د م��ن النجاحات 
واإلنجازات سواء على الصعيد المحلي 
تعزي��ز  ف��ي  والنج��اح  العالم��ي،  أو 
مفهوم المدينة الصحية والمساهمة 

في تحسين جودة الحياة.

 رنا بنت عيسى: أهمية 
 االستفادة من الخبرة اليابانية 
في تحديث منظومة التعليم

أكدت األمين العام لمجلس التعليم العالي نائب رئيس مجلس 
أمناء مجلس التعليم العالي الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن 
دعيج آل خليفة، على المس��توى المتميز لعالقات الصداقة بين 
البحرين واليابان، وما تش��هده الش��راكة المثمرة بين البلدين 

الصديقين من تطور كبير في شتى األصعدة.
وأش��ارت إل��ى وجود الكثي��ر من الف��رص واإلمكاني��ات لالرتقاء 
بالتع��اون الثنائي ف��ي مجال التعليم وتب��ادل الخبرات العلمية 
واألكاديمي��ة بين البلدي��ن، منوهًة إلى أهمية االس��تفادة من 
الخبرة اليابانية بما يسهم في تحديث منظومة التعليم العالي 
وتحقي��ق أه��داف مجلس التعلي��م العالي، الس��يما بعد جائحة 
كورونا، وبما يضمن استمرار تطوير الخدمات التعليمية وتلبية 

احتياجات المستقبل في مجال التعليم وسوق العمل.
ج��اء ذلك، خ��الل اجتماعها بمكتبها، مع س��فير اليابان المعين 
لدى البحرين مياموتوماس��ايوكي، حيث هنأته بمناسبة تعيينه 
ف��ي منصبه الجديد، متمنيًة له التوفي��ق والنجاح في االضطالع 
بكافة مهامه، واإلس��هام في تعزيز العالقات التاريخية الوثيقة 
بين مملك��ة البحرين والياب��ان، واالرتقاء بها لمس��تويات أكثر 

ازدهارًا وتلبي طموحات البلدين والشعبين الصديقين.
من جانبه، أعرب س��فير اليابان عن اعت��زازه بلقاء األمين العام 
لمجل��س التعليم العالي، مؤكدًا ح��رص بالده على تنمية كافة 

أوجه التعاون مع البحرين بما يدعم مصالحهما المشتركة.

 رئيسة النواب: جهود 
 البحرين خالل الجائحة 

ارتكزت على نهج إنساني راسخ

أكدت ئيس��ة مجلس النواب فوزية زينل حرص المجلس النيابي 
عل��ى دعم وتعزي��ز مس��ارات التع��اون والعالق��ات الثنائية مع 
جمهوري��ة بنغالدي��ش الش��عبية الصديق��ة، وتوطي��ِد العمل 
المش��ترك في المجال البرلماني اآلسيوي واإلسالمي، خاصة في 
ظل تداعيات جائحة كورونا، مشيرة إلى أن البحرين بقيادة حضرة 
صاح��ب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليف��ة عاهل البالد 
المفدى، حريصة على رعاية وضمان صحة وس��المة المواطنين 
والمقيمين بال اس��تثناء، وما قدمته من برامج ومبادرات رفيعة 

ومتميزة، جاء انطالقًا من نهجها اإلنساني الراسخ.
جاء ذلك خالل استقبالها بمكتبها صباح أمس، سفير جمهورية 
بنغالديش الش��عبية لدى البحرين محمد نذر اإلس��الم، بحضور 

النائب األول لرئيسة مجلس النواب عبدالنبي سلمان.
وخ��الل اللقاء أش��ادت زين��ل بعالق��ات الصداق��ة القائمة بين 
البحرين وجمهورية بنغالديش الشعبية، وما تشهده من تطور 
ونماء، وبحث سبل تنميتها واالرتقاء بها في المجال البرلماني، 

وبما يعود بالخير والنفع على البلدين والشعبين الصديقين.
من جانبه، أشاد نذر اإلس��الم بحرص بالده على توطيد عالقات 
التع��اون مع البحري��ن، معربا ع��ن اعتزازه وتقدي��ره للعالقات 
الثنائية بين البلدين الصديقين، وما تقدمه البحرين من رعاية 
واهتم��ام للجالي��ة البنغالدش��ية، ودورها في المج��ال العمالي 
والتنم��وي، ومبادراته��ا اإلنس��انية ف��ي ضمان صحة وس��المة 
الجميع، في مواجهة جائحة كورونا، والتجربة البحرينية المتميزة 

في هذا المجال، ومتمنيًا للبحرين دوام التقدم واالزدهار.

القائد يترأس اجتماع اللجنة التنفيذية للحكومة اإللكترونية لـ»التعاون«

 البحرين تستعرض تجربتها حول 
»التصدي للجائحة« و»الحوسبة السحابية أواًل«

لهيئة  التنفي��ذي  الرئي��س  ت��رأس 
اإللكترونية  والحكوم��ة  المعلومات 
محمد علي القائ��د االجتماع الثالث 
والعشرين للجنة التنفيذية للحكومة 
اإللكتروني��ة لدول مجل��س التعاون 
ل��دول الخليج العربي��ة، الذي تتولى 
البحرين ممثلة في الهيئة رئاس��ته 
له��ذه ال��دورة وذل��ك عب��ر تقني��ة 
االتص��ال المرئي، بحضور الرؤس��اء 
التنفيذيي��ن والمديري��ن العامي��ن 
الخليج  بدول  اإللكترونية  للحكومات 
المملك��ة  واس��تعرضت  العربي��ة. 
»التصدي  ح��ول  تجربتيه��ا  خالل��ه 
للجائحة« والحوسبة السحابية أواًل«.

اللجن��ة  بأعض��اء  القائ��د  ورح��ب 
اإللكتروني��ة  للحكوم��ة  التنفيذي��ة 
لدول مجلس التع��اون لدول الخليج 
العربي��ة، ونق��ل لهم تحي��ات وزير 
الداخلية وتمنياته للجنة بأن تتكلل 
جهودها بالنجاح وكل ما من شأنه أن 
يدعم مسيرة العمل المشترك لدول 
المجلس، كما هن��أ المهندس أحمد 
الصوي��ان محاف��ظ هيئ��ة الحكومة 
علي  والدكتور  بالسعودية،  الرقمية 
بن عام��ر الش��يذاني وكي��ل الوزارة 
المعلوم��ات  وتقني��ة  لالتص��االت 
تعينهم��ا،  عل��ى  عم��ان  بس��لطنة 
متمنيًا لهما التوفيق والسداد، مثنيًا 
على دور وجهود األعضاء الس��ابقين 
الذين كانت لهم بصمتهم الواضحة 

في تحقيق أهداف اللجنة.
وأش��ار القائ��د لل��دور ال��ذي لعبته 
والتقني��ات  الحديث��ة  التكنولوجي��ا 

المتطورة في دعم جهود الحكومات 
التع��اون خ��الل  ف��ي دول مجل��س 
تصديها ومواجهتها للتحديات التي 
فرضتها جائح��ة كورونا )كوفيد19( 
مؤكدًا أن حرص الحكومات الخليجية 
ورؤيتها في تبن��ي التقنية الحديثة 
أس��هم ف��ي ديموم��ة واس��تمرارية 
عجل��ة الحياة رغ��م الجائح��ة، فضاًل 
عن تس��ريع وتيرة التح��ول الرقمي 
ف��ي القطاع��ات كاف��ة، وال��ذي نتج 
عن��ه تقدي��م العديد م��ن الخدمات 
إلكتروني��ًا بكف��اءة وج��ودة عالي��ة، 
مش��يرًا إل��ى تكريس أط��ر التعاون 
بين ال��دول األعضاء وتبادل الخبرات 

الناجحة في هذا المجال.
واطلع��ت اللجنة عل��ى الموضوعات 
المدرجة على ج��دول أعمالها، منها 
تقري��ر األمانة العامة بش��أن ما تم 
تنفيذه من ق��رارات خالل اجتماعها 
الس��ابق، بجان��ب بحث مس��تجدات 

تطوي��ر البواب��ة اإللكتروني��ة لدول 
كم��ا  الخليج��ي،  التع��اون  مجل��س 
استعرض االجتماع النموذج المقدم 
البحري��ن ح��ول قي��اس  م��ن قب��ل 
تنفيذ االس��تراتيجية االسترش��ادية 
والتقري��ر  اإللكتروني��ة،  للحكوم��ة 
الحكوم��ة  إنج��ازات  ح��ول  ال��دوري 
تقدي��م  ومب��ادرة  اإللكتروني��ة 
الخدمات اإللكترونية المشتركة عبر 
القن��وات المتعددة، ومب��ادرة خطة 
إث��راء المحت��وى العربي عبر ش��بكة 
اإلنترن��ت، وعدد من المبادرات التي 

تقدمت بها الدول األعضاء.
خالل االجتماع اس��تعرضت البحرين 
المعلوم��ات  هيئ��ة  ف��ي  ممثل��ة 
تجاربه��ا  اإللكتروني��ة  والحكوم��ة 
الناجح��ة ف��ي »التص��دي للجائحة« 
وتجربتها في »الحوسبة السحابية«، 
ففي مجال جه��ود التصدي للجائحة 
اس��تعرض الدكت��ور زكري��ا أحم��د 

التنفيذي  الرئي��س  نائ��ب  الخاج��ة 
للتح��ول اإللكترون��ي بالهيئ��ة، دور 
الهيئة في دعم الجهود الوطنية من 
خالل دعم مبادرة التباعد االجتماعي، 
ودع��م عملي��ة التح��ول اإللكتروني 
للخدمات الحكومية وتسريع وتيرتها  
واعي«.  وتطوير منظوم��ة »مجتمع 
وفي مجال تجربة المملكة باالنتقال 
للحوسبة الس��حابية »السحابة أواًل« 
اس��تعرض د. خالد المطاوعة مدير 
إدارة الحوكم��ة والبنى المؤسس��ية 
بالهيئة التحديات والحلول للمشروع 
والمراح��ل الزمنية لتنفي��ذه معرجًا 
على أب��رز نتائج��ه بجان��ب تطرقه 
للحديث عن المش��اريع المستقبلية 

التي يجري تنفيذها.
من جانب آخر اس��تعرض االجتماع 
خط��ة  وتنفي��ذ  إلع��داد  مب��ادرة 
المعني��ة  الجه��ات  م��ع  للتواص��ل 
االسترشادية  االس��تراتيجية  بشأن 
للحكوم��ة اإللكتروني��ة، كما بحثت 
اللجن��ة عدد م��ن المحاضر الخاصة 
كمحض��ر  الف��رق  باجتماع��ات 
اجتماع��ات لجنة المراك��ز الوطنية 
الحاس��بات  لط��وارئ  لالس��تجابة 
وقام��ت باعتم��اد ما ج��اء فيه من 
توصيات، ومحضر اجتماع فرق عمل 
 ،)PKI( بني��ة المفاتي��ح المركزي��ة
بجان��ب محضر ف��رق عمل الش��راء 
الموح��د للبرمجيات والعت��اد، كما 
بحثت اللجن��ة مقترحًا حول إنش��اء 
فريق عمل مختص في مجال الذكاء 

االصطناعي والتقنيات الناشئة.

 البحرين تدين مواصلة 
الحوثي إطالق الطائرات 

المفخخة تجاه السعودية

أدانت وزارة الخارجية بشدة مواصلة ميليشيا الحوثي اإلرهابية 
المدعوم��ة م��ن إيران إط��الق عدد م��ن الطائرات المس��يرة 
)المفخخ��ة( تج��اه المملكة العربية الس��عودية، ف��ي اعتداء 
آث��م يعكس إصرار جماعة الحوثي على اس��تهداف المنش��آت 

المدنية والمدنيين اآلمنين.
وأش��ادت الوزارة بيقظة وبس��الة قوات تحالف دعم الش��رعية 
في اليمن التي تمكنت من اعتراض تلك الطائرات وتدميرها 
قبل وصولها إلى هدفها، مج��ددة موقف البحرين المتضامن 
دائما م��ع المملكة العربية الس��عودية ودعمها الكامل لكل 
م��ا تتخذه من إج��راءات رادعة للدفاع عن أمنها واس��تقرارها 

وسالمة أراضيها.

ردًا على ادعاءات القناة القطرية.. الداخلية:

قضايا المحكومين ليست سياسية وتحريض 
»الجزيرة« مخالف لتوجهات قادة »التعاون«

ردًا عل��ى م��ا جاء ف��ي البرنامج ال��ذي بثته 
قناة الجزيرة القطرية، متضمنًا، وكالعادة، 
الكثير من المغالطات بحق مملكة البحرين 
وش��عبها، وكاش��فًا في الوقت ذاته انعدام 
مهنية هذه القناة وتماديها في التدخل في 
الشؤون الداخلية للدول والشعوب من خالل 
بث تقارير مس��يئة وذات طاب��ع تحريضي، 

تؤكد وزارة الداخلية، الحقائق التالية:  
»الجزي��رة«  برنام��ج  ف��ي  ج��اء  م��ا  أواًل: 
القطري��ة كالم مرس��ل يفتق��د إلى الس��ند 
القانون��ي واألدلة المادي��ة، حيث إن قضايا 
المحكومي��ن الذي��ن يقض��ون عقوباته��م 
بمركز اإلص��الح والتأهيل في »جو« جنائية 
وإرهابي��ة، وليس��ت قضايا سياس��ية. كما 
خضع��وا لمحاكم��ات عادل��ة، واس��تنفدوا 
مراحل التقاضي ودرجاته، بحضور ممثلين 
عن منظمات المجتم��ع المدني في الداخل 
والخارج، في إطار الحرص على إرس��اء قواعد 

العدالة الجنائية. 
ثاني��ًا: من خ��الل تحليل مضم��ون البرامج 
الت��ي تبثها ه��ذه القناة، أصب��ح مؤكدًا أن 
الخط السياسي والدعائي والتحريضي الذي 
تتبع��ه يخالف توجهات ق��ادة دول مجلس 
التعاون وشعوبها، والذين كانوا يتطلعون 
إلى تعزيز مس��يرة التعاون والتنس��يق بين 
دول المجل��س بم��ا يحقق آم��ال وتطلعات 

شعوبها، وفق ما عبر عنه بيان قمة العال.
ثالث��ًا: يبق��ى الس��ؤال قائم��ًا بخص��وص 
تم��ادي القناة القطرية في ممارس��ة النهج 
التحريض��ي ضد مملكة البحري��ن ومحاولة 
تج��اوز ما حققت��ه من منج��زات، األمر الذي 

يفضح المؤامرة اليائس��ة للجزيرة لإلساءة 
لمكتس��بات البحري��ن ف��ي مج��ال حق��وق 
اإلنسان من خالل المؤسسات والتشريعات، 
والت��ي لم تحق��ق دول��ة قطر، راعي��ة هذه 

القناة، ولو بعضًا منها. 
رابعًا: وفي الوقت الذي نعبر فيه عن رفض 
أس��لوب قن��اة الجزي��رة غير المهن��ي، فإننا 
نعرب في الوقت ذاته عن الش��كر والتقدير 
ألبناء البحرين ودول مجلس التعاون الذين 
حرص��وا من خ��الل أدواتهم ومش��اركاتهم 

عبر وسائل التواصل االجتماعي على تبيان 
الحقائق وفضح سياسة »الجزيرة«.

ختامًا، فإن وزارة الداخلية ماضية في إنفاذ 
القانون والعمل على تعزيز حقوق اإلنسان، 
حي��ث خط��ت البحري��ن لم��ا ه��و أبعد من 
االلتزام بمبادئها إل��ى تعزيز ثقافة حقوق 
اإلنس��ان في العمل الش��رطي، وهذا ما لزم 
التأكي��د عليه في إطار حرص وزارة الداخلية 
عل��ى تعزيز مب��دأ الش��فافية والتواصل مع 

الرأي العام وتوضيح الحقائق.

 ما بث في »الجزيرة« كالم مرسل 
يفتقد للسند القانوني واألدلة المادية

 قضايا المحكومين بمركز اإلصالح 
والتأهيل في »جو« جنائية وإرهابية

 مؤامرة »الجزيرة« لإلساءة 
لمكتسبات البحرين في مجال حقوق اإلنسان يائسة

 قطر راعية »الجزيرة« لم تحقق بعضًا مما 
حققته البحرين في مجال حقوق اإلنسان

 أبناء البحرين ودول »التعاون« حرصوا 
على تبيان الحقائق وفضح سياسة »الجزيرة«

 المضي في إنفاذ 
القانون والعمل على تعزيز حقوق اإلنسان
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 تمديد موعد الجرعة الثانية 
من »سبوتنيك« لجدولة عمليات اإلنتاج

أعلنت وزارة الصحة، عن تمديد موعد الجرعة 
الثاني��ة لتطعيم س��بوتنيك وإعادة جدولتها 
حتى وصول الدفعات الجديدة، بس��بب إعادة 
جدول��ة عملي��ات اإلنت��اج والتوريد للش��ركة 
المصنعة، مؤكدًة أن التمديد في أخذ الجرعة 
الثاني��ة لن يؤثر على فاعلي��ة التطعيم، وأن 
زي��ادة الفترة ما بين الجرعتين قد يؤدي إلى 

زيادة فاعلية التطعيم في بعض الحاالت. 
وأش��ارت »الصحة«، إلى تواصلها مع الشركة 
المصنعة لتطعيم س��بوتنيك لتوفير الكمية 
الالزم��ة والتأك��د معها من مواعيد تس��ليم 
جمي��ع  أن  مؤك��دة  للمملك��ة،  الش��حنات 
المسجلين لتطعيم س��بوتنيك سيتم العمل 
على إعادة جدولة مواعيد الجرعة الثانية عبر 
تطبيق مجتم��ع واعي وفقًا لمواعيد الدفعات 

الجديدة المقرر وصولها للمملكة. 
ونوهت الوزارة بأن تمديد الفترة بين الجرعة 
األولى والثانية، جاء بحس��ب التوصيات التي 
خلصت لها لجن��ة التطعيمات بوزارة الصحة 
في البحرين، من خ��الل متابعتها وتقييمها 
آللية عم��ل التطعيمات المض��ادة لفيروس 

كورونا )كوفيد 19(.
وأش��ارت إل��ى م��ا تقوم ب��ه اللجنة ف��ي هذا 
الصدد بهدف وضع اإلرشادات وتحديد موعد 
التطعي��م بالجرع��ة الثاني��ة، مس��تندة إلى 
م��ا أصدرته منظم��ة الصح��ة العالمية حول 
الفت��رات المناس��بة بي��ن جرعت��ي التطعيم 
التي تم التصريح لها، والتي تكون مسؤولية 
الهيئات الطبي��ة المحلية ووزارات الصحة في 
كل بلد بأن تتولى هذه المهمة، بعد دراسة 
نتائ��ج التقييم والتج��ارب ل��كل تطعيم تم 
اس��تخدامه، مع األخذ بعي��ن االعتبار فعالية 
التطعيمات، إلى جانب إدخال بعض المرونة 

على عملية التطعيم.
وأك��دت أهمية أخذ الجرع��ة الثانية لكي يتم 
تحقي��ق اله��دف المناعي من خ��الل الجرعة 

الثاني��ة، منوهة باتخاذ أفض��ل القرارات في 
نط��اق اإلمكاني��ات المتاح��ة، وأوضح��ت أن 
التطعيمات ذات الجرعتين تهدف إلى تحقيق 

الفائدة القص��وى، إذ تتول��ى الجرعة األولى 
إط��الق الذاك��رة المناعي��ة، في حي��ن تقوم 

الجرعة الثانية بتعزيزها.

»الصحة«: غلق مطعمين خالفا اإلجراءات االحترازية

كش��فت وزارة الصحة، عن إغالق مطعمين 
احترازيًا لمدة أس��بوع ومخالفة 38 مطعمًا 
االحترازي��ة  اإلج��راءات  خالف��ت  ومقه��ى، 
للتص��دي لفي��روس كورون��ا، وذل��ك خالل 
حملة تفتيشية شملت 210 مطاعم ومقاٍه 
تقدم أطعمة ومشروبات السبت، بالتنسيق 
بين إدارة الصح��ة العامة، وإدارة التفتيش 
بوزارة الصناعة والتجارة والس��ياحة ووزارة 
الداخلية، حيث ت��م اتخاذ اإلجراءات الالزمة 

إلحالة هذه المطاعم للجهات القانونية.
وبين��ت ال��وزارة أن��ه نظ��رًا لمخالف��ة تلك 
واالش��تراطات  لإلج��راءات  المطاع��م 
التنظيمي��ة المنص��وص عليها ف��ي القرار 
بش��أن   2020 لس��نة   51 رق��م  ال��وزاري 
االش��تراطات الصحية الواجب تطبيقها في 
المطاع��م والمقاهي الحتواء ومنع انتش��ار 

فيروس كورونا )كوفيد19(، ورصد مخالفات 
للتعليمات الصادرة بهذا الشأن، تم تطبيق 

القوانين حيال المطاعم المخالفة.
ولفتت ال��وزارة، إل��ى أن مأم��وري الضبط 
القضائي قاموا بضب��ط المخالفات واتخاذ 
اإلج��راءات الالزمة بس��بب تقدي��م خدمات 

تناول األطعمة داخليًا.
وقال��ت »الصحة«: »إنه خ��الل الزيارات تم 
التوعي��ة باإلج��راءات االحترازي��ة  تكثي��ف 
والقرارات والتعليمات الصادرة عن الفريق 
الوطن��ي الطبي للتصدي لفي��روس كورونا 
والجهات ذات الصل��ة، والتأكد من تطبيق 
هذه المطاعم لكافة اإلج��راءات االحترازية 
والتدابي��ر الوقائية«، فيما تم تنبيه بعض 
المحالت ممن لوحظ لديهم قصور في آلية 
تطبي��ق بعض اإلجراءات والت��ي هي قابلة 

للتصحي��ح، فت��م تصحيحها ف��ي الحال من 
قبل أصحاب تلك المحال.

ودع��ت »الصح��ة العام��ة«، الجمي��ع إل��ى 
مواصلة االلتزام والتحلي بروح المسؤولية 
العالية، واإلبالغ الفوري عن أي مخالفات أو 

تجاوزات يتم رصدها.
وأوضحت أن هذه الخط��وات المهمة تأتي 
لتأمين الصحة العامة وللتحقق من التزام 
والمقاه��ي  المطاع��م  وأصح��اب  األف��راد 
وبقي��ة المح��الت ذات العالق��ة بالصح��ة 
العامة باإلجراءات االحترازية واالشتراطات 
الصحية الواج��ب تطبيقها، وهو األمر الذي 
يعد مرتكزًا هامًا للحد من انتش��ار فيروس 
كورون��ا، حيث تتواصل الزي��ارات الميدانية 
ويتم بذل أقص��ى الجهود واتخاذ اإلجراءات 

الالزمة لضمان صحة وسالمة الجميع.

نجاة أبوالفتح: دور كبير للمواطنين 
 والمقيمين في دعم الجهود 

للحد من انتشار »كورونا«

أك��دت مديرة إدارة الصحة العامة الدكتورة نجاة أبوالفتح على دور المواطنين 
والمقيمين في اإلسهام في الجهود الوطنية المبذولة للحد من انتشار فيروس 
كورونا، الفتة إلى التزامهم المس��ؤول خالل الفترة الس��ابقة والتي س��اهمت 
في خفض مؤش��رات الحاالت القائمة نحو الوصول إلى الهدف المنشود وحفظ 

صحة وسالمة الجميع.
ودعت أبوالفتح إلى ضرورة مواصلة دعم ومساندة الجهود الكبيرة التي يبذلها 
الفري��ق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا )كوفيد 19( والطواقم الطبية 
والتمريضية والجهات المس��اندة منذ بدء الجائحة وحتى اليوم من أجل تعزيز 
س��بل التصدي للفي��روس، مبين��ة أن المطلوب هو توحيد الجهود المش��تركة 
وتكثي��ف العمل من الجميع في س��بيل تحقي��ق األهداف المرج��وة، والمبادرة 
بمضاعف��ة كل ف��رد لجه��وده عب��ر حثه لجمي��ع من حول��ه بتش��ديد االلتزام 
باإلج��راءات االحترازية ف��ي كل األوقات من أجل المملك��ة، منوهة إلى ضرورة 
مراع��اة اإلجراءات االحترازي��ة في جميع األماكن وتقليل االختالط للمس��اهمة 
بفاعلية في الحد من انتش��ار فيروس كورونا وخفض معدالت انتش��اره، داعية 
إل��ى مواصلة التزام المواطنين والمقيمين بالقرارات الصادرة بش��أن الحد من 
انتشار الفيروس، مؤكدة على ضرورة مواصلة االلتزام بتطبيق معايير التباعد 
االجتماع��ي ولبس الكمامات وخصوصًا عند مقابلة أفراد األس��رة ممن لديهم 
أمراض وظروف صحية كامنة أو كبار الس��ن المعرضين أكثر للخطر، إلى جانب 

استخدام المعقمات وغسل اليدين باستمرار.
وأشارت إلى خطورة التجمعات العائلية وأهمية اقتصارها على األسرة الواحدة 
المقيمة في نفس المس��كن وعدم الخروج من المنزل إال للضرورة، مشيرة إلى 
أن االلتزام باإلجراءات والتعليمات هو السبيل إلى خفض عدد الحاالت القائمة 
بالفي��روس خاص��ة وأن المرحلة الحالية من مواجهة الفي��روس تتطلب مزيدًا 
من االلتزام، وذلك حفاظًا على صحة وسالمة جميع أفراد المجتمع وخاصة كبار 

السن وأصحاب األمراض المزمنة حيث يشكل الفيروس خطرًا على سالمتهم. 
وقدم��ت أبوالفت��ح عظي��م ش��كرها وامتنانه��ا لكل فرد مس��ؤول عن نفس��ه 
ومجتمع��ه، وقيام��ه بدوره المخل��ص تجاه وطن��ه للحفاظ على مكتس��باته، 
مؤك��دة على أن جميع الجه��ود الوطنية المخلصة المقدم��ة من قبل الطواقم 
الطبية والصحية، والتعاون والتنس��يق المشترك والجهد المبذول بين مختلف 
الجهات المعنية بالمملكة والمواطنين والمقيمين في تطبيق مجمل اإلجراءات 
االحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتش��ار الفيروس، الطريق الصحيح نحو 

إنهاء الجائحة.

 القحطاني: لقاح »سوتروفيماب«
 متوفر في »مركز الشامل« لفئات محددة

قال استش��اري األمراض المعدية في المستش��فى العسكري، وعضو 
الفري��ق الوطن��ي الطب��ي المق��دم طبيب من��اف القحطان��ي، إنه تم 
إدراج عالج األجس��ام المضادة »س��وتروفيماب« كأحدث عالج ضمن 

البروتوكول العالجي لمرضى »كورونا«.
وأشار في تغريدات إلى أن »سوتروفيماب ينتمي إلى فئة من األدوية 
تس��مى األجس��ام المضادة وحيدة النس��يلة وهي تش��ابه األجس��ام 

المضادة الطبيعية التي يولدها الجسم لمحاربة العدوى«.
وتابع: »يس��تخدم لعالج الحاالت الخفيفة والمتوس��طة لألش��خاص 
األكثر عرضة لمضاعفات كورونا )كوفيد19( ثبت أنه يقلل من حاالت 
»كوفيد19« التي تستلزم دخول المستشفى أو غرف العناية المركزة 

ويقلل من الوفيات عند إعطائه للمرضى كعالج مبكر«.
وأك��د أن ال��دواء »فعال ضد النس��خ المتح��ورة من في��روس كورونا 
)كوفيد19( التي تم تس��جيلها في بريطانيا وجنوب إفريقيا والبرازيل 

وكاليفورنيا ونيويورك والهند«.
وحول آلية الحصول على دواء سوتروفيماب، قال : »يتم تحويل الفئة 
المس��تفيدة من هذا الدواء الفعال إلى مركز الشامل مبنى رقم 6 في 
عيادة تخصصية خارجية حيث يتم تقييم حالة المريض وإعطاء الدواء 

ف��ي الوريد في م��دة ال تتجاوز 60 دقيقة تحت إش��راف فريق مختص 
ومدرب لهذا النوع العالجي الجديد«.

تم إدراج عالج األجسام المضادة »سوتروفيماب« كأحدث عالج ضمن 
البروتوكول العالجي لمرضى »كورونا«.



 النعيمي: الهيكلة الجديدة 
تحقق تطورًا نوعيًا بأداء »التربية«

أكد وزير التربية والتعليم الدكتور ماجد النعيمي، أن الوزارة 
مستمرة في خطتها التطويرية ضمن إعادة الهيكلة، والتي 
ستكون لها آثار إيجابية على المسيرة التعليمية في المرحلة 

القادمة.
جاء ذلك، خالل اس��تقباله، كاًل من وكيل الوزارة للسياس��ات 
واالس��تراتيجيات ن��وال الخاطر، ومدير ع��ام معهد البحرين 
للتدريب ديانا سرحان، بمناسبة صدور األمر الملكي السامي 
بتعيينهما في منصبيهما، ضم��ن الهيكلة الجديدة للوزارة، 
والتي ستسهم بمبادراتها المختلفة في تحقيق تطوير نوعي 
ف��ي أداء الوزارة وقطاعاته��ا المختلفة، مش��يدًا بجهودهما 
المبذول��ة على مس��توى عمل الوزارة، وم��ا يتمتعان به من 

كفاءة واستعداد لتطوير العمل.
وأكد أن قطاع السياسات واالس��تراتيجيات، سيضطلع بعدد 
من المهام األساس��ية التي من شأنها أن تساهم في تطوير 
العم��ل اإلداري واالرتق��اء ب��األداء، وتس��يير عم��ل األجهزة 
اإلدارية المختلفة بمرونة وس��رعة أكبر، وتعزيز روح العمل 
الجماعي التكاملي، وتقييم األداء وفقًا للمؤش��رات المحددة، 
بما س��يحقق أفضل النتائج المرجوة، ف��ي إطار التكامل بين 
األجه��زة اإلدارية داخ��ل الهيكل العام لل��وزارة، وخاصًة بين 
هذا القطاع وقطاع شؤون المدارس الذي يضطلع بالعمليات 
اليومية في متابعة عمل الم��دارس والمعلمين وتمهينهم 

والطلبة وأدائهم.
وبخصوص معهد البحرين للتدريب، أوضح أن المعهد حقق 
منذ ارتباط��ه بالوزارة نتائج متميزة، وتطويرًا ملموس��ًا في 

نوعية البرامج التي يقدمها للمتدربين.
وعب��ر عن تطّلع ال��وزارة، إلى اس��تمرار عملي��ة التطوير في 
المعهد خالل المرحلة القادمة، واالرتقاء بمس��توى التدريب 
المقدم للمتدربين ضمن مبادرات تطوير التعليم والتدريب، 
والتكام��ل بي��ن المؤسس��ات التعليمي��ة والتدريبية، بحيث 
يت��م تعزيز اإلنجازات الت��ي تحققت، حيث بلغ ع��دد البرامج 
التدريبية الت��ي يقدمها المعهد 21 برنامجًا بدرجة الدبلوم 
في تخصصات مختلفة، ومنها الهندس��ة والمحاسبة وتقنية 
المعلوم��ات وإدارة األعم��ال والس��فر والس��ياحة، وجميعها 
تستجيب الحتياجات س��وق العمل وتلبي متطلبات العملية 

التنموية.

أصحاب حمالت ناشدوا بإدماجهم ضمن حزمة الدعم االقتصادية

 السلوم: تنسيق بين »العدل« 
و»تمكين« لدعم حمالت الحج والعمرة

أيمن شكل «

الح��ج  حم��الت  أصح��اب  طال��ب 
والعم��رة بض��رورة إدماجه��م ف��ي 
العاجلة  االقتصادي��ة  الدع��م  حزمة 
الت��ي أعلن عنها س��مو ول��ي العهد 
رئي��س مجلس الوزراء مؤخرًا، أس��وة 
بالقطاع��ات االقتصادية المتضررة، 
فيم��ا أك��د النائب أحمد الس��لوم أن 
جميع الموظفين البحرينيين س��يتم 
دع��م رواتبهم بنس��بة 100% في أي 
قطاع، وكشف عن تنسيق سيتم بين 
وزارة الع��دل وتمكي��ن إليج��اد آلية 
لدع��م القط��اع كما حدث مع س��واق 
وأوضح  الس��ياقة.  األج��رة ومدرب��ي 
الس��لوم أن وزارة العم��ل والتنمي��ة 
بتحدي��د  س��تقوم  االجتماعي��ة 
الموظفين المش��مولين بالدعم في 
جميع القطاعات دون استثناء، مشيرًا 
إلى أن حم��الت الح��ج والعمرة التي 
لديها موظف��ون بحرينيون يمكنهم 
التقديم للحصول على الدعم. وحول 
دعم القطاعات المتض��ررة من قبل 
تمكين أش��ار الس��لوم إلى اش��تراط 
السجل التجاري للحصول على الدعم، 
لكنه لف��ت إلى أن بع��ض العاملين 
في مج��ال العم��رة لديهم س��جالت 
تجاري��ة للس��فر والس��ياحة، وبذلك 
يمكنهم الحص��ول على دعم تمكين 
لتوف��ر الش��رط األساس��ي. وأكد أنه 

س��يتواصل مع وزارة العدل وتمكين 
للتنس��يق لدعم أصحاب رخص الحج 
والعم��رة م��ن المتضرري��ن، أس��وة 
بمدربي الس��ياقة وس��واق السيارات 
األجرة. م��ن جانبه ق��ال عدنان مال 
اهلل صاح��ب حمل��ة العه��د الزاه��ر 
إن حم��الت الحج والعم��رة هي أكثر 
ش��ريحة تأثرت من تداعيات جائحة 
توقف��ت  أنش��طتهم  ألن  كورون��ا، 
ب��ادرة  أي  دون  لس��نتين  تمام��ًا 
دع��م، مش��يرًا إل��ى أنه��م خاطب��وا 
وزارة الع��دل والش��ؤون اإلس��المية 
واألوق��اف، بصفتها المس��ؤولة عن 
حم��الت الحج والعمرة، بش��أن إيجاد 
وس��يلة لدعمهم، إال أنهم لم يجدوا 
اس��تجابة لنداءاتهم. وق��ال مال اهلل 
إن ال��وزارة أيض��ًا ل��م تعفه��م من 

الس��نوية،  الترخي��ص  رس��وم  دف��ع 
وطالبته��م به للع��ام الثان��ي، رغم 
بالخسائر  األنش��طة وعلمهم  توقف 
الفادحة التي يتكبدها العاملون في 
هذا القطاع. وفي الس��ياق ذاته قال 
جاس��م أبل صاحب حملة المواس��م 
للحج والعمرة: »كنا نتعش��م أن يتم 
وضع استثناءات للحجاج والمعتمرين 
م��ن دول مجلس التع��اون في خطة 
الس��عودية الس��تقبال زوار بيت اهلل 
الحرام، لكن تفاجأنا بالمساواة بيننا 
وبين جميع دول العالم«. وأش��ار أبل 
إلى استقبال الس��عودية لقرابة 3.5 
ملي��ون معتم��ر ف��ي ش��هر رمضان 
والذي بث تفاؤاًل لدى أصحاب حمالت 
الحج بالفتح القريب والسماح للحجاج 
ل��دي  »كان  وق��ال:  المتطعمي��ن، 

طلبات حج من أكثر من 100 بحريني 
لم أقبله��ا انتظ��ارًا للتعليمات، كما 
كنت أتلقى يومي��ًا اتصاالت لطلبات 
الحج، إل��ى أن صدر قرار الس��عودية 
المواطني��ن  عل��ى  الح��ج  باقتص��ار 
والمقيمي��ن داخ��ل المملك��ة«. كما 
لفت أبل إلى المصاريف التش��غيلية 
واإلداري��ة للحم��الت الت��ي تتراك��م 
عل��ى م��دى س��نتين دون أي مردود 
يذك��ر ويع��وض الخس��ائر، مؤك��دا 
أن الدعم س��يخفض حجم الخس��ارة 
بالنس��بة للعاملين م��ن البحرينيين 
في هذا القط��اع، وليس لهم مصدر 
دخ��ل آخر غيره، وق��ال: »كلما طالبنا 
بضرورة دعم القطاع نصطدم بالرد 
بأننا ال نمتلك س��جالت تابعة لوزارة 

الصناعة والتجارة والسياحة«.

عدنان مال اهلل جاسم ابل

 الفاضل: نظام 
 حماية األجور يسهم 

في تقليل النزاعات العمالية
لجن��ة  رئي��س  أثن��ت 
بمجل��س  الخدم��ات 
جهاد  الدكتورة  الشورى 
ق��رار  عل��ى  الفاض��ل، 
مجل��س ال��وزراء الموقر 
بش��أن الموافق��ة عل��ى 
تطبي��ق نظ��ام حماي��ة 
أجور العمال في منشآت 
الخ��اص، وبدء  القط��اع 
س��وق  تنظي��م  هيئ��ة 
تطبيق��ه،  ف��ي  العم��ل 
مشيدًة بالجهود الحثيثة 

الت��ي تبذلها الحكومة من أجل االرتقاء ببيئة العمل في 
المملكة، بما يحفظ حقوق أصحاب العمل والّعمال.

وأك��دت الفاضل أن الت��زام أصحاب العمل بس��داد أجور 
العم��ال ف��ي مواعيدها وفق��ًا لنظام حماي��ة األجور من 
ش��أنه أن يس��هم في تقليل النزاع��ات العمالية ويعمل 
على حس��مها، وذلك بما يضمن حق��وق جميع األطراف، 
مش��يرًة إلى أن نظام حماية األجور يعد أحد برامج هيئة 
تنظي��م س��وق العم��ل الهادفة إل��ى توفي��ر بيئة عمل 
مناس��بة وآمنة ف��ي القط��اع الخاص، عبر رفع مس��توى 
الشفافية وحفظ حقوق األطراف المتعاقدة، حيث يرصد 
النظام عملي��ات صرف األجور للعاملي��ن والعامالت من 
مواطنين ووافدين، ويقيس مدى التزام المنش��آت بدفع 
األجور في الوقت المح��دد وبالقيمة المتفق عليها، مما 
يس��هم في تقلي��ص خالفات األج��ور بين المؤسس��ات 

الخاصة والعاملين فيها.
وأضاف��ت أن آلي��ة تطبي��ق النظ��ام على ث��الث مراحل، 
تعكس ميّزات هذا التطبيق من خالل ش��موله للمنشآت 
التي يعمل لديها أكثر من 500 عامل، وكذلك الشركات 
الت��ي يعمل لديها ما دون ذلك حت��ى 50 عاماًل، وصواًل 
للمنش��آت التي يعمل لديها أقل من 49 عاماًل، مؤكدًة 
عل��ى أّن السياس��ة التنظيمي��ة المرن��ة تدع��م القطاع 
الخاص بما يضمن قدرته على التكيف مع اآلليات بشكل 

منّظم وميّسر.
ودع��ت الفاضل أصح��اب األعمال إلى المب��ادرة في فتح 
الحس��ابات المصرفية للعاملين لديهم، لتس��هيل كافة 
اإلجراءات المتعلقة بتطبيق نظام حماية األجور، مشيرًة 
إلى أن النظام س��يوفر ألصحاب األعمال ما يثبت ويوثق 
دفعه��م ألج��ور العمال، األم��ر الذي يجنبهم المش��اكل 
العمالية المتعلقة بدفع الرواتب، ويضمن الحفاظ على 

محيط عمل مهني ومستقر ومنتج.

د. جهاد الفاضل

 »السكلر« تدشن »ُكن 2« بمناسبة 
اليوم العالمي لفقر الدم المنجلي

لرعاي��ة  البحري��ن  جمعي��ة  دش��نت 
مرضى الس��كلر ف��ي حف��ل افتراضي 
مبادرة »كن 2 » عبر منصات التواصل 
االجتماع��ي تماش��يًا م��ع االحترازات 
الصحي��ة لمواجه��ة جائح��ة كورون��ا 

)كوفيد-19(.
وتضم��ن االفتت��اح، ع��رض كلم��ات 
مص��ورة ومش��اركات رس��مية لراعي 
والتنمي��ة  العم��ل  وزي��ر  المب��ادرة 
االجتماعية جميل حميدان، ومشاركة 
وكي��ل وزارة الصح��ة الدكت��ور ولي��د 
للجمعي��ة  الع��ام  واألمي��ن  المان��ع، 
زكريا الكاظم، والشريك االستراتيجي 
للجمعي��ة في المبادرة ن��ادي روتاري 
المنامة رؤيا باق��ر، باإلضافة لمقطع 
فيدي��و الهامي م��ن عم��ل الجمعية 
يض��م نخب��ة م��ن محارب��ي الس��كلر 
يتحدث��ون ع��ن تحديه��م وإصرارهم 

على النجاح.
والتنمي��ة  العم��ل  وزي��ر  وأك��د 

االجتماعي��ة، أن القي��ادة والحكوم��ة 
ف��ي مملك��ة البحري��ن ووزارة العمل 
والتنمي��ة االجتماعي��ة اهتمت بدعم 
كبي��ر مرض��ى الس��كلر لي��س فق��ط 
في الجان��ب الصحي ولك��ن أيضًا في 
الجان��ب العمال��ي، من خ��الل إصدار 
 2013 الع��ام  ف��ي   24 رق��م  الق��رار 

بتخفيض ساعات العمل اليومية بما 
ال يقل عن ساعة واحدة للعمال الذين 
يعانون من مرض فقر الدم المنجلي 
الحاد ف��ي مجموعة م��ن األعمال في 
القط��اع الخاص والتي ت��م تحديدها 

في القرار ذاته.
وأوض��ح، أن ال��وزارة تس��عى دائم��ًا 

لتحفي��ز أصحاب العم��ل على توظيف 
مرض��ى الس��كلر، حيث نش��أت عالقة 
ش��راكة مجتمعية فاعلة بي��ن وزارة 
العم��ل والجمعي��ة. وق��ال »ش��هدنا 
الكثير من قصص النجاح التي سطرها 
الكثي��رون من هذه الفئ��ة في تحدي 
المرض وأعراضه المؤلمة، واجتهدوا 
وثاب��روا ليقدمو دوره��م بكفاءة في 

مختلف القطاعات الوظيفية«.
فيما ق��دم الكاظ��م الش��كر لكل من 
س��اهم ف��ي تحس��ين ج��ودة الحي��اة 
لمحارب��ي الس��كلر ف��ي البحرين وفي 
مقدمته��م حض��رة صاح��ب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل 
الب��الد المف��دى، وبدع��م ومتابع��ة 
م��ن صاح��ب الس��مو الملك��ي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 
رئيس مجلس ال��وزراء، ووزارة الصحة 
العم��ل  ووزارة  فيه��ا،  والعاملي��ن 

وروتاري المنامة.

بمشاركة ممدوح الصالح

العسومي يترأس غدًا جلسة البرلمان العربي في القاهرة
يغادر رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، وعضو البرلمان العربي ممدوح 
الصالح إلى القاهرة للمش��اركة في الجلس��ة السادس��ة لدور االنعقاد األول من 
الفصل التش��ريعي الثالث للبرلمان العربي، والمش��اركة ف��ي اجتماعات لجانه 

االعتيادية خالل الفترة من 22-26 يونيو 2021.
وس��يناقش البرلمان العربي برئاسة العسومي عددًا من الموضوعات المدرجة 
على جدول أعمال الجلس��ة وكذلك س��يتم اس��تعراض تقارير اللجان المرفوعة 
من هيئة المكتب. فيما سيش��ارك الصالح في اجتماع لجنة الشؤون االجتماعية 
والتربوي��ة والثقافية والمرأة والش��باب، إلى جانب مش��اركته في اجتماع لجنة 
فلسطين، والتي سيرأسها العسومي. في حين ستناقش لجان البرلمان العربي 
عددًا من المواضيع المدرجة على جداول أعمالها، إلى جانب استعراض المشاريع 
والخطط المقرر تنفيذها خالل دور االنعقاد األول من الفصل التشريعي الثالث.

كما س��يترأس العس��ومي اجتماع هيئة مكت��ب البرلمان العربي الثالث عش��ر 
المقرر عقده يوم الخميس 24 يونيو 2021 إلقرار جدول أعمال الجلس��ة العامة 

السابعة من دور االنعقاد األول للفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي. ممدوح صالح عادل العسومي
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 »الوطنية لحقوق اإلنسان«: تنظيم زيارات 
ميدانية لمراكز رعاية كبار السن وذوي اإلعاقة

بحث��ت لجنة زي��ارة أماك��ن االحتج��از والمرافق في 
المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان، خالل اجتماعها 
الع��ادي األول عن بعد برئاس��ة م��ال اهلل الحمادي 
وعضوية دينا اللظي، ودانيال كوهين، خطة عملها 
للفترة القادمة، واقترحت القي��ام بزيارات ميدانية 
إل��ى بعض دور ومراكز الرعاية االجتماعية المعنية 
برعاية كبار الس��ن، واألشخاص ذوي اإلعاقة، وذلك 
لالط��الع عن كث��ب على ما يت��م تنفي��ذه من قبل 
إدارة تلك المراكز في ظل مواجهة فيروس كورونا، 
والوقوف على مدى االلتزام بمعايير حقوق اإلنسان 
م��ع مرتاديها. واس��تعرضت اللجن��ة اختصاصاتها 
ومهام عملها والدور المن��وط بها لألعضاء الجدد، 
وذلك بعد ص��دور األمر الملكي الس��امي رقم )22( 
لس��نة 2021 بتعيي��ن أعض��اء مجل��س مفوض��ي 
المؤسس��ة الوطنية لحقوق اإلنس��ان، وقرار مجلس 

المفوضين بتحديد رؤس��اء وأعضاء اللجان النوعية 
الدائمة. ومن ثم ناقش��ت اللجن��ة مجمل قراراتها 
وتوصياتها الس��ابقة وما اتخذ فيه��ا من إجراءات، 
وم��ن منطل��ق ح��رص اللجن��ة عل��ى تفعي��ل دور 
المؤسس��ة الرقابي في مجال حماية وتعزيز حقوق 
اإلنس��ان، والس��يما في مراك��ز اإلص��الح والتأهيل 
ودور الرعاي��ة الصحي��ة واالجتماعي��ة والتعليمي��ة 
وس��كن العمالة األجنبي��ة أو أي مكان آخر يش��تبه 
في أن يك��ون موقع��ًا النتهاكات حقوق اإلنس��ان، 

فق��د اس��تكملت اللجنة مناقش��اتها ح��ول قرارها 
الس��ابق والمتعل��ق بإع��داد دلي��ل إرش��ادي موحد 
خ��اص بمعايي��ر زيارات تل��ك األماك��ن للتأكد من 
توافر المبادئ األساس��ية لمعايير حقوق اإلنس��ان 
فيها. كما اس��تكملت مناقش��ة ما تم بشأن قرارها 
الس��ابق المتعل��ق بالعمالة المنزلي��ة التي تعمل 
بنظ��ام الس��اعات اليومي��ة، إلى جان��ب التأكد من 
م��دى مالئمة أماكن س��كنهم وتوافقها مع مبادئ 

ومعايير حقوق اإلنسان، وتم اتخاذ الالزم حياله.

احمد السلوم
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رسالة مهمة إلى وزارة العمل
ث لي بعض الموظفين العاملين في  تحدَّ
إحدى المؤسسات التجارية الخاصة، والتي 
تملكها س��يدة أجنبية، بأن المؤسسة لم 
تص��رف لهم -حتى كتابة هذه األس��طر- 

رواتب شهر مايو الماضي.
 وأخب��رت صاحبة المؤسس��ة الموظفين، 
بأنها إضافة لذلك، س��وف تس��تقطع من 

رواتبهم 10% بسبب الجائحة.
وإلثب��ات أن هذه المؤسس��ة ل��م تتضرر 
م��ن الجائحة حتى تدعي بتضررها ماديًا، 
فإنها في الواقع لم تستحق الدعم مطلقًا 
من قب��ل الحكومة، ولم تعط الدعم أصاًل 
الجائح��ة لوف��رة ميزانيته��ا، ألن  خ��الل 
إيراداته��ا ما زالت قوية وثابتة، ومع هذا، 
فإنه��ا اليوم ته��دد الموظفي��ن الغالبة 
بخص��م 10% م��ن رواتبهم. ب��ل وهددت 
كل م��ن يثبت بتقديمه ش��كوى رس��مية 
لوزارة العمل ضد المؤسسة، سوف تقوم 

بفصله فورًا من العمل!
ه��ذه الح��االت قد تتك��رر ف��ي الكثير من 
المؤسس��ات الخاصة، وقد يخاف البعض 
من فقدان وظيفتهم بس��بب رفع ش��كوى 

عمالي��ة ضد المؤسس��ات الت��ي يعملون 
لديه��ا، فإنهم يلتزم��ون الصمت، مخافة 
أن ال تق��ف معه��م وزارة العم��ل بش��كل 
عمل��ي وبقوة، ف��ي حال ت��م فصلهم من 

أعمالهم. 
وم��ن هنا يجب عل��ى وزارة العمل الوقوف 
بكل حزم مع هذه الحاالت، خاصة في ظل 
الظ��روف الصحي��ة الراهن��ة، وأن ال يكون 
موقفها رخوًا. وأن ترسل فريقًا للتفتيش 

عن المؤسسة المذكورة.
إن تراخ��ي بعض المؤسس��ات الرس��مية 
في أداء مس��ؤوليتها س��وف يضعها على 
جدول المحاس��بة، وليعل��م الجميع بأن ال 
أحد من المؤسس��ات الرسمية بمنأى عن 

المحاسبة من اآلن وصاعدًا.
 ومن هنا يجب عل��ى وزارة العمل وغيرها 
القيام بمسؤولياتهم الوطنية على أكمل 
وج��ه، وأن يقفوا م��ع المواطنين في ظل 
ه��ذه المحنة، وإالَّ فإن المحاس��بة س��وف 

تطالهم.
 فقب��ل أي��ام فق��ط -ولتوضي��ح الفكرة- 
فقد اطلع صاح��ب الس��مو الملكي األمير 

س��لمان بن حم��د آل خليفة ول��ي العهد 
رئيس مجلس الوزراء على عدد من تقارير 
التدقيق االستقصائية بشأن بعض أعمال 
وزارة التربي��ة والتعليم، ووزارة األش��غال 
العمراني،  البلديات والتخطيط  وش��ؤون 
االجتماعي��ة،  والتنمي��ة  العم��ل  ووزارة 
مؤك��دًا س��موه أن المحاس��بة والرقاب��ة 
مبدأ أصيل في العمل الحكومي والتقارير 

االستقصائية أحد أدوات دعمها.
 وعل��ى إث��ر ذل��ك »وج��ه س��موه بإحالة 
تقاري��ر  ف��ي  المرص��ودة  المخالف��ات 
التدقيق االس��تقصائي إلى النيابة العامة 
واإلدارة العامة لمكافحة الفس��اد واألمن 
االقتصادي واإللكتروني، واللجنة الوزارية 
كُل  والتش��ريعية،  القانوني��ة  للش��ؤون 

بحسب االختصاص ونوعية المخالفات«.
نتمنى م��ن وزارة العمل وبقي��ة الوزارات 
األخ��رى التفاعل م��ع قضاي��ا المواطنين 
ترتي��ب  وأيض��ًا،  الجائح��ة،  ظ��ل  ف��ي 
وتنظيم أوضاعها الداخلية ومحاس��بة كل 
إداريًا  للقانون،  المخالفين والمتجاوزي��ن 

وماليًا.

 الخال هشام عدوان.. 
لماذا تعجلت الرحيل؟!

الش��ك أن أصعب اللحظات التي يمكن أن 
يعيش��ها اإلنس��ان، أن يكتب نعيًا أو رثاًء 
لعزي��ز عل��ى قلب��ه.. كي��ف ال والفقيد هو 
الخال واألب واألس��تاذ، إل��ى جانب كونه 
الصحافي المتميز وصاحب القلم الرصين 
والق��دوة والنم��وذج ألجي��ال متتالية من 

الصحافيين واإلعالميين.
لم يخطر في بالي أنني سأكتب رثاء خالي 
وصديق��ي ومعلمي هش��ام ع��دوان )أبو 
فراس(، الذي رحل عن هذا العالم، وكأنه 
يتعجل الرحيل إلى رحاب اهلل، بعد أن أدى 
األمان��ة وترك بصمة في كل من عرفهم؛ 

أصدقاء وزمالء وتالميذ مهنة. 
هش��ام عدوان.. أيها الغائب عن العيون 
رحيل��ك  أبكان��ا  القل��وب،  ف��ي  الحاض��ر 
المفاج��ىء والس��ريع وأدم��ى القلوب، لن 
تكفيك دموعن��ا حقك، فأنت المتس��امح 
الكريم.. الغليظ اللين.. المنافح عن الحق 
الرافض للظلم.. لم تتواَن أن تقف مع كل 
طالب حاجة.. ولم تتأخر يومًا في الوقوف 

مع من يلجأ إليك..

في كل صحيفة وموقع إعالمي لك حكايات 
وقص��ص ال تنتهي، ومئات التالميذ الذي 
نهل��وا م��ن علم��ك وثقافتك الواس��عة، 
صدمته��م الفاجع��ة وتجم��دت الكلمات 
ف��ي حناجرهم.. فلم يتوان��وا في االتصال 
يسألون عن صحة خبر رحيلك ويدعون لك 
بالرحمة والمغفرة، ويستذكون كثيرًا من 

المواقف التي جمعتك بهم..
كنت صديقًا وأخًا وأبًا، كما أنت مع الجميع، 
ترك��ت مئات األبناء بع��د أن زرعت فيهم 
قيمًا ما كان سهاًل يتعلمونها من سواك، 
زرع��ت فيه��م معن��ى الوط��ن والوطنية 
الحق��ة، وعلمتهم وأن��ت الصحافي الكبير 
أن الوط��ن ال يحتاج إلى خطب وش��عارات 
وكلم��ات منمق��ة بقدر حاجت��ه إلى عمل 
وتف��اٍن وتس��خير كل اإلمكاني��ات ليكون 
وطن��ًا ح��رًا، يجم��ع كل أبنائه عل��ى الخير 
والمحبة وينش��ر قي��م العدالة والس��الم 

والمودة..
حسك الوطني لم ينِسك انتماءك القومي 
والعرب��ي، فكنت النموذج األجمل واألروع، 

حمل��ت هموم فلس��طين وس��وريا ومصر 
والع��راق واليمن، كما حمل��ت هم وطنك 
البحرين، آمنت أن هذه األمة واحدة وأن ما 
يجمعها أكثر بكثير مما يفرقها، فعملت 
عل��ى تعظي��م روح التكات��ف والتعاضد، 
كيف ال وأنت من نس��ل مرٍب فاضل، عمل 
سنوات طويلة في رزع القيم وتعليم أجيال 
وأجيال من أبناء البحرين، دون تفريق بين 

طائفة أو عرق أو أصل أو نسب..
الرث��اء صع��ب.. ورث��اء أبي ف��راس أكثر 
صعوبة، فالكلمات ال تريد أن تصدق أنك 
رحل��ت، ولكن ال نقول إال ما يرضي ربنا عز 
وج��ل »إنا هلل وإن��ا إليه راجع��ون«.. وإننا 

على فراقك لمحزونون..

* إضاءة..
ُس��ِئل س��يدنا نوح علي��ه الس��الم، أطول 
األنبي��اء عمرًا: كي��ف وجدت الدني��ا؟ قال: 
كداٍر لها بابان دخلت من أحدهما وخرجت 

من اآلخر.

mohammed@darwishtv.com

@yalai l

محمد درويش

خارج السرب

لماذا 67٪ فقط؟
البيان��ات الصادرة من البنك المركزي ح��ول العاملين في القطاع المصرفي والمالي 
تبي��ن وج��ود حوالي 9 آالف موظف بحريني مقابل حوال��ي 4 آالف موظف غير بحريني 
بحي��ث تصل نس��بة المواطنين في القطاع إلى 67.8٪. وهي نس��بة أعتقد أنها أقل 
م��ن الطموح خاصة في بلد ع��رف أهلها الصيرفة منذ 100 عام ولديها مؤسس��ات 
تعليمية ذات جودة عالية كقسم إدارة األعمال في جامعة البحرين ومعهد الدراسات 
المصرفية تخرج المئات سنويًا، كما يلتحق الكثير من أبنائها بأفضل الجامعات في 

الخارج للدراسات البنكية. 
ومن يقرأ البيانات يلحظ ارتفاعًا طفيفًا في نس��بة المواطنين العاملين في القطاع 
وبح��دود 2.6٪ م��ا بين عام 2015 و2020 وهي أيضًا نس��بة ضيئلة قياس��ًا بالمدة 
الزمنية. ومن يتابع التعيبنات األخيرة لمنصب »رئيس تنفيذي« في عدد من البنوك 

يجد أن كلها ذهبت لغير البحرينيين! 
»عذاري اللي تسقي البعيد وتخلي الجريب« حالة بحرينية متكررة ومع ذلك ال يتوقع 
المرء أنه بعد كل هذه الس��نوات من تأس��يس القطاع المصرفي والمالي والذي بدأ 
ببنوك أجنبية ثم وطنية ثم بنوك األوفش��ور وانضمت إليه الحقًا البنوك اإلس��المية 
أن يحت��اج إلى الي��وم أعدادًا كبيرة من غير البحرينيي��ن. وأتفهم وجود خبراء في كل 
بنك - واحد أو اثنين أو حتى خمسة - لكن أن يصل العدد إلى 4 آالف وأكثر في قطاع 
يفترض أننا تمكنا منه واس��توعبناه اس��تيعابًا تامًا ولدينا من المواطنين ما يكفي 

للقيام بأعماله أمر عجيب بل ومزعج. 
هذا القطاع ليس قطاعًا جديدًا علينا أن نحتاج فيه إلى من يعلمنا أساس��ياته ويسد 
نقص الكف��اءات فيه فلماذا نلجأ إلى آخرين ليعملوا فيه ونترك ابن البلد؟ وهل كل 
م��ن يعمل في القطاع المصرف��ي والمالي اليوم من غير البحرينيين هم من أصحاب 

الخبرة والمعرفة الذين ال يمكن استبدالهم؟ حتمًا ال. 
وإذا كن��ا ال نحبذ التدخل قانوني��ًا أو تنظيميًا في آلية التوظي��ف في القطاع الخاص 
بش��كل عام من باب إعطائه الحرية والمرونة في اختيار من هو أنس��ب كي ال يؤثر 
التدخ��ل عل��ى أدائه فعل��ى األقل نتحدث م��ع من يمثل��ه »مجل��س إدارة أو رئيس 
تنفيذي« لنحثه باس��تمرار عل��ى توظيف البحرينيين. فالبحرين��ي ال يمكن أن يكون 
أكثر تكلفة من غيره ألنه ببس��اطة ال يحتاج إلى بدل سكن مثاًل أو بدل سفر وغيره. 
والبحرين��ي كذلك أولى أن يعمل في البنوك التي تعمل في بلده من اآلخرين؛ وهذه 

ليست عنصرية بل حق وواجب! 
المؤسف، أن بعض الوظائف التي تذهب لغير البحريني ليست من صلب عمل البنك 
أص��اًل. حيث نعلم أن بع��ض البنوك مازالت تلج��أ لغير البحرينيين ف��ي أعمال تعد 
ثانوية بالنس��بة لها مثل الموارد البش��رية أو العالقات العامة أو السكرتارية والتي 
أيضًا تعد من الوظائف التي تمكن منها البحرينيون وتفوقوا فيها منذ زمن طويل.
نسبة 67٪ وكسورها جاءت صادمة بالنسبة لي ولغيري من البحرينيين الذين علقوا 
تعليقات غاضبة كثيرة على البيانات. والمفروض بعد كل السنوات التي نفاخر فيها 
بأنن��ا نملك قطاعًا مصرفيًا حيوي��ًا ويوظف أعدادًا كبيرة م��ن المواطنين، أن تكون 

نسبة المواطنين فيه 90٪ على أقل تقدير.

S3dbah@gmail .com

@saad_bahrain

سعد راشد

بين السطور

 التحالف العربي 
في مواجهة النفق المظلم لبايدن

اللعب في زمن الفوضى هو األمر الذي سيكون الحال عليه في الشرق األوسط خالل 
األي��ام القادمة، فمع انتخاب رئي��س إيران واختيار إبراهيم رئيس��ي، ومدى تورطه 
بانته��اكات كبيرة في مجال حقوق اإلنس��ان فإن ذلك يعتب��ر إذالاًل إلدارة الرئيس 

األمريكي جو بايدن للرضوخ لمطالب طهران في االتفاق النووي الجديد.
كما أن البنتاغون أعلن بأنه سيسحب بطاريات الباتوريوت من منطقة الخليج العربي 
وبالتحديد من المملكة العربية الس��عودية ودول��ة الكويت وخفض تواجد القوات 
األمريكية في الش��رق األوس��ط، وفي الجانب اإليراني وبحس��ب رئي��س المخابرات 
اإلسرائيلي السابق يوس��ي كوهين فإن إيران ماضية في تصنيعها للسالح النووي، 
حي��ث قال ف��ي التلفزيون اإلس��رائيلي »لقد جمعن��ا 55 ألف مس��تند و200 قرص 
كمبيوتر يثبت ذلك«، ومع تحرك غير مس��بوق للميليشيات الحوثية التابعة للنظام 
اإليراني بش��ن س��يل من الهجمات التي تس��تهدف المدنيين في المملكة العربية 

السعودية والذي يعتبر ذلك رسالة ضمنية للتصعيد في اليمن.
كل هذه األحداث جاءت متناس��قة عما رس��مته إدارة أوباما المحدثة والتي يرأسها 
اليوم جو بايدن، فالخريف العربي ذات النس��خة المطورة بدأت تتشكل وخاصة بأن 
إع��ادة إحياء إيران ب��ات على مقربة بأن يكون واقعًا ملموس��ًا وعلينا التعامل معه 
والتعاي��ش وفق إمكانيات دول الخليج العربي، ولكن هذه المرة س��يواجه الرئيس 
باي��دن لتنفي��ذ مخططات��ه بالمنطقة معضلة قد تك��ون هي األكب��ر واألبرز وهو 
وجود التحالف العربي والمكون من المملكة العربية الس��عودية وجمهورية مصر 
واإلم��ارات العربية المتح��دة ومملكة البحرين وقد ينطوي عل��ى هذا التحالف دول 
الخليج كونها ش��ريكًا في التصدي للسياسات األمريكية الداعية للفوضى والداعمة 

لكل خطوة تشهد بها المنطقة لتغيير األنظمة.
فمع تلك الخطوات األمريكية إال إنها ال يمكن العمل في تنفيذ تلك السياسات من 
دون وج��ود إيران، ولعل الالعب الذي س��يكون هو حلقة الوصل بين التحالف وإدارة 
بايدن هي إسرائيل، حيث من المقرر أن يستقبل الرئيس األمريكي رئيس الحكومة 
اإلسرائيلية الجديد نفتالي بينيت مع نهاية الشهر الجاري وستجرى مباحثات مهمة 
وعلى رأس��ها مناقش��ة برنامج إيران النووي، والذي ترفضه الحكومة اإلس��رائيلية 
ودول الخلي��ج العربي على حد س��واء، وأن أي تق��دم إيراني لوجود التس��لح النووي 
سيكون للمملكة العربية السعودية رد مباشر بامتالكها التصنيع العسكري النووي 

وهذا األمر يدركه الجانب األمريكي واإلسرائيلي.
وبالتال��ي، أصبحت عملي��ة التعامل م��ع اإلدارة األمريكية في سياس��اتها الجديدة 
ودع��م الكيانات المثيرة للفوضى مس��ألة وقت حتى تتضح األرضية التي سترس��و 
عليها واش��نطن في البدء بمش��روعها، ولكن كما لإلدارة األمريكية أدواتها كذلك 
ل��دول التحال��ف العرب��ي له��م أدواتهم واس��تراتيجياتهم ف��ي التعام��ل مع تلك 
التطورات، فصفقات التس��ليح ودخول التكنولوجيا الصينية والروس��ية كلها أدوات 
للضغط على بايدن لمراجعة خططه بالمنطقة، وهذا الموضوع قد يطول ش��رحه 
وباختص��ار أن العمل الدبلوماس��ي لدول التحالف العرب��ي ال يختلف عليه اثنان هو 
عم��ل تكامل��ي وتوزيع لألدوار، فل��كل دولة م��ن التحالف لها عالق��ات متميزة مع 
األط��راف المؤثرة عل��ى القرارات الدولية ولها مصالح متش��عبة ولكنها تتفق على 
نقطة محورية وهو الحفاظ على أمن واس��تقرار المنطقة. إذًا نصل لنقطة محورية، 
أن السياس��ات األمريكي��ة واللعب في زمن الفوضى يواجه��ه العبون محترفون في 
التعامل مع هذه السياس��ات، فالرئيس بايدن يواجه أنظمة قد تعاملت مع إدارات 
متعاقبة ومخططات متغيرة لصناعة التغيير في منطقة الش��رق األوسط، غير أنها 
فش��لت في الخليج العرب��ي إلدراكها بأن السياس��ات التي تنتهجها واش��نطن هي 
مج��رد حبر على ورق وفي عملية التنفيذ تنص��دم بكمية التحالفات والمصالح التي 
تجع��ل اإلدارة األمريكية ترضخ وتتنازل عن مخططاتها التآمرية، وفي هذا الجانب 
وأقوله��ا صراحة ما يقلقنا هذه الم��رة هو الدخول في نفق المراهقات اإليرانية في 
االستهداف المباشر لدول الخليج فاألذناب يتم التعامل معهم بالتصدي لهم وهذا 
األمر ش��به محسوم، في المقابل على دولنا التصدي لطهران في سيناريو قد يجعل 
المنطقة تدخل في نفق مظلم بصناعة أمريكية، ولكن هذا الحديث س��ابق آلوانه، 

فاأليام المقبلة ستكشف المزيد من األوراق األمريكية في تعاملها في المنطقة.

Bunoor7@gmail .com

@bunsr7

عبدالمنعم إبراهيم

حبر أبيض

 لمصلحة الجميع.. 
حبل االلتزام يجب أال يرتخي

بعد انقضاء ما يقارب من ش��هر، ش��هدنا 
من جدي��د تراجع أرق��ام اإلصاب��ات وبدء 
ع��ودة األمور إل��ى نصابها ف��ي كثير من 
مناح��ي الحياة، فمنذ منتصف ش��هر مايو 
ارتفع القلق لدى المجتم��ع كلما ارتفعت 
أعداد اإلصابات المقرونة بأعداد الوفيات 

غير المسبوقة في اليوم لدينا.
عش��رات الوفيات نتيجة الفيروس ونتيجة 
عوام��ل إضافي��ة، منها االس��تهتار ومنها 
بعض التراخ��ي. هذا التراخ��ي الذي كان 
م��ن الطرفين، ط��رف الجهات الرس��مية 

وطرف المجتمع.
ف��ال يمكن وضع اللوم على طرف والتهرب 
م��ن المس��ؤولية، يج��ب أن نك��ون أكثر 
باألخطاء  واقعي��ة ومصداقي��ة ونعت��رف 
التي حدثت وأن نتعلم منها ونبني عليها 

الخطوات القادمة.
المجتم��ع ومن فيه ال يحب��ون أن يقال إن 
التقصير واالس��تهتار كان م��ن ناحيتهم، 
ويفضل��ون توجي��ه الل��وم عل��ى الجهات 
الرسمية، بعدة ذرائع، منها التأخر في أخذ 
ق��رار إغالق الرحالت الجوي��ة بين البحرين 
وبي��ن ال��دول التي ظه��ر به��ا الفيروس 
المتحور، اختيار أنواع من اللقاحات ال تزال 

غير معترف بها في بعض الدول.
وفي رأيي البسيط، بأن المجتمع لم ينصف 

الجهات الرس��مية ف��ي النقطتين، األولى 
بأن الخل��ل أو التقصير ف��ي وقف الرحالت 
من بعض الدول لم يكن السبب الرئيسي 
في انتش��ار المتحور »دلت��ا«، والدليل ما 
تداولته وس��ائل إعالم الدول التي سبقت 
البحري��ن في اإلغ��الق وأخذ تدابي��ر المنع 
بأن المتحور دلتا وصل إليها رغم التشديد 
والمنع، فأمر وصول الفيروس المتحور لم 
يكن س��وى مس��ألة وقت، كم��ا حول حال 

العالم.
وعن اختيار اللقاحات، بالعودة إلى األخبار 
قب��ل 2021م يمك��ن للجمي��ع التأكد بأن 
البحري��ن حرص��ت عل��ى توفي��ر اللقاحات 
لمواطنيه��ا والمقيمين عل��ى أرضها، فور 
توفر اللقاحات، وكل من كان متابعًا يدرك 
أن لق��اح »فايزر ومودرنا واس��ترازنكا« لم 
تك��ن متاحة وقت اعتم��اد اللقاح الصيني 
»س��ينو ف��ارم«، والذي بدأ العم��ل به فور 

اعتماده بعد التجارب السريرية.
 وهن��ا ال ب��د م��ن أن نذكر ه��ذه النقطة 
بإنص��اف، بأن الدول��ة كانت حريصة على 
توفي��ر جمي��ع اللقاح��ات المعتم��دة فور 

توفرها.
ومن ناحية مس��ؤولية المجتمع، يجب أن 
نعت��رف ونقول بأننا جزء مما حدث وطرف 
فيه. فمن كان ينش��ر تلك الرس��ائل التي 

منع��ت الكثير ف��ي بداية ط��رح اللقاحات 
على تجنب أخذها لوجود رقائق إلكترونية 
؟ من ق��ال إن اللقاحات مث��ل فايزر تلعب 
في التركيبة الجينية وتغير فيها؟ كل تلك 
اإلشاعات كانت س��بب في تغيير وتوجيه 
ال��رأي العام لن��وع معين م��ن اللقاحات! 
والكل يعلم أن الدولة أتاحت اختيار اللقاح 

ولم تجبر أحدًا على تحديد النوع.
واآلن وج��ب علين��ا جميع��ًا أن نتعلم من 
أخطائنا وتجربتن��ا المرة وأن نعيد معدل 
االلت��زام والح��رص للمس��توى األول، كما 
الب��د أن نكون أكثر قس��وة ف��ي كثير من 
األمور، ويجب أن نس��تبق األحداث قبل أن 

تأتي وتقع الفأس في الرأس.
لذا الب��د من اس��تباق عدة أم��ور قادمة، 
أولها التخطيط للمناسبات، ومن ضمنها 
عيد األضحى، هل س��نلتزم؟ هل سنحرص 
عل��ى البقاء ف��ي بيوتنا واقتص��ار الخروج 
للضرورة؟ الغالبية س��تقول نعم ولكن ال 
أحد يضم��ن ذلك. لهذا يجب التفكير مليًا 
من قبل الجهات الرس��مية والمجتمع في 
أخذ خطوات اس��تباقية مثل »حظر الخروج 
في المناس��بات«، أعلم بأن األمر ال يعجب 
الكثي��ر إال أن��ه الحل ك��ي يلت��زم الجميع 
ويبق��ى حبل االلت��زام مش��دودًا ال يرتخي 

ونعود نلوم بعضنا البعض.
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التعليم والبطالة
ملف البطالة وأسبابها من الملفات 
البحريني  الش��ارع  يتداوله��ا  الت��ي 
لمافيه من أهمية كبيرة حيث الكثير 
من أولياء األمور يشاهدون أبناءهم 
وبناتهم يصارعون ف��ي إيجاد عمل 
لهم بعد التخرج سواء من الجامعة 
أو الثانوي��ة العام��ة لألبن��اء الذين 
ل��م يحالفه��م الح��ظ الدخ��ول إلى 
الجامعة أو لع��دم إمكانية العائلة 
تحم��ل مصاريف الدراس��ة أو لعدم 
الدراس��ة.  مواصل��ة  األبن��اء  رغب��ة 
وتتفاوت نسبة البطالة من عام إلى 
 Trading عام فمث��ًا وفقًا إلى موقع
Economics نس��بة البطال��ة ف��ي 
البحرين ق��د ارتفعت م��ن 4% عام 
 2020 ع��ام   %4.90 إل��ى   2019
)مصدر الجهاز المركزي للمعلومات 
لمملك��ة البحري��ن( علم��ًا أن ه��ذه 
الزي��ادة متوقع��ة في ظ��ل جائحة 
كورون��ا لي��س فق��ط ف��ي البحرين 
ب��ل في مختلف الدول وذلك بس��بب 
تقليص ع��دد الموظفين في الكثير 
من األعم��ال وإغاق وإفاس بعض 

الشركات والمؤسسات الخاصة.
وحتى بعي��دًا عن هذا الظرف تعتبر 
العالمية  المش��اكل  البطال��ة م��ن 
الت��ي تعاني منه��ا معظ��م الدول 
ولك��ن بنس��ب وألس��باب مختلف��ة 
والسياس��ي  االقتص��ادي  منه��ا 
وغيرهم��ا ولكن��ي في ه��ذا المقال 
سأقوم بتس��ليط الضوء على مجال 
التعلي��م ودوره في ارتفاع أو خفض 
نس��بة البطالة ف��ي البحرين وأترك 
المج��االت األخرى للخب��راء في باقي 

المجاالت. 
كل س��نة يتخ��رج أع��داد كبيرة من 
الطلب��ة م��ن الجامع��ات الحكومية 

والخاصة ولكن ليس جميع الخريجين 
أعمااًل تناسب تخصصاتهم  يجدون 
مم��ا يؤدي إلى جل��وس العديد من 
ه��ؤالء الخريجين ف��ي المنزل وهذا 
في معظم األحوال يؤدي إلى إطفاء 
الشرارة والحماس في أنفس هؤالء 
الش��باب ول��ه م��ردود س��لبي ليس 
فق��ط عل��ى ه��ؤالء الش��باب ولكن 
عل��ى أولياء األم��ور واأله��م الوطن 
الذي يحرم من االس��تفادة من هذا 
الحماس الش��بابي ومن إدخال دماء 

جديدة في مجال العمل. 
وعندما نتس��اءل عن س��بب حدوث 
هذا، ن��درك أن هناك أس��بابًا كثيرة 
ت��ؤدي إلى ه��ذا ومنها عدم حس��ن 
في  لتخصصاتهم  الش��باب  اختي��ار 
حيث  والخاصة  الحكومية  الجامعات 
الماحظ أن أعدادًا كبيرة من الشباب 
يتجهون إلى التخصصات التي يوجد 
فيها اكتفاء في سوق العمل ! فمثًا 
الكثير من الش��باب البحريني يختار 
التخصص��ات المتعلق��ة ف��ي مجال 
ولذل��ك بع��د   business األعم��ال 
نهاية كل س��نة أكاديمي��ة ناحظ 
تخ��رج المئات من الش��باب في هذا 
المج��ال وف��ي نهاي��ة األمرالبعض 
منه��م ينص��دم بواقع ع��دم وجود 
أماك��ن له��م في س��وق العمل مما 
ي��ؤدي إلى جلوس��هم أش��هر إذا لم 
يكن سنينًا بدون عمل. في اعتقادي 
أن المس��ؤولية في ه��ذا األمر تقع 
على الم��دارس والجامع��ات وأولياء 
األم��ور واألبناء أنفس��هم حيث يجب 
أن يك��ون هناك تثقي��ف للطلبة في 
الم��دارس وفي المن��زل عن مجاالت 
العمل المتوفرة لألبناء بعد التخرج 
وحاجة سوق العمل في الباد لبعض 

التخصص��ات واكتفائه��ا من اآلخر. 
كم��ا يج��ب أن يكون هن��اك تعاون 
واتص��االت بي��ن الجامع��ات وبي��ن 
مختلف الوزارات والشركات واألعمال 
الخاصة لمعرف��ة التخصصات التي 
يحت��اج له��ا كل قط��اع لك��ي تقوم 
الجامع��ات بتقديم تخصصات تلبي 
وتثقي��ف  القطاع��ات  ه��ذه  حاج��ة 
وتوجيه الطلبة لدراستها. كما يجب 
أن ي��درك طلب��ة خريج��ي الثانوي��ه 
بأنه��م يجب أن يكون��وا مرنين في 
اختياراتهم حتى يتس��نى لهم إيجاد 
أعم��ال بع��د التخ��رج وأن يكون��وا 
مستعدين لبذل كل الجهد والتفوق 
في الدراس��ة فكلما ط��ال وجودهم 
في الجامع��ات طالت فترة إيجادهم 
الوظيفة بس��بب عامل الس��ن حيث 
من المع��روف أن بعض الش��ركات 
واألعم��ال الخاصة تفض��ل توظيف 

الخريجين األصغر سنًا.
التعاون والتش��اور والتح��ادث بين 
الجامع��ات الحكومي��ة والخاصة مع 
الوزارات والش��ركات و المؤسس��ات 

الخاصة يس��اعد يضًا في عدم تكرار 
التخصص��ات، فل��و ننظ��ر اليوم إلى 
التخصص��ات ف��ي جمي��ع الجامعات 
ناح��ظ أن معظ��م التخصصات في 
جمي��ع الجامع��ات تصب ف��ي مجال 
إدارة األعم��ال والصيرف��ة والبن��وك 
متناسين أن البحرين مملكة صغيرة 
التستوعب هذا الكم من الخريجين 
ف��ي ه��ذه المج��االت خصوص��ًا أن 
الس��ابقة وبس��بب  الس��نوات  خال 
االضطرابات في البحرين الكثير من 
انتقلت  الخاصة  والبنوك  الش��ركات 
إل��ى دب��ي فكم��ا يق��ال ف��ي مجال 

األعمال »راس المال جبان«.
أن  كمجتم��ع  علين��ا  يج��ب  لذل��ك 
ننظر إلى س��وق العمل ونتكيف مع 
حاجاته م��ن ناحية التعليم وتوجيه 
أبنائنا. من المعروف أن هناك حاجة 
ف��ي المجتم��ع وس��وق العم��ل إلى 
خريج��ي التعليم الفن��ي والصناعي 
حيث مازال��ت الكثير م��ن الوظائف 
الفنية والصناعية يش��غلها أجانب. 
والغري��ب أن البحري��ن متمثلة في 
وزارة التربية والتعليم لطالما أولت 
اهتمام��ًا كبي��رًا لقطاع��ي التعليم 
الفني والصناعي فالتعليم الصناعي 
الصناعة  بإنش��اء مدرس��ة  انطل��ق 
والي��وم  س��نة)1936(  بالمنام��ة 
يوج��د الكثير م��ن ه��ذه المدارس 
الت��ي تحظى بش��عبية كبي��رة عند 
الش��باب الذين يتمكنون من اختيار 
التخصص��ات التي تناس��ب ميولهم 
وقدراتهم فهناك تخصص ميكانيكا 
الس��يارات و كهرب��اء وإلكتروني��ات 
السيارات وتخصص اللحام والفبركة 
والتبريد وتكيي��ف الهواء ومحركات 
الدي��زل والكهرب��اء واإللكتروني��ات 

م��ن  وغيره��ا  الحاس��وب  وصيان��ة 
التخصصات. 

وقد قامت الوزارة مش��كورة بهيكلة 
الثانوي  الدراس��ي للتعلي��م  النظام 
يك��ون  مس��تويات  ثاث��ة  ليض��م 
المس��توى األول الس��نة التأسيسية 
وفي المس��توى الثان��ي يتم توجيه 
نظ��ري  مس��تويين  إل��ى  الط��اب 
وعملي حيث يقوم الطالب باالختيار 
حس��ب ميول��ه أما ف��ي المس��توى 
الثال��ث فيلتحق الط��اب فيه بأحد 
المتفرعة من  الدقيقة  التخصصات 
الذي درس��وه  العريض  التخص��ص 
الثان��ي بمس��اريه  ف��ي المس��توى 
الفن��ي والتطبيقي بهدف اكتس��اب 
للتخص��ص  الدقيق��ة  المه��ارات 
ليتمكن��وا م��ن إنجاز األعم��ال التي 
يتطلبه��ا س��وق العم��ل كم��ا يتم 
تدريبهم بإحدى الشركات الصناعية 
في مج��ال التخصص لمدة خمس��ة 
الميدانية  الخبرة  أسابيع الكتس��اب 
أن  المح��زن  م��ن  أن  إال  والتط��ور. 
الذي��ن  الخريجي��ن  بع��ض ه��ؤالء 
قاموا بدراس��ة تخص��ص ميكانيكا 
وإلكتروني��ات  وكهرب��اء  الس��يارات 
تخصص��ات  اليج��دون  الس��يارات 
البحري��ن  جامع��ة  ف��ي  كه��ذه 
الخاصة  والجامع��ات  والبوليتكن��ك 
قس��م  تخص��ص  فق��ط  فهن��اك 
الهندس��ة الميكانيكي��ة والمركبات 
في معه��د البحري��ن للتدريب حيث 
يحص��ل الطاب على دبل��وم وليس 
بكالوري��وس مم��ا ق��د يبعد بعض 
االلتح��اق  م��ن  الثانوي��ة  خريج��ي 
بهذا البرنامج والتوجه إلى دراس��ة 
تخصص��ات مختلفة أو المحاولة في 
إيج��اد العمل كميكانيكي س��يارات 

ف��ي إحدى ش��ركات الس��يارات التي 
في معظم األحي��ان تفضل العامل 
األجنب��ي. الس��ؤال هنا لم��اذا اليتم 
ط��رح ه��ذه التخصصات ف��ي كلية 
البوليتكنك لتسد الفجوة الموجودة 
ف��ي التعلي��م الجامعي ف��ي مملكة 
البحري��ن وتلب��ي رغب��ة الطاب في 
الحص��ول على درج��ة البكالوريوس 
في تخص��ص الس��يارات وميكانيكا 
الس��يارات؟ ومن المح��زن أن معهد 
ناص��ر للتأهيل والتدري��ب المهني 
ال��ذي افتت��ح بس��نة 2014 اليعرف 
الكثي��ر من الطلب��ة وأولي��اء األمور 
بوجود ه��ذا المعهد أو التخصصات 
الذي  الممتع��ة  والبيئ��ة  المهم��ة 
يقدمها للطاب. من يقول الش��باب 
البحريني كس��ول خاطئى فالش��باب 
ش��باب  الجنس��ين  م��ن  البحرين��ي 
واٍع وذو ع��زم والدلي��ل التحاقه��م 
في العم��ل في محط��ات البترول و 
مطاعم الوجبات السريعة والفنادق 
فهدفهم إيجاد عمل يوفر لهم حياة 
مريحة وبراتب يلب��ي حاجات الحياة 
وهذا يكون بدراس��تهم لتخصصات 
مطلوب��ة وهذا يح��دث فقط عندما 
يكون هن��اك تواصل بين الجامعات 
والشركات  والمؤسس��ات  والوزارات 
الخاصة وط��رح تخصص��ات جديدة 
يفتقده��ا س��وق العم��ل بالبحرين 
والخلي��ج وعندم��ا تق��وم حكوم��ات 
التع��اون الخليجي بالتنس��يق فيما 
الخليجي  بينه��ا لتوظي��ف الش��باب 
ومعاملة كل عامل أوموظف خليجي 
معاملة المواطن كم��ا هو الحاصل 

في االتحاد األوروبي.
* أستاذ مساعد بجامعة 
البحرين

د. إيمان إبراهيم الدوسري

ماذا بعد كورونا؟ »2«
في العام الماض��ي تحديدًا بتاريخ 
18 سبتمبر 2020 قمت بنشر مقال 
بعنوان »م��اذا بع��د كورونا« وفي 
رصد أجريت��ه قبل عدة أي��ام رأيت 
بأن هذا العن��وان تحديدًا كان أبرز 
الهاشتاغات في تلك الفترة آنذاك، 
وها نحن للعام الثاني على التوالي 
كلنا مازلنا نسأل ماذا بعد كورونا؟

عل��ى الرغ��م م��ن التوج��ه الملكي 
الس��امي لحض��رة صاح��ب الجالة 
المل��ك المف��دى ودعم س��مو ولي 
العهد رئيس مجلس ال��وزراء قائد 
فري��ق البحري��ن والجه��ود الكبيرة 
للفريق الوطن��ي للتصدي لفيروس 
كورون��ا والمواطني��ن الكرام الذين 
لمجتمعنا  ب��ارزًا  مث��ااًل  يعتب��رون 
ش��عار  وتح��ت  الي��وم  الواع��ي، 

جميع��ًا  علين��ا  #حماية_والت��زام 
مضاعف��ة الجهود م��ن أجل تقليل 
الخس��ائر فاألس��ابيع الماضي��ة قد 
فقدن��ا الكثي��ر م��ن األرواح الغالية 
م��ن أبن��اء وطننا الغال��ي من رجال 
ونساء وشباب وشابات رحمهم اهلل 
جميعًا، وبناء على القرارات الصادرة 
وتم تمديدها يوم الثاثاء الماضي 
م��ن قبل الفري��ق الوطني للتصدي 
اس��تطعنا وهلل  لفي��روس كورون��ا 
الحم��د أن نقلل اإلصاب��ات اليومية 
والوفيات شيئًا فشيئًا مما يعني أن 
جميع تلك الق��رارات مع االحترازات 
نستطيع السيطرة على الوباء حتى 

زواله بأذن اهلل.
من وجهة نظري الشخصية وهناك 
من خاطبني وراسلني ليطلب وجهة 

نظ��ري أيض��ًا أس��تطيع ب��كل ثقة 
القول بأن مملك��ة البحرين أثبتت 
م��ن خ��ال الجائح��ة بأنه��ا قادرة 

وللعام الثاني على التوالي وإن شاء 
اهلل س��تكون قادرة في هذه الفترة 
والفت��رة القادم��ة أيض��ًا بجه��ود 
الجمي��ع التصدي لفي��روس كورونا 
)كوفيد 19(، وستكون هذه المرحلة 
بمثاب��ة مؤش��ر النج��اح بأبع��اده 
الخط��ط  خ��ال  م��ن  المختلف��ة 
التنفيذي��ة المتقدمة والمدروس��ة 
الامح��دود من  والدعم  والفاعل��ة 
قب��ل القي��ادة الحكيم��ة والفري��ق 
الوطن��ي والت��زام ش��عب البحرين 

الوفي بكل كفاءة واقتدار.
حفظ اهلل البحرين وشعبها واللهم 

ارفع عن بادنا الوباء.

* باحث أكاديمي

سلمان إبراهيم الحوطي

السعداء أطول عمرًا من العبوسين

 جيهان العمران: 
االبتسامة تساهم في محاربة األفكار السلبية

دعت أس��تاذة بقسم علم النفس في كلية اآلداب بجامعة 
البحري��ن إلى محارب��ة األفكار الس��لبية، عب��ر اإلكثار من 
االبتس��امة، وقضاء وقت مع أش��خاص مرحين، مؤكدة أن 
كثيرًا من األفكار السلبية تسبب أضرارًا كبيرة على الصحة 
النفسية والجسدية، وتسهم في فشل العاقات العاطفية 

واألسرية والمهنية أيضًا.
وأوضح��ت األس��تاذة الدكت��ورة جيهان عيس��ى العمران 
-أثناء تقديمها محاضرة بعنوان: »أس��اليب التغلب على 
المش��اعر الس��لبية تجاه اآلخرين« ضم��ن برنامج تنمية 
المهارات النفس��ية- أن الجميع يمكن أن يدخل إلى دوامة 
التفكير الس��لبي، والمهم أن يس��تطيع الفرد الخروج من 
دوامة التفكير الس��لبي والس��يطرة عليها قبل أن تسيطر 

عليه«.
وأشارت العمران إلى أن من أسباب حصول األفكار السلبية 

لدى بعض األفراد هو ش��عورهم بنق��ص الثقة بالنفس، 
وس��يطرة بع��ض األف��كار الاعقاني��ة عل��ى تفكيرهم، 
والتركي��ز على أخطاء الماضي، وعدم وجود أهداف محددة 
في حياتهم، وتواجدهم في محيط س��لبي )بين أش��خاص 
سلبيين(، وتعرضهم ألحداث صادمة في الحياة، باإلضافة 
إلى وجود أس��اليب تنش��ئة خاطئة لديهم تش��مل: كثرة 

اللوم واالنتقاد والعقاب والمقارنة مع اآلخرين.
وأكدت أن »األشخاص الذين يحتفظون بابتسامة حقيقية 
يكونون أكثر س��عادة وأقل تعرضًا للمش��كات النفس��ية 
والصحية واألس��رية وتكون أعمارهم أطول من األشخاص 
العبوس��ين«، وأكدت كذلك على أهمي��ة أن يقضي الفرد 
أوقاتًا مع أش��خاصٍ  يحبهم ويرتاح إليه��م، وأن يكثر من 
التعبي��ر عن االمتن��ان لآلخري��ن، وأن يم��ارس نوعًا من 

الرياضة على األقل. د. جيهان العمران

بعد تعافيه من مرض »كورونا«

طاهر: تحية تقدير لجميلة السلمان 
وللعاملين في مبنى »صحتي 3«

تق��دم عبدالعزيز طاهر بعدد من رس��ائل الش��كر 
 »3 »صحت��ي  مبن��ى  ف��ي  للعاملي��ن  والتقدي��ر 
وللدكتورة جميلة الس��لمان وذلك بعد أن من اهلل 
علي��ه بالش��فاء من م��رض كورونا، مش��يرًا إلى أن 
تجرب��ة إصابته بالفيروس لم تكن س��هلة، خاصة 
حين تطرأ على اإلنس��ان مضاعفات تؤدي لدخوله 
المستش��فى. وأضاف: »من لم يشكر المخلوق، لم 
يشكر الخالق، فجزيل الش��كر والتقدير إلى قيادتنا 

الرش��يدة وعلى رأس��ها صاحب الجالة الملك حمد 
بن عيس��ى آل خليفة عاهل الباد المفدى وصاحب 
الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حم��د آل خليفة 
ول��ي العهد رئي��س مجلس ال��وزراء وجميع الكوادر 
الصحي��ة التي تعمل ف��ي مبنى صحت��ي 3، والذي 
مكثت فيه أليام إثر إصابتي بالمرض، شعرت بأني 
وس��ط عائلة تهتم بي وترعاني، وأخص بالش��كر 
الدكتورة جميلة السلمان التي أشرفت على حالتي، 

وال شك أن حالة المريض النفسية وشعوره بالراحة 
والطمأنين��ة هو جزء مهم من الع��اج والتعافي«. 
وتابع قائًا: »أتقدم بالشكر للفريق الوطني الطبي 
للتصدي لفيروس كورونا، ولجميع أبطال الصفوف 
األمامية الذين يبذلون قصارى جهودهم ويسهرون 
على صحة وسامة المواطنين والمقيمين، ونسأل 
اهلل أن تنجلي هذه الجائحة وأن يعم األمن واألمان 

د. جميلة السلمانعبدالعزيز طاهروالصحة على الجميع«.

وداعًا يا صديق عمري
صدي��ق  ي��ا  وداع��ًا 
سنة  عمري....س��تون 
ونح��ن مع��ًا من��ذ أن 
كنا صغارًا ف��ي الحارة 
ونله��و مع��ًا،  نلع��ب 
يبك��ي  عندم��ا  أبك��ي 
أتألم،  عندم��ا  ويتألم 
كان صديقًا وأخًا عزيزًا 
كبرنا معًا، وعملنا في 
نفس الم��كان وتركنا 
العمل معًا بعد خدمة 

فاقت ثاثين سنة.
يا عزيزي  كيف أنساك 

إبراهي��م، ُكن��ت تجمعن��ا ف��ي بيت��ك كل ي��وم نحن 
ومجموعة من أصدقائك الذي��ن يحرصون بالجلوس 
معك وتلك االستضافة المستمرة منذ سنين، واليوم 
يصعب علين��ا اللقاء ليس المكان بل ذكراك ومكانك 
بينن��ا، كي��ف نجتم��ع وقلوبن��ا منفطرة علي��ك؟ كيف 
نب��دأ الحديث بدونك؟ إنك فعًا كس��بت محبة الناس 
واألصدق��اء في العم��ل كنت من أنش��ط الموظفين 
المخلصين بشهادة الجوائز التي حصلت عليها، وكنت 
من خيرة المشرفين في »ألبا« وقد وزعت خبرتك على 
ع��دد كبير م��ن الموظفين فأنت نع��م المصلح الذي 

يحرص على توصيل المعلومات والتقنيات المفيدة.
 صديق عمري إبراهيم...

لق��د كان خب��ر وفاتك غير متوقع وس��ّبب ل��ي الحزن 
والب��كاء على فراقك، لم أتخيل يومًا بأنك س��تتركني 
فقد بكيت بكاًء متعب��ًا ولم أتحمل بعدك عني فأنت 
صديق��ي وأخي وزميل حياتي، كيف أنس��اك وأنت من 

وقف معي في محنتي.
كيف أنسى تلك الس��نين التي قضيتها معك منذ أن 

كنت طفًا.
 وبس��بب ه��ذا الوب��اء انتزعت روحك وال أنس��ى ذلك 
التس��جيل وأنت تح��ت الع��اج تطلب من��ي أن أخبر 
أصدق��اءك أن يطلب��وا م��ن اهلل أن يش��فيك، فه��ذه 
الرس��الة الصوتية هي آخ��ر حديث معي ف��ي أيامك 

األخيرة وسوف أحتفظ بها في هاتفي إلى األبد.
 رحمك اهلل يا صديق دربي.

 الناشط االجتماعي 

صالح بن علي



“الصحة”: تأجيل موعد الجرعة الثانية لتطعيم “سبوتنيك”
اللقاح فــعــالــيــة  ــن  م ــد  ــزي ي الــجــرعــتــيــن  بــيــن  ــرة  ــفــت ال تــمــديــد 

أعلنــت وزارة الصحــة عــن تمديــد موعــد الجرعــة الثانيــة لتطعيم ســبوتنيك وإعــادة جدولتها حتى وصــول الدفعات 
الجديدة، وذلك بسبب إعادة جدولة عمليات اإلنتاج والتوريد للشركة المصنعة، مؤكدًة أن التمديد في أخذ الجرعة 
الثانيــة لــن يؤثــر علــى فاعليــة التطعيم، وأن زيادة الفتــرة ما بين الجرعتين قد يؤدي إلى زيــادة فاعلية التطعيم في 

بعض الحاالت.

تواصلهـــا  إلـــى  الصحـــة  وزارة  وأشـــارت 
مـــع الشـــركة المصنعة لتطعيم ســـبوتنيك 
لتوفيـــر الكميـــة الالزمة والتأكـــد معها من 
مواعيد تسليم الشحنات للمملكة، مؤكدة 
بأن جميع المســـجلين لتطعيم ســـبوتنيك 
ســـيتم العمل على إعـــادة جدولة مواعيد 
الجرعة الثانية عبر تطبيق مجتمع واعي 
وفقـــًا لمواعيـــد الدفعات الجديـــدة المقرر 

وصولهـــا للمملكـــة. ونوهـــت الـــوزارة بـــأن 
تمديد الفترة بين الجرعة األولى والثانية 
جاء بحســـب التوصيات التي خلصت لها 
لجنـــة التطعيمات بـــوزارة الصحة بمملكة 
البحريـــن، مـــن خـــالل متابعتهـــا وتقييمها 
آللية عمـــل التطعيمات المضادة لفيروس 
كورونا )كوفيد 19(، مشـــيرًة إلى ما تقوم 
بـــه اللجنـــة في هـــذا الصدد بهـــدف وضع 

التطعيـــم  موعـــد  وتحديـــد  اإلرشـــادات 
بالجرعة الثانية، مستندة إلى ما أصدرته 
منظمـــة الصحـــة العالميـــة حـــول الفترات 
المناســـبة بين جرعتي التطعيـــم التي تم 
التصريـــح لهـــا، والتـــي تكـــون مســـؤولية 
الهيئات الطبية المحلية ووزارات الصحة 
فـــي كل بلـــد بـــأن تتولـــى هـــذه المهمـــة، 
بعـــد دراســـة نتائـــج التقييـــم والتجـــارب 

لـــكل تطعيـــم تـــم اســـتخدامه، مـــع األخذ 
بعيـــن االعتبـــار فعاليـــة التطعيمـــات، إلى 
جانـــب إدخال بعض المرونـــة على عملية 

التطعيم.
الثانيـــة  الجرعـــة  أخـــذ  أهميـــة  وأكـــدت 
لكـــي يتـــم تحقيـــق الهـــدف المناعـــي مـــن 
خـــالل الجرعـــة الثانيـــة، منوهـــة باتخـــاذ 
أفضـــل القـــرارات فـــي نطـــاق اإلمكانيات 
المتاحـــة، وأوضحت بأن التطعيمات ذات 
الجرعتيـــن تهـــدف إلـــى تحقيـــق الفائـــدة 
القصوى، إذ تتولى الجرعة األولى إطالق 
الذاكـــرة المناعية، في حين تقوم الجرعة 

الثانية بتعزيزها.

المنامة - وزارة الصحة
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بلدية الشمالية

المنطقـــة  بلديـــة  عـــام  مديـــر  أكـــدت 
الشـــمالية لمياء الفضالة اســـتمرار عمل 
فريـــق الطـــوارئ فـــي بلديـــة المنطقـــة 
الشـــمالية لتنظيف الشـــوارع والميادين 
مـــن مخلفـــات موجـــة الغبـــار والريـــاح 

القوية التي اجتاحت مملكة البحرين.
وقالت: تم إزالة 35 شـــحنة من األتربة 
والرمـــال كمـــا تـــم إزالـــة 20 شـــحنة من 
المخلفـــات الزراعيـــة و 45 إعـــالن مـــن 
اإلعالنـــات المتضـــررة جـــراء موجـــات 

الرياح والغبار.
وأوضحت الفضالة بناء على توجيهات 
البلديـــات  وشـــؤون  األشـــغال  وزيـــر 
خلـــف  عصـــام  العمرانـــي  والتخطيـــط 
البلديـــات  لشـــؤون  الـــوزارة  ووكيـــل 

الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة قامت 
البلدية بتشكيل فريق طوارئ لمواجهة 
موجـــة الغبار حيث بـــدأت الفرق العمل 
مـــع بداية موجـــة الغبار ومـــازال العمل 

مستمر.
وقالـــت تم االســـتعداد باســـتخدام عدد 
من اآلليـــات في أعمـــال الكنس بعدد 6 

مكانس آلية و13 ســـيارة سكسويل و3 
بوبكـــت و 2 جـــي ســـي بـــي موزعة في 
مناطـــق الشـــمالية، باإلضافـــة إلى 150 
عامـــل للكنـــس اليـــدوي فـــي المناطـــق 
الســـكنية تتحـــرك بحســـب األولويـــات 
وخطة العمل لشوارع والميادين العامة
وتابعـــت “كما أن فريـــق الطوارئ مازال 
مســـتمر فـــي عمله بصـــورة يوميـــة إلى 
أن يتـــم االنتهـــاء مـــن أعمـــال الكنـــس 
الرمـــال  كميـــات  وإزالـــة  والتنظيـــف 
المتجمعة على أطرف الشوارع بصورة 

نهائية.
وأشـــارت الـــى انـــه تـــم فتـــح الشـــوارع 
الرئيســـة والطرقات، ومباشرة األحياء 
األكثـــر ضـــرر وعرضـــة لتجمـــع الرمـــال 
واألتربـــة علـــى كافـــة الطـــرق والمواقع 

الحيوية لتسهيل حركة المرور.

لمياء الفضالة

إزالة 35 شحنة من الرمال و20 شحنة        
من المخلفات الزراعية بـ “الشمالية”

المنامة - وزارة الصحة

الحمـــالت  تكثيـــف  إطـــار  فـــي 
تطبيـــق  مـــن  للتأكـــد  التفتيشـــية 
للتصـــدي  االحترازيـــة  اإلجـــراءات 
كوفيـــد19-(،   ( كورونـــا  لفيـــروس 
واصلت إدارة الصحة العامة بوزارة 
الصحة زياراتها التفتيشـــية لمتابعة 
باالشـــتراطات  المنشـــآت  التـــزام 
األخيـــرة  والقـــرارات  الصحيـــة 
المنصوص عليها، وقد قام مفتشـــو 
قســـم مراقبة األغذية بالتنسيق مع 

الصناعـــة  بـــوزارة  التفتيـــش  إدارة 
ووزارة  والســـياحة  والتجـــارة 
الســـبت  أمـــس  يـــوم  الداخليـــة 
المنصـــرم، بزيارة تفتيشـــية شـــملت 
210 مطاعـــم ومقـــاه تقـــدم أطعمـــة 
مخالفـــة  خاللهـــا  تـــم  ومشـــروبات 
38 منهـــا، وإغـــالق مطعميـــن غلقـــا 
احترازيا لمدة أســـبوع واحد، حيث 
تم اتخاذ اإلجراءات الالزمة إلحالة 

هذه المطاعم للجهات القانونية.

ا مخالفة 38 مطعًما وإغالق 2 احترازيًّ

إعالن المنامة عاصمة صحية يعكس االلتزام بالمعايير الدولية
وزيـــر الداخليـــة يدعـــو لمبـــادرات ترفـــع الوعـــي بالقضايـــا المجتمعيـــة

اســـتقبل وزيـــر الداخليـــة الفريق أول 
الشـــيخ راشـــد بن عبدهللا آل خليفة، 
بـــن  أمـــس، محافـــظ الشـــيخ هشـــام 
عبدالرحمن آل خليفة، وذلك بمناسبة 
بإعـــالن  الدولـــي  اإلنجـــاز  تحقيـــق 
“المنامـــة  العالميـــة  الصحـــة  منظمـــة 
مدينـــة صحيـــة” كأول عاصمـــة فـــي 

إقليم شرق المتوسط.
بالرعايـــة  الداخليـــة  وزيـــر  وأشـــاد 
الكريمة لعاهل البالد صاحب الجاللة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة 
وبالدعم المســـتمر لولـــي العهد رئيس 
الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء  مجلـــس 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل 
خليفـــة لتقديم أفضل الخدمات وفق 
أعلـــى المعايير للمواطنين والمقيمين 
فـــي مملكـــة البحرين، مـــا يؤكد مدى 
التطـــور الـــذي وصلـــت إليـــه التنميـــة 
الصحـــي  القطـــاع  فـــي  المســـتدامة 

واالجتماعـــي واالقتصـــادي، ويعكس 
الدوليـــة  بالمعاييـــر  المملكـــة  التـــزام 
فـــي  الدولـــي  للمجتمـــع  ومشـــاركتها 
التوجهات الهادفة إلى تعزيز الصحة 

ونشر الوعي الصحي.
وأثنـــى علـــى الـــدور الـــذي تضطلع به 

محافظـــة العاصمـــة من خـــالل وضع 
المبادرات والبرامج المعنية بتشجيع 
أفـــراد المجتمـــع علـــى المشـــاركة في 
زيـــادة الوعـــي بالقضايـــا المجتمعية، 
العاصمـــة  محافـــظ  بجهـــود  منوهـــا 
اإلنجـــاز  هـــذا  تحقيـــق  فـــي  ودوره 

المشـــرف، معربا عن شـــكره وتقديره 
البـــارزة  وجهودهـــا  الصحـــة  لـــوزارة 
التي أســـفرت عن تحقيـــق هذا اللقب 
في ظل الحـــرص الدائم على تطبيق 
مبادئ االســـتثمار في البنية الصحية 
والتنمية الحضرية، واالرتقاء بجودة 
الحيـــاة على مختلـــف األصعدة، وهو 
األمـــر الذي ســـاهم فـــي نيـــل المنامة 
هذا اللقب. من جانبه، أعرب محافظ 
العاصمـــة عـــن بالـــغ شـــكره وتقديـــره 
لوزير الداخلية على دعمه ومساندته 
التـــي  والبرامـــج  الخطـــط  لجميـــع 
تنفذهـــا المحافظـــة، وهـــو مـــا كان له 
األثـــر البـــارز فـــي تحقيـــق العديد من 
النجاحـــات واالنجـــازات ســـواء على 
الصعيـــد المحلي أو العالمي، والنجاح 
فـــي تعزيز مفهـــوم المدينـــة الصحية 
جـــودة  تحســـين  فـــي  والمســـاهمة 

الحياة.

المنامة - وزارة الداخلية
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االلتزام ساهم بخفض حاالت اإلصابـة بـ “كورونـا”
ــق الــــوطــــنــــي ــ ــ ــري ــ ــ ــف ــ ــ أبــــــوالــــــفــــــتــــــح: اســــــتــــــمــــــروا بــــــدعــــــم جــــــهــــــود ال

أكـــدت مديـــرة إدارة الصحـــة العامـــة نجاة 
أبوالفتـــح دور المواطنيـــن والمقيميـــن في 
اإلســـهام فـــي الجهـــود الوطنيـــة المبذولـــة 
للحـــد من انتشـــار فيروس كورونـــا، منوهًة 
بالتزامهم المســـئول خالل الفترة الســـابقة 
مؤشـــرات  خفـــض  فـــي  ســـاهمت  والتـــي 
الحـــاالت القائمة نحـــو الوصول إلى الهدف 

المنشود وحفظ صحة وسالمة الجميع.
ودعـــت أبوالفتـــح إلـــى ضـــرورة مواصلـــة 
دعم ومســـاندة الجهود الكبيرة التي يبذلها 
الفريـــق الوطني الطبي للتصـــدي لفيروس 

الطبيـــة  والطواقـــم  )كوفيـــد19-(  كورونـــا 
والتمريضيـــة والجهات المســـاندة منذ بدء 
الجائحة وحتى اليوم من أجل تعزيز سبل 
التصدي للفيروس، مبينة بأن المطلوب هو 
توحيـــد الجهود المشـــتركة وتكثيف العمل 
مـــن الجميع فـــي ســـبيل تحقيـــق األهداف 
فـــرد  كل  بمضاعفـــة  والمبـــادرة  المرجـــوة، 
لجهوده عبر حثه لجميع من حوله بتشديد 
االلتـــزام باإلجـــراءات االحترازيـــة فـــي كل 

األوقات من أجل مملكة البحرين.
مراعـــاة  بضـــرورة  أبوالفتـــح  ونوهـــت 
اإلجـــراءات االحترازية فـــي جميع األماكن 

وتقليـــل االختـــالط للمســـاهمة بفاعلية في 
الحد من انتشـــار فيـــروس كورونا وخفض 
إلـــى مواصلـــة  انتشـــاره، داعيـــة  معـــدالت 
التـــزام المواطنيـــن والمقيميـــن بالقـــرارات 
الصادرة بشـــأن الحد من انتشار الفيروس، 
مؤكدة ضـــرورة مواصلة االلتـــزام بتطبيق 
معايير التباعد االجتماعي ولبس الكمامات 
خصوصـــا عنـــد مقابلة أفـــراد األســـرة ممن 
لديهـــم أمـــراض وظروف صحيـــة كامنة أو 
كبـــار الســـن المعرضيـــن أكثـــر للخطـــر، إلى 
جانب اســـتخدام المعقمات وغسل اليدين 
باستمرار. وأشارت إلى خطورة التجمعات 

العائليـــة وأهميـــة اقتصارهـــا على األســـرة 
الواحدة المقيمة في نفس المســـكن وعدم 
الخـــروج من المنـــزل إال للضـــرورة، منوهًة 
بـــأن االلتـــزام باإلجـــراءات والتعليمات هو 
الســـبيل إلى خفـــض عدد الحـــاالت القائمة 
بالفيـــروس خاصـــة وأن المرحلـــة الحاليـــة 
مـــن مواجهـــة الفيروس تتطلـــب مزيدًا من 
االلتزام، وذلك حفاظًا على صحة وســـالمة 
جميـــع أفـــراد المجتمع وخاصة كبار الســـن 
وأصحـــاب األمراض المزمنة حيث يشـــكل 

الفيروس خطرًا على سالمتهم.
وقدمـــت مديـــرة الصحـــة العامـــة شـــكرها 

وامتنانهـــا لـــكل فـــرد مســـئول عـــن نفســـه 
ومجتمعـــه، وقيامه بـــدوره المخلص تجاه 
وطنـــه للحفـــاظ علـــى مكتســـباته، مؤكـــدة 
علـــى أن جميع الجهـــود الوطنية المخلصة 
الطبيـــة  الطواقـــم  قبـــل  مـــن  المقدمـــة 
والصحيـــة، والتعاون والتنســـيق المشـــترك 
والجهـــد المبـــذول بيـــن مختلـــف الجهـــات 
والمواطنيـــن  البحريـــن  بمملكـــة  المعنيـــة 
والمقيميـــن في تطبيق مجمـــل اإلجراءات 
االحترازيـــة والتدابيـــر الوقائيـــة للحـــد من 
انتشـــار الفيـــروس، الطريـــق الصحيح نحو 

إنهاء الجائحة.

المنامة - وزارة الصحة

نجاة أبوالفتح
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55 متطوعا من الهالل األحمر يشاركون بدورة تدريبية دولية
جاهزيتهم وتــعــزيــز  البحريني  الــشــبــاب  ــدرات  قـ بــنــاء  ــادي:  ــح ال

شـــارك نحـــو 55 مـــن متطوعي 
جمعية الهالل األحمر البحريني 
بعـــد  عـــن  تدريبيـــة  دورة  فـــي 
نظمتهـــا الجمعيـــة بالتعاون مع 
اللجنة الدولية للصليب األحمر، 
والبعثة اإلقليمية لدول مجلس 
حيـــث  الخليجيـــة،  التعـــاون 
مـــدى  علـــى  وتدربـــوا  تعرفـــوا 
ثالثة أيام على مفهوم “التطوع 

وإدارة المتطوعين”.
وشـــمل اليـــوم األول مـــن هـــذه 
الـــدورة التدريبيـــة عـــدة ورش 
عمـــل تمحورت حـــول التعريف 
للصليـــب  الدوليـــة  بالحركـــة 
األحمـــر،  والهـــالل  األحمـــر 
ومدونة الســـلوك على مســـتوى 
الحركـــة، وأدوار ومبادئ العمل 
اليـــوم  شـــمل  فيمـــا  اإلنســـاني، 
الثانـــي على مواضيـــع من بينها 
اللجنة الدولية للصليب األحمر 
والهجـــرة ومقدمة حـــول إعادة 
الروابـــط العائليـــة، واســـتخدام 
تكنولوجيـــا المعلومـــات للعثور 
علـــى المفقودين فـــي الكوارث، 
أما اليوم الثالث من الدورة فقد 
تـــدرب متطوعـــو الهالل األحمر 
اســـتخدام  علـــى  البحرينـــي 
منصـــات التواصـــل االجتماعي 
فـــي اإلعـــالم اإلنســـاني إضافة 
“الوصـــول  بــــ  يســـمى  مـــا  إلـــى 
اآلمـــن” للضحايا وتقديم العون 

لهم.

لجمعيـــة  العـــام  األميـــن  وقـــال 
الهـــالل األحمر البحريني مبارك 
الحـــادي إن الـــدورة تأتـــي فـــي 
علـــى  الجمعيـــة  حـــرص  إطـــار 
مواصلة بناء قدرات متطوعيها 
من الشباب البحريني في شتى 
المجـــاالت ذات الصلـــة بالعمـــل 
اإلغاثـــي واإلنســـاني، وتأهليهم 
مـــن  والتأكـــد  وتدريبهـــم 
جاهزيتهـــم المســـتمرة الدائمـــة 
علـــى العـــون للمحتاجيـــن فـــي 
الكـــوارث واألزمـــات ومختلـــف 

الظروف.
الـــدورة  هـــذه  أن  إلـــى  وأشـــار 
شكلت فرصة مواتية لالحتكاك 

المباشـــر بين متطوعـــي الهالل 
ونظرائهـــم  البحرينـــي  األحمـــر 
يســـهم  ومـــا  العالـــم،  حـــول 
العمـــل  بمعاييـــر  االرتقـــاء  فـــي 
التطوعـــي فـــي جمعيـــة الهالل 
ومواصلـــة  البحرينيـــة  األحمـــر 
االستفادة من التجارب العالمية 

المتقدمة في هذا المجال.
ومـــن بين المشـــاركين في هذه 
النـــدوة من قبـــل جمعية الهالل 
األحمر البحريني كل من نيلوفر 
جهرمي ومحمد البصري وعلي 

مدن.
لجنـــة  رئيـــس  أوضـــح  وقـــد 
العالقـــات العامة فـــي الجمعية 

الـــدورة  هـــذه  إن  مـــدن  علـــي 
التدريبيـــة ركـــزت علـــى مفهوم 
المبـــادئ  أهـــم  كأحـــد  التطـــوع 
الدوليـــة  للحركـــة  األساســـية 
للصليب األحمر والهالل األحمر، 
الدافـــع  مـــن  ُيســـتمد  والـــذي 
اإلنســـاني لـــدى جميـــع األفـــراد 
العاملين داخل الحركة الدولية 
ســـواء الذيـــن يتقاضـــون أجـــًرا 
أو يعملـــون دون مقابـــل، الفتـــا 
إلى أن الحركة الدولية بشـــبكة 
واسعة وفريدة من المتطوعين 
تكفل حصول األشـــخاص على 
المســـاعدات فـــي جميـــع أنحاء 

العالم.

المنامة - جمعية الهالل األحمر

المنامة - وزارة الداخلية

مكافحـــة  إدارة  شـــرطة  ألقـــت 
المخدرات باإلدارة العامة للمباحث 
واألدلـــة الجنائية القبض على أربعة 
أشـــخاص تتراوح أعمارهم بين )23 
و33 عامًا( يحملون جنسية آسيوية 
لقيامهـــم بالترويـــج لمادتـــي الشـــبو 

والهيروين المخدرة.
وأوضحـــت اإلدارة أنـــه بعـــد تلقـــي 
معلومات بهذا الشأن، تمت مباشرة 
عمليـــات البحـــث والتحـــري وجمـــع 
عـــن  أســـفرت  والتـــي  المعلومـــات 
تحديـــد هوية المذكوريـــن والقبض 
عليهـــم وبحوزتهم قطـــع من مادتي 
الشـــبو والهيرويـــن المخـــدرة التـــي 
تقدر قيمتها الســـوقية بحوالي 185 
ألف دينار باإلضافة إلى مبالغ مالية 

حصيلة البيع.
للمباحـــث  العامـــة  اإلدارة  وأكـــدت 
تـــم  أنـــه  إلـــى  الجنائيـــة  واألدلـــة 
والتحفـــظ  المضبوطـــات  تحريـــز 
عليها واتخاذ اإلجـــراءات القانونية 
الالزمـــة تمهيدًا إلحالـــة القضية إلى 

النيابة العامة.

إحباط صفقة للمخدرات بـ 185 ألف دينار

البحرين خالية من “الحمى القالعية” مع نظام التحصين 2023
كشــف وكيــل الثــروة الحيوانيــة بوزارة األشــغال وشــؤون البلديات 
والتخطيــط العمرانــي خالــد حســن بــأن مملكــة البحرين اســتطاعت 
تحقيــق مراحــل متقدمــة للقضاء علــى مرض الحمــى القالعية، ومن 
المؤمــل أن يتــم إعــالن خلــو مملكــة البحريــن مــن المــرض مــع نظام 
التحصيــن 2023 لتكــون أول دولة في منطقة الخليج في الســيطرة 

على المرض.

وشاركت وكالة الثروة الحيوانية 
بوزارة األشغال وشؤون البلديات 
والتخطيـــط العمراني في الدورة 
التدريبيـــة  والتي حملـــت عنوان 
“تحديث الخطط االســـتراتيجية 
لمـــرض الحمـــى القالعيـــة”، وذلك 
تحـــت رعايـــة المنظمـــة العربيـــة 
للتنمية الزراعية وبمشاركة بعض 
الـــدول األفريقية، والتـــي عقدت 

من 7 إلى 9 يونيو 2021.

هـــذه  أن  إلـــى  الوكيـــل  وأشـــار 
تحديـــث  إلـــى  تهـــدف  الـــدورة 
العالمية ومسار  االســـتراتيجيات 
لـــدول  القالعيـــة  الحمـــى  مـــرض 

منطقة الشرق األوسط.
تمـــت  الـــدورة  “خـــالل  وقـــال: 
مراجعـــة ومناقشـــة تقـــدم الدول 
فيما يتعلق بالرؤية التي حددتها 
مـــرض  علـــى  للقضـــاء  المنطقـــة  
الحمـــى القالعية فـــي المجترات، 

البحريـــن  مملكـــة  أثبتـــت  وقـــد 
بأنهـــا اســـتطاعت تحقيق مراحل 
متقدمـــة للقضـــاء علـــى المـــرض 
إعـــالن  يتـــم  أن  المتأمـــل  ومـــن 
نظـــام  مـــع  المـــرض  مـــن  خلوهـــا 
أول  لتكـــون   ،2023 التحصيـــن 

دولـــة فـــي منطقـــة الخليـــج فـــي 
السيطرة على المرض”.

المراحـــل  مراجعـــة  تمـــت  كمـــا 
التـــي وصلـــت لهـــا كل دولـــة مـــن 
مراحـــل برنامـــج الســـيطرة علـــى 
المرض، إلـــى جانب عرض الملف 
للمصادقـــة فـــي الـــدورة، إضافـــة 
المحـــرز  التقـــدم  مناقشـــة  إلـــى 
فـــي المكافحـــة اإلقليميـــة لمرض 

الحمى القالعية.
وخـــالل الـــدورة التي شـــارك فيها 
المعنيون بوكالة الثروة الحيوانية 
تم تحديد التحديات واحتياجات 
PCP- البلدان للتقدم في مراحل
FMD، كمـــا تـــم وضـــع خطـــة إلى 
البلدان إلحراز تقدم تدريجي في 

مكافحة مرض الحمى القالعية.
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خالد حسن

المنامة - بنا

قــال  مديــر إذاعــة البحريــن، يونــس ســلمان، إن إذاعــة البحريــن 
أطلقت خطتها البرامجية الجديدة، والتي روعي فيها تقديم باقة 
منوعــة تــوازن بيــن البرامــج الخاصــة بجائحــة كورونــا والجوانب 

الحياتية األخرى

وأوضح أن الـــدورة، التي بدأت 
منذ منتصف الشـــهر الجاري، لم 
تغفـــل جوانـــب هامة فـــي حياة 
المواطن مثل الجوانب الخدمية 
والثقافية والرياضية وصناعات 
المستقبل، إضافة إلى الجوانب 
الفكريـــة والبيئيـــة والبرلمانيـــة، 

والنفسية والتوعوية والدينية.
الكبيـــر  التنســـيق  إلـــى  ولفـــت 
الصحـــة  ووزارة  اإلذاعـــة  بيـــن 
لتقديم برامج وفقرات توعوية 
متخصصـــة ومســـتمرة، والتـــي 
تأتي تطبيقا لتوجيهات الفريق 
لفيـــروس  للتصـــدي  الوطنـــي 
)صبـــاح  برنامـــج  عبـــر  كورونـــا 
الخير يـــا بحرين( على البرنامج 
كافيـــه  ســـتار  وبرنامـــج  العـــام 
إضافـــة  ام،  اف  بحريـــن  علـــى 
إلـــى تقديـــم رســـائل تطمينيـــة 
مشـــايخ  مـــن  لعـــدد  وتوعويـــة 
وبرنامـــج  واألئمـــة،  البحريـــن 

)شكرًا.. منا لكم( والذي يختص 
قبـــل  مـــن  المبذولـــة  بالجهـــود 

كوادر الصفوف األمامية.
وفي تفاصيل الدورة البرامجية 
الجديـــدة تقدم إذاعـــة البحرين 
كل  للثقافـــة(  )وقـــت  برنامـــج 
ســـبت على البرنامج العام، وهو 
علـــى  الضـــوء  يســـلط  برنامـــج 
والشـــؤون  الفعاليـــات  مختلـــف 
أهـــل  ويســـتضيف  الثقافيـــة 
علـــى  ويقـــف  والفـــن  الثقافـــة 
والفنيـــة  الثقافيـــة  المنجـــزات 
فـــي مملكـــة البحريـــن، وهو من 
إعداد وتقديم يوسف الحمدان 
أمـــا  الحســـن،  وإخـــراج محمـــد 
برنامـــج )مع النـــواب( الذي يبث 
كل أحد، فهو برنامج أســـبوعي 
حواري يستضيف في كل حلقة 
أحـــد أعضـــاء مجلـــس النـــواب 
للحديث عن أبرز المواضيع على 
الســـاحة، إضافـــة إلـــى تســـليط 

الضـــوء على الثقافـــة البرلمانية 
في المملكـــة، ويختتم البرنامج 
بمســـابقة يحصل الفائزون فيها 
على جوائـــز نقديـــة، والبرنامج 
حســـين  وتقديـــم  إعـــداد  مـــن 
اســـماعيل وإخـــراج محمـــد  آل 

الحسن.
ويأتي برنامج )نبض وأحاسيس( 
كل اثنين ليســـتضيف مجموعة 
من الشـــعراء من داخل المملكة 
الخليـــج والحـــوار  مـــن دول  أو 
معهـــم عـــن المواضيـــع المتعلقة 
مـــن  وهـــو  الشـــعرية،  بالســـاحة 
إعداد محســـن الحمري وتقديم 

أحمـــد  وإخـــراج  العيـــد  يونـــس 
صالح، أما برنامج )خير جليس( 
فيستضيف كل ثالثاء مجموعة 
مـــن كبار مؤلفي الكتب وهو من 
إعـــداد وتقديـــم يوســـف محمد 
وإخراج مروة العريفي، إلى ذلك 
يبـــث برنامـــج )من أول الســـطر( 
األربعـــاء ليتنـــاول الموضوعات 
والبيئيـــة  والفكريـــة  الخدميـــة 
الصحية وغيرها على المستوى 
المحلـــي واإلقليمـــي والعالمـــي، 
والبرنامـــج مـــن إعـــداد وتقديم 
الدكتـــور زكريا خنجـــي وإخراج 

إبراهيم تلفت.
أمـــا ســـهرة الخميـــس اإلذاعيـــة 
فستكون ببرنامج )نجومنا( الذي 
يســـلط الضـــوء علـــى شـــخصية 
أبـــرز  معهـــا  وتســـتعرض  بـــارزة 
الذكريـــات وجوانب مـــن الحياة 
االجتماعيـــة، وهـــو مـــن إعـــداد 
هانـــي اللولـــو وإخـــراج عبـــدهللا 
الشوملي، ويأتي برنامج )نوافذ 
جمعـــة  كل  المســـتقبل(  علـــى 
ليســـلط الضـــوء علـــى الملهمين 
الذيـــن وضعوا لهـــم موطئ قدم 
فـــي  المســـتقبل  فـــي صناعـــات 

مملكة البحريـــن، والبرنامج من 
اعداد وتقديم ســـبيكة الشـــحي 

وإخراج راشد سند.
البرامـــج  لباقـــة  واســـتكماالً   
اليومية تواصل إذاعة البحرين 
تقديـــم  العـــام  البرنامـــج  علـــى 
برنامج )صباح الخير يا بحرين( 
ويقـــدم  ويعـــد  ســـاعتين  لمـــدة 
بالتنـــاوب بيـــن طواقـــم اإلعداد 
والتقديـــم واإلخـــراج ويتضمن 
لقاء يومي توعوي عن تطورات 
الجائحـــة، كما ويســـتمر برنامج 
)ســـتار كافيه( على قناة بحرين 
ترفيهيـــة  باقـــة  ليقـــدم  ام  اف 
حوارية منوعة تخص المجتمع 
المعاصـــر،  والعربـــي  الخليجـــي 
وهـــو مـــن إعـــداد وتقديـــم علي 
القطان وهدى درويش وإخراج 
عبـــده،  وفايـــزة  نعمـــة  محمـــد 
ويتضمـــن أيضا لقـــاء يومي عن 
تطـــورات الجائحـــة وتوجيهات 
للتصـــدي  الوطنـــي  الفريـــق 

لفيروس كورونا.
 إلـــى ذلك يبـــث برنامج )شـــكرا 
منا لكـــم( على قنـــاة بحرين اف 
مـــن  موجـــه  برنامـــج  وهـــو  ام 

أبطـــال  إلـــى  اإلذاعـــة  جمهـــور 
والفريـــق  األماميـــة  الصفـــوف 
للتصـــدي  الطبـــي  الوطنـــي 
لفيـــروس كورونا ليكـــون حلقة 
وصـــل بينهما ليعـــرض التجارب 
الجائحـــة  خـــالل  الشـــخصية 
وكيفيـــة تعامـــل األطبـــاء معهـــا 
وهـــو برنامج مـــن إعـــداد ناصر 
جبـــر وإخـــراج حمـــد بوقيـــس، 
وفـــي برنامـــج )أبيض وأســـود( 
تقدم اإلذاعـــة فكرة التضاد في 
كل القضايـــا الحياتيـــة مـــا بيـــن 
والســـلبية  البيضـــاء  اإليجابيـــة 
الســـوداء ويهـــدف إلـــى تعزيـــز 
اإليجابيـــة فـــي التعامـــل مع كل 
الحياتية، والبرنامج  التحديات 
مـــن إعـــداد وتقديـــم نـــورة أبـــو 
الشـــوك وإخـــراج فاطمـــة قمبر، 
ويأتـــي  أخيـــرًا برنامج )ســـالمة 
الوطن واجب شرعي( ليتضمن 
كلمـــات يوجهها عـــدد من رجال 
علـــى  تحتـــوي  واألئمـــة  الديـــن 
رســـائل توعوية تبث الطمأنينة 
للمواطنيـــن وهـــو مـــن تنســـيق 
الشيخ عيسى المحميد وإخراج 

صابر السعيد.

ــا” ــورونـ ــدات “كـ ــج ــت ــس ــش م ــاق ــن ــم الــمــواطــن وت ــه ــاول جـــوانـــب ت ــن ــت ــان: ت ــم ــل س

“إذاعة البحرين” تطلق باقة من البرامج المتنوعة

يونس سلمان
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العهد المشؤوم للتشرد والسكن باإليجار
علـــى الرغـــم مـــن أن اإلحصـــاءات الحقيقيـــة موضـــوع أمني وســـري وبعيد عن 
متناول المجتمع تحت وطأة حكم نظام الماللي، بيد أنه تم كشـــف النقاب على 
المـــأ عـــن بعـــض الحاالت مـــن وراء الكواليس فيمـــا يتعلق ببعـــض القضايا، من 
قبيل الســـكن وأصحـــاب العقارات والمســـتأجرين، وما آل إليـــه اإلنتاج والطلب 
على الســـكن؛ من باطن تصريحات مختلف الزمر في ســـلطة الماللي، كما تشـــير 
المؤسسات المتخصصة إلى بعض اإلحصاءات ذات الصلة من وقت آلخر حتى 

ال تتحمل المسؤولية وتتهرب من المساءلة.
فعلى ســـبيل المثال، يقال في فصل الربيع، وهو موســـم انتقال المستأجرين إن 
40 فـــي المئة من األســـر اإليرانية مســـتأجرون، ويتعين علـــى معظمهم االنتقال 
بعـــد عام أو عامين إلى األحياء األرخص ذات المســـاحة الســـكنية األصغر بحثا 
عـــن منزل بســـبب تراجع قدرتهـــم على دفع قيمـــة اإليجار. والجديـــر بالذكر أنه 
بإلقـــاء نظـــرة عامة على اإلحصـــاءات التي نشـــرتها المؤسســـات الحكومية في 
إيران ندرك أن عدد السكان المستأجرين قد تضاعف بمقدار يزيد على 3 مرات 
اعتبـــاًرا مـــن عـــام 1986 حتى اآلن، وفي حين أن عدد الســـكان وصل اليوم إلى 
83 مليـــون نســـمة، فـــإن 40 فـــي المئة من األســـر الحضرية مســـتأجرون. )موقع 
“جهـــان نيـــوز”، 2 يونيو 2021(. وبالنظر إلى حصة الســـكن في تكاليف معيشـــة 
األســـر اإليرانية يتضح حجم العبء الثقيل الذي يقصم ظهر األسرة، فضاًل عن 
تزايد ثقل هذا العبء كل عام وكل عقد، واتضح بموجب الدراسات أن تكاليف 
توفير الســـكن واإليجار هذا العام تلتهم حوالي 45 في المئة من نفقات األســـرة 
المســـتأجرة. )خراســـان، 3 يونيو 2021(. وبناًء عليه، كيف يمكن للعامل الذي ال 
يـــزال علـــى رأس العمل أن يكـــون قادًرا علـــى تحمل قيمة اإليجـــار فقط براتب 
شـــهري قدره 2 مليون تومان فقط؟ ومن أين له أن يتحمل النفقات المعيشـــية 

األخرى؟
وفي ضوء هذا الجحيم من األزمات المتالحقة التي يصارعها نظام والية الفقيه 
ترســـخت قضايا الفســـاد واللصوصية والتربح الريعي وضيـــاع رؤوس األموال 
الوطنيـــة هبـــاًء تحـــت وطأة حكم هـــذا النظام الفاشـــي لدرجـــة أن توفير مأوى 
ألبنـــاء الوطـــن ال محـــل له من اإلعراب، والشـــاهد على ذلك يتجســـد في حاالت 
فشل الحكومة المتوالية في توفير السكن. وبعد تولي حكومة روحاني مقاليد 
الحكم، كانت خطة “اإلسكان القومي” تقضي بهدم 100,000 وحدة سكنية من 
أصـــل 400,000 وحـــدة وبناء 300,000 وحدة للفئات محـــدودة الدخل، بيد أن 

التقارير تشير اآلن إلى أن هذا المشروع فشل هو اآلخر. “مجاهدين”.

عبدالرحمن مهابادي

اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

السلوك اإليراني لن يتغير بوصول إبراهيم رئيسي
تتواصل المشاهد الدامية في إيران ومصادرة حرية وسالمة المواطنين 
باســـتمرار بوصـــول وحـــوش البشـــر “جنـــاح المحافظين والمتشـــددين” 
للســـيطرة على سدة الرئاســـة والتعبئة المســـتمرة ضد التقدم واالرتقاء 
والحريـــات، وذلـــك بوصول إبراهيم رئيســـي المتهم بانتهـــاكات لحقوق 
اإلنســـان من بينها اإلشـــراف على إعدام آالف السجناء السياسيين عام 
1988 حينما كان في الســـلطة القضائية وبعد أن شـــكل الخميني حينها 
لجنـــة ســـميت بلجنـــة الموت حددت مصير آالف الســـجناء السياســـيين 

الذين حكم عليهم باإلعدام.
وصول إبراهيم رئيسي إلى رئاسة إيران شيء طبيعي رغم التضحيات 
الكبيرة والباهظة للشـــعب اإليراني الممنوع من التعبير عن نفســـه ومن 
يفعل ذلك يســـاق إلى النار والمشـــانق، فالحكومـــات اإليرانية المتعاقبة 
وبدل رعاية الناس وتحســـين األوضاع االقتصادية واالنتصار لأهداف 
اإلنســـانية، تعمـــل العكـــس وتعيـــث في األرض فســـادا، وباســـتطاعة أي 
مراقـــب سياســـي أن يلتمـــس الخيبـــات المتواصلة للرؤســـاء اإليرانيين 
والســـقوط األخالقـــي لجمهوريـــة الماللـــي، فالرئيس الجديـــد وعد كذبا 

بإزاحـــة الخطر عن المجتمع اإليرانـــي عبر قطعه عدة وعود مثل إجراء 
تغييـــر جوهـــري فـــي اإلدارة التنفيذيـــة، ومكافحـــة التهريـــب، وزيـــادة 
الصادرات غير النفطية، وإنشـــاء 4 ماليين مسكن، وخلق مليون فرصة 
عمل في العام، والمســـاعدة لتحقيق 700 ألف زواج في الســـنة، وغيرها 

من الوعود على الصعد كافة.
علـــى الصعيـــد الخارجي ال نعتقد أن الرئيـــس اإليراني الجديد لن يرعى 
التنظيمات اإلرهابية بشكل أو بآخر، فكل المعطيات تشير إلى استمرار 
إيـــران في هذيانهـــا وتحرشـــاتها وإجرامها في حـــق دول الخليج، فعبر 
التاريخ اســـتفزازات اإليرانيين منذ عهد الشـــاه إلى عهد الخميني وإلى 
عهدنـــا الحالـــي لم تتوقف، وألن هذه األحقاد ومـــا يتصل بها من أطماع 
واعتـــداءات تحتـــاج إلى ما يبررها، فـــإن الرجعية اإليرانيـــة تحاول أن 
تلبســـها ثوبـــا قوميـــا مصطنعـــا، وســـنرى قريبا ما ســـيصرح بـــه الرئيس 

إبراهيم رئيسي تجاه دول الخليج.
بحسابات الجيرة والروابط التاريخية لن يتغير أي شيء في السلوك اإليراني  «

بوصول إبراهيم رئيسي.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد
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ُيحكى أّن مجموعة من األطباء يســـتمتعون بشـــرب أكواٍب من الشـــاي والقهوة في 
أحـــد المطاعـــم على قارعة إحدى الطرق، ومّر أمامهم رجٌل يعرج في مشـــيته، فقال 
واحد من األطباء: إّن هذا الرجل ُمصاب بالتهاب مفصل ركبته اليسرى، وقال الثاني: 
مجرد التواء بالكاحل، وقال الثالث: هذا ُيعاني التهابا أخمصيا في وجه القدم، وقال 
الرابع: يبدو ذلك بســـبب خلل في خاليا عصب الحركة الســـفلي، فيما قال الخامس: 
أعتقـــد أّن لديـــه شـــلال نصفيا! وقبل أن يصّرح الطبيب الســـادس بتشـــخيصه؛ وصل 
الرجل إلى مجموعة األطباء، وسأل: أين بإمكاني أْن أجد إسكافيا إلصالح حذائي!؟
لقـــَي حـــوار األطبـــاء الســـتة عن حالـــة الرجل األعـــرج رواجًا كبيـــرًا منذ بدء انتشـــار 
الجائحـــة عالميـــًا، حيث ضّجـــت وســـائل التواصل االجتماعـــي والقنـــوات الفضائية 
المختلفة بأحاديث متناقضة وتقارير متتالية تناولت قضية هذا الفيروس بما يحلو 
لهـــا بيـــن الوهم والحقيقة تارة أو بين التهويـــل والواقع تارة أخرى بعيدًا عن وضوح 
الصـــورة التي تعّد الوهم نصف الداء والطمأنينة نصف الدواء! فيما يفيض النقيض 
عليها في االلتزامات التي تحددها األمور المبدئية الثالثة )الكشف عن الوباء، منعه، 
ومعالجتـــه( من أجل التصدي لأوبئـــة المعدية المعتمدة في منظمة الصحة العالمية 
بعدمـــا نتجت عنها تناقضات فـــي الرؤى واألفكار وتباينات في األفعال واإلجراءات 
واختالفات في النتائج والُمعطيات حتى أوجدت - في ظل االنتشـــار السريع للوباء 
عالميـــًا - البيئـــة الخصبـــة لُصّناع التهويـــل والتهوين حين بدأت تتســـرب المعلومات 

الخاطئـــة عبـــر وســـائل التواصل االجتماعي وتحمـــل بين طّياتها عبـــارات التخويف 
التـــي ُتنـــذر بمحو البشـــرية جمعاء، فيما ُتقابلها شـــعارات التخفيـــف التي أثنت همم 

الناس عن حماية أنفسهم واتباع النصائح واإلرشادات المنصوص عليها.
هـــذا الوبـــاء الذي ال يتقبل التهويل وال يرتضي التهوين، يعّد الحدث األبرز بال ُمنازع 
الـــذي شـــغل العالم بأســـره حتى صّير ُســـكانه يعيشـــون في غرف بال أبـــواب، وأوقع 
الفريقين في مذاهب مختلفة! فريق ُيقّلل من شأنه ويستهين بأمره فيدعو للخروج 
ل فينادي بإهمال العمل واإلنتاج؛ األمر الذي اســـتوجب  ع وُيهوِّ والتنـــزه، وفريـــق ُيفزِّ
على الجهات الصحية نشـــر المعلومات الواردة مـــن مصادرها البحثية المختصة من 

أجل تأكيد صحيحها وتفنيد مغلوطها الذي يتوارد من هنا وهناك.
نافلة:  «

ُمـــذ أعلن مدير منظمـــة الصحة العالمية “تيدروس غيبريســـوس” منتصف مارس ما 
قبل المنصرم، أّن وباء كورونا أصبح وباء عالمّيا بعد انتشـــاره السريع وتزايد أعداد 
إصاباته؛ حتى سارعت حكومات العالم إلى اتخاذ إجراءاتها الضرورية واحتياطاتها 
الالزمة لصده ومنع مضاعفاته، وهو ما تجّلى وضوحًا على المســـتوى المحلي حيَن 
بذلـــت مملكتنا الحبيبة جهودًا جّبارة لمكافحتـــه وفق أعلى المعايير الطبية العالمية 
بعـــد سلســـلة االحتـــرازات الطارئة والتدابيـــر الوقائية التي َضِمَنْت ســـالمة المواطن 
والمقيم والوافد على حّد سواء. َحِفظ الباري البالد والعباد من كل سوء أو مكروه.

jasim.almahari
@hotmail.com

د. جاسم المحاري

آراٌء مغلوطة!

تابـــع الجميـــع بالقنوات اإلخباريـــة تصرف قائـــد المنتخب البرتغالي كريســـتيانو 
رونالـــدو قبـــل بدء المؤتمـــر الصحافي لمباراة بالده مع المجـــر، حيث قام بإزاحة 
زجاجـــات المشـــروبات الغازيـــة إلحـــدى الشـــركات الراعيـــة لبطولـــة كأس األمـــم 
األوروبية )يورو 2020(، كما قام برفع زجاجة ماء ناصًحا متابعيه بأهمية شـــرب 
المـــاء! ونتيجـــة لهـــذا التصـــرف غير المتوقـــع والمفاجـــئ أعلنت الشـــركة المالكة 

للمشروب الغازي أنها تكبدت خسائر قدرت بـ ٤ مليارات دوالر أميركي!
هـــذه الحركـــة التـــي لم تكـــن في الحســـبان ولم تكن فـــي اعتقـــادي مقصودة من 
هـــذا الالعب الدولي المعـــروف، إال أنها حدثت بالفعل، وخلقت أزمة قانونية بين 
االتحـــاد األوروبـــي والشـــركة الراعيـــة، وكما يقول المثـــل “غلطة الشـــاطر بألف”، 
حيـــث يؤكـــد هـــذا الموقـــف أمثلة كثيـــرة تحدث فـــي العالم من قبل شـــخصيات 
كبيرة ومهمة لها مكانتها وثقلها السياسي واالجتماعي. في المقابل، قام الالعب 
الفرنســـي بوغبا أثناء المؤتمر الصحافي الـــذي عقد بعيد مباراة فريقه مع ألمانيا 
وبوازع ديني بإزاحة زجاجة مشـــروب كحولي من أمامه في حركة هادئة أخف 
وطـــأة مـــن رونالدو، لكـــن يبقى ذلك أيًضا خطـــأ، حيث إن الشـــركة المصنعة لهذا 

المشروب من الجهات الراعية للبطولة أيًضا.
شخصًيا أعتقد أن االثنين وقعا في خطأ بشري كما يسمونه )Human error(، لكن 
يبقى السؤال الذي يطرح نفسه.. ما تبعات هذه األخطاء البشرية ومن يتحملها؟ 
يقول المثل الشعبي “لسانك حصانك إن صنته صانك وإن خنته خانك”، فأحياًنا 
بـــل كثيًرا مـــا يقع كبار المســـؤولين بحكم موقع عملهم في أخطـــاء نتيجة هفوة 
فـــي كلمـــة أو جملـــة أو كما يقولون “خانـــه التعبير”، ونتيجة لهـــذا الخطأ الذي قد 
يكون مقصوًدا أو غير مقصود فإن عواقبه تكون وخيمة بل وخيمة جًدا، وهناك 
الكثيـــر مـــن األمثلة التي شـــاهدناها في عالمنـــا، وقد وصلت إلى فقـــدان البعض 
مناصبهـــم، فبعـــض هـــؤالء يريـــد أن يتباهى بما حققـــه هو لمؤسســـته من خالل 
وصفـــه اإلنجازات التي تحققت، فيسترســـل في الحديـــث ويدخل في حوارات 
جانبيـــة ال يســـتطيع تجنبهـــا وتكون خارجة عـــن لب الحديث، وهنـــا قد يقع في 
المحظور، لذا قيل قديًما “خير الكالم ما قل ودل”. الخالصة.. من واجبنا جميًعا 
أن نكون أكثر تحفظا وحذرا أثناء حواراتنا وخصوصا إذا كان الجمهور حاضًرا. 

وهللا من وراء القصد.

ztawfeeqi
@gmail.com

زهير توفيقي

“غلطة الشاطر بألف”

ما أقساك يا “كورونا”
قصص لم ُيؤلِفها كاتب، وقائعها وأحداثها من واقع الحياة، الحياة التي عاشـــها 
اإلنســـان البحريني في صراعه وكفاحه ضد كورونا القاسي، هذا الوباء الذي لم 
ينـــزل بجســـد أحد إال أوجعه وأقعده، والســـعيُد من تركه وشـــفي منه، وآخرون 
أقبرهـــم بكل قســـوة، المرضـــى يتألمون، واألطبـــاء والممرضون يبذلـــون جهوًدا 
كبيرة واســـتثنائية إلســـعافهم وشـــفائهم، هؤالء يعملون ألكثر مـــن نصف اليوم 
وأكثر من ذلك وبتواصل، في الوقت الذي يعالجون فيه مرضاهم ينتقلون تاليا 

ألقسام الكورونا، يواصلون همتهم وعنايتهم.
إنها قصص حقيقية، أبطالها الكوادر الطبية والتمريضية باختالف تخصصاتهم، 
باإلضافـــة إلـــى المتطوعات والمتطوعيـــن بمختلف المستشـــفيات، فهم يعملون 
صباًحـــا ومســـاء بيـــن أنيـــاب الكورونـــا، فهجـــروا مســـؤولياتهم الشـــخصية إلى 
ضفة المســـؤولية اإلنســـانية والوطنية، وجندوا ذاتهـــم ومهنتهم في معركة من 
أجل الوجود وألجل إنقاذهم مريضا وشـــفاء آخر، ســـالحهم في ذلك فيٌض من 
المشـــاعر اإلنســـانية والوالء للمهنة وُحبهم بالدهم، وما بذلوه من تعب كما رووا 
جـــاء كالبلســـم علـــى قلوبهم َيحمل في طياتـــه عودة الحياة إلى َمـــن فقدها ِمن 
المصابين الذين َمَن هللا عليهم بالشفاء، وهذا الوفاء والعطاء البحريني هو من 
شـــيم أهـــل البحرين وامتداد لعطـــاء اآلباء واألجداد، وهـــي نعمة أفاض هللا بها 

على هذا الوطن الصغير الكبير بأهله.
قصص تروي لنا أن هؤالء البواســـل عملـــوا بأكثر من طاقتهم وأعطوا بأكثر من 
قدرتهـــم ألجل إنقاذ اإلنســـان من براثن الوبـــاء، وال يبتغون من وراء ذلك جزاء 
وال شـــكورا، إنها قصص إنسانية شارك في وقائعها جنود خط الدفاع األول عن 
البحرين في كل مستشفياتها منذ بدء غزو الكورونا في مارس 2020م، قصص 
ســـجلت وقفـــات إنســـانية ووطنيـــة أثبتـــت عـــزم أبطالهـــا وبطالتها علـــى تأدية 
الواجـــب بـــدون تردد، قصص ســـتبقى كنزا ثميًنـــا وورًثا وطنًيا ومنـــاًرا لأجيال 
ليقرأوا بمداٍد ِمن ذهب صفحات خالدة من البطوالت والصوالت بســـالح الطب 

والمعرفة ضد الوباء الفاتك.
وبإذن الله وبفضل هذا العطاء المتفاني المجيد والدعم الحكومي السديد  «

وبتكاتفنا الشديد ستزول هذه الجائحة، وستعود الحياة كما كانت وأفضل 
من جديد.
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