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القراء األعزاء 
مــنــذ بـــزغ فــجــر الــمــشــروع 
الجاللة  لصاحب  اإلصالحي 
الــــمــــلــــك حــــمــــد بــــــن عــيــســى 
الــــمــــرأة  شـــغـــلـــت  خـــلـــيـــفـــة،  آل 
ــزًا كـــبـــيـــرًا فــي  ــ ــّي وحـــقـــوقـــهـــا حــ
أجندته، إذ تزامن مع إطالقه 
صدور األمر الملكي رقم )44( 
المجلس  بإنشاء   2001 لسنة 
األعلى للمرأة برئاسة صاحبة 
السمو الملكي األميرة سبيكة 
بنت إبراهيم آل خليفة قرينة 
جــاللــة الــمــلــك، والــتــعــديــالت 
الـــتـــي لــحــقــت بـــــه، وقـــــد كـــان 
ــه تــقــديــم  ــاتـ ــاصـ ــتـــصـ أهــــــم اخـ
السياسات  بشأن  االقتراحات 
ــات الـــمـــتـــعـــلـــقـــة  ــ ــعـ ــ ــريـ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ والـ
وطنية  خطة  ووضــع  بالمرأة، 
وإدمــاج  المرأة  تقّدم  لمتابعة 

المستدامة  التنمية  برامج  في  الــمــرأة  احتياجات 
وتــمــكــيــنــهــا وفـــق أســـس تــقــوم عــلــى تــكــافــؤ الــفــرص 
والتوازن بين الجنسين، كما ُيعد المجلس األعلى 
لـــلـــمـــرأة الـــمـــرجـــع الـــرســـمـــي لــــدى جــمــيــع الــجــهــات 
الرسمية فيما يتعلق بشؤون المرأة، فهو بحّق بيت 
المرأة البحرينية، وقد جاءت الفقرة )ب( من المادة 
الخامسة من دستور مملكة البحرين المعّدل 2002 
لــتــؤكــد أهــمــيــة دور الـــمـــرأة عــلــى الــصــعــيــد األســـري 
والمجتمعي والتزام الدولة بكفالة وتعزيز وحماية 
بين  التوفيق  الدولة  »تكفل  أنــه:  الــدور بنصها  هذا 
المجتمع،  في  وعملها  األسرة  نحو  المرأة  واجبات 
السياسية  الحياة  ميادين  في  بالرجال  ومساواتها 
إخالل  دون  واالقتصادية  والثقافية  واالجتماعية 
بــأحــكــام الــشــريــعــة اإلســـالمـــيـــة«، لــُتــشــّكــل ضــمــانــة 
المرأة،  حقوق  تعزيز  ضمانات  من  مهمة  دستورية 
ومذ ذاك كان شغل المجلس األعلى للمرأة الشاغل 

هو تحقيق هذه الضمانة.
ــبــــحــــريــــن مـــــن خــــالل  وقـــــــد بــــذلــــت مـــمـــلـــكـــة الــ
اضطالع المجلس األعلى بدوره بشراكة واسعة مع 
المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات 
نحو  وملموسة  حثيثة  جــهــودًا  الــمــدنــي  المجتمع 
فــي أطر  البحرينية  الــمـــــرأة  وتــقــدم  اســتــدامــة دعــم 
بين  الــتــوازن  تكفل  الــتــي  والــعــدالــة  التنافسية  مــن 
الــجــنــســيــن، وحــقــقــت مــنــجــزات مــشــهــودة فـــي هــذا 
مـن  تحقـق  ما  وتبرز  تشارك  أن  لها  فحّق  الــصــدد، 
والشامل  التنموي  التقدم  مــدى  تعكـس  نجاحـات 
ــذا الــــشــــأن فــي  ــ ــنــــي فــــي هــ ــتـــوي الــــوطــ ــسـ ــمـ ــلـــى الـ عـ
باألمم  المتصلة  تلك  وال سيما  الدولية  المحافل 
المتحدة، وأن تشارك أفكارها ومبادراتها المتفّردة 
العالم  دول  بــهــا  سبقت  والــتــي  بــالــمــرأة  المتعلقة 
الــمــرأة  لتمكين  عالمية  جــائــزة  تخصيص  كــفــكــرة 
تحّث وتشّجع اإلنسانية على تعزيز واحترام حقوق 
تلك  بها  أن تحتفي  بالمقابل  لها  المرأة، كما حّق 

المحافل الدولية وتحرص على التعاون معها. 
وتأكيدًا لما سبق، أقيمت يوم الخميس الماضي 
بإعالن  االحــتــفــال  مــراســم   2021 يوليو   1 الــمــوافــق 
األمــيــرة سبيكة  مــن جــائــزة  الثانية  ــدورة  الــ إطـــالق 
المرأة،  لتمكين  العالمية  خليفة  آل  إبراهيم  بنت 
بتعاون مشترك بين المجلس األعلى للمرأة وهيئة 
واسعة  عالمية  وبمشاركة  للمرأة،  المتحدة  األمــم 
على هامش منتدى جيل المساواة الذي تستضيفه 
أقيمت  إذ  المكسيك،  مع  مشترك  بتنظيم  فرنسا 
ُبـــعـــد عــبــر مــنــصــة )زووم(  ــن  ــراســـم االحـــتـــفـــال عـ مـ

االفتراضية.

ــن الــجــديــر بــالــذكــر أن  ومـ
السمو  صاحبة  جائزة  أهــداف 
بنت  سبيكة  األمـــيـــرة  الــمــلــكــي 
لتمكين  خــلــيــفــة  آل  إبــراهــيــم 

المرأة تتمثل في اآلتي:
الــتــأكــيــد عــلــى أهــمــيــة   {
والهيئــات  الــــــــدول  الــتــزام  وأثــر 
ــــــن خـــــــــــالل  ــــ ــات مـ ــــ ــــ ــمـ ــنـــظـ ــمـ والـ
أجــــهــــزتــــهــــــــــــــا الـــتـــشـــــــــــريـــعـــيـــة 
والتنفيذيــة العامــة والخاصــة 
بسياســة  المدنــي  والمجتمــع 
الــمــــــــرأة،  ضــد  التمييــز  عــــــــدم 
وتــحــقــيــق تــكــافــؤ الــفــرص بين 
والــرجــل على مختلف  الــمــرأة 

األصعدة. 
ــود  ــ ــهـ ــ جـ أثــــــــــــر  بـــــــيـــــــان   {
ــات  ــ ــومـ ــ ــكـ ــ ــــحـ ــات الـ ــ ــمــ ــ ــاهــ ــ ــســ ــ ومــ
ــات  ــمــ ــظــ ــنــ والــــــمــــــؤســــــســــــات ومــ
االختصاص  ذوي  مــن  واألفـــراد  المدني  المجتمع 

نحو تمكين المرأة حول العالم.
} إبـراز وتقديـر الجهـود والمبـادرات والمشـاريع 
احتياجـات  إلدمـاج  الموجهـة  والفرديـة  المؤسسـية 
المـرأة بمـا يسـهم فـي إحـداث التغييـر اإليجابـي فـي 

واقعهـا نحـو حيـاة أكثـر اسـتقراًرا وإنتاجيـة.
* التشـجيع علـى تبنـي منهجيـة تحقيـق األثـر 
قيمـة  لتكـون  الــمـــــرأة  واقـــــع  تطويـر  فـي  المسـتدام 

مضافـة ضمـن إطارهـا األسـري والمجتمعـي.
والعمـل  التفكيـر  علـى  المجتمعـات  وتحفيـز 
اإلبداعـي فـي مجـال تمكيـن المـرأة بمـا يحقـق لهـا 
األسـري  األمـــــن  مـن  مزيـًدا  ومجتمعهـا  وألسـرتها 

واالجتماعـي واالقتصـادي والسياسـي.
} وُتكرم الجائزة اإلنجازات التي تحققت في 
مجاالت تمكين المرأة عبر أربع فئات، وهي: القطاع 
المجتمع  ومــنــظــمــات  ــخـــاص،  الـ والـــقـــطـــاع  ــام،  ــعـ الـ

المدني واألفراد. 
بنت  األميرة سبيكة  فكرة جائزة  أن  رأيــي  وفي 
ُتعد  الــمــرأة  لتمكين  العالمية  خليفة  آل  إبراهيم 
إذ  محض،  إنساني  طابع  وذات  جــدًا  ناضجة  فكرة 
تعّدت طموحاتها تعزيز مركز المرأة على الصعيد 
عليه-  االشــتــغــال  اســتــمــراريــة  -مــع  فقط  المحّلي 
واتــجــهــت صـــوب تـــبـــادل الــخــبــرات ونــقــل الــمــعــارف 
التجارب  مشاركة  خــالل  من  الدولي  الصعيد  على 
الــنــســائــيــة وإتـــاحـــة الــفــرص لــلــتــعــّرف عــلــى أفضــل 
المنهجيات والممارسات المتاحة والداعمة لتعزيز 
إقليميًا وعالميًا  أينما ُوجدت محليًا،  المرأة  مركز 
إسهامًا  الدولي  المســتوى  علــى  تعميمها  ثم  ومن 
في توسيع آفاق تحقيـق أهداف التنمية المستدامة 
المتعلقة بتمكين المرأة ومتابعة تقدمها وتطبيق 
ــفــــرص لــتــحــقــيــق الـــــتـــــوازن بــيــن  ــادئ تـــكـــافـــؤ الــ ــبــ مــ
األعلى  المجلس  ينهض  وبذلك  دولــيــًا،  الجنسين 
ــانـــي األعـــم  لـــلـــمـــرأة بــــــدوره عــلــى الــمــســتــوى اإلنـــسـ
على  ليترتب  فقط،  الوطني  الجانب  ال  واألشــمــل 
هذه الفكرة أال يكون المجلس األعلى للمرأة، بيتًا 
بيتًا  منه  ستجعل  وإنــمــا  فقط  البحرينية  للمرأة 
للمرأة على اإلطالق في أي زمان ومكان، وهي فكرة 
ضاربة في الُنبل، جديرة بالتقدير لسعة أفق وعمق 
األميرة سبيكة بنت  السمو  فكر صاحبتها صاحبة 
األولى  للمرأة  وامتنانًا  واعــتــزازًا  فُشكرًا  إبراهيم.. 
في مملكة البحرين.. وهنيئًا لمن سيحظى بشرف 

الفوز بهذه الجائزة النبيلة والشهادة الكريمة.
Hanadi_aljowder@hotmai..com
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 بقلم: احملامية الدكتورة 
هنادي عيسى اجلودر

ــد مــتــحــدثــون فـــي فــعــالــيــة  أكــ
الثانية من »جائزة  الدورة  إطالق 
آل  إبــراهــيــم  بنت  األمــيــرة سبيكة 
المرأة«  لتمكين  العالمية  خليفة 
أن مملكة البحرين عبر المجلس 
األعلى للمرأة نجحت في تعميم 
المرأة  دعم  في مجال  ممارستها 
على الصعيد الدولي، الفتين إلى 
أن هذه الجائزة بما تتضمنه من 
خبرات وممارسات ومعايير دولية 
التجربة  تــبــرز  الــمــرأة  قضايا  فــي 
في  عالميًا  المتقدمة  البحرينية 
مجال دعم المرأة، وتمثل نموذجًا 
الساعية  الـــدول  أمــام  بــه  يحتذى 
في  المتقدمة  تجاربها  لتعميم 
ــرأة عــالــمــيــا، وتــثــري  ــمــ مـــجـــال الــ
الــصــلــة  ذا  الـــعـــالـــمـــي  ــراك  ــ ــحــ ــ الــ

بالمرأة.
ــالت لـــهـــم خـــالل  ــداخــ ــــي مــ وفـ
هذه الفعالية التي نظمتها هيئة 
بالشراكة  للمرأة  المتحدة  األمــم 
والتعاون مع مملكة البحرين من 
األعلى  المجلس  مؤسسة  خــالل 
أهمية  المتحدثون  أكــد  لــلــمــرأة، 
توقيت إطالق هذه الجائزة ضمن 
المساواة«  »جيل  منتدى  برنامج 
ــن فــرنــســا  ــ ــل مـ ــ الـــــــذي تـــنـــظـــمـــه كـ
والــمــكــســيــك وافــتــتــحــه الــرئــيــس 
ــويــــل مــــاكــــرون  ــانــ ــمــ الـــفـــرنـــســـي إيــ

بمشاركة دولية واسعة.
ودعا المتحدثون المؤسسات 
ــن حــــول الـــعـــالـــم إلــى  واألفــــــــراد مـ
التي  الدعم  االستفادة من فرص 
والمشاركة  الجائزة  هــذه  توفرها 
فيها من خالل الموقع اإللكتروني 
w w w . w om e n g l o b a l aw a rd .

أثــر  بــيــان  مــن  نهم  يمكِّ بــمــا   ، org
جهودهم ومساهماتهم في تمكين 

النساء والفتيات حول العالم.
دعم املبادرات النوعية

وأعـــربـــت فــومــزيــلــي مــالمــبــو-
لألمم  العام  األمين  وكيلة  نكوكا 
التنفيذية  والـــمـــديـــرة  الــمــتــحــدة 
لهيئة األمم المتحدة للمرأة عن 
ممثلة  البحرين  لمملكة  شكرها 
في المجلس األعلى للمرأة على 
مواصلة الشراكة في إطالق جائزة 
آل  إبــراهــيــم  بنت  األمــيــرة سبيكة 
المرأة،  لتمكين  العالمية  خليفة 
النوعية  الــمــبــادرات  تــدعــم  والــتــي 
بين  المساواة  مجال  في  الدولية 

الجنسين وتمكين المرأة.
مــقــابــلــة مسجلة  فـــي  وقـــالـــت 
لــهــا جـــرى بــثــهــا خـــالل الــفــعــالــيــة 
إن الجميع يستطيعون المشاركة 
في الجائزة بما في ذلك الشباب 
والمؤسسات ومنظمات المجتمع 
ــكـــومـــات والـــنـــســـاء  الـــمـــدنـــي والـــحـ
المجاالت،  جميع  في  القياديات 
ــن نـــبـــحـــث عــن  ــ ــحـ ــ وأضـــــــافـــــــت: »نـ
الـــمـــبـــادرات الـــتـــي تــصــنــع الـــفـــارق 
والتي يمكن أن يتعلم الناس منها 

وتصبح مثاال يقتدون به«.
مواصلة الدور املسؤول 

رغم التحديات
مــن جــانــبــهــا قــالــت الــدكــتــورة 
أنـــيـــتـــا بـــهـــاتـــيـــا، مـــســـاعـــد األمـــيـــن 
الـــعـــام لـــألمـــم الــمــتــحــدة، ونــائــبــة 
األمــم  لهيئة  الــتــنــفــيــذي  الــمــديــر 
المتحدة للمرأة، إن تعاون الهيئة 

مــن خــالل  الــبــحــريــن  مــع مملكة 
للمرأة  األعلى  المجلس  مؤسسة 
الثانية لجائزة  الدورة  في إطالق 
آل  إبــراهــيــم  بنت  األمــيــرة سبيكة 
المرأة  لتمكين  العالمية  خليفة 
ـــروف الـــصـــحـــيـــة  ــ ــظــ ــ ــ ــي هـــــــذه الـ ــ فــ
العالم  االستثنائية التي يمر بها 
على  الطرفين  حــرص  يؤكد  إنما 
ــا  ــمــ مــــواصــــلــــة الــــنــــهــــوض بــــدورهــ
المسؤول تجاه القضايا العالمية 
المرأة، موضحة  بما فيها قضايا 
ــلـــمـــرأة  لـ ــى  ــ ــلـ ــ االعـ ــلـــس  ــمـــجـ الـ أن 
الملكي  الــســمــو  بــقــيــادة صــاحــبــة 
قرينة عاهل البالد المفدى اتخذ 
المهمة في  الــخــطــوات  عـــددا مــن 
ــتـــوازن  مــجــال تــكــافــؤ الـــفـــرص والـ
مــن خــالل  وذلـــك  الجنسين  بــيــن 
المرأة  لنهوض  الوطنية  الخطة 
عليها  يــعــمــل  الـــتـــي  الــبــحــريــنــيــة 
مشيرة  للمرأة،  األعلى  المجلس 
أن مملكة  إلـــى  الـــصـــدد  هـــذا  فـــي 
البحرين قدمت الحماية الالزمة 
بــالــتــوازي  وذلـــك  الــمــرأة،  لحقوق 
مــع االلــتــزامــات الــدولــيــة لحقوق 
ــان، وقـــد وفــــرت الــضــمــانــات  االنـــسـ
الدستورية الالزمة لتمارس دورها 
في مختلف المجاالت السياسية، 

واالجتماعية واالقتصادية.
إلى  بهاتيا  الــدكــتــورة  ونــوهــت 
نجاح كل من هيئة األمم المتحدة 
للمرأة  األعلى  والمجلس  للمرأة 
فـــي الــتــعــاون الــمــشــتــرك بــإطــالق 
الــــدورة األولـــى مــن هــذه الجائزة 
في عام 2018، وقالت: »نحن اليوم 
ونــواصــل  النجاح  هــذا  على  نبني 
تطوير أهداف الجائزة ومعاييرها 
بسمعة  تحظى  أصبحت  أن  بعد 
دولية وتشهد اهتمامًا واسعًا لدى 
ذات  والمنظمات  النساء  أوســـاط 
الصلة بقضايا المرأة«، معربة عن 
ثــقــتــهــا بـــأن تــشــهــد الــجــائــزة هــذا 
المشاركات  من  كبيرا  عــددا  العام 
حـــول  كـــثـــيـــرة  دول  مــــن  الـــنـــوعـــيـــة 

العالم.
إجناز كبير للبحرين

ــور  ــتـ ــدكـ ــال الـ ــ ــبــــه، قــ ــانــ مــــن جــ
ــري رئــيــس  ــ ــواهـ ــ عـــبـــدالـــرحـــمـــن جـ
ــج لــــصــــنــــاعــــة  ــ ــيــ ــ ــ ــل ــ ــخــ ــ شــــــــركــــــــة الــ
هيئة  إطــالق  إن  البتروكيماويات 
بالتعاون  للمرأة  المتحدة  األمــم 
مع المجلس األعلى للمرأة لهذه 
إنــجــازا  يمثل  العالمية  الــجــائــزة 
كبيرا لمملكة البحرين في مجال 
االستثمار  أهمية  مــؤكــدا  الــمــرأة، 
في  ودعمها  وتمكينها  الــمــرأة  في 

مــجــال األعــمــال واالقــتــصــاد، وأن 
ــاًرا بـــل أصــبــح  ــيــ ذلــــك لـــم يــعــد خــ
ــل الـــمـــنـــظـــمـــات  ــ ــى كــ ــلــ ــا عــ ــ ــ ــًبـ ــ ــ واجـ
الدولية وأصحاب القرار في شتى 

المواقع.
أثبتت  الــمــرأة  أن  إلـــى  ــار  وأشــ
استحقاقها بالدعم والتميز، وهو 
الــوقــوف  بالفعل  منا  يتطلب  مــا 
ــا تــــأكــــيــــًدا لــــدورهــــا  ــهـ ــبـ ــانـ إلــــــى جـ
الفاعلة  ومــشــاركــاتــهــا  الــجــوهــري 
في جميع مناحي الحياة، مؤكدا 
أهمية إعطاء الفرصة للمرأة في 
قيام  وضــــرورة  الــمــجــاالت،  جميع 
الشركات بتجهيز البنية التحتية 
وتفعيل  المرأة  الالزمة النطالقة 
مبدأ  تعزيز  إلى  إضافة  جهودها، 

تكافؤ الفرص أمامها.
انتشار عاملي

ســــــوزان مــيــخــائــيــل الــمــديــرة 
المتحدة  األمــم  لهيئة  اإلقليمية 
ــدول الـــعـــربـــيـــة قــالــت  ــلــ لـــلـــمـــرأة لــ
بنت  ســبــيــكــة  األمـــيـــرة  ــائـــزة  جـ إن 
الــعــالــمــيــة  خــلــيــفــة  آل  إبـــراهـــيـــم 
الثقافة  تــعــكــس  الـــمـــرأة  لتمكين 
الــوطــنــيــة الــبــحــريــنــيــة والــعــربــيــة 
بــأبــعــاد عــالــمــيــة، مــشــيــرة إلـــى أن 
مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن نـــجـــحـــت مــن 
المواءمة  الجائزة في  خالل هذه 
ــات  ــيـ ــعـ ــرجـ ــمـ ــن الـ ــيــ والــــتــــكــــامــــل بــ
الــوطــنــيــة والــمــعــايــيــر الــعــالــمــيــة، 
قــدرة  على  واضــح  بشكل  لتبرهن 
المساهمة  عــلــى  الــعــربــيــة  ــدول  الــ
الــفــاعــلــة فـــي الــجــهــود الــعــالــمــيــة 

لدعم وتقدم المرأة.
ــجـــاح  ــنـ الـ أن  إلـــــــى  وأشــــــــــــارت 
دورتها  في  الجائزة  الذي حققته 
ــنـــوع الــمــشــاريــع الــتــي  األولــــــى، وتـ
لجنة  بذلته  ومــا  استقطابها  تــم 
إلـــى  أدى  جـــهـــود  ــن  مــ الــتــحــكــيــم 
ودفعها  الــجــائــزة  معايير  تــطــويــر 

ــن االنـــتـــشـــار  ــ ـــى مـ ـــلـ إلــــــى أفــــــق أعـ
المنطقة  مستوى  على  والتأثير 

العربية والعالم.
الترويج للجائزة
على أوسع نطاق

لدى  الحسنة  النوايا  سفيرة 
هــيــئــة األمــــــم الـــمـــتـــحـــدة لــلــمــرأة 
ســيــنــدي ســيــريــنــا بــيــشــوب أكـــدت 
التواصل  مواقع  استخدام  أهمية 
االجــتــمــاعــي لــتــعــريــف أكــبــر عــدد 
واألفــــراد  الــمــؤســســات  مــن  ممكن 
حـــول الــعــالــم بــأهــمــيــة الــمــشــاركــة 
فـــي جـــائـــزة األمـــيـــرة ســبــيــكــة بنت 
إبراهيم العالمية لتمكين المرأة، 
واالســـتـــفـــادة مـــن الــمــعــايــيــر الــتــي 
تتبناها من أجل النهوض بالمرأة 

حول العالم.
وأكدت قوة األفراد على مواقع 
الــــتــــواصــــل االجــــتــــمــــاعــــي حــالــيــا 
فـــي الــتــأثــيــر عــلــى الــمــجــتــمــعــات 
إلى  مشيرة  المرأة،  تمكين  لدعم 
على  الـــمـــؤثـــرات  مـــن  الــكــثــيــر  أن 
التواصل االجتماعي مثل  مواقع 
ــيــــدات األعـــمـــال  الــصــحــفــيــات وســ
وغـــيـــرهـــن أصـــبـــحـــن قـــــوة نــاعــمــة 
ومـــــؤثـــــرة فــــي مــــجــــاالت تــحــقــيــق 

المساواة بين الجنسين.
تعزيز املساواة بني اجلنسني

إلــى جــانــب ذلــك أكـــدت ييني 
وحـــيـــد، مـــديـــرة مــؤســســة وحــيــد، 
ــائــــزة األمــــيــــرة ســبــيــكــة  أهـــمـــيـــة جــ
العالمية  آل خليفة  إبراهيم  بنت 
لتمكين المرأة في تعزيز المساواة 
الجهود  وتنسيق  الجنسين  بين 
الــدولــيــة  الــمــؤســســات  بــيــن جميع 
من  التنمية  وشـــركـــاء  والــوطــنــيــة 
وتمكينها  بالمرأة  النهوض  أجــل 

في كافة المجاالت.
أن ملف قضايا  إلــى  ــارت  وأشـ
الــمــرأة قــد شــهــد خـــالل الــســنــوات 

كافة  على  كبيرا  تقدما  الماضية 
األصعدة بسبب االهتمام الدولي، 
الجائزة في  أهمية  يبرز  وهــذا ما 
مــواصــلــة إحــــراز هـــذا الــتــقــدم من 
خالل تكريم تجارب نوعية داعمة 
دول  على  للتعميم  وقابلة  للمرأة 

كثيرة حول العالم.
شرح عن اجلائزة

وأوضحت جوزفين موس من 
هيئة األمم المتحدة للمرأة والتي 
الجائزة  هــذه  أن  الفعالية  أدارت 
بيــان أهميــة  إلى  العالمية تهدف 
والهيئــات  الــدول  التــزام  وتأثيــر 
أجهزتهــا  خالل  مــن  والمنظمــات 
العامــة  والتنفيذيــة  التشــريعية 
المدنــي  والمجتمــع  والــخــاصــــــــة 
الــتــمــيــيــــــــز ضــد  عــــــــدم  ـــــة  بــســيــاســـ
الفرص  تكافؤ  وتحقيق  الــمــــــــرأة، 
بين المرأة والرجل على مختلف 
الجهـود  وتقديـر  وإبـراز  األصعدة، 
والمبـادرات والمشـاريع المؤسسية 
ــاج  ــ ــ والـــــفـــــرديـــــة الـــمـــوجـــهـــــــة إلدمـ
احتياجـات المـرأة بمـا يسـهم فـي 
ــــــداث الــتــغــيــيـــــر اإليــجــابــي فـي  إحـ
أكثـر اسـتقراًرا  واقعهـا نحـو حيـاة 
تبنـي  علـى  والتشـجيع  وإنتاجيـة، 
منهجيـة تحقيـق األثر المسـتدام 
لتكـون  الــمـــــرأة  واقـــــع  تطويـر  فـي 
ــن إطـــارهـــــــا  ــة ضــمـــ قــيــمـــــة مــضــافـــ
وتحفيـز  والــمــجــتــمــعـــــي،  األســــرى 
ــر  ــــــى الــتــفــكــيـــ الـــمـــجـــتـــمـــعـــــــات عـــلـ
ــــي فـــــــي مــجـــــال  ــــداعـ والـــعـــمـــــــل اإلبـ
لهـا  يحقـق  بــمـــــا  ــرأة  الــمـــ تمكيـن 
مـن  مــزيـــــًدا  ومجتمعهـا  وأســرتــهــا 
األمــــــــن األســـــــــري واالجـــتـــمـــاعـــي 

واالقتصادي والسياسـي.
وأشارت إلى أن فئات الجائزة 
الــعــام،  الحكومي  الــقــطــاع  تشمل 
والـــقـــطـــاع الــــخــــاص، والــمــجــتــمــع 

المدني، واألفراد. 

خالل م�ساركتهم في فعالية �إطالق جائزة �لأميرة �سبيكة �لعالمية لتمكين �لمر�أة.. 

خ����ب����ر�ء دول�����ي�����ون: �ل���ب���ح���ري���ن ن��ج��ح��ت ف����ي ت��ع��م��ي��م 

م��م��ار���ص��ت��ه��ا �ل��د�ع��م��ة ل��ل��م��ر�أة ع��ل��ى �ل�����ص��ع��ي��د �ل��دول��ي

} ييني وحيد.} د. عبدالرحمن جواهري.

} فومزيلي مالمبو-نكوكا.

} سيندي سيرينا بيشوب.

} د. أنيتا بهاتيا.

} جوزفين موس.

} سوزان ميخائيل.

أكد مرتادو مجلس محافظة 
مملكة  أن  األسبوعي  العاصمة 
ــًا  ــبـــحـــت نـــمـــوذجـ ــبـــحـــريـــن أصـ الـ
جائحة  مكافحة  آلية  في  رائــدًا 
وفــق خطة شاملة تضع  كــورونــا 
والمقيمين  المواطنين  صحة 
مــراعــاة  مـــع  األول،  الــمــقــام  فـــي 
شأنها  مــن  التي  التداعيات  كــل 
التأثير على مختلف القطاعات 
بــرنــامــج دعم  مــن خــالل تمديد 
ــررة مــن  ــتــــضــ ــمــ ــات الــ ــســ ــؤســ ــمــ الــ
تبعات الجائحة حتى أغسطس 
مــن الــعــام الــحــالــي بــمــا يضمن 
ــا، مــــؤكــــديــــن أن  ــهــ ــتــ ــراريــ ــمــ ــتــ اســ
الـــــــقـــــــرارات تــــرجــــمــــة حــقــيــقــيــة 
السديدة  الملكية  للتوجيهات 
لحضرة صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة عاهل 
الـــبـــالد الــمــفــدى، ومــتــابــعــة من 
األمير  الملكي  السمو  صــاحــب 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي 

العهد رئيس مجلس الوزراء.
جـــــــــاء ذلـــــــــك خـــــــــالل لــــقــــاء 
عبدالرحمن  بــن  هــشــام  الــشــيــخ 
محافظة  مــحــافــظ  خــلــيــفــة  آل 
ــددا مـــن الــوجــهــاء  ــ الــعــاصــمــة عـ
والـــنـــواب وأهــالــي الــعــاصــمــة في 
الذي عقد  المجلس األسبوعي 
ــال الــمــرئــي،  عــبــر تــقــنــيــة االتـــصـ
فريق  بجهود  الحضور  أشــاد  إذ 
ــبـــي لــمــكــافــحــة  ــريـــن الـــطـ ــبـــحـ الـ

جــائــحــة كـــورونـــا ودورهـــــم الــبــارز 
ــات  ــابــ ــي خـــفـــض أعـــــــداد اإلصــ فــ
مؤخرًا،  المملكة  شهدتها  التي 
الــــــقــــــرارات  أن  ــى  ــ ــ إلـ ــن  ــريـ ــيـ ــشـ مـ
ــن فــريــق  ــرة الـــــصـــــادرة عــ ــ ــيـ ــ األخـ
الــبــحــريــن الــطــبــي ارتــكــزت على 
وعـــي الــمــواطــن والــتــزامــه بهذه 
الجائحة،  لمكافحة  الـــقـــرارات 
ــلـــة تــطــبــيــق  ــى مـــواصـ ــ ــيــــن إلـ داعــ
اإلجراءات االحترازية والتدابير 
الــوقــائــيــة بــمــا يــســهــم فـــي عـــودة 

الحياة إلى طبيعتها.
ــام بــن  ــ ــشـ ــ ــيــــخ هـ ــشــ وأكـــــــــد الــ
حرص  خليفة  آل  عبدالرحمن 
الــمــحــافــظــة عــلــى تــرســيــخ نهج 
الــتــواصــل الـــدائـــم والــفــعــال مع 
أكــثــر من  تفعيل  عــبــر  األهـــالـــي 
أطــلــقــتــهــا  لـــلـــتـــواصـــل  ــاة  ــنـ قـ  20

محافظة العاصمة مع الجمهور 
احتياجاتهم  أهم  على  للوقوف 
والعمل  والــخــدمــيــة،  الــتــنــمــويــة 
عــلــى تــســخــيــر كـــل اإلمــكــانــيــات 
بما  االحــتــيــاجــات  هـــذه  لتلبية 
وتـــطـــلـــعـــات  رؤى  مـــــع  يــــــتــــــواءم 
الــــــمــــــحــــــافــــــظــــــة فــــــــــي خـــــدمـــــة 
بأعلى  والمقيمين  المواطنين 
مــســتــويــات الــــجــــودة، وتــحــقــيــقــًا 
ألهــــــــــداف الــــــدولــــــة الـــتـــنـــمـــويـــة 
إلـــى تطوير  الــرامــيــة  الــشــامــلــة 
الـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة واالرتـــــقـــــاء 
وتحسين  المقدمة  بالخدمات 
يتماشى  وبــمــا  الـــحـــيـــاة،  جــــودة 
من  المحافظة  تــشــهــده  مــا  مــع 
الواجهة  يعكسان  ونــمــاء  تــطــور 
الحضارية المتقدمة لمحافظة 

العاصمة.

مرت�ادو مج�ل���س �لعا�صم�ة: �لبحري�ن نم�وذج ر�ئ�د

ف��ي �آل��ية مك�اف�ح��ة ك��ورونا وف���ق خ�ط��ة �ص�املة

دورة جديدة لمركز عبد�لرحمن كانو �لثقافي

الثقافي  كــانــو  عبدالرحمن  مــركــز  إدارة  مجلس  مــؤخــرا  عقد 
برئاسة الشاعر علي عبداهلل خليفة اجتماعه األول لدورة جديدة 
21 - 2023، بعد اجتماع جمعيته العمومية الذي تم بحضور مراقب 
لتشكيل  أعضاء  تسعة  فــوز  عن  وأسفر  والفنون  الثقافة  إدارة  من 

مجلس اإلدارة الجديد.
بانتخاب  اإلداريــة  المناصب  توزعت  المجلس  اجتماع  وخالل 
وعيسى  للرئيس  نائبا  الريفي  مؤمن  والدكتور  رئيسا  علي خليفة 
كل  وعضوية  المالي  األمــيــن  الــرويــعــي  وعــلــي  عــامــًا  أمينًا  هــجــرس 
الدكتورة  عــمــران،  عبداهلل  الباكر،  عبدالرحمن  البحر،  أحمد  من 
المجلس  أجــرى  المطاوعة.  معصومة  والــدكــتــورة  الــجــودر  هــنــادي 
الــمــركــز عــلــى مــدى  فــي اجــتــمــاعــه األول مــراجــعــة شــامــلــة لمسيرة 
الجديدة  والمقترحات  األفكار  تــداول مجموعة من  وتم  قــرن،  ربع 
رفيع  ثقافي  بعمل  للنهوض  جــديــدة  فكرية  رؤيــة  عــن  عبرت  التي 
أنشطة ثقافية وفكرية  المستوى يتجاوز كل ما سبق تقديمه من 
مؤثرة جعلت المركز يحتل مكانة مرموقة بين مؤسسات المجتمع 
بأفكار  مفتوح  حــوار   في  أسهم  نوعيًا  واستقطب جمهورا  المدني 
جديدة  مقترحات  المجلس  ناقش  كما  ســائــد.  هــو  عما  مختلفة 
للتنظيم والتنسيق اإلداري وتأمين مصادر التمويل لتهيئة الوضع 
المبنى الجديد  لخطة عمل ثقافي متميز تستأثر بكل إمكانيات 
تواصل  التي  الكريمة  كانو  عائلة  وتجهيزه  بإنشائه  تفضلت  الذي 
بن  عبدالرحمن  الشريك  الــراعــي  لــروح  تحية  والمساندة  الــدعــم 
ليبقى  الثقافة،  فــي  االستثمار  رائــد  ثـــراه،  اهلل  طيب  كــانــو،  جاسم 

المركز نبتًة يجني حصادها شعب البحرين بأجياله المتعاقبة. 

} جانب من لقاء محافظ العاصمة مع عدد من األهالي.
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هذا ما فعله بنا »كوفيد-19«

تتغير أولويات الحياة دائما مع نضوج العقل، فأنت لست كما 
كنت قبل سنة أو سنوات من اآلن، ولن تكون كما أنت اليوم بعد سنة، 
وغير سلبي، وحين  إيجابيا  كونه  في  عاقل متفرد  كائن  فاإلنسان 
يفكر بطريقة إيجابية يصبح ذا فاعلية، ويشعر بالسعادة، وهو أمر 
واالختيار  القرار  وهي  أساسية  قواعد  ثالث  على  اعتمادا  يتحقق 

والمسؤولية، وهي قدرات يتفاوت حجمها من شخص آلخر.
ففي كل عام تجدد معرفتك بالعالم، قد تصدم، وتخذل، وتمرُّ 
بفصول قاسية، وتتجرع من كأس الحياة الُمر، ويبقى الشيء المهم 
المهم  فليس  أو مستجدات،  متغيرات  أي  مع  التعايش  كيفية  هو 
المشكلة بل ما سيفعله الفرد بعد المشكلة، وما فعله أثناء مروره 

بها وقدرته على التكيف معها.
هذا هو الدرس المستفاد من أزمة الجائحة التي ابتلينا بها 
وعاداتنا،  كورونا حياتنا،  زمن  غير  فقد  والداني،  القاصي  جميعا، 
ــم أولــويــاتــنــا، الــتــي كــانــت تــنــحــصــر فـــي وقـــت من  ــ وطــبــاعــنــا، واألهـ
والتجمعات  الماركات  وراء  واللهث  والسفرات  االقتناء  األوقات في 
وتلهينا  وتمتعنا  تشغلنا  كانت  التي  األمور  وغيرها من  والحفالت 
عن كثير من القيم والمعاني التي أزاحت عنها الستار هذه المحنة.
الغالبية  أو  الكثيرين  حــيــاة  فــي  األولـــويـــات  تــبــدلــت  لــقــد  نــعــم 
الذين باتوا ال يفكرون اليوم إال في الصحة ثم الصحة ثم الصحة، 
بالنسبة  وخــاصــة  المرحلة،  هــذه  فــي  النجوم  نجم  أصبحت  التي 
إلى هؤالء الذين مروا بتلك التجربة الَمَرضّية المريرة، أو الذين 
فقدوا أحباء لهم قتلهم هذا الفيروس اللعين، فليس هناك أمرُّ من 
أن يقعدك المرض فتصبح فجأة حبيسا جليسا في فراشك تنتظر 
الفرج أو الرحيل، وال يوجد أقسى من أن تفقد عزيزا عليك، فال 

يعلم ألم الفراق إال من ذاقه واكتوى بناره.
يقول أحد األطباء النفسيين إن فيروس كورونا يهاجم الجهاز 
الــعــصــبــي وتــحــديــدا الـــدمـــاغ، وهـــو مـــا يــــؤدي إلـــى حــــاالت نفسية 
وإنه قد تتلف  انتهائها،  تترافق مع اإلصابة، وتبقى بعد  وعصبية 
بعض خاليا الدماغ، مما يؤثر على النواقل العصبية الكيميائية، 
لها  بــدايــة  بــل  المشاكل،  انتهاء  يعني  ال  التعافي  يصبح  ثــم  ومــن 
ولكن في شكل آخر، إذ تؤكد الدراسات أن ذلك الفيروس يؤثر على 
المجتمع بشكل عام، وقد تصل اإلصابات النفسية بعده إلى %50 
ــادة مــعــدالت االنــتــحــار واإلصــابــة  مــن الــمــرضــى، وهــو مــا تفسره زيـ

باالكتئاب حول العالم اليوم.
يقول المفكر والخبير االقتصادي بيتر دراكر: 

»رتـــب أهــدافــك حــســب األلـــويـــات.. اجــعــل نــوايــاك خــالــصــة هلل 
تعالى.. نفذ.. قّيم النتائج«!

فعلى  الكثيرين،  لدى  الجائحة  تلك  ما حققته  بالفعل   هذا 
الرغم من تلك اآلثار المادية والنفسية المترتبة على هذا المرض، 
فإننا يجب أن ننظر إليه على أنه قد مثل نقطة تحول بالنسبة إلى 
الكثيرين، الذين قرروا إعادة ترتيب أولوياتهم عمال بتلك المقولة.
إن التغيير اإليجابي يبدأ من الداخل، وينعكس على السلوك 
الخارجي للفرد والمجتمع على السواء، وهذا ما أكده عالم النفس 
األمريكي الشهير ألبرت إليس، وهو ما أحدثه بنا حقا »كوفيد-19«.

halakamal99@hotmail.comهالة كمال الدين

وطن من�شغل 

بالعمل والإنجازات

محميد احملميد malmahmeed7@gmail.com

أول السطر
والقبض  الــعــامــة،  لــــآداب  المخالفين  عــلــى  الــقــبــض  ســرعــة 
المناطق،  إحــدى  في  آخرين  على  اعتدوا  الذين  األشخاص  على 
ــة الــقــانــون  يــؤكــد اليقظة األمــنــيــة، والــجــاهــزيــة الــرفــيــعــة، فــي دولـ
والمؤسسات، كما يؤكد أهمية وجود كاميرات تصوير في األماكن 

العامة لحفظ أمن المجتمع.
 وطن منشغل بالعمل واإلجنازات

مملكة  عــلــم  نـــرى  حينما  واالعـــتـــزاز  بــالــفــخــر  شــعــور  ينتابنا 
واألوســاط  الدولية  المحافل  في  خفاقا  عاليا  يرفرف  البحرين 
العالمية.. يزداد هذا الشعور عندما نشاهد احتفاء هيئات رفيعة 
يرتبط  كذلك حينما  الشعور  ويتضاعف  البحرينية..  بالمبادرات 
ذلك بنهج ورؤية القيادة الحكيمة، وكيف أن العمل الوطني انتقل 
وهنا  والبشرية،  اإلنسانية  لخدمة  العالمية  نحو  وتأثيره  صــداه 

مكمن الرسالة البحرينية الرفيعة.
ــنـــاء جــامــعــة مــوســكــو الــحــكــومــيــة  بـــاألمـــس أعـــلـــن مــجــلــس أمـ
الملك  الــجــاللــة  بمنح حــضــرة صــاحــب  قـــرارا  الــدولــيــة  للعالقات 
الــمــفــدى حــفــظــه اهلل  الــبــالد  بــن عــيــســى آل خليفة عــاهــل  حــمــد 
ورعاه، الدكتوراه الفخرية، تقديرا لدور جاللته النبيل في تعزيز 

التعايش السلمي والحوار بين األديان والثقافات المختلفة.
وباألمس القريب تفضل صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه اهلل، 
بــزيــارة مــشــروع مــركــز الــبــحــريــن الــدولــي لــلــمــعــارض والــمــؤتــمــرات 
اجتماع  في  سموه  ناقش  كما  تماما  الصخير،  بمنطقة  الجديد 
الــمــوضــوعــات  الــعــمــرانــي مــســتــجــدات  الــعــلــيــا للتخطيط  الــلــجــنــة 
والمخططات  المشاريع،  وطلبات  العقارات  بتصنيف  المتعلقة 

العامة لمشروع المدينة الرياضية وساحل خليج البحرين.
وباألمس أيضا، أعلنت هيئة األمم المتحدة للمرأة بالشراكة 
والتعاون مع مملكة البحرين من خالل مؤسسة المجلس األعلى 
األميرة  »جــائــزة  مــن  الثانية  الـــدورة  أعــمــال  إطــالق  رسميا  للمرأة 

سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة العالمية لتمكين المرأة«.
على  البحرين  مملكة  إعــالن محافظة  تــم  كــذلــك،  وبــاألمــس 
التوالي،  الرابع على  للعام  األولــى،  الفئة  الريادي، ضمن  موقعها 
السنوي  للتقرير  وفًقا  باألشخاص،  االتجار  مكافحة  مجال  في 

الصادر عن وزارة الخارجية األمريكية.
العالمية  تــم إطــالق جــائــزة ناصر بــن حمد  بــأيــام،  ومــن قبله 
لإلبداع الشبابي، وكذلك تم تكريم فريق الحرس الملكي بمناسبة 
إيفرست،  جبل  قمة  إلــى  بصعودهم  التاريخية  المهمة  إنجازهم 
وكذلك تم اعتماد »المنامة مدينة صحية« كأول عاصمة في إقليم 
وبالتزكية  الــجــمــارك  شــؤون  رئيس  فــوز  بجانب  المتوسط،  شــرق 
العديد  ثانية.. وهناك  لفترة  العالمية  الجمارك  برئاسة منظمة 
العالمية،  سماء  في  تحلق  بــدأت  التي  البحرينية  المبادرات  من 

وتؤكد مكانة مملكة البحرين الرفيعة دوليا.
الجهد  ثمار  وحصاد  واإلنــجــازات،  بالعمل  منشغل  وطن  هذا 
قناة  لترهات  لديه  وقت  وعقولهم، ال  أبنائه  بسواعد  والتخطيط 
لم  التي  أكاذيبها،  وفضح  الــرد  سوى  وأتباعها،  القطرية  الجزيرة 
تتمكن من تعطيل المسيرة التنموية الشاملة، مع مواصلة العمل 

واإلنجاز.. حفظك اهلل يا وطن.
آخر السطر

ــي »أمـــثـــال شــعــبــيــة« الــــذي يسرد  ــ جــمــيــل هــو الــبــرنــامــج اإلذاعـ
تــقــال،  ومــتــى  قــيــلــت،  ومــتــى  الشعبية،  األمــثــال  وحــكــايــات  قصصا 
من  تــعــزز  الــبــرامــج  هــذه  مثل  وقــعــت..  الــتــي  التاريخية  والحقبة 
واألجــمــل  عليها..  وتحافظ  األصيلة  الوطنية  والثقافة  الهوية 
الحمد  سعيد  المخضرمين:  األســـاتـــذة  تــقــديــم  مــن  أنــهــا  كــذلــك 

وأمينة الشمالن. 

لتطوير  نــوعــيــٍة  نــقــلــٍة  فــي 
موقعها ومنصتها اإللكترونية، 
دشـــنـــت هــيــئــة جـــــودة الــتــعــلــيــم 
المراجعات  »منصة  والتدريب 
ــادثــــات  ــمــــحــ ــيــــة والــ ــتــــرونــ ــكــ اإللــ
تبادل  عملية  لتسهيل  اآللية«؛ 
ــي تــتــطــلــبــهــا  ــتـ الـــمـــســـتـــنـــدات الـ
ــات الــتــي  ــعــ ــراجــ ــمــ عـــمـــلـــيـــات الــ
تـــقـــوم بـــهـــا وتــســلــيــمــهــا بــشــكــل 
ــتـــرونـــي؛ يــســايــر تــداعــيــات  إلـــكـ
ويتخطى  الــحــالــيــة،  الـــظـــروف 
التواصل التقليدي في تسليم 
والمستندات  الــوثــائــق  وتــســلــم 
من قبل المؤسسات التعليمية 
فترة  خالل  وذلــك  والتدريبية، 
التي  االفتراضية  المراجعات 
تــقــوم بــهــا الــهــيــئــة مــمــثــلــًة في 
الــمــدارس  أداء  مــراجــعــة  إدارة 
مــراجــعــة  وإدارة  الـــحـــكـــومـــيـــة، 
أداء المدارس الخاصة ورياض 
أداء  مراجعة  وإدارة  األطــفــال، 
مــؤســســات الـــتـــدريـــب الــمــهــنــي، 
مؤسسات  أداء  مراجعة  وإدارة 
الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي، بـــاإلضـــافـــة 
الــعــامــة  اإلدارة  عــمــلــيــات  ــى  إلــ
واالمتحانات  الوطني  لــإلطــار 
ــا تـــبـــنـــت هــيــئــة  ــمـ الـــوطـــنـــيـــة، كـ
جودة التعليم والتدريب تقنية 
الذكاء االصطناعي عن طريق 
ــة الـــمـــحـــادثـــة  ــيـ ــاصـ إضــــافــــة خـ
فــي   )Chatbot( اآللــــــيــــــة 

موقعها اإللكتروني.
التنفيذي  الــرئــيــس  قــالــت 
لهيئة جودة التعليم والتدريب 
الـــــدكـــــتـــــورة جـــــواهـــــر شـــاهـــيـــن 
الـــتـــوجـــه  »إنَّ  ــكــــي:  الــــمــــضــــحــ
ــع إلـــــى  ــ ــريــ ــ ــســ ــ واالنـــــــتـــــــقـــــــال الــ
الــتــحــول اإللــكــتــرونــي، وأتــمــتــة 
مــعــظــم الــعــمــلــيــات والــخــدمــات 
قد  الهيئة  ِقــَبــِل  مــن  المقدمة 
إدارة  فــي  نوعية  نقلة  أحــدثــت 
ـــا، وبــخــاصــة  عــمــلــهــا إلـــكـــتـــرونـــّيً
ــة  ــحــ ــائــ ــي جــ ــ ــشـ ــ ــفـ ــ فــــــــي ظــــــــل تـ
الــهــيــئــة  أنَّ  مــبــيــنــًة  ــا..  ــ ــورونــ ــ كــ
على  تحرص  تأسيسها،  ومنذ 
نــشــر تــقــاريــرهــا الـــدوريـــة على 

ــرونـــي؛ وذلـــك  ــتـ ــكـ مــوقــعــهــا اإللـ
لــــضــــمــــان ســــهــــولــــة الـــــوصـــــول 
إلــيــهــا، ولــالســتــفــادة مــنــهــا من 
بتطوير  المعنية  الجهات  قبل 
والشركاء  والــتــدريــب،  التعليم 
والمهتمين،  اإلستراتيجيين، 
ــن،  ــ ــيــ ــ ــدارســ ــ والــــبــــاحــــثــــيــــن، والــ
وأولياء األمور، تفعياًل للشراكة 
لتبادل  المطلوبة  المجتمعية 
االقـــتـــراحـــات، واألفـــكـــار، والـــرد 
عــلــى االســـتـــفـــســـارات، وتــكــويــن 
قـــــاعـــــدة بــــيــــانــــات إلـــكـــتـــرونـــيـــة 
ــا،  ــهـ ــلـ ــيـ ــلـ ــتـــحـ لــــلــــمــــعــــلــــومــــات لـ
واالســـتـــفـــادة مــنــهــا فــيــمــا يعود 
بالنفع على مؤسسات التعليم 

والتدريب في المملكة. 
أكدت  نفسه،  السياق  وفــي 
الرئيس التنفيذي على حرص 
المبادرات  تنفيذ  على  الهيئة 
ــا تـــســـريـــع  ــ ــهـ ــ ــأنـ ــ ــي مـــــــن شـ ــ ــتــ ــ الــ
لكافة  الرقمي  التحول  عملية 
ــا، وكــــــان مــــن أهــمــهــا  ــاتـــهـ خـــدمـ
إطــــــالق »مـــنـــصـــة الـــمـــراجـــعـــات 
اإللـــكـــتـــرونـــيـــة«، والـــتـــي تــهــدف 
ــادل الــمــســتــنــدات دون  ــبـ إلــــى تـ
الشخصي،  للحضور  الحاجة 
المستندات  استخدام  وتقليل 
الــــــــــــــورقــــــــــــــيــــــــــــــة، واألقــــــــــــــراص 
ـــ ــة، وأقــــــــــــراص الــ ــغــــوطــ ــمــــضــ الــ

DVD وUSB، كما تتميز هذه 
االستخدام،  بسهولة  المنصة 
البيانات  تحميل  على  والقدرة 
والـــمـــلـــفـــات الــكــبــيــرة الــحــجــم، 
مــــــع ضـــــمـــــان تــــوفــــيــــر أفـــضـــل 
إســتــراتــيــجــيــات أمــــن الــمــواقــع 

اإللكترونية.
 وحول تبني تقنية الذكاء 
ــق  ــريــ ــي عـــــــن طــ ــ ــاعــ ــ ــنــ ــ ــطــ ــ االصــ
ــة الـــمـــحـــادثـــة  ــيـ ــاصـ إضــــافــــة خـ
فــقــد   ،)Chatbot( ــة  ــيــ اآللــ
إلـــى  الـــمـــضـــحـــكـــي  د.  أشـــــــــارت 
الخاصية  هــذه  تفعيل  أهمية 
ــع اإللــــكــــتــــرونــــي؛  ــ ــوقـ ــ ــمـ ــ ــي الـ ــ فــ
لـــلـــتـــفـــاعـــل مــــــع مــتــصــفــحــيــه 
تمت  وتعليمات  لــغــة  بــواســطــة 
بــرمــجــتــهــا مـــســـبـــًقـــا، وتــقــديــم 

نــمــوذجــيــة عــن األسئلة  إجــابــة 
زواره  ــِل  ــ ــَبـ ــ ِقـ ــن  مــ ــة  ــروحـ ــمـــطـ الـ
ــوال  مــــــدار 24 ســـاعـــة طــ عـــلـــى 
أيــــــام األســـــبـــــوع، كـــمـــا ســتــعــمــل 
هـــــذه الـــخـــاصـــيـــة عـــلـــى تــوفــيــر 
بحيث  الهيئة،  موظفي  جهود 
ــة  ــابــ ــــي اإلجــ يـــرتـــكـــز دورهـــــــــم فـ
عـــــن الـــــتـــــســـــاؤالت الـــمـــعـــقـــدة، 
وتــحــلــيــل كــافــة االســتــفــســارات، 
المقدمة؛  الــخــدمــات  وتقييم 
مــمــا يــســهــم فـــي وضــــع حــلــول 
الخدمات  لتحسين  تطويرية 

التي تقدمها الهيئة.

ج������ودة ال��ت��ع��ل��ي��م ت���د����ش���ن م��ن�����ش��ة ال���م���راج���ع���ات 

الإل�����ك�����ت�����رون�����ي�����ة وال�����م�����ح�����ادث�����ة الآل�����ي�����ة

} د.جواهر المضحكي.

تنفيذ م�شاريع نوعيَّة ُت�شهم في بناء قطاع ف�شائي م�شتدام 

جهة ل�25  ة  مجانيَّ ودرا�شة  خدمة   30 من  الف�شاء«:اأكثر  »علوم 

تــعــمــُل الــهــيــئــة الــوطــنــيــة لــعــلــوم الــفــضــاء عــلــى تنفيذ عـــدد من 
الملك  الجاللة  صاحب  حضرة  رؤيــة  تحقيق  سبيل  في  المشاريع 
حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى، لبناء قطاع فضائي 
مــســتــدام مــن خـــالل الــنــهــوض بــعــلــوم الــفــضــاء وإنــشــاء بنية تحتية 
الكوادر  تطوير  في  والمساهمة  واألرض،  الفضاء  لمراقبة  سليمة 

الوطنية في هذا القطاع.

ــل تــلــك الــمــشــاريــع  ــ ومـــن أوائـ
وتحليل  لمعالجة  مختبر  إنشاء 
ــور الــفــضــائــيــة  ــ ــصـ ــ الـــبـــيـــانـــات والـ
لــتــلــبــيــة االحـــتـــيـــاجـــات الــوطــنــيــة 
مع  المستمر  التعاون  خــالل  من 
عــدد مــن وكـــاالت الــفــضــاء، حيث 
تعمل الهيئة على ابتعاث وتدريب 
التقنيات  أحــدث  على  منتسبيها 

والبرمجيات في هذا المجال.
ـــصـــل، أّكــــدت  ــتَّ وفــــي ســـيـــاٍق ُمـ
بالهيئة  الــمــشــاريــع  قــســم  رئــيــس 
الوطنية لعلوم الفضاء رشا العمد 
أكـــثـــر مـــن 30  قـــدمـــت  الــهــيــئــة  أنَّ 
خدمة ودراسة مجانية لـ25 جهة، 
على  اإليــجــابــيــة  آثـــارهـــا  تنعكس 
قطاعات  وعلى  جهة  من  األفـــراد 
مــتــنــوعــة فـــي الــمــمــلــكــة مـــن جهة 
النباتي  الــغــطــاء  كــدراســة  ــرى،  أخـ
ومـــراقـــبـــة صــحــة الــنــبــاتــات الــتــي 
ُتوّفر معلومات دقيقة وإحصاءات 
الغطاء  فــي  ر  التغيُّ عــن  ثــة  ُمــحــدَّ
ُتــســتــخــدم  أن  وُيـــمـــكـــن  الـــنـــبـــاتـــي، 
ــم  ــد فــــــي رســ ــاعــ ــســ كـــــمـــــؤشـــــرات تــ
التخاذ  مستقبلية  سيناريوهات 
الـــقـــرارات فــي الــوقــت الــمــنــاســب، 
فضاًل عن تقديمها لتصّور واضح 
القطاع  عن مدى صحة وسالمة 
الزراعي، ومساهمتها في تحقيق 

األمن الغذائي.
وأشـــــــــــارت رشــــــا الـــعـــمـــد الـــى 
الـــتـــي  الـــــــدراســـــــات  أبـــــــرز  ــن  ــ مـ ان 
ــي مـــجـــال عــلــوم  ــا فــ تـــــمِّ إنــــجــــازهــ
ــاء، هــــــي دراســــــــــــة درجــــــة  ــ ــضــ ــ ــفــ ــ الــ
والـــبـــحـــر  األرض  ســـطـــح  حــــــــرارة 
عــــن طـــريـــق الــــصــــور الــفــضــائــيــة، 
والـــتـــي تــســهــم فـــي الــتــعــرف على 
الـــحـــراري عــلــى مستوى  الــتــوزيــع 
ــر مــعــلــومــات  ــ ــوّف ــ الــمــمــلــكــة بــمــا ُي
ــاريــــع اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  ــم مــــشــ ــدعــ تــ

مــواقــع  وتــحــديــد  التشجير  مــثــل 
وطــرق  وأسبابها  الــحــرارة  ارتــفــاع 
عــالجــهــا، بــاإلضــافــة إلــى تحديد 
ــنـــاف  ــود بـــعـــض األصـ ــ مــــواقــــع وجــ
الصيد  من  والحد  األسماك  من 

الجائر، وغير المشروع.
حــصــر  دراســـــــة  انَّ  وأضــــافــــت 
تعداد النخيل وصحتها وتحديد 
ا في رسم  مواقعها، تلعب دورًا مهّمً
النخيل  لــتــوزيــع  خــارطــة وطــنــيــة 
ومــــراقــــبــــة أعــــــدادهــــــا وصــحــتــهــا 
ــًا، والــتــعــرف عــلــى الــمــخــزون  ــ دوريـ
يمكن  التي  التمور  مــن  الــغــذائــي 
إنــتــاجــهــا فــي الــبــحــريــن، وتــقــديــر 
يسهم  بما  السنوي  اإلنتاج  كمية 
فـــي دعـــم جــهــود األمــــن الــغــذائــي 
ــة  الــوطــنــي، نــاهــيــك عــن أّن دراسـ
النفطية  لــلــبــقــع  ــي  ــ اآللـ الـــرصـــد 
االصطناعي  الــذكــاء  بــاســتــخــدام 
من شأنها حماية الحياة البحرية 
االصطناعي  الــذكــاء  بــاســتــخــدام 
في  النفطية  االنسكابات  لرصد 
باستخدام  العربي  الخليج  مياه 

صور األقمار الصناعية.
دراســــــة  أن  الـــعـــمـــد  ــنــــت  ــ ــيَّ وبــ
ــلـــس الــشــمــســي في  مـــشـــروع األطـ
مملكة البحرين وتقدير إنتاجية 
عنصرًا  تعتبر  الشمسية،  األلــواح 
أساسيًا في تحديد جدوى تركيب 
توّفره من  لما  الشمسية،  األلواح 
الكهربائية  لإلنتاجية  تقديرات 
الشمسية،  األلــواح  من  الُمتوّقعة 
حــصــر  دراســــــــة  أنَّ  ــى  ــ إلــ ــرة  ــيـ ــشـ مـ
وتحديد  المحمية  البيوت  أعداد 
ُتوّفر  وتقدير مساحتها،  مواقعها 
مــعــلــومــات دوريـــــة ُمـــحـــّدثـــة حــول 
مواقع البيوت الزراعية المحمية 
يخدم  بما  ومساحتها  وأنــواعــهــا 
ــزراعـــي ويــدعــم جهود  الــقــطــاع الـ

الــغــذائــي إلــى جانب رصد  األمــن 
البيوت  منشأة  في  مخالفات  أي 

المحمية وجودتها.
الــتــوزيــع  دراســــــة  أن  ـــــــدت  وأكَّ
الـــجـــغـــرافـــي لـــمـــواقـــع الـــخـــدمـــات 
)الــــمــــدارس كـــمـــثـــال(، تــســهــم في 
قاعدة  لبناء  المعلومات  تجميع 
المؤسسات  عن  جغرافية  بيانات 
الجهات  لدعم جهود  ة  الخَدماتيَّ
الــرســمــيــة فـــي مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
كــمــراقــبــة الــتــوســع الــعــمــرانــي في 
السكانية  الكثافة  وتأثير  المدن 
عــلــى الــخــدمــات، ومــراقــبــة تــوافــر 
الطرق  مثل  الــداعــمــة  الــخــدمــات 
ــة ومـــواقـــف الـــســـيـــارات،  ــفــ واألرصــ
وتصميم وتنفيذ منصة سحابية 
لعرض التوزيع الجغرافي لمواقع 
ــدارس ُمــــــــزّودة بــالــمــعــلــومــات  ــمــ الــ

المهمة.
ُمــمــّثــلــة  الــهــيــئــة  أن  وذكـــــــرت 
ــا وإدارتـــــهـــــا  ــ ــهــ ــ ــ فــــي مـــجـــلـــس إدارت
التنفيذية حريصة على مواصلة 
جــهــودهــا الــمــبــذولــة فـــي تــطــويــر 
األبحاث العلمية وتنمية القدرات 

االبتكارية في تكنولوجيا األقمار 
الــصــنــاعــيــة، مـــؤكـــدة أنــــه يــجــري 
حــالــيــًا الــعــمــل عــلــى إطــــالق أول 
وبناؤه  تصميمه  تمَّ  صناعي  قمر 
مع  بــالــتــعــاون  بحرينية  بــســواعــٍد 
وجامعة  للفضاء  اإلمــارات  وكالة 
ر  الــُمــقــرَّ ومـــن  بــأبــوظــبــي،  خليفة 
أن يــتــم إطــالقــه مــع نــهــايــة الــعــام 

الجاري.
جاٍر  الصدد:  هــذا  في  وقالت 
كـــذلـــك إنـــشـــاء مــحــطــة فــضــائــيــة 
ــار  ــمــ ــر لــــأقــ ــبــ ــتــ ــخــ ــــــرة ومــ ُمــــــصــــــغَّ
الصناعية في أحد مباني جامعة 
مع  التعاون  خــالل  مــن  البحرين 
األقمار  ومراقبة  إلدارة  الجامعة 
ــــول عــلــى  ــــصـ ــــحـ الــــصــــنــــاعــــيــــة، والـ

البيانات ومعالجتها.
الــعــمــد بجهود  وأشــــادت رشـــا 
الوطنية  الهيئة  منتسبي  جميع 
اآلمال  أن  مؤكدًة  الفضاء،  لعلوم 
ــلـــى هـــــــؤالء الـــشـــبـــاب  مـــعـــقـــودة عـ
الــــذيــــن ُيـــمـــّثـــلـــون ثـــــــروة وطــنــيــة 
نفيسة ونواة لخلق قطاع فضائي 

مستدام لأجيال القادمة. 

مع غلق باب التقديم

ال���ت���ط���وع  ل����ب����رن����ام����ج  ط����ل����ب   400 م�����ن  اأك�����ث�����ر  ت����ق����دي����م 

دب����ي  2020 اإك���������ش����ب����و  ف������ي  ال����ب����ح����ري����ن  ج�����ن�����اح  ف������ي 
شــهــد بــرنــامــج الــتــطــوع فـــي جــنــاح مملكة 
الذي  دبي،   2020 إكسبو  في  الوطني  البحرين 
تنظمه هيئة البحرين للثقافة واآلثار بالتعاون 
مع تمكين، إقبااًل كبيرًا خاصة من فئة الشباب 
ــاب التسجيل،  بـ فــتــرة فــتــح  ــدى  وذلــــك عــلــى مـ
والــــذي أغــلــق أبـــوابـــه مــع وصــــول عـــدد طلبات 
التقديم على البرنامج إلى أكثر من 400 طلب.
وتشرف هيئة الثقافة على مشاركة مملكة 
دبــــي مـــن خــالل  إكــســبــو 2020  فـــي  الــبــحــريــن 
»الكثافة  شــعــار  يحمل  الـــذي  الوطني  الجناح 
مؤخرًا  أعلنت  الهيئة  وكانت  الــفــرص«.  تنسج 

االنتهاء من تشييد الجناح.
ومن أجل الوصول إلى أفضل المرشحين 
الثقافة  هيئة  ستبدأ  البرنامج  في  للمشاركة 
ــة الــطــلــبــات  ــ ــــدراسـ ــفـــتـــرة الــمــقــبــلــة بـ خـــــالل الـ
ــن ثــــم عـــقـــد مـــقـــابـــالت مــــع مــن  ــ الـــمـــقـــّدمـــة ومـ
تــم اخــتــيــارهــم فــي الــمــرحــلــة األولــــى، ومـــن ثم 
اخــتــيــارهــم  تــم  الــذيــن  الــمــتــطــوعــون  سيخضع 
تزويدهم  يشمل  خــاص  لتدريب  نهائي  بشكل 

بأفضل المهارات الالزمة لهم وسيتم تزويدهم 
بــمــخــتــلــف الــمــعــلــومــات الــمــتــعــلــقــة بــالــجــنــاح 
اإلكسبو  إلى  انطالقهم  قبل  البحرين  ومملكة 
المتحدة،  العربية  بــاإلمــارات  دبــي  مدينة  فــي 
حيث ستمكث كل مجموعة منهم لفترة محددة 

من مدة إقامة المعرض التي تمتد 6 شهور.
البحرين  مملكة  أن  الثقافة  هيئة  وتــؤكــد 
تعّول دائمًا على شباباها في أخذ زمام المبادرة 
والــمــشــاركــة فـــي صــنــاعــة الــمــنــجــز الــحــضــاري 
على  المملكة  مكانة  يعزز  أن  شأنه  مــن  الــذي 
ــمـــي، حـــيـــث مــن  ــالـ ــعـ الـــمـــســـتـــوى اإلقـــلـــيـــمـــي والـ
المزمع أن يعمل المتطوعون في الجناح على 
تــعــريــف الــــزوار بــجــنــاح الــبــحــريــن فــي اإلكسبو 
والثقافية  التاريخية  الحضارية  والمقومات 
تنظيم  فــي  المساهمة  إلــى  إضــافــة  للمملكة، 
وتنسيق الفعاليات واألنشطة التي يستضيفها 

الجناح.
 2020 إكسبو  في  البحرين  جناح  أن  يذكر 
دبـــي يــتــمــحــور حـــول مــفــهــوم الــكــثــافــة ويحاكي 

الـــســـمـــات الــتــركــيــبــيــة الــطــبــيــعــيــة والــحــضــريــة 
»تــواصــل  دبـــي   2020 إكــســبــو  ويــعــقــد  للمملكة. 
الــفــتــرة مــن 1  الــعــقــول وصــنــع المستقبل« فــي 
وهــو   ،2022 مــــارس   31 ولــغــايــة   2021 أكــتــوبــر 
مستوى  على  نوعه  من  واألكــبــر  األّول  الحدث 
ــــط وأفــريــقــيــا وجــنــوب  مــنــطــقــة الـــشـــرق األوســ
آسيا. ومن المتوّقع أن يستقطب إكسبو 2020 
السّتة  األشــهــر  مـــدار  الـــزوار على  دبــي ماليين 
زّواره  مــن   %70 يكون  أن  والمتوقع  النــعــقــاده، 
الــعــربــّيــة المتحدة  ــة اإلمــــــارات  ــارج دولــ مــن خــ
البحرين  مملكة  يمنح  الــذي  األمــر  الشقيقة، 
ــب لــتــعــزيــز حــضــورهــا ضــمــن مــنــاخ  فـــضـــاًء أرحــ

تجاري واقتصادي مفتوح.
ولالستفسارات،  المعلومات  من  وللمزيد 
يمكن التواصل مع فريق جناح مملكة البحرين 
اإللكتروني  البريد  عبر  دبــي   2020 إكسبو  فــي 
culture.gov.@BahrainPavilion2020
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نيابة عن جاللة امللك.. 

نا�صر بن حمد ي�صارك يف حفل افتتاح قاعدة 3 يوليو يف م�صر
اجلاللة  �صاحب  ح�صرة  عن  نيابة 

امللك حمد بن عي�صى اآل خليفة عاهل البالد 

�صمو  �صارك  ورعاه،  اهلل  حفظه  املفدى 

ممثل  خليفة  اآل  حمد  بن  نا�صر  ال�صيخ 

و�صوؤون  الإن�صانية  لالأعمال  امللك  جاللة 

قائد  الوطني  الأمن  م�صت�صار  ال�صباب 

 3 قاعدة  افتتاح  حفل  يف  امللكي،  احلر�س 

على  جرجوب  مبنطقة  البحرية  يوليو 

ال�صاحل ال�صمايل الغربي بجمهورية م�صر 

العربية، وذلك تلبية لدعوة كرمية تلقاها 

جاللة امللك املفدى من اأخيه فخامة الرئي�س 

عبدالفتاح ال�صي�صي رئي�س جمهورية م�صر 

اليوم  هذا  اأقيم  والذي  ال�صقيقة  العربية 

برعاية وح�صور فخامته.

رمًزا  الكرمية  الدعوة  هذه  وتاأتي 

التاريخية  العالقات  لقوة  وجت�صيًدا 

ال�صنني  عرب  واملمتدة  الرا�صخة  الأخوية 

التي جتمع بني البلدين وال�صعبني ال�صقيقني 

فخامة  واأخيه  املفدى  امللك  جاللة  بقيادة 

تهدف  والتي  ال�صي�صي  عبدالفتاح  الرئي�س 

تتنامى يف  التي  العربية  القوة  تعزيز  اإىل 

العالقات  هذه  ظل  يف  واأنه  الع�صر،  هذا 

اإىل  �صنم�صي  الوثيق  والتعاون  املتميزة 

البحرين  مملكة  اأن  كما  اأكرب،  بثقة  العامل 

التي  والنوعية  الكبرية  بالإجنازات  تفخر 

ال�صقيقة  العربية  ت�صهدها جمهورية م�صر 

جميع  يف  امل�صري  الرئي�س  فخامة  بقيادة 

امليادين.

ال�صيخ  �صمو  اأعرب  املنا�صبة  وبهذه 

ت�صرفه  عن  خليفة  اآل  حمد  بن  نا�صر 

البحرية  يوليو   3 قاعدة  افتتاح  بح�صور 

امللك  اجلاللة  �صاحب  ح�صرة  عن  نيابة 

البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�صى  بن  حمد 

املفدى حفظه اهلل ورعاه، حيث نقل حتيات 

اإىل  وتهانيه  اجلاللة  �صاحب  ح�صرة 

افتتاح  مبنا�صبة  امل�صري  الرئي�س  فخامة 

القاعدة البحرية.

العايل  بامل�صتوى  �صموه  واأ�صاد 

امل�صرية  القوات  اأبدته  الذي  واملتقدم 

الفتتاح  خالل  جرت  التي  املناورات  يف 

والتي عك�صت كفاءة هذه القوات وقدرتها 

وامل�صوؤوليات  املهام  خمتلف  تنفيذ  على 

 3 قاعدة  اأن  �صموه  واأكد  بها،  املنوطة 

ال�صروح  من  واحدة  تعد  البحرية  يوليو 

التطور  تعك�س  التي  احلديثة  الع�صكرية 

القوات  حتقيقه  توا�صل  الذي  والتقدم 

امل�صلحة امل�صرية يف ظل دعم وتوجيهات 

�صموه  متمنًيا  امل�صري،  الرئي�س  فخامة 

جلمهورية م�صر العربية و�صعبها ال�صقيق 

كل التقدم والزدهار، واأن يدمي اهلل عليهما 

الأمن وال�صتقرار والرخاء يف ظل القيادة 

عبدالفتاح  الرئي�س  لفخامة  احلكيمة 

ال�صي�صي.

»الداخلية« حري�صة على اإبقاء اململكة خالية من جرمية الجتار بالأ�صخا�ص

مدير املباحث: 15 ق�صية اجتار بالب�صر حتى منت�صف 2021

نا�صر بن حمد يرعى موؤمتر »القلب الريا�صي« الطبي يف دي�صمرب

حتت رعاية �صمو ال�صيخ نا�صر بن حمد اآل خليفة ممثل 

جاللة امللك لالأعمال الإن�صانية و�صوؤون ال�صباب، وبتنظيم 

من قبل وزارة ال�صحة ومركز حممد بن خليفة التخ�ص�صي 

للقلب بالتعاون مع املجل�س الأعلى لل�صباب والريا�صة، فقد 

تقرر عقد املوؤمتر الأول لطب القلب الريا�صي حتت �صعار 

دي�صمرب   4 وحتى   2 من  الفرتة  يف  الريا�صي«،  »القلب 

2021، وذلك مب�صاركة وا�صعة من املتخ�ص�صني يف طب 

القلب الريا�صي مبملكة البحرين وال�صرق الأو�صط وعدد من 

دول العامل.

عادل  الدكتور  للموؤمتر  املنظمة  اللجنة  رئي�س  وعرب 

خليفة رئي�س ق�صم كهرباء القلب مبركز حممد بن خليفة اآل 

خليفة التخ�ص�صي للقلب، عن جزيل �صكره وامتنانه ل�صمو 

لفعاليات  رعايته  على  خليفة  اآل  حمد  بن  نا�صر  ال�صيخ 

املوؤمتر، م�صرياً اإىل الهتمام الكبري الذي يوليه �صموه لرعاية 

�صحة الريا�صيني باململكة.

الذي  الكبري  الدكتور عادل خليفة بالهتمام  اأ�صاد  كما 

لأعمال  ال�صحة  وزيرة  ال�صالح  �صعيد  بنت  فائقة  توليه 

جلنة درا�صة اأ�صباب الوفاة باملما�صي وال�صالت الريا�صية 

منذ تاأ�صي�صها وحتى �صدور تو�صياتها، م�صرياً اإىل اأن اللجنة 

حظت بدعم كبري من الوزارة، مما وفر بيئة منا�صبة لتحقيق 

للمجل�س  العامة  الأمانة  بجهود  اأي�صاً  نوه  كما  اأهدافها، 

الأعلى لل�صباب والريا�صة، والدعم الكبري الذي اأوله ال�صيخ 

منذ  للمجل�س  العام  الأمني  خليفة  اآل  اإبراهيم  بن  �صلمان 

الأمانة  اللجنة وحتى �صدور تو�صياتها، وحر�س  ت�صكيل 

العامة للمجل�س على ال�صتمرار يف تقدمي الدعم لتنفيذ ما 

�صدر عن اللجنة من تو�صيات.

»القلب  موؤمتر  اأن  اإىل  خليفة  عادل  الدكتور  واأ�صار 

نا�صر  ال�صيخ  �صمو  لتوجيهات  تنفيذاً  ياأتي  الريا�صي« 

باملما�صي  الوفاة  اأ�صباب  درا�صة  ب�صاأن  خليفة  اآل  حمد  بن 

لدرا�صة  جلنة  ت�صكيل  مت  حيث  الريا�صية،  وال�صالت 

الأ�صباب وحتديد طرق الوقاية برئا�صة الدكتور عبدالرحمن 

للمجل�س  العامة  الأمانة  عن  ممثلني  وبع�صوية  ع�صكر، 

الأعلى لل�صباب والريا�صة، ووزارة ال�صحة، ووزارة الرتبية 

والتعليم، ووزارة �صئون ال�صباب والريا�صة، ووزارة �صئون 

الإعالم، بالإ�صافة اإىل مركز حممد بن خليفة للقلب، وجممع 

م�صت�صفى ال�صلمانية الطبي، م�صرياً اإىل اأن اللجنة اأ�صدرت 

تو�صياتها، التي كان من اأبرزها تنظيم هذا املوؤمتر، الذي يعد 

الأول من نوعه على م�صتوى دول املنطقة.

املهم  الدور  للموؤمتر  املنظمة  اللجنة  رئي�س  وبني 

املوؤمتر، ل�صيما واأن املواطنني يولون اهتماماً  الذي ميثله 

مبمار�صة الأن�صطة الريا�صية كنمط حياة يومي، اإىل جانب 

خمتلف  يف  باململكة  الريا�صة  ملحرتيف  الكبري  الن�صاط 

الألعاب وامل�صابقات، م�صرياً اإىل اأن املجل�س الأعلى لل�صباب 

يتعلق  حموراً  العامة  �صيا�صاته  �صمن  و�صع  والريا�صة 

»جعل  على  وين�س  الريا�صة،  ممار�صة  على  بالت�صجيع 

الريا�صة اأ�صلوب حياة«، م�صتطرداً اأن ذلك احلراك الريا�صي 

التي  ال�صليمة  املمار�صات  باأ�ص�س  تثقيفاً  يواكبه  اأن  يجب 

توؤدي اإىل ا�صتفادة اجل�صم دون الإ�صرار ب�صحة املمار�س، 

نقا�صية  وحلقات  حما�صرات  تنظيم  �صيتم  اأنه  اإىل  منوهاً 

متنوعة خالل الفرتة املقبلة و�صولً اإىل موعد انعقاد املوؤمتر 

يف دي�صمرب املقبل.

�صرح مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة اجلنائية 

يف  متثل  جديًدا  دولًيا  اإجناًزا  حققت  البحرين  مملكة  باأن 

حفاظ اململكة على موقعها يف الفئة الأوىل ملكافحة الجتار 

وزارة  تقرير  يف  التوايل  على  الرابع  للعام  بالأ�صخا�س 

اخلارجية الأمريكية ال�صنوي.

وبهذه املنا�صبة رفع املدير العام لالإدارة العامة للمباحث 

اململكة  لقيادة  التهاين والتربيكات  اأ�صدق  والأدلة اجلنائية 

الر�صيدة بهذا الإجناز وعلى راأ�صها ح�صرة �صاحب اجلاللة 

املفدى  البحرين  اآل خليفة ملك مملكة  امللك حمد بن عي�صى 

و�صاحب ال�صمو امللكي الأمري �صلمان بن حمد اآل خليفة ويل 

العهد رئي�س جمل�س الوزراء والفريق اأول ال�صيخ را�صد بن 

عبداهلل اآل خليفة وزير الداخلية، موؤكًدا اأن هذا الإجناز الدويل 

اهلل  حفظه  املفدى  امللك  جاللة  لتوجيهات  ثمرة  جاء  الكبري 

ورعاه وروؤيته ال�صديدة وحر�صه على اإر�صاء قواعد امل�صاواة 

وتعزيز حقوق الإن�صان لكل املواطنني واملقيمني على اأر�س 

اململكة دون متييز، وهو ما يعك�س حجم اجلهود امل�صتمرة 

راأ�صها  البحرين وعلى  تبذلها كافة اجلهات يف مملكة  التي 

متييز  دون  الإن�صان  حقوق  قيم  لرت�صيخ  الداخلية  وزارة 

ا ترجمة فعلية  ب�صبب الدين اأو اللغة اأو العرق، كما جاء اأي�صً

ل�صيا�صات وتوجهات وزارة الداخلية يف هذا املجال.

واأكد املدير العام على حر�س وزارة الداخلية من خالل 

تعاونها مع خمتلف اجلهات احلكومية لإبقاء اململكة خالية 

من هذه اجلرمية العاملية باأنواعها و�صورها كافة، والت�صدي 

لها من خالل ا�صتحداث الآليات الكفيلة بالق�صاء عليها يف حال 

ظهور موؤ�صرات تدل على وجودها، كا�صًفا اأن وزارة الداخلية 

تتخذ جمموعة من التدابري ل�صمان التن�صيق والتعاون بني 

�صمن  اجلرمية  هذه  ملكافحة  والأهلية  احلكومية  اجلهات 

الوطنية  ال�صرتاتيجية  ت�صمنتها  التي  والآليات  الروؤى 

ملكافحة الإجتار بالأ�صخا�س، كما �صدد على اأن جرمية الجتار 

بالأ�صخا�س خمالفة ملبادئ جميع الأديان ال�صماوية لنتهاكها 

الكرامة الإن�صانية التي حر�صت على �صونها، وتعد خمالفة 

�صريحة للمبادئ الإن�صانية التي كفلتها الت�صريعات الوطنية 

مبا ت�صمنته من اأحكام موؤيدة لتلك الن�صو�س ومن�صجمة مع 

التفاقيات واملعايري الدولية بهذا ال�صاأن.

والأدلة  للمباحث  العامة  الإدارة  عام  مدير  واأو�صح 

اجلنائية اأن تقرير وزارة اخلارجية الأمريكية لفت النظر اإىل 

اجلهود التي حققتها مملكة البحرين واأدت اىل ا�صتمرار بقاء 

ت�صنيفها يف هذه املرتبة ملدة اأربع �صنوات متتالية، موؤكًدا على 

تنامي اجلهود ملحاربة تلك الظاهرة، ومنوًها باآليات التحقيق 

بالإجتار  املتعلقة  احلالت  من  عدد  والق�صائي يف  اجلنائي 

بالأ�صخا�س، اإىل جانب اجلهود التي تبذل يف تدريب خمتلف 

امل�صوؤولني بوزارة الداخلية على اآليات التعامل مع ال�صحايا.

ويف هذا اجلانب اأ�صار مدير عام الإدارة العامة للمباحث 

والأدلة اجلنائية اإىل ما حتقق من خالل اإدارة مكافحة الإجتار 

للمباحث  العامة  بالإدارة  العامة  الآداب  وحماية  بالب�صر 

والأدلة اجلنائية خالل الفرتة من 1 يناير ولغاية 30 يونيو 

2021م، حيث بلغ جمموع الق�صايا خالل الفرتة املذكورة 

15 ق�صية وبلغ جمموع املتهمني 28 متهًما ومتهمة يحملون 

9 جن�صيات خمتلفة، وبلغ عدد املجني عليهن الذين مت الدعم 

جن�صيات  خم�س  من  �صحية   39 لهم  والق�صائي  النف�صي 

اإليها ما بني الجتار  امل�صار  الق�صايا  تلك  خمتلفة، وتنوعت 

والجتار  مربر  بدون  العمال  اأجور  حجز  اإىل  بالأ�صخا�س 

بالأ�صخا�س والتحري�س اأو امل�صاعدة على الفجور اأو الدعارة 

و الإكراه على الفجور و القب�س اأو احلجز اأو احلرمان من 

احلرية بغري وجه حق.

وخالل العام املن�صرم بلغ جمموع الق�صايا التي با�صرتها 

الإدارة العامة 21 ق�صية، وبلغ عدد املتهمني لتلك الق�صايا 

31 متهًما يحملون جن�صيات خمتلفة، وبلغ عدد املتهمات 23 

متهمة من جن�صيات خمتلفة، وبلغ عدد املجني عليهن خالل 

تلك الفرتة 55 �صحية من 10 جن�صيات.

والأدلة  للمباحث  العامة  الإدارة  عام  مدير  اأ�صار  كما 

مع  جنب  اإىل  جنًبا  التوعوية  اجلهود  اإىل  ا  اأي�صً اجلنائية 

اجلهود الأمنية، حيث مت تنظيم معار�س توعوية مبنا�صبة 

اليوم العاملي ملكافحة الجتار بالأ�صخا�س وتنظيم حمالت 

توعوية يف حمافظات اململكة كافة تت�صمن توزيع مطبوعات 

اجلمهور،  من  عدد  اأكرب  اإىل  للو�صول  لغات  بعدة  توعوية 

بالإ�صافة اإىل تنظيم العديد من الندوات الأمنية الفرتا�صية 

واملحا�صرات يف هذا املجال.

امللك يتلقى برقية تهنئة 

من ال�صيخ خالد بن عبداللـه

جاللة امللك يتلقى

 برقية تهنئة من وزير الداخلية

بن  حمد  امللك  اجلاللة  �صاحب  ح�صرة  تلقى 

عي�صى اآل خليفة ملك البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه، 

اآل خليفة  برقية تهنئة من ال�صيخ خالد بن عبداهلل 

نائب رئي�س جمل�س الوزراء مبنا�صبة قرار جمل�س 

الدولية  للعالقات  اأمناء جامعة مو�صكو احلكومية 

منح جاللته الدكتوراه الفخرية، وذلك تقديًرا لدور 

بني  واحلوار  ال�صلمي  التعاي�س  تعزيز  يف  جاللته 

الأديان والثقافات.

ورفع نائب رئي�س جمل�س الوزراء يف الربقية 

ال�صامي  املقام  اإىل  والتربيكات  التهاين  اآيات  اأ�صمى 

حل�صرة �صاحب اجلاللة بهذه املنا�صبة، معرًبا عن 

الذي  الدويل  التقدير  بهذه  والعتزاز  الفخر  بالغ 

يوايل  التي  واملخل�صة  ال�صادقة  اجلهود  يعك�س 

ال�صلمي  التعاي�س  تعزيز  �صبيل  يف  بذلها  جاللته 

املختلفة  والثقافات  الأديان  بني  احلوار  وت�صجيع 

ودعم الأمن وال�صالم وال�صتقرار يف منطقة ال�صرق 

الأو�صط والعامل اأجمع.

بن  حمد  امللك  اجلاللة  �صاحب  ح�صرة  تلقى 

اهلل  حفظه  املفدى  البالد  ملك  خليفة  اآل  عي�صى 

ال�صيخ  ركن  اأول  الفريق  من  تهنئة  برقية  ورعاه، 

رفع  الداخلية،  وزير  خليفة  اآل  عبداهلل  بن  را�صد 

التهاين  اآيات  اأ�صمى  ال�صامي  مقام جاللته  اىل  فيها 

جامعة  اأمناء  جمل�س  قرار  مبنا�صبة  والتربيكات 

مو�صكو احلكومية للعالقات الدولية مبنح جاللته 

الدكتوراه الفخرية، تقديراً لدور جاللته يف تعزيز 

والثقافات  الأديان  بني  واحلوار  ال�صلمي  التعاي�س 

املختلفة.

الفخر  عن  برقيته  يف  الداخلية  وزير  واأعرب 

ياأتي  الذي  الرفيع  الدويل  الإجناز  بهذا  والعتزاز 

من  املفدى  امللك  جاللة  به  يحظى  ما  على  تاأكيداً 

روؤية  انطالقا من  العامل،  دول  وتقدير بني  احرتام 

جاللته الثاقبة وطموحاته العالية لتحقيق مبادئ 

و�صون  وامل�صاواة  والعدل  الدميقراطي  احلكم 

احلقوق واحلريات واإ�صهامات جاللته يف ن�صر قيم 

ال�صالم والت�صامح بني خمتلف الأديان والثقافات.

نائب رئي�س جمل�س الوزراء

وزير الداخلية
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 ال�صفري ال�صيني يف حوار لـ»الأيام«

البحـــرين قــــادرة علـــى اأن تــكــون مــركـــًزا للــذكــــاء ال�صــطـنــاعــــي 

[ بعد مرور 100 ع�م على ت�أ�شي�س احلزب ال�شيوعي 

ال�شيني الذي يعترب اكرب حزب �شي��شي يف الع�مل، وي�شل 

يرى  كيف  فرد،  مليون   91 من  اأكرث  اإىل  اأع�ش�ئه  عدد 

ال�شينيون م�شرية احلزب الذي ا�شتط�ع احلف�ظ على اخلط 

ال�شيوعي ويف الوقت ذاته خلق ا�شرتاكية ذات مزاي� تتكيف 

مع التطور وحتقيق طفرات اقت�ش�دية كبرية؟

- بال �سك اأن احلزب ال�سيوعي ال�سيني، هو حزب �سيا�سي 

جريء يف الإ�سالح والبتكار، و�سلك احلزب ال�سيوعي ال�سيني، 

انطالقا من الواقع، طريق ال�سرتاكية ذات اخل�سائ�ص ال�سينية، 

مع التم�سك بالندماج بني القيم واملبادئ الأ�سا�سية للمارك�سية 

العملية  واملمار�سات  الأول  املقام  يف  الإن�سان  ت�سع  التي 

يف  ال�سيني  ال�سيوعي  للحزب  الكفاح  هدف  ميثل  اإذ  لل�سني، 

تلبية تطلعات ال�سعب ال�سيني اإىل حياة جميلة، فمنذ تاأ�سي�ص 

ال�سعبية قبل 72 عاما، حقق احلزب احلاكم  ال�سني  جمهورية 

الإجنازات املثرية لالإعجاب، وخلق ثالث معجزات وهي التنمية 

ال�سيني،  ال�سيوعي  احلزب  قيادة  حتت  ال�سريعة،  القت�سادية 

الت�سنيع  م�سار  ال�سني  اأكملت  فقط،  عقود  ب�سع  غ�سون  ففي 

النظام  وبنت  قرون،  عدة  فيه  املتقدمة  الدول  ا�ستغرقت  الذي 

ال�سناعي الأكرث ا�ستكمال يف العام، واأ�سبحت ثاين اأكرب اقت�ساد 

العام  ومنذ  العاملي.  امل�ستوى  على  ال�سلع  يف  تاجر  واأكرب 

لل�سني  املحلي  الناجت  اإجمايل  ارتفع   ،2020 العام  اإىل   1952

ن�سيب  ومنا  يوان،  تريليون   100 اإىل  يوان  مليار   67.9 من 

الفرد من الناجت املحلي الإجمايل من 119 يوان اإىل 72.4 األف 

الثانية فكانت ال�ستقرار الجتماعي الطويل  اأما املعجزة  يوان. 

ال�سيني  ال�سيوعي  احلزب  �سمود  عن  نتحدث  عندما  الأجل 

الكبرية  املهمة  حتقيق  يف  املتمثلة  الكبرية  الختبارات  اأمام 

واملعقدة للتنمية والإ�سالح والتغريات العميقة على امل�ستويني 

على  املحافظة  نف�سه  الوقت  ويف  والجتماعي،  القت�سادي 

يف  فعال  ب�سكل  الأمد  طويل  والجتماعي  ال�سيا�سي  ال�ستقرار 

ال�سني. واليوم جند اأن عدد ال�سكان املتو�سطي الدخل، قد اأ�سبح 

انت�سل قرابة 800 مليون �سخ�ص  اأكرث من 400 مليون، فيما 

من براثن الفقر يف ال�سني. اأما املعجزة الثالثة، فكانت ال�سعود 

للقوى  القدمي  ال�ستعماري  امل�سار  عن  تخلت  فال�سني  ال�سلمي، 

التقليدية، وتنتهج دائما �سيا�سة خارجية �سلمية م�ستقلة. ولو 

نظرنا على مدار العقود ال�سبعة املا�سية، جند اأن ال�سني مل تبداأ 

اأي حرب �سد اآخرين، ومل حتتل �سربا من اآرا�سي الآخرين. لقد 

كر�سنا يف الد�ستور التزامنا بالتنمية ال�سلمية، مما يجعل ال�سني 

دولة وحيدة يف العامل تعهدت بهذا الوعي اجلدي.

[ م�ذا عن الهيمنة؟

- ال�سني ل ت�سعى للهيمنة، بل نحن نقف بحزم مع العامل 

�سد الهيمنة، كلمات مثل »الإكراه« و»التنمر« لي�ست يف قامو�ص 

الدبلوما�سية ال�سينية اأبدا. نحن ملتزمون بطريق جديد للتبادل 

املواجهة  من  بدل  وال�سراكة  باحلوار  اللتزام  وهو  الدول،  بني 

والتحالف، اإذ ن�سعى اإىل تطوير التعاون الودي مع جميع الدول 

على اأ�سا�ص املبادئ اخلم�سة للتعاي�ص ال�سلمي. ندعو دائما اإىل 

وثرواتها  حجمها  عن  النظر  بغ�ص  الدول  جميع  بني  امل�ساواة 

وقوتها، ونحرتم حقوق �سعوب جميع البلدان يف اختيار م�سار 

التنمية اخلا�ص بهم، ونعار�ص تنمر القوي على ال�سعيف، اأو 

ال�سعي وراء الهيمنة. ال�سني دائما قوة من اأجل ال�سالم والتنمية 

والتقدم، اإذ يحظى احلزب ال�سيوعي ال�سيني بدعم وا�سع النطاق 

من ال�سعب الذي يفتخر باإجنازات احلزب، وهو ما انعك�ص على 

املتناغمة  بالعالقة  و�سفها  التي ميكن  باحلزب،  ال�سعب  عالقة 

واملتالحمة.

[ كيف تبدو عالقة احلزب ال�شيوعي ال�شيني ب�لأحزاب 

الأحزاب  وكذلك  اأخرى،  دول  يف  احل�كمة  غري  ال�شيوعية 

ال�شي��شية الأخرى حول الع�مل؟

والعامل  العامل،  فهم  اإىل  بحاجة  ال�سني  لنكن �سريحني.   -

بحاجة اإىل فهم ال�سني اأي�سا. لذا يويل احلزب ال�سيوعي ال�سيني 

ت�ستند  والتي  اخلارجية  التبادلت  لتعزيز  كبرية  اأهمية  دائما 

وعدم  املتبادل،  والحرتام  الكاملة،  وامل�ساواة  ال�ستقاللية  على 

باعتبارها  البع�ص،  لبع�سنا  الداخلية  ال�سوؤون  يف  التدخل 

مع  التعامل  يف  ال�سيني  ال�سيوعي  للحزب  الأربعة  املبادئ 

دوليا.  بها  واعرتافا  فهما  اكت�سبت  قد  الأحزاب،  بني  العالقات 

وقد اأقام احلزب ال�سيوعي ال�سيني اأ�سكال خمتلفة من العالقات 

مع اأكرث من 600 حزب �سيا�سي ومنظمة �سيا�سية يف اأكرث من 

160 دولة ومنطقة، من بينها الأحزاب احلاكمة، وكذلك اأحزاب 

لي�ص  البلدان  يف  ال�سيا�سية  والأحزاب  الرئي�سية  املعار�سة 

فقط احلزب  لي�ص هناك  ال�سني،  مع  دبلوما�سية  لديهم عالقات 

ال�سرتاكي  اأي�سا احلزب  العمال، ولكن هناك  ال�سيوعي وحزب 

الودية  التبادلت  خالل  من  املحافظني.  وحزب  العمل  وحزب 

قنوات خمتلفة، ميكن  م�ستويات خمتلفة، وعرب  باأ�سكال وعلى 

مع  ب�سراحة  النظر  وجهات  تبادل  ال�سيني  ال�سيوعي  للحزب 

اأنواع خمتلفة من الأحزاب ال�سيا�سية حول خمتلف الق�سايا ذات 

اأ�سا�ص  على  والتبادلت  احلوار  هذا  مثل  اإن  امل�سرتك.  الهتمام 

الحتفاظ  مع  م�سرتكة  اأر�سية  اإىل  وال�سعي  املتبادل  الحرتام 

وال�سداقة  املتبادل  التفاهم  تعميق  يف  ي�ساعد  ل  باخلالفات 

والتعاون فح�سب، ولكن اأي�سا يفيد العامل يف ال�سالم والتنمية 

والتقدم. وخالل جائحة كورونا، اأر�سل اأكرث من 650 قائدا من 

اأكرث من 330 حزبا ومنظمة �سيا�سية يف اأكرث من 140 دولة 

تعازيهم  اأعربوا عن  اأو  ال�سيني،  ال�سيوعي  اإىل احلزب  برقيات 

وت�سامنهم من خالل و�سائل اأخرى. ومن اأجل م�ساعدة العامل يف 

مكافحة الوباء، اأر�سل احلزب ال�سيوعي ال�سيني برقيات اإىل اأكرث 

من 110 قواد لالأحزاب ال�سيا�سية يف اأكرث من 60 دولة، حيث 

ال�سيطرة  يف  وممار�ساتها  ال�سني  جتربة  �سامل  ب�سكل  ي�سرح 

على اجلائحة. كما وفر احلزب ال�سيوعي ال�سيني املواد الالزمة 

الختبار  ومعدات  الواقية  واملالب�ص  الأقنعة  مثل  عاجل  ب�سكل 

ومولدات الأك�سجني والأدوية ذات ال�سلة، مبا يقدم امل�ساهمات 

الفعالة للبلدان يف مواجهة اجلائحة.

[ هن�ك من يرى اأن وجود اأحزاب �شي��شية يف ال�شني 

ال�شني ل حتكم  اأن  لي�شت �شيوعية غري ك�ف للربهنة على 

للتعددية  ح�جة  هن�ك  وب�لت�يل  الواحد،  احلزب  بقب�شة 

بقب�شة  حتكم  ال�شني  هل  ال�شي��شية..  وامل�ش�ركة  احلزبية 

على  يقوم  نظ�ًم�  تتبنى  فعليً�  ال�شني  اأن  اأم  واحد؟  حزب 

قي�دة  حتت  الأحزاب  بني  ال�شي��شي  والت�ش�ور  التع�ون 

الأحزاب  متعدد  نظ�ًم�  ولي�س  ال�شيني،  ال�شيوعي  احلزب 

على الطراز الغربي؟

- النظام احلزبي يف ال�سني لي�ص نظاما متعدد الأحزاب اأو 

نظاما ثنائي احلزب، ول نظام احلزب الواحد، ولكنه نوع جديد 

من النظام احلزبي للتعاون متعدد الأحزاب والت�ساور ال�سيا�سي 

لهذا  الأ�سا�سي  ال�سيني. والهيكل  ال�سيوعي  حتت قيادة احلزب 

احلاكم،  احلزب  هو  ال�سيني  ال�سيوعي  احلزب  اأن  هو  النظام 

اأخرى  دميقراطية  اأحزاب  لثمانية  ال�سيا�سية  امل�ساركة  مع 

والرابطة  ال�سيني،  للكومينتانغ  الثورية  اللجنة  ذلك  يف  مبا 

لبناء  ال�سينية  الدميقراطية  واجلمعية  ال�سينية،  الدميقراطية 

واحلزب  الدميقراطية،  لتنمية  ال�سينية  واجلمعية  الوطن، 

قونغ  ت�سي  وحزب  ال�سينيني،  والعمال  للفالحني  الدميقراطي 

ال�سينى، وجمعية جيو�سان، وع�سبة احلكم الذاتي الدميقراطية 

عملية  تكون  اأن  ال�سني  يف  احلزبي  النظام  ويكفل  التايوانية. 

�سنع القرار دقيقة وفعالة، وهكذا ميكن جتنب اللعبة ال�سيا�سية 

اأو ال�سراع احلزبي  اأجل املعار�سة«  املتمثلة يف »املعار�سة من 

عميقة،  تاريخية  اأ�سول  له  النظام  هذا  ت�سكيل  اإن  الالنهائي. 

عن  النظام  هذا  يختلف  ول  وال�سعب،  التاريخ  اختيار  وهو 

نظام احلزبني اأو متعدد الأحزاب يف الدول الغربية فقط، ولكنه 

يف  البلدان.  بع�ص  يف  الواحد  احلزب  نظام  عن  اأي�سا  يختلف 

م�سالح  ال�سيا�سية  الأحزاب  متثل  عادة  الأحزاب،  متعدد  بلد 

جمموعات معينة هي اأحزاب ذات امل�سالح القطاعية وال�سيا�سة 

وتويل  النتخابات  يف  الفوز  هو  الأ�سا�سي  هدفهم  النتخابية، 

املن�سب وحماية م�سالح جمموعات معينة. اأما احلزب ال�سيوعي 

ال�سيني هو حزب ذو م�سالح عامة وحزب للمهمة وامل�سوؤولية. 

ب�سفته حزبا للمهمة وامل�سوؤولية، فاإن احلزب ال�سيوعي ال�سيني 

قادر على التغلب على ق�سر النظر وال�سعبوية ونقاط ال�سعف 

الأخرى لالأحزاب ذات امل�سالح القطاعية وال�سيا�سة النتخابية. 

واإجراء  ال�سيا�سات،  ات�ساق  على  احلفاظ  على  قادرون  نحن 

اأعمالنا  ا�ستثمارات طويلة الأجل وامل�ستدامة، والتم�سك بجدول 

عاما  ال�سبعني  مدار  وعلى  الأجيال.  عرب  اجلاد  بالعمل  والقيام 

يف  ال�سيني  ال�سعب  ال�سيني  ال�سيوعي  احلزب  قاد  املا�سية، 

اخلطة  ننفذ  نحن  والآن  خم�سية،  خطة   13 وتنفيذ  �سياغة 

اخلم�سية الرابعة ع�سرة.

[ �ش�أبقى عند احلزب ال�شيوعي.. حققت ال�شني بقي�دة 

احلزب ال�شيوعي معجزة اقت�ش�دية، يف الوقت الذي تفكك 

للنظري�ت  التبعية  حتى  وتراجعت  ال�شرتاكي،  املع�شكر 

داخلية  هن�ك حتدي�ت  زالت  ل  املق�بل  لكن يف  ال�شرتاكية، 

وخ�رجية تواجهه� ال�شني، واأبرزه� حتدي�ت اقت�ش�دية مع 

لل�شني  الته�م�ت  عن�وينه�  واأبرز  غربية،  اقت�ش�دية  قوى 

كربى  �شينية  �شرك�ت  واإخ�ش�ع  الفكرية،  امللكية  ب�شرقة 

للعقوب�ت.. كيف تنظر ال�شني لهذه التحدي�ت؟

- لقد اأظهر تقرير �سادر عن املنظمة العاملية للملكية الفكرية 

»الويبو« التي تتخذ من جنيف مقرا لها، اأن ال�سني قد اأ�سبحت 

اأكرب م�سدر لطلبات الرباءات الدولية املودعة لدى »الويبو« ملدة 

عمالق  تكنولوجيز  هواوي  �سركة  واأ�سبحت  متتاليني،  عامني 

اأعوام  لأربعة  للطلبات  مودعة  �سركة  اأكرب  ال�سيني  الت�سالت 

متتالية، واخلام�سة من اأف�سل ع�سر جامعات لديها اأكرب عدد من 

الطلبات هي من ال�سني، كما احتلت ال�سني املرتبة 14 يف »تقرير 

بزيادة  »الويبو«،  عن  ال�سادر  العاملي 2020«  البتكار  موؤ�سر 

واملمتلكات  البتكار  على  يجب  اإذ   ،2015 عام  عن  مرتبة   15

اأن  ينبغي  ول  ورفاهيتها،  جمعاء  الب�سرية  تخدم  اأن  الفكرية 

يكون اأداة للدول الفردية لقمع تنمية البلدان الأخرى، واحلفاظ 

ال�سني  اأن  هو  عليه  التاأكيد  اأود  ما  الذاتية.  م�سلحتها  على 

البتكار  تعزيز  ملوا�سلة  الأطراف  جميع  مع  للعمل  م�ستعدة 

والتعاون يف جمال التكنولوجيا، وامل�ساركة بن�ساط يف حوكمة 

امللكية الفكرية العاملية، وتقدمي املزيد من امل�ساهمات يف التنمية 

اأما  العاملية.  الفكرية  للملكية  وامل�ستدامة  وال�ساملة  املتوازنة 

فالواقع  للعقوبات،  كربى  �سينية  �سركات  لإخ�ساع  بالن�سبة 

واملالحقة  ال�سغط  حملة  �سنت  منفردة  دولة  هناك  اإن  يقول 

بدون  املتاحة  ال�سبل  بكل  �سينية  �سركات خا�سة  �سد  العاملية 

اأي دليل حقيقي، مبا ي�سرح لنا ب�سكل مثايل حقيقة التنمر، وهو 

ما يعك�ص ب�سكل وا�سح واأمام اجلميع اأن هدف هذا الدولة هو 

الدول  التكنولوجيا، وحرمان  احلفاظ على احتكارها يف جمال 

غري  الهيمنة  هذه  اإن  التنمية.  يف  امل�سروع  احلق  من  الأخرى 

بل  فح�سب،  املن�سفة  الدولية  التجارة  قواعد  تقو�ص  ل  املربرة 

مرة  التاأكيد  اأود  لذلك  العاملية.  لالأ�سواق  احلرة  بالبيئة  ت�سر 

اأخرى على براءة �سركة هواوي وغريها من ال�سركات ال�سينية 

وجميع  اجلانب،  الأحادية  للعقوبات  تعر�ست  التي  الكثرية 

بلد. يف  باأي  اأ�سرارا  تلحق  اآمنة ومل  تكنولوجياتها ومنتجاتها 

املقابل، ت�ستثمر ال�سركات ال�سينية مثل �سركة هواوي يف دول 

العامل، وت�ساعد هذه ال�ستثمارات يف زيادة التوظيف والإنتاج، 

وتزيد قوة التحرك لتنمية التقنيات والقطاعات يف هذه البلدان، 

وخري مثال على ذلك �سركة هواوي البحرين.

رغبة  هن�ك  ك�نت  احلرة؟  للتج�رة  اتف�قية  عن  م�ذا   ]

�شينية يف عقد اتف�قي�ت جت�رة مع دول اخلليج، عرب عنه� 

وزير اخل�رجية ال�شيني وانغ ب�س خالل زي�رته يف اأواخر 

التو�شل  فر�س  م� هي  اليوم..  املنطقة،  اإىل   ،2021 م�ر�س 

البحرين  ومن  خليجية  دول  مع  احلرة  للتج�رة  لتف�قي�ت 

عندم� نتحدث عن تب�دل جت�ري بني ال�شني ودول اخلليج 

يفوق 160 ملي�ر دولر وبنمو م�شتمر؟

- ي�سادف هذا العام الذكرى الـ40 لإقامة جمل�ص التعاون 

ال�سني  بني  العالقات  لإقامة  ال40  الذكرى  وكذلك  اخلليجي 

وجمل�ص التعاون اخلليجي، وبال �سك اإن العالقات بني اجلانبني 

قطعت اأ�سواطا كبرية، وال�سني تغتنم الفر�سة للتباحث يف �سبل 

رفع م�ستوى العالقات بينهما، وتعزيز الدعم، والتعاون املتبادل 

املنفعة يف كل املجالت انطالقا من املنظور ال�سرتاتيجي طويل 

الأع�ساء يف جمل�ص  الدول  مع جميع  ال�سني  لقد وقعت  املدى. 

التعاون اخلليجي على وثائق التعاون لبناء »احلزام والطريق«، 

ووفقا لالإح�ساءات ال�سادرة عن جمل�ص التعاون، فقد بلغ حجم 

التجارة بني اجلانبني اأكرث من 160 مليار دولر اأمريكي يف العام 

�سريك  اأكرب  ال�سني  واأ�سبحت  كورونا،  تداعيات  رغم  املا�سي 

جتاري ملجل�ص التعاون اخلليجي. ولكن اأعتقد اأنه ل تزال هناك 

ال�ستثمار بني  التجارة وخا�سة يف  النمو يف  اإمكانية ملزيد من 

اجلانبني، كما ميكن اأن ي�ساعد التو�سل لتفاقية للتجارة احلرة 

يف حتقيق هذا الهدف. بالطبع يف الوقت احلايل، يعمل اجلانبان 

ال�سيني واخلليجي على ت�سريع وترية املفاو�سات ب�ساأن اإن�ساء 

ال�سيني  اجلانب  يحر�ص  اإذ  بينهما،  احلرة  التجارة  منطقة 

تطور  لتحقيق  اخلليجي  اجلانب  مع  م�سرتكة  جهود  بذل  على 

التعاون  اأن جمالت  اأعتقد  اخلليجية.  ال�سينية  للعالقات  اأكرب 

القت�سادي والتجاري بني اجلانبني ال�سيني اخلليجي �ستكون 

التحتية  البنية  بناء  جمالت  يف  التعاون  تعميق  مع  اأو�سع 

النووية  والطاقة  والف�ساء  وال�ستثمار  والكهرباء  والت�سالت 

والطاقة املتجددة وتقنية اجليل اخلام�ص والذكاء ال�سطناعي.

[ م�ذا عن جم�لت تقني�ت الذك�ء ال�شطن�عي يف ظل 

دول  اإىل  التقني�ت  هذه  بيع  قيمة  تبلغ  اأن  ترجح  تقديرات 

خليجية من بينه� البحرين اإىل نحو 320 ملي�ر دولر بحلول 

2030؟ هل من فر�س تع�ون مع البحرين يف هذا الجت�ه؟
الذكاء  ف�سناعة  اأي�سا،  اجلانب  هذا  لحظت  لقد  -نعم، 

ب�سكل  البحرين  تنمو يف دول اخلليج مبا يف ذلك  ال�سطناعي 

�سريع، كما اأن مملكة البحرين تويل اأهمية كبرية لتطوير �سناعة 

الذكاء ال�سطناعي. وقد وجه �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى 

اآل خليفة باأن تبا�سر احلكومة بو�سع خطة وطنية �ساملة نحو 

ال�سطناعي  الذكاء  تقنيات  وتوظيف  بتبني  الرقمي،  القت�ساد 

دور  ت�سريفه  خالل  وذلك  الالزمة،  التقنية  البنى  وا�ستكمال 

النعقاد الثاين من الف�سل الت�سريعي اخلام�ص ملجل�سي ال�سورى 

اأن حكومة البحرين تعمل على  والنواب يف العام املا�سي. كما 

ترجمة هذا التوجه ال�سامي على نحو جاد بحيث تتحول مملكة 

جمتمع  وبناء  ال�سطناعي  للذكاء  اإقليمي  مركز  اإىل  البحرين 

معلوماتي وت�سخري الإمكانات والقدرات املتاحة لبناء القت�ساد 

�سركاتها يف جمال  فعدد  لل�سني،  بالن�سبة  اأما  املعريف.  الرقمي 

العامل  م�ستوى  على  الثانية  املرتبة  يحتل  ال�سطناعي  الذكاء 

اأن   »IDC« الدولية البيانات  بن�سبة 24.66%، وتتوقع �سركة 

العاملي،  ال�سطناعي  الذكاء  لنمو  رئي�سا  حمفزا  ال�سني  ت�سبح 

و�ست�ساهم بن�سبة 15.6% من حجم ال�سوق بحلول 2024. يف 

املقابل، لدى البحرين عدد كبري من ال�سباب اجلامعيون يف جمال 

اأو  الكمبيوتر  علوم  يف  ذلك  كان  �سواء  املعلومات،  تكنولوجيا 

هند�سة الكمبيوتر اأو ال�سبكات اأو نظم املعلومات الإدارية، لديهم 

�سغف كبري وميتلئون بالأفكار اجلديدة واملبتكرة. كذلك تتمتع 

البحرين بالتفوق الفردي، مثال القوانني الكاملة و�سهلة الو�سول 

لدول اخلليج الأخرى وبيئة الأعمال التجارية الودية، مبا ميكن 

ال�سطناعي.  الذكاء  ل�سناعة  اإقليميا  مركزا  تكون  اأن  البحرين 

بالطبع هناك تعاون جيد بني ال�سني البحرين يف جمال الذكاء 

ال�سطناعي، ويف عام 2018، حيث مت توقيع مذكرة تفاهم بني 

جمل�ص التنمية القت�سادية و�سركة تقنيات الذكاء ال�سطناعي 

ا�ستك�ساف فر�ص  اأجل  من  تكنولوجيز«  »اإنتليفيوجن  ال�سينية 

لتعزيز البيئة احليوية لتطبيقات الذكاء ال�سطناعي التي تعود 

ككل.  الأو�سط  ال�سرق  ومنطقة  والبحرين  ال�سني  على  بالفائدة 

ال�سركات ال�سينية الأخرى مثل �سركة هواوي و�سركة تين�سنت 

جتري التعاون اجليد مع القطاعني العام واخلا�ص يف البحرين 

اأي�سا.

ال�شيني  اللق�ح  على  كبري  ب�شكل  البحرين  اعتمدت   ]

الت�شدي  جهود  �شمن  للتطعيم  حمالته�  يف  »�شينوف�رم« 

لفريو�س »كوفيد19-«، هل من لق�ح�ت اأكرث فع�لية ل �شيم� 

مع انت�ش�ر �شاللت متحورة؟

يف  بيد  يدا  اجلانبان  عمل  »كوفيد-19«،  تف�سي  منذ   -

الثالثة  املرحلة  يف  البحرين  �ساركت  حيث  اجلائحة،  مواجهة 

لفريو�ص  امل�ساد  »�سينوفارم«  للقاح  ال�سريرية  للتجارب 

كورونا يف العام املا�سي، واأجازت الهيئة الوطنية لتنظيم املهن 

على  موافقتها  واأعلنت  الطارئ  ال�ستخدام  ال�سحية  واخلدمات 

الت�سجيل الر�سمي للقاح �سينوفارم، وهذا يثبت اأن ثقة اجلانب 

البحريني ودعمه للقاح ال�سيني ويعك�ص الأفق الوا�سع للتعاون 

ال�سحة  منظمة  درجت  ولقد  البلدين.  بني  اللقاح  جمال  يف 

وهما  الطارئ،  ال�ستخدام  قائمة  على  �سينيني  لقاحني  العاملية 

هذان  اأثبت  فقد  »�سينوفاك-بيوتك«،  ولقاح  »�سينوفارم«  لقاح 

عن  ال�سادرة  الإح�ساءات  ح�سب  وفعاليتهما  اأمنهما  اللقاحان 

منظمة ال�سحة العاملية. ي�سرين اأن اأرى اإقبال للقاح »�سينوفارم« 

لدى املواطنني واملقيمني. 

الفعالية  اأثبت  لقاحها  اإن  �سينوفارم  �سركة  رئي�ص  قال 

اأكد  كما  العلمية.  التجارب  ح�سب  املتحورة  للفريو�سات 

ا�ست�ساري الأمرا�ص املعدية بامل�ست�سفى الع�سكري ع�سو الفريق 

مناف  طبيب  مقدم  كورونا  لفريو�ص  للت�سدي  الطبي  الوطني 

تكوين  من  به  ي�سهم  ملا  التطعيم  اأخذ  �سرورة  على  القحطاين 

مناعة املجتمع وحماية الفرد واأ�سرته وحميطه املجتمعي، واأن 

اآمنة وفعالة  البحرين  اعتمادها يف  التي مت  التطعيمات  جميع 

اأن  من  الرغم  على  طبعا،  الأعرا�ص.  �سدة  تخفيف  يف  وت�سهم 

اللقاح جزء مهم ملواجهة اجلائحة.

متام اأبو�سايف:

 اأكد �شفري جمهورية ال�شني ال�شعبية لدى البحرين اأنور حبيب اهلل على اأن البحرين ق�درة على اأن تكون مركزا اإقليمي� ل�شن�عة الذك�ء ال�شطن�عي مل� تتمتع به البحرين من التفوق 

الفردي، والقوانني التي متكنه� من الو�شول اإىل الدول اخلليجية الأخرى وبيئة الأعم�ل الودية، م�شددا على التع�ون اجليد بني البحرين، وبالده التي حتتل �شرك�ته� يف هذا املج�ل املرتبة 

الث�نية على م�شتوى الع�مل بن�شبة ت�شل اإىل 24.66%.

وق�ل ال�شفري ال�شيني يف مق�بلة لـ»الأي�م« مبن��شبة مرور م�ئة ع�م على ت�أ�شي�س احلزب ال�شيوعي ال�شيني، اإن اجل�نب اخلليجي وال�شيني - اللذين يحتفي�ن مبرور 40 ع�م� على 

عالق�تهم� - يعمالن على ت�شريع وترية املف�و�ش�ت ب�ش�أن اإن�ش�ء منطقة للتج�رة احلرة بينهم�، معتربا اأن جم�لت التع�ون مع دول اخلليج �شوف تعزز مع تعميق التع�ون يف جم�لت البنى 

التحتية، والت�ش�لت والكهرب�ء، وتقنية اجليل اخل�م�س والذك�ء ال�شطن�عي والط�قة النووية، والط�قة املتجددة.

واأ�ش�ر ال�شفري ال�شيني اإىل اأن بالده تتغلب على ال�شعوب�ت والتحدي�ت التي يفر�شه� التعداد ال�شك�ين الكبري لل�شني، من اأجل تقدمي العدد الك�يف من اللق�ح�ت اإىل البحرين، والتي ي�شل 

عدده� اإىل 700 األف جرعة، معتربا اأن هذا التع�ون يعك�س عمق ال�شداقة والعزم امل�شرتك ملواجهة ج�ئحة كورون�.

ويف ال�ش�أن الدويل، �شدد ال�شفري ال�شيني حبيب اهلل على اأن بالده ل ت�شعى للهيمنة، بل تقف بحزم مع الع�مل �شد الهيمنة، ول وجود لـ»الإكراه« و»التنمر« يف ق�مو�س الدبلوم��شية 

ال�شينية - ح�شب تعبريه - موؤكدا على اأن بالده ملتزمة ب�حلوار وال�شراكة بدل من املواجهة والتح�لف، وكذلك تطوير التع�ون الودي مع جميع الدول على اأ�ش��س املب�دئ اخلم�شة للتع�ي�س 

ال�شلمي، واتهم ال�شفري ال�شيني دولة منفردة ب�شن حملة �شغط ومالحقة ع�ملية �شد �شرك�ت �شينية، بهدف الحتف�ظ مب� و�شفه ب�حتك�ره� جم�ل التكنولوجي�، وحرم�ن الدول الأخرى 

من حقه� ب�لتنمية، م�شددا على اأن جميع املنتج�ت، والتكنولوجي� امل�شتخدمة يف �شركة هواوي وغريه� من ال�شرك�ت ال�شينية اآمنة ومل تلحق ال�شرر ب�أي بلد.

ال�شفري ال�شيني  وفيم� يلي ن�س املق�بلة:

ــــــــات الــــــــــتــــــــــجــــــــــارة احلـــــــــــــــــرة مـــــــــــع اخلـــــلـــــيـــــج تــــــ�ــــــصــــــريــــــع مــــــــفــــــــاو�ــــــــص

تــ�ــصــعــى لــلــهــيــمــنــة ول وجـــــود لــلــتــنــمــر يف قــامــو�ــصــنــا الــدبــلــومــا�ــصــي الــ�ــصــن ل 



09حمليات www.alayam.com

الأحد 24 ذو القعدة  1442 ـ العدد 11775

Sunday 4th July 2021 - No. 11775

�صالح اجلودر sh.s.aljowder@gmail.com

مراجعات

عا�صوراء يف الدوحة

من عا�صر امل�صتحيالت

الدينية  احلرية  م�ستوى  عن  احلديث  يدور  حني 

املجتمع  الذهن  اإىل  يتبادر  واملجتمعات  الدول  يف 

البحريني ملا فيه من تالوين دينية ومذهبية وثقافية، 

وممار�سات  عبادة،  ودور  وكنائ�س  وماآمت  وم�ساجد 

وهذه  وتقاليد،  وعادات  وطقو�س  دينية  و�سعائر 

منذ  البحرين  وقرى  مدن  للعيان يف  ماثلة  ال�سورة 

ع�سرات ال�سنني، ولي�ست وليدة اللحظة، وهي احلالة 

الدول  بني  مرموقة  مكانة  البحرين  اأك�سبت  التي 

ونالت لأجلها الكثري من ال�سهادات التقديرية من الأمم 

املتحدة وغريها من املنظمات.

التي  القذرة  للهجمة  اإل  التمهيد  ذلك  �سبب  وما 

ت�سنها قناة اجلزيرة القطرية على البحرين و�سعبها 

فمن  وال�ستقرار،  الأمن  �سفو  لتعكري  حماولة  يف 

وال�سيادين  البحارة  احتجاز  اإىل  حوار  جزر  ق�سية 

حقوق  اإىل  اأرزاقهم،  وقطع  ممتلكاتهم  و�سرقة 

الأديان  لأتباع  الدينية  احلرية  اإىل  البحرينية،  املراأة 

واملذاهب، وهي �سفحات حققت فيها البحرين الكثري 

قناة  عيون  يف  ولكنها  والإجنازات،  املكا�سب  من 

اجلزيرة القطرية ل تعني �سيئًا، لذا يتبادر اإىل الذهن 

نظرة  هي  كيف  بال�سيء،  ال�سيء  مقارنة  باب  من 

يف  الكرمية  ال�سيعية  الطائفة  لأبناء  القطري  النظام 

الدوحة؟ هل لهم كامل احلقوق كبقية اأبناء املجتمع، اأم 

يتم ت�سنيفهم مواطنني من الدرجة الثالثة والأخرية؟ 

فما هو م�ساهد اأنها نظرة دونية مقارنة بباقي الدول 

اأن نقف عند ذكرى عا�سوراء، ففي  العربية، ويكفي 

احلكومية  الإمكانات  كل  ت�سخري  يتم  مثالً  البحرين 

الد�ستور،  من  املكفولة  الفعاليات  لإجناح  والأهلية 

ويتم  الوطني،  الن�سيج  من  اأ�سيالً  جزًءا  تعد  والتي 

الدولة  وزارات  ت�ستنفر  حني  �سنوًيا  ممار�ستها 

طاقاتها، الداخلية وال�سحة والبلديات، وتغلق املحال 

وال�سوارع لتاأمني املعزين وامل�ساركني، وقد خ�س�ست 

الأجواء  لتهيئة  �سنوية  اإجازة  املنا�سبة  لهذه  الدولة 

�سوارع  يف  املظاهر  تلك  نرى  فهل  املنا�سبة،  لهذه 

للمواطنني  األي�س  واحد،  لعام  ولو  القطرية  العا�سمة 

ال�سيعة يف قطر احلق يف ممار�سة �سعائرهم الدينية 

ك�سائر �سعوب العامل، فلماذا ل نراها يف الدوحة؟!

يظهر  قطرًيا  �سيعيًا  نرى  ل  ملاذا  ذلك  من  واأبعد 

بالزي الأ�سود املالئم لذكرى عا�سوراء كما هو احلال 

قناة  تتحدث  البحرين؟ فحني  الدول ومنها  باقي  يف 

ال�سباب  الدينية وتكيل  القطرية عن احلرية  اجلزيرة 

وال�ستائم للبحرين عرب مقدمي براجمها )امل�ستاأجرين 

عن  واحًدا  تقريًرا  ولو  تورد  ل  ملاذا  اخلارج(  من 

القناة  ذات  تعر�س  ل  ملاذا  قطر؟  الدينية يف  احلرية 

فعاليات ذكرى عا�سوراء يف �سوارع الدوحة، وها هي 

بعد اأيام تطل علينا الذكرى مع �سهر حمرم احلرام؟ 

الدينية  احلرية  عن  برناجًما  اجلزيرة  قناة  فلتعر�س 

ليعرف  قطر  يف  الكرمية  ال�سيعية  الطائفة  لأبناء 

امل�ساهد حجم املعاناة التي يعي�سونها، ومن ثم عمل 

املقارنة بني و�سع ال�سيعة يف قطر والبحرين؟!

�سنة  الوطن،  اأبناء  بكل  نعتز  البحرين  يف  اإننا 

وهندو�س  وبهائيني  ويهود  وم�سيحيني  و�سيعة 

وميار�س  بكرامة  املواطن  يعي�س  حيث  وغريهم، 

معتقداته الدنية بحرية مطلقة، وكذلك الزائر واملقيم 

ميار�س �سعائره الدينية بكل حرية واأمان.

ففي  اأقرب  وتكون  اأكرث  ال�سورة  تكتمل  وحتى 

البحرين املئات من امل�ساجد واملاآمت للرجال والن�ساء، 

ومذهبه  هويته  وفق  كل  واملحاكم،  الأوقاف  وكذلك 

الديني، فلكل مذهب خ�سو�سيته ومرجعيته، كل ذلك 

وفق القانون والد�ستور، فهل ذلك متاح يف قطر؟ هل 

ي�سمح باإقامة ال�سعائر احل�سينية يف �سوارع الدوحة؟ 

هل ينمح املواطن القطري اإجازة مع ذكرى عا�سوراء؟

القطرية حني  قناة اجلزيرة  اأن  الأمر  الغريب يف 

ت�ستعر�س تقاريرها امل�سمومة واملف�سوحة تتن�سى اإن 

اأبناء الطائفة  ال�سوارع اخللفية ل�ستديوهاتها يعي�س 

معاناتهم  ت�ستعر�س  ل  فلماذا  الكرمية  ال�سيعية 

احلريات  خارطة  على  املزري  وو�سعهم  واآلمهم 

الدينية يف العامل؟!

بن  حمد  املفدى  امللك  جاللة  عبارة  ت�ستح�سرين 

عي�سى اآل خليفة يف مقالة ن�سرته �سحيفة )وا�سنطن 

احلرية  عن  2017م  اأكتوبر   10 عدد  يف  تاميز( 

احلرية  اإىل  النظر  ينبغي  )ل  البحرين:  يف  الدينية 

الدينية باعتبارها م�سكلة، بل حالً حقيقيًا جًدا لعديد 

ا  وخ�سو�سً عاملنا،  تواجه  التي  التحديات  اأكرب  من 

الإرهاب الذي ل يعرف الدين، ويهدد جميع ال�سعوب 

املحبة لل�سالم.. واإن اأ�سالفنا النبالء بداأوا هذا التقليد 

البحريني عرب بناء الكنائ�س واملعابد التي بنيت بجوار 

ي�ستند  البحرين  يف  ال�سلمي  والتعاي�س  م�ساجدنا.. 

املتبادل  الحرتام  روح  قوامها  اأ�سيلة،  مبادئ  اإىل 

واملحبة(.

احلرية  حول  مقارنة  لعمل  حاجة  يف  نكن  مل 

قناة  به  تقوم  ما  والدوحة، ولكن  املنامة  الدينية بني 

اجلانب  هذا  ل�ستعرا�س  يدفعنا  القطرية  اجلزيرة 

املهم يف حقوق الإن�سان، فنتمنى اأن نرى تقريًرا ولو 

موجًزا عن ذكرى عا�سوراء يف �سوارع الدوحة؟!

موؤكًدا اأهمية اجلرعات الداعمة لتعزيز مناعة الأفراد.. ال�صياد لـ»الأيام«:

انخفا�ض معدلت الإ�صابة بكورونا بني الفئات املتلقية لـ»اجلرعة املن�صطة«

28 حالة وفاة.. البحرين تتجه لت�صطيح منحنى الإ�صابات

45% انخفا�ض الإ�صابات اجلديدة يف اأ�صبوع واحد فقط

اأ�صادوا بتمديد الدعم املقدم للموؤ�ص�صات املتاأثرة من تداعيات اجلائحة »جمل�ض العا�صمة الأ�صبوعي«: 

قرارات »الفريق الطبي« �صاهمت يف انخفا�ض عدد امل�صابني

»الداخلية«: ر�صد اأكرث من 93 األف خمالفة عدم لب�ض الكمامة

خديجة العرادي:

الأمرا�ض  مكافحة  ق�سم  رئي�ض  اأكد 

والوبائيات  العامة  ال�سحة  ا�ست�ساري 

ال�سياد  عادل  الدكتور  ال�سحة  بوزارة 

لقاحات  اإىل  بحاجة  اللقاحات  معظم  اأن 

املكت�سبة  املناعة  لتعزيز  تن�سيطية 

للأفراد وتقوية اجلهاز املناعي يف اجل�سم 

وبالتايل تقوية مناعة املجتمع، م�سريا اإىل 

اأن اجلرعات التن�سيطية من اأي تطعيم لها 

دور كبري يف حماية الفئات الأكرث عر�سة 

الدرا�سات  من  الكثري  هناك  واأن  للخطر، 

البحرين  مملكة  حذو  حتذوا  العاملية 

باأخذ  يتعلق  فيما  بتو�سيتها  والأخذ 

اجلرعة الثالثة التن�سيطية.

جنحت  البحرين  مملكة  اإن  وقال 

بالت�سدي  الكفيلة  الإجراءات  و�سع  يف 

للفريو�ض يف جميع م�سارات التعامل من 

وتطعيم،  وعلج  وعزل  وحجر  فح�ض 

�سحة  حلفظ  جهودها  يف  �سباقة  واأنها 

اإعطاء  يف  وبداأت  اجلميع،  و�سلمة 

اجلرعة املن�سطة يف هذا ال�سدد، لفتا اإىل 

اأن كل تطعيم يطرح له مدة زمنية حمددة 

لتعزيز  من�سطة  جلرعة  يحتاج  وبعدها 

الوطني  الفريق  بجهود  م�سيدا  فاعليته، 

الذي  كورونا  لفريو�ض  للت�سدي  الطبي 

التام  وا�ستعداده  العلمية  منهجيته  اأثبت 

للتعامل مع متغريات الفريو�ض، مو�سحا 

ن�سبة  حتقيق  يف  ت�سب  اجلهود  اأن 

املقبلة،  الفرتة  خلل  عالية  تطعيمات 

موؤكدا عمل الطاقم الطبي بتفان واإخل�ض، 

ل�سمان �سلمة املواطنني واملقيمني.

ت�سريح  يف  ال�سياد  واأ�ساف 

اجلرعات  باإعطاء  البدء  »منذ  لـ»الأيام«: 

معدلت  انخفا�ض  تبني  التن�سيطية، 

اجلرعات  تلقت  التي  الفئات  بني  الإ�سابة 

التن�سيطية مقارنة باأولئك الذين مل يتلقوا 

اأي جرعة تن�سيطية حتى الآن«.

لها  التطعيمات  من  الكثري  اأن  واأكد 

مدة زمنية حمددة وبعدها حتتاج جلرعة 

من  والعديد  فاعليتها،  لتعزيز  من�سطة 

عليها  املتعارف  العتيادية  التطعيمات 

تتطلب  ال�سغر  منذ  اأخذها  مت  والتي 

التطعيم  فقط  ولي�ض  من�سطة  جرعات 

امل�ساد لفريو�ض كورونا.

عر�سة  اأكرث  فئات  هناك  اإن  وقال 

باأمرا�ض  امل�سابني  ت�سمل  والتي  للخطر، 

بال�سمنة  وامل�سابني  ال�سن  وكبار  مزمنة 

املفرطة، فقد مت خف�ض مدة الت�سجيل لأخذ 

من  الثانية  اجلرعة  بني  املن�سطة  اجلرعة 

املن�سطة،  واجلرعة  �سينوفارم  تطعيم 

بعد  املن�سطة  اجلرعة  اأخذ  بحيث ميكنهم 

اإكمال 3 اأ�سهر على الأقل من اأخذ اجلرعة 

اأ�سهر   6 مرور  حتديد  مت  فيما  الثانية، 

لإعطائها للمتطعمني كافة.

ولفت اإىل اأن تطعيم �سينوفارم ب�سبب 

طريقة ت�سنيعه التقليدية املتعارف عليها 

به  تطعم  ملن  ميكن  خامل  معطل  كلقاح 

تطعيم  على  الإبقاء  اخليارين،  اأحد  اأخذ 

�سينوفارم اأو التغيري اإىل تطعيم »فايزر-

اأن  اإىل  لفتا  الت�سجيل،  عند  بيونتيك« 

مدى  حول  م�ستمرة  لزالت  الدرا�سات 

التطعيمات  مع  من�سطة  جلرعة  احلاجة 

الأخرى.

اختلفات  توجد  ل  اإنه  ال�سياد  وقال 

اأن  اإىل  م�سريا  التطعيمات،  فعالية  يف 

البحرين  يف  املتوافرة  اللقاحات  جميع 

القائمة  احلالت  ن�سبة  واأن  ممتازة، 

التطعيمات  خمتلف  من  املتطعمني  من 

اجلميع  داعيا  جدا،  ومتقاربة  منخف�سة 

للإقبال على التطعيم من اأجل التغلب على 

املن�سود،  للهدف  هذه اجلائحة والو�سول 

واحلفاظ  املجتمعية،  املناعة  وحتقيق 

ا�ستجابة  وتقوية  النا�ض،  �سلمة  على 

اجلهاز املناعي، للتقليل من اأعداد الوفيات 

والإ�سابات باإذن اهلل، موؤكدا اأهمية اللتزام 

التام بالإجراءات الوقائية للحد من انت�سار 

الفريو�ض.

طبية  م�سكلة  اأي  وجود  عدم  واأكد 

اأن  على  م�سددا  التطعيمات،  خلط  عرب 

اأخذ جرعة من�سطة من نوع خمتلف للقاح 

الذي مت اإعطاوؤه بالأ�سل قد اأثبت فاعليته 

يف  املناعي  املنحنى  م�سار  تعزيز  يف 

اأخ�سعت  البحرين  اأن  اإىل  اجل�سم، م�سريا 

منذ  م�ستفي�سة  لدرا�سة  التطعيمات  خلط 

التطعيمات  اأن خلط  قرابة 3 �سهور، كما 

وكندا،  املتحدة  اململكة  به يف  معمول  اأمر 

وهناك دول اأخرى تتجه اإليه حاليا.

حمرر ال�سوؤون املحلية:

منحنى  لت�سطيح  البحرين  تتجه 

الإ�سابات بفريو�ض كورونا »كوفيد-19«، 

اإبطاء  يف  قيا�سي  بوقت  جنحت  حيث 

الإ�سابات  وتوزيع  املر�ض  انت�سار 

وا�ستقرارها عند ن�سب منخف�سة.

ا  انخفا�سً املا�سي  الأ�سبوع  وحقق 

بالفريو�ض  اجلديدة  الإ�سابات  يف  كبرًيا 

الذي  بالأ�سبوع  مقارنة   %45 بن�سبة 

)يف  املا�سي  الأ�سبوع  �سجل  �سبقه، حيث 

الفرتة من 26 يونيو - 2 يوليو( 1447 

اإ�سابات  اإ�سابة جديدة، مقارنة بـ2705 

من  الفرتة  )يف  �سبقه  الذي  الأ�سبوع  يف 

19 يونيو - 25 يونيو(.

كبرًيا  ا  انخفا�سً الوفيات  �سهدت  كما 

بن�سبة 57%، حيث �سجل الأ�سبوع املا�سي 

الأ�سبوع  �سجل  حني  يف  وفاة،  حالة   21

الذي �سبقه 49 حالة وفاة.

مقارنة  الإ�سابة  ن�سبة  وتراجعت 

 %2.3 من  اليومية  الفحو�سات  بعدد 

يف   %1.3 اإىل  املا�سي،  الأ�سبوع  بداية 

حالت  تراجعت  كما  الأول،  اأم�ض  نهايته 

بن�سبة %28  املركزة  العناية  الإ�سابة يف 

اأ�سبوع، حيث كانت يف بداية  خلل فرتة 

الأ�سبوع 120 حالة، وتراجعت يف نهايته 

اإىل 86 حالة فقط.

وبلغ عدد الذين ح�سلوا على اجلرعة 

لفريو�ض  امل�ساد  اللقاح  من  التن�سيطية 

 6809 املا�سي  الأ�سبوع  خلل  كورونا 

اآلف �سخ�ض، فيما بلغ عدد الذين ح�سلوا 

ا،  �سخ�سً  11795 الأوىل  اجلرعة  على 

وعدد الذين ح�سلوا على اجلرعة الثانية 

49803 اأ�سخا�ض، وذلك خلل الفرتة من 

25 يونيو املا�سي اإىل 2 يوليو اجلاري.

فريو�ض  من  املتعافني  عدد  وبلغ 

 262162 الأول  اأم�ض  حتى  كورونا 

ا، فيما بلغ اإجمايل الوفيات 1356  �سخ�سً

فبلغ  القائمة  احلالت  عدد  اأما  ا،  �سخ�سً

ا. 2622 �سخ�سً

اأكد مرتادو جمل�ض حمافظة العا�سمة 

اأ�سبحت  البحرين  مملكة  اأن  الأ�سبوعي 

جائحة  مكافحة  اآلية  يف  رائًدا  منوذًجا 

�سحة  ت�سع  �ساملة  خطة  وفق  كورونا 

مع  الأول،  املقام  يف  واملقيمني  املواطنني 

�ساأنها  من  التي  التداعيات  كل  مراعاة 

خلل  من  القطاعات  خمتلف  على  التاأثري 

املت�سررة  املوؤ�س�سات  دعم  برنامج  متديد 

من  اأغ�سط�ض  حتى  اجلائحة  تبعات  من 

ا�ستمراريتها،  ي�سمن  مبا  اجلاري  العام 

حقيقة  ترجمة  القرارات  اأن  موؤكدين 

حل�سرة  ال�سديدة  امللكية  للتوجيهات 

عي�سى  بن  حمد  امللك  اجلللة  �ساحب 

اهلل  حفظه  املفدى  البلد  عاهل  خليفة  اآل 

ورعاه، ومتابعة من �ساحب ال�سمو امللكي 

الأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد 

رئي�ض جمل�ض الوزراء حفظه اهلل.

جاء ذلك خلل لقاء ال�سيخ ه�سام بن 

حمافظة  حمافظ  خليفة  اآل  عبدالرحمن 

والنواب  الوجهاء  من  بعدد  العا�سمة 

الأ�سبوعي  املجل�ض  يف  العا�سمة  واأهايل 

اإذ  املرئي،  الت�سال  تقنية  عرب  عقد  الذي 

البحرين  فريق  بجهود  احل�سور  اأ�ساد 

ودورهم  كورونا  جائحة  ملكافحة  الطبي 

التي  الإ�سابات  اأعداد  خف�ض  يف  البارز 

اأن  اإىل  م�سريين  موؤخًرا،  اململكة  �سهدتها 

فريق  عن  ال�سادرة  الأخرية  القرارات 

البحرين الطبي ارتكزت على وعي املواطن 

والتزامه بهذه القرارات ملكافحة اجلائحة، 

الإجراءات  تطبيق  موا�سلة  اإىل  داعني 

ي�سهم  مبا  الوقائية  والتدابري  الحرتازية 

يف عودة احلياة اإىل طبيعتها.

واأكد ال�سيخ ه�سام بن عبدالرحمن اآل 

خليفة حر�ض املحافظة على تر�سيخ نهج 

عرب  الأهايل  مع  والفعال  الدائم  التوا�سل 

تفعيل اأكرث من 20 قناة للتوا�سل اأطلقتها 

للوقوف  اجلمهور  مع  العا�سمة  حمافظة 

على اأهم احتياجاتهم التنموية واخلدمية، 

والعمل على ت�سخري كل الإمكانات لتلبية 

روؤى  مع  يتواءم  مبا  الحتياجات  هذه 

املواطنني  خدمة  يف  املحافظة  وتطلعات 

اجلودة،  م�ستويات  باأعلى  واملقيمني 

وحتقيًقا لأهداف الدولة التنموية ال�ساملة 

الرامية اإىل تطوير البنية التحتية والرتقاء 

باخلدمات املقدمة وحت�سني جودة احلياة، 

ومبا يتما�سى مع ما ت�سهده املحافظة من 

تطور ومناء يعك�سان الواجهة احل�سارية 

املتقدمة ملحافظة العا�سمة.

والإدارات  باملحافظات  ال�سرطة  مديريات  اأكدت 

الأمنية �سرورة موا�سلة اأفراد املجتمع اللتزام يف جميع 

انت�سار  مل�ستوى  ال�سوئية  الإ�سارة  »اآلية  م�ستويات 

فريو�ض كورونا« والتي اأعلن عنها الفريق الوطني الطبي 

املواطنني  بالتزام  م�سيدة  كورونا،  لفريو�ض  للت�سدي 

عن  اأ�سفرت  والتي  املا�سية  الفرتة  خلل  واملقيمني 

انخفا�ض تدريجي يف عدد الإ�سابات واحلالت القائمة.

املواطنني  الأمنية  والإدارات  املديريات  ودعت 

واملقيمني الكرام اإىل عدم الرتاخي باللتزام يف الإجراءات 

اأمام اجلمهور،  الحرتازية يف ظل فتح بع�ض القطاعات 

وواجبهم  دورهم  يفعلوا  اأن  اجلميع  على  ويتوجب 

الإجراءات  تطبيق  يف  واملوا�سلة  والجتماعي،  الوطني 

على  الق�ساء  وهو  املن�سود  للهدف  و�سولً  الحرتازية 

الفريو�ض والعودة للحياة الطبيعية ب�سكل كامل، موؤكدًة 

اأنه يف ظل دورها واملهام املنوطة بها، �ستوا�سل املديريات 

بالتدابري  اللتزام  �سمان  على  العمل  الأمنية  والإدارات 

الوقائية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال املخالفني.

والإدارات  املديريات  قامت  فقد  الإطار،  هذا  ويف 

الأمنية منذ بدء اجلائحة وحتى تاريخ 1 يوليو اجلاري 

باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 93511 خمالفة عدم 

لب�ض كمامة الوجه يف الأماكن العامة، واتخاذ 11362 

والقيام  الجتماعي،  التباعد  معايري  على  للحفاظ  اإجراًء 

بـ13065 حملة توعوية.

اجلائحة  بدء  منذ  الوطني  الإ�سعاف  مركز  تلقى  كما 

17204 بلغات خا�سة بجائحة كورونا، حيث با�سرها 

متخ�س�ض  فريق  طريق  عن  اللزمة  الإجراءات  واتخذ 

وموؤهل للتعامل مع هذه احلالت، فيما قامت اآليات اإدارة 

النقل بـ38931 حركة مت خللها نقل 104276 حالة 

منذ بدء اجلائحة.

املدين  للدفاع  العامة  الإدارة  تتابع  ذاته،  ال�سياق  يف 

دورها يف احلد من انت�سار الفريو�ض، حيث قامت منذ بدء 

اجلائحة بتنفيذ 346201 عملية تطهري وتعقيم خمتلفة 

والطرقات  وال�سوارع  احلكومية  واملن�ساآت  للمباين 

وغريها، مع موا�سلة عقد الدورات التدريبية حول الطرق 

الحرتازي  التطهري والتعقيم  لتنفيذ عمليات  ال�سحيحة 

يف املباين واملن�ساآت احلكومية واأماكن العمل، وبلغ عدد 

الدفاع املدين 2258  التي نظمها  الدورات  امل�ساركني يف 

اجلهات  وخمتلف  اخلا�سة  وال�سركات  املوؤ�س�سات  من 

احلكومية.

د. عادل ال�سياد
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اأ�ضبحنا يف مملكة البحرين م�ضرب مثل يف وعينا 

والتزامنا يف فرتة الإغالق بانخفا�ض اأعداد الإ�ضابات 

بفريو�ض كورونا، لنكن كذلك بعد فتح املحال.. نراهن 

على موا�ضلة الوعي واللتزام.

ومو�ضم  العيد  اإجازة  ونتجاوز  نعرب  اأن  نتمنى 

عا�ضوراء ب�ضالمة يف عدد الإ�ضابات والوفيات، وهنا 

�ضتتحدد م�ضتويات الوعي والحرتازات لدى النا�ض 

ومدى التزامهم بتوجيهات الفريق الوطني الطبي، اأمامنا 

حتٍد لوقف اخل�ضائر الب�ضرية واملادية، واإعطاء الكادر الطبي متنف�ًضا 

لأخذ اإجازات ق�ضرية مع عوائلهم.
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انتهت الفنانة مى �ضليم 

من ت�ضوير معظم 

م�ضاهدها فى فيلم »200 

جنيه« مع املخرج حممد 

اأمني، حيث �ضورت عدًدا 

من امل�ضاهد الأ�ضبوع 

املا�ضي بعد عودتها من 

دبى التي ق�ضت فيها 

اإجازة ق�ضرية، قبل 

عودتها لت�ضوير دورها 

يف الفيلم ويتبقى لها 

يوم واحد فقط وتودع 

العمل بالكامل.

فيلم »200 جنيه« يعتمد 

على البطولة اجلماعية 

مب�ضاركة عدد كبري من 

النجوم، وهم: اإ�ضعاد 

يون�ض، هاين رمزي، 

اأحمد رزق، نيللي كرمي، 

مي �ضليم، ليلى علوي، 

طارق عبدالعزيز، دينا 

فوؤاد، ملك قورة، حممد 

فراج، اأحمد ال�ضعدين، 

حممود حافظ، نهى 

�ضالح، وعدد من 

�ضيوف ال�ضرف منهم 

اآ�ضر يا�ضني، وهو من 

تاأليف اأحمد عبداهلل 

واإخراج حممد اأمني.

املتحدة  ال�ليات  ا�شتقالل   -  1776

الأمريكية عن التاج الربيطاين، وذلك بعد 

حرب ط�يلة �شاعدتهم فرن�شا فيها.

لل�شكة  خط  اأول  تد�شني   -  1837

يربط  العامل  يف  املدى  ط�يلة  احلديدية 

بني برمينغهام وليفرب�ل باإجنلرتا.

يف  احلرية  متثال  اإقامة   -  1886

ولية ني�ي�رك.

على  حت�شل  الفلبني   -  1946

املتحدة  ال�ليات  قبل  من  ا�شتقاللها 

ال�شتعمار  من  �شنة   381 من  اأكرث  بعد 

اأول  روك�شا�ص  مان�يل  وكان  الأجنبي، 

التي  النتخابات  بعد  للدولة  رئي�ص 

اأجريت يف 4 اأبريل 1946.

1953 - افتتاح اإذاعة �ش�ت العرب 

يف العا�شمة امل�شرية القاهرة.

الف�شائي  امل�شبار  نزول   -  1997

»باث فايندر« على �شطح ك�كب املريخ.

2004 - منتخب الي�نان لكرة القدم 

مقابل  بهدف  الربتغايل  نظريه  على  يف�ز 

�شفر ويت�ج بطاًل لكاأ�ص اأوروبا.

2013 - افتتاح لندن اأري، وهي اأكرب 

مزرعة رياح بحرية يف العامل.

القدم  2015 - منتخب ت�شيلي لكرة 

بعد   2015 اأمريكا  ك�با  ببط�لة  يف�ز 

نظريه  على  النهائية  املباراة  يف  تف�قه 

الأرجنتيني بركالت الرتجيح.

تناوال 34 �سطرية يف 10 دقائق.. ففازا بامل�سابقة

العا�شمة  يف  ال�شن�ية،  الربجر  تناول  بط�لة  كاأ�ص  �شخ�شان  اقت�شم 

الأمريكية وا�شنطن، اإذ كان على م�يل �ش�لري الفائزة بامل�شابقة العام املا�شي، 

اأن تت�شارك يف كاأ�ص البط�لة مع دان كينيدي الذي حقق املركز الثاين يف العام 

تناولتها  التي  ال�شطائر  التهام عدد  من  �ش�لري  تتمكن م�يل  لكن مل  املا�شي، 

 35 البالغ  القيا�شي  رقمها  لت�شجل  بامل�شابقة  فازت  عندما  املا�شي،  العام 

�شطرية، حيث اأكلت هذا العام 34 �شطرية فقط.

والتهم دان كينيدي، ه� الآخر نف�ص عدد ال�شطائر التي اأكلتها م�يل، وه� 

مطاعم  �شال�شل  اإحدى  ا�شت�شافتها  التي  ال�شن�ية  البط�لة  يف  �شطرية،   34

يف  املحرتفني  املت�شابقني  اأف�شل  من   14 تناف�ص  حيث  ال�شريعة،  ال�جبات 

ال�ليات املتحدة ملعرفة من ميكنه تناول اأكرب عدد من �شطائر الربجر يف 10 

دقائق للح�ش�ل على ج�ائز بقيمة 4350 دولًرا، من �شمنها اجلائزة الكربى 

وقيمتها 1750 دولًرا نقًدا، وذلك وفًقا ملا نقله م�قع العني الإماراتي.

االإ�سابات يف اأدنى م�ستوى منذ منت�سف 

دي�سمرب.. 146 اإ�سابة جديدة وحالتا وفاة

اأعلنت وزارة ال�شحة اأن الفح��شات التي بلغ عددها 
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146 حالة قائمة جديدة منها 72 حالة لعمالة وافدة، 

و 67 حالة ملخالطني حلالت قائمة، و 7 حالت قادمة 

من اخلارج، كما تعافت 390 حالة اإ�شافية لي�شل العدد 

الإجمايل للحالت املتعافية اإىل 262552.

العناية 82 حالة،  القائمة حتت  وبلغ عدداحلالت 

واحلالت التي يتطلب و�شعها ال�شحي تلقي العالج 27 

حالة يف حني اأن 2294 حالة و�شعها م�شتقر من العدد 

الإجمايل للحالت القائمة الذي بلغ 2376 حالة قائمة.

خرباء �سحة: االأ�سخا�ص غري

املطعمني »م�سانع ملتحورات كورونا«

�سقط من الطابق الـ13

اأثناء هروبه من والد ع�سيقته

اللقاحات  تلقي  من  البع�ص  خماوف  ظل  يف 

ال�شحة  يف  خرباء  يق�ل  ك�رونا،  لفريو�ص  امل�شادة 

ل  »ك�فيد-19«  �شد  املطعمني  غري  الأ�شخا�ص  اإن 

على  خطًرا  ي�شكل�ن  بل  فقط،  ب�شحتهم  يخاطرون 

اجلميع يف حال التقط�ا املر�ص.

ويف حديثه ل�شبكة »�شي اإن اإن« الإخبارية، و�شف 

اأ�شتاذ الأمرا�ص املعدية بجامعة فاندربيلت الأمريكية 

امللقحني  غري  الأ�شخا�ص  �شافرن  وليم  الدكت�ر 

بـ»م�شانع حمتملة للمتح�رات«. وف�شر ذلك بالق�ل: 

»عندما يلتقط �شخ�ص ما ك�رونا، فاإن الفريو�ص يجد 

بيئة للتكاثر والتح�ر، مما قد ي�ؤدي اإىل حدوث طفرة 

متغرية رمبا تك�ن اأكرث خط�رة يف امل�شتقبل«.

من  �شق�طه  بعد  الف�ر  على  م�شرعه  �شاب  لقي 

اأثناء هروبه من  الـ13، يف  الطابق  �شقة ع�شيقته يف 

والدها الذي فاجاأهما داخل الغرفة فجر ي�م اجلمعة 

يف منطقة الهرم مبحافظة اجليزة.

وكان ق�شم �شرطة الهرم تلقى بالًغا يف ال�شاعات 

الأوىل من �شباح ي�م اأم�ص الأول يفيد ب�شق�ط �شاب 

من �شرفة غرفة ن�م ع�شيقته، فانتقلت الأجهزة الأمنية 

اإىل مكان البالغ، وبالفح�ص تبني اأن املت�فى على عالقة 

غري �شرعية ب�شيدة تقيم مع اأفراد اأ�شرتها، واأنه ت�شلل 

اإىل غرفتها بالتفاق معها يف اأوقات متاأخرة من الليل، 

اإم�شاك  من  خ�ًفا  فهرب  خمل،  ب��شع  �شبطهما  ومت 

اأفراد الأ�شرة به و�شقط من الدور الـ13 جثة هامدة.

واأفاد ق�شم ال�شرطة باأنه مت حترير حم�شر وعر�شه 

على النيابة العامة ملبا�شرة التحقيقات، كما قام فريق 

البحث بتفريغ الكامريات يف اأعلى العقارات امل�ج�دة 

يف مكان احلادث للتاأكد من عدم وج�د �شبهة جنائية 

وراء ال�اقعة، وقررت عر�ص جثة ال�شاب على الطب 

ال�شرعي لت�شريحها لك�شف اأ�شباب ال�فاة.

و�سول متثال احلرية ال�سغري اإىل نيويورك بعد رحلته عرب املحيط االأطل�سي

بعدما  ني�ي�رك  ميناء  يف  اإلي�ص  جزيرة  اإىل  ال�شهري  احلرية  متثال  من  م�شغر  من�ذج  و�شل 

ا�شتكمل نف�ص الرحلة التي قطعها التمثال الأ�شلي قبل اأكرث من قرن، وو�شع التمثال يف منطقة لي�شت 

بعيدة عن التمثال الأ�شلي يف اجلزيرة ال�اقعة مبيناء ني�ي�رك، ح�شبما ذكرت وكالة رويرتز. 

ويبلغ ارتفاع التمثال 2.8 مرت، وبداأ رحلته من فرن�شا اإىل ال�ليات املتحدة على ظهر �شاحنة 

عرب  رحلته  يف  التمثال  حلماية  امل�شتخدم  البال�شتيكي  الغطاء  اخلمي�ص،  العمال،  واأزال  مك�ش�فة، 

املحيط الأطل�شي، ولن تك�ن جزيرة اإلي�ص املكان الدائم للتمثال، اإذ اأعاره متحف الفن�ن واحلرف يف 

باري�ص اإىل ال�ليات املتحدة ملدة 10 اأع�ام يف بادرة تهدف لتدعيم ال�شداقة بني البلدين.

ومن جهته، قال فيليب اإتيني، �شفري فرن�شا لدى ال�ليات املتحدة خالل مرا�شم تد�شني التمثال، 

اإنه »رمز لل�شداقة بني ال�شعبني الفرن�شي والأمريكي، كما اأنه تذكري باأهمية ر�شالة احلرية والتن�ير 

يف العامل«، واأ�شاف »راأينا اأهمية يف جمع الأخ�ين ال�شغري والكبري - يف اإ�شارة اإىل متثايل احلرية 

البا�شتيل -  الق�مي - ي�م  ي�افق عيدنا  الذي  ثم يف 14 ي�لي�،  الرابع من ي�لي�..  - خا�شة يف 

و�شيجري تد�شينه جمدًدا لكن يف وا�شنطن«.

ومتثال احلرية الأ�شلي يبلغ ط�له 93 مرًتا مت�شمًنا القاعدة، وقد اأهدته فرن�شا لل�ليات املتحدة، 

ومت جتميعه عام 1886 وه� يعل� جزيرة احلرية يف ميناء ني�ي�رك منذ ذلك احلني.
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الملك يتلقى تهنئة رنا بنت عيسى
تلقى حض��رة صاحب الجالل��ة الملك حمد بن عيس��ى آل 
خليف��ة عاه��ل الب��الد المفدى حفظ��ه اهلل ورع��اه، برقية 
تهنئ��ة م��ن الدكتورة الش��يخة رنا بنت عيس��ى بن دعيج 
آل خليف��ة األمي��ن العام لمجل��س التعلي��م العالي نائب 
رئيس مجلس أمناء التعليم العالي، رفعت فيها إلى مقام 
جاللته الكريم أس��مى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة 
ق��رار مجل��س أمناء جامعة موس��كو الحكومي��ة للعالقات 
الدولية من��ح جاللة المل��ك المفدى الدكت��وراه الفخرية، 

تقديرًا لدور جاللتكم النبيل في تعزيز التعايش الس��لمي 
والحوار بين األديان والثقاف��ات المختلفة. وأكدت األمين 
الع��ام لمجلس التعليم العالي ف��ي البرقية أن هذا القرار 
يجسد المكانة العالية لمملكة البحرين ودورها الرائد في 
ترسيخ قيم التعايش السلمي والحوار بين األديان وتعزيز 
التق��ارب بين المجتمعات، ويؤكد التقدير العالمي الكبير 
للمب��ادرات الرفيعة واإلس��هامات العظيمة لجاللة الملك 

المفدى إلرساء األمن واالستقرار وتعزيز مبادئ السالم.

الملك يتلقى تهنئة المستشار الحمر
تلقى حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل 
خليفة عاهل الب��الد المفدى حفظه اهلل ورعاه برقية 
تهنئة من س��عادة الس��يد نبيل بن يعق��وب الحمر 
مستش��ار جالل��ة الملك لش��ؤون اإلع��الم، رفع فيها 
إل��ى مقام جاللته الس��امي أطي��ب التهاني وأصدق 
التبريكات بمناسبة قرار مجلس أمناء جامعة موسكو 
الحكومي��ة للعالقات الدولية من��ح جاللته الدكتوراه 
الفخري��ة؛ وذل��ك تقدي��رًا ل��دور جاللته ف��ي تعزيز 

التعايش السلمي والحوار بين األديان والثقافات.
وأك��د المستش��ار نبي��ل الحمر ف��ي برقيت��ه أن هذا 
االحتف��اء والتقدي��ر الدول��ي بمن��ح حض��رة صاحب 
الجاللة ه��ذه الدكتوراه الفخرية م��ن هذه الجامعة 
العريق��ة يجس��د المكانة العالية لمملك��ة البحرين 
وتأكي��دًا لدور جاللت��ه الرائد ومبادرات��ه الخيرة في 
دعم وتعزيز التعايش الس��لمي والتس��امح والحوار 

بين األديان.

 الملك يتلقى برقية تهنئة 
من مستشار جاللته للشؤون الدبلوماسية

تلقى حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل 
خليف��ة عاهل البالد المفدى حفظ��ه اهلل ورعاه، برقية 
تهنئ��ة من معالي الش��يخ خالد بن أحم��د بن محمد 
آل خليف��ة مستش��ار جالل��ة الملك المفدى للش��ؤون 
الدبلوماس��ية بمناس��بة ق��رار مجل��س أمن��اء جامعة 
موسكو الحكومية للعالقات الدولية منح جاللة الملك 
المف��دى الدكت��وراه الفخري��ة، تقدي��رًا ل��دور جاللته 
ف��ي تعزي��ز التعايش الس��لمي والحوار بي��ن األديان 

والثقافات المختلفة.

وأع��رب معالي الش��يخ خال��د بن أحمد ب��ن محمد آل 
خليف��ة في برقيته ع��ن خالص التهان��ي والتبريكات 
للمق��ام الس��امي لجالل��ة المل��ك المفدى رع��اه اهلل 
بهذه المناس��بة، مش��يدًا به��ذا التقدي��ر الكبير الذي 
يؤك��د الص��دى العالمي الواس��ع للمب��ادرات الرفيعة 
والمتواصلة التي يوليها جاللته في هذا الس��ياق، وما 
لها من إس��هامات فاعلة في تعزيز األمن واالستقرار 
والس��الم ف��ي المنطق��ة والعالم ودفع كاف��ة الجهود 
اإلقليمية والدولية للعمل في خدمة البشرية ورخائها.

الملك يتلقى تهنئة  رئيس نادي المحرق
تلقى حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل 
خليفة عاه��ل البالد المفدى حفظ��ه اهلل ورعاه، برقية 
تهنئ��ة من معالي الش��يخ أحمد بن عل��ي بن عبد اهلل 
آل خليف��ة رئيس مجلس إدارة نادي المحرق بمناس��بة 
قرار مجلس أمناء جامعة موس��كو الحكومية للعالقات 
الدولية بمنح جالل��ة الملك المفدى الدكتوراه الفخرية 
تقدي��رًا ل��دور جاللت��ه في تعزي��ز التعايش الس��لمي 
والح��وار بين األديان والثقاف��ات. وأكد بأن منح جاللته 
رعاه اهلل هذا الوسام يؤكد مجددًا على المكانة الرفيعة 
والعالي��ة التي يحظى بها جاللته لدى المجتمع الدولي 

تقديرًا لما حققته مملكة البحرين من إنجازات تنموية 
واجتماعية وثقافية وعلمي��ة، مما مكنها من أن تتبوأ 
المكانة المتقدمة بين دول العالم، ولما حققه جاللته 
رعاه اهلل لش��عبه من المكاس��ب التي جعلت منه شعبًا 
يواك��ب النهض��ة العلمي��ة الحديث��ة، وينع��م بالخير 
واالس��تقرار واألمان، وجهود جاللت��ه الحثيثة في دعم 
السالم العالمي والتعايش الس��لمي والتعاون الدولي 
في مجاالت التنمية المس��تدامة والمبادرات اإلنسانية 
ليتواص��ل بذلك البن��اء واإلنجاز بفضل قي��ادة جاللته 

الحكيمة وفكره النير.

الملك يتلقى برقية تهنئة من رئيس ديوان ولي العهد
تلقى حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل 
خليف��ة عاهل الب��الد المفدى حفظ��ه اهلل ورعاه برقية 
تهنئة من معالي الشيخ س��لمان بن أحمد بن سلمان 
آل خليف��ة رئي��س ديوان س��مو ولي العهد بمناس��بة 
قرار مجلس أمناء جامعة موس��كو الحكومية للعالقات 
الدولية بمنح جاللته الدكت��وراه الفخرية، تقديرًا لدور 
جاللته النبيل في تعزيز التعايش السلمي والحوار بين 

األديان والثقافات المختلفة.
وأع��رب معاليه في برقيته عن أس��مى آي��ات التهاني 

والتبريكات إلى المقام الس��امي لجاللة الملك المفدى 
رعاه اهلل بهذه المناسبة، معربًا عن بالغ فخره واعتزازه 
به��ذا االحتف��اء بمنح جاللت��ه الدكت��وراه الفخرية من 
الجامعة الروس��ية العريقة، مش��يدًا بما يوليه جاللته 
من إس��هامات ومبادرات رائدة في تجسيد قيم ومبادئ 
التعاي��ش الس��لمي والح��وار بي��ن األدي��ان والثقافات 
المختلف��ة، منوه��ًا في هذا الس��ياق ب��رؤى وتطلعات 
جاللت��ه التي تأتي ضمن دعم ونش��ر الس��الم وتعزيز 

التسامح بين الشعوب.

 سفير البحرين في القاهرة: مصر قوة للعرب
 وتربطها بالبحرين عالقات تاريخية عميقة

هنأ سفير البحرين لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدى جامعة الدول 
العربية هشام الجودر، الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، 
والحكومة والش��عب المصري بمناس��بة افتتاح قاعدة 3 يولي��و البحرية في منطقة 
جرجوب على الس��احل الش��مالي الغربي، ومواصلة اإلنجازات والمشروعات الحيوية 
النوعية التي تحققها مصر الش��قيقة في مس��يرتها نحو التق��دم والبناء والتنمية. 
وأكد الجودر أن مشاركة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، مستشار األمن الوطني 
األمين العام لمجلس الدفاع األعلى نيابة عن حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن 
عيس��ى آل خليفة عاهل البالد المفدى، في افتت��اح قاعدة 3 يوليو البحرية ومتابعة 
فعاليات المناورة »قادر 2021«، هي تأكيد على عمق الروابط والعالقات التاريخية 
الت��ي تربط البحري��ن وجمهورية مصر العربية على م��ر التاريخ، وأن قوة مصر هي 
قوة للعرب جميعًا، مضيفًا أن البحرين تثمن دور جمهورية مصر العربية في حفظ 

األمن والسلم بالمنطقة العربية والشرق األوسط.

وأوضح س��عادة السفير أن بطوالت القوات المسلحة المصرية التي يسطرها التاريخ 
ستظل مصدر فخر واعتزاز ألبناء األمة العربية، مشيرًا إلى أن البحرين أعلنت تأييدها 
لجمهوري��ة مصر العربية في حماي��ة وتأمين حدودها، معربًا ع��ن تقدير البحرين 
للجه��ود المصرية المق��درة للحفاظ على الس��لم واألمن على المس��توى اإلقليمي 
والعرب��ي خالل المرحلة الدقيق��ة الحالية التي تتعاظم فيه��ا التحديات، وذلك في 
ضوء دور مصر المحوري بالمنطقة باعتبارها ركيزة أساس��ية ألمن واستقرار الوطن 

العربي.
ون��وه  الجودر بالخصوصية التي تتمتع بها العالقات المصرية البحرينية والممتدة 
عبر عقود من التعاون المثمر والتنس��يق الوثيق بين البلدين، والتوافق في وجهات 
النظ��ر والرؤى بين جمهورية مصر العربي��ة والبحرين تجاه قضايا وأزمات المنطقة 
المختلفة، والدعم المتبادل لمواقف الدولتين الشقيقتين في جميع المحافل الدولية 

واإلقليمية، متمنيًا لجمهورية مصر العربية الشقيقة مزيدًا من التطور واالزدهار.

 البحرين تستنكر
  أعمال المليشيات الحوثية
 اإلرهابية ضد السعودية

اس��تنكرت وزارة الخارجية بش��دة قيام مليشيات الحوثي 
اإلرهابي��ة أمس بتجهيز زورقي��ن مفخخين في محافظة 
الحديدة بالجمهورية اليمنية الشقيقة، استمرارًا لنهجها 
اآلث��م في تهديد أمن المالحة البحرية وس��المة خطوط 
التج��ارة العالمية جنوب البحر األحم��ر، وانتهاكًا التفاق 

ستوكهولم والهدنة المفروضة في المحافظة.
وأدان��ت الوزارة اس��تمرار المليش��يات الحوثية اإلرهابية 
في اعتداءاتها اآلثمة ضد المملكة العربية الس��عودية 
الشقيقة من خالل إطالق هدف معاٍد تجاه المملكة مساء 
أمس األول، إضافة إلى المحاولة الفاشلة إلرسال طائرة 
مس��يرة مفخخ��ة باتج��اه مدينة خميس مش��يط جنوب 
المملك��ة صب��اح أمس، الس��تهداف المدنيي��ن اآلمنين 

والمنشآت المدنية، منتهكة القانون الدولي اإلنساني.
وأش��ادت »الخارجي��ة« بيقظ��ة ق��وات التحال��ف لدع��م 
الش��رعية ف��ي اليم��ن وق��وات الدف��اع الج��وي الملكي 
السعودي في س��رعة التصدي لهذه الهجمات اإلرهابية 
المتك��ررة، مؤكدًة وقوف مملكة البحرين مع ش��قيقتها 
المملكة العربية الس��عودية وتضامنها التام معها في 
كل م��ا تتخذه من تدابير وإج��راءات لضمان أمن أرضها 
ومواطنيها والمقيمين وسالمة خطوط المالحة العالمية 
بم��ا يحفظ األمن والس��لم اإلقليميي��ن، داعيًة المجتمع 
الدول��ي إل��ى ض��رورة التحرك الس��ريع ضد المليش��يات 

الحوثية اإلرهابية إليقاف هذه االعتداءات المتكررة.

الملك يتلقى برقية تهنئة من مدير عام مكتب 
رئيس مجلس الوزراء وأمين عام مجلس الوزراء

تلقى حض��رة صاحب الجالل��ة الملك حمد بن عيس��ى آل 
خليف��ة، عاه��ل البالد المف��دى حفظه اهلل ورع��اه، برقية 
تهنئة من س��عادة الس��يد حمد بن فيصل المالكي، مدير 
عام مكتب رئيس مجلس الوزراء وأمين عام مجلس الوزراء، 
بمناس��بة ق��رار مجلس أمن��اء جامعة موس��كو الحكومية 
للعالق��ات الدولية بمنح جاللة المل��ك المفدى الدكتوراه 
الفخرية تقديرًا لدور جاللته في تعزيز التعايش الس��لمي 
والحوار بي��ن األدي��ان والثقافات. ورفع مدي��ر عام مكتب 
رئيس مجل��س الوزراء وأمي��ن عام مجلس ال��وزراء أصدق 

التهان��ي والتبري��كات إلى عاه��ل البالد المف��دى حفظه 
اهلل ورع��اه به��ذه المناس��بة، مؤكدًا بأن مب��ادرات جاللة 
الملك المف��دى، حفظه اهلل، ورعاه ف��ي التعايش وتعزيز 
حوار الثقاف��ات والحضارات جعلت م��ن المملكة أنموذجًا 
ُيقتدى في تكريس قيم التعددية والسالم، مشيرًا إلى  أن 
هذا  التقدي��ر الدولي يعكس  ري��ادة مملكة البحرين في 
التس��امح والتعايش والحوار بين األدي��ان والتي أصبحت 
بفض��ل الرؤية الملكية الس��امية مرجعًا دوليًا وعززت من 

مكانة البحرين كمنارة لإلنسانية والسالم.

الملك  يتلقى برقية تهنئة من مدير عام 
السياسات والتنسيق بمكتب رئيس مجلس الوزراء

تلقى حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل 
خليفة، عاهل الب��الد المفدى حفظه اهلل ورعاه، برقية 
تهنئ��ة من الش��يخ فهد ب��ن عبدالرحم��ن آل خليفة، 
مدير عام السياسات والتنسيق بمكتب رئيس مجلس 
الوزراء، بمناس��بة ق��رار مجلس أمناء جامعة موس��كو 
الحكومية للعالقات الدولية بمنح جاللة الملك المفدى 
الدكت��وراه الفخري��ة تقدي��را لدور جاللته ف��ي تعزيز 

التعايش السلمي والحوار بين األديان والثقافات.
حي��ث رفع مدير ع��ام السياس��ات والتنس��يق بمكتب 

رئي��س مجلس الوزراء خالص التهاني والتبريكات إلى 
عاهل البالد المفدى حفظه اهلل ورعاه بهذه المناسبة، 
مش��يرًا إلى أن هذا االحتفاء جاء ليؤكد على المبادرات 
الس��امية لعاهل البالد المفدى حفظه اهلل ورعاه، في 
تعزيز قيم التس��امح والتعاي��ش والحوار بين األديان، 
ودع��م جاللت��ه لجه��ود الس��الم العالمي بم��ا يحقق 
األم��ن واالس��تقرار ف��ي المنطقة، ما جع��ل المملكة 
تتب��وأ المكانة المتقدمة في مختلف المحافل الدولية 

واإلقليمية.

 الملك المفدى يتلقى برقية تهنئة 
من مستشار شؤون اإلعالم بديوان ولي العهد

تلقى حض��رة صاحب الجالل��ة الملك حمد بن عيس��ى آل 
خليف��ة، عاه��ل البالد المف��دى حفظه اهلل ورع��اه، برقية 
تهنئة من سعادة السيد عيسى بن عبدالرحمن الحمادي، 
مستش��ار ش��ؤون اإلعالم بدي��وان ولي العهد، بمناس��بة 
ق��رار مجل��س أمناء جامعة موس��كو الحكومي��ة للعالقات 
الدولي��ة بمنح جاللة المل��ك المفدى الدكت��وراه الفخرية 
تقديرًا لدور جاللته في تعزيز التعايش الس��لمي والحوار 
بين األديان والثقافات. حيث رفع س��عادة مستشار شؤون 
اإلعالم بديوان ول��ي العهد خالص التهان��ي والتبريكات 
إل��ى المقام الس��امي لعاه��ل البالد المف��دى حفظه اهلل 

ورعاه بهذه المناس��بة، مؤكدًا بأن ه��ذا  التقدير الدولي 
يعكس متابع��ة العالم ومؤسس��اته واعتزازهما بجهود 
جالل��ة الملك المف��دى حفظه اهلل ورعاه في ترس��يخ قيم 
التس��امح والتعايش والح��وار بين األديان والتي تجس��د 
الرؤية الملكية السامية لوطن يحتضن الجميع، مشيرًا إلى 
أن منح جاللت��ه الدكتوراه الفخرية ج��اء ليؤكد على الدور 
الريادي لمملكة البحرين ومكانتها الحضارية واإلنسانية، 
حت��ى غ��دت بقي��ادة جاللته أي��ده اهلل أيقون��ًة للتعايش 
الس��لمي والحوار بين األديان والثقافات يقتدى بها وُينظر 

لتجربتها في نشر السالم والمحبة بكل اعتزاز وتقدير.

 برعاية ناصر بن حمد.. تنظيم 
مؤتمر »القلب الرياضي« ديسمبر المقبل

تقرر عق��د المؤتمر األول لطب القل��ب الرياضي تحت 
ش��عار »القل��ب الرياضي«، ف��ي الفترة م��ن 2 حتى 4 
ديس��مبر 2021،  تح��ت رعاية س��مو الش��يخ ناصر بن 
حمد آل خليفة ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنس��انية 
وشؤون الشباب، بتنظيم من قبل وزارة الصحة ومركز 
محمد ب��ن خليف��ة التخصص��ي للقلب بالتع��اون مع 
المجلس األعلى للش��باب والرياضة، بمشاركة واسعة 
من المتخصصين في طب القلب الرياضي في البحرين 

والشرق األوسط وعدد من دول العالم.
وعب��ر رئيس اللجن��ة المنظمة للمؤتمر رئيس قس��م 
كهرب��اء القل��ب بمرك��ز محمد ب��ن خليف��ة آل خليفة 
التخصص��ي للقلب الدكت��ور عادل خليفة، عن ش��كره 
س��مو الش��يخ ناصر بن حم��د آل خليفة عل��ى رعايته 
فعاليات المؤتمر، مش��يرًا إلى االهتم��ام الكبير الذي 

يوليه سموه لرعاية صحة الرياضيين بالمملكة.
وأش��اد باالهتم��ام الكبير ال��ذي توليه وزي��رة الصحة 
فائق��ة الصال��ح ألعم��ال لجنة دراس��ة أس��باب الوفاة 
بالمماش��ي والص��االت الرياضية منذ تأسيس��ها حتى 
صدور توصياتها، مش��يرًا إل��ى أن اللجنة حظيت بدعم 
كبير من الوزارة، ما وفر بيئة مناسبة لتحقيق أهدافها.

ونوه بجهود األمانة العامة للمجلس األعلى للش��باب 
والرياض��ة، والدع��م الكبير ال��ذي أواله األمي��ن العام 
للمجلس الش��يخ س��لمان ب��ن إبراهي��م آل خليفة منذ 
تش��كيل اللجنة حتى صدور توصياتها، وحرص األمانة 
العام��ة للمجل��س على االس��تمرار في تقدي��م الدعم 

لتنفيذ ما صدر عن اللجنة من توصيات.
وأش��ار خليفة إلى أن المؤتمر يأتي تنفيذًا لتوجيهات 

س��مو الش��يخ ناصر بن حمد آل خليفة بش��أن دراس��ة 
أسباب الوفاة بالمماشي والصاالت الرياضية، حيث تم 
تش��كيل لجنة لدراسة األس��باب وتحديد طرق الوقاية 
برئاس��ة الدكت��ور عبدالرحم��ن عس��كر، وبعضوي��ة 
ممثلي��ن عن األمانة العامة للمجلس األعلى للش��باب 
والرياض��ة، ووزارة الصح��ة، ووزارة التربي��ة والتعليم، 
ووزارة شؤون الشباب والرياضة، ووزارة شؤون اإلعالم، 
باإلضاف��ة إلى مركز محمد بن خليف��ة للقلب، ومجمع 

مستشفى السلمانية الطبي.
وأش��ار إلى أن اللجنة أصدرت توصياتها، التي كان من 
أبرزها تنظيم هذا المؤتمر، الذي يعد األول من نوعه 

على مستوى دول المنطقة.
وبين رئي��س اللجنة المنظمة للمؤتم��ر الدور المهم 
الذي يمثله المؤتمر، وال س��يما أن المواطنين يولون 
اهتمامًا بممارس��ة األنش��طة الرياضي��ة كنمط حياة 
يوم��ي، إلى جانب النش��اط الكبي��ر لمحترفي الرياضة 

بالمملكة في مختلف األلعاب والمسابقات.
وأش��ار إلى أن المجلس األعلى للشباب والرياضة وضع 
ضمن سياس��اته العامة محورًا يتعلق بالتش��جيع على 
ممارس��ة الرياضة، وينص على »جعل الرياضة أسلوب 
حي��اة«، مس��تطردًا أن ذلك الح��راك الرياضي يجب أن 
يواكبه تثقيف بأسس الممارسات السليمة التي تؤدي 
إلى اس��تفادة الجس��م دون اإلضرار بصحة الممارس، 
منوها إلى أنه سيتم تنظيم محاضرات وحلقات نقاشية 
متنوع��ة خالل الفترة المقبلة وصواًل إلى موعد انعقاد 

المؤتمر في ديسمبر المقبل.
 وقال خليفة إن المؤتمر سيسلط الضوء على األسباب 

التي تؤدي إلى حاالت الوفاة في أثناء ممارسة الرياضة 
ف��ي المماش��ي والص��االت الرياضي��ة، وكيفي��ة الحد 
منها، عبر التوعية باألس��اليب والممارسات الصحيحة 

لممارسة الرياضة دون اإلضرار بصحة القلب.
وبّي��ن أن المؤتمر سيش��هد تب��اداًل للخب��رات وأحدث 
الدراس��ات المعدة في هذا المجال، من خالل جلساته 
المتنوعة، التي سيحاضر فيها نخبة من المتخصصين، 
على أن يصدر في خت��ام أعمال المؤتمر مجموعة من 
التوصي��ات التي تثري الجه��ود الوطنية لمعالجة هذا 
المل��ف. وأكد خليف��ة أن اللجن��ة المنظم��ة للمؤتمر 
س��تطلق ابت��داًء م��ن الش��هر المقب��ل حمل��ة وطنية 
موسعة للتوعية باألسس الصحيحة لممارسة الرياضة 
والحف��اظ عل��ى صحة القل��ب، وس��تهدف الحملة إلى 
نش��ر الوعي المجتمع��ي بين المواطني��ن، وتثقيفهم 
بأس��باب حدوث الوفي��ات المفاجأة في أثناء ممارس��ة 
الرياض��ة وط��رق الوقاي��ة منه��ا، فضاًل عل��ى تقديم 
استش��ارات رياضي��ة وصحية بهذا الخص��وص، منوهًا 
إلى أنه سيتم اإلعالن عن تفاصيل الحملة خالل األيام 
القليل��ة المقبل��ة. ولف��ت إل��ى أهمية عق��د مثل تلك 
الفعاليات التي تعزز من موق��ع ومكانة البحرين على 
المستويين اإلقليمي والدولي، وتحقق األهداف الرامية 
إلى إث��راء خطط وبرام��ج القطاع الصح��ي بالمملكة، 
وتعزز مس��توى الوعي الالزم في التش��خيص والعالج، 
وتوفي��ر أفض��ل الف��رص لتحس��ين الحي��اة للمرضى، 
إل��ى جانب إكس��اب المعنيين والمختصي��ن بالبحرين 
الفرص لتبادل الخبرات واالطالع على آخر المستجدات 

قمبر: منح الملك الدكتوراه المتعلقة بمجال عملهم.
الفخرية يجعل البحرين 
نموذجًا للحرية الدينية

هنأ النائب عم��ار قمبر حضر صاحب الجاللة الملك حمد 
ب��ن عيس��ى آل خليف��ة عاهل الب��الد المفدى بمناس��بة 
قرار مجلس أمن��اء جامعة موس��كو الحكومية للعالقات 
الدولي��ة بمنح جاللة الملك المف��دى الدكتوراه الفخرية 
تقديرًا لدور جاللته في تعزيز التعايش السلمي والحوار 
بين األديان والثقافات. مش��يرًا إلى أن هذا االحتفاء من 
قبل هذه الجامعة الروس��ية العريق��ة يعد محط تقدير 
واحترام إلنجازات صاحب الجاللة الملك المفدى العديدة 
والمس��تمرة ف��ي مختل��ف مج��االت النهض��ة والتقدم 
والتنمية وهي موضع فخر واعتزاز، مؤكدًا ان هذا االحتفاء 
يجعل م��ن البحرين نموذجًا للحري��ة الدينية والتعايش 
الس��لمي والحوار بين األديان والثقافات، ويرس��خ مبادئ 

وغايات اإلسالم في بث مبادئ المحبة والتسامح.
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تورط فيها 28 متهمًا.. وتقديم الدعم النفسي لـ39 مجنيًا عليهن

 »المباحث واألدلة الجنائية«: مكافحة االتجار 
بالبشر تباشر 15 قضية في النصف األول

أش��ار مدي��ر ع��ام اإلدارة العام��ة للمباح��ث واألدلة 
الجنائي��ة، إل��ى م��ا تحقق م��ن خ��ال إدارة مكافحة 
االتجار بالبشر وحماية اآلداب العامة باإلدارة العامة 
للمباح��ث واألدل��ة الجنائي��ة خال الفترة م��ن يناير 
وحتى يونيو الماضي، حي��ث بلغ مجموع القضايا 15 
قضية وبلغ مجموع المتهمي��ن 28 متهمًا ومتهمة 
يحملون 9 جنسيات مختلفة، فيما وصل عدد المجني 
عليه��ن الذين تم تقديم الدعم النفس��ي والقضائي 

لهم 39 ضحية من 5 جنسيات مختلفة.
وتنوع��ت تلك القضاي��ا، ما بين االتجار باألش��خاص 
إلى حجز أجور العمال بدون مبرر واالتجار باألشخاص 
والتحري��ض أو المس��اعدة على الفج��ور أو الدعارة و 
اإلكراه على الفجور و القبض أو الحجز أو الحرمان من 

الحرية بغير وجه حق.
م��ن جانب آخ��ر، بلغ مجموع القضايا التي باش��رتها 
اإلدارة العام��ة خال الع��ام الماضي، 21 قضية وبلغ 
عدد المتهمين في تلك القضايا 31 متهمًا يحملون 
جنس��يات مختلف��ة، فيما وصل ع��دد المتهمات إلى 
23 متهمًة من جنس��يات مختلفة، وبلغ عدد المجني 
عليهن خال تلك الفترة 55 ضحية من 10 جنسيات.

وأش��اد مدي��ر ع��ام اإلدارة العامة للمباح��ث واألدلة 
الجنائي��ة بما حققته البحرين م��ن إنجاز دولي جديد 
تمث��ل في حف��اظ المملكة على موقعه��ا في الفئة 
األولى لمكافحة االتجار باألشخاص للعام الرابع على 
التوالي في تقرير وزارة الخارجية األمريكية الس��نوي، 
رافعًا أص��دق التهاني والتبريكات به��ذا اإلنجاز إلى 
حض��رة صاح��ب الجالة المل��ك حمد بن عيس��ى آل 
خليفة عاهل الباد المفدى وصاحب الس��مو الملكي 
األمير س��لمان بن حمد آل خليف��ة ولي العهد رئيس 
مجلس الوزراء، ووزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد 
ب��ن عبداهلل آل خليفة، مؤك��دًا أن هذا اإلنجاز الدولي 
الكبي��ر جاء ثم��رة لتوجيهات جالة المل��ك المفدى 
ورؤيته السديدة وحرصه على إرساء قواعد المساواة 
وتعزيز حقوق اإلنس��ان ل��كل المواطنين والمقيمين 
عل��ى أرض المملكة دون تمييز، وهو ما يعكس حجم 
الجه��ود المس��تمرة التي تبذلها كاف��ة الجهات في 
مملكة البحرين وعلى رأس��ها وزارة الداخلية لترسيخ 
قيم حقوق اإلنسان دون تمييز بسبب الدين أو اللغة 

أو الع��رق، كما جاء أيض��ًا ترجمة فعلية لسياس��ات 
وتوجهات وزارة الداخلية في هذا المجال.

وأك��د المدير العام عل��ى ح��رص وزارة الداخلية من 
خ��ال تعاونها مع مختلف الجه��ات الحكومية إلبقاء 
المملك��ة خالية من هذه الجريمة العالمية بأنواعها 
وكاف��ة صورها، والتص��دي لها من خال اس��تحداث 
اآللي��ات الكفيل��ة بالقض��اء عليه��ا في ح��ال ظهور 
مؤشرات تدل على وجودها، كاشفًا أن وزارة الداخلية 
تتخ��ذ مجموع��ة م��ن التدابي��ر لضم��ان التنس��يق 
والتعاون بين الجه��ات الحكومية واألهلية لمكافحة 
هذه الجريمة ضمن ال��رؤى واآلليات التي تضمنتها 
االس��تراتيجية الوطنية لمكافحة اإلتجار باألشخاص، 
كما ش��دّد على أن جريمة اإلتجار باألشخاص مخالفة 
لمبادئ جميع األديان الس��ماوية النتهاكها الكرامة 
اإلنس��انية التي حرصت على صونه��ا، وتعد مخالفة 
صريحة للمبادئ اإلنس��انية التي كفلتها التشريعات 
الوطني��ة بم��ا تضمنت��ه من أح��كام مؤي��دة لتلك 
النص��وص ومنس��جمة م��ع االتفاقي��ات والمعايي��ر 

الدولية بهذا الشأن.
وأوضح أن تقرير وزارة الخارجية األمريكية لفت النظر 
إلى الجهود التي حققتها البحرين وأدت إلى استمرار 
بقاء تصنيفها ف��ي هذه المرتبة لمدة أربع س��نوات 
متتالي��ة، مؤك��دًا على تنامي الجه��ود لمحاربة تلك 
الظاهرة، ومنوهًا بآليات التحقيق الجنائي والقضائي 
في عدد من الحاالت المتعلقة باالتجار باألش��خاص، 
إل��ى جان��ب الجهود التي تب��ذل في تدري��ب مختلف 
المس��ؤولين بوزارة الداخلية عل��ى آليات التعامل مع 

الضحايا.
وأكد أن مباش��رة القضايا يوضح مدى الجهد والعمل 
الش��اق الذي تقوم به وزارة الداخلي��ة لمكافحة تلك 
الجريم��ة انطاق��ًا م��ن توجيهات القي��ادة الحكيمة 
وتنفي��ذًا لتعليمات وزير الداخلية الفريق أول الش��يخ 
راش��د بن عب��داهلل آل خليف��ة، ودعم ومس��اندة من 
الفريق طارق بن حس��ن الحس��ن رئيس األمن العام، 
بضرورة الحفاظ على س��جل المملكة الناصع البياض 
ف��ي هذا المجال م��ن خال تكامل جه��ود الوزارة مع 
مختل��ف الجه��ات الحكومية والوطني��ة األخرى لتظل 

مملكة البحرين واحة للتسامح والعيش الكريم.

واس��تعرض خال حديثه أب��رز ما ج��اء بتقرير وزارة 
الخارجي��ة األمريكي��ة والذي رس��خ مكان��ة المملكة 
الرائ��دة في هذا المج��ال للعام الرابع عل��ى التوالي 
والذي يكلل جهود كافة الجهات الحكومية واألهلية، 
حي��ث تضمن التقرير إش��ادة بمب��ادرة المملكة في 
تعمي��م ثقافة مكافحة االتجار باألش��خاص واحترام 
حقوق اإلنس��ان على مستوى منطقة الشرق األوسط 
م��ن خال ش��روعها في تأس��يس المرك��ز اإلقليمي 
للتدريب وبناء القدرات لمكافحة االتجار باألش��خاص 
المعن��ي  المتح��دة  األم��م  م��ع مكت��ب  بالتع��اون 
بالمخ��درات والجريم��ة ف��ي دول مجل��س التع��اون 
ل��دول الخليج العربي��ة والمنظمة الدولي��ة للهجرة، 
إذ س��يعمل المركز على إع��داد الدراس��ات والبحوث 
المتعلق��ة باإلتج��ار إلى جانب صياغ��ة منهج خاص 
بمكافحة اإلتجار باألش��خاص يتناسب مع خصوصية 
وطبيعة حاالت االتجار في منطقة الش��رق األوس��ط 
وش��مال أفريقي��ا، كم��ا سيس��هم في وض��ع معايير 
نموذجية لخدمات رعاي��ة الضحايا ووضع التعريفات 
واألدل��ة وآلي��ات مكافح��ة االتجار تك��ون ذات عاقة 
بالتركيبة الديموغرافي��ة واالقتصادية واالجتماعية 

في المنطقة.
وتطرق تقرير الخارجي��ة األمريكية كذلك إلى افتتاح 
مكاتب تس��جيل الدعاوى العمالية لدى هيئة تنظيم 
س��وق العمل، حيث تقوم هيئة تنظيم س��وق العمل 
ممثلة في إدارة التظلم��ات والحماية بمهام تقديم 
المس��اعدة اإلدارية للعمالة الوافدة في رفع الدعاوى 
العمالي��ة ومتابعته��ا من خال النظ��ام اإللكتروني 
ال��ذي ت��م تخصيص��ه لهذا الغ��رض من قب��ل وزارة 
العدل والشؤون اإلس��امية واألوقاف، وتزويد طالب 
المساعدة بكافة المعلومات التي يحتاجها من واقع 
النظام واالطاع على مجرياتها وذلك منذ رفع الدعوى 
حتى صدور الحكم فيها، بما يشمل تقديم المساعدة 
اإلدارية في إدخال الطلبات والمذكرات والردود، كما 
تقوم الوزارة بتقديم الدعم التقني الازم حتى تقوم 

الهيئة بمباشرة مهامها في هذا الشأن.
ون��وه تقرير الخارجي��ة األمريكية بتطبي��ق المملكة 
لنظام حماية األجور والذي تم تدشينه مؤخرًا والذي 
يعم��ل على توثي��ق العمليات الخاص��ة بدفع رواتب 

العّمال بالمؤسس��ات الخاضعة لقان��ون العمل بما 
يتيح متابعة س��ير عمليات تحويل مس��تحقات جميع 
العمال��ة الواف��دة في البحري��ن، به��دف التأكد من 
الت��زام أصح��اب العم��ل بدف��ع أجور العمال بش��كل 
مس��تمر وف��ي المواعي��د المح��ددة طبق��ًا للقوانين 
والش��روط التي ينص عليها قانون العمل، باإلضافة 
إلى تس��ليط الضوء على بعض منجزات المملكة في 
هذا المجال ومنها إنشاء صندوق رعاية ضحايا اإلتجار 
بالبش��ر، وإنش��اء مركز إيواء ضحايا االتجار بالبش��ر، 
فض��ًا عن إنش��اء نيابة متخصصة لمباش��رة قضايا 

االتجار بالبشر.
وأش��ار التقرير أيضًا إلى أن المملكة ترجمت عملها 
في مكافحة االتجار باألش��خاص إلى منظومة عملية 
ومؤسساتية تشترك فيها مختلف الوزارات والجهات 
الحكومية واألهلية منها، كما تطرق التقرير إلى منجز 
إص��دار اللجنة الوطنية لمكافحة اإلتجار باألش��خاص 
نظ��ام اإلحالة الوطن��ي لضحايا االتجار باألش��خاص 
الذي ُيعد األول على مستوى دول المنطقة، ويساهم 
في تعزي��ز إج��راءات مكافح��ة االتجار باألش��خاص، 
وتوضيح وتنظيم دور مختلف الجهات وآليات تعاملها 
م��ع أي حالة إتجار أو يش��تبه في إمكانية تحولها إلى 

حالة اتجار.
ودع��ا المدي��ر الع��ام أن يحف��ظ المملك��ة من كل 
س��وء وأن تظ��ل واحة خضراء تنعم باألمن والس��ام 
والتعاي��ش بين كاف��ة مكونات المجتم��ع البحريني 
من مواطني��ن ومقيمين في ظل قيادتها الرش��يدة، 
كما تقدم بالشكر والتقدير للجنة الوطنية لمكافحة 
االتجار باألش��خاص، ولوزارة الخارجي��ة ووزارة العدل 
والشؤون اإلسامية واألوقاف وللنيابة العامة ولهيئة 
تنظيم س��وق العمل، ولكافة الجمعيات األهلية ذات 
االختص��اص على جهوده��م القيمة في ه��ذا الملف 
اله��ام، كما تقدم بالش��كر الجزيل لكافة منس��وبي 
إدارة مكافحة االتجار بالبش��ر وحماية اآلداب العامة 
ب��اإلدارة العام��ة للمباح��ث واألدل��ة الجنائي��ة على 
جهوده��م وتفانيهم في أداء مهامه��م كونهم أحد 
أهم العناص��ر لمكافحة تلك الجريم��ة التي تنكرها 
جميع األديان الس��ماوية واألعراف اإلنسانية، متمنيًا 

لهم المزيد من التوفيق والنجاح في أداء رسالتهم.

»الوطنية لمكافحة التدخين« 
تعتمد موقعها اإللكتروني الخاص

اعتم��دت الوطني��ة لمكافح��ة التدخي��ن والتب��غ، خ��ال عقدها 
اجتماعه��ا الثان��ي للع��ام 2021 عن بع��د بمش��اركة األعضاء، 
الموق��ع الخاص باللجنة، كما بحثت أب��رز وأهم المقترحات التي 

تصب في صالح تحقيق األهداف التوعوية المنشودة للجنة.
وخال االجتماع، الذي أنابت فيه وزيرة الصحة الوكيل المس��اعد 
للصح��ة العام��ة فائق��ة الصال��ح، الدكت��ورة مري��م الهاج��ري، 
اس��تعرض رئي��س جمعية مكافح��ة التدخي��ن البحرينية مجدي 
ياس��ين موضوع المؤتمر االفتراضي بمناس��بة االحتفال باليوم 

العالمي لامتناع عن التبغ الذي عقد في شهر يونيو 2021.
م��ن جانبه��ا، قدمت رئيس مجموع��ة مكافح��ة التدخين والتبغ 
الدكت��ورة إجال العل��وي تصورًا حول فعالي��ات االحتفال باليوم 
العالم��ي لامتن��اع عن التبغ وذل��ك لغاية نهاية الع��ام الحالي 
2021، حي��ث يحتف��ل العالم ف��ي 31 مايو من كل ع��ام باليوم 
العالم��ي لامتناع عن التبع، إذ يتم التركي��ز على إبراز المخاطر 
الصحية المرتبطة بتعاطي التبغ وتنفيذ السياس��ات التي أثبتت 
فعاليتها للحد من اس��تهاكه، وش��عار االحتفال لهذا العام هو 
»االلتزام باإلق��اع عن التدخين«، حيث أطلق��ت منظمة الصحة 
العالمي��ة حملة عالمية مدتها عام كام��ل، وتهدف هذه الحملة 
إلى تقديم الدعم لما ال يقل عن 100 مليون شخص حول العالم 
ف��ي محاوالتهم لإلق��اع عن التبغ من خ��ال خدمات اإلقاع عن 

التدخين المتنوعة والمتوفرة في كل بلد.

 »مديريات الشرطة« : 93511 مخالفة 
»عدم ارتداء كمام« منذ بدء الجائحة

أك��دت مديريات الش��رطة بالمحافظ��ات واإلدارات 
األمنية، أنها قامت منذ بدء الجائحة وحتى 1 يوليو 
الج��اري باتخاذ اإلج��راءات القانوني��ة حيال 93511 
مخالف��ة ع��دم لب��س كمام��ة الوجه ف��ي األماكن 
العامة، واتخ��اذ 11362 إجراًء للحفاظ على معايير 
التباع��د االجتماع��ي، والقي��ام ب���� 13065 حمل��ة 
توعوي��ة. وش��ددت، عل��ى ض��رورة مواصل��ة أفراد 
المجتمع االلتزام في جميع مستويات »آلية اإلشارة 
الضوئية لمستوى انتش��ار فيروس كورونا«، والتي 
أعلن عنها الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس 
كورون��ا، مش��يدة بالت��زام المواطني��ن والمقيمين 
خال الفترة الماضية والتي أس��فرت عن انخفاض 

تدريجي في عدد اإلصابات والحاالت القائمة.
 ودع��ت المديري��ات واإلدارات األمني��ة المواطنين 
والمقيمين الكرام، إلى ع��دم التراخي بااللتزام في 
اإلج��راءات االحترازية في ظل فتح بعض القطاعات 
أم��ام الجمه��ور، ويتوج��ب على الجمي��ع أن يفعلوا 
دورهم وواجبهم الوطن��ي واالجتماعي، والمواصلة 
ف��ي تطبي��ق اإلج��راءات االحترازية وص��واًل للهدف 
المنشود وهو القضاء على الفيروس والعودة للحياة 

الطبيعية بشكل كامل.
وأك��د أنه في ظ��ل دوره��ا والمه��ام المنوطة بها  
س��تواصل المديريات واإلدارات األمنية العمل على 
ضمان االلتزام بالتدابير الوقائية واتخاذ اإلجراءات 

القانونية حيال المخالفين.
كما تلقى مركز اإلس��عاف الوطني منذ بدء الجائحة 
17204 باغ��ًا خاصًا بجائحة كورونا، حيث باش��رها 
واتخذ اإلجراءات الازمة عن طريق فريق متخصص 
ومؤه��ل للتعام��ل مع ه��ذه الحاالت، فيم��ا قامت 

آلي��ات إدارة النقل ب��� 38931 حركة تم خالها نقل 
104276 حالة منذ بدء الجائحة.

في ذات السياق، تتابع اإلدارة العامة للدفاع المدني 
دورها في الحد من انتش��ار الفي��روس، حيث قامت 
منذ بدء الجائح��ة بتنفيذ 346201 عمليات تطهير 
وتعقي��م مختلف��ة للمبان��ي والمنش��آت الحكومية 
والش��وارع والطرق��ات وغيره��ا، م��ع مواصلة عقد 
ال��دورات التدريبي��ة حول الط��رق الصحيحة لتنفيذ 
عمليات التطهير والتعقي��م االحترازي في المباني 

والمنشآت الحكومية وأماكن العمل.
وبل��غ عدد المش��اركين ف��ي الدورات الت��ي نظمها 
الدفاع المدني 2258 من المؤسس��ات والش��ركات 
الخاصة ومختلف الجه��ات الحكومية، فيما بلغ عدد 

المتطوعين منذ ش��هر مارس العام الماضي 6134 
متطوعًا ، باإلضافة إلى اإلشراف على 2446 عملية 
تطهير وتعقيم ش��ارك فيه��ا المتطوعون، كما تم 
تدريب 1230 ش��خصًا م��ن الك��وادر والمتطوعين 
لتعقي��م المس��اجد، وتنفيذ 107 عملي��ات تطهير 

وتعقيم بالتعاون مع شركات التنظيف.
وأكدت مديريات الش��رطة بالمحافظ��ات واإلدارات 
األمني��ة المعني��ة، أنه في ظ��ل الق��رارات الجديدة 
للفري��ق الوطن��ي الطب��ي بفتح بع��ض القطاعات، 
س��تواصل العم��ل عل��ى ضم��ان الت��زام الجمي��ع 
بالقرارات وعدم مخالفتها من خال نش��ر الدوريات 
األمنية واتخاذ كافة اإلجراءات الازمة والتي تهدف 

إلى الحفاظ على أمن وسامة المجتمع وأفراده.

»األعمال والصداقة البحرينية 
 اليابانية« تنظم فعالية 

حول الحياة التجارية
أقامت جمعية األعم��ال والصداقة البحرينية اليابانية فعالية 
افتراضية حصريًا من اليابان بالتنسيق مع الرئيس التنفيذي 
لش��ركة يوكوجاوا الشرق األوس��ط وإفريقيا بيير دي فويست 
بعن��وان »نظ��رة عامة على الحي��اة التجاري��ة« أمس، قدمها 
نائب الرئيس، رئيس مقر الحياة التجارية لش��ركة يوكوجاوا 

للكهرباء هيروشي ناكاو. 
وألق��ى الكلم��ة الترحيبية رئي��س الجمعية ناص��ر العريض، 
وس��فير اليابان الجدي��د في البحري��ن مياموتو ماس��ايوكي، 
حيث حض��ر الفعالية عدد من أعضاء الجمعية، ومس��ؤولون 
بالس��فارة اليابانية وش��ركة يوكوجاوا، وعدد من المشاركين 

من اليابان ودول مجلس التعاون الخليجي.

 شرطة المحرق تنفذ حملة 
»ارتداؤك للكمامة حماية لك ولمجتمعك«

نف��ذت مديرية ش��رطة محافظ��ة المح��رق، حملة 
توعوية تحت ش��عار »ارتدائك للكمامة حماية لك 
ولمجتمع��ك« ش��ملت أماكن مزاول��ة الرياضة في 
نطاق محافظة المحرق، التي استهدفت المواطنين 
والمقيمي��ن، ويأت��ي ذل��ك ضمن خط��ة المديرية 

للتصدي لفيروس كورونا.
وأك��د مدير عام مديرية ش��رطة محافظ��ة المحرق 
أهمي��ة مث��ل تل��ك الحم��ات لزي��ادة الوع��ي لدى 
الجمه��ور، ويتزام��ن ذل��ك مع اإلعان ع��ن العودة 
التدريجية وفتح بعض القطاعات وفق البروتوكول 
الجديد ال��ذي أعلن عن��ه الفريق الطب��ي لمواجهة 

كورونا.
وأش��ار إل��ى ض��رورة اس��تمرار الت��زام المواطني��ن 
والمقيمين باإلجراءات االحترازية واتباع التعليمات 
انتش��ار  المعني��ة لمن��ع  الجه��ات  الص��ادرة ع��ن 
الفيروس، حيث ش��هدت البحرين في اآلونة األخيرة 
انخفاضًا في معدل اإلصابة بالفيروس وهلل الحمد، 

راجين من اهلل العلي القدير زوال هذا الوباء.
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زووم

تكريُم المرحوم أحمد سالمين.. تكريٌم لجميع الرياضيين
كل طفل يولد، ال أحد يعلم ما هو مستقبله، ال يعلم الغيب إال اهلل تعالى، لكن في جوف 
كل طفل - ذكر أو أنثى - تتش��كل المواهب وتظهر عندما يتدرج في عمره منذ صغره، 
فإذا اكتش��فه أبواه وإخوانه وأقرانه وأترابه، أش��اروا له بالبنان عندما يمارس األلعاب 

الشعبية في الفريج، وما أكثر تلك األلعاب. 
الحبيب أحمد س��المين كإخوته وأقرانه، كانوا يمارس��ون جمي��ع األلعاب، وهذه عادتنا 
من��ذ الصغر في زمن مضى، لكن الموهبة تطفو على الس��طح، فكل طفل يفضل لعبة 
دون أخرى، وتكون محببة إلى نفس��ه دون غيرها - من األطفال أيضًا من يكون متعدد 
المواهب، وهذا مالحظ في عدة أطفال ومعايش، فقد تالحظ طفاًل متوقد الفكر يملك 
عدة مواه��ب، رياضية وغير رياضية واألهم أخالقه وس��لوكياته، تفرض عليك احترامه 
وتقديره. أحمد سالمين لعب كرة القدم في سن مبكرة إلى جانب ألعاب كثيرة، خاصًة 
عندما دخل مدرس��ة الهداية الخليفية االبتدائية، وال بد من أن مدرس التربية البدنية 
بالمدرسة الحظ أن هذا الشاب يملك موهبة كروية تلفت األنظار، فرعاها هذا المدرس 
ونماها، حتى أصبحت كرة القدم معش��وقة أحمد سالمين وكنا نزورُه نحن أعضاء نادي 
اللؤل��ؤ بالمنامة في بيته الواقع في براحة بن غتم بالمحرق الواقع إلى الغرب من بيت 

المرحوم إبراهيم الزايد. 
دخ��ل معترك العمل وهو صغير، والتحق بش��ركة بابكو، وبرز نجم��ه عندما انضم إلى 

نادي المحرق العريق، حتى أصبح العبًا في الفريق الكروي األول. 
عمله في بابكو يستغرق كل النهار إال قلياًل، وإدارة نادي المحرق، سعت سعيها المحمود 

إليج��اد عمل له في إحدى الدوائر الحكومية ونجحت، مما أهلُه ليكون ش��به متفرغ من 
بعد الدوام الرسمي الصباحي لممارسة معشوقته كرة القدم. 

أحمد س��المين، تدرج في س��لم الفريق إلى أن أصبح العبًا أساس��يًا في الفريق األول، ال 
يس��تغني عنه كل مدرب بنادي المحرق، لعبًا ولياقًة وأخالق��ًا رياضية، وهو يتميز بأداء 
رياضي فن��ي رفيع، واختير ألن يكون أحد الالعبين األساس��يين في الفريق الوطني الذي 

يمثل المملكة، وخاض عدة دورات في البحرين وخارجها. 
الحبيب أحمد س��المين تعرض إلصابة بقدمه، أثرت على مستواه الرياضي، وعولج في 
الهند، لكن اإلصابة الزمتُه، فاتجه إلى التدريب، وتالميذه الكثير منهم أصبحوا العبين 

موهوبين. 
خبر وفاته هز عموم ش��عب البحرين بالذهول والحزن العميق، خاصًة الوسط الرياضي 
عمومًا، لكن مكرمة مليكنا المفدى حفظه اهلل ورعاه بإطالق اس��مه على أحد الش��وارع 
القريب��ة م��ن نادي المح��رق أثلجت صدورن��ا، وخففت األح��زان عن أهله وعن��ا جميعًا، 
وهذا التكريم المس��تحق يعد تكريمًا لكل الرياضيي��ن البحرينيين من العبين وإداريين 
ومدربين وجماهير، س��تظل ذكراُه خالدة في قلوب الجميع، أحمد... يا من ألهبت األكف 

تصفيقًا والحناجر هتافًا ولهجت األلسن باسمك المحبب إلى الجميع »أحمدي«.
ألف ش��كر س��يدي صاحب الجاللة مليكنا المفدى حفظكم اهلل تعال��ى ورعاكم وأمد في 
عمرك��م وأبقاكم ذخ��رًا للوطن العزي��ز والمواطني��ن األوفياء، تغم��د اهلل تعالى أحمد 

سالمين بواسع رحمته وأسكنُه فسيح جناته، وإنا هلل وإنا إليه راجعون.

نقدًا أم عقدًا؟!
ابتعدت لفترة طويلة عن الكتابة حول أس��س االستثمار المالية، 
والت��ي كانت بداية انطالقتي قبل أن أكون س��يدة أعمال أو حتى 
أنش��ىء ش��ركتي الخاصة في قطاع المقاوالت وبناء المش��اريع أو 
إدارة المشاريع الكبرى بالتعاون مع شركات سعودية، والتي أكّن 
له��ا كل التقدير نظير دعمه��ا لي خصوصًا وأنه��م قبلوا النمط 
التقلي��دي بتعاونه��م ألول م��رة مع س��يدة أعمال تتقل��د إدارة 
المش��اريع الخاص��ة في البناء والتش��ييد وهو م��ا كان غير مألوف 

آنذاك.
أف��كاري الخاصة غير التقليدية في مج��ال االقتصاد، نضجت بعد 
دراس��تي تحليل نظم المعلومات والمشاريع الخاصة، والذي كان 
حديث��ًا جدًا في ذلك الوقت وس��ابقًا ألوان��ه، واآلن وبعد أكثر من 
15 عام��ًا م��ن التخرج أجد ش��يئًا ق��د يصيب مما درس��ت ويبين 
أهمية الدراسة األكاديمية للجميع حتى لو تم توجه الجميع لبناء 
المش��اريع الصغي��رة أو حت��ى متناهية الصغر والتي قد تس��اهم 
بنجاحها النخب الجريئة فقط والمتعلمون من خريجي الجامعات 
أو المعاه��د االحترافية، فال يوجد مجال في هذا الوقت بالمجازفة 
أو بما يسمى »خبطة الحظ« أو »ضربات الحظ«، التي قد ترفعك 
تارة وتسقطك ألفًا بسبب عدم إلمامك بأبسط خطوط االقتصاد.

واآلن، وبعد سنين من األرباح االقتصادية، باإلضافة إلى الخسائر 
المالية والتي هي طبيعية بالنس��بة إلى أي مشروع مبتدئ إلى أن 
يتم تثبيت أسسه، وبعد أن انتقلنا من مستويات حجم المؤسسة 
م��ن الصغيرة إلى المتوس��طة تقريب��ًا، بات يس��ألني الكثير من 
الق��راء والمتحاوري��ن، ح��ول أفضل المش��اريع واألكث��ر ثباتًا من 
ناحي��ة الدخل؟ وه��ل العقود االقتصادية س��واء طويلة أو قصيرة 
األم��د أكثر جدوى؟ وهل العقود ه��ي التي تعطي أفضل الخيارات 
المضمون��ة؟، وذلك على الرغم من تض��اؤل العقود طويلة األمد 

والتي تعتبر أشد الخيارات خطرًا وأقلها مردودًا!
في بداية الشرح، وخصوصًا بعد مفاجآت أزمة كورونا )كوفيد19( 
منذ نهاية 2019 وصواًل إلى النصف الثاني من 2021، وهي فترة 
ليس��ت بالقليلة عل��ى أداء االقتصادات التي أصابها الش��لل بعد 
تراجع مفهوم العولمة االقتصادية، أقول إن هناك شركات كبيرة 
جدًا ظهرت أو تأسست معتمدة على التمويالت التجارية الضخمة 
وتدوير العائدات وتضخيم المشاريع بإيرادات افتراضية معتمدة 

على أرباح مستقبلية علمها بيد اهلل سبحانه وتعالى فقط.
وأضم إل��ى فرضية العقود طويلة األجل أيضًا، األس��هم التجارية 
الطويل��ة والعم��الت الرقمية أيض��ًا، التي تلد عمل��ة وتولد على 
أعقابها عملة مش��فرة أخرى، أكثر دهاء ولربما تدر ربحًا بش��كل 
غي��ر متوقع لفترة وتم��وت لفترة ألنه من غي��ر الطبيعي أبدًا أن 

تصبح ثريًا وأنت نائم!!
مقالتي ليس��ت ضد العقود وتطور ش��كل المؤسس��ة أو الشركة 
التجارية، لكن وجب التنويه إلى أن ش��ح السيولة أو فسخ أي عقد 
ضخ��م مرتبط بأي مؤسس��ة قد يس��بب تأثر مجموعة ش��ركات 
تليها المؤسسات، وحتى إذا كان هذا هو الدخل األساس واألفضل 
للتنوي��ع االقتصادي بين اإلدارة المباش��رة للمش��اريع والعقارات 
واألنش��طة التجارية لتحصيل اإليرادات نقدًا مباشرة من الزبائن 
أو المؤجري��ن، وحتى لو أن ه��ذا األمر قد يكون مكلفًا ومتعبًا، إال 
أن فوائده أكثر بكثير من المجازفة بحبل مش��نقة العقد الذي لو 
ف��ض فجأة فإن الوقوف في المحاكم قد يس��تغرق فترة قد تصل 

إلى عقد من الزمان.

* سيدة أعمال ومحللة اقتصادية

 العراقيون أذناب 
إيران يغلبون الشجاعة

»الدولة العراقية ال تحت��اج إلى الدعم في مواجهة اإليرانيين بل 
ضد العراقيين الذين يعملون لصالح طهران ويهددون في وضح 
النهار حكومة الس��يد مصطف��ى الكاظمي«. به��ذه العبارة ختم 
اإلعالمي الس��عودي، رئيس التحرير الس��ابق لصحيفة »الش��رق 
األوس��ط« والمدير العام الس��ابق لقناة »العربية« عبد الرحمن 
الراشد مقاله ليوم األربعاء الماضي في صحيفة »الشرق األوسط« 
وعنوان��ه »من أجل س��يادة العراق« والذي اس��تعرض من خالله 
حال��ة هذا البلد العربي والق��وى المختلفة التي تعمل على نهبه 
وخصوصًا إيران التي تتغلغل ف��ي أجهزة الدولة بوقاحة ال مثيل 
له��ا في التاريخ، وحاول التوصل إلى فهم ما وراء اللقاء الذي جمع 
الرئي��س المصري عبد الفتاح السيس��ي وملك األردن عبد اهلل بن 

الحسين ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في بغداد.
القول بأن العراق مهدد من الداخل أكثر مما هو مهدد من الخارج 
قول خطير ومؤلم، وهو يعني باختصار أن النظام اإليراني تمكن 
خالل الس��نوات الماضية من إيجاد من يعينه من العراقيين على 
إدارة الع��راق والتحكم فيه واتخاذ الق��رارات المصيرية بداًل عنه 
وهو قابع في طهران، ويعني أيضًا أن أذناب إيران من العراقيين 
ليس��وا قلة ولكنهم يغلبون كل ش��جاعة ويمكن للنظام اإليراني 
أن يعتمد عليه��م لتنفيذ كل ما يريده حتى الوصول إلى النقطة 
اله��دف. وهذا وذاك يعني��ان أن الكاظمي الذي يثبت في كل يوم 
أنه رجل المرحلة س��يظل مهددًا طالما بق��ي في منصبه وطالما 
ظلت أفكار التحرر من األجنبي تراوده وتدفعه إلى عقد لقاءات مع 

زعماء عرب في بغداد.
مؤل��م أن يكون هك��ذا وضع العراق، فأن يعم��د بعض أهله إلى 
تمكين النظام اإليراني منه أمر يمكن تصنيفه في باب المأساة. 
المش��كلة س��تتضح أكث��ر عندم��ا يحين وق��ت انس��حاب القوات 
األمريكي��ة من العراق، حيث س��تعمد كل تل��ك القوى وخصوصًا 
تركيا وإيران إلى فرض نفس��ها والتمكن من ابتزاز المزيد، إال إن 

عاد بائعو العراق إلى رشدهم، وهذا من المستحيل.

فلنكافح المخدرات جميعًا
ش��اركت مملكة البحري��ن دول العالم االحتف��ال باليوم العالمي لمكافح��ة المخدرات، 
والذي يوافق السادس والعشرين من يونيو من كل عام، وذلك في إطار الجهود الدولية 
الهادفة إلى تعزيز التعاون والتنسيق والعمل المشترك للوصول إلى مجتمع دولي خاٍل 
من المخدرات. وكتابتي لهذا المقال ليس��ت بس��بب اليوم العالمي للمخدرات وحسب، 
بل بس��بب األخبار الكثيرة التي تطالعنا بها األخبار الخليجية والمحلية حول الكشف عن 
مح��اوالت لتهريب كمي��ات كبيرة من مختلف أنوع المخدرات إل��ى خليجنا العربي أو إلى 
مملكة البحرين.  كميات كبيرة وخطيرة تش��ير إلى اس��تهداف واضح لتدمير مجتمعاتنا 
اآلمن��ة من خالل نش��ر آف��ة المخدرات بي��ن أبنائنا بكافة األش��كال، وكلن��ا يعلم مدى 
التأثي��ر الس��لبي لتعاطي المخدرات على الصحة العقلية للفرد مما ينعكس س��لبًا على 
المجتمع، وكلنا يدرك تأثير انتشار وتعاطي المخدرات على رفع مستوى انتشار الجريمة 
في المجتمع. وهنا يجب أن نتقدم بجزيل الش��كر والعرفان لرجال ونس��اء أمننا البواسل 
وعيونن��ا الس��اهرة الذين يقومون ب��دور كبير للتص��دي لهذه اآلفة س��واء عبر المنافذ 
الحدودي��ة أو داخل وطننا الغالي، فدورهم البارز في عملي��ات »إحباط« وصول الكميات 
الكبيرة من المخدرات بكافة أشكالها هو خط األمان األول، تليه سرعة التعامل األمني 

مع مروجي  ومتعاطي المخدرات داخل أسوار الوطن.. 
* رأيي المتواضع:

ف��ي رأيي المتواض��ع أن مكافحة المخدرات واجب كل فرد منا، س��واء في داخل منظومة 
األسرة، أو المنطقة السكنية، حيث يجب أن نكون العين الراصدة ألي تحركات مشبوهة 
وهن��ا أرف��ع القبعة ألهال��ي باربار الذي��ن قاموا بالتبليغ عن ش��بكة ته��دف إلى ترويج 
المخ��درات عبر دفنها في األرض«البريد الميت«، وقيام المتعاطين باس��تالمها بنفس 
الطريق��ة. وه��ذا وإن دل فإنه يدل على وع��ي وفطنة األهالي ودوره��م المجتمعي في 
حماية أمن المجتمع البحرين��ي. كما إنني أتمنى زيادة وتكثيف الحمالت التوعوية حول 
أن��واع المخ��درات، حيث إنها بدأت تتغير عم��ا كنا نعهده س��ابقًا، وأتمنى تكثيف هذه 
الحم��الت التوعوية في جميع المدارس الحكومي��ة والخاصة من المرحلة االبتدائية إلى 
المرحلة الجامعية، وأتطلع إلى بث نش��رات توعوي��ة ألولياء األمور حول أنواع المخدرات 
واألعراض المصاحبة لتعاطي المخدرات لكي تس��تطيع األسر حماية أبنائها من الوقوع 

في براثين اإلدمان.

12o p i n i o n @ a l w a t a n n e w s . n e t الـرأي
اآلراء واألفكــار الــواردة في هــذه المقــاالت تعكــس آراء أصحابهــا وحدهــم.. وال تمثـــل بالضــرورة رأيًا أو مـوقفــًا رسميــًا لجـريــدة »الوطن« أو سيــاستهــا التحـريريــة 
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حمد بن عيسى.. ملك اإلنسانية والسالم
المول��ى عز وجل يرزق اإلنس��ان الطيب الخي��ر والطيب والقبول ف��ي األرض ومحبة 
الناس، ومن أطيب اليوم في البحرين من ملكنا العزيز الملك حمد بن عيسى حفظه 

اهلل؟! 
جاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة ملك اإلنس��انية والرحمة، يشهد له التاريخ 
بحلمه وعفوه وصفحه، وبمبادراته اإلنس��انية، وبعلو كعبه. ملك إنجازاته تتحدث 
عن نفس��ها، خاصة تلك التي تصب في مجال بن��اء المجتمع والحرص على وحدته 
وتماس��كه، واحترامه األديان والمذاهب وسعيه لمنح الجميع بيئة طيبة للتعايش 

والسالم. 
جامع��ة موس��كو الحكومي��ة للعالق��ات الدولي��ة منح��ت جاللة المل��ك حفظه اهلل 
الدكت��وراه الفخرية تقدي��رًا لدور جاللته في تعزيز التعايش الس��لمي والحوار بين 
األدي��ان والثقافات، وه��و تقدير يضاف لعديد من التقدي��رات الدولية التي منحت 
لملكنا ”ملك اإلنس��انية“ بس��بب النقالت النوعية الكبيرة التي حققها عبر مشروعه 
اإلصالح��ي ف��ي مجال حقوق اإلنس��ان ونبذ التعصب الديني وترس��يخ أس��س حوار 

األديان وحماية البشر واألقليات وحفظ حقوق الناس. 
هذا ملكن��ا الذي نفتخر به دومًا، رجل يبدأ كالمه بحمد اهلل وش��كره، والصالة على 
نبي��ه وأهل��ه وصحبه، رجل يدعو لتس��امح األديان، ويحترم الجمي��ع، وال يفرق بين 
الناس، همه األول وطنه وتعزيز المواطنة الصالحة فيه وتحويله لجنة لمن يستقر 
ويعم��ل فيه. ملك بدرجة إنس��ان رحيم عطوف، قائد من حقن��ا أن نفخر فيه، فهو 

التاج على الرأس، وهو صانع اإلنجاز، وملهم المخلصين وملجأ المحتاجين.  

كل الوف��ود الت��ي ت��زور البحرين، كل الش��خصيات الدولي��ة التي تش��يد بإنجازات 
بالدنا، والمش��روع اإلصالحي، وعمليات النهضة والتطوير، وتعزيز مكاسب الحراك 
الديمقراط��ي، واحت��رام حقوق اإلنس��ان، كلها تش��هد لحمد بن عيس��ى بالنقالت 

النوعية التي حققها. 
يرى هؤالء كيف هو حب جاللة الملك راس��خ في قلوب ش��عبه، كيف أن التحلق حول 
جاللت��ه أمر تلقائي لدى كل مخل��ص، فملك طموحه االرتقاء ببلده وش��عبه، ملك 
يحم��ي المقيم والزائر والغريب ويحفظ لهم إنس��انيتهم وحقوقهم، البد وأن يقف 
له العال��م احترامًا، العالم المتحضر في فكره العادل ف��ي حكمه الذي ترى عيونه 

الحقائق وال تضلله األكاذيب والفبركات. 
وعلي��ه نهن��ئ جاللة الملك المفدى به��ذا التقدير من قبل ق��وة عالمية لها وزنها 
وحجمه��ا عل��ى الس��احة الدولية، تكري��م يضاف لكثير مما س��بقه م��ن تكريمات 
وتقدي��رات لملكنا من قبل جهات دولية عديدة، تثبت كلها مكانة قائد مس��يرتنا، 
تؤك��د تقدير العالم لنقالته النوعية التي حققها على كافة المجاالت، وتعزز لدينا 
اإليمان بالدور الكبير الذي قام به جاللة الملك بحنكة وحكمة في تعزيز مكتسبات 
المشروع اإلصالحي الذي أطلقه وآمن فيه وعمل من أجله، وكيف أن النتائج والثمار 

مازالت تتحقق على مر الزمن. 
ندع��و لملكنا الغالي بأن »س��ر على بركة اهلل«، فاإلنجاز ديدن��ك، واألخالق العالية 
واإلنس��انية الرفيعة والرحمة والسالم كلها سمات من س��ماتك الراقية، بك نفخر 
قائدًا وملكًا وأبًا و«رمزًا لإلنسانية«، أطال اهلل في عمرك وحفظك للبحرين وشعبها.

اإلحسان صناعة بحرينية بامتياز
تتواص��ل صدارة البحري��ن للتصنيفات العالمية ف��ي مختلف الميادين ه��ذه المرة في 
مؤش��ر له دالالت إنسانية نبيلة، هو مؤش��ر العطاء العالمي الصادر عن مؤسسة دعم 
الجمعيات الخيرية في المملكة المتحدة CAF، متربعة على العرش العربي في س��خاء 

شعبها الكريم بإحرازها المركز الثاني عشر عالميًا. 
وصنف المؤش��ر البحرين ضمن أكثر 10 دول ف��ي العالم تبرعًا لألعمال الخيرية؛ ف�%64 
من سكان البحرين ساعدوا أناسًا غرباء خالل العام الماضي 2020، وتبرع أكثر من نصف 
البحرينيي��ن بمبال��غ مالية لجمعيات خيري��ة أو لمحتاجين، و19% م��ن البحرينيين ومن 
يعي��ش على أرضها المعطاءة أمضوا وقتهم في خدم��ة العديد من األعمال التطوعية 

واألنشطة الخيرية. 
ولي��س بغريب على البحرين -ملكًا وحكومًة وش��عبًا- أن تس��ّطر إنجازًا إنس��انيًا جديدًا 
بصدى عالمي؛ فالش��واهد اليومية كثيرة على مقاييس األداء ه��ذه، ويندر أال يمّر علينا 
يوم دون أن نكون فيه ش��هود عيان على بادرة إنس��انية وممارس��ة إحس��ان كمساعدة 
محت��اج أو إغاث��ة معوز أو المس��اهمة مس��اهمة مادي��ة أو عينية بما تج��ود به أنفس 

البحرينيين الكرام في دعم مشروع خيري أو إنساني. 
وكذل��ك الحال بالنس��بة إل��ى العمل التطوعي الذي ب��ات صناعة بحريني��ة بامتياز بين 
ش��بابنا المعطاء، مستلهمًا حماسته اإلنس��انية وحّبه لفعل الخير والعطاء من إنسانية 
والد الجميع صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة عاهل البالد المفدى، ورؤى 
س��مو الش��يخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنس��انية وشؤون 

الشباب رئيس مجلس أمناء المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية.

وأفع��ال اإلحس��ان والكرم والبذل لدواٍع إنس��انية صرف��ة هي عادات وتقالي��د بحرينية 
أصيل��ة، ُجبل عليه��ا البحرينيون منذ قديم الزمان، تندرج في رس��االتها الس��امية تحت 
مظلة التس��امح الدين��ي والتعايش الس��لمي واحترام الحري��ات الدينية الت��ي توارثها 
س��كان دلمون أبًا عن ج��د، تعززت قصتها النبيل��ة وبرزت للعالمية ف��ي العهد الزاهر 
لجاللة المل��ك المفدى. وهذه األفعال اإلنس��انية النبيلة لم توقفه��ا الجائحة المقيتة 
)كوفي��د-19( وأخواتها المتحورات، بل ازدادت نباًل ف��ي كافة أنحاء البحرين وضواحيها، 
وش��ملت المواطن وغير المواطن على الس��واء دون تفرقة أو تمييز. تعددت تسمياتها 
وأس��اليبها التطوعي��ة والخيرية ولكن هدفها بالمجمل واحد: خدمة اإلنس��انية والرقي 

بمستوى عيش البشر على اختالف أديانهم وأجناسهم وأعراقهم. 
الحملة الوطنية »فينا خير« ال تزال خير مثال على مدى روح الكرم والجود واإلحسان التي 
يتمتع بها البحرينيون من أفراد ومؤسس��ات وجمعيات واس��تجابتهم الس��ريعة لتلبية 

نداء الوطن في تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة للمتضررين من وباء كورونا. 
وتحول المملكة إلى نموذج عالمي في التس��امح الديني والتعايش الس��لمي لم يأت بال 
شك من فراغ؛ فهو رؤية ملكية رسالتها صريحة بضرورة تعزيز قيم التعايش والتسامح 
وضمان الحريات الدينية، حتى يعم السالم والوئام بين جميع بني البشر، وهي مالذ الشعوب 
 والمجتمعات لالرتقاء بمستوى إحسانهم ورعايتهم للنفس البشرية لدواٍع إنسانية بحتة.

                                            *  أمين عام مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي 
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بنــوك ال توضــح للعميــل التفاصيــل الكاملــة المترتبة على 
تأجيل القروض وتكتفي بذكر المبلغ النقدي الذي سيدفعه 

دون التطرق للكلفة المترتبة على زيادة شهور السداد. 
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رسائل التعيين
م��ن الغريب أن نرى هذا الكم الكبي��ر من اإلداريين األجانب في قطاعات كان 
البحريني هو من يديرها إلى سنوات قريبة، ومؤسف أن نرى بحرينيين يتولون 
مناصب خارج دولهم ويحل محلهم أجنبي، البحرين كانت -كعادتها- السباقة 
ف��ي تأهيل القي��ادات البحرينية، ومع األس��ف كما في ح��االت كثيرة -تراجع- 
موقعنا وس��بقنا اآلخري��ن، فنرى تراجع عدد القي��ادات البحرينية في قطاعات 
كبي��رة كالمصرفي��ة والفندقية والصناعية، وفي دول أخ��رى نرى تصاعدًا في 

عدد القيادات الوطنية.
تصني��ف أو طبيعة »التعيين��ات« التي تقوم به��ا القيادة للمراك��ز القيادية 
ف��ي الس��لطة التنفيذية أو في مجالس اإلدارة للش��ركات الت��ي للدولة حصة 
فيها تعتبر »توجيهًا« غير مباش��ر، و»رس��ائل« يتلقفها أصحاب المؤسسات 
والشركات في القطاع الخاص ومن المفروض أن تكون كذلك حتى للشركات 
الت��ي للدول��ة حص��ة فيها لترس��م له��م خارطة طري��ق حول توج��ه الدولة 
وسياس��تها.  فإن عينت الدولة ش��بابًا في مقتبل العمر في مراكز قيادية في 
الحكومة فإن القائمين على القطاعات الخاصة س��يعتبرون أن الدولة لديها 
ثقة في الش��باب وس��يحرصون على اس��تقطاب الش��باب البحرين��ي وتأهيله 
ل��إدارة، التعيين��ات العلي��ا هي المؤش��ر وبوصل��ة التوجيه لبقي��ة المراكز 
اإلداري��ة، من خاللها يعرفون أين هو اتجاههم، ف��إن رأوا أن التوجه القيادي 
للدولة إلعطاء الفرص للش��باب فعلوا ذلك، إن رأوا أن التوجه إلعطاء الفرصة 
للمرأة تبعوا ذلك، إن رأوا أن التوجه إلى بحرنة الصفوف األولى في الشركات 
والبن��وك هم أيضًا فعلوا ذلك في خل��ق الصفوف الثانية، إنما إن رأوا العكس 

فإنهم سيقتدون بهذا العكس!!
برنامج ولي العهد حفظه اهلل للقيادات العليا رسالة لبقية القطاعات أن تبدأ 
هي األخرى باإلعداد للقيادات البحرينية، ورسالة للوزارات أيضًا أن تعمل على 
إعداد الصف الثاني من القيادات البحرينية، ورس��الة للش��ركات التي للبحرين 
حص��ه فيه��ا أو تمتلكها بالكام��ل أنه مثلم��ا ب��دأت اإلدارة الحكومية تزخر 

بالقيادات الشبابية فإننا ننتظر مثل هذا التوجه لتلك القطاعات كذلك.
 م��ن أهم عناصر تمكي��ن الش��باب البحريني أو الم��رأة البحريني��ة أو بحرنة 
الصفوف القيادية، هي تلك الرس��ائل التي ترس��لها القيادة العليا بتعيينها 
البحرينيين وثقتها بتوليهم مس��ؤولية مراكز عليا في اإلدارة، في الش��ركات 
الكب��رى، ف��ي البنوك التي تمل��ك الحكومة حصتها فيه، ف��ي تعينات مديري 

الموارد البشرية حينها سيتبع اآلخرون هذه السياسة.
فاليوم حين يش��يد س��مو ولي العه��د بالكادر الطبي ف��ي البحرين ويؤكد أن 
بحرينيي��ن ه��م من حم��ل على عاتق��ه مهمة رس��م وتنفيذ إس��تراتيجياتنا 
الصحية، فإنه يؤكد أن ش��باب البحرين من نساء ورجال من عمق هذه األرض 
وملحها وترابها هم من حمل على عاتقه عبء ومسؤولية خروج البحرين من 
هذه الجائحة، وتلك مهمة تحتاج إلى درجات علمية وتحتاج إلى حس��ن إدارة 
وتحتاج إل��ى مهارات إدارة األزم��ات، وها نحن نرى إمكاني��ات البحريني فيها 

مشرفة وترفع الرأس.
لتع��ْد بن��ا الذاكرة إل��ى مثلهم من بحرينيي��ن حملوا على عاتقهم تأس��يس 
بني��ة الصناعة البحرينية منذ الثالثينيات إلى اليوم، بحرينيون في بابكو وألبا 

وبتروكيماويات وبناغاز أرسوا هذه الصناعات وأداروها وشغلوها. 
وكذل��ك مثلهم ف��ي القطاع المصرفي؛ بحرينيون هم م��ن أحدث الطفرة في 
الصناع��ة المالي��ة في الثمانينيات ونقل��وا عبء هذا القطاع م��ن بيروت إلى 
البحرين ونقلوا الثقل إلى البحرين فأصبحت مركزًا ماليًا مهمًا، هم من أداروا 

البنوك في عز تلك الطفرة مديرين ورؤوساء وموظفين بحرينيين.
بحريني��ون ه��م م��ن أداروا قط��اع الطي��ران مديري��ن بطواقمه��م اإلدارية 

وبسكرتاريتهم وكباتن الطيارات وحتى المضيفين.
البحرين��ي راغ��ب في التعلم ولي��س عنده مانع م��ن أن يعمل ف��ي أي قطاع 
مدخوله مجٍد، وإن منحته الفرصة والتدريب المناس��ب س��يحمل القطاع على 
عاتقه، من رإس��ه كإدارة إلى أصغر موظف أو عامل فيه، لذا فإنه من المحزن 
أن ن��رى تقلص عدد المديرين البحرينيين وزيادة عدد األجانب في الش��ركات 

والبنوك، ال بد من أن تكون لدينا ثقة في أبنائنا.
اقتدوا ببرنامج ولي العهد لتأهيل القيادات وعلى الدولة أن تمنحهم كوزارات 
وكش��ركات وكبنوك مهلة زمني��ة ال تزيد عن خمس س��نوات لتوطين الخبرة 
القيادية في البحرين، ال بتجنيس المديرين األجانب، إنما بتأهيل البحرينيين 

منهم.

 مرض يمنع شابًا مصريًا 
من التحدث بأي لغة أخرى غير اإلنجليزية

كش��فت صحيفة الوطن المصرية عن 
حالة نادرة لش��اب مصري ال يستطيع 
العربي��ة مطلق��ًا،  باللغ��ة  التح��دث 

ويتحدث فقط باللغة اإلنجليزية.
وأوضح��ت ندى النيل، وال��دة بيبرس، 
أنها »ولدت ابنها في اإلمارات وحملت 
في��ه وهي في س��ن األربعين، بعدها 
أصيب بمرض غريب عندما كان عمره 
9 أش��هر، حيث قال األطباء إنه مرض 
نادر، وبحثت عن عالج له لمدة شهر«.
وأش��ارت الوال��دة إلى أن ابنه��ا حاليًا 
ف��ي الصف الثاني اإلع��دادي، ويدرس 

في مدرس��ة دولية، ويرفض تعلم أي 
لغات أخرى.

باللغ��ة  بيب��رس،  الش��اب  وص��رح 
اإلنجليزي��ة، أن اس��مه بيب��رس، وهو 
مصري ولد في اإلمارات، وعمره خمسة 
عشر عامًا، الفتًا إلى أن اإلنجليزية هي 
لغته الرئيس��ية وتعلمها عندما كان 
صغي��رًا، ويجد صعوب��ة كبيرة في أن 
يتخطاه��ا إلى لغة أخرى، ويرفض كل 
ما تعلمه في اللغة العربية ألن هذه 
اللغة أتعبته كثيرًا، وكذلك تعب من 

لغات أخرى.

»إنستغرام« ينافس »يوتيوب« بميزات جديدة
أعلن القائمون على تطبيق »إنس��تغرام« أن التطبيق سيحصل على ميزات 

.TikTokجديدة تجعله منافسًا ل�»يوتيوب« و
وتبعًا للمش��رف على الش��ركة المس��ؤولة عن التطبيق آدم موس��يري فإن 
»إنس��تغرام« س��يعطي أهمية أكثر للفيديوهات على حساب الصور، فعلى 
سبيل المثال فإن مقاطع الفيديو ستظهر للمستخدمين في شريط العرض 
لديهم بأحجام أكبر، وس��يتمكنون من مشاهدتها بكامل حجم الشاشة كما 
ف��ي يوتيوب، كما أن الص��ور المعتادة المربعة التي تظهر لهم س��تصبح 

أصغر قلياًل.

وأشار موسيري إلى أن خوارزميات الذكاء االصطناعي في إنستغرام ستعطي 
األولوية للفيديوهات للظهور للمستخدمين، كما ستقوم تلك الخوارزميات 
بانتق��اء الفيديوهات التي تتعل��ق بالمواضيع التي يهتم بها المس��تخدم 
لتعرضها عليه، حتى لو كانت تلك الفيديوهات قد نش��رها أشخاص آخرون 

ال يتابعهم على الشبكة.
وي��رى الخبراء أن ه��ذه الميزات قد تجت��ذب عددًا أكبر م��ن المتابعين إلى 
»إنس��تغرام«، وخصوصا أن الفيديوه��ات أصبحت من أكث��ر العناصر التي 

تستقطب الناس إلى شبكات التواصل االجتماعي مؤخرًا.

 700 حالة وفاة وسط 
موجة حر غير مسبوقة في كندا

أفادت س��لطات مقاطعة بريتي��ش كولومبيا غربي 
كندا بأن 719 ش��خصًا قد تك��ون وفاتهم مرتبطة 
بموجة الحر غير الطبيعية التي تش��هدها المنطقة 

في األيام األخيرة.
وقالت رئيس��ة هيئة الطب الشرعي في المقاطعة 
لي��زا البوينت، في بيان الجمعة: »نقوم بنش��ر هذه 
المعلوم��ات إذ يعتقد أنه م��ن المحتمل أن يكون 

الطقس المتطرف الذي شهدته بريتيش كولومبيا 
في األس��بوع الماضي، عاماًل مهمًا ساهم في زيادة 

عدد الوفيات«.
والخميس تم اإلعالن عن تسجيل حوالي 486 حالة 
وفاة خالل األيام الخمس��ة الس��ابقة ف��ي مقاطعة 
بريتيش كولومبيا وحدها، بزيادة قدرها 195% عن 

المعتاد خالل تلك الفترة من العام.

وبحس��ب الس��لطات فإن أغل��ب الضحايا م��ن كبار 
الس��ن، والعدي��د مم��ن لق��وا حتفهم ف��ي موجة 
الحر كانوا يعيش��ون بمفرده��م، ومنازلهم لم تتم 
تهويته��ا. وذكرت خدمة األرص��اد الجوية المحلية 
أنه تم تس��جيل رقم قياسي تاريخي لدرجات الحرارة 
يوم الثالث��اء، عندما وصلت الحرارة إلى 49.5 درجة 

مئوية.

 »أمانة العاصمة«: اكتمال
 إنشاء أول حديقة تعليمية في البحرين

كش��ف مدير عام أمانة العاصمة محمد الَسهلي 
ع��ن اكتم��ال إنش��اء أول حديق��ة تعليمية في 
منطق��ة توبل��ي بمس��احة 1930 مت��رًا مربعًا 
والت��ي  دين��ار  آالف   106 ع��ن  تزي��د  بتكلف��ة 
س��يتم افتتاحها عن��د افتتاح الحدائ��ق العامة 
والمتنزهات ف��ي البالد والتي تم إغالقها ضمن 
اإلجراءات االحترازية للتص��دي لفيروس كورونا 

)كوفيد-19(. 
وأكد أن حاجة العاصمة لحديقة تعليمية يأتي 
بهدف ترس��يخ ثقافة س��لوكية حضارية ألجيال 
المستقبل وتعريف النشء على أهمية التشجير 
ودوره في الحف��اظ على التوازن البيئي وتجميل 
المدين��ة، في إطار حرص أمان��ة العاصمة على 
التوعية والتعريف بالمفاهيم الحديثة في مجال 
النظافة وإعادة التدوير والفرزفي س��بيل توفير 
أفضل المكتس��بات الوطنية العامة والمحافظة 

عليها. 
وبي��ن أن الحديقة تحتوي عل��ى ألعاب تعليمية 
تمكن األطفال من االس��تمتاع باللعب وكسب 
المعرف��ة من خالل ج��دار تعليمي يحوي لوحات 
تعليمية لألطف��ال ونموذجًا للنظام الشمس��ي 
وكرة أرضية ونماذج إس��منتية لمقياس الوقت 
الشمسي وساعة الظل، مش��يرًا إلى التركيزعلى 
تعلي��م األطف��ال كيفية المحافظة عل��ى البيئة 
والتعرف عل��ى مفاهيم عمليات إع��ادة التدوير 

على المجتمع من حولهم. 
وذك��ر أن الحديق��ة تتضمن منطق��ة تعليمية 

اإلنجليزي��ة  اللغ��ة  وح��روف  األرق��ام  لتعلي��م 
ومجسمًا للعبة الثعبان والسلم، وسبورة جدارية 
بالطباش��ير، إضافة إلى لوحات عند كل ش��جرة 
تحم��ل عليها االس��م العلمي لها وك��ودًا رقميًا 
إلكتروني��ًا لالنتقال إلى صفحة إلكترونية تحوي 

معلومات مفصلة عن الشجرة. 

وأوضح أن المشروع يحتوي على ملعب كرة قدم، 
وملعب كرة س��لة ومس��احات خض��راء وممرات 
للمش��ي، وعدد من المراف��ق العامة، باإلضافة 
إل��ى بع��ض الخدم��ات كتوفي��ر األكش��اك لبيع 
المستلزمات االستهالكية التي توائم احتياجات 

رواد الحديقة.

إحدى األلعاب التعليمة تمثل المجموعة الشمسية
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حملة لمساعدة 100 مليون شخص لإلقالع عن التدخين

اإلعالن قريبا عن المسار البديل لترقيات المعلمين المتميزين

تسليم رئاسة “روتاري السيف” إلى الخاجة

الــتــركــيــز عــلــى الــمــخــاطــر الــنــاجــمــة جـــــراء تــعــاطــي الــتــبــغ

أنابـــت وزيـــرة الصحـــة فائقـــة الصالح، 
العامـــة  للصحـــة  المســـاعد  الوكيـــل 
مريـــم الهاجري لعقد االجتمـــاع الثاني 
للعـــام 2021 للجنة الوطنيـــة لمكافحة 
التدخيـــن والتبـــغ بأنواعـــه ومنتجاته، 
الـــذي عقد عن بعد مـــن خالل االتصال 
أعضـــاء  جميـــع  وبمشـــاركة  المرئـــي 

اللجنة.
وفي مســـتهل أعمـــال االجتماع رحبت 
الهاجـــري بأعضـــاء اللجنة لمشـــاركتهم 
فـــي هـــذا االجتمـــاع ونقلـــت للجميـــع 
وتمنياتهـــا  الصحـــة  وزيـــرة  تحيـــات 
التوفيـــق  كل  اللجنـــة  ألعضـــاء 
والنجـــاح في تحقيـــق وتنفيذ الخطط 
والمبـــادرات بمـــا يســـاهم فـــي تعزيـــز 
األنشـــطة والبرامـــج الخاصـــة باللجنة، 
وفي مطلع أعمال االجتماع تم اعتماد 
الوطنيـــة  باللجنـــة  الخـــاص  الموقـــع 

لمكافحة التدخين والتبغ. 

مـــن جهتـــه، اســـتعرض رئيـــس جمعية 
مكافحـــة التدخيـــن البحرينيـــة مجدي 
ياســـين موضـــوع المؤتمـــر االفتراضي 
العالمـــي  باليـــوم  االحتفـــال  بمناســـبة 
لالمتنـــاع عـــن التبـــغ الـــذي عقـــد فـــي 
شـــهر يونيـــو 2021، كما قامـــت رئيس 

مجموعـــة مكافحـــة التدخيـــن والتبـــغ 
إجالل العلوي من جانبها بتقديم تصور 
عن فعاليات االحتفـــال باليوم العالمي 
لالمتنـــاع عن التبغ، وذلـــك لغاية نهاية 
العـــام الحالـــي 2021، إذ يحتفل العالم 
في 31 مايو من كل عام باليوم العالمي 

لالمتنـــاع عـــن التبـــع، إذ يتـــم التركيـــز 
علـــى إبراز المخاطر الصحية المرتبطة 
بتعاطي التبغ وتنفيذ السياســـات التي 
أثبتـــت فعاليتهـــا للحد من اســـتهالكه، 
هـــو  العـــام  لهـــذا  االحتفـــال  وشـــعار 
“االلتزام باإلقالع عن التدخين”، حيث 
أطلقت منظمة الصحـــة العالمية حملة 
عالمية مدتهـــا عام كامل، وتهدف هذه 
الحملـــة إلـــى تقديـــم الدعم لمـــا ال يقل 
عـــن 100 مليون شـــخص حـــول العالم 
فـــي محاوالتهم لإلقالع عـــن التبغ من 
خـــالل خدمـــات اإلقالع عـــن التدخين 

المتنوعة والمتوافرة في كل بلد.
كمـــا تـــم خـــالل االجتمـــاع بحـــث أبـــرز 
وأهـــم المقترحـــات التـــي تصـــب فـــي 
التوعويـــة  األهـــداف  تحقيـــق  صالـــح 

المنشودة للجنة.

أكـــد المدير العـــام لشـــؤون المدارس 
شـــؤون  قطـــاع  أن  مبـــارك  محمـــد 
المـــدارس تلقـــى عـــدًدا مـــن طلبـــات 
األداء  بتقييـــم  المتعلقـــة  التظلـــم 
الوظيفـــي، خصوًصـــا مـــن المعلمين، 
بـــوزارة  المختصـــة  الجهـــات  وأن 
حالًيـــا  تقـــوم  والتعليـــم  التربيـــة 
الطلبـــات  هـــذه  جميـــع  بدراســـة 
واتخـــاذ الـــالزم بشـــأنها وفـــق اآللية 
أواًل  يتـــم  إذ  المعتمـــدة،  القانونيـــة 
التحقق من اســـتيفاء طلبات التظلم 
المنصوص  التنظيمية  لالشـــتراطات 
عليها فـــي قانـــون الخدمـــة المدنية، 
ومن ثم تحـــال إلى إدارات العمليات 
التعليمية لتشـــكيل لجان متخصصة 
تقوم بالنظر في كل تظلم على حدة، 
وبعد ذلك ُتعـــرض نتائج تقارير هذه 

اللجان على لجنة التظلمات الرئيسة 
حتى يتم تدارســـها والبـــت فيها بعد 
التواصـــل مع أصحاب الطلبات، ومن 
ثـــم يتم الرد رســـمًيا بنتيجة دراســـة 

التظلم.
وشدد المدير العام لشؤون المدارس 
التظلمـــات  أن جميـــع طلبـــات  علـــى 
األداء  بتقاريـــر  المتعلقـــة  ســـواء 
الوظيفـــي أو بغيـــر ذلـــك يتـــم النظـــر 
اللجنـــة  وأن  فائقـــة،  بعنايـــة  فيهـــا 
صـــف  فـــي  غالًبـــا  تقـــف  المختصـــة 
الموظـــف، مشـــيًرا في الوقت نفســـه 
أن  التظلمـــات ســـبق  لجنـــة  أن  إلـــى 
عالجـــت آالف حاالت التظلم وقامت 
بالبـــت فيهـــا ووصلـــت إلـــى قـــرارات 
مختلـــف  فـــي  ومنصفـــة  مرضيـــة 
الموضوعـــات، وأنـــه فـــي حـــال تبين 

أن المســـؤول المباشـــر عـــن التقييـــم 
الخطـــوات  جميـــع  باتبـــاع  يقـــم  لـــم 
التسلسلية واإلدارية الالزمة لضمان 
إصـــدار تقارير منصفـــة لكل موظف، 
فـــإن لجنـــة التظلمـــات تقـــوم بإلغـــاء 
نتيجة التقرير وتكلف لجاًنا مختصة 

بمعاودة تقويم الموظف.
وعبر المدير العام لشـــؤون المدارس 
عـــن شـــكره وتقديره لجميـــع الكوادر 
فـــي  العاملـــة  واإلداريـــة  التعليميـــة 

أن  مؤكـــًدا  المدرســـية،  المؤسســـات 
أن  ســـبق  المـــدارس  شـــؤون  قطـــاع 
تـــدارس مـــع جهـــاز الخدمـــة المدنية 
تقويـــم  نظـــام  اســـتحداث  مشـــكوًرا 
بالمؤسســـات  خـــاص  وظيفـــي 
العمـــل  طبيعـــة  يراعـــي  المدرســـية 
وأن  فيهـــا،  الوظيفـــي  واألداء 
الموضـــوع مـــازال قيـــد البحـــث بين 
الطرفيـــن وســـيتم اإلعـــالن عنه بعد 
اســـتيفاء دراســـته، مبيًنا في الوقت 
ذاتـــه أنه ســـوف يتـــم اإلعـــالن قريًبا 
عن المسار البديل لترقيات المعلمين 
المتميزين اســـتنادا إلى تقارير إتقان 
الطلبـــة وتحصيلهـــم العلمـــي؛ تقديًرا 
لـــكل مـــن يبـــذل جهـــوًدا اســـتثنائية 
أداء  جـــودة  تحســـين  ســـبيل  فـــي 

المؤسسات المدرسية.

اجتماعـــه  البحريـــن  ســـيف  روتـــاري  نـــادي  عقـــد 
االعتيـــادي مســـاء الثالثـــاء الماضـــي عـــن طريـــق 
“الزووم”. ويعتبر هذا االجتماع األخير لهذه السنة 
الروتارية، التي تبدأ في األول من يوليو كل عام.

وبهذه المناسبة، ألقى الرئيس الحالي أسامة معين 
كلمـــة حيـــا فيها أعضـــاء النـــادي ومجلـــس اإلدارة 
الحالي، كما سلم فيها رئاسة النادي للعام الروتاري 
21 - 22 إلـــى الرئيـــس الجديـــد محمـــد الخاجـــة، 
الـــذي بدوره اســـتهل كلمتـــه بالترحيـــب باألعضاء 
والضيـــوف الكـــرام وتقديـــم مجلـــس إدارة النادي 
الجديـــد الـــذي ســـيكمل المســـيرة التـــي بدأها هذا 

النادي منذ عام مضى.
وألقـــى كلمـــة محافـــظ المنطقـــة الروتاريـــة نائـــب 
المحافـــظ ظافر العمران، الذي تكلـــم عن الروتاري 
وأهدافـــه القيمـــه إضافة إلى اإلشـــادة بتطور نادي 
روتـــاري ســـيف البحريـــن خـــالل هـــذا العـــام. وفي 
النهاية تبادل الجميع التهنئة، متمنين عاما جديدا 

موفقا للرئيس الجديد وأعضاء مجلس اإلدارة.

إدارة االتصال - وزارة الصحة

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

المنامة - نادي روتاري سيف البحرين

المنامة - األعمال والصداقة البحرينية اليابانية

أقامـــت جمعية األعمـــال والصداقة 
فعاليـــة  اليابانيـــة  البحرينيـــة 
اليابـــان  مـــن  حصرًيـــا  افتراضيـــة 
بالتنســـيق مـــع الرئيـــس التنفيـــذي 
لشـــركة يوكوجاوا الشـــرق األوسط 
وإفريقيا، بيير دي فويست بعنوان 
“نظرة عامة على الحياة التجارية”، 
وذلـــك يـــوم األربعـــاء الموافـــق 30 
يونيو 2021، وقدمها نائب الرئيس 
رئيس مقر الحياة التجارية لشركة 

هيروشـــي  للكهربـــاء  يوكوجـــاوا 
الترحيبيـــة  الكلمـــة  وألقـــى  نـــاكاو. 
رئيـــس الجمعيـــة ناصـــر العريـــض، 
لـــدى  الجديـــد  اليابـــان  وســـفير 
ماســـايوكي.  مياموتـــو  البحريـــن 
حضـــر الفعاليـــة عـــدد مـــن أعضـــاء 
بالســـفارة  ومســـؤولون  الجمعيـــة، 
يوكوجـــاوا،  وشـــركة  اليابانيـــة 
وضيوف من اليابان ودول مجلس 

التعاون الخليجي.

“البحرينية اليابانية” تنظم “نظرة على الحياة التجارية”

من كل 20 مريضا بعيادات “الصماء”... 8 يشخصون بـ “قصور الدرقية”
االستشـــاري حســـين طـــه: أكثـــر األمـــراض شـــيوعا بعـــد الســـكري

قال استشاري الغدد الصماء بمجمع السلمانية الطبي حسين طه إنه من 
بين كل 20 مريضا يزور عيادات الغدد الصماء بمستشفى السلمانية يتم 

تشخيص 6 إلى 8 أشخاص بمرض قصور الغدة الدرقية.

وأشـــار في رده على استفســـارات 
“البالد” بشـــأن جهود المستشفيات 
مرضـــى  رعايـــة  فـــي  الحكوميـــة 
قصـــور الغـــدة الدرقيـــة ومـــا يمثله 
هؤالء مـــن شـــريحة المرضى، إلى 
أن مـــرض قصـــور الغـــدة الدرقيـــة 
يعد من أكثر أمراض الغدد الصماء 
شـــيوعا بعـــد الســـكري فـــي مملكة 

البحرين.
الصمـــاء  الغـــدد  استشـــاري  وبيـــن 

أن مرضـــى قصـــور الغـــدة الدرقية 
إذ  بالمجمـــع،  عالجهـــم  يتلقـــون 
يتـــم تشـــخيصهم مـــن خـــالل عمل 
اختبارات “وظائـــف الغدة الدرقية 

الدقيقة”.
وذكر بخصـــوص النظـــام العالجي 
المتبـــع للمرضى أنـــه يتم من خالل 
صـــرف أقـــراص وأدويـــة هرمونية 
الهرمونـــات  مـــكان  لتحـــل  يوميـــة 
التـــي ال تنتجها الغدة الدرقية، يتم 

صرفهـــا مـــن الصيدليـــة مـــن خالل 
الوصفات الطبية المقدمة للمريض 

بشكل منتظم.
التـــي  بالبرامـــج  يتعلـــق  وفيمـــا 

تنفذهـــا المستشـــفيات الحكوميـــة 
الغـــدة  قصـــور  بمـــرض  للتوعيـــة 
الدرقيـــة والوقاية مـــن مضاعفاته 
نتيجـــة إهمـــال العـــالج، لفـــت طـــه 
إلـــى أن المستشـــفيات الحكوميـــة 
تقوم بالتنســـيق مـــع مراكز الرعاية 
الصحيـــة األوليـــة لتقديـــم برامـــج 
التوعية والمحاضـــرات عن قصور 
الغـــدة الدرقيـــة ونشـــاطها من قبل 
أطبـــاء استشـــاريي الغـــدد الصماء 
ألطبـــاء العائلـــة الذيـــن هـــم حلقـــة 
االتصـــال المباشـــرة مـــع المرضـــى، 
وذلك قبل تحويلهم لعيادات الغدد 

الصماء.

حسين طه

بوسطن الخليج!
Û  قبــل أيــام التقينــا، وكانــت محاســن المواقيت قد أبــت إال أن تجمعنا بســيدة

أعرف أنها تفكر كثيرا قبل أن تبدي رأيا، وتستمع بعمق أكثر مما تتكلم، هي 
الدكتــورة الشــيخة رنــا آل خليفــة نائب رئيس مجلس التعليــم العالي وأمينه 
العــام. كان اللقــاء فــي مكتبهــا حيــث الملفــات واألوراق ومتطلبــات اللحظة، 
وحيــث الرســميات التــي ال تمنــع حفــاوة االســتقبال وال تبيــح ســوى بســاطة 
االنتقال من موضوع إلى آخر، وحيث وجدنا السيدة وهي على دراية كاملة 
رغم حداثة العهد في هذا الموقع الحساس، بكل ما يجول في خواطرنا، وما 
يختلــج فــي نفوســنا من رغبة مشــتركة لالرتقــاء بالمنظومة، والدفــع بقاربها 
المتــردد نحــو إبحــار آمن مهما كانت الرياح المضــادة أكثر عنفا مما نتمنى، أو 

الشواطئ اليانعة أبعد مما نتصور.
Û  التعليــم العالــي لــه قضايــاه، ولديــه مــن االعتبــارات والخصوصيــة مــا يفــوق

التصــور والخيــال، فتحدياتــه تنبع مــن داخله، وارتباطاته تمتــد إلى خارجه، 
وواجباته تعيش قرًبا أو بعًدا من الجهتين.

Û  اللقــاء مــع الدكتــورة الشــيخة رنــا كان مفعًما بالتفهــم واالســتجابة، بالتعاون
واإليمان بالفكرة، فاالســتثمار في التعليم العالي كان ومازال وســيظل محل 
اعتبار في المنظومة، وحجر زاوية في طريقة تفكير، وعمودا فقريا لنشــاط 
اقتصادي مفعم بالرؤى التنويرية، واإلرهاصات الفكرية والتحديات الفائقة.

Û  كنــا فــي المهــد مجرد فكرة، جنينا في رحم، بذرة تحت الثرى، وكنا في المهد
نحتــاج للعــون، للســند والعضــد، وبالفعــل وجدنــا كل الدعــم والمســاندة مــن 
عاهــل البــالد المفــدى حضرة صاحب الجاللة الملــك حفظه هللا ورعاه، فجاء 
المشروع اإلصالحي الكبيرة لجاللته برًدا وسالًما على المنظومة األكاديمية 
بأكملهــا، عندمــا تضمــن ميثــاق العمــل الوطنــي بنــًدا اســتراتيجًيا بتأســيس 
الجامعــات الخاصــة واألهليــة، وعندمــا بدأ االســتثمار فــي التعليــم الجامعي 

الخاص يعثر على ضالته المنشودة بعد عقود من االنتظار الرهيب.
Û  ،جــاءت إلــى المملكــة وخرجــت مــن ثناياهــا المؤمنــة الجامعــة بعــد األخــرى

والفكــرة وراء الفكــرة، حتــى أصبح لدينا أكثر مــن 14 جامعة خاصة، جاءت 
جميعهــا وانطلقــت بعــد خروج الجامعة األهلية قبل نحو 20 ســنة من عباءة 
المشــروع اإلصالحــي الكبيــر، أصبــح لدينــا منظومــة يســتثمر فيهــا القطــاع 
الخــاص، ويعثر من خاللهــا على الفرصة اآلمنة الجديرة، وأصبح لدى مملكة 
البحرين نشــاط اقتصادي جديد يســتطيع القطاع الخاص من خالله تعظيم 

موارده، وتفعيل إرادته، وتأكيد دوره التنموي الكبير.
Û  وهــا نحــن اليوم أمام جيل جديد من المســؤولين عن مجلــس التعليم العالي

برئاســة ســعادة الدكتــور ماجــد بــن علــي النعيمــي وزيــر التربيــة والتعليــم 
ومجلس إدارة مفعم بالوجوه الجديدة الشابة، وبالعقول الجديرة المتحررة، 
األمانــة العامــة لمجلــس التعليم العالي جاءت هي األخرى برًدا وســالًما على 
المنظومــة، فالتقينــا باألميــن العام الســيدة الفاضلة الدكتورة الشــيخة رنا آل 

خليفة بعد أسابيع ربما من تعيينها في هذا الموقع األكاديمي الحساس.
Û  كان اللقاء ملفوًفا بالود، ملتحًفا بالذكريات عن مجريات أمور، وبالطموحات

فــي غــد ســعيد، شــعرت للوهلــة األولــى أننا أمام ســيدة تفهــم وتــدرك أهمية 
االرتقــاء بالتعليــم العالــي، لديهــا مــن الــرؤى واإليمــان بالشــراكة مــع أطــراف 
المنظومــة مــا يجعلنا أشــد االقتنــاع بأن المرحلة القادمة ســوف تشــهد عالًما 
بحرينًيــا أكاديمًيــا مختلًفــا، وأننــا رغــم قســوة التحديــات، وصرامــة الواقــع، 
ســوف نتمكــن بالتعــاون والحــوار مــن الوصــول إلى كلمة ســواء علــى طريق 
تحقيــق األمل المنشــود فــي أن تصبح مملكة البحرين هي بوســطن الخليج، 
هي المركز والمرتكز لجامعات يســعى إليها طالب المنطقة بأســرها، ال لشيء 
ســوى ألن التنــوع الــذي تحظى بــه المنظومة وأعــداد الجامعــات التي تتمتع 
باالعتماديــة األكاديميــة والجــودة التعليميــة، والبرامج المؤكــدة والمبرمجة 
علــى أســاس االحتجاجــات المتعاظمــة للمنطقــة، مــا يجعلنا نؤمــن بأننا قاب 
قوسين أو أدنى من أن نصبح بحق بوسطن الخليج، وأن مشوار األلف ميل 
الذي يبدأ بخطوة واحدة قد قطعنا فيه شــوًطا بعيًدا من التألق والشــراكات 
والتفــوق األكاديمــي فــي مختلــف التقديــرات والتزكيــات التــي حظينــا بهــا 
مــن األمــم المتحــدة ووكاالت التصنيــف األكاديمــي العالميــة مثــل “كيو إس” 

البريطانية والتايمز العالمية وغيرهما.
Û  مــن هنــا يمكــن أن نقــرأ في هــذا اللقاء الذي أســعدنا مع األمين العــام الجديد

الجــدارة  ورونــق  المســتقبلية،  الشــراكة  بشاشــة  العالــي  التعليــم  لمجلــس 
العلميــة وهمــا يلتقيــان يــًدا بيــد وقلًبــا علــى قلــب مــن أجــل تعليــم أكاديمــي 
أرقــى، وجامعــات خاصة على أعلى درجة من التألــق واإلبداع والتوغل أكثر 
فأكثــر فــي مختلــف صنوف تكنولوجيــا اإلمكان، والمعرفة العابــرة لكل زمان 
وكل مــكان، شــكًرا لمنظومتنــا الرائــدة، متمثلــة فــي مجلــس التعليــم العالــي 
ولجامعاتنــا الفتية، ولحكومتنا الرشــيدة وقيادتنا الواعية ولطالبنا األشــداء 
وهيئاتنا األكاديمية واإلدارية على تلك المكانة التي حظينا بها، فإلى األمام، 
إلــى األمــام أيتهــا الســيدات والســادة مــن أجــل بوســطن بحرينية فــوق مياه 

الخليج وأي خليج.

د. عبد هلل الحواج

سيدعلي المحافظة

محمد مبارك



أسهم ذبائح األضحيات والتسابق لعمل الخير

بادرة جديدة، تعكس االهتمام اإلنساني 
فـــي عمل الخير والســـعي له، تتمثل في 
منـــح الجميـــع فرصة المســـاهمة بذبائح 
األضحيـــة وفـــق نظـــام األســـهم، التـــي 
تفارقـــت ما بين جمعيـــة خيرية وأخرى 

من دينار حتى 5 دنانير.
ممثلـــو الجمعيات والصناديـــق الخيرية 
الدخـــل  ألصحـــاب  فرصـــة  إنهـــا  قالـــوا 
المحـــدود فـــي المســـاهمة بعمـــل الخير، 
الفقيـــرة  لألســـر  موازيـــة  وفرصـــة 

والمتعففة بأن ينالها النصيب الوافر من 
اللحوم بهذه الفترة الزمنية الخيرة.

بجمعيـــة  األضاحـــي  مســـؤول  ويقـــول 
الهملـــة الثقافيـــة الخيريـــة االجتماعيـــة 
جعفـــر آل مبارك إن االضحية مســـتحبة 
اســـتحبابا مؤكًدا لمـــن تمكن، ويجوز أن 
يضحي الشـــخص عن نفسه وأهل بيته 

بذبيحة واحدة.
االشـــتراك  لـــه  يجـــوز  “كمـــا  ويضيـــف 
ســـعر  كان  لـــو  خصوصـــا  باألضحيـــة 
األضاحـــي مرتفع الثمن، وأفضل أوقات 
األضحيـــة بعـــد طلوع الشـــمس من يوم 

النحـــر، ومضـــى قـــدر مـــن صـــاة العيد، 
ويمتد وقتها إلى ثاثة أيام”.

ويتابـــع آل مبارك “األفضـــل أن يتصدق 
بالثلث من األضحية لفقراء المســـلمين، 
جائـــزة،  الميـــت  عـــن  واألضحيـــة 
واألضحية عن أشـــخاص عـــدة جائزة”. 
ويضيف “ندعو من خال هذا المشروع 
المســـلمين وشـــعب البحريـــن واألثرياء 
وميسوري الحال التوسع في األضاحي 
والجائعيـــن  للفقـــراء  معظمهـــا  وبـــذل 
يذهـــب  االتجـــاه،  بـــذات  والمســـاكين”. 
رئيس شـــؤون الطلبـــة بجمعية صندوق 

الشـــاخورة الخيريـــة جمعة الشـــاخوري 
بالقـــول “الجمعيـــة بدأت هذا المشـــروع 
العـــام الماضـــي، والحمـــد لله المشـــروع 
نفـــذ بالكامـــل للفقـــراء، فتـــم االتفاق مع 
شـــركة الزعيـــم )عـــدد عشـــر جمعيـــات( 
بحيـــث يزودنـــا بالكميـــة المطلوبـــة مـــن 
أن  كمـــا  تفضيليـــة،  وبأســـعار  الذبائـــح، 
ذبح األضحية يتم تحت إشراف علماء 
مختصين، ونتســـلمها بكراتيـــن ومغلفة 
وموزونـــة بشـــكل صحيح، حيـــث ومنذ 
لـــك 260 عائلـــة”. وأضـــاف الشـــاخوري 
“اقترحنا موضوع الســـهم لتسهيل األمر 

علـــى الفقـــراء الذين يحبون يشـــاركون 
في المشـــروع، ولقـــد تم تقديـــم الفكرة 
اللذيـــن  الجمعيـــة  إدارة  مجلـــس  علـــى 
رحبـــوا في ذلـــك، وبحصة ســـهم ال تقل 
عن دينار عن الشـــخص الواحد، وتكون 
مفتوحـــة لعدد األشـــخاص الذيـــن يريد 

المشترك أن يساهم عنهم”.

وتابع “هنالك من يطلب أضحية ذبيحة 
كاملـــة، وتقـــدم أيضـــا لهم بســـعر يقدر بـ 
31 دينارا، مع تســـهيل الدفع عن طريق 
)البنفت بـــي( لتمكين أكبر شـــريحة من 
النـــاس لاســـتفادة من األجـــر، وأيضا 
مســـاعدة أكبـــر شـــريحة مـــن األســـرة 

المتعففة من االستنفاع بذلك”.

محرر الشؤون المحلية

local@albiladpress.com
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قرارات الفريق الوطني ساهمت بخفض أعداد المصابين
المتضـــررة للمؤسســـات  الدعـــم  بتمديـــد  يشـــيد  العاصمـــة  مجلـــس 

أكــد مرتــادو مجلــس محافظــة العاصمــة األســبوعي أن مملكــة البحريــن أصبحــت 
نموذًجــا رائــًدا فــي آليــة مكافحــة جائحــة كورونــا وفــق خطــة شــاملة تضــع صحة 
المواطنين والمقيمين في المقام األول، مع مراعاة جميع التداعيات التي من شأنها 
التأثير على مختلف القطاعات من خالل تمديد برنامج دعم المؤسسات المتضررة 
مــن تبعــات الجائحــة حتــى أغســطس مــن العــام الجــاري بما يضمــن اســتمراريتها، 
مؤكديــن أن القــرارات ترجمــة حقيقــة للتوجيهــات الملكيــة الســديدة لعاهــل البالد 
صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بن عيســى آل خليفــة، ومتابعة من ولــي العهد رئيس 

مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة.

جـــاء ذلك خـــال لقـــاء محافـــظ العاصمة 
الشـــيخ هشـــام بن عبدالرحمـــن آل خليفة 
وأهالـــي  والنـــواب  الوجهـــاء  مـــن  عـــددا 
العاصمـــة فـــي المجلـــس األســـبوعي الذي 
عقد عبـــر تقنية االتصال المرئي، إذ أشـــاد 
الحضـــور بجهـــود الفريق الوطنـــي الطبي 
لمكافحـــة فيروس كورونـــا ودورهم البارز 
في خفض أعداد اإلصابات التي شـــهدتها 
المملكة مؤخًرا، مشيرين إلى أن القرارات 

األخيرة الصادرة عن فريق البحرين الطبي 
ارتكزت إلى وعي المواطن والتزامه بهذه 
القـــرارات لمكافحـــة الجائحـــة، داعين إلى 
مواصلـــة تطبيـــق اإلجـــراءات االحترازية 
والتدابيـــر الوقائيـــة بما يســـهم فـــي عودة 

الحياة إلى طبيعتها.
وأكـــد الشـــيخ هشـــام بـــن عبدالرحمـــن آل 
خليفـــة حـــرص المحافظـــة علـــى ترســـيخ 
نهـــج التواصل الدائـــم والفعال مع األهالي 

عبـــر تفعيـــل أكثـــر مـــن 20 قنـــاة للتواصل 
أطلقتهـــا محافظـــة العاصمة مـــع الجمهور 
للوقـــوف على أهم احتياجاتهـــم التنموية 
والخدمية، والعمل على تسخير اإلمكايات 
كافة لتلبية هـــذه االحتياجات بما يتواءم 
مـــع رؤى وتطلعات المحافظـــة في خدمة 
المواطنيـــن والمقيميـــن بأعلى مســـتويات 

الجودة، وتحقيًقا ألهداف الدولة التنموية 
الشاملة الرامية إلى تطوير البنية التحتية 
واالرتقـــاء بالخدمـــات المقدمة وتحســـين 
جودة الحياة، وبما يتماشى مع ما تشهده 
يعكســـان  ونمـــاء  تطـــور  مـــن  المحافظـــة 
الواجهـــة الحضاريـــة المتقدمـــة لمحافظة 

العاصمة.

 

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان

انطاقـــا من الدور المنـــوط بها في إطار 
عملها في مجال تعزيز وحماية الحقوق 
والحريات األساسية، وأهمية الحق في 
بيئـــة عمـــل آمنة مـــن المخاطـــر، أطلقت 
اإلنســـان  لحقـــوق  الوطنيـــة  المؤسســـة 
للعام الثالث على التوالي مبادرة للتبليغ 
عـــن تجـــاوزات تشـــغيل العمـــال الذيـــن 
تقتضـــي طبيعة عملهـــم الحضور تحت 
أشعة الشمس، وفي األماكن المكشوفة 
فـــي الفتـــرة مـــا بيـــن الســـاعة 12 ظهـــًرا 
وحتـــى 4 عصـــًرا خـــال شـــهري يوليـــو 
وأغســـطس، تنفيـــًذا لقـــرار وزارة العمل 
لســـنة   )3( رقـــم  االجتماعيـــة  والتنميـــة 
2013 بشـــأن حظر العمل وقت الظهيرة 
فـــي األماكن المكشـــوفة خال ســـاعات 

الحظر المقررة.
المخالفـــات  رصـــد  للجميـــع  ويمكـــن 

وتحديـــد مكانها ووقتها، ونشـــرها على 
شبكات التواصل االجتماعي باستخدام 
وسم #اضمن_حقك، كما يمكن مشاركة 
المخالفات والمادة اإلعامية عن طريق 
برنامـــج الواتســـاب الخاص بالمؤسســـة 
اإلبـــاغ  أو   ،)17111666( الرقـــم  علـــى 
عن هـــذه التجـــاوزات من خـــال الخط 

الساخن المجاني )80001144(.
لحقـــوق  الوطنيـــة  المؤسســـة  وتدعـــو 
اإلنســـان، عبر هـــذه المبـــادرة التي تأتي 
المجتمعيـــة  الثقافـــة  زيـــادة  بهـــدف 
لمســـاندة حقوق العمال المؤيدة لجهود 
الحكومـــة فـــي التصـــدي ألي تجاوزات، 
أصحـــاب العمـــل إلـــى احتـــرام القانـــون 
وحمايـــة حقـــوق العمـــال، وتهيئـــة بيئة 
عمل الئقة بهم، وتوفير التدابير الازمة 
للتكيف مع القرار وفقا للمعايير الدولية.

“الوطنية” تطلق مجددا “رصد حظر العمل ظهرا”

المنامة - وزارة الداخلية

نفذت مديرية شرطة محافظة المحرق 
حملـــة توعويـــة تحـــت شـــعار “ارتدائك 
للكمامة حمايًة لك ولمجتمعك” شـــملت 
نطـــاق  فـــي  الرياضـــة  مزاولـــة  أماكـــن 
اســـتهدفت  التـــي  المحـــرق،  محافظـــة 
ذلـــك  ويأتـــي  والمقيميـــن،  المواطنيـــن 
ضمن خطة المديرية للتصدي لفيروس 
كورونـــا. وأكـــد المديـــر العـــام لمديريـــة 
شرطة محافظة المحرق أهمية مثل تلك 
الحمات لزيـــادة الوعي لـــدى الجمهور، 
ويتزامـــن ذلك مـــع اإلعان عـــن العودة 

التدريجية وفتح بعض القطاعات وفق 
البروتوكـــول الجديـــد الـــذي أعلـــن عنـــه 
الفريق الطبي لمواجهة كورونا، مشـــيًرا 
إلى ضرورة اســـتمرار التزام المواطنين 
االحترازيـــة  باإلجـــراءات  والمقيميـــن 
واتبـــاع التعليمات الصادرة عن الجهات 
المعنيـــة لمنع انتشـــار الفيـــروس، حيث 
فـــي اآلونـــة  البحريـــن  شـــهدت مملكـــة 
األخيـــرة انخفاًضـــا في معـــدل االصابة 
بالفيـــروس ولله الحمـــد، راجين من هللا 

العلي القدير زوال الوباء.

شرطة المحرق تنفذ حملة توعوية عن “الكمامة”

البحرين تستنكر استخدام الحوثيين زورقين مفخخين بالحديدة
ـــي ـــون الدول ـــاك للقان ـــة انته ـــيات اإلرهابي ـــررة للميلش ـــداءات المتك االعت

ميليشــيات  قيــام  بشــدة،  البحريــن،  مملكــة  خارجيــة  وزارة  اســتنكرت 
الحوثــي اإلرهابية أمس الســبت بتجهيز زورقيــن مفخخين في محافظة 
الحديدة بالجمهورية اليمنية الشــقيقة، استمراًرا لنهجها اآلثم في تهديد 
أمــن المالحــة البحريــة وســالمة خطــوط التجــارة العالمية جنــوب البحر 

األحمر، وانتهاًكا التفاق ستوكهولم والهدنة المفروضة في المحافظة.

اســـتمرار  الـــوزارة  أدانـــت  كمـــا 
الميليشـــيات الحوثية اإلرهابية 
ضـــد  اآلثمـــة  اعتداءاتهـــا  فـــي 
الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة 
الشقيقة من خال إطاق هدف 
معاٍد تجاه المملكة مساء أمس، 
إضافـــة إلـــى المحاولـــة الفاشـــلة 
إلرسال طائرة مســـيرة مفخخة 
تجـــاه مدينـــة خميـــس مشـــيط 
جنـــوب المملكـــة صبـــاح أمـــس؛ 
اآلمنيـــن  المدنييـــن  الســـتهداف 

منتهكـــة  المدنيـــة،  والمنشـــآت 
القانون الدولي اإلنساني.

الخارجيـــة  وزارة  وأشـــادت 
بيقظـــة قـــوات التحالـــف لدعـــم 
وقـــوات  اليمـــن  فـــي  الشـــرعية 
الدفاع الجوي الملكي السعودي 
لهـــذه  التصـــدي  ســـرعة  فـــي 
الهجمـــات اإلرهابيـــة المتكـــررة، 
مؤكـــدة وقوف مملكـــة البحرين 
مـــع شـــقيقتها المملكـــة العربيـــة 
الســـعودية وتضامنها التام معها 

فـــي كل مـــا تتخـــذه مـــن تدابير 
وإجـــراءات؛ لضمـــان أمن أرضها 
ومواطنيها والمقيمين وســـامة 
خطـــوط الماحـــة العالميـــة بمـــا 
يحفظ األمن والسلم اإلقليميين، 

إلـــى  الدولـــي  المجتمـــع  داعيـــًة 
ضـــرورة التحـــرك الســـريع ضـــد 
الميليشـــيات الحوثية اإلرهابية 
االعتـــداءات  هـــذه  إليقـــاف 

المتكررة.

المنامة - وزارة الخارجية

صرف الدفعة الثانية لمشروع سهم الغارمين بمليون دينار

فــي إطــار تعزيــز التكافــل االجتماعــي، أعلن صندوق الــزكاة والصدقــات بوزارة العدل والشــؤون 
اإلســالمية واألوقاف عن صرف دفعة ثانية خالل هذا العام 2021 ضمن مشــروع ســهم الغارمين، 
واستفاد منها 271 معسرا ممن صدرت بحقهم أحكام قضائية بسبب مديونياتهم وقد عجزوا عن 

سدادها، وبمبلغ إجمالي قدره مليونا و30 ألف دينار.

وقال وكيل العدل والشـــؤون اإلسامية القاضي 
عيســـى المناعي إن اطاق المشـــروع في ســـنته 
الخامســـة علـــى التوالي منـــذ نهاية شـــهر فبراير 
لهـــذا العـــام، حظـــي بتفاعـــل كبير مـــن الداعمين 
لصنـــدوق الـــزكاة والصدقـــات، ولعل مـــن أبرزها 
ذكـــرا الدعم الكبير الذي قدمه بنك بيت التمويل 
الكويتي وبادر بالتنســـيق منذ بدايات المشـــروع 
في وضع تصور لســـير مراحل المشـــروع وآليات 
تنفيذه واالطاع على الجهود المبذولة، بمتابعة 
مســـتمرة مـــن قبل القائميـــن على بيـــت التمويل 
الكويتـــي - البحريـــن، حيـــث عقـــدت اجتماعات 

تنســـيقية ومتابعـــة مـــع إدارة البنـــك فـــي هـــذا 
الصدد.

وأعرب صندوق الزكاة والصدقات بوزارة العدل 
والشـــؤون اإلســـامية واألوقاف عن بالغ الشـــكر 
والتقديـــر لبيـــت التمويـــل الكويتـــي الـــذي قـــدم 
دعمـــا كبيـــرا تجـــاوز 1.5 مليون دينار مـــن المبلغ 
اإلجمالـــي الذي تجـــاوز 1.7 مليون دينار صرفت 
على دفعتي المعســـرين خـــال هذا العام، األولى 
استفاد منها 175 وتم صرفها خال شهر رمضان 
المبارك، والثانية اســـتفاد منها 271 وتم االنتهاء 
من صرفها أخيرا، ليصل عددهم اإلجمالي لـ 446 

معســـرا للدفعتيـــن المشـــار إليهمـــا، شـــاما ديونا 
ُمطالبا بها في 1090 ملف تنفيذ.

وفي السياق ذاته كشف الوكيل المساعد للشؤون 
اإلســـامية بـــوزارة العدل والشـــؤون اإلســـامية 
واألوقـــاف محمـــد القطـــان، عـــن قيـــام صنـــدوق 
الـــزكاة والصدقـــات بدور الوســـاطة مـــع عدد من 
الدائنيـــن؛ بهـــدف المســـاهمة بتخفيـــض الديـــون 
على عدد من المعســـرين في إطار مشروع سهم 
الغارمين، وقد نتج عن هذه المبادرة إســـقاط ما 
يقارب نصف مليون دينار، وهو ما شـــكل إضافة 

مهمة في دعم سهم الغارمين.
كمـــا نـــوه القطان فـــي هذا اإلطـــار بالدعـــم الذي 
قدمـــه كل من ســـاهم في دعـــم ســـهم الغارمين، 
مشيًرا إلى أن صندوق الزكاة والصدقات مستمر 
في صرف ســـهم الغارمين علـــى دفعات جديدة، 
وذلك بناًء على الضوابط المقررة في هذا الشأن.
ُيذكـــر أن حملـــة ســـهم الغارمين ســـاهمت خال 

الســـنوات األربـــع الماضيـــة بتفريـــج كربـــة عـــدد 
كبيـــر مـــن المعســـرين، وذلـــك مـــن خـــال قاعدة 
البيانـــات المتوفرة تلقائًيا بـــإدارة التنفيذ بوزارة 
العدل والشـــؤون اإلســـامية واألوقاف، بحسب 
المعاييـــر واالشـــتراطات الُمعلنـــة مـــن الصندوق 
مراعيـــا فـــي ذلك الضوابـــط واألحكام الشـــرعية 

بهذا الخصوص.
فـــي  والمشـــاركة  التبـــرع  فـــي  وللراغبيـــن 
البنكـــي  الحســـاب  علـــى  الغارميـــن”،  “ســـهم 
أو    IBAN#BH23FIBH01021464950011
تطبيـــق صنـــدوق الـــزكاة والصدقـــات أو تطبيق 
إســـاميات، أو عبر إرســـال رســـالة نصية فارغة 
لألرقـــام التاليـــة وســـيتم اســـتقطاع مبلـــغ دينار 
واحد من فاتـــورة الهاتف لصالح الصندوق، زين 

Stc 98985 ،94030، بتلكو 94992.

المنامة - وزارة العدل والشؤون اإلسالمية

ــي” ــتـ ــويـ ــكـ الـ ــل  ــ ــوي ــ ــم ــ ــت ــ “ال ــن  ــ مـ ــر  ــيـ ــبـ كـ ــم  ــ ــدعـ ــ وبـ مـــعـــســـرا   271 اســــتــــفــــادة 

المتعففة األسر  لمساعدة  فرصة   :”^“ لـ  خيرية  جمعيات  ممثلو 

جمعه الشاخوريجعفر آل مبارك

عيسى المناعي



العامـــة  لـــإدارة  العـــام  المديـــر  صـــرح 
للمباحـــث واألدلـــة الجنائيـــة بـــأن مملكـــة 
البحريـــن حققـــت إنجـــازا دولًيـــا جديـــًدا 
تمثل في حفاظ المملكة على موقعها في 
الفئة األولى لمكافحة االتجار باألشخاص 
للعـــام الرابع على التوالي في تقرير وزارة 

الخارجية األميركية السنوي.
وبهذه المناســـبة رفع المدير العام لإدارة 
العامـــة للمباحث واألدلـــة الجنائية أصدق 
التهانـــي والتبريكات لقيـــادة المملكة بهذا 
اإلنجاز وعلى رأســـها عاهل البالد صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس  العهـــد  وولـــي 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفة، ووزير الداخلية الشـــيخ 
راشـــد بـــن عبـــدهللا آل خليفة، مؤكـــًدا أن 
هـــذا اإلنجـــاز الدولـــي الكبيـــر جـــاء ثمـــرة 
لتوجيهات جاللة الملك ورؤيته السديدة 
وحرصـــه علـــى إرســـاء قواعـــد المســـاواة 
وتعزيـــز حقوق اإلنســـان لـــكل المواطنين 
والمقيمين على أرض المملكة دون تمييز، 
وهو مـــا يعكس حجم الجهود المســـتمرة 
التـــي تبذلهـــا جميـــع الجهـــات فـــي مملكة 
البحريـــن وعلـــى رأســـها وزارة الداخليـــة 
لترســـيخ قيم حقوق اإلنســـان دون تمييز 
بســـبب الدين أو اللغـــة أو العرق، كما جاء 
أيًضا ترجمة فعلية لسياســـات وتوجهات 

وزارة الداخلية في هذا المجال.
وأكد المديـــر العام حرص وزارة الداخلية 
مـــن خـــالل تعاونها مـــع مختلـــف الجهات 
الحكومية إلبقـــاء المملكة خالية من هذه 
الجريمة العالمية بأنواعها وجميع صورها، 
والتصدي لها من خالل استحداث اآلليات 
الكفيلـــة بالقضـــاء عليهـــا في حـــال ظهور 
مؤشـــرات تدل على وجودها، كاشـــًفا عن 
أن وزارة الداخليـــة تتخـــذ مجموعـــة من 
التدابيـــر لضمـــان التنســـيق والتعاون بين 
الجهـــات الحكوميـــة واألهليـــة لمكافحـــة 
واآلليـــات  الـــرؤى  الجريمـــة ضمـــن  هـــذه 

التـــي تضمنتهـــا االســـتراتيجية الوطنيـــة 
لمكافحـــة االتجار باألشـــخاص، كما شـــدد 
باألشـــخاص  االتجـــار  جريمـــة  أن  علـــى 
مخالفة لمبـــادئ جميع األديان الســـماوية 
النتهاكها الكرامة اإلنسانية التي حرصت 
صريحـــة  مخالفـــة  وتعـــد  صونهـــا،  علـــى 
للمبادئ اإلنسانية التي كفلتها التشريعات 
الوطنيـــة بمـــا تضمنته من أحـــكام مؤيدة 
لتلـــك النصوص ومنســـجمة مع االتفاقات 

والمعايير الدولية بهذا الشأن.
العامـــة  لـــإدارة  العـــام  المديـــر  وأوضـــح 
تقريـــر  أن  الجنائيـــة  واألدلـــة  للمباحـــث 
وزارة الخارجيـــة األميركيـــة لفـــت النظـــر 
إلـــى الجهود التي حققتها مملكة البحرين 
وأدت إلـــى اســـتمرار بقـــاء تصنيفهـــا فـــي 
هـــذه المرتبـــة لمـــدة 4 ســـنوات متتاليـــة، 
تلـــك  لمحاربـــة  الجهـــود  تنامـــي  مؤكـــًدا 
التحقيـــق  بآليـــات  ومنوًهـــا  الظاهـــرة، 
الجنائـــي والقضائي في عدد من الحاالت 
المتعلقة باالتجار باألشـــخاص، إلى جانب 
الجهـــود التـــي تبذل في تدريـــب مختلف 
المســـؤولين بوزارة الداخليـــة على آليات 

التعامل مع الضحايا.
وفـــي هـــذا الجانـــب أشـــار المديـــر العـــام 
لإدارة العامة للمباحـــث واألدلة الجنائية 
إلـــى مـــا تحقق مـــن خـــالل إدارة مكافحة 
االتجـــار بالبشـــر وحمايـــة اآلداب العامـــة 
باإلدارة العامة للمباحث واألدلة الجنائية 
خالل الفترة من 1 يناير ولغاية 30 يونيو 
2021م، إذ بلـــغ مجمـــوع القضايـــا خـــالل 
الفتـــرة المذكورة 15 قضية، وبلغ مجموع 
المتهميـــن 28 متهًمـــا ومتهمـــة يحملون 9 
جنســـيات مختلفـــة، وبلـــغ عـــدد المجنـــي 
عليهن الذين تم الدعم النفسي والقضائي 
لهـــم 39 ضحية من 5 جنســـيات مختلفة، 
وتنوعت تلك القضايا المشار إليها ما بين 
االتجار باألشـــخاص وحجـــز أجور العمال 
باألشـــخاص  واالتجـــار  مبـــرر  دون  مـــن 
والتحريض أو المســـاعدة على الفجور أو 

الدعارة و اإلكراه على الفجور والقبض أو 
الحجـــز أو الحرمان من الحرية بغير وجه 

حق.
وخـــالل العام المنصرم 2020 بلغ مجموع 
القضايا التـــي باشـــرتها اإلدارة العامة 21 
قضيـــة وبلغ عدد المتهميـــن لتلك القضايا 
31 متهًمـــا يحملـــون جنســـيات مختلفـــة، 
مـــن  متهمـــًة   23 المتهمـــات  عـــدد  وبلـــغ 
جنســـيات مختلفـــة، وبلـــغ عـــدد المجنـــي 
عليهـــن خـــالل تلك الفتـــرة 55 ضحية من 

10 جنسيات.
كمـــا أشـــار المديـــر العـــام لـــإدارة العامـــة 
إلـــى  أيًضـــا  الجنائيـــة  واألدلـــة  للمباحـــث 
الجهـــود التوعويـــة جنًبـــا إلـــى جنـــب مـــع 
الجهـــود األمنيـــة، إذ تـــم تنظيـــم معارض 
توعوية بمناســـبة اليوم العالمي لمكافحة 
حمـــالت  وتنظيـــم  باألشـــخاص  االتجـــار 
توعويـــة فـــي جميـــع محافظـــات المملكة 
تتضمن توزيـــع مطبوعات توعوية بلغات 
عـــدة للوصول إلى أكبر عدد من الجمهور، 
إضافـــة إلـــى تنظيـــم العديد مـــن الندوات 
األمنيـــة اإلفتراضيـــة والمحاضـــرات فـــي 

هذا المجال.
وأكد المدير العام لإدارة العامة للمباحث 
واألدلـــة الجنائية أن مباشـــرة ذلـــك العدد 
مـــن القضايـــا خـــالل تلـــك الفتـــرة يوضح 
مـــدى الجهد والعمل الشـــاق الذي تقوم به 
وزارة الداخليـــة لمكافحـــة تلـــك الجريمة 
انطالًقـــا مـــن توجيهـــات القيـــادة وتنفيًذا 
لتعلميات وزير الداخلية، ودعم ومساندة 
مـــن رئيس األمـــن العام الفريـــق طارق بن 
حســـن الحســـن، بضـــرورة الحفـــاظ علـــى 
ســـجل المملكـــة الناصـــع البيـــاض في هذا 
المجـــال من خـــالل تكامل جهـــود الوزارة 
مـــع مختلف الجهات الحكومية والوطنية 
البحريـــن واحـــة  لتظـــل مملكـــة  األخـــرى 

للتسامح والعيش الكريم.
واســـتعرض المدير العـــام لـــإدارة العامة 
للمباحـــث واألدلة الجنائيـــة خالل حديثه 

أبـــرز مـــا جـــاء بتقريـــر وزارة الخارجيـــة 
مملكـــة  مكانـــة  رســـخ  الـــذي  األميركيـــة، 
البحريـــن الرائـــدة فـــي هذا المجـــال للعام 
الرابـــع على التوالـــي، والـــذي يكلل جهود 
جميـــع الجهـــات الحكوميـــة واألهليـــة، إذ 
تضمـــن التقريـــر إشـــادة بمبـــادرة المملكة 
االتجـــار  مكافحـــة  ثقافـــة  تعميـــم  فـــي 
باألشخاص واحترام حقوق اإلنسان على 
مستوى منطقة الشرق األوسط من خالل 
شـــروعها فـــي تأســـيس المركـــز اإلقليمي 
للتدريب وبناء القدرات لمكافحة االتجار 
باألشـــخاص بالتعـــاون مـــع مكتـــب األمـــم 
المتحـــدة المعنـــي بالمخـــدرات والجريمة 
فـــي دول مجلـــس التعاون لـــدول الخليج 
العربيـــة والمنظمـــة الدوليـــة للهجـــرة، إذ 
ســـيعمل المركـــز علـــى إعـــداد الدراســـات 
والبحـــوث المتعلقـــة باالتجـــار إلى جانب 
صياغـــة منهـــج خـــاص بمكافحـــة االتجار 
خصوصيـــة  مـــع  يتناســـب  باألشـــخاص 
وطبيعة حاالت االتجار في منطقة الشرق 
األوســـط وشـــمال إفريقيـــا، كما سيســـهم 
فـــي وضـــع معاييـــر نموذجيـــة لخدمـــات 
رعاية الضحايا ووضع التعريفات واألدلة 
وآليات مكافحة االتجار تكون ذات عالقة 
واالقتصاديـــة  الديموغرافيـــة  بالتركيبـــة 

واالجتماعية في المنطقة.
وتطرق تقرير الخارجية األميركية كذلك 
إلـــى افتتـــاح مكاتـــب تســـجيل الدعـــاوى 
العماليـــة لدى هيئـــة تنظيم ســـوق العمل، 
حيـــث تقـــوم هيئـــة تنظيـــم ســـوق العمل 

والحمايـــة  التظلمـــات  إدارة  فـــي  ممثلـــة 
بمهـــام تقديم المســـاعدة اإلداريـــة للعمالة 
العماليـــة  الدعـــاوى  رفـــع  فـــي  الوافـــدة 
ومتابعتهـــا مـــن خالل النظـــام اإللكتروني 
الـــذي تـــم تخصيصـــه لهـــذا الغـــرض مـــن 
قبـــل وزارة العـــدل والشـــؤون اإلســـالمية 
المســـاعدة  طالـــب  وتزويـــد  واألوقـــاف، 
بجميـــع المعلومـــات التـــي يحتاجهـــا مـــن 
واقـــع النظـــام واالطـــالع علـــى مجرياتها 
وذلـــك منـــذ رفـــع الدعـــوى حتـــى صـــدور 
الحكم فيها، بما يشـــمل تقديم المســـاعدة 
اإلداريـــة في إدخال الطلبـــات والمذكرات 
والـــردود، كما تقوم الوزارة بتقديم الدعم 
التقني الالزم حتى تقوم الهيئة بمباشـــرة 

مهامها في هذا الشأن.
ونـــوه تقرير الخارجية األميركية بتطبيق 
المملكـــة لنظـــام حمايـــة األجـــور، الذي تم 
توثيـــق  علـــى  ويعمـــل  أخيـــرا،  تدشـــينه 
العمليـــات الخاصـــة بدفـــع رواتـــب العّمال 
العمـــل  لقانـــون  الخاضعـــة  بالمؤسســـات 
بمـــا يتيـــح متابعة ســـير عمليـــات تحويل 
مســـتحقات جميـــع العمالـــة الوافـــدة فـــي 
البحرين، بهدف التأكد من التزام أصحاب 
العمـــل بدفع أجور العمال بشـــكل مســـتمر 
وفـــي المواعيد المحـــددة طبًقـــا للقوانين 
والشـــروط التي ينص عليها قانون العمل، 
باإلضافـــة إلى تســـليط الضوء على بعض 
منجـــزات المملكة في هـــذا المجال ومنها 
إنشـــاء صنـــدوق رعايـــة ضحايـــا االتجـــار 
ضحايـــا  إيـــواء  مركـــز  وإنشـــاء  بالبشـــر، 

االتجـــار بالبشـــر، فضـــاًل عن إنشـــاء نيابة 
االتجـــار  قضايـــا  لمباشـــرة  متخصصـــة 

بالبشر.
مملكـــة  أن  إلـــى  أيًضـــا  التقريـــر  وأشـــار 
البحريـــن ترجمـــت عملهـــا فـــي مكافحـــة 
االتجار باألشـــخاص إلـــى منظومة عملية 
ومؤسسية تشترك فيها مختلف الوزارات 
والجهـــات الحكوميـــة واألهليـــة منها، كما 
تطـــرق التقرير إلـــى منجز إصـــدار اللجنة 
الوطنيـــة لمكافحـــة االتجـــار باألشـــخاص 
نظـــام اإلحالـــة الوطنـــي لضحايـــا االتجار 
باألشخاص الذي ُيعد األول على مستوى 
تعزيـــز  فـــي  ويســـاهم  المنطقـــة،  دول 
إجـــراءات مكافحة االتجار باألشـــخاص، 
وتوضيـــح وتنظيـــم دور مختلف الجهات 
وآليـــات تعاملهـــا مـــع أي حالـــة اتجـــار أو 
يشـــتبه فـــي إمكانيـــة تحولهـــا إلـــى حالـــة 

اتجار.
وفـــي ختـــام حديثـــه دعـــا هللا تعالـــى أن 
يحفـــظ مملكـــة البحريـــن مـــن كل ســـوء 
وأن تظـــل واحـــة خضـــراء تنعـــم باألمـــن 
والســـالم والتعايـــش بين جميـــع مكونات 
مواطنيـــن  مـــن  البحرينـــي  المجتمـــع 
ومقيميـــن فـــي ظـــل قيادتهـــا، كمـــا تقـــدم 
بالشكر والتقدير للجنة الوطنية لمكافحة 
االتجار باألشـــخاص، ولـــوزارة الخارجية 
اإلســـالمية  والشـــؤون  العـــدل  ووزارة 
واألوقـــاف وللنيابة العامـــة ولهيئة تنظيم 
ســـوق العمل، ولجميـــع الجمعيات األهلية 
ذات االختصـــاص علـــى جهودهـــم القيمة 
في هـــذا الملف المهـــم، كما تقدم بالشـــكر 
الجزيـــل لجميـــع منســـوبي إدارة مكافحة 
االتجـــار بالبشـــر وحمايـــة اآلداب العامـــة 
باإلدارة العامة للمباحث واألدلة الجنائية 
على جهودهم وتفانيهم في أداء مهامهم 
كونهـــم أحد أهـــم العناصـــر لمكافحة تلك 
األديـــان  جميـــع  تنكرهـــا  التـــي  الجريمـــة 
الســـماوية واألعـــراف اإلنســـانية، متمنًيـــا 
لهـــم مزيدا من التوفيق والنجاح في إداء 

رسالتهم.
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البحرين تحافظ على موقعها في الفئة األولى لمكافحة االتجار باألشخاص
ضحية  39 لــــ  الـــدعـــم  ــر  ــي ــوف وت ــي  ــاض ــم ال ــو  ــي ــون ي ــى  ــت ح قــضــيــة   15 ــرة  ــاش ــب م

“الداخلية” تدعو إلى مواصلة االلتزام باالحترازات وعدم التراخي في ظل فتح بعض القطاعات
أكــدت مديريــات الشــرطة بالمحافظــات واإلدارات األمنية ضــرورة مواصلة 
أفراد المجتمع االلتزام في جميع مســتويات “آلية اإلشــارة الضوئية لمستوى 
انتشــار فيــروس كورونــا”، التــي أعلــن عنهــا الفريــق الوطني الطبــي للتصدي 
لفيروس كورونا، مشيدة بالتزام المواطنين والمقيمين خالل الفترة الماضية 

والتي أسفرت عن انخفاض تدريجي في عدد اإلصابات والحاالت القائمة.

األمنيـــة  واإلدارات  المديريـــات  ودعـــت 
المواطنيـــن والمقيميـــن الكـــرام إلى عدم 
اإلجـــراءات  فـــي  بااللتـــزام  التراخـــي 
بعـــض  فتـــح  ظـــل  فـــي  االحترازيـــة 
ويتوجـــب  الجمهـــور،  أمـــام  القطاعـــات 
علـــى الجميع أن يفعلوا دورهم وواجبهم 
الوطنـــي واالجتماعـــي، والمواصلـــة في 
تطبيـــق اإلجـــراءات االحترازيـــة وصواًل 
علـــى  القضـــاء  وهـــو  المنشـــود  للهـــدف 
الطبيعيـــة  للحيـــاة  والعـــودة  الفيـــروس 
ظـــل  فـــي  أنـــه  مؤكـــدًة  كامـــل،  بشـــكل 

دورهـــا والمهـــام المنوطة بها، ســـتواصل 
المديريات واإلدارات األمنية العمل على 
ضمان االلتزام بالتدابير الوقائية واتخاذ 

اإلجراءات القانونية حيال المخالفين.
المديريـــات  قامـــت  اإلطـــار،  هـــذا  وفـــي 
واإلدارات األمنيـــة منـــذ بـــدء الجائحـــة 
وحتـــى تاريـــخ 1 يوليـــو الجـــاري باتخاذ 
 93511 حيـــال  القانونيـــة  اإلجـــراءات 
مخالفـــة عـــدم لبـــس كمامـــة الوجـــه في 
األماكـــن العامـــة، واتخـــاذ 11362 إجراًء 
للحفاظ على معايير التباعد االجتماعي، 

والقيام بــ 13065 حملة توعوية.
الوطنـــي  اإلســـعاف  مركـــز  تلقـــى  كمـــا 
بالغـــات   17204 الجائحـــة  بـــدء  منـــذ 
خاصـــة بجائحة كورونا، باشـــرها واتخذ 
اإلجـــراءات الالزمـــة عـــن طريـــق فريـــق 
متخصـــص ومؤهـــل للتعامـــل مـــع هـــذه 
الحـــاالت، فيما قامت آليـــات إدارة النقل 
بــــ 38931 حركة تم خاللها نقل 104276 

حالة منذ بدء الجائحة.
فـــي ذات الســـياق، تتابـــع اإلدارة العامة 
للدفـــاع المدنـــي دورهـــا فـــي الحـــد مـــن 
انتشـــار الفيـــروس، إذ قامـــت منـــذ بـــدء 
الجائحة بتنفيـــذ 346201 عملية تطهير 
والمنشـــآت  للمبانـــي  مختلفـــة  وتعقيـــم 
والطرقـــات  والشـــوارع  الحكوميـــة 
الـــدورات  وغيرهـــا، مـــع مواصلـــة عقـــد 

الصحيحـــة  الطـــرق  بشـــأن  التدريبيـــة 
والتعقيـــم  التطهيـــر  عمليـــات  لتنفيـــذ 
والمنشـــآت  المبانـــي  فـــي  االحتـــرازي 
الحكوميـــة وأماكـــن العمـــل، وبلـــغ عـــدد 
المشـــاركين فـــي الـــدورات التـــي نظمها 
الدفـــاع المدنـــي 2258 مـــن المؤسســـات 
والشـــركات الخاصـــة ومختلـــف الجهات 
الحكوميـــة، فيمـــا بلـــغ عـــدد المتطوعين 

منـــذ شـــهر مارس العـــام الماضـــي 6134 
متطوًعـــا، باإلضافـــة إلى اإلشـــراف على 
شـــارك  وتعقيـــم  تطهيـــر  عمليـــة   2446
فيها المتطوعـــون، كما تم تدريب 1230 
شخًصا من الكوادر والمتطوعين لتعقيم 
المســـاجد، وتنفيذ 107 عمليـــات تطهير 

وتعقيم بالتعاون مع شركات التنظيف.
الشـــرطة  مديريـــات  أكـــدت  كمـــا 
بالمحافظـــات واإلدارات األمنية المعنية 
بأنـــه في ظل القـــرارات الجديدة للفريق 
الوطنـــي الطبي بفتح بعـــض القطاعات، 
التـــزام  العمـــل علـــى ضمـــان  ســـتواصل 
الجميـــع بالقـــرارات وعـــدم مخالفتها من 
خـــالل نشـــر الدوريـــات األمنيـــة واتخاذ 
جميع اإلجـــراءات الالزمة والتي تهدف 
إلى الحفاظ على أمن وســـالمة المجتمع 

وأفراده.
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Vacancies Available
BAHRAIN GUARDING SOLUTIONS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of
  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contact
 66393120  or  MALYAQOOB@GULFCOMMERCIALSOLUTIONS.COM 

RAJ R BOUTIQUE 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 36576122  or  ALOOY20019@GMAIL.COM 

MACDONALDS 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17220000  or  HR@FAKHRO.COM 

ANWAN FOR GENERAL TRADE 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17003551  or  TOWFICSS@HOTMAIL.COM 

SUBASCO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICAL SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17001096  or  SUHAIL@SUBASCO.COM 

BEACON PRIVATE SCHOOL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ASSISTANT OF ADMINISTRATIVE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17103030  or  DADABHAI@BATELCO.COM.BH 

BEACON PRIVATE SCHOOL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  EXECUTIVE ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17103030  or  DADABHAI@BATELCO.COM.BH 

THE BRITISH SCHOOL OF BAHRAIN/ 
has a vacancy for the occupation of

  TEACHER 
 suitably qualified applicants can contact

 17610920  or  hrcv@thebsbh.com 

RITA INTERNATIOANAL DOCUMENTS CLEARANCE SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  SECRETARY 
 suitably qualified applicants can contact

 77082090  or  NABEEL_ALMALIK@YAHOO.COM 

MASTER PLUS   FACILTY SUPPORT CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE HELPER 
 suitably qualified applicants can contact

 33623177  or  YASHTECH.BH@GMAIL.COM 

RAJ R INTERIOR DESIGN 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 36224336  or  ALOOY20019@GMAIL.COM 

AlMansoori Workover Service W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  RIGGER 
 suitably qualified applicants can contact
 17556880  or  talshaala@almansoori.biz 

Kotta villa contracting w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 77305030  or  khanptpm1@gmail.com 

SEPCOIII BAHRAIN CONSTRUCTION COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 66330096  or  DUXIAOMING@SEPCO3.COM 

ST.CHRISTOPHER’S SCHOOL ‘ISA TOWN’ 
has a vacancy for the occupation of

  TEACHER 
 suitably qualified applicants can contact

 17605424  or  Recruitment@school.st-chris.net 

DELTA SUPPORT SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 66699966  or  MOHAMMED@DELTA-SS.ME 

THE VIEW OFFICE MANAGEMENT CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ASSISTANT TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 66627665  or  FASTWAYBAH@GMAIL.COM 

THE VIEW OFFICE MANAGEMENT CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 66627665  or  FASTWAYBAH@GMAIL.COM 

BALLY B.S.C Closed 
has a vacancy for the occupation of

  ASSISTANT MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 37700702 

FALCON ISLAND CLEANING EST 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33454414  or  falcon-i@hotmail.com

TASNEEM CONSTRUCTIONS 
has a vacancy for the occupation of

  CLERK 
 suitably qualified applicants can contact

 17252078  or  INFO@EAMCO.BH 

CPIC Abahsain Fiberglass W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17468532  or  MSYED@ABAHSAIN.COM 

ALNAWADER GENTS SALON 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 38873842  or  salimrealestatebh99@gmail.com 

ELLIAN SALON BEAUTY 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33355855  or  AMOOOL.86@HOTMAIL.COM 

Alomdah business support service 
has a vacancy for the occupation of
  ADMINISTRATIVE COORDINATOR 

 suitably qualified applicants can contact
 33668870  or  ALOMDAHHAMED2007@HOTMAIL.COM 

The K - Hotel 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17360000  or  hussain.abbas@gulfhotelbahrain.com 

LULU BAHRAIN HYPERMARKET W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  RETAIL TRADE SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17556665  or  careers@bh.lulumea.com 

ST.CHRISTOPHER’S SCHOOL ‘ISA TOWN’ 
has a vacancy for the occupation of

  TEACHER 
 suitably qualified applicants can contact

 17605424  or  Recruitment@school.st-chris.net 

MODA BITAR CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 39322274  or  moda_bitar_bh@yahoo.com 

Jahiz  Trading 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact
 17456344  or  ALI.E.ISSSA@GMAIL.COM  
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