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ــبـــل حــــضــــرة صـــاحـــب  ــقـ ــتـ اسـ
الجاللة الملك حمد بن عيسى 
المفدى  البالد  آل خليفة عاهل 
أمس في قصر الصافرية صاحب 
الــمــلــكــي األمـــيـــر سلمان  الــســمــو 
العهد  ولــي  خليفة  آل  حمد  بــن 

رئيس مجلس الوزراء.
وجـــــــــــــــرى خــــــــــــالل الـــــلـــــقـــــاء 
ــتـــعـــراض عــــدد مـــن الــقــضــايــا  اسـ
إلى  الهادفة  ذات الشأن المحلي 
المزيد من التنمية والتطور في 

مملكة البحرين.
ــة الـــمـــلـــك  ــ ــاللــ ــ  وأعـــــــــــــرب جــ
بالجهود  اعـــتـــزازه  عــن  الــمــفــدى 
ــتـــي  ــة والـــــمـــــقـــــدرة الـ ــلـــصـ ــخـ ــمـ الـ
الملكي  السمو  صــاحــب  يبذلها 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
خـــدمـــًة لــوطــنــه فـــي الــمــجــاالت 
بالعمل  جــاللــتــه  مــشــيــًدا  كـــافـــة، 
ــلـــص لـــفـــريـــق الـــبـــحـــريـــن  ــمـــخـ الـ
ــتـــصـــدي  ــادة ســــمــــوه فـــــي الـ ــيــ ــقــ بــ
الــتــي يتعرض  كـــورونـــا  لــجــائــحــة 

لها العالم أجمع.
ــل  ــاهــ ــعــ ــة الــ ــ ــاللــ ــ وأعـــــــــــــرب جــ
ــن تـــقـــديـــره لــلــعــطــاء  الـــمـــفـــدى عـ
الــمــتــواصــل الـــذي تــبــذلــه جميع 
الكفاءات البحرينية في مختلف 
مجاالت المسيرة الوطنية، وبما 
تحققه من إنجازات رائدة تهدف 
إلى إعالء راية الوطن في جميع 
الـــمـــحـــافـــل عـــلـــى الــمــســتــويــيــن 

اإلقليمي والعالمي.
الجاللة  أشـــاد صــاحــب  كــمــا 
الــمــلــك الــمــفــدى خــــالل الــلــقــاء 
بـــعـــمـــق الــــعــــالقــــات الـــتـــاريـــخـــيـــة 
ــن دول  ــيـ بـ ــة  ــمـ ــائـ ــقـ الـ الــــوطــــيــــدة 
الخليج  لـــدول  الــتــعــاون  مجلس 
الـــــعـــــربـــــيـــــة ومـــــواطـــــنـــــيـــــهـــــا فـــي 
جاللته  مشيرًا  كافة،  المجاالت 
من  العال«  »بيان  ما تضمنه  إلى 
السامية للنظام  تأكيد األهداف 
األساسي لمجلس التعاون لدول 
الخليج العربية بتعزيز الترابط 
المجلس،  دول  بــيــن  والــتــنــســيــق 

ــا يــعــقــده  ــى مـ وإشـــــــارة الـــبـــيـــان إلــ
أمل  من  المنطقة  دول  مواطنو 
إلى  المشترك  العمل  باستعادة 
مزيد  وتحقيق  الطبيعي  مساره 
والتكامل، وما يعزز  التعاون  من 
مـــن وحـــــدة الـــصـــف والــتــمــاســك 
واألواصــــــر  الــمــجــلــس  دول  بــيــن 
الــتــاريــخــيــة لــلــود والــتــآخــي بين 
أهمية  جاللته  مؤكدًا  مواطنيه، 
العمل بين دول المجلس وصواًل 
إلى أهداف »بيان العال« للحفاظ 
واالستقرار وتحقيق  األمن  على 
كـــل مـــا يــعــود بــالــخــيــر عــلــى دول 
أهمية  جاللته  المنطقة.  وأكــد 
اإلعـــالمـــي  الـــخـــطـــاب  يــتــســم  أن 
فيه  بما  الــوســائــل  مختلف  عبر 
مــنــصــات الــتــواصــل االجــتــمــاعــي 
المجتمعية  الــقــيــم  يــمــثــل  بــمــا 
والـــــعـــــادات والـــتـــقـــالـــيـــد الــنــبــيــلــة 
الـــجـــامـــعـــة الــــتــــي تــــرســــخ وحــــدة 
الــــهــــدف والـــمـــصـــيـــر الــمــشــتــرك 
ألبناء دول مجلس التعاون لدول 

وترسيخ  كــافــة،  العربية  الخليج 
الثقة واالحترام بين المواطنين 
واالبتعاد  الواحد،  مجتمعنا  في 

عن كل ما يخل بوحدة الهدف.
الثوابت  إلــى   وأشــار جاللته 
الـــجـــامـــعـــة لـــلـــعـــمـــل الـــمـــشـــتـــرك 

تــعــزيــز  فـــي  الــمــجــلــس  بــيــن دول 
الـــلـــحـــمـــة الــخــلــيــجــيــة وتــعــمــيــق 
الروابط والصالت الوثيقة التي 

تحافظ على مكتسبات المسيرة 
ــة لــــــدول  ــ ــاركـ ــ ــبـ ــ ــمـ ــ ــة الـ ــويــ ــمــ ــنــ ــتــ الــ
التعاون  وتعزز  المجلس وتجمع 

ــدول فـــي الــبــنــاء نحو  ــ ــدة الـ ــ ووحـ
مواطني  لجميع  واعــد  مستقبل 

دول المجلس. 

} جاللة الملك خالل ا�ستقباله �سمو ولي العهد رئي�س الوزراء. 

ممثل  خليفة  آل  حمد  بــن  نــاصــر  الشيخ  سمو  نقل 
جاللة الملك لألعمال اإلنسانية وشئون الشباب تحيات 
وتقدير حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل 
خليفة عاهل البالد المفدى إلى فخامة الرئيس رمضان 

أحمد قاديروف رئيس جمهورية الشيشان الصديقة.
جاء ذلك خالل استقبال سموه للسيد توركو داودوف 
في  للرئيس  خــاص  ومــبــعــوث  الشيشان  رئــيــس  مستشار 

الدول العربية وذلك بمناسبة زيارته لمملكة البحرين.
آل  الشيخ ناصر بن حمد  اللقاء تسلم سمو  وخالل 
الملك  خليفة هدية مهداة إلى حضرة صاحب الجاللة 

حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى من قبل 
فخامة الرئيس رمضان أحمد قاديروف رئيس جمهورية 

الشيشان الصديقة.
وأكد سموه حرص مملكة البحرين على توثيق أواصر 
يخدم  وبما  الشيشان،  جمهورية  مع  المشترك  التعاون 
شعبيهما  على  والنفع  بالخير  ويــعــود  البلدين  مصالح 
الــزيــارات  تسهم  أن  إلــى  تطلعه  عــن  معربا  الصديقين، 
وفتح  التواصل  جسور  بناء  في  البلدين  بين  المتبادلة 
آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجاالت بين البلدين 

الصديقين.

بــــالده على  داودوف حـــرص  الــســيــد  ــد  أكـ مـــن جــانــبــه 
الميادين،  شتى  في  المملكة  مع  التعاون  أواصــر  تعزيز 
مشيدا  الــشــعــبــيــن،  مصلحة  عــلــى  إيــجــابــا  ينعكس  وبــمــا 
مختلف  في  البحرين  مملكة  حققتها  التي  باإلنجازات 

المجاالت.
وجــــرى خـــالل الــلــقــاء اســتــعــراض عـــالقـــات الــتــعــاون 
ــيــــات تــعــزيــزهــا  الــثــنــائــي بــيــن الــبــلــديــن الــصــديــقــيــن وآلــ
وتطويرها في المجاالت المختلفة وبحث القضايا ذات 

االهتمام المشترك. 

} سمو الشيخ ناصر بن حمد لدى استقباله مستشار رئيس الشيشان.

لدى ا�شتقباله م�شت�شار رئي�س ال�شي�شان

نا�شر بن حمد يت�شلم هدية اإلى جاللة الملك من الرئي�س ال�شي�شاني

اجتمع الفريق الركن ذياب 
هيئة  رئيس  النعيمي  صقر  بن 
األركان أمس األحد 1 أغسطس 
الــركــن  أول  الــفــريــق  مــع  2021م 
فياض بن حامد الرويلي رئيس 
هــيــئــة األركـــــان الــعــامــة لــلــقــوات 
قاعدة  في  السعودية  المسلحة 
الملك سلمان الجوية بالقطاع 
األوســـــــط بــالــمــمــلــكــة الــعــربــيــة 
السعودية. جاء ذلك خالل زيارة 
للمملكة  ــان  ــ األركـ هــيــئــة  رئــيــس 
الشقيقة.  الــســعــوديــة  الــعــربــيــة 
وجــــــــــــــرى خــــــــــــالل االجــــــتــــــمــــــاع 
ــات الـــتـــعـــاون  اســـتـــعـــراض عــــالقــ
بين  القائم  األخـــوي  العسكري 
قــــوة دفـــــاع الــبــحــريــن والـــقـــوات 
الــمــســلــحــة بــالــمــمــلــكــة الــعــربــيــة 
وما  تعزيزها  وســبــل  الــســعــوديــة 
التاريخية  العالقة  هذه  تشهده 
ــن تــــطــــور وتـــقـــدم  ــ الــــوطــــيــــدة مـ
ــعـــدة الــعــمــل  عــلــى مــخــتــلــف أصـ
الـــعـــســـكـــري الـــمـــشـــتـــرك وشــتــى 
بما  الدفاعي  التعاون  مجاالت 

يحقق المصالح المشتركة بين 
البلدين  فــي  المسلحة  الــقــوات 

الشقيقين.
كما قام رئيس هيئة األركان 
بزيارة لقيادة القوات المشتركة 
رئيس  نائب  استقباله  في  وكان 

هـــيـــئـــة األركــــــــــان الــــعــــامــــة قــائــد 
ــوات الـــمـــشـــتـــركـــة الــمــكــلــف  ــ ــقـ ــ الـ
سالم  بن  مطلق  الركن  الفريق 
ــلــــع خـــالل  األزيـــــمـــــع، حـــيـــث اطــ
الــــزيــــارة عــلــى ســيــر الــعــمــلــيــات 
ــة الـــتـــي تـــقـــودهـــا قـــوات  ــاريـ الـــجـ

باليمن  الشرعية  دعــم  تحالف 
وسبل دعمها وتعزيزها لضمان 

أمن واستقرار المنطقة.
هيئة  رئــيــس  زار  ذلـــك  بــعــد 
الجوية  الــقــوات  قــيــادة  األركــــان 
الــمــلــكــيــة الــســعــوديــة وكـــــان في 

اســتــقــبــالــه ســمــو قــائــد الــقــوات 
الــجــويــة الــفــريــق الـــركـــن تــركــي 
بـــن بـــنـــدر بـــن عــبــدالــعــزيــز وتــم 
ــدد من  ــارة تـــبـــادل عـ ــزيـ خـــالل الـ
االهــــتــــمــــام  ذات  ــــع  ــيـ ــ ــواضـ ــ ــمـ ــ الـ

المشترك.

رئي�س الأركان ي�شتعر�س مع نظيره ال�شعودي عالقات التعاون الع�شكري

} اجتماع رئي�س الأركان مع نظيره ال�سعودي في قاعدة الملك سلمان الجوية.

يتلقيان ال�����وزراء  رئ��ي�����س  ال��ع��ه��د  وول���ي  ال��م��ل��ك 

ب��رق��ي��ت��ي ���ش��ك��ر م����ن ال���رئ���ي�������س ال���ج���زائ���ري

تلقى حضرة صاحب الجاللة الملك حمد 
ــبـــالد الــمــفــدى  بـــن عــيــســى آل خــلــيــفــة مــلــك الـ
الرئيس  فخامة  أخيه  مــن  جوابية  شكر  برقية 
عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية 
ردًا  وذلـــك  الــشــقــيــقــة،  الشعبية  الــديــمــقــراطــيــة 
إليه  التي بعث بها جاللته  التهنئة  على برقية 
بمناسبة ذكرى استقالل الجمهورية الجزائرية 

الديمقراطية الشعبية.

األمــيــر  الملكي  الــســمــو  تلقى صــاحــب  كــمــا 
رئيس  العهد  ولــي  خليفة  آل  حمد  بــن  سلمان 
مجلس الوزراء، برقية شكر جوابية من فخامة 
الجمهورية  رئيس  تبون  عبدالمجيد  الرئيس 
الشقيقة،  الشعبية  الديمقراطية  الــجــزائــريــة 
بها  بــعــث  الــتــي  التهنئة  بــرقــيــة  عــلــى  رًدا  وذلـــك 
سموه إليه بمناسبة ذكرى استقالل الجمهورية 

الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

ــــب  ــاحـ ــ بــــــعــــــث حـــــــضـــــــرة صـ
ــد بــن  ــمــ ــلــــك حــ ــمــ الــــجــــاللــــة الــ
عيسى آل خليفة، عاهل البالد 
الــــمــــفــــدى، بـــرقـــيـــة تــهــنــئــة إلـــى 
بــرمــالن،  غــاي  الرئيس  فخامة 
ــيـــس االتــــحــــاد الـــســـويـــســـري،  رئـ
الوطني  الــيــوم  ذكـــرى  بمناسبة 
ــتــــه فــي  لــــــبــــــالده، أعــــــــرب جــــاللــ
ــيــــب تــهــانــيــه  ــة عــــن أطــ ــيـ ــرقـ ــبـ الـ

بــمــوفــور الصحة  لـــه  وتــمــنــيــاتــه 
ــاد  ــحــ ــعـــب االتــ ــشـ ــادة ولـ ــ ــعـ ــ ــــسـ والـ
بالمزيد  الــصــديــق  السويسري 

من التقدم واالزدهار.
ــــب الـــســـمـــو  ــاحـ ــ ــــث صـ ــعـ ــ  وبـ
ــر ســـلـــمـــان بــن  ــ ــيـ ــ الـــمـــلـــكـــي األمـ
حــمــد آل خــلــيــفــة، ولــــي الــعــهــد 
برقية  الـــــوزراء،  مجلس  رئــيــس 
تــهــنــئــة إلـــــى فـــخـــامـــة الــرئــيــس 

ــرمـــالن، رئــيــس االتــحــاد  غـــاي بـ
الـــســـويـــســـري، بــمــنــاســبــة ذكـــرى 

اليوم الوطني لبالده.
البرقية  فــي  وأعـــرب ســمــوه 
عـــن أطـــيـــب تــهــانــيــه وتــمــنــيــاتــه 
لــه بــمــوفــور الــصــحــة والــســعــادة 
ولــشــعــب االتـــحـــاد الــســويــســري 
التقدم  مــن  بالمزيد  الــصــديــق 

والنماء.

يهنئان  ال������وزراء  رئ��ي�����س  ال��ع��ه��د  وول����ي  ال��م��ل��ك 

ب���ال���ي���وم ال���وط���ن���ي ل���الت���ح���اد ال�����ش��وي�����ش��ري

المل�ك يهن�ئ رئي��س بني�ن بذك�رى العي�د الوطن�ي
بعث حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن 
برقية  الــمــفــدى،  الــبــالد  عــاهــل  خليفة،  آل  عيسى 
رئيس  تالون،  باتريس  الرئيس  فخامة  إلى  تهنئة 
الوطني  العيد  ذكـــرى  بمناسبة  بنين،  جمهورية 

لــــبــــالده. أعــــرب جــاللــتــه فـــي الــبــرقــيــة عـــن أطــيــب 
تــهــانــيــه وتــمــنــيــاتــه لــه بــمــوفــور الــصــحــة والــســعــادة 
ولــشــعــب جــمــهــوريــة بــنــيــن الــصــديــق بــالــمــزيــد من 

التقدم واالزدهار. 

الحوثي  البحرين إطالق مليشيا  أدانت مملكة 
ــرة مــســيــرة مــفــخــخــة تـــجـــاه مــديــنــة  ــائـ ــة طـ ــيـ ــابـ اإلرهـ
خــمــيــس مــشــيــط بــالــمــمــلــكــة الـــعـــربـــيـــة الــســعــوديــة 
الشقيقة، في محاوالت يائسة تعكس إصرار جماعة 
الحوثي اإلرهابية على استهداف المدنيين واألعيان 

المدنية بطريقة متعمدة وممنهجة. 
البحرين  مملكة  موقف  الخارجية  وزارة  وتؤكد 
العربية  المملكة  تبذلها  التي  الجهود  لكل  الداعم 

الحوثية  لالعتداءات  للتصدي  الشقيقة  السعودية 
الــتــي تــهــدد أمــنــهــا واســتــقــرارهــا وســالمــة أراضــيــهــا، 
في  الشرعية  لدعم  التحالف  قــوات  بيقظة  مشيدة 
اليمن التي تمكنت من اعتراض الطائرة وتدميرها، 
استمرار  إدانــة  إلــى ضــرورة  الدولي  المجتمع  داعية 
تقوض  الــتــي  المتكررة  اإلرهــابــيــة  االعـــتـــداءات  تلك 
كــل الــجــهــود الــرامــيــة إلــى تعزيز األمـــن واالســتــقــرار 

اإلقليميين.

»ال���خ���ارج���ي���ة« ت���دي���ن اإط�������الق ال��ح��وث��ي��ي��ن 

ط�����ائ�����رة م�������ش���ي���رة ت����ج����اه ال�������ش���ع���ودي���ة

ــرة صــاحــب  تـــلـــقـــى حــــضــ
الـــجـــاللـــة الــمــلــك حــمــد بن 
مــلــك  ــفـــة  ــيـ ــلـ خـ آل  عـــيـــســـى 
برقية شكر  الــمــفــدى  الــبــالد 

الرئيس  فخامة  من  جوابية 
ــدر لــوكــاشــيــنــكـــــــــــو  ـــ ـــ إلــيــكــســانـــ
بيالروسيا  جمهورية  رئــيــس 
على  ردًا  وذلــــك  الــصــديــقــة، 

بــرقــيــة الــتــهــنــئــة الـــتـــي بعث 
بمناسبة  إلــيــه  جــاللــتــه  بــهــا 
ذكـــــرى اســـتـــقـــالل جــمــهــوريــة 

بيالروسيا.

العاهل يتلقى برقية �شكر جوابية من رئي�س بيالرو�شيا

لدى ا�شتقبال جاللته ولي العهد رئي�س الوزراء.. الملك:

نعت��ز بجهود ولي العهد رئي���س ال��وزراء خدمة لوطنه في المجالت كافة

الإ�ش��ادة بالعم��ل المخل���س لفري��ق البحري��ن ف��ي الت�ش��دي لجائح��ة كورون��ا

تقدي���ر العط���اء المتوا�ش���ل لجمي���ع الكف���اءات البحريني���ة ف���ي الم�ش���يرة الوطني���ة 

 اأهمية العمل بين دول التعاون و�شوًل اإلى اأهداف »بيان العال« للحفاظ على الأمن وال�شتقرار

المجل�س  دول  بين  الم��شت�رك  لل�ع�مل  الجامعة  الثوابت 

تعزز اللح�مة الخلي�ج�ية التي تح��اف�ظ ع�لى الم��كت�شبات
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ــة الــــــوزاريــــــة  ــنـ ــجـ ــلـ ــلــــنــــت الـ أعــ
لـــلـــمـــشـــاريـــع الـــتـــنـــمـــويـــة والــبــنــيــة 
التحتية برئاسة الشيخ خالد بن 
رئيس  نــائــب  خليفة  آل  اهلل  عبد 
مشروعي  إحــالــة  ــوزراء  الــ مجلس 
ــاري مــتــعــثــريــن إلـــى  ــقــ تـــطـــويـــر عــ
التطوير  مــشــاريــع  تــســويــة  لــجــنــة 
الصفة  ذات  الــمــتــعــثــرة،  الــعــقــاري 

القضائية.
ــة،  ــ ــوزاريــ ــ وقــــــــررت الـــلـــجـــنـــة الــ
ــة الــــــمــــــحــــــددة مـــن  ــ ــهـ ــ ــــجـ وهـــــــــي الـ
مشاريع  بــدراســة  الــــوزراء  مجلس 
ــاري الــمــتــعــثــرة  ــقــ ــعــ ــر الــ ــويـ ــتـــطـ الـ
الــمــحــالــة إلــيــهــا مــنــه عــبــر حصر 
ــديـــون وااللـــتـــزامـــات والــحــقــوق  الـ
إحالة  حــدة،  على  مشروع  كل  في 
و»وان  األنيقة  المدينة  مشروعي 
سنترال« إلى لجنة تسوية مشاريع 

التطوير العقاري المتعثرة.
و»المدينة األنيقة« عبارة عن 
العرين  منطقة  في  كائن  مشروع 
أغلبها  بيعت  فيال   60 مــن  مكون 
المطور  قبل  مــن  الخريطة  على 
في عام 2011، وكان مقررا االنتهاء 
ــام واحـــد  مـــن الـــمـــشـــروع خــــالل عــ
عــْجــز  أن  إال  الــتــنــفــيــذ،  بــــدء  مـــن 
المشروع  استكمال  عــن  الــمــطــور 
تــرتــب عــلــيــه إخـــاللـــه بــالــتــزامــاتــه 
الذين  والمالك  المشترين  تجاه 
لم يتسلموا وحداتهم حتى اآلن.

ســنــتــرال«  »وان  مـــشـــروع  أمــــا 
الكائن بمنطقة الحد، فهو عبارة 
عـــن مــبــنــى مـــكـــون مـــن 40 شــقــة، 
ــــرى خــاصــة  إلــــى جـــانـــب شــقــق أخـ
بنظام التمليك الحر، وقام مطور 
ــروع بـــبـــيـــع وحـــــداتـــــه عــلــى  ــشــ ــمــ الــ

الــخــريــطــة قــبــل إنـــشـــاء مــؤســســة 
الــتــنــظــيــم الــعــقــاري، عــلــى الــرغــم 
مــن قــيــام الــمــؤســســة بــعــد تلقيها 
شــــكــــاوى مــــن الـــمـــشـــتـــريـــن بــحــّث 
إال  أوضاعه،  توفيق  على  المطور 
لــذلــك،  يستجب  لــم  الــمــطــور  أن 
ــتـــزم بــتــنــفــيــذ الـــمـــشـــروع  ــلـ ــم يـ ــ ولــ
المشترين  إلــى  وحــداتــه  وتسليم 
بموجب  عليه  المتفق  الوقت  في 
ــقـــود الـــبـــيـــع االبـــتـــدائـــيـــة، وقــــام  عـ
عليه  الُمقام  العقار  برهن  كذلك 
ــد الــمــصــارف  ــدى أحــ الـــمـــشـــروع لــ
على  الــحــصــول  مــقــابــل  المحلية 

تمويل.
الشيخ  أكد  الصدد،  وفي هذا 
خــلــيــفــة  آل  اهلل  عـــبـــد  بــــن  خـــالـــد 
حرص اللجنة الوزارية للمشاريع 
الــتــنــمــويــة والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة في 
ــار الــتــكــلــيــف الــمــســنــد إلــيــهــا  ــ إطــ
مــــن قـــبـــل مــجــلــس الـــــــــوزراء عــلــى 
متابعة مشاريع التطوير العقاري 
حقوق  لحفظ  وذلـــك  المتعثرة، 
ومــــصــــالــــح األفــــــــــــراد وإرجــــاعــــهــــا 
إلــــى أصـــحـــابـــهـــا، وحــمــايــتــهــا من 
االســـتـــغـــالل والـــتـــالعـــب، وإلنـــهـــاء 
المبيعة  الــمــشــاريــع  تــعــثــر  حــالــة 
أي  دون  مـــــن  ــة  ــريــــطــ الــــخــ ــلــــى  عــ
تنظيمية  أو  قــانــونــيــة  ضــمــانــات 
فـــي الــفــتــرة الـــتـــي ســبــقــت صـــدور 
 2017 لــســنــة   )27( رقـــم  الــقــانــون 
بـــإصـــدار قـــانـــون تــنــظــيــم الــقــطــاع 
ــة  ــسـ ــؤسـ الــــــعــــــقــــــاري، وإنـــــــشـــــــاء مـ
الــتــنــظــيــم الــعــقــاري، وصــــواًل إلــى 
طي هذه الصفحة تمامًا، والتأكد 
ــاع كــل مشاريع  تــكــون أوضـ مــن أن 
الـــتـــطـــويـــر الــــعــــقــــاري مـــتـــوافـــقـــة 

وذلك  القانون،  أحكام  مع  تماما 
بــمــا يــحــفــظ لــمــمــلــكــة الــبــحــريــن 
لطالما  التي  ومكانتها  سمعتها 
ــا مـــــالذا  ــهـ ــفـ ــوصـ ــا بـ ــهـ ــنـ ُعـــــرفـــــت عـ
آمـــنـــا لـــالســـتـــثـــمـــار الـــعـــقـــاري فــي 
المنطقة منذ عقود طويلة، تلك 
السمعة التي تعززت اليوم بفضل 
ــادة الـــمـــتـــخـــذة  ــ ــجــ ــ الــــخــــطــــوات الــ
وفق  وحوكمته  الــقــطــاع  لتنظيم 
ــات الــعــالــمــيــة  ــارســ ــمــ ــمــ أفــــضــــل الــ

المتبعة في هذا المجال.
المالك  إلى  دعوته  د  كما جدَّ
التطوير  والمشترين في مشاريع 
على  وحــداتــهــا  المبيعة  الــعــقــاري 
الخريطة قبل صدور القانون رقم 
وجـــدت  إن   –  2017 لــســنــة   )27(
ببرنامج  مــطــوروهــا  يلتزم  ولــم   –
بموجب  عــلــيــه  الــمــتــفــق  التنفيذ 
عقود البيع، بسرعة التواصل مع 
المختصة  الــحــكــومــيــة  الــجــهــات 
الـــحـــاالت للبت  بــتــلــك  وإبـــالغـــهـــا 
فيها، واتخاذ ما يلزم حيالها من 
إجراءات قانونية لحفظ وحماية 

حقوق ومصالح المتعاملين.
المشروعين  هذين  وبإحالة 
للمشاريع  الـــوزاريـــة  اللجنة  مــن 
إلى  التحتية  والبنية  التنموية 
اللجنة  تكون  القضائية  اللجنة 
الوزارية قد بتت في كل المشاريع 
المحالة إليها من مجلس الوزراء 
اعتبارا من عام 2014 الذي شهد 
صــــــدور الــــمــــرســــوم بـــقـــانـــون رقـــم 
تسوية  بــشــأن   2014 لــســنــة   )66(
ــاري  ــقــ ــعــ ــر الــ ــويــ ــتــــطــ مــــشــــاريــــع الــ
مشروعا،   14 وعــددهــا  المتعثرة، 
من  ــة  ــوزاريـ الـ الــلــجــنــة  تمكنت  إذ 

مشاريع  ثالثة  تعثر  حالة  إنــهــاء 
ــد مـــارك  هـــي: الـــرفـــاع فـــيـــوز، والنــ
سيتي فيو، وفيالمار، بطرق ودية 
تــلــك الــمــشــاريــع  مـــن دون إحـــالـــة 
إلى اللجنة القضائية، وذلك من 
خالل المتابعة المباشرة من قبل 
تلك  لــمــطــوري  الـــوزاريـــة  اللجنة 
بتنفيذ  التزموا  الذين  المشاريع 

برنامج االستكمال.
وعـــــــلـــــــى صـــــعـــــيـــــد مــــتــــصــــل، 
ــة إلـــى  ــ ــوزاريــ ــ ــت الـــلـــجـــنـــة الــ ــالــ أحــ
الــقــضــائــيــة 11 مــشــروع  الــلــجــنــة 
ــرًا، مــن  ــثــ ــعــ ــتــ ــاري مــ ــ ــقـ ــ تـــطـــويـــر عـ
بــيــنــهــا مـــشـــروعـــا الــجــفــيــر فــيــوز، 

وبــــوابــــة أمـــــــواج الــــلــــذان تــمــكــنــت 
ــن إنـــهـــاء  الـــلـــجـــنـــة الـــقـــضـــائـــيـــة مــ
المحددة  اآللــيــات  وفــق  تعثرهما 
للجنة  الممنوحة  والصالحيات 
بــمــوجــب الـــمـــرســـوم بــقــانــون رقــم 
المشاريع  أمــا   .2014 لسنة   )66(
ــاويـــســـت،  ــنـ ــاريـ األخــــــــرى وهـــــــي: مـ
وتــــالل الــــغــــروب، وبـــريـــز الــســيــف، 
ومارينا  العز،  ودار  مارينا،  وبريز 
ــعـــريـــن هـــومـــز، فــهــي ال  ريـــــف، والـ
ــزال قـــيـــد الـــمـــتـــابـــعـــة مــــن قــبــل  ــ ــ تـ
إليها  يضاف  القضائية،  اللجنة 
الــمــســتــجــدان وهما  الــمــشــروعــان 

المدينة األنيقة، ووان سنترال. 

وحداتها مبيعة على الخريطة قبل �صدور قانون تنظيم القطاع العقاري.. خالد بن عبد اهلل:

»وزاري������ة ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة« ت��ق��رر اإح���ال���ة »ال��م��دي��ن��ة الأن��ي��ق��ة« 

ال��م��ت��ع��ث��رة ال��م�����ش��اري��ع  ت�����ش��وي��ة  ل��ج��ن��ة  اإل�����ى  ���ش��ن��ت��رال«  و»وان 

البحري�ن م�الٌذ اآمٌن لال�ص�تثمار العقاري.. وتنظيم القطاع وحوكمته عززا ال�ص�معة

} الشيخ خالد بن عبد اهلل آل خليفة.

ــور عـــبـــدالـــلـــطـــيـــف  ــ ــتـ ــ ــــدكـ ــد الـ ــ ــ أكـ
الخارجية،  وزيـــر  الــزيــانــي  راشـــد  بــن 
البحريني،  بالشباب  العناية  أهمية 
ــة لــهــم  ــبـ ــاسـ ــنـ ــمـ ــة الـ ــئـ ــيـ ــبـ ــر الـ ــيــ ــوفــ وتــ
إلبــراز  والسعي  تطلعاتهم  لتحقيق 
مكانة مملكة البحرين المتميزة في 
والــدولــيــة،  اإلقليمية  المحافل  كــل 
ــًذا لـــلـــتـــوجـــيـــهـــات الــمــلــكــيــة  ــيــ ــفــ ــنــ تــ
الــســامــيــة مــن لـــدن حــضــرة صاحب 
الــجــاللــة الــمــلــك حــمــد بـــن عيسى 
آل خــلــيــفــة عــاهــل الـــبـــالد الــمــفــدى، 
وجــهــود الــحــكــومــة بــرئــاســة صاحب 
الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــر ســلــمــان بن 
رئيس  العهد  ولــي  خليفة  آل  حمد 

مجلس الوزراء.
جـــــاء ذلـــــك فــــي كـــلـــمـــة ألـــقـــاهـــا 
وزيــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة، عــــبــــر تــقــنــيــة 
االتــــصــــال الــــمــــرئــــي، امـــــس األحـــــد، 
المفتوح  اللقاء  في  خالل مشاركته 
برنامج  من  الثانية  المرحلة  ضمن 
ينظمه  والـــذي  المستقبل«،  »رهـــان 
السياسية  للتنمية  البحرين  معهد 
من  العمرية  الفئة  ضمن  للشباب 
18-29 عاًما، والذي يتضمن حوارات 
المشاركين  الــشــبــاب  بــيــن  تفاعلية 
وعدد من المسؤولين وصناع القرار، 
والــوالء  االنتماء  روح  تعزيز  بهدف 
المواطنة بين الشباب.   وتعزيز قيم 
ــتـــعـــرض  وخــــــــالل الــــمــــحــــاضــــرة؛ اسـ
السياسة  مرتكزات  الخارجية  وزيــر 
الخارجية البحرينية والقائمة على 
تعزيز قيم السالم ونشر ثقافته في 
ــالـــم، وتــرســيــخ قيم  ــعـ الــمــنــطــقــة والـ

حقوق اإلنسان وإبراز أهم اإلنجازات 
ســواء  الــمــجــال  هــذا  فــي  البحرينية 
وكذلك  الــمــمــارســات،  أو  التشريعية 
ــيـــق الـــتـــنـــمـــيـــة الـــمـــســـتـــدامـــة  ــقـ تـــحـ
جزءا  باعتبارها  المنشود  واالزدهــار 
أســـاســـيـــا مـــن الــســيــاســة الــخــارجــيــة 
المملكة  وإبـــراز  البحرين،  لمملكة 
التعاون  لمجلس  اقتصادية  كبوابة 
ــدول الــخــلــيــج الــعــربــيــة. كــمــا أكــد  ــ لـ
وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة رؤيـــــــــة مــمــلــكــة 
البحرين بشأن السياسة الخارجية، 
الملك  جــاللــة  رؤيـــة  مــن  والمنبثقة 
الــمــفــدى، والــقــائــمــة عــلــى االلـــتـــزام 
بقواعد القانون الدولي والمعاهدات 
والمواثيق الدولية المختلفة، وبناء 
عــــالقــــات وديـــــــة مــــع مــخــتــلــف دول 
التدخل  عــدم  مبدأ  وتأكيد  الــعــالــم، 
والعمل  لــلــدول،  الداخلية  بالشؤون 

ــــض الــــمــــنــــازعــــات بـــالـــطـــرق  عـــلـــى فـ
ــات حسن  الــســلــمــيــة، وتـــعـــزيـــز عـــالقـ
الجوار في اإلقليم والعالم، والدفاع 
العادلة وفي مقدمتها  القضايا  عن 
الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، ومــســاعــدة 
ــي فــــي مــكــافــحــة  ــ ــدولـ ــ الــمــجــتــمــع الـ
اإلرهاب وتمويله، ومحاربة التعصب 
والــتــطــرف والــغــلــو. وشــــدد الــدكــتــور 
على  الزياني  راشد  بن  عبداللطيف 
يلعبه  أن  يمكن  الــذي  الكبير  الــدور 
الشباب،  فئة  وخــصــوًصــا  الــمــواطــن، 
في تعزيز الصورة اإليجابية لمملكة 
البحرين حتى يكونوا سفراء للوطن 
في الداخل والخارج من خالل إبراز 
قيم المجتمع البحريني والمتمثلة 
اآلخر  وقبول  السلمي  التعايش  في 
ــرام الـــمـــتـــبـــادل واالنـــســـجـــام  ــ ــتـ ــ واالحـ
ــونــــات الــمــجــتــمــع  ــكــ بـــيـــن جـــمـــيـــع مــ

ــــن مـــخـــتـــلـــف األعــــــــــراق واألديـــــــــان  مـ
والطوائف.

بـــــعـــــد ذلــــــــــك ُفــــــتــــــح الــــنــــقــــاش 
ــن فـــي  ــ ــيـ ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ ــمـ ــ مـــــــع الـــــشـــــبـــــاب الـ

الـــلـــقـــاء، والـــذيـــن قـــدمـــوا عـــــدًدا من 
االســتــفــســارات والــمــقــتــرحــات الــتــي 
تــركــزت حـــول الــــدور الــــذي تــقــوم به 
الــتــدريــب  وآلـــيـــات  الــخــارجــيــة،  وزارة 

والـــتـــأهـــيـــل لــلــشــبــاب الـــراغـــبـــيـــن في 
ــل الــســيــاســي  ــمـ ــعـ ــلـــى الـ االطــــــــالع عـ
بشكل  المملكة  فــي  والــدبــلــومــاســي 

أكبر وأوسع. 

وزير الخارجية اأمام منتدى »رهان الم�صتقبل«:

اأهمي�ة توفي�ر البيئ�ة المنا�ش�بة لتحقي�ق تطلع�ات ال�ش�باب تنفي�ذا للتوجيه�ات الملكي�ة

} جانب من الم�شاركين في منتدى »رهان المستقبل«.

} وزير الخارجية.

اســـتـــقـــبـــل ســـمـــو الــشــيــخ 
خليفة،  آل  خليفة  بــن  عــلــي 
الـــوزراء،  مجلس  رئيس  نائب 
مــاســايــوكــي،  مــيــامــوتــو  أمس, 
ســفــيــر إمــبــراطــوريــة الــيــابــان 
تعيينه  بمناسبة  الــصــديــقــة، 
ــبــــالده فــي  ســـفـــيـــرًا جــــديــــدًا لــ

مملكة البحرين.
ــاء  ــ ــقـ ــ ــلـ ــ الـ وتــــــــــم خــــــــــالل   
بـــحـــث الــــعــــالقــــات الــثــنــائــيــة 
بـــيـــن الـــبـــلـــديـــن الــصــديــقــيــن 
مختلف  في  تطويرها  وسبل 
بحث  إلــى  إضافة  المجاالت، 
ــام  ــمــ ــتــ االهــ ذات  ــل  ــائــ ــســ ــمــ الــ

المشترك.
كما استقبل سمو الشيخ 
خليفة،  آل  خليفة  بــن  عــلــي 
الـــوزراء،  مجلس  رئيس  نائب 
فـــيـــرنـــايـــد  ألـــفـــونـــســـو  أمس, 
جــمــهــوريــة  ســـفـــيـــر  ــيــــر،  فــ أي 
بمناسبة  الصديقة،  الفلبين 
انتهاء فترة عمله في مملكة 

البحرين.
ــوه بــجــهــود  ــمــ  وأشـــــــــاد ســ
العالقات  تعزيز  فــي  السفير 
ــة بــــيــــن الـــبـــلـــديـــن  ــيــ ــائــ ــنــ ــثــ الــ
الــصــديــقــيــن وتــطــويــرهــا في 
متمنيًا  الــمــجــاالت،  مختلف 

له التوفيق والنجاح.

عل�ي ب�ن خليف�ة ي�ش�تقبل �ش�فيري الياب�ان والفلبي�ن

} سمو الشيخ علي بن خليفة يستقبل سفير الفلبين.

} سمو الشيخ علي بن خليفة يستقبل سفير اليابان.

بن  خالد  الشيخ  استقبل 
خليفة،  آل  محمد  بــن  أحــمــد 
مستشار جاللة الملك للشؤون 
الدكتور  أمــس.  الدبلوماسية، 
االســـــــالم، سفير  نــــذر  مــحــمــد 
الشعبية  بنغالديش  جمهورية 

لدى مملكة البحرين.
ورحـــــب الــشــيــخ خـــالـــد بن 
آل خليفة  مــحــمــد  بـــن  أحــمــد 
االسالم،  نذر  محمد  بالدكتور 
مـــنـــوًهـــا بــمــا تــشــهــده عــالقــات 
الصداقة بين مملكة البحرين 
ــــش  ــــالديـ ــغـ ــ ــنـ ــ وجـــــــمـــــــهـــــــوريـــــــة بـ
الــشــعــبــيــة مــــن تـــطـــور وتـــقـــدم 
بما  ــعـــدة،  األصـ مختلف  عــلــى 
يــســهــم فـــي تــوطــيــد الــعــالقــات 
وتــعــزيــزهــا ويـــدعـــم الــمــصــالــح 
الــمــشــتــركــة ويــعــود بــمــزيــد من 
البلدين  عــلــى  والــخــيــر  الــنــفــع 
والشعبين الصديقين، متمنيًا 

للسفير كل التوفيق والنجاح.
الدكتور  أعــرب  جانبه،  من 
ــد نـــــــــذر اإلســـــــــــــالم عـــن  ــمــ ــحــ مــ
اعتزازه بلقاء الشيخ خالد بن 
خليفة،  آل  محمد  بــن  أحــمــد 

مـــــــؤكـــــــدًا حــــــــرص جـــمـــهـــوريـــة 
ــمـــضـــي  بــــنــــغــــالديــــش عــــلــــى الـ
مملكة  مع  الصداقة  بعالقات 
أوســـع في  آفـــاق  إلــى  البحرين 

شتى المجاالت.

م�����ش��ت�����ش��ار ج��ال��ة ال��م��ل��ك ل��ل�����ش��وؤون ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة ي��ن��وه

ب���ع���اق���ات ال�������ش���داق���ة ب���ي���ن ال���ب���ح���ري���ن وب��ن��غ��ادي�����ش

} الشيخ خالد بن أحمد يستقبل سفير بنغالديش.

}  د. ماجد النعيمي يستقبل الطالبة ريتاج إبراهيم العباسي.

استقبل الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم الطالبة 
فوزها  بمناسبة  للبنات،  الثانوية  الحد  مدرسة  من  العباسي  إبراهيم  ريتاج 
برئاسة البرلمان العربي للطفل في دورته الثانية، بعد خوضها االنتخابات 
التي تمت عن بعد، بتنظيم األمانة العامة للبرلمان بمقره في الشارقة بدولة 
العربية، وحصولها  الجامعة  وبمتابعة  الشقيقة،  المتحدة  العربية  اإلمارات 

على 52% من األصوات متفوقًة على مرشحين من 12 دولًة عربية.
المشّرف،  اإلنجاز  هذا  لتحقيقها  الطالبة  الوزير  هنأ  المناسبة،  وبهذه 
البحرين  التي حققتها مملكة  الدولية  اإلنجازات  إلى سلسلة  الذي يضاف 
على الصعيد التعليمي، مؤكدًا أن هذا الفوز يأتي نتيجة حرص الوزارة على 
دعم المواهب الطالبية في كل المجاالت، وتنفيذ األنشطة التي تسعى إلى 
تنمية قدراتهم وبناء شخصياتهم، مشيرًا إلى دور مقررات التربية للمواطنة 
في  والبرلماني  التشريعي  بالعمل  المتعلقة  بالمفاهيم  الطلبة  تزويد  في 
جلسات  لحضور  الطالبية  الميدانية  الــزيــارات  وتنظيم  البحرين،  مملكة 
المؤسسات  بآليات عمل  معارفهم  توسيع  في  يسهم  ما  التشريعية،  السلطة 
الدستورية واالنتخابات وممارسة الدور الرقابي، شاكرًا المسؤولين في الوزارة 
لمتابعتهم للطالبة وتدريبها وتزويدها بالكفايات األساسية التي اسهمت في 

نيلها هذا المنصب، متمنيًا للجميع التوفيق. 
للتعليم،  الــمــســاعــد  الــوكــيــل  الــبــونــوظــة  الــلــقــاء األســـتـــاذة لطيفة  حــضــر 
مملكة  أعــضــاء  ومشرفة  التربوية  االختصاصية  الجاسم  أمينة  واألســتــاذة 

البحرين في البرلمان العربي للطفل. 

وزير التربية ي�شتقبل الطالبة رئي�شة البرلمان العربي للطفل
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عندما تكون �لمر�أة �ضحية

قبل  إيسخيلوس  الــيــونــانــي  الــشــاعــر  اكتشفها  معلومة  هــنــاك 
2500 عام تؤكد أن الحقيقة هي الضحية األولى في الحروب!

المرأة هي الضحية األولــى في  أن  المتواضع أجــد  رأيــي  وفــي 
أي حرب!

عن  االستغناء  تم  أنه  الدولية  العمل  منظمة  أعلنت  فمؤخرا 
4,2% من وظائف النساء على الصعيد العالمي بين عامي 2019-

2020 بسبب جائحة كورونا، وهو ما يمثل انخفاضا بواقع 54 مليون 
وظيفة، مقارنة بثالثة في المئة من توظيف الرجال.

من  أكثر  بالنساء  أضــرت  كــورونــا  جائحة  أن  المنظمة  وأكـــدت 
أن  المرجح  مــن  أنــه  وعلى  الــوظــائــف،  بفقد  يتعلق  فيما  الــرجــال 
يتعافى قطاع التوظيف بالنسبة إلى الرجال فقط هذا العام، ليعود 
إلى مستويات 2019، موضحة أن النساء كن أكثر عرضة للتسريح أو 
تقليل ساعات العمل خالل فترات القيود االقتصادية واالجتماعية 
لمكافحة الفيروس، السيما في قطاعات مثل الضيافة والخدمات 

الغذائية والتصنيع. 
وأضــافــت أن نــســاء كــثــيــرات تكبدن خــســارة فــادحــة فــي الدخل 
غير  الرعاية  أنشطة  من  األكبر  العبء  يتحملن  مازلن  أنهن  رغم 
مدفوعة األجر، وأنه على الرغم من أن نمو الوظائف المتوقع في 
عام 2021 بالنسبة إلى النساء يفوق مثيله للرجال، فإنه لن يكون 
كافيا إلعادة النساء إلى مستويات التوظيف التي كانت سائدة قبل 

الجائحة.
يبدو أن المرأة هي الخاسر األكبر في هذه األزمة ليس فقط 
اقتصاديا، بل معنويا، فالعنف األسري في أرجاء العالم وصل إلى 
إلى  المتحدة  الــذي دعا األمــم  التصعيد، األمــر  مرحلة كبيرة من 
أكــدت أن الضحية األولــى في  تحرك عاجل لمكافحة ذلــك، حيث 
بسبب  خاللها  باهظا  ثمنا  دفعت  التي  المرأة  هي  الجائحة  هــذه 
السرطان  عليه  يطلق  مــا  وهــو  أشــكــالــه،  بجميع  للعنف  تعرضها 
ــــى بــيــن انــتــهــاكــات حــقــوق  ــــذي يــحــتــل الــمــرتــبــة األولـ الــصــامــت، والـ

اإلنسان، واألوسع انتشارا، واألشد تدميرا في عالمنا اليوم.
نموذجية،  استراتيجيات  إعـــداد  إلــى  بحاجة  أنــنــا  يعني  هــذا 
إصالحات  وإلــى  الــمــرأة،  العنف ضد  علي  للقضاء  عملية  وتدابير 
قــانــونــيــة واســـتـــحـــداث تــشــريــعــات لــلــتــصــدي لــهــذا الـــســـرطـــان، إلــى 
المسؤولين  بتدريب  واالرتــقــاء  المؤسسية،  الــقــدرات  تقوية  جانب 
ــادة  وزيـ آلــيــات اإلبــــالغ،  الــخــدمــات، وتــطــويــر  العموميين ومــقــدمــي 
النفسي  الــعــالج  وتوفير  الــوطــنــي،  المستوى  على  الــوعــي  مستوى 

والطبي للضحايا، فضال عن دعم سبل كسب األرزاق.
الدولية  اللجنة  العمليات في  نائبة مدير  فيرنتز  تقول ماري 

للصليب األحمر: 
ــدات الــتــغــيــيــر، ومـــصـــدر رئــيــســي  ــ ــ »أعـــتـــقـــد أن الـــنـــســـاء هـــن رائـ
لــالســتــقــرار، وأنــهــن ال يجمعن فــقــط عــائــالتــهــن، بــل قــــادرات على 
تجميع مجتمعاتهن، وآمل أن ينظر العاملون في المجال اإلنساني 

إلى النساء ككيانات متكاملة، وليس كضحايا فقط«!
يتأذى  ضحية..  تكون  عندما  الــمــرأة  بــأن  يعلم  الجميع  ليت 

المجتمع بأكمله!

halakamal99@hotmail.comهالة كمال الدين

ــئــــة الـــبـــحـــريـــن  ــيــ تــــــواصــــــل هــ
الحثيث  تعاونها  واآلثــار  للثقافة 
ــع جـــامـــعـــة الـــبـــحـــريـــن لــتــعــزيــز  مــ
البرامج األكاديمية الوطنية التي 
تقّدمها الجامعة، حيث استقبلت 
ــي بـــنـــت مـــحـــمـــد آل  ــ الـــشـــيـــخـــة مـ
مكتبها  في  الهيئة  رئيسة  خليفة 
أمس رئيس الجامعة البروفيسور 
ــــف حـــــمـــــزة، وذلـــــك  ــوسـ ــ ريـــــــــاض يـ
لمناقشة سبل التعاون المشترك 
برنامج  دعم تحضيرات طرح  في 
الــمــاجــســتــيــر فـــي الــحــفــاظ على 

التراث العمراني. 
ــي بــنــت  ــ ــيـــخـــة مـ وأكـــــــــدت الـــشـ
مــحــمــد آل خــلــيــفــة عــلــى أهــمــيــة 
اســتــمــرار الــتــعــاون مـــا بــيــن هيئة 
الــثــقــافــة وجــامــعــة الــبــحــريــن في 
مختلف المجاالت وخاصة مجال 
العمراني  الــتــراث  عــلــى  الــحــفــاظ 

إلى  مشيرة  البحرين،  مملكة  في 
الجديد  الماجستير  بــرنــامــج  أن 
ســيــشــكــل رافــــــــدًا عــلــمــيــًا جـــديـــدًا 
البحرين  في  والطلبة  للباحثين 
مـــن جــهــة وســيــعــزز جـــهـــود حفظ 
الـــــتـــــراث الــــعــــمــــرانــــي الــبــحــريــنــي 
وخـــصـــوصـــًا فـــي مــديــنــة الــمــحــّرق 
ــلـــؤلـــؤ مــــن جــهــة  ــار الـ ومــــوقــــع مـــسـ
ــرى.  وتـــنـــاول االجــتــمــاع عـــددًا  ــ أخـ
من المواضيع المتعلقة ببرنامج 
ــيــــث ســيــتــلــقــى  الـــمـــاجـــســـتـــيـــر، حــ
الطلبة المشاركون فيه تدريباتهم 
وسينّفذون متطلبات البرنامج في 
مسار  لموقع  التاريخية  المباني 
الـــلـــؤلـــؤ، كــمــا ســيــتــم الــعــمــل على 
ستشكل  تراثية  مختبرات  إنــشــاء 
التحتية  البنية  مــن  مهمًا  ــزءًا  جـ
من  البحرين.   لمملكة  الثقافية 
جانبه شكر الدكتور رياض يوسف 

حــمــزة الــشــيــخــة مــي بــنــت محمد 
المستمر  دعمها  على  خليفة  آل 
ــز  ــجـ ــنـ ــمـ ــة الـ ــ ــاعـ ــ ــنـ ــ ــع صـ ــ ــاريـ ــ ــشـ ــ ــمـ ــ لـ
الــحــضــاري والــثــقــافــي، مـــؤكـــدًا أن 
تعاون الهيئة والجامعة في برنامج 
ــرانـــي  ــعـــمـ ــراث الـ ــ ــتــ ــ مـــاجـــســـتـــيـــر الــ

سيشكل فرصة استثنائية لتقديم 
على  الحفاظ  لجهود  ُبعد جديد 
الــتــراث الــعــمــرانــي الــعــريــق لمدن 
أمله  عن  معربًا  البحرين،  مملكة 
فـــي نـــجـــاح الـــبـــرنـــامـــج وتــحــقــيــقــه 

ألهدافه المرجّوة.

أّيــام قليلة أعمال  انتهت منذ 
تــحــكــيــم جـــائـــزة أحــمــد عــلــي كــانــو 
ــي الـــعـــمـــل الـــخـــيـــري،  ــ لـــلـــتـــمـــّيـــز فـ
البحرين  جمعية  تنّظمها  والــتــي 
من  سخّي  ودعــم  برعاية  الخيرية 
الــوجــيــه فـــوزي أحــمــد كــانــو. وهــذه 
الــجــائــزة الــســنــويــة هــي عــبــارة عن 
المؤسسات  لدعم  مالية  مكافآت 
والــجــمــعــيــات الــخــيــريــة واألفــــــراد 
الــعــامــلــيــن فـــي الــقــطــاع الــخــيــري 
الــتــطــّوعــّي واإلنــســانــي فــي مملكة 

البحرين.
وتــمــنــح الــجــائــزة إلـــى أولــئــك 
وخدمات  مشاريع  يقدمون  الذين 
الخيري  العمل  في قطاع  متميزة 
فــي هــذه  الــبــحــريــن  داخــــل مملكة 
ــزة  ــائـ ــجـ الـــنـــســـخـــة األولــــــــى مــــن الـ
تــشــجــيــعــا لــهــم ودعـــمـــا لــجــهــودهــم 
التطّوعّية من أجل االستمرار في 

خدمة الوطن واإلنسانية. 
ــزة إلــــى  ــ ــائـ ــ ــجـ ــ ــا تــــهــــدف الـ ــمــ كــ
ــات الـــخـــيـــريـــة  ــمـ ــظـ ــنـ ــمـ تـــحـــفـــيـــز الـ
ــرق الــتــطــوعــيــة  ــفـ والــجــمــعــيــات والـ
واألفــــــراد عــلــى اإلبـــــداع واالبــتــكــار 
والتمّيز في خدمة العمل الخيري 
اإلنساني ونشر ثقافته. فضال عن 

الــرائــدة في مجال  التجارب  إبــراز 
األعـــــمـــــال الـــتـــطـــوعـــيـــة الــخــيــريــة 
الــمــتــمــيــزة، ونــشــرهــا لــتــكــون مثاال 

وطنيا وعالميا يقتدى به.
ــام قليلة  أيــ انــتــهــت مــنــذ  وقـــد 
بفروعها  الــجــائــزة  تحكيم  أعــمــال 
عملية  عــلــى  ــــرف  أشـ إْذ  الـــثـــالثـــة؛ 
ــــب لــجــنــة  ــانـ ــ الــــتــــحــــكــــيــــم، إلـــــــى جـ
الدكتور  بــرئــاســة  الــجــائــزة  تنظيم 
ــم كـــمـــال، الــدكــتــور  ــيـ ــراهـ حــســن إبـ
خـــالـــد بــومــطــيــع بـــوصـــفـــه رئــيــس 
لجنة  قامت  وقد  التحكيم.  لجنة 

ــة أعــــضــــاء فــي  مـــتـــكـــّونـــة مــــن ثـــالثـ
وفــق  المسابقة  بتحكيم  فـــرع  كــل 
القائمة  التقويم  أســالــيــب  أحـــدث 

على المعايير.
ــة  ــقــ ــابــ ــســ ــم مــ ــ ــيـ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ فــــــفــــــي تـ
نجد  المتمّيز  الخيري  الــمــشــروع 
كــــاّل مـــن الـــدكـــتـــورة أمــــل الـــجـــودر 
ــبـــوفـــالســـة  ــي الـ ــ ــانـ ــ والـــــدكـــــتـــــورة أمـ
بوجيري.  عبدالرحمن  واألســتــاذ 
في  اإلبـــداع  مسابقة  تحكيم  وفــي 
الـــعـــمـــل الـــخـــيـــري وتــــحــــديــــدا فــي 
من  كــاّل  نجد  المؤّثر  الفيلم  فــرع 

والمخرج  المقلة،  أحمد  المخرج 
ــرج  ــمــــخــ ــان الـــــرويـــــعـــــي، والــ ــعــ ــمــ جــ
ــي تــحــكــيــم  ــ ــعــــطــــاوي. وفـ ــال الــ نـــضـ
ــريـــة نــجــد  ــيـ ــيـــدة الـــخـ ــرع الـــقـــصـ ــ فــ
ــبـــداهلل  ــلـــي عـ كـــــاّل مــــن الـــشـــاعـــر عـ
بوهندي  إبراهيم  والشاعر  خليفة 
والــدكــتــور خليفة بــن عــربــي، وأّمــا 
الكريم  القرآن  فرع حفظ  تحكيم 
والــحــديــث الــنــبــوي الــشــريــف فقد 
أشــــرفــــت عـــلـــيـــه لـــجـــنـــة خــمــاســيــة 
ــت مـــــن الـــمـــشـــايـــخ الــــكــــرام  ــّونــ ــكــ تــ
العابدين  زين  الحسيني،  عبداهلل 

آل محمود، محمد حمزة، محمود 
آدم وحسن بوعسلي.

البحرين  جمعية  تــتــقــّدم  وإْذ 
ــة بــــالــــشــــكــــر الــــجــــزيــــل  ــ ــريـ ــ ــيـ ــ ــخـ ــ الـ
للمحّكمين، فإّنها تؤكد على نجاح 
بحكم  األولــى  دورتها  في  الجائزة 
عدد المشاركات الكبير الذي انهال 
اإلعــالن عنها  الجمعية منذ  على 
مارس  في  الصحفي  المؤتمر  في 
الماضي. كما صّرح الدكتور خالد 
بومطيع أّن أعمال لجان التحكيم 
والموضوعية،  بالدقة  تمّيزت  قــد 

أشّدها  على  المنافسة  كانت  وقــد 
في معظم فروع المسابقة.

 فـــــي حـــيـــن صــــــــّرح الـــدكـــتـــور 
النتائج  أّن  كــمــال  إبــراهــيــم  حسن 
الـــنـــهـــائـــيـــة ســنــعــلــن عـــنـــهـــا قــريــبــا 
ــال بــالــفــائــزيــن  مـــن خــــالل االتــــصــ
وفــي منصات  اإلعــالم  ونشرها في 
بأنه  علما  اإللكترونية  الجمعية 
ــن فــــي الـــمـــراكـــز  ــزيـ ــائـ ــفـ تـــرتـــيـــب الـ
ــــالن عــنــه إال  ــــى لـــن يــتــم اإلعـ األولـ
يـــوم حــفــل الــتــكــريــم وذلـــك لمزيد 

من التشويق.

قريب�ا.. اإع�ان النتائ�ج النهائي�ة لجائ�زة اأحم�د عل�ي كان�و للتمي�ز ف�ي العم�ل الخي�ري

} د. حسن إبراهيم كمال.} د. خالد بو مطيع.} فوزي كانو.

النقيب  الــمــحــاضــرة،  وقــــدم 
مـــريـــم يــعــقــوب غـــريـــب والـــمـــالزم 
الــتــي  ــل،  أبــ إبــراهــيــم  أول مــحــمــد 
اشــتــمــلــت عـــلـــى شــــــرٍح تــفــصــيــلــٍي 

عــــــن فــــــيــــــروس كـــــــورونـــــــا وطــــــرق 
اإلشــارة  جانب  إلــى  منه،  الوقاية 
المتبعة  الصّحية  للبروتوكوالت 
من  للحد  الــبــحــريــن  مملكة  فــي 

انتشارها. 
ــــد وحـــــدة  ــائـ ــ ــو قـ ــمــ وأشــــــــــار ســ
العمليات الخاصة إلى أن الحرس 
أول  الفريق  بتوجيهات  الوطني 
الـــركـــن ســمــو الــشــيــخ مــحــمــد بن 
الحرس  رئيس  آل خليفة  عيسى 
الركن  الــلــواء  ومتابعة  الــوطــنــي، 
ــن ســعــود  الـــشـــيـــخ عـــبـــدالـــعـــزيـــز بــ
الــحــرس  ــان  أركــ مــديــر  خليفة  آل 
ــاع أقـــصـــى  ـــبــ ــاتـ ــام بــ ــ ــ ــــي، قـ ــنـ ــ ــــوطـ الـ
ــة لــلــخــدمــات  ــزيـ ــاهـ ــجـ درجــــــــات الـ
الــطــبــيــة بــالــحــرس الــوطــنــي، بما 
يحقق الرعاية الصحية الوقائية 
والـــعـــالجـــيـــة، وذلــــــك بـــمـــا يــمــنــع 

كــورونــا )كوفيد- فــيــروس  انــتــشــار 
التوعية  مــســتــويــات  ويــرفــع   ،)19
الوطني  الــحــرس  منتسبي  لـــدى 
الطّبية  الــمــحــاضــرات  مــن خــالل 

والتوعوية. 
وعــــــّبــــــر ســـــمـــــوه عــــــن شـــكـــره 
ــي  ــز ولـ ــركــ ــــن مــ لـــلـــمـــحـــاضـــريـــن مـ
على  والبحوث،  للدراسات  العهد 

للحفاظ  يبذلونها  التي  الجهود 
على صحة وسالمة الجميع، من 
خــــالل الـــمـــحـــاضـــرات واألنــشــطــة 

والورش التدريبية.

طبية  م��ح��ا���ض��رة  ي��ن��ظ��م  ال��وط��ن��ي  ال��ح��ر���س 

الملكية ال��ط��ب��ي��ة  ال��خ��دم��ات  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون 

بتوجيهات من الفريق أول الركن سمو الشيخ محمد بن عيسى 
الركن سمو الشيخ  آل خليفة رئيس الحرس الوطني، رعى المقدم 
سلمان بن محمد بن عيسى آل خليفة قائد وحدة العمليات الخاصة 
المحاضرة الطبية التوعوية، التي نظمتها رئاسة الحرس الوطني 
بــالــتــعــاون مــع مــركــز ولـــي الــعــهــد لــلــدراســات والــبــحــوث الــطــبــيــة في 
الخدمات الطبية الملكية، حول فيروس كورونا )كوفيد-19( بهدف 
نشر التوعية حول أسباب الفيروس وسبل الوقاية منه، بحضور قادة 

الكتائب والوحدات وضباط االختصاص في الحرس الوطني. 
} خالل تكريم المشاركين في المحاضرة الطبية.

ال�ضيخة مي تبحث مع رئي�س جامعة البحرين ماج�ضتير الحفاظ على التراث العمراني

} الشيخة مي تستقبل رئيس جامعة البحرين.

الشيخة  الــدكــتــورة  استقبلت 
رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة 
التعليم  لمجلس  الــعــام  األمــيــن 
العالي نائب رئيس مجلس أمناء 
بمكتبها  العالي  التعليم  مجلس 
ــاردي  امــــس الــســيــدة مـــارغـــريـــت نــ
الــقــائــم بــأعــمــال ســفــارة الــواليــات 
مملكة  لدى  األمريكية  المتحدة 

البحرين.
وخالل اللقاء، رحبت األمين 
نــاردي،  مــارغــريــت  بالسيدة  الــعــام 
مـــشـــيـــدًة بــمــا تــتــســم بـــه عــالقــات 
الـــصـــداقـــة الـــقـــويـــة بـــيـــن مــمــلــكــة 
ــات الــمــتــحــدة  ــ ــــواليـ الــبــحــريــن والـ
األمـــريـــكـــيـــة مــــن تــــقــــدم مــســتــمــر 
لفتح  ومتواصل،  مشترك  وعمل 
ــب لــمــجــاالت الــتــعــاون  ــ ــاق أرحـ ــ آفـ
الـــثـــنـــائـــي، بـــمـــا يــلــبــي طــمــوحــات 
وتــطــلــعــات الــبــلــديــن والــشــعــبــيــن 

الصديقين.
الـــعـــام على  وأكــــــدت األمـــيـــن 
ــرة لـــتـــعـــزيـــز  ــيــ ــبــ وجـــــــــود فــــــــرص كــ
البلدين  بين  المشترك  التعاون 
التعليم  مــجــال  فـــي  الــصــديــقــيــن 
ــؤدي  ــ ــبــــحــــث الـــعـــلـــمـــي، بـــمـــا يـ والــ
لـــــــالرتـــــــقـــــــاء بــــــــــــــأداء مــــؤســــســــات 
العملية  وتطوير  العالي  التعليم 
مرنة  مسارات  وإيجاد  التعليمية، 
لــلــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي تـــعـــزز مـــن دور 
التحديات  مواجهة  فــي  التعليم 
التنمية  المختلفة، ودعم مسيرة 
ــدم فـــي شــتــى الـــمـــجـــاالت،  ــقـ ــتـ والـ
ناردي  مارغريت  للسيدة  متمنيًة 

كل التوفيق والنجاح.
السيدة  أعــربــت  جانبها،  مــن 
مـــارغـــريـــت عـــن اعـــتـــزازهـــا بــلــقــاء 
للجهود  وتقديرها  العام،  األمين 
التعليم  تطوير  في  تبذلها  التي 

التي  باإلنجازات  منوهًة  العالي، 
حــقــقــتــهــا مــمــلــكــة الــبــحــريــن في 
تــوفــيــر الــتــعــلــيــم لــلــجــمــيــع خــالل 

ــيـــروس كــــورونــــا كــوفــيــد  جــائــحــة فـ
19، متمنيًة للمملكة المزيد من 

الرقي واالزدهار. 

اأمين عام التعليم العالي تنوه بالتعاون التعليمي والعلمي بين البحرين واأمريكا

} د. الشيخة رنا بنت عيسى تستقبل القائم بأعمال السفارة األمريكية 

 وخالل الحفل ألقى الدكتور 
مصطفى السيد كلمة قال فيها: 
أتشرف بداية بأن أتقدم بخالص 
جميعًا  باسمنا  والتقدير  الشكر 
ــرة صـــاحـــب  ــ ــــضـ ــــدي حـ ــيـ ــ إلـــــــى سـ
الجاللة الملك حمد بن عيسى 

المفدى  البالد  آل خليفة عاهل 
ــفـــخـــري لــلــمــؤســســة  ــيـــس الـ ــرئـ الـ
الــمــلــكــيــة لـــأعـــمـــال اإلنــســانــيــة 
على دعم جاللته الكبير لجميع 
وحرص جاللته  المؤسسة  أبناء 
الدائم على أن ينالوا كل الرعاية 

ــام ســائــلــيــن  ــمــ ــتــ والـــعـــنـــايـــة واالهــ
أن يجعل ذلك  المولى عز وجل 
يجزيه  وان  حسانته،  ميزان  في 
خير الجزاء. كما نتقدم بخالص 
الــشــكــر والـــتـــقـــديـــر إلــــى حــضــرة 
صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــر 

ولي  آل خليفة  بن حمد  سلمان 
رئـــيـــس مجلس  األمـــيـــن  الــعــهــد 
الوزراء على الدعم الكبير الذي 
جميع  في  المؤسسة  به  تحظى 
أعــمــالــهــا. والــشــكــر مــوصــول إلــى 
قائد العمل اإلنساني الذي تقوم 
ناصر  الشيخ  المؤسسة سمو  به 
بن حمد آل خليفة ممثل جاللة 
ــيـــة  ــانـ ــال اإلنـــسـ ــمــ الـــمـــلـــك لــــأعــ
ــاب عـــلـــى جـــهـــوده  ــبـ ــشـ وشـــــــؤون الـ
المخلصة وعطاء سموه الكبير.

كــــــمــــــا عــــــبــــــر عـــــــــن الــــفــــخــــر 
ــزاز بـــمـــا يــحــقــقــه أبـــنـــاء  ــ ــتــ ــ واالعــ
الـــمـــؤســـســـة الــمــلــكــيــة لــأعــمــال 
ــــن نــــجــــاحــــات فــي  ــيــــة مـ ــانــ اإلنــــســ
يأتي  حــيــث  الــمــيــاديــن،  مختلف 

هذا التكريم لما حققه الطالب 
من  الشيخ،  جليل  عبدالرحمن 
نــجــاحــات وعــطــاءات كــبــيــرة، فهو 
أبناء المؤسسة المتفوقين  أحد 
ــهـــم  ــتـ ــن اجــــتــــهــــدوا بـــدراسـ ــ ــذيـ ــ الـ
سنوات طوال، وعرف عنه حسن 
الــخــلــق، كــمــا أنـــه مــثــال يحتذى 
ناشط  فهو  البحرين  لشباب  به 
إعـــــالمـــــي، مـــثـــل الـــبـــحـــريـــن فــي 
ــن الـــمـــحـــافـــل الــمــحــلــيــة  عـــــدد مــ
نموذجًا  يشكل  وهو  والخارجية، 
طــيــبــًا نــقــدمــه لــلــشــبــاب لــيــكــون 
ــتـــور  ــهــــم، وأضــــــــاف الـــدكـ قـــــــدوة لــ
مــصــطــفــى الــســيــد بــــأن الــطــالــب 
نحصد  خير  بـــذرة  عبدالرحمن 
ــوم وفــــي الــمــؤســســة  ــيـ ثــمــرتــهــا الـ

طريق  فــي  تمضي  كثيرة  نــمــاذج 
الخير ونحن نفتخر ونعتز بكل 

أبناء الوطن المبدعين.
ــى الــنــائــب  ــقـ  مــــن جـــانـــبـــه الـ
توجه  كلمة  البناي  عمار أحمد 
فيها بالشكر الجزيل إلى جاللة 
الــمــلــك الــمــفــدى وإلــــى صــاحــب 
الــمــلــكــي األمـــيـــر سلمان  الــســمــو 
العهد  ولــي  خليفة  آل  حمد  بــن 
رئيس مجلس الوزراء وإلى سمو 
الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
ــذي  ــام الـــكـــبـــيـــر الــ ــتــــمــ عـــلـــى االهــ
واألســر  البحرين  أليــتــام  يولونه 
مؤكدًا  المؤسسة،  إلى  المنتسبة 
تحصدها  الــتــي  الــنــجــاحــات  أن 
المؤسسة ترسخ مسيرة المشروع 

ــة الـــمـــلـــك  ــاللــ ــجــ اإلصــــــالحــــــي لــ
بالتهنئة  تـــقـــدم  كــمــا  الـــمـــفـــدى، 
عبدالرحمن  الــخــيــر  سفير  إلـــى 
اللقب  هـــذا  عــلــى  الــشــيــخ  جليل 
أن  مــؤكــدًا  الغالية،  الثقة  وهـــذه 
أبـــنـــاء الــمــؤســســة الــمــلــكــيــة خير 
مثال لتمثيل البحرين وتحقيق 

النجاحات.
ــام  ــ ــعـ ــ  ثـــــــم قـــــــــام األمـــــــيـــــــن الـ
ــريـــم الـــطـــالـــب  ــكـ ــتـ لـــلـــمـــؤســـســـة بـ
ــل الـــشـــيـــخ  ــيـ ــلـ ــمــــن جـ ــبــــدالــــرحــ عــ
وتعيينه  الــتــكــريــم  درع  وإهـــدائـــه 

)سفير الخير(.
كلمة  الطالب  ألقى   بعدها 
عــبــر فــيــهــا عـــن شـــكـــره وتــقــديــره 
لــجــاللــة الــمــلــك الــمــفــدى على 

الــرعــايــة األبــويــة الــكــريــمــة التي 
أوالهــــــــــــا جــــاللــــتــــه لــــكــــل أبــــنــــاء 
الــمــؤســســة، وإلـــــى ســمــو الــشــيــخ 
خــلــيــفــة  آل  ــد  ــمــ حــ ــن  ــ بــ ــر  ــ ــاصـ ــ نـ
بــتــحــقــيــق رؤى  عـــلـــى اهـــتـــمـــامـــه 
وتــطــلــعــات جــاللــتــه وتـــوفـــيـــر كل 
المؤسسة،  ألسر  الرعاية  أشكال 
أسهم في صقل شخصياتهم  ما 
وحصولهم على الحياة الكريمة 
مــؤكــدًا  الــتــفــوق،  مــن  وتمكينهم 
يــتــوانــى عــن رد الجميل  لــن  أنـــه 
اسم  رفعة  على  والعمل  للوطن 
البحرين عاليًا في كل المحافل 
التي يصل إليها، وأنه يعتز بهذا 
اللقب وسيسعى جاهدًا لتمثيله 

خير تمثيل. 

الملكي���ة لاأعم���ال الإن�ض���انية تعي���ن ابنه���ا عبدالرحم���ن ال�ض���يخ »�ض���فير الخي���ر«
آل  بــن حمد  ناصر  الشيخ  رعــايــة سمو  تحت 
اإلنسانية  لأعمال  الملك  جاللة  ممثل  خليفة 
ــبـــاب، احــتــفــت الــمــؤســســة الــمــلــكــيــة  وشــــــؤون الـــشـ
ــة بـــتـــكـــريـــم ابـــنـــهـــا الــطــالــب  ــيـ ــانـ ــسـ لـــأعـــمـــال اإلنـ
عـــبـــدالـــرحـــمـــن جــلــيــل الـــشـــيـــخ وتــعــيــيــنــه )ســفــيــر 
المؤسسة  بمبنى  أقيم  حفل  فــي  وذلــك  الــخــيــر(، 
العام  األمــيــن  السيد  مصطفى  الــدكــتــور  بحضور 

النائب  اإلنــســانــيــة،  لأعمال  الملكية  للمؤسسة 
اإلنسان  حقوق  لجنة  رئيس  البناي  عمار أحمد 
ــنــــواب، الــســفــيــر وحــيــد مـــبـــارك ســيــار  بــمــجــلــس الــ
وكيل وزارة الخارجية للشؤون اإلقليمية ومجلس 
التعاون، واألستاذة لطيفة عيسى البنوظة الوكيل 

المساعد للتعليم بوزارة التربية والتعليم.

} جانب من حفل تكريم الطالب عبدالرحمن جليل الشيخ.
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برئاسة المحامية دينا اللظي والعضو دانيال 
ــاكـــن االحــتــجــاز  ــارة أمـ ــ كـــوهـــيـــن، عـــقـــدت لــجــنــة زيــ
والمرافق اجتماعها العادي الثاني عن بعد، حيث 
افتتحت اللجنة اجتماعها باإلشادة بجهود فريق 
البحرين الطبي من الصفوف األمامية والجهات 
فيروس  لجائحة  التصدي  حملة  فــي  المساندة 
كــورونــا )كــوفــيــد-19(، ودورهـــم الفاعل فــي حفظ 
ثم  ومــن  والمقيمين،  المواطنين  وسالمة  صحة 
وتوصياتها  قــراراتــهــا  مجمل  بــاســتــعــراض  قــامــت 

السابقة وما اتخذ فيها من إجراءات.
دور  تفعيل  على  اللجنة  منطلق حرص  ومن 
الــمــؤســســة الــوطــنــيــة الــرقــابــي فــي مــجــال حماية 
وتعزيز حقوق اإلنسان، والسيما لمراكز اإلصالح 

واالجتماعية  الصحية  الــرعــايــة  ودور  والــتــأهــيــل 
أو أي  الــعــمــالــة األجــنــبــيــة  والــتــعــلــيــمــيــة وســـكـــن 
النتهاكات  موقًعا  يكون  أن  في  يشتبه  آخــر  مكان 
حــقــوق اإلنــــســــان، فــقــد تـــم اســتــكــمــال الــمــنــاقــشــة 
إلى  بها  القيام  المزمع  الميدانية  الزيارات  حول 
ــدد مــن مــراكــز اإلصــــالح والــتــأهــيــل إلـــى جانب  عـ
في  المختصة  الــمــراكــز  لبعض  بـــزيـــارات  الــقــيــام 
الرعاية االجتماعية خاصة تلك المعنية برعاية 
األشخاص ذوي اإلعاقة، وذلك لالطالع عن كثب 
على ما يتم تنفيذه من قبل المسؤولين عن إدارة 
تــلــك الــمــراكــز فـــي ظـــل جــائــحــة فـــيـــروس كـــورونـــا، 
ــتــــزام بــمــعــايــيــر حــقــوق  والــــوقــــوف عــلــى مــــدى االلــ

اإلنسان مع مرتاديها.

الترتيب�ات مناق�ش�ة  ت�ش�تكمل  الإن�ش�ان«  لحق�وق  »الوطني�ة 

لزيارة عدد من مراكز الإ�شالح ومراكز الرعاية الجتماعية

} اجتماع لجنة زيارة أماكن االحتجاز والمرافق بالمؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان.

المحكمة  تنظرها  أوراق قضية  كشفت 
هارب  إرهــابــي  ضلوع  عن  الجنائية  الكبرى 
ــم اإلرهــــــاب  ــوائــ ــي إيـــــــران ومـــــــدرج عـــلـــى قــ فــ
ــي  ــابــ ــي تـــشـــكـــيـــل تـــنـــظـــيـــم إرهــ ــ ــة، فـ ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ الـ
إرهابية  عمليات  تنفيذ  خــاللــه  مــن  حـــاول 
وزارة  إحــبــاط  وكـــان  الــبــحــريــن،  مملكة  فــي 
استهدفتا  إرهابيتين  لعمليتين  الداخلية 
تابعين  اآللــــي  لــلــصــراف  تــفــجــيــر جــهــازيــن 
ألحد البنوك الوطنية في منطقتي النعيم 
مطلع  الــعــاصــمــة  بمحافظة  حــفــص  وجـــد 
العام الحالي خيط البداية لكشف عناصر 
التنظيم وإحباط مخططه حيث بلغ عدد 

أعضائه 14 متهما بينهم 4 هاربون.
نظرتها  الــتــي  الــقــضــيــة  أوراق  وبــيــنــت 
ــــس أن  ــانـــي جــلــســاتــهــا أمـ الــمــحــكــمــة فــــي ثـ
تم  اإلرهابية  الخلية  أن  كشفت  التحريات 
تنظيم  في  القيادي  من  بــإشــراف  تشكيلها 
ســـرايـــا االشـــتـــر والــــهــــارب فـــي إيــــــران، حيث 
اســـتـــطـــاع تــجــنــيــد عــــدد مـــن الــعــنــاصــر في 
وتمكنوا  فــي 2019  وإيــــران  الــعــراق  مــن  كــل 
للتنظيم حيث  آخــريــن  ضــم  مــن  بـــدورهـــم 
ــدد مـــن الــمــنــشــآت  خــطــطــوا الســـتـــهـــداف عــ
عــن طريق  البحرين  فــي  واألمــنــيــة  الــعــامــة 
عبوات  واستالم  الخارج  في  تدريبات  تلقي 
ــالـــي بــاســتــخــدام  ــــم مـ مــتــفــجــرة وتـــلـــقـــي دعـ
البريد الميت، فيما استأجر أحد المتهمين 
لــيــكــون مــخــزنــا للعبوات  أحـــد االســطــبــالت 
المتفجرة ومكانا الجتماع وتدريب أعضاء 

التنظيم وإعداد خططهم اإلرهابية.
وحاول اإلرهابي الهارب خارج البحرين 
توسيع دائرة استالم المعدات واألموال عن 
طــريــق الــبــحــر حــيــث قـــام أحـــد الــمــتــهــمــون 
بـــشـــراء قــــارب مــخــصــص لــتــلــك الــعــمــلــيــات، 
كما تبين أن المتهمين في البحرين تلقوا 
إيـــران  فــي  التنظيم  قـــيـــادات  مــن  تعليمات 
باستهداف صرافات آلية تابعة ألحد البنوك 
متفجرتين  عبوتين  اعـــداد  وتــم  الــوطــنــيــة، 
في مالبس  تخفى  األول  فريقين،  وتشكيل 
متفجرة  عــبــوة  بها  حقيبة  ووضـــع  نسائية 
بــجــوار صـــراف آلــي تــابــع ألحــد البنوك في 
بينما  الــواقــعــة  ــوم  يـ فــجــر  الــنــعــيــم  منطقة 

تــولــى الــفــريــق الــثــانــي وضــع حقيبة أخــرى 
بجوار صراف آلي بمنطقة جدحفص.

الواقعة  بتفاصيل  المتهمون  واعترف 
استخدام  على  تدريبات  بتلقي  أقــروا  حيث 
ــدام الــهــواتــف  ــتـــخـ األجــــهــــزة الــمــشــفــرة واسـ
والـــعـــديـــد مــــن عــمــلــيــات تــصــنــيــع وتــركــيــب 
الـــعـــبـــوات الــمــتــفــجــرة وربــطــهــا بــالــصــواعــق 
واســتــالم أمــــوال عــن طــريــق الــبــريــد الميت 
ــل عـــنـــاصـــر إرهــــابــــيــــة مــن  ــوائــ ــعــ ــا لــ ــهـ ــلـ ــقـ ونـ
الـــمـــحـــكـــومـــيـــن والــــهــــاربــــيــــن الــمــطــلــوبــيــن 
ــى تـــواصـــلـــهـــم مــــع الـــقـــيـــادات  ــ بـــاإلضـــافـــة إلـ
اإلرهابية الهاربة خارج البحرين عن طريق 
ــران بهدف  سفرهم إلــى كــل مــن الــعــراق وإيـ

تلقي التكليفات.
وأقـــــر الــمــتــهــمــون بــتــفــاصــيــل مــحــاولــة 
بمنطقة  اآللـــي  لــلــصــراف  جــهــازيــن  تفجير 
الــنــعــيــم وجـــــد حـــفـــص حـــيـــث أشــــــــاروا الـــى 
األولــى  لمجموعتين  أنفسهم  قسموا  أنهم 
ــيـــث تــخــفــى  ــفـــص حـ ــى جــــد حـ ــ ــهـــت إلــ تـــوجـ
عبوة  ووضــعــوا  نسائية  في مالبس  افــرادهــا 
ــم وضــعــهــا  ــد تـ ــل حــقــيــبــة يـ ــداخـ مــتــفــجــرة بـ

بــجــانــب جــهــاز الـــصـــراف، وتــكــفــل كــل عضو 
بمهمة سواء على مستوى المراقبة او وضع 
العبوة المتفجرة او حامل لجهاز التفجير 
عن بعد وبنفس الخطوات كانت المجموعة 

الثانية تقوم بالجريمة بمنطقة النعيم.
وكــشــفــت تــحــقــيــقــات الــنــيــابــة أنــــه ثبت 
الــجــريــمــة ومختبر  بــتــقــريــر شــعــبــة مــســرح 
هــم  ــيـــن  ــتـــهـــمـ الـــمـ أن  ــائــــي  ــنــ الــــجــ ــبــــحــــث  الــ
بعض  على  مــن  المرفوعة  الخاليا  مصدر 
استخدامها  تــم  التي  واألدوات  المقتنيات 
ــداد الــعــبــوة الــمــتــفــجــرة والـــتـــي عثر  ــ فـــي اعـ
بها  يلتقي  كــان  التي  المنازل  بأحد  عليها 
لتجهيز  لــلــجــريــمــة  ــداد  ــإعــ لــ الــمــتــهــمــون 
اسطبل  إلــى  باإلضافة  المتفجرة  العبوات 
خيل استأجره أحد المتهمين ليكون مكانا 
آخر للقاء والتدريب على ارتكاب الجريمة، 
ــات بــيــن  ــادثــ ــمــــحــ ــا كـــشـــفـــت ســــجــــالت الــ ــمـ كـ
الواقعة  الرتــكــاب  إعــدادهــم  عــن  المتهمين 

فيما كان يسأل أحدهم عن مدة العقوبة.
في  أنــهــم  للمتهمين  النيابة  وأســنــدت 
غضون 2019 حتى 2021 بدائرة أمن مملكة 

الرابع  حتى  األول  من  وخارجها  البحرين 
إرهابية  )خلية  إرهابية  قيادة جماعة  تولوا 
تــابــعــة لــســرايــا األشـــتـــر الــجــنــاح الــعــســكــري 
لــتــيــار الـــوفـــاء( الــغــرض مــنــهــا  الــدعــوة إلــى 
تــعــطــيــل أحـــكـــام الــدســتــور ومــنــع مــؤســســات 
اإلرهــاب  وكــان  أعمالها  الدولة من ممارسة 
احد الوسائل التي تم استخدامها لتحقيق 
وحـــددوا  آخــريــن  بتجنيد  وقــامــوا  مصالهم 
والــعــبــوات  ــوال  األمــ اســتــالم  عبر  أنشطتهم 
والتخطيط  الــتــنــســيــق  وتـــولـــوا  الــمــتــفــجــرة 
إسقاط  بهدف  اإلرهابية  الجماعة  ألعمال 
وتعطيل عمل مؤسسات الدولة، كما أسندت 
للمتهمين من الخامس حتى الحادي عشر 
للجماعة  االنــضــمــام  تهمة  عــشــر  والــثــالــث 
اإلرهـــــابـــــيـــــة واالنـــــــخـــــــراط فـــــي أعـــمـــالـــهـــا، 
حتى  الــســابــع  ومـــن  الــخــامــس  وللمتهمين 
بشأن  المفرقعات  وصــنــعــوا  حـــازوا  الــتــاســع 
ــاة الــــنــــاس لــلــخــطــر وزراعـــــــة  ــيــ تـــعـــريـــض حــ
العبوات المتفجرة بقصد إزهاق أرواح رجال 
وحيازة  العامة  األمــاكــن  واســتــهــداف  األمــن 
أسلحة نارية وعبوات متفجرة، كما أسندت 
لباقي المتهمين تهم التدرب على استعمال 
ــوال  ــ ــمــــع أمــ ــلــــحــــة والـــمـــتـــفـــجـــرات وجــ األســ
وحيازة  إرهابية  جماعة  لصالح  وتسليمها 
مــفــرقــعــات واالشــــتــــراك بــالــتــحــريــض على 
ارتــكــاب جــرائــم وحــيــازة زجــاجــات مولوتوف 
ألغراض إرهابية واالشتراك في تجمهر في 

أماكن عامة. 
والسابع  الخامس  للمتهمين  وأسندت 
والثامن والتاسع انه شرع الخامس والتاسع 
في احداث تفجير إرهابي وقاما بزرع عبوة 
متفجرة بقصد استهداف منشاة اقتصادية 
السابع  شـــرع  كــمــا  إرهـــابـــي،  لــغــرض  تنفيذا 
إرهــابــي وقاما  والــثــامــن فــي إحـــداث تفجير 
بزرع عبوة متفجرة بقصد استهداف منشاة 
اقـــتـــصـــاديـــة تــنــفــيــذا لـــغـــرض إرهــــابــــي، كما 
والرابع عشر  والثاني عشر  للعاشر  أسندت 
ارتكابها  ومخطط  بالجريمة  علموا  أنهم 
أسندت  كما  العامة  السلطات  يبلغوا  ولــم 
للمتهم الرابع عشر أنه أخفى بنفسه متهم 

بجناية )المتهم الثامن( مع علمه بذلك.

محاكمة 14 متهما بت�شكيل خلية اإرهابية تابعة لـ»الأ�شتر الإرهابي«

ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات ت��ك�����ش��ف م��ح��اول��ت��ه��م ت��ف��ج��ي��ر ج��ه��ازي��ن 

ل���ل�������ش���راف الآل��������ي ف����ي ال���ن���ع���ي���م وج��دح��ف�����ص
اإرهابي هارب في اإيران ومدرج على قوائم الإرهاب الدولية ي�شرف على التنظيم

تــمــكــنــت شـــرطـــة مــكــافــحــة 
االتــــــجــــــار بـــالـــبـــشـــر وحـــمـــايـــة 
العامة  بـــاإلدارة  العامة  اآلداب 
ــة الــجــنــائــيــة  ــ لــلــمــبــاحــث واألدلــ
مـــن الــقــبــض عــلــى 3 عــامــالت 
ــازل مــــن جــنــســيــة آســيــويــة  ــنــ مــ

ــن 23  ــ تــــــتــــــراوح أعـــــمـــــارهـــــن مــ
ــر هــروبــهــن  ــ إثـ ــًا،  ــامــ ــــى 39 عــ إلـ
مـــن مـــنـــازل كــفــالئــهــن والــعــمــل 
وأوضحت  الخاص.  لحسابهن 
بالغات  ورود  فــور  بــأنــه  اإلدارة 
ــذا الــــشــــأن تــــم مــبــاشــرة  ــ فــــي هـ

أعمال البحث والتحري والتي 
عليهن،  الــقــبــض  عـــن  أســـفـــرت 
مـــشـــيـــرًة إلــــى أنــــه جــــار اتــخــاذ 
المقررة  القانونية  اإلجـــراءات 
ــة الـــقـــضـــيـــة  ــ ــالــ ــ ــدًا إلحــ ــيــ ــهــ ــمــ تــ

للنيابة العامة.

م����ن����ازل  ع������ام������الت   3 ع����ل����ى  ال���ق���ب�������ص 

ه�����ارب�����ات ي��ع��م��ل��ن ل��ح�����ش��اب��ه��ن ال���خ���ا����ص

نظر  الرابعة  الكبرى  الجنائية  المحكمة  غــدا  تواصل 
قضية اتهام موظف سابق بأحد المعاهد التدريبية استغل 
ــام بــالــدخــول إلـــى نظام  ســلــطــات الــعــمــل الــمــمــنــوحــة لــه وقــ
أكــثــر مــن 3 مـــرات بهدف  راتــبــه  التأمين االجــتــمــاعــي وغــيــر 
الــحــصــول عــلــى مــعــاش تــعــاقــدي مــرتــفــع عــنــد الـــخـــروج من 
الخدمة، ومن المقرر أن تتلقى المحكمة تقريرا من خبير 

انتدبته المحكمة لبيان الوقائع التي ارتكبها المتهم.
الفساد  لمكافحة  الــعــامــة  اإلدارة  إلـــى  ورد  بـــالغ  وكـــان 
واألمن االقتصادي من المعهد يفيد ان المتهم تم تعيينه 
في المعهد منذ عام 2008 براتب 1950 شهريا وتم على اثر 
استغل  انــه  إال  االجتماعية  بالتأمينات  بياناته  إدراج  ذلــك 
الــصــالحــيــات الــمــمــنــوحــة لــه مــن قــبــل صــاحــب الــعــمــل وقــام 

بالدخول على نظام الهيئة العامة للتأمين االجتماعي وزور 
وبعد  2100 شهريا  إلى  راتبه  وغير  الكترونيا  عقد تسجيله 
عام عدله إلى 2774 دينارا وبعد استبعاد المتهم من العمل 
وعــدل  الــســري  بالرقم  احتفظ  كــونــه  للنظام  مــجــددا  دخــل 
تقاعديا  راتــبــا  يتقاضى  واصــبــح  ديــنــار،   3300 بجعله  راتــبــه 

يفوق ما هو مستحق له.
وكشفت التحقيقات أن المتهم كان مسؤوال عن إدخال 
بيانات الموظفين في موقع الهيئة العامة للتأمين وتحديث 
الصالحيات  تلك  باستغالل  قــام  وأنــه  الموقع،  في  الــرواتــب 
وقام بتعديل راتبه عدة مرات على الموقع ورفعه من 1950 
إلى 3300 دينار دون علم اإلدارة حتى تم استبعاده من العمل 
واستطاع  للموقع  السري  بالرقم  احتفاظه  استغل  أنــه  إال 

تم  أن  إلــى  راتبه  بتعديل  وقــام  النظام  إلــى  الدخول مجددا 
وتبين  للتأمين  الــعــامــة  الهيئة  طــريــق  عــن  األمـــر  اكــتــشــاف 

حصول المتهم على معاش تقاعدي أعلى من المستحق.
إال أن المتهم أنكر ما نسب إليه وادعى أن كل الزيادات 
التي حصل عليها كانت عن طريق مرؤوسيه الذين كان يتم 
تغيرهم من حين آلخر وأن الزيادة التي حصل عليها كانت 
بموافقة اإلدارة إلى أن تم استبعاده من العمل وحجز راتب 
المحكمة  أن صدر حكم من  إلى  7 أشهر لم يحصل عليها 
فيما  الــمــتــأخــرة،  لــلــرواتــب  باستحقاقه  لصالحة  العمالية 
كشف تقرير الهيئة العامة للتأمين االجتماعي أن المتهم 
استفاد بأكثر من 15 ألف دينار تم صرفها كمعاش تقاعدي 

وتعود ملكية تلك األموال إلى الهيئة العامة للتأمين. 

 10 م�����ق�����اولت دف�����ع  ����ش���رك���ة  اإل���������زام 

�شحية ر����ش���وم  م���ت���اأخ���رات  دي���ن���ار  اآلف 

  ألـــزمـــت الــمــحــكــمــة الــمــدنــيــة الــكــبــرى شــركــة 
قيمة  الصحة  لــوزارة  دينار  آالف   10 دفع  مقاوالت 
الرسوم المستحقة مقابل توفير الرعاية الصحية 
فترة  خـــالل  وذلــــك  الــمــقــاوالت  بــشــركــة  للعاملين 

تأخير بلغت 27 شهرا.
وكانت الوزارة قد طالبت بإلزام مالك الشركة 
بالرسوم  وإلزامها  الفترة،  تلك  عن  المبلغ  بسداد 
والـــمـــصـــاريـــف عــلــى ســنــد أن الــمــؤســســة الــمــدعــى 
لنظام  الــخــاضــعــة  الــمــؤســســات  احــــدى  هــي  عليها 
 95 رقــم  الــمــادة  بموجب  األولــيــة  الصحية  الرعاية 
بإصدار   1976 لسنة   23 رقــم  بقانون  المرسوم  من 
للقرار  وطبقا  األهــلــي،  القطاع  فــي  العمل  قــانــون 
المنشأة  ألـــزم  والـــذي   1977 لسنة   1 رقــم  الــــوزاري 
إذا  لعمالها  األســاســيــة  الــصــحــيــة  الــرعــايــة  تــوفــيــر 
لما  وذلـــك طبقا  عــامــال  عــددهــم خمسين  تــجــاوز 
ــرارات فــي هــذا الشأن،  يــصــدره وزيــر الصحة مــن قـ
وقـــد امــتــنــعــت الــمــدعــى عليها عــن ســــداد الــرســوم 
المدعي  قيام  من  الرغم  وعلى  عليها  المستحقة 
تــبــادر إلـــى ذلــك  الـــســـداد اال انــهــا لــم  بحثها عــلــى 
ولـــم تــحــرك ســاكــنــا. وقـــالـــت الــمــحــكــمــة إن قــانــون 
العمل ألزم صاحب العمل بتوفير الرعاية الصحية 
ا كان عددهم، وأنه يجب على  األساسية لعماله، أّيً
كل منشأة يتجاوز عدد عمالها خمسين عامال أن 
الموظفين  المالية وشؤون  اإلدارة  إلى  تقدم طلبا 
بوزارة الصحة لتسجيل اسمها وذلك على النموذج 
الصحة  وزارة  تــقــوم  أن  على  الــغــرض  لــهــذا  المعد 
في  للعاملين  األساسية  الصحية  الرعاية  بتوفير 
كانت  إذا  الــقــرار  هــذا  ألحــكــام  الخاضعة  المنشآت 

الصحية  الــرعــايــة  تكفل  أن  تستطيع  ال  المنشأة 
للشروط  وفقا  متكاملة  كــوحــدة  لديها  للعاملين 
عليها  الــمــنــصــوص  والــمــســتــويــات  والـــمـــواصـــفـــات 
وزارة  تــصــدرهــا  الــتــي  وللتعليمات  الــقــرار  هــذا  فــي 
الصحة، وفي هذه الحالة تلتزم المنشأة بأن تؤدي 
للوزارة تكاليف تلك الرعاية والمحددة على النحو 
ــاًرا ســنــوًيــا عــن كــل عــامــل غير  ــنـ الــتــالــي:  أ- 42 ديـ
هذا  ويعدل   ،2006 يوليو  أول  اعتباًرا من  بحريني 
أول  مــن  اعــتــبــاًرا  ســنــوًيــا  ديــنــاًرا   54 ليكون  المبلغ 
عامل  كل  عن  سنويا  دينارا   18/- ب.   ،2007 يناير 
بحريني، وقد تم استبدال الفقرة )أ( بموجب قرار 
بحيث أضحت   2009 لسنة   )6( رقــم  الصحة  وزيــر 
عن  سنوًيا  ديــنــاًرا   60  /- )أ  الرعاية  تلك  تكاليف 
كل عامل غير بحريني اعتباًرا من 1 نوفمبر 2009.
ــان الــثــابــت مـــن الـــدعـــوى تـــجـــاوز عــدد  ولـــمـــا كــ
عــامــال،  خمسين  عليها  الــمــدعــى  لـــدى  الــعــامــلــيــن 
الــخــاص  للكشف  وفــقــا  المستحقة  الـــرســـوم  وأن 
بالرسوم الشهرية المستحقة على المدعى عليها 
المرفق بملف الدعوى بلغ ما يقرب من 10 آالف 
السجل  المستخرج  مــن  الــثــابــت  كــان  ولــمــا  ديــنــار، 
مؤسسة  انها  عليها  المدعى  للمؤسسة  التجاري 
فردية وليست لها شخصية معنوية مستقلة ويكون 
صــاحــبــهــا هـــو الــخــصــم الــحــقــيــقــي فـــي الـــدعـــوى, 
المدعى  بإلزام  المحكمة  حكمت  األسباب  فلهذه 
بأن يؤدي للمدعي  الفردية  المؤسسة  عليه مالك 
وثمانية  ألفا  وعــشــرون  تسعة  قــدره  مبلغا  بصفته 
فلسا  وعشرون  وثالثة  وسبعمائة  دينارا  وخمسون 

بحرينيا باإلضافة إلى رسوم ومصاريف الدعوى.

غدا المحكمة تطلع على تقرير ق�شية موظف زّور بياناته التاأمينية

أيدت محكمة االستئناف 
حــبــس شـــاب لــمــدة ســنــة بعد 
أن احتال على محال هواتف 
واستولى على هاتفين بقيمة 
التحريات  أن  إال  ديــنــار   800
التعرف  مــن  تمكنت  األمنية 
عليه وضبطه، حيث تبين من 
أنه معتاد  صحيفة أسبقياته 

على ارتكاب تلك الجرائم. 
الــواقــعــة  تفاصيل  وتــعــود 
ــالـــك مــحــل  ــالغ مــــن مـ ــ ــى بـ ــ إلـ
الهواتف المجني عليه يفيد 
عــلــى  ــتــــولــــى  اســ الـــمـــتـــهـــم  أن 
هــاتــفــيــن ايـــفـــون وســامــســونــج 
دينار   800 بـــ  قيمتهما  تــقــدر 
بــاالتــصــال على  ــام  قـ أن  بــعــد 
بشراء  رغبته  وابـــدى  المحل 
ــه ســيــقــوم  الــهــاتــفــيــن عــلــى أنــ
بــــدفــــع ثــمــنــهــمــا عــــن طــريــق 
ــفـــت بـــــي عــنــد  ــنـ ــبـ تـــطـــبـــيـــق الـ
استالمهما، وتم االتفاق على 
ــام الــمــتــهــم بـــإرســـال  ــ ذلــــك وقـ
تم  الـــيـــوم  ذات  وفــــي  الــمــوقــع 
للمتهم  الــهــاتــفــيــن  تــوصــيــل 
ــبــــل مـــــنـــــدوب الـــمـــحـــل  مـــــن قــ
ــم  ــ وقـــــــام بـــاســـتـــالمـــهـــمـــا وأوهــ
قــام  الـــذي  الــمــنــدوب  المتهم 
سيقوم  أنه  الهواتف  بإيصال 
الهواتف  شـــراء  ثمن  بــإرســال 
عـــن طــريــق الــتــطــبــيــق فــغــادر 
المندوب  المكان إال أنه عند 
قام  المتهم  أن  تبين  الــتــأكــد 
باالحتيال على المندوب ولم 

يقم بإرسال الثمن المستحق 
بــاالســتــيــالء  ــام  وقــ للهاتفين 
على الهاتفين وعند االتصال 

به تبين أن هاتفه مغلق.
ــراء الــتــحــريــات تم  ــإجــ وبــ
الــتــوصــل إلـــى مــعــلــومــات عن 
واعترف  ضبطه  وتــم  المتهم 
بالواقعة وتبين باالطالع على 
ــتـــعـــالم الــجــنــائــي  كــشــف االسـ
من  بالعديد  قام  أنه  للمتهم 
عن  المشابهة فضال  الوقائع 
صــــدور الــعــديــد مــن األحــكــام 
ــرى، فأسندت  أخــ فــي جــرائــم 
ــابــــة لـــلـــمـــتـــهـــم أنـــــــه فــي  ــيــ ــنــ الــ

امـــن  بـــــدائـــــرة   2021/5/16
استولى  الشمالية  محافظة 
المبين  المنقول  المال  على 
الــــــوصــــــف والـــــــنـــــــوع والـــــقـــــدر 
والمملوك  بــاألوراق  والقيمة 
ــمــــحــــل الــــمــــجــــنــــي عـــلـــيـــه  ــلــ لــ
باالستعانة  وذلـــك  لــلــهــواتــف 
النحو  على  احتيالية  بطرق 
ــيـــن بــــــــــــاألوراق وقـــضـــت  ــبـ ــمـ الـ
بمعاقبة  درجـــة  أول  محكمة 
سنة  لمدة  بالحبس  المتهم 
مع النفاذ وتغريمه ثمانمائة 
ــار عـــمـــا نـــســـب إلـــيـــه مــن  ــنــ ديــ

اتهام.

هوات��ف  لل���ص  �ش��نة  م��دة  الحب���ص  تاأيي��د 

األول  الصحة من  وزارة  بــدأت 
قــرار  بتطبيق   2021 أغسطس  مــن 
الـــدوري  الطبي  الفحص  إلــزامــيــة 
الصناعية  المحالت  للعاملين في 
بالصحة  العالقة  ذات  والــتــجــاريــة 
كل  إلزاميا  والــذي سيكون  العامة، 
ــار الــســعــي  ــ ــــك فـــي إطـ عــامــيــن، وذلـ
لــضــمــان الــتــأكــد مــن خــلــو الــعــمــال 
مــن أي أمــــراض ســـاريـــة، وحــفــاظــًا 
عــلــى صــحــة وســـالمـــة الــمــواطــنــيــن 
ــة الـــعـــامـــة  والـــمـــقـــيـــمـــيـــن والــــصــــحــ

بالمملكة.
ــرار الـــصـــادر  ــ ــقـ ــ ويـــســـتـــهـــدف الـ
في  العاملين  كــل  فحص  إلــزامــيــة 
بــالــصــحــة  الـــعـــالقـــة  ذات  الـــمـــحـــال 
العاملين  والتأكد من خلو  العامة 
ــن األمــــــراض  بــتــلــك الـــمـــنـــشـــآت مــ

السارية والمعدية.
ــد رئــيــس  ــأن أكــ ــذا الـــشـ ــي هــ وفــ
قسم مراقبة صحة األغذية بإدارة 
الــصــحــة الـــعـــامـــة فــيــصــل الـــســـاري 
أهمية صدور قرار الفحص الدوري 
واألجــانــب  البحرينيين  للعاملين 
في  ودوره  الــغــذائــيــة  المنشآت  فــي 
ــق مــــن تــجــديــد  ــقـ ــحـ ــتـ ــأكــــد والـ ــتــ الــ

مع  دوري  بشكل  للعمال  الفحص 
تــوفــيــر قــاعــدة بــيــانــات فــي محالت 
تـــــــداول وبـــيـــع وتــصــنــيــع األغـــذيـــة 
واتـــــخـــــاذ اإلجــــــــــــراءات الـــقـــانـــونـــيـــة 
تــأخــر أو امتناع  الــالزمــة فــي حــال 
ــراء  أصـــحـــاب الــمــؤســســات عـــن إجــ
الــفــحــص الــــــدوري لــلــعــامــلــيــن في 

الوقت المحدد لهم.

وأشـــار فيصل الــســاري إلــى أن 
اإلجــــــــراءات الــمــتــخــذة بــخــصــوص 
الـــفـــحـــوصـــات الـــطـــبـــيـــة الـــخـــاصـــة 
بــالــعــامــلــيــن تــتــم بــعــد الــتــأكــد من 
وجود الفحوصات سارية المفعول 
لـــجـــمـــيـــع الـــعـــامـــلـــيـــن بـــالـــمـــنـــشـــأة 
ــع تـــحـــريـــر مــحــضــر  والــــمــــحــــالت مــ
يتم  التي  والمخالفات  بــالــزيــارات 

ــاء فـــتـــرة زمــنــيــة  ــا مـــع إعـــطـ رصـــدهـ
مــــحــــددة لــتــصــحــيــح الــــوضــــع مــع 

ترتيب زيارات تفتيشية أخرى.
الــدوري  الفحص  وبخصوص 
الحالقة  صــالــونــات  فــي  للعاملين 
ــل ومـــــحـــــال الـــتـــدلـــيـــك  ــيـ ــمـ ــجـ ــتـ والـ
رئيس قسم  أكــدت  )الــمــســاج( فقد 
صحة البيئة األستاذة رجاء السلوم 

لسنة   15 رقــــم  ــرار  ــقــ الــ صـــــدور  أن 
الـــدوري  بالفحص  المعني   2020
يلزمهم  المنشآت  بهذه  للعاملين 

كل سنتين بإجراء الفحص.
وأشــارت رجــاء السلوم إلى انه 
للفحص  مواعيد  لحجز  تسهياًل 
الــطــبــي الــــــدوري لــلــعــامــلــيــن ممن 
الفحص  إلــزامــيــة  عليهم  ينطبق 
ــرار رقــــم 15  ــقــ الـــــــدوري بــحــســب الــ
خاصية  اضيفت  فقد   2020 لسنة 
حجز الموعد عبر البوابة الوطنية 
Bahrain. الـــبـــحـــريـــن  لــمــمــلــكــة 

تــــم فــي  قــــد  ــه  ــ أنـ bh( )مـــوضـــحـــًة 
وقــــت ســـابـــق فـــي 31 ديــســمــبــر من 
تعريفية  ورشة  تنظيم   2020 العام 
تجارة  غرفة  بمقر  عقدت  بالقرار 
ــة الــــبــــحــــريــــن لـــتـــعـــريـــف  ــ ــاعـ ــ ــنـ ــ وصـ
وذلك  المعنيين  األعمال  أصحاب 
هــيــئــة تنظيم ســوق  بــالــتــعــاون مــع 
ــاون  ــعـ ــتـ ــالـــمـــشـــاركـــة والـ ــمـــل، وبـ ــعـ الـ
ــدد مـــن الــجــهــات  والــتــنــســيــق مـــع عـ
والتجارة  الصناعة  كوزارة  المعنية 
المهن  لتنظيم  الوطنية  والهيئة 
والمؤسسات  الصحية  والخدمات 

الصحية المرخصة وغيرها.

ب����دء ����ش���ري���ان ق�����رار اإل���زام���ي���ة ال��ف��ح�����ص ال��ط��ب��ي ال�������دوري ل��ل��ع��ام��ل��ي��ن 

ال��ع��ام��ة  ب��ال�����ش��ح��ة  ال���ع���الق���ة  ذات  وال���ت���ج���اري���ة  ال�����ش��ن��اع��ي��ة  ال���م���ح���ال  ف���ي 
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Vacancies Available
ALGHALIA W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER

suitably qualified applicants can contact

 17710271  or  hrvp@alghalia.com

ARABIAN PEARL GULF SCHOOL 

has a vacancy for the occupation of

  TEACHER

suitably qualified applicants can contact

 39445332  or  malaali@batelco.com.bh

AHLI UNITED BANK B.S.C. 

has a vacancy for the occupation of

  HEAD OF COMPUTER SYSTEMS DEVELOPMENT

suitably qualified applicants can contact

 17585778  or  girish.menon@ahliunited.com

KINGDOM ASPHALT COMPANY W L L 

has a vacancy for the occupation of

  MARINE OFFICER

suitably qualified applicants can contact

 17466776  or  tahera@kingodm.bh

ATYAB RESTAURANT 

has a vacancy for the occupation of

  CASHIER

suitably qualified applicants can contact

 17295879  or  hasan@arabasian.com

M I CONTRACTING 

has a vacancy for the occupation of

  LABOURER

suitably qualified applicants can contact

 17009161  or  m.i.75@hotmail.com

JANABIYA SQUARE PROPERTY MANAGEMENT 

has a vacancy for the occupation of

  PUBLIC RELATIONS CLERK

suitably qualified applicants can contact

 17626977  or  hso.alowainati@gmail.com

TATWEER PETROLEUM - BAHRAIN FIELD DEVELOPMENT COMPANY W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR

suitably qualified applicants can contact

 17148003  or  recruitment_donotreply@

tatweerpetroleum.com

PROLAB SYSTEMS COMPANY W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  SALES EXCUTIVE

suitably qualified applicants can contact

 17180507  or  zaid.almosheky@prolabsystems.com

SECURITY SOLUTIONS CO. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD

suitably qualified applicants can contact

 66393120  or  sbarboza@securitysolutions.me

PERFUMISTA AL OUD W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT

suitably qualified applicants can contact

 33447800  or  fatema.hh.alaali@gmail.com

ABRAJ ALKHAMIS CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER

suitably qualified applicants can contact

 17630580  or  abrajkhamis786@gmail.com

KOTTA VILLA CONTRACTING W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER

suitably qualified applicants can contact

 77305030  or  khanptpm1@gmail.com

CAPITAL  SCHOOL WLL 

has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT

suitably qualified applicants can contact

 17382777  or  mohamed.aziz@alsafargroup.com

KINGDOM SECURITY PROTECTION SERVICES W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD

suitably qualified applicants can contact

 17822228  or  rasheed@securicore.bh

REDO STAR CONTRACTIONS 

has a vacancy for the occupation of

  SECRETARY

suitably qualified applicants can contact

 39068800  or  daqqaqe@gmail.com

THE MERCHANT HOUSE W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR(DINING HALL)

suitably qualified applicants can contact

 17656666  or  steve.olweny@themerchanthouse.com

DANWAY ELECTRICAL & MECHANICAL ENGINEERING L.L.C 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER

suitably qualified applicants can contact

 17297600  or  danbahrain@danwayeme.com

V BEACH RESORT HOTEL W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MANAGER

suitably qualified applicants can contact

 77890025  or  samaha@vidahotels.com

ELFERT GROUP W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  MARKETING SPECIALIST

suitably qualified applicants can contact

 32242981  or  ghayaconsultingcenter@gmail.com

THREE SCISSORS GENTS SALON 

has a vacancy for the occupation of

  HAIR DRESSER

suitably qualified applicants can contact

 37211575  or  jenanaljuffairi@icloud.com

SALON LMST FANAHA W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  HAIRDRESSER

suitably qualified applicants can contact

 32222691  or  lamstfnana@gmail.com

WESTON CLEANING 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER

suitably qualified applicants can contact

 38034111  or  aliswar83@gmail.com

GREATER GULF FABRICATOR W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  CLERK(SIGNATURES & DOCUMENTS OBS.)

suitably qualified applicants can contact

 39552206  or  prasadcherian@greatergulffab.com

BIG BOSS BUILDING CONSTRUCTION W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  SECRETARY

suitably qualified applicants can contact

 36627494  or  bigbooselectrical@gmail.com

BAHRAIN INSTITUTE FOR SPECIAL EDUCATION 

has a vacancy for the occupation of

  SPECIALIST

suitably qualified applicants can contact

 17556613  or  info@bised.org

SECURITY SOLUTIONS CO. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD

suitably qualified applicants can contact

 66393120  or  sbarboza@securitysolutions.me

KAZABLO CAFE 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER

suitably qualified applicants can contact

 33335451  or  alahmed.bh@gmail.com

LAST TOUCH BEAUTY SALON 

has a vacancy for the occupation of

  HENNA MAKER

suitably qualified applicants can contact

 33889930  or  almadeh99@gmail.com

المستوى األصفر اإلجراءات   ويحدد 
كما يلي:

للمتطعمين  التالية  القطاعات  فتح   
الثانية  أتموا 14 يومًا بعد الجرعة  الذين 
والمتعافين من خالل إبراز الشعار باللون 
ــي«،  ــ األخــــضــــر فــــي تــطــبــيــق »مــجــتــمــع واعــ
ولمن هم دون الـ 12 عامًا بصحبة شخص 

متطعم أو متعافي، وذلك كالتالي:
 - المجمعات والمحالت التجارية.

في  والخارجية  الداخلية  المناطق   -
المطاعم والمقاهي.

- الــمــنــاطــق الـــداخـــلـــيـــة والــخــارجــيــة 
التربية  ــاالت  الــريــاضــيــة وصــ الــمــراكــز  فــي 

البدنية.
- برك السباحة.

- األلعاب الترفيهية.
- إقامة المناسبات والمؤتمرات بطاقة 

استيعابية 50% فقط.
لــلــفــعــالــيــات  ــر  ــيـ ــاهـ ــمـ ــجـ الـ حــــضــــور   -

الرياضية بطاقة استيعابية 50% فقط.
ــونــــات  ــالــ والــــصــ ــة  الــــحــــالقــ ــالت  ــحــ مــ  -

ومحالت السبا.
- دور السينما بطاقة استيعابية %50 

فقط.
 ويــحــدد المستوى األصــفــر عـــددًا من 
اإلجراءات للمتطعمين وغير المتطعمين 
والمحال  الحكومية،  المراكز  دخــول  وهي 
الــتــجــاريــة خــــارج الــمــجــمــعــات والــمــنــاطــق 
الـــخـــارجـــيـــة فــــي الـــمـــطـــاعـــم والـــمـــقـــاهـــي، 
والمناطق الخارجية في المراكز الرياضية 

وصاالت التربية البدنية.
 ويــتــضــمــن الــمــســتــوى األصـــفـــر أيــضــًا 
ــة الــمــنــاســبــات  ــامـ ــإقـ ــاح بـ ــمـ إجـــــــــراءات الـــسـ
الــخــاصــة فــي الــمــنــازل بــمــا ال يــتــعــدى 30 
بمؤسسات  الحضور  وإتاحة خيار  شخًصا، 
التعليم والتدريب، مع اإلبقاء على معايير 
الــتــبــاعــد االجــتــمــاعــي ولــبــس الــكــمــامــات، 
ومـــواصـــلـــة اتـــبـــاع اإلجــــــــراءات االحـــتـــرازيـــة 

للحد من انتشار الفيروس.
ــات األســـاســـيـــة  ــاعــ ــقــــطــ كـــمـــا تـــبـــقـــى الــ

مفتوحة أمام الجميع، وهي كالتالي:
 -الــهــايــبــر مـــاركـــت، والــســوبــر مــاركــت، 
والـــــــــبـــــــــرادات والــــــبــــــقــــــاالت، ومـــــحـــــال بــيــع 

الخضروات واألسماك واللحوم الطازجة.
-المخابز اليدوية واآللية.

الوقود ومحال تعبئة  -محطات تعبئة 
الغاز الطبيعي.

فيما  الخاصة،  الصحية  -المؤسسات 
عدا بعض الخدمات الصحية التي يصدر 
لتنظيم  الوطنية  الهيئة  مــن  تعميم  بها 

المهن والخدمات الصحية.
-البنوك والمصارف ومحال الصرافة.

-الــــمــــكــــاتــــب اإلداريـــــــــــــة لـــلـــمـــؤســـســـات 
والشركات، والتي ال يتصل نشاطها بشكل 

مباشر مع الزبائن.
-المحال العاملة في استيراد وتصدير 

البضائع وتوزيعها.
وصـــيـــانـــة  تــصــلــيــح  وكـــــراجـــــات  -ورش 

المركبات ومحال قطع الغيار.
-قطاع اإلنشاءات والصيانة.

-المصانع.
-محال االتصاالت.

-الصيدليات.
 الجدير بالذكر أنه من أجل الحفاظ 
في  ومكتسبات  تــقــدم  مــن  تحقق  مــا  على 
ونظًرا  كــورونــا،  فيروس  لجائحة  التصدي 
»دلــتــا«  المتحور  الــفــيــروس  انــتــشــار  لــزيــادة 
فـــي الــعــديــد مـــن دول الــعــالــم إلــــى جــانــب 
ــات فــاعــلــيــة الــتــطــعــيــمــات والـــجـــرعـــات  ــبـ ثـ
المناعة وحماية  المنشطة منه في تعزيز 
أفـــــراد الــمــجــتــمــع مـــن تـــداعـــيـــات اإلصـــابـــة 
بـــالـــفـــيـــروس، ســيــكــون الــمــســتــوى األصــفــر 

الحد األدنى آللية اإلشارة الضوئية حتى 
نسبته 80% من  مــا  مــن تطعيم  االنــتــهــاء 
فوق  فما  عاًما   40 البالغة  العمرية  الفئة 
المضاد  التطعيم  من  المنشطة  بالجرعة 
شــروط  عليهم  تنطبق  الــذيــن  لــلــفــيــروس 
ذلــك  تحقيق  وحــتــى  المنشطة.  الــجــرعــة 
فــســيــتــم حــســب نــســبــة مــتــوســط الـــحـــاالت 
القائمة الجديدة من إجمالي الفحوصات 
االنـــتـــقـــال بــيــن الــمــســتــويــات األصــــفــــر، أو 
الــبــرتــقــالــي، أو األحـــمـــر فــقــط، وفـــق آلــيــة 
انتشار فيروس  الضوئية لمستوى  اإلشــارة 

كورونا.

اأه��م��ي��ة االل���ت���زام بكل ال��ط��ب��ي ي����ؤك���د  ال���ط��ن��ي  ال��ف��ري��ق 

االإج���������راءات ال���ت���ي ت���ن���درج ت��ح��ت ال��م�����ص��ت���ى االأ���ص��ف��ر

الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا )كوفيد-19( على ضرورة  أكد 
الــكــمــامــات، وااللـــتـــزام بكل  الــتــبــاعــد االجــتــمــاعــي ولــبــس  الــجــمــيــع بمعايير  الـــتـــزام 
اإلجراءات التي تندرج تحت المستوى األصفر وفق آلية اإلشارة الضوئية لمستوى 
الموافق 1  أمــس األحــد  بـــدًءا مــن  إليه  تــم االنتقال  والـــذي  كــورونــا،  فــيــروس  انتشار 
في  ومكتسبات  تقدم  من  تحقق  ما  على  الحفاظ  أجــل  من  وذلــك   ،2021 أغسطس 

التصدي لجائحة فيروس كورونا.

الصالح  سعيد  بــنــت  فــائــقــة  استقبلت 
وزيرة الصحة صباح امس في ديوان الوزارة 
بأبراج الخير بمنطقة السنابس المهندس 
عـــلـــي أحـــمـــد الــــــــــدرازي رئـــيـــس الــمــؤســســة 
المرافق  والوفد  اإلنسان  لحقوق  الوطنية 
ــيـــل كــوهــيــن،  ــيـ الــســيــد خـــالـــد الـــشـــاعـــر ودانـ
وزارة  وكــيــل  الــمــانــع  ولــيــد  الــدكــتــور  بحضور 

الصحة.
وفي بداية اللقاء رحبت وزيرة الصحة 
ــيـــس عـــلـــى الــثــقــة  ــرئـ بـــالـــحـــضـــور مــهــنــئــة الـ
التكليف السامي  الملكية السامية وصدور 
حمد  الملك  الجاللة  صاحب  حضرة  مــن 
بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين 
أعــضــاء  بتعيين  الملكي  ــر  واألمــ الــمــفــدى، 
الوطنية  بالمؤسسة  المفوضين  مجلس 
لــحــقــوق اإلنـــســـان، مــتــمــنــيــة لــهــم الــتــوفــيــق 
والـــنـــجـــاح فـــي الــمــهــمــة الــوطــنــيــة الــمــوكــلــة 

إليهم.
وخـــــالل الـــلـــقـــاء اســـتـــعـــرض الــجــانــبــان 
سبل تعزيز التعاون، وزيادة التنسيق خالل 
المرحلة المقبلة فيما يتعلق بالملفات ذات 
المتعلقة  والمواضيع  المشترك  االهتمام 
بـــحـــقـــوق اإلنــــســــان بـــمـــا يــلــبــي الــتــطــلــعــات 

واألهداف المشتركة.
وقد أشاد رئيس المؤسسة خالل اللقاء 
تجمع  التي  والمتميزة  الوثيقة  بالعالقات 
بين المؤسسة ووزارة الصحة، وما حقته من 

أدوار وإنجازات، وما وثقته التقارير الدورية 
التي تصدر بهذا الشأن. 

ومــــن جــانــبــه تـــقـــدم رئـــيـــس الــمــؤســســة 
لــوزيــرة  بالشكر  اإلنــســان  لحقوق  الوطنية 
حفاوة  على  الصحة  وزارة  ووكــيــل  الصحة 
ـــأدوار التي  االســتــقــبــال مــقــدمــا الــتــقــديــر لـ
بذلتها الصحة وما زالت تبذلها وخصوصا 
خالل الجائحة، والتميز الذي تحقق ومكن 

دول  بين  عالية  مكانة  تــبــوء  مــن  البحرين 
األدوات  إحدى  المؤسسة  أن  مؤكًدا  العالم، 
الــهــامــة فـــي الــمــســيــرة الــتــنــمــويــة الــشــامــلــة 
وثـــمـــرة مـــن ثـــمـــرات الـــمـــشـــروع اإلصـــالحـــي 
لــجــاللــة الــمــلــك الـــمـــفـــدى. مــتــطــلــًعــا إلــى 
تحقيق أهداف المؤسسة المنصوص عليها 
وذلك وفًقا لمبادئ باريس المتعلقة بمركز 
المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق 

اإلنسان.
الصحة  وزيــرة  تمنت  اللقاء  وفي ختام 
لرئيس المجلس والوفد المرافق وألعضاء 
مهام  في  والنجاح  التوفيق  دوام  المجلس 
عــمــلــهــم، مـــؤكـــدة مــطــلــق الـــدعـــم مـــن وزارة 
وبما  الــمــؤســســة  أهــــداف  لتحقيق  الــصــحــة 
في  الجديرة  الصحة  وزارة  أدوار  مع  يوائم 
ظل المنظومة الصحية بمملكة البحرين. 

بح��ث التع��اون والتن�ص��يق بي��ن وزارة ال�صح��ة وال�طني��ة لحق���ق االن�ص��ان

} وزيرة ال�سحة ت�ستقبل رئي�س المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان والوفد المرافق.

ــوزارة  ــ انـــعـــقـــدت لــجــنــة الــتــظــلــمــات بــ
الـــتـــربـــيـــة والـــتـــعـــلـــيـــم، والــمــشــكــلــة طــبــقــًا 
ألحكام المادة 45 من الالئحة التنفيذية 
ــة، وذلــــك  ــيـ ــدنـ ــمـ ــة الـ ــدمـ ــخـ ــون الـ ــانــ ــن قــ مــ
الدكتور محمد مبارك بن أحمد  برئاسة 
المدارس، وبحضور  العام لشئون  المدير 
السياسات  وكــيــل  الخاطر  إبــراهــيــم  نـــوال 
أعضاء  وجميع  واألداء،  واالستراتيجيات 
األولــى  الدفعة  لمناقشة  وذلــك  اللجنة، 
مــــن الـــتـــقـــاريـــر الـــمـــرفـــوعـــة مــــن الــلــجــان 
ــيـــة بــــشــــأن عـــــدد مــــن الــتــظــلــمــات  الـــفـــرعـ
الوظيفي  األداء  تقييم  بتقارير  الخاصة 

الواردة إلى لجنة التظلمات.
هذه  تفاصيل  اللجنة  تــدارســت  وقــد 
الـــتـــقـــاريـــر، والـــتـــوصـــيـــات الــمــرفــوعــة إلــى 
ذلك  إثــر  على  واتــخــذت  بشأنها،  اللجنة 
الموافقة  في  تمثلت  الــقــرارات  من  عــدًدا 
لما  الوظيفي  األداء  تقارير  تعديل  على 
الــمــعــروضــة  ــاالت  ــحـ الـ نــســبــتــه 34% مـــن 
الــلــجــنــة، واإلبـــقـــاء عــلــى 25% من  عــلــى 
الحاالت دون تغيير نظًرا القتناع اللجنة 
المباشرين  المسؤولين  بسالمة إجراءات 
في تقييم أداء الموظفين الذين تقدموا 
بـــهـــذه الــتــظــلــمــات، كــمــا أرجــــــأت الــلــجــنــة 
المعروضة،  الحاالت  من   %41 في  البت 
الــشــئــون  إدارة  ــــى  إلـ بــإحــالــتــهــا  ووجــــهــــت 
القانونية للتحقق من التزام المسؤولين 
المدنية  الخدمة  بتعليمات  المباشرين 
والـــتـــعـــامـــيـــم الــــــصــــــادرة بــــشــــأن مـــراحـــل 

وذلك  الوظيفي،  األداء  تقييم  وخــطــوات 
في ضوء التوصيات المرفوعة إلى اللجنة 

من فرق العمل الفرعية.
وفـــي هـــذا الــســيــاق أكـــد رئــيــس لجنة 
الــتــظــلــمــات بــــــــوزارة الـــتـــربـــيـــة والــتــعــلــيــم 

الــدكــتــور محمد مــبــارك بــن أحــمــد أن ما 
تـــم اســتــعــراضــه خــــالل اجــتــمــاع الــلــجــنــة 
يـــمـــثـــل جــــــــزءًا مــــن الـــتـــظـــلـــمـــات الــــــــواردة 
إلــى الــــوزارة مــؤخــرًا بــشــأن تــقــاريــر األداء 
الوظيفي، وأن اللجان الفرعية المختصة 

التظلمات  دراســــة طــلــبــات  تــواصــل  ســـوف 
هذه  أصحاب  مع  وستتواصل  المتبقية، 
الطلبات، وستقوم برفعها تباًعا إلى لجنة 
التظلمات للبت فيها خالل االجتماعات 

القادمة.

رئي�س لجنة التظلمات بـ»التربية«:

تعديل 34% من تقارير االأداء المعرو�صة على اللجنة واالإبقاء على 25% من دون تغيير

اإحالة 41% من الحاالت اإلى ال�شئوؤون القانونية للتحقق من االلتزام بتعليمات التقييم

} اجتماع لجنة التظلمات بوزارة التربية والتعليم.
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 عّب عن اعتزازه باجلهود املخل�صة التي يبذلها ويل العهد رئي�س الوزراء خدمة لوطنه يف كّل املجاالت.. امللك: 

اأهمية العمل بني دول املجل�س و�صوالً الأهداف »بيان العال« للحفاظ على االأمن واال�صتقرار

ت���ع���م���ي���ق ال�������رواب�������ط وال�����������ص�����الت ال����وث����ي����ق����ة ال�����ت�����ي حت�����اف�����ظ ع����ل����ى م���ك���ت�������ص���ب���ات امل���������ص����رة ال���ت���ن���م���وي���ة ل���������دول امل���ج���ل�������س

ا�ستقبل ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل 

ال�سافرية،  ق�سر  اأم�س يف  يوم  املفدى،  البالد  عاهل  خليفة 

�ساحب ال�سمو امللكي االأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة ويل 

العهد رئي�س جمل�س الوزراء حفظه اهلل.

ذات  الق�سايا  ا�ستعرا�س عدد من  اللقاء   وجرى خالل 

ال�ساأن املحلي، الهادفة للمزيد من التنمية والتطور يف مملكة 

البحرين.

اعتزازه  عن  اهلل،  اأيده  املفدى،  امللك  جاللة  واأعرب   

باجلهود املخل�سة واملقدرة التي يبذلها �ساحب ال�سمو امللكي 

ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء خدمًة لوطنه يف املجاالت 

كافة، م�سيًدا جاللته بالعمل املخل�س لفريق البحرين بقيادة 

�سموه يف الت�سدي جلائحة كورونا التي يتعر�س لها العامل 

للعطاء  تقديره  عن  املفدى  العاهل  جاللة  واأعرب  اأجمع.  

املتوا�سل الذي تبذله جميع الكفاءات البحرينية يف خمتلف 

رائدة  اإجنازات  من  الوطنية، ومبا حتققه  امل�سرية  جماالت 

امل�ستوى  على  كافة  املحافل  يف  الوطن  راية  الإعالء  تهدف 

االإقليمي والعاملي.

اهلل،  حفظه  املفدى،  امللك  اجلاللة  �ساحب  اأ�ساد  كما   

القائمة  الوطيدة  التاريخية  العالقات  بعمق  اللقاء  خالل 

بني دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ومواطنيها 

ما  اإىل  ورعاه  اهلل  م�سرًيا جاللته حفظه  كافة،  املجاالت  يف 

ت�سمنه »بيان العال« من تاأكيد على االأهداف ال�سامية للنظام 

بتعزيز  العربية  اخلليج  لدول  التعاون  ملجل�س  االأ�سا�سي 

اإىل  البيان  واإ�سارة  املجل�س،  دول  بني  والتن�سيق  الرتابط 

العمل  با�ستعادة  اأمل  من  املنطقة  دول  مواطنو  يعقده  ما 

التعاون  من  مزيد  وحتقيق  الطبيعي  م�ساره  اإىل  امل�سرتك 

دول  بني  والتما�سك  ال�سف  وحدة  يعزز  وما  والتكامل، 

والتاآخي بني مواطنيه،  للود  التاريخية  واالأوا�سر  املجل�س 

موؤكًدا جاللته اأهمية العمل بني دول املجل�س و�سوالً الأهداف 

»بيان العال« للحفاظ على االأمن واال�ستقرار، وحتقيق كل ما 

يعود باخلري على دول املنطقة.

 واأكد جاللته، حفظه اهلل ورعاه، اأهمية اأن يت�سم اخلطاب 

االإعالمي عرب خمتلف الو�سائل، مبا فيها من�سات التوا�سل 

والتقاليد  والعادات  املجتمعية  القيم  ميثل  مبا  االجتماعي، 

النبيلة اجلامعة التي تر�سخ وحدة الهدف وامل�سري امل�سرتك 

كافة،  العربية  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�س  دول  الأبناء 

وتر�سيخ الثقة واالحرتام بني املواطنني يف جمتمعنا الواحد، 

واالبتعاد عن كل ما يخل بوحدة الهدف.

 واأ�سار جاللته اإىل الثوابت اجلامعة للعمل امل�سرتك بني 

دول املجل�س يف تعزيز اللحمة اخلليجية، وتعميق الروابط 

امل�سرية  مكت�سبات  على  حتافظ  التي  الوثيقة  وال�سالت 

التعاون  وتعزز  وجتمع  املجل�س،  لدول  املباركة  التنموية 

ووحدة الدول يف البناء نحو م�ستقبل واعد جلميع مواطني 

دول املجل�س.

اجلاللة  �ساحب  ح�سرة  تلقى 

ملك  خليفة  اآل  عي�سى  بن  حمد  امللك 

من  جوابية  �سكر  برقية  املفدى،  البالد 

رئي�س  تبون  عبداملجيد  الرئي�س  اأخيه 

الدميقراطية  اجلزائرية  اجلمهورية 

ال�سعبية ال�سقيقة، وذلك رًدا على برقية 

اإليه  جاللته  بها  بعث  التي  التهنئة 

اجلمهورية  ا�ستقالل  ذكرى  مبنا�سبة 

اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية.

امللكي  ال�سمو  �ساحب  تلقى  كما 

ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �سلمان  االأمري 

برقية  الوزراء،  جمل�س  رئي�س  العهد 

عبداملجيد  الرئي�س  من  جوابية  �سكر 

اجلزائرية  اجلمهورية  رئي�س  تبون 

الدميقراطية ال�سعبية ال�سقيقة، وذلك رًدا 

على برقية التهنئة التي بعث بها �سموه 

اإليه مبنا�سبة ذكرى ا�ستقالل اجلمهورية 

اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية.

امللك وويل العهد رئي�س الوزراء 

يتلقيان برقيتي �صكر من الرئي�س اجلزائري

تلقى ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة ملك البالد املفدى، 

رئي�س  لوكا�سينكو  اإليك�ساندر  الرئي�س  من  جوابية  �سكر  برقية  ورعاه،  اهلل  حفظه 

جمهورية بيالرو�سيا ال�سديقة، وذلك رًدا على برقية التهنئة التي بعث بها جاللته 

اإليه مبنا�سبة ذكرى ا�ستقالل جمهورية بيالرو�سيا.

امللك يتلقى برقية �صكر جوابية

 م��ن رئي�س جمهوري���ة بيالرو�صي��ا

جاللة امللك املفدى يهنئ رئي�س 

جمهورية بنني بذكرى العيد الوطني

امللك  اجلاللة  �ساحب  ح�سرة  بعث 

البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�سى  بن  حمد 

تهنئة  برقية  ورعاه،  اهلل  حفظه  املفدى، 

رئي�س  تالون  باتري�س  الرئي�س  اإىل 

العيد  ذكرى  مبنا�سبة  بنني،  جمهورية 

يف  جاللته،  واأعرب  لبالده.  الوطني 

له  ومتنياته  تهانيه  اأطيب  عن  الربقية، 

ول�سعب  وال�سعادة،  ال�سحة  مبوفور 

من  باملزيد  ال�سديق  بنني  جمهورية 

التقدم واالزدهار.

ت�صّلم هدية امللك من الرئي�س رم�صان قاديروف

نا�صر بن حمد ي�صتعر�س تعزيز التعاون مع م�صت�صار رئي�س ال�صي�صان

خليفة  اآل  حمد  بن  نا�سر  ال�سيخ  �سمو  نقل 

و�سوؤون  االإن�سانية  لالأعمال  امللك  جاللة  ممثل 

ال�سباب حتيات وتقدير ح�سرة �ساحب اجلاللة 

البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�سى  بن  حمد  امللك 

رم�سان  الرئي�س  اإىل  ورعاه،  اهلل  املفدى، حفظه 

ال�سي�سان  جمهورية  رئي�س  قاديروف  اأحمد 

ال�سديقة.

لتوركو  �سموه،  ا�ستقبال  خالل  ذلك  جاء 

واملبعوث  ال�سي�سان  رئي�س  م�ست�سار  داودوف 

وذلك  العربية،  الدول  يف  للرئي�س  اخلا�س 

مبنا�سبة زيارته اإىل مملكة البحرين.

وخالل اللقاء، ت�سلم �سمو ال�سيخ نا�سر بن 

اإىل ح�سرة �ساحب  اآل خليفة هدية مهداة  حمد 

عاهل  خليفة  اآل  عي�سى  بن  حمد  امللك  اجلاللة 

البالد املفدى، حفظه اهلل ورعاه، من قبل الرئي�س 

جمهورية  رئي�س  قاديروف  اأحمد  رم�سان 

ال�سي�سان ال�سديقة.

واأكد �سمو ال�سيخ نا�سر بن حمد اآل خليفة 

اأوا�سر  توثيق  على  البحرين  مملكة  حر�س 

التعاون امل�سرتك مع جمهورية ال�سي�سان، ومبا 

والنفع  باخلري  ويعود  البلدين  م�سالح  يخدم 

على �سعبيهما ال�سديقني، معرًبا عن تطلعه اإىل 

اأن ت�سهم الزيارات املتبادلة بني البلدين يف بناء 

ج�سور التوا�سل وفتح اآفاق جديدة للتعاون يف 

خمتلف املجاالت بني البلدين ال�سديقني.

اأكد داودوف حر�س بالده على  من جانبه، 

�ستى  يف  اململكة  مع  التعاون  اأوا�سر  تعزيز 

م�سلحة  على  اإيجاًبا  ينعك�س  ومبا  امليادين، 

ال�سعبني، م�سيًدا باالإجنازات التي حققتها مملكة 

البحرين يف خمتلف املجاالت.

عالقات  ا�ستعرا�س  اللقاء  خالل  وجرى 

واآليات  ال�سديقني  البلدين  الثنائي بني  التعاون 

املختلفة،  املجاالت  يف  وتطويرها  تعزيزها 

وبحث الق�سايا ذات االهتمام امل�سرتك.

مرزا ي�صتعر�س افتتاح مقر ل�صركة اأمريكية رائدة بالبحرين

علي  بن  عبداحل�سني  الدكتور  ا�ستقبل 

مبكتبه  امل�ستدامة،  الطاقة  هيئة  رئي�س  مريزا 

�سركة  من  امل�ستوى  رفيع  وفًدا  املايل،  املرفاأ  يف 

برئا�سة   Quantum Age Cooperation
Faiz M. Choudry موؤ�س�س ال�سركة والرئي�س 
االإدارة  من  اأفراد  بح�سور  لها،  التنفيذي 

هادي  االأعمال  ورجل  ال�سركة،  يف  التنفيذية 

لل�سركة  واملمثل  البحريني  ال�سريك  العلوي 

احتمالية  اإثر  على  وذلك  البحرين،  مملكة  يف 

اأول مقر وم�سنع ملزاولة  بافتتاح  ال�سركة  قرار 

اأعمالها يف ال�سرق االأو�سط و�سبه القارة الهندية 

اأ�ساد  اللقاء،  بداية  ويف  البحرين.  مملكة  من 

الدكتور مريزا باخلربة العريقة لل�سركة، اإذ ُتعد 

�سركة Quantum Age Cooperation اإحدى 

جماالت  يف  الرائدة  االأمريكية  ال�سركات  اأكرب 

جماالت  يف  املعلومات  وتقنية  التكنولوجيا 

ال�سحة والتعليم والطاقة والزراعة، اإىل جانب 

جماالت الذكاء اال�سطناعي واملدن الذكية واالأمن 

االإلكرتوين، باالإ�سافة اإىل ت�سنيع املركبات التي 

العدة  وباالإجنازات  ال�سم�سية،  بالطاقة  تعمل 

واالأ�سا�سية  احليوية  املجاالت  هذه  يف  لل�سركة 

لتحقيق النه�سة ال�ساملة والتنمية امل�ستدامة.

ا  كما قدم الدكتور مريزا، خالل اللقاء، عر�سً

للطاقة  الوطنية  اخلطط  حول  للوفد  مرئًيا 

املتجددة وكفاءة الطاقة واأبرز امل�ساريع القائمة 

خالل  وتطرق  املجالني،  كال  يف  وامل�ستقبلية 

وال�سيا�سات  املبادرات  اأهمية  اإىل  كذلك  العر�س 

اإثراء  يف  الوطنيتني  اخلطتني  يف  املت�سمنة 

اململكة  امل�ستدامة يف  الطاقة  قطاع  اخلربات يف 

االإقليمي  املقر  الفتتاح  وما  به،  والنهو�س 

يف   Quantum Age Cooperation ل�سركة 

عدة  اإيجابية  وعوائد  اأثر  من  البحرين  مملكة 

وتواكب  اململكة،  يف  املبذولة  اجلهود  تعزز 

الروؤى التنموية ال�ساملة التي و�سعتها القيادة 

الر�سيدة وت�سهم يف حتقيق االلتزامات الوطنية 

والدولية والعاملية ململكة البحرين، مبا يف ذلك 

اأهداف االأمم املتحدة للتنمية امل�ستدامة والروؤية 

للطاقة  الوطنية  واخلطط   2030 االقت�سادية 

املتجددة وكفاءة الطاقة. 

امللك  اجلاللة  �ساحب  ح�سرة  بعث 

البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�سى  بن  حمد 

تهنئة  برقية  ورعاه،  اهلل  حفظه  املفدى، 

اإىل الرئي�س غاي برمالن رئي�س االحتـاد 

اليوم  ذكرى  مبنا�سبة  ال�سوي�سري، 

الوطني لبالده، اأعرب جاللته يف الربقية 

مبوفور  له  ومتنياته  تهانيه  اأطيب  عن 

االحتاد  ول�سعب  وال�سعادة،  ال�سحة 

التقدم  من  باملزيد  ال�سديق  ال�سوي�سري 

واالزدهار.

امللكي  ال�سمو  �ساحب  بعث  كما 

ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �سلمان  االأمري 

العهد رئي�س جمل�س الوزراء، حفظه اهلل، 

برمالن  غاي  الرئي�س  اإىل  تهنئة  برقية 

مبنا�سبة  ال�سوي�سري،  االحتاد  رئي�س 

ذكرى اليوم الوطني لبالده.

واأعرب �سموه، يف الربقية، عن اأطيب 

ال�سحة  مبوفور  له  ومتنياته  تهانيه 

وال�سعادة، ول�سعب االحتاد ال�سوي�سري 

ال�سديق باملزيد من التقدم والنماء.

امللك وويل العهد رئي�س الوزراء يهنئان 

رئي�س االحتاد ال�صوي�صري بذكرى اليوم الوطني
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لدى م�ساركته يف املرحلة الثانية من برنامج »رهان امل�ستقبل«.. الزياين:

ال�سباب �سفراء البحرين لإبراز مكانة اململكة باملحافل الإقليمية والدولية

بن  عبداللطيف  الدكتور  اأكد 

اخلارجية  وزير  الزياين  را�شد 

البحريني  بال�شباب  العناية  اأهمية 

وتوفري البيئة املنا�شبة لهم لتحقيق 

مكانة  الإبراز  وال�شعي  تطلعاتهم، 

جميع  يف  املتميزة  البحرين  مملكة 

تنفيًذا  والدولية،  االإقليمية  املحافل 

للتوجيهات امللكية ال�شامية من لدن 

حمد  امللك  اجلاللة  �شاحب  ح�شرة 

البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�شى  بن 

املوقرة  احلكومة  وجهود  املفدى، 

برئا�شة �شاحب ال�شمو امللكي االأمري 

�شلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد 

رئي�س جمل�س الوزراء.

األقاها وزير  كلمة  ذلك يف  جاء 

االت�شال  تقنية  عرب  اخلارجية، 

يف  م�شاركته  خالل  اأم�س،  املرئي 

اللقاء املفتوح �شمن املرحلة الثانية 

الذي  امل�شتقبل«  برنامج »رهان  من 

للتنمية  البحرين  معهد  ينظمه 

الفئة  �شمن  لل�شباب  ال�شيا�شية 

والذي  عاًما،   29-18 العمرية 

بني  تفاعلية  حوارات  يت�شمن 

من  وعدد  امل�شاركني  ال�شباب 

بهدف  القرار،  و�شناع  امل�شوؤولني 

والوالء  االنتماء  روح  تعزيز 

وتعزيز قيم املواطنة بني ال�شباب. 

ا�شتعر�س  املحا�شرة،  وخالل 

وزير اخلارجية مرتكزات ال�شيا�شة 

اخلارجية البحرينية والقائمة على 

ثقافته  ون�شر  ال�شالم  قيم  تعزيز 

وتر�شيخ  والعامل،  املنطقة  يف 

اأهم  واإبراز  االإن�شان  حقوق  قيم 

االإجنازات البحرينية يف هذا املجال، 

املمار�شات،  اأو  الت�شريعية  �شواء 

امل�شتدامة  التنمية  حتقيق  وكذلك 

جزءا  بو�شفها  املن�شود  واالزدهار 

اخلارجية  ال�شيا�شة  من  اأ�شا�شيا 

اململكة  واإبراز  البحرين،  ململكة 

التعاون  ملجل�س  اقت�شادية  بوابة 

لدول اخلليج العربية.

اخلارجية  وزير  اأكد  كما 

ب�شاأن  البحرين  مملكة  روؤية  على 

من  املنبثقة  اخلارجية،  ال�شيا�شة 

القائمة  املفدى،  امللك  جاللة  روؤية 

على االلتزام بقواعد القانون الدويل 

الدولية  واملواثيق  واملعاهدات 

مع  ودية  عالقات  وبناء  املختلفة، 

والتاأكيد  العامل،  دول  خمتلف 

ال�شوؤون  التدخل يف  على مبداأ عدم 

على  والعمل  للدول،  الداخلية 

ال�شلمية،  بالطرق  املنازعات  ف�س 

اجلوار  ح�شن  عالقات  وتعزيز 

عن  والدفاع  والعامل،  االإقليم  يف 

مقدمتها  ويف  العادلة  الق�شايا 

وم�شاعدة  الفل�شطينية،  الق�شية 

املجتمع الدويل يف مكافحة االإرهاب 

التع�شب  وحماربة  ومتويله، 

والتطرف والغلو.

بتوجيهات من الفريق اأول الركن 

اآل  عي�شى  بن  حممد  ال�شيخ  �شمو 

خليفة رئي�س احلر�س الوطني، رعى 

بن  �شلمان  ال�شيخ  �شمو  الركن  املقدم 

حممد بن عي�شى اآل خليفة قائد وحدة 

الطبية  املحا�شرة  اخلا�شة  العمليات 

التوعوية التي نظمتها رئا�شة احلر�س 

ويل  مركز  مع  بالتعاون  الوطني، 

الطبية  والبحوث  للدرا�شات  العهد 

حول  امللكية،  الطبية  اخلدمات  يف 

فريو�س كورونا )كوفيد-19(؛ بهدف 

اأ�شباب الفريو�س  ن�شر التوعية حول 

بح�شور  منه،  الوقاية  و�شبل 

و�شباط  والوحدات  الكتائب  قادة 

الوطني.   احلر�س  يف  االخت�شا�س 

وقدم املحا�شرة النقيب مرمي يعقوب 

غريب واملالزم اأول حممد ابراهيم اأبل، 

عن  تف�شيلي  �شرح  على  وا�شتملت 

فريو�س كورونا وطرق الوقاية منه، 

للربوتوكوالت  االإ�شارة  جانب  اإىل 

البحرين  مملكة  يف  املتبعة  ال�شّحية 

للحد من انت�شارها. 

 واأ�شار �شمو قائد وحدة العمليات 

الوطني  احلر�س  اأن  اإىل  اخلا�شة 

�شمو  الركن  اأول  الفريق  بتوجيهات 

خليفة  اآل  عي�شى  بن  حممد  ال�شيخ 

ومتابعة  الوطني،  احلر�س  رئي�س 

بن  عبدالعزيز  ال�شيخ  الركن  اللواء 

�شعود اآل خليفة مدير اأركان احلر�س 

اأق�شى  اتباع  على  يركز  الوطني، 

الطبية  للخدمات  اجلاهزية  درجات 

الرعاية  الوطني مبا يحقق  باحلر�س 

وذلك  والعالجية،  الوقائية  ال�شحية 

مبا مينع من انت�شار فريو�س كورونا 

م�شتويات  ورفع  )كوفيد-19(، 

احلر�س  منت�شبي  لدى  التوعية 

املحا�شرات  خالل  من  الوطني، 

�شموه  وعرّب  والتوعوية.    الطّبية 

مركز  من  للمحا�شرين  �شكره  عن 

ويل العهد للدرا�شات والبحوث؛ على 

على  للحفاظ  يبذلونها  التي  اجلهود 

خالل  من  اجلميع،  و�شالمة  �شحة 

والور�س  واالأن�شطة  املحا�شرات 

التدريبية.

احلر�س الوطني ينّظم حما�سرة 

طبية بالتعاون مع اخلدمات الطبية امللكية

لل�شوؤون  امللك  جاللة  م�شت�شار  خليفة  اآل  حممد  بن  اأحمد  بن  خالد  ال�شيخ  ا�شتقبل 

الدبلوما�شية، اأم�س االأحد، الدكتور حممد نذر اال�شالم �شفري جمهورية بنغالدي�س ال�شعبية 

لدى مملكة البحرين.

ورحب ال�شيخ خالد بن اأحمد بن حممد اآل خليفة بالدكتور حممد نذر اال�شالم، منوًها 

مبا ت�شهده عالقات ال�شداقة بني مملكة البحرين وجمهورية بنغالدي�س ال�شعبية من تطور 

وتقدم على خمتلف االأ�شعدة، مبا ي�شهم يف توطيد العالقات وتعزيزها، ويدعم امل�شالح 

امل�شرتكة ويعود مبزيد من النفع واخلري على البلدين وال�شعبني ال�شديقني، متمنًيا لل�شفري 

كل التوفيق والنجاح.

من جانبه، اأعرب الدكتور حممد نذر االإ�شالم عن اعتزازه بلقاء ال�شيخ خالد بن اأحمد 

بن حممد اآل خليفة، موؤكًدا حر�س جمهورية بنغالدي�س على امل�شي بعالقات ال�شداقة مع 

مملكة البحرين اإىل اآفاق اأو�شع يف �شتى املجاالت.

م�ست�سار جاللة امللك لل�سوؤون الدبلوما�سية 

ي�ستقبل �سفري جمهورية بنغالدي�س

ا�شتقبل رئي�س جمل�س ال�شورى علي بن 

�شالح ال�شالح، يف مكتبه اأم�س االأحد، �شفري 

�شلطنة ُعمان ال�شقيقة لدى مملكة البحرين 

مبنا�شبة  وذلك  املديلوي،  را�شد  بن  عبداهلل 

جمل�س  رئي�س  واأعرب  عمله.  فرتة  انتهاء 

التقدير  خال�س  عن  اللقاء  خالل  ال�شورى 

خالل  ال�شفري  بذلها  التي  الطيبة  للجهود 

منوًها  باململكة،  الدبلوما�شي  عمله  فرتة 

املتميزة  التاريخية  االأخوية  بالعالقات 

ُعمان  البحرين و�شلطنة  التي تربط مملكة 

والقطاعات،  املجاالت  خمتلف  يف  ال�شقيقة 

روؤى  يرتجم  مبا  تنميتها  على  واحلر�س 

كال  يف  احلكيمتني  القيادتني  وتطلعات 

اخلليجي  العمل  اأهداف  ويحقق  البلدين، 

وال�شداد  التوفيق  لل�شفري  متمنًيا  امل�شرتك، 

يف مهامه املقبلة.

رئي�س ال�سورى ي�سيد بجهود ال�سفري

 الُعماين يف تعزيز العالقات بني البلدين

النعيمي والرويلي ي�ستعر�سان التعاون 

الع�سكري بني البحرين وال�سعودية

مع  اأم�س،  االأركان،  هيئة  رئي�س  النعيمي  �شقر  بن  ذياب  الركن  الفريق  اجتمع 

الفريق اأول الركن فيا�س بن حامد الرويلي رئي�س هيئة االأركان العامة للقوات امل�شلحة 

ال�شعودية، يف قاعدة امللك �شلمان اجلوية بالقطاع االأو�شط باململكة العربية ال�شعودية، 

وذلك خالل زيارة رئي�س هيئة االأركان اإىل اململكة العربية ال�شعودية ال�شقيقة.

وجرى خالل االجتماع ا�شتعرا�س عالقات التعاون الع�شكري االأخوي القائم بني قوة 

دفاع البحرين والقوات امل�شلحة باململكة العربية ال�شعودية، و�شبل تعزيزها، وما ت�شهده 

اأ�شعدة العمل الع�شكري  هذه العالقة التاريخية الوطيدة من تطور وتقدم على خمتلف 

القوات  بني  امل�شرتكة  امل�شالح  يحقق  مبا  الدفاعي،  التعاون  جماالت  و�شتى  امل�شرتك 

امل�شلحة يف البلدين ال�شقيقني.

اأماكن  زيارة  جلنة  عقدت  كوهني،  دانيال  والع�شو  اللظي  دينا  املحامية  برئا�شة 

االحتجاز واملرافق اجتماعها العادي الثاين عن بعد، اإذ افتتحت اللجنة اجتماعها باالإ�شادة 

بجهود فريق البحرين الطبي من ال�شفوف االأمامية واجلهات امل�شاندة يف حملة الت�شدي 

و�شالمة  �شحة  حفظ  يف  الفاعل  ودورهم  )كوفيد-19(،  كورونا  فريو�س  جلائحة 

املواطنني واملقيمني، ومن ثم قامت با�شتعرا�س جممل قراراتها وتو�شياتها ال�شابقة وما 

اتخذ فيها من اإجراءات.

جمال  يف  الرقابي  الوطنية  املوؤ�ش�شة  دور  تفعيل  على  اللجنة  حر�س  منطلق  ومن 

حماية وتعزيز حقوق االإن�شان، ال �شيما ملراكز االإ�شالح والتاأهيل ودور الرعاية ال�شحية 

واالجتماعية والتعليمية و�شكن العمالة االأجنبية، اأو اأي مكان اآخر ي�شتبه يف اأن يكون 

موقًعا النتهاكات حقوق االإن�شان، فقد مت ا�شتكمال املناق�شة حول الزيارات امليدانية املزمع 

بع�س  اإىل  بزيارات  القيام  اإىل جانب  والتاأهيل،  االإ�شالح  مراكز  من  عدد  اإىل  بها  القيام 

ذوي  االأ�شخا�س  برعاية  املعنية  تلك  خا�شة  االجتماعية،  الرعاية  يف  املخت�شة  املراكز 

تلك  اإدارة  عن  امل�شوؤولني  قبل  من  تنفيذه  يتم  ما  على  كثب  لالطالع عن  وذلك  االإعاقة، 

حقوق  مبعايري  االلتزام  مدى  على  والوقوف  كورونا،  فريو�س  جائحة  ظل  يف  املراكز 

االإن�شان مع مرتاديها.

»الوطنية حلقوق« ت�ستكمل مناق�سة 

الرتتيبات لزيارة عدد من مراكز الإ�سالح والتاأهيل

الزياين  را�شد  بن  عبداللطيف  الدكتور  اأ�شاد 

وزير اخلارجية مب�شامني التوجيهات ال�شامية من 

لدن ح�شرة �شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى 

ورعاه،  اهلل  حفظه  املفدى،  البالد  ملك  خليفة  اآل 

والتي جاءت لدى ا�شتقبال جاللته، اأم�س، �شاحب 

ال�شمو امللكي االأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة ويل 

العهد رئي�س جمل�س الوزراء.

وقال اإن جاللة امللك املفدى عرّب يف توجيهاته 

املخل�شة  باجلهود  جاللته  اعتزاز  عن  ال�شامية 

العهد  ويل  امللكي  ال�شمو  �شاحب  يبذلها  التي 

لوطنه  خدمًة  اهلل،  حفظه  الوزراء،  جمل�س  رئي�س 

يف املجاالت كافة، م�شيًدا جاللته بالعمل املخل�س 

لفريق البحرين بقيادة �شموه يف الت�شدي جلائحة 

امللمو�شة  للنجاحات  جاللته  من  تقديًرا  كورونا، 

املخل�شة  واجلهود  البحرين،  فريق  حققها  التي 

على  حفاًظا  كورونا  جائحة  ملكافحة  بذلت  التي 

على  واملقيمني  املواطنني  جميع  و�شالمة  �شحة 

اأر�س مملكة البحرين.

واأ�شاف وزير اخلارجية اأن جاللة امللك املفدى 

جمل�س  منظومة  باأهمية  العميق  اإميانه  عن  عرّب 

التعاون لدول اخلليج العربية، و�شرورة احلر�س 

على متا�شك جمل�س التعاون وامل�شي قدًما لتعزيز 

ال�شامية  اأهدافها  نحو  اخلليجي  التعاون  م�شرية 

النبيلة، تاأكيًدا للعالقات التاريخية الوطيدة القائمة 

العربية  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�س  دول  بني 

ومواطنيها، وما يجمع بينهم من و�شائج وروابط 

القربى والتاريخ امل�شرتك وامل�شري الواحد. 

جاللة  اإليه  اأ�شار  مبا  اخلارجية  وزير  واأ�شاد 

اأهمية م�شامني »بيان العال« التي  امللك املفدى من 

االأ�شا�شي  للنظام  ال�شامية  االأهداف  على  توؤكد 

ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية، من تعزيز 

الرتابط والتن�شيق بني دول املجل�س، وهو ما يعرّب 

عن اإدراك جاللته واإميانه الثابت باأن تلك االأهداف 

حافظت  را�شخة  مبادئ  مبنزلة  كانت  ال�شامية 

من  العديد  وحتقيق  التعاون،  جمل�س  كيان  على 

املباركة  املجل�س  م�شرية  يف  املهمة  االإجنازات 

دول  قادة  وال�شمو  اجلاللة  اأ�شحاب  رعاها  التي 

املجل�س، حفظهم اهلل ورعاهم، بحكمتهم املعهودة، 

منذ انطالق م�شرية التعاون اخلليجي قبل اأربعني 

عاًما.

لفت  ملا  تقديره  عن  اخلارجية  وزير  واأعرب 

بيان  اأن  من  اهلل،  اأيده  املفدى،  امللك  جاللة  اإليه 

العال اأكد على اأمل مواطني دول املنطقة با�شتعادة 

مزيد  وحتقيق  الطبيعي  مل�شاره  امل�شرتك  العمل 

حفظه  جاللته  من  تاأكيًدا  والتكامل،  التعاون  من 

من  العال  بيان  ت�شمنه  ما  اأهمية  على  رعاه  اهلل 

اأهداف من �شاأنها تعزيز م�شرية التعاون اخلليجي 

امل�شرتك، وتوحـــيد جهود الدول االأع�شاء لتحقيق 

الرتابط  من  مزيــد  نحو  مواطنــيها  تطلعات 

التعاون  يحفــظ متا�شــك جمل�س  والتعاون، مبا 

وتعزيز اللحمة اخلليجية.

وزير اخلارجية ي�سيد مب�سامني التوجيهات

 امللكية ال�سامية لتعزيز م�سرية التعاون اخلليجي

�سّدد على »بيان الُعال« مبا ت�سّمنه من تاأكيد على وحدة ال�سف . وزير الإعالم:

توجيهات امللك توؤكد حر�سه على منظومة »التعاون« وتعزيز قوتها

اأكد علي بن حممد الرميحي وزير االإعالم 

امللك  اجلاللة  �شاحب  ح�شرة  توجيهات  اأن 

البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�شى  بن  حمد 

جمل�س  دول  بني  العمل  باأهمية  املفدى، 

و�شوالً  العربية  اخلليج  لدول  التعاون 

االأمن  على  للحفاظ  العال«  »بيان  الأهداف 

باخلري  يعود  ما  كل  وحتقيق  واال�شتقرار 

جاللة  حر�س  تعك�س  املنطقة،  دول  على 

جمل�س  منظومة  ا�شتمرار  على  املفدى  امللك 

اال�شرتاتيجية  قوتها  وتعزيز  التعاون، 

ودورها االإقليمي والدويل الفاعل يف خمتلف 

ق�شايا املنطقة. واأ�شار وزير االإعالم باعتزاز 

املفدى  امللك  جاللة  كلمات  ت�شمنته  ما  اإىل 

لدى ا�شتقبال جاللته، اأم�س، �شاحب ال�شمو 

اآل خليفة ويل  امللكي االأمري �شلمان بن حمد 

العهد رئي�س جمل�س الوزراء، من تاأكيد على 

ملجل�س  االأ�شا�شي  للنظام  ال�شامية  االأهداف 

يعزز  مبا  العربية،  اخلليج  لدول  التعاون 

الرتابط والتن�شيق بني دول املجل�س، واإ�شارة 

البيان ملا يعقده مواطنو دول املنطقة من اأمل 

الطبيعي  مل�شاره  امل�شرتك  العمل  با�شتعادة 

وحتقيق مزيد من التعاون والتكامل، بعيًدا 

التي  اجلامعة  املنظومة  �شفو  يعكر  عما 

نحر�س عليها جميًعا.

و�شدد وزير االإعالم على اأن »بيان العال« 

وحدة  تعزيز  على  تاأكيد  من  ت�شمنه  مبا 

وعدم  املجل�س،  دول  بني  والتما�شك  ال�شف 

التدخل يف ال�شوؤون الداخلية لدول املجل�س 

واحلفاظ على االأمن واال�شتقرار جلميع دول 

املنطقة، يعد �شبيلنا لتجاوز التحديات التي 

ال�شامية،  لالأهداف  حتقيًقا  باملنطقة  حتدق 

مبا يعود باخلري والنماء على دول املجل�س 

و�شعوبها ال�شقيقة.

وزير الإعالم
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يف اأّول اأيام رفع احلظر عن �صيده

الروبيــان »�صحيــح« و�صعــره يالمــ�س 3 دنانيــر للكيلــو

الناقلة الوطنية ت�صتعيد 80% من �صبكتها خالل مو�صم ال�صيف

طيــران اخلليـــج ت�صّيــر رحالت يوميـــة اإىل اإ�صطنبـــول 

رحالتها  زادت  اإنها  اخلليج  طريان  قالت 

املبا�صرة اإىل اإ�صطنبول لت�صبح يومية بدًءا من 

بف�صل  متثل  ا�صطنبول  اأن  اإىل  م�صرية  اليوم، 

مف�صلة  وجهة  املي�ّصرة  وقيودها  �صعبيتها 

للم�صافرين يف البحرين ودول جمل�س التعاون 

اخلليجي، اإذ قامت الناقلة الوطنية بزيادة عدد 

تلبية  يومية  لت�صبح  اإ�صطنبول  اإىل  رحالتها 

لرغبة عمالئها الكرام.

قال  اخلرب،  هذا  على  تعقيبه  معر�س  يف 

القائم باأعمال الرئي�س التنفيذي لطريان اخلليج 

يف  »نقوم  العلوي:  عبداحلميد  وليد  القبطان 

التي  االأ�صواق  اأو�صاع  اخلليج مبراقبة  طريان 

اإىل  للتعرف  كثب؛  عن  اإليها  عملياتنا  ن�صغل 

حجم الطلب على وجهات �صبكتنا املختلفة. مع 

التغري امل�صتمر للقيود والقوانني، نقوم بزيادة 

عدد رحالتنا مبا نراه يتنا�صب مع هذا الطلب، 

اإن  مل�صافرينا.  الق�صوى  املرونة  ي�صمن  ومبا 

يعد  ال�صوق  يف  الراهنة  االأو�صاع  مع  التكيف 

من االأولويات التي تتطلب منا اال�صتمرارية يف 

املرونة والتغيري؛ وهو االأمر الذي نفخر به«.

مو�صم  بداأت  قد  اخلليج  طريان  وكانت 

�صبكتها  من   %80 با�صتعادة  احلايل  ال�صيف 

ا�صتئناف  يف  ا�صتمرارها  مع  اجلائحة،  قبل  ما 

 2019 ل�صبكة  خدماتها  وا�صتعادة  عملياتها 

يف مدنها االأ�صلية. كما اأعلنت الناقلة الوطنية 

اإطالق جميع وجهاتها املو�صمية ل�صيف 2021 

بنجاح تام، وذلك برحالت مبا�صرة اإىل كل من 

ومالقا  اليونان،  يف  و�صانتوريني  ميكونو�س 

يف  ال�صيخ  و�صرم  واالإ�صكندرية  اإ�صبانيا،  يف 

الناقلة  رحالت  ا�صتئناف  اإىل  باالإ�صافة  م�صر، 

اإىل تبلي�صي يف جورجيا. وتقوم طريان اخلليج 

حالًيا بت�صيري رحالتها من واإىل اأبوظبي، ودبي، 

والكويت، والريا�س، وجدة، والدمام، واملدينة 

والدار  وعّمان،  والقاهرة،  وم�صقط،  املنورة، 

وفرانكفورت،  وباري�س،  ولندن،  البي�صاء، 

والرنكا،  وتبلي�صي،  واإ�صطنبول،  واأثينا، 

ودكا،  و�صنغافورة،  ومانيال،  وبانكوك، 

املالديف، وعدة وجهات يف  وكولومبو، وجزر 

الهند وباك�صتان.

�صهر  يف  اأعلنت  قد  اخلليج  طريان  وكانت 

ت�صغيلها  يتم  رحالتها  جميع  اأن  املا�صي  مايو 

مبا   ،%100 بن�صبة  تطعيمه  مت  طاقم  قبل  من 

ال�صيافة،  طاقم  واأفراد  الطيارون  ذلك  يف 

دي�صمرب  منذ  داخلية  تطعيم  بحملة  بداأت  اإذ 

اأفراد  تطعيم  خاللها  من  ت�صتهدف   2020

ال�صفوف  يف  وموظفيها  الت�صغيلي  طاقمها 

اإحدى  بكونها  الوطنية  الناقلة  وتفخر  االأوىل. 

على  القادرة  العامل  يف  الطريان  �صركات  اأوىل 

تاأمني راحة البال جلميع م�صافريها على اأي من 

ذلك،  اإىل  باالإ�صافة  املتنامية.  �صبكتها  وجهات 

التاأمني  اأعلنت يف وقت �صابق طرحها لتغطية 

جماًنا  )كوفيد-19(  فريو�س  �صد  ال�صحي 

جلميع احلجوزات على تذاكرها، والتي ت�صمل 

يف  ال�صحي  احلجر  ونفقات  ال�صحية  النفقات 

بـ)كوفيد-19(  االإ�صابة  اأو  الت�صخي�س  حال 

و�صتكون  ال�صفر.  اأثناء  يف  املتوقعة  غري 

التذاكر  ذلك  يف  مبا  املحجوزة،  التذاكر  جميع 

طريان  رحالت  على  لل�صفر  باالأميال،  امل�صدرة 

نوفمرب  مايو وحتى 10  بدًءا من 10  اخلليج 

)كوفيد-19(  بتاأمني  تلقائًيا  مغطاة   2021

جميع  تغطية  ويتم  اإ�صافية.  تكلفة  اأي  دون 

املذكورة،  التاأمني  لبولي�صة  وفًقا  امل�صافرين 

ت�صخي�س  حال  يف  امل�صافرين  تاأمني  �صيتم  اإذ 

ال�صفر  اأثناء  يف  بـ)كوفيد-19(  اإ�صابتهم 

الوطن  اإىل  العودة  يف  مل�صاعدتهم  باخلارج 

امل�صت�صفيات  ونفقات  الطبية  التكاليف  وحتمل 

يف  االإقامة  تكاليف  اإىل  باالإ�صافة  اخلارج،  يف 

على  التغطية  هذه  وتنطبق  ال�صحي.  احلجر 

التي ت�صريها طريان اخلليج  الرحالت اجلوية 

والتي حتمل اأرقام تذاكر طريان اخلليج، والتي 

يتم �صراوؤها من خالل املوقع االإلكرتوين للناقلة 

مكاتب  من  اأي  اأو  الدويل  ات�صالها  مركز  اأو 

مبيعات طريان اخلليج ووكالئها املعتمدين.

م�صطفى ال�صاخوري:

يوم  الروبيان  �صيد  عن  احلظر  رفع  رغم 

كانت  بال�صوق  كمياته  اأن  اإال  االأحد،  اأم�س 

�صعر  تراوح  اإذ  عالية،  واأ�صعاره  �صحيحة 

املركزي  بال�صوق  الروبيان »40 كيلًوا«  ثالجة 

�صعر  تفاوت  بينما  ديناًرا،   120 اإىل   90 بني 

 3.5 اىل   2.5 بني  الروبيان  من  الواحد  الكيلو 

من  عدد  وعزا  الروبيان.  حجم  بح�صب  دينار 

اجلّزافني وباعة االأ�صماك ب�صوق املنامة املركزي 

احلرارة،  درجات  يف  ال�صديد  االرتفاع  اإىل  ذلك 

و�صّح ال�صيد وبالتايل �صّح املعرو�س، كذلك قد 

يكون الأزمة »كورونا« �صبب غري مبا�صر، اإذ بقي 

ال�صوق املركزي بعدد قليل من الزبائن، وتوّزع 

النا�س لل�صراء من من اأ�صواقهم املحلية املتفّرقة.

و�صّجل �صعر الروبيان بعد رفع احلظر يوم 

 %50 اإىل  ت�صل  بن�صبة  ملحوًظا  ارتفاًعا  اأم�س 

الواحد  الكيلو  بيع  اإذ  املا�صي،  بالعام  مقارنة 

مبتو�صط 3 دنانري، مقارنة بـ2.2 دينار تقريًبا 

يف الفرتة نف�صها من العام املا�صي.

يف  ملحوًظا  ا  انخفا�صً ال�صوق  �صّجل  كما 

�صحيًحا  املعرو�س  بقي  اإذ  الروبيان،  كميات 

االأ�صماك  بائع  وقال  املا�صية.  باالأعوام  مقارنًة 

بال�صوق املركزي علي اأحمد اإن اأ�صعار الروبيان 

اإقبال �صئيل  املعرو�س مع  قلة  ب�صبب  ارتفعت 

العام  يف  الروبيان  �صّيادي  اإن  اإذ  مقارنة، 

املا�صي كانوا ي�صطادون كل يوم ما بني 8 اإىل 

10 ثالجات روبيان من احلجم الكبري، اأما هذا 

هذه  ن�صف  يتجاوز  ال  �صيدهم  فاأ�صبح  العام 

على  ال�صيد  تكاليف  ثبات  يعني  ما  الكمية، 

البّحارة مع ال�صح يف ال�صيد، وهو ما ينعك�س 

جولة  وخالل  االأ�صعار.  على  وا�صح  ب�صكل 

لـ»االأيام« ب�صوق املنامة املركزي لالأ�صماك الذي 

خال اإال من عدد قليل متفّرق من الزّوار، مل يكن 

ال�صوق يف اأف�صل حاالته، وهو االأمر الذي اأ�صار 

ال�صوق والباعة على حد  اإليه عدد من مرتادي 

�صواء، اإذ اأكدوا اأن ارتفاع االأ�صعار وت�صاويها مع 

االأ�صواق اخلارجية باملناطق انعك�س �صلًبا على 

و�صع ال�صوق املركزي، وحركة املبيعات فيه.

موؤكًدا اأهمية تطويع التكنولوجيا يف �صبيل تر�صيخ قيم اخلري والتعاون

ال�صايجي ي�صيد بالتوجيهات امللكية الداعية اإىل تر�صيد اخلطاب الإعالمي

البحرينية  ال�صحفيني  رئي�س جمعية  اأ�صاد 

�صاحب  ح�صرة  بتوجيهات  ال�صايجي  عي�صى 

عاهل  خليفة  اآل  عي�صى  بن  حمد  امللك  اجلاللة 

البالد املفدى، والتي اأكد خاللها اأهمية اأن يت�صم 

مبا  الو�صائل،  خمتلف  عرب  االإعالمي  اخلطاب 

ميثل  مبا  االجتماعي،  التوا�صل  من�صات  فيها 

النبيلة  والتقاليد  والعادات  املجتمعية  القيم 

وامل�صري  الهدف  وحدة  تر�صخ  التي  اجلامعة 

لدول  التعاون  جمل�س  دول  الأبناء  امل�صرتك 

اخلليج العربية كافة، وتر�صيخ الثقة واالحرتام 

بني املواطنني يف جمتمعنا الواحد، واالبتعاد عن 

كل ما يخل بوحدة الهدف.

اأن التوجيه امللكي يف �صاأن  واأكد ال�صايجي 

اإن  وقال  االأهمية،  غاية  يف  االإعالمي  اخلطاب 

هناك حاجًة ملحًة جًدا من اأجل تر�صيد اخلطاب 

االإعالمي عرب خمتلف الو�صائل، مبا فيها من�صات 

التكنولوجيا  وتطويع  االجتماعي،  التوا�صل 

والتاآزر  والتكافل  قيم اخلري  تر�صيخ  �صبيل  يف 

والتعاون، وعمالً بروح املحبة واالأخوة احلقة 

وعلى قاعدة االحرتام.

لالبتعاد  هناك �صرورًة  اإن  ال�صايجي  وقال 

وال�صغائن،  واحلقد  اخلالف  يثري  ما  كل  عن 

قد�صّيتها  لها  يكون  اأن  يجب  الكلمة  اأن  موؤكًدا 

واأن تكون جامعة ال مفّرقة، واأن تبني وال تهدم، 

من  وبروح  �صحيًحا  ا�صتخداًما  ت�صتخدم  واأن 

امل�صوؤولية وبكل م�صداقية.

اأكد عليه جاللة امللك املفدى  اأن ما  واأ�صاف 

امل�صرتك الأبناء دول  الهدف وامل�صري  من وحدة 

كافة  العربية  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�س 

يجب اأن يكون عنواًنا رئي�ًصا للخطاب االإعالمي، 

التوا�صل  و�صائل  يف  تناوله  يتم  ما  خا�صة 

على  العمل  يجب  اأنه  اإىل  م�صرًيا  االجتماعي، 

دول  اأبناء  كل  يجمع  الذي  الهدف  هذا  تر�صيخ 

جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية.

ما  على  جميًعا  العمل  يجب  اأنه  اأكد  كما 

دعا اإليه جاللة امللك املفدى من تعميق الثوابت 

جمل�س  دول  بني  امل�صرتك  للعمل  اجلامعة 

والروابط  اخلليجية  اللحمة  وتعزيز  التعاون، 

التي حتافظ على مكت�صبات  الوثيقة  وال�صالت 

امل�صرية التنموية املباركة.

واأ�صار اإىل اأن املنطقة تواجه حتديات كبرية 

جاللة  اأكد  كما  نبتعد  اأن  يجب  واأننا  وكثرية، 

ووحد  الهدف  بوحدة  يخل  عّما  املفدى  امللك 

الدول، واأن نعمل على تعزيز االأمن واال�صتقرار 

وما يعود علينا باخلري دائًما.

عي�شى ال�شايجي

ا�صتقبل امل�صت�صارة بودلمة.. الع�صفور: 

اخلطابات امللكية خريطة طريق لالإ�صالح

رنا بنت عي�صى: فر�س كبرية لتعزيز

 التعــاون مع اأمريكــا يف جمــال التعليــم

بنت  رنا  ال�صيخة  الدكتورة  ا�صتقبلت 

العام  االأمني  خليفة  اآل  دعيج  بن  عي�صى 

ملجل�س التعليم العايل نائب رئي�س جمل�س 

مبكتبها  العايل،  التعليم  جمل�س  اأمناء 

باأعمال  القائم  ناردي  مارغريت  اأم�س، 

لدى  االأمريكية  املتحدة  الواليات  �صفارة 

رّحبت  اللقاء،  وخالل  البحرين.  مملكة 

م�صيدًة  ناردي،  مبارغريت  العام  االأمني 

القوية  ال�صداقة  عالقات  به  تت�صم  مبا 

املتحدة  والواليات  البحرين  مملكة  بني 

االأمريكية من تقدم م�صتمر وعمل م�صرتك 

ملجاالت  اأرحب  اآفاق  لفتح  ومتوا�صل، 

طموحات  يلبي  مبا  الثنائي،  التعاون 

وتطلعات البلدين وال�صعبني ال�صديقني.

فر�س  وجود  العام  االأمني  واأكدت 

بني  امل�صرتك  التعاون  لتعزيز  كبرية 

التعليم  جمال  يف  ال�صديقني  البلدين 

لالرتقاء  يوؤدي  مبا  العلمي،  والبحث 

وتطوير  العايل  التعليم  موؤ�ص�صات  باأداء 

العملية التعليمية، واإيجاد م�صارات مرنة 

التعليم يف  العايل تعزز من دور  للتعليم 

مواجهة التحديات املختلفة، ودعم م�صرية 

التنمية والتقدم يف �صتى املجاالت، متمنيًة 

ملارغريت ناردي كل التوفيق والنجاح.

عن  مارغريت  اأعربت  جانبها،  من 

وتقديرها  العام،  االأمني  بلقاء  اعتزازها 

التعليم  تطوير  يف  تبذلها  التي  للجهود 

حققتها  التي  باالإجنازات  منوهًة  العايل، 

التعليم  توفري  يف  البحرين  مملكة 

كورونا  فريو�س  جائحة  خالل  للجميع 

من  املزيد  للمملكة  متمنيًة  كوفيد-19، 

الرقي واالزدهار.

ال�صيخ  بن  ال�صمالية علي  اأكد حمافظ 

اأن خطابات جاللة  عبداحل�صني الع�صفور 

امللك حمد بن عي�صى اآل خليفة ُتعد مرجًعا 

طريق  وخريطة  ووطنًيا،  فكرًيا  وثائقًيا 

للعهد االإ�صالحي جلاللة امللك املفدى.

املحافظ  ا�صتقبال  خالل  ذلك  جاء 

للم�صت�صارة الدكتورة لولوة بودالمة التي 

النهج  كتاب  من  ن�صخة  املحافظ  اأهدت 

عي�صى،  بن  حمد  خطابات  يف  الوطني 

على  املخل�صة  الوطنية  جهودها  �صاكًرا 

وتوؤرخ  توثق  التي  الوطنية  موؤلفاتها 

املفدى،  امللك  جلاللة  ال�صامية  اخلطابات 

القيم  لتكون مرجًعا ي�صتلهم منه اجلميع 

واملعاين الوطنية للحفاظ على مكت�صباتنا 

اإىل  م�صرًيا  االإ�صالح،  م�صرية  ودميومة 

املكتبات  اإثراء ورفد  اأنها �صوف ت�صهم يف 

الوطنية واالإقليمية والدولية حول الروؤية 

الدولة  لبناء  وتطلعاته  ال�صامية  امللكية 

الع�صرية املدنية املنفتحة على احل�صارات 

لن�صر ثقافة املحبة والتعاي�س وال�صالم.

بدء �صريان قرار اإلزامية الفح�س كل �صنتني 

للعاملني يف املحال ذات العالقة بال�صّحة

من  االأول  من  ال�صحة  وزارة  بداأت 

اإلزامية  قرار  تطبيق   2021 اأغ�صط�س 

يف  للعاملني  الدوري  الطبي  الفح�س 

املحال ال�صناعية والتجارية ذات العالقة 

اإلزامًيا  �صيكون  والذي  العامة،  بال�صحة 

اإىل  ال�صعي  اإطار  يف  وذلك  عامني،  كل 

اأي  من  العمال  خلو  من  التاأكد  �صمان 

�صحة  على  حفاًظا  �صارية،  اأمرا�س 

وال�صحة  واملقيمني  املواطنني  و�صالمة 

العامة باململكة.

اإلزامية  ال�صادر  القرار  وي�صتهدف 

ذات  املحال  يف  العاملني  جميع  فح�س 

من  والتاأكد  العامة،  بال�صحة  العالقة 

خلو العاملني بتلك املن�صاآت من االأمرا�س 

ال�صارية واملعدية.

ق�صم  رئي�س  اأكد  ال�صاأن،  هذا  ويف 

ال�صحة  باإدارة  االأغذية  �صحة  مراقبة 

العامة في�صل ال�صاري اأهمية �صدور قرار 

البحرينيني  للعاملني  الدوري  الفح�س 

ودوره  الغذائية،  املن�صاآت  يف  واالأجانب 

الفح�س  جتديد  من  والتحقق  التاأكد  يف 

قاعدة  توفري  مع  دوري،  ب�صكل  للعمال 

وت�صنيع  وبيع  تداول  حمال  يف  بيانات 

القانونية  االإجراءات  واتخاذ  االأغذية، 

الالزمة يف حال تاأخر اأو امتناع اأ�صحاب 

الدوري  الفح�س  اإجراء  عن  املوؤ�ص�صات 

للعاملني يف الوقت املحدد لهم.

اأن  اإىل  ال�صاري  في�صل  واأ�صار 

االإجراءات املتخذة بخ�صو�س الفحو�صات 

الطبية اخلا�صة بالعاملني تتم بعد التاأكد 

املفعول  �صارية  الفحو�صات  وجود  من 

مع  واملحال  باملن�صاأة،  العاملني  جلميع 

واملخالفات  بالزيارات  حم�صر  حترير 

اإعطاء فرتة زمنية  التي يتم ر�صدها مع 

ترتيب  مع  الو�صع  لت�صحيح  حمددة 

زيارات تفتي�صية اأخرى.

الدوري  الفح�س  وبخ�صو�س 

للعاملني يف �صالونات احلالقة والتجميل 

اأكدت  فقد  )امل�صاج(،  التدليك  وحمال 

رئي�س ق�صم �صحة البيئة االأ�صتاذة رجاء 

 15 رقم  القرار  �صــدور  اأن  ال�صلوم 

الدوري  بالفح�س  املعني   ،2020 ل�صنة 

كل  يلزمهم  املن�صاآت،  بهذه  للعاملني 

�صنتني باإجراء الفح�س.
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»حق« كلمة تنطق يف م�سلحة البع�ض من املح�مني

لالأ�شف ال�شديد ما عادت املهنة حتافظ على مبادئها، 

مهنة املحاماة وال�شرخة يف وجه الظلم وحتقيق العدالة، 

املحامني ينطقون بكلمة »حق« ولكنها  فهناك بع�س من 

بتوقيع  موظفيها  تلزم  حماماة  �شركة  م�شاحلهم،  وراء 

فيه  والذي  التحكيم  ب�شرط  م�شروطة  توظيف  عقود 

يتخلّى املوظف عن حقوقه وال�شتحالة حتّمله م�شاريف 

التحكيم، وذلك التفاف حول القانون بالقانون ومن قبل 

رجال القانون.

موظف يعمل بجد واجتهاد ل�شاحب عمل، متفانًيا يف 

عمله وخمل�س، عمل باجتهاد وطور عمل ق�شم من العدم 

لقرابة اأربع �شنوات. اأظهر اإبداعه يف قدرته على التطوير 

واأ�شبح يف اأول مرحلة الربح يف �شل�شلة حياة التجارة، 

وباأ�شبابها  اأرزاقهم  وتقطع  موظفيها  تف�شل  �شركة 

فرتة  انتهاء  هو  للف�شل  الرئي�شي  وال�شبب  اجلوهرية 

الدعم للموظف اأو الرغبة يف تقلي�س امل�شروفات.

يا الأ�شف الزمان، يف�شل املوظف ب�شبب اإعادة هيكلة 

فرتة  �شاغر يف  عن  االإعالن  ويتم  قانونية  مزعومة غري 

من  معدودة  اأيام  بعد  موظف  ويوظف  املوظف.  مهلة 

اإنهاء خدمة املوظف املف�شول تع�شفًيا، يا للعجب، اإعادة 

فقط!!،  واحد  موظف  بف�شل  تكون  ال�شركات  الهيكلة يف 

�شوؤال حرّي وزارة العمل التي مل ت�شتلم اأي اإخطار ب�شاأن 

اإعادة الهيكلة.

حقوق  �شرف  يرف�س  والقانون  احلقوقية  ُمّدعي 

املوظفني والتعوي�س عن الف�شل التع�شفي، وذلك من باب 

قانون  باأن  علًما  باالأحقية.  واالدعاء  واالأخوة  امل�شاعدة 

املوظف  بتعوي�س  العمل  �شاحب  اأجرب  بحريني  العمل 

�شهر خدمة،  باأجر يومني عمل عن كل  تع�شفًيا  املف�شول 

تعوي�س  بقانون  واأفتى  اجتهد  »القانون«  رجل  ولكن 

عنها  املعلن  غري  الهيكلة  اإعادة  ب�شبب  املف�شول  املوظف 

عليها  املوافق  وغري  االجتماعية  والتنمية  العمل  بوزارة 

ودون �شبب اأخطر املوظف به اأو اإخالل بقانون العمل، اأن 

يعّو�س باأجر يوم عمل واحد من كل �شهر خدمة.

رف�س البع�س من املحامني رفع دعوى �شد زميلهم 

املحامي.. ما اأن رفع املوظف البحريني دعوى �شد �شركة 

املحاماة ال�شرتداد حقه بالقانون اإال اأنه واجه �شعوبة يف 

اإيجاد حماٍم يرتافع يف دعواه، وتبنّي باأن املحاماة مهنة 

مادية وال متت باأي مبادئ اإن�شانية ون�شرة املظلوم على 

الظامل.

واعتدت  الدعوى  رف�شت  الكربى  املدنية  املحكمة 

�شرط التحكيم واملوظف يلزم مب�شاريف الدعوى.

و�شلّم  تع�شفًيا  وُف�شل  واجتهاد  بجد  عمل  املوظف 

جميع حقوق �شاحب العمل، فلماذا يا �شاحب القانون ال 

ت�شلمه حقوقه؟ اأهذا الق�شم الذي اأق�شمه املحامي بالدفاع 

عن احلق؟ اأاأنت ذات ال مت�س اأم اأن القانون فوقك اأنت يا 

مّدعي القانون؟

عاهدوا  ما  )رجال �شدقوا  اإال  عليها  ال يجيب  اأ�شئلة 

اهلل عليه(..

البي�ن�ت لدى املحرر

البحرين تنجح يف اإدارة امللف ال�سحي

ال �شك اأن اجلهود التي بذلتها مملكة البحرين يف �شبيل مكافحة 

املفدى  امللك  بتوجيهات �شاحب اجلاللة  انت�شار فريو�س كورونا 

حمد بن عي�شى اآل خليفة مل تذهب �شدى، حيث تعد البحرين من 

الدول القليلة على م�شتوى العامل التي ا�شتطاعت حما�شرة ومنع 

انت�شار الفريو�س منذ اجتياحه دول العامل، بف�شل اال�شرتاتيجية 

االأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  بقيادة  الوطني  الفريق  نفذها  التي 

مب�شتوى  الوزراء  رئي�س  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �شلمان 

عاٍل من االحرتافية والكفاءة، ومن خلفه الكوادر الطبية والعلمية 

والتمري�شية املدربة التي وقفت يف ال�شفوف االأمامية يف مواجهة 

الوطنية  احلملة  متثل  اجلهود،  لتلك  وا�شتمراًرا  الوباء.  انت�شار 

للتطعيم التي اأطلقتها البحرين خطوة كبرية �شمن اخلطوات التي 

مت اتخاذها ملحا�شرة الوباء، فتوفري الدولة اللقاح باملجان جلميع 

االإن�شاين  املواطنني واملقيمني على حد �شواء يعد ترجمة لاللتزام 

�شبيل حلماية  ذلك من  ملا يوفره  ب�شكل عام،  الدولة  تتبناه  الذي 

من  الكثري  اتبعته  الذي  النهج  وهذا  االإ�شابة،  خطر  من  اجلميع 

الدول ال �شيما الدول ال�شقيقة، وعلى راأ�شها ال�شعودية. 

ت�شجيل جناحات  البحرين  ا�شتطاعت  اخلطوات  تلك  وبف�شل 

امل�شابني،  الأعداد  التدريجي  االنحدار  مع  ال�شدد  هذا  يف  كبرية 

االإ�شابة،  من  املتعافني  الأعداد  الن�شبي  االرتفاع  يوازيها  والتي 

فروح الفريق واال�شطفاف خلف القيادة، وانت�شار الوعي ال�شحي 

مبخاطر انت�شار الفريو�س على االأمن ال�شحي، وتوفري االإمكانات 

اأجل اإجناح تلك  الطبية والب�شرية واالقت�شادية واالجتماعية من 

اجلهود، كانت مدعاة النتقال البحرين اىل م�شتويات غري م�شبوقة 

لالنت�شار،  ال�شوئية  االإ�شارات  موؤ�شرات  وفق  الوباء  مكافحة  يف 

حيث مت االنتقال من امل�شتوى االأ�شفر اىل امل�شتوى االأخ�شر الذي 

االأماكن  يف  الكمامة  تخلع  عربية  دولة  اأول  البحرين  اأن  يعني 

تخ�شع  لن  منا�شبات  هناك  اأن  يوؤكد  الطبي  الفريق  لكن  العامة، 

ملعطيات االإ�شارة ال�شوئية مل�شتوى االنت�شار؛ ملا حتمله التجمعات 

يحتاجه  وملا  العامة،  وال�شالمة  ال�شحة  على  من خماطر  خاللها 

االأمر من �شرورة اتباع االإر�شادات والطرق ال�شحية يف التعامل 

�شد  التطعيم  اأخذ  قد  اجلميع  اأن  على  واحلر�س  التهاون،  دون 

الفريو�س حتى ال تكون هناك ردة عك�شية، وتكلل اجلهود بالق�شاء 

التام على الفريو�س.

د. �سعاد يا�سنيد. �سع�د ي��سني

�سبكة ال�سرف ال�سحي احللم املن�سود للأه�يل بجبلة حب�سي

االأهايل يف جممع 435  ال�شحي �شار حلم  ال�شرف 

تخللتها  عجاف  �شنني  م�شي  بعد  حب�شي  جبلة  قرية 

جهود متوا�شلة لالأهايل بعد اأن �شهدوا الطفرة العمرانية 

متددت  بفعلها  والتي  الب�شيطة  قريتهم  يف  املتنامية 

بفاعلية  العمل  ال�شروري  من  و�شار  ال�شكنية  املناطق 

ال�شحي، وذلك بعد ما  للمطالبة بت�شييد �شبكة لل�شرف 

�شهدوا االآثار ال�شلبية على �شحة االإن�شان واملحيط البيئي 

ال�شرف  خلزانات  امل�شتمر  الفي�شان  ب�شبب  لالإن�شان 

االإجراءات  يف  العجز  ب�شبب  وذلك  املنزلية،  ال�شحي 

اخلدمية يف نزف خزانات ال�شرف ال�شحي.

لعدم  واالجتماعية  ال�شحية  لالأبعاد  االأهلي  الوعي 

ال�شحية  واملخاطر  ال�شحي  لل�شرف  �شبكة  توافر 

اأهداف  لثوابت  اإدراكهم  جانب  اإىل  للم�شكلة،  والبيئية 

امل�شروع الوطني للتنمية امل�شتدامة التي ت�شع العنا�شر 

التنموية والتطور احل�شري يف مقدمة اأولويات امل�شاريع 

حلياة  ال�شاحلة  البيئة  وتوفري  للتنمية  احلكومية 

يف  وباالأخ�س  االإ�شكانية  املواقع  يف  القاطنني  ومعي�شة 

املناطق التقليدية التي ت�شهد تطورا مت�شارعا يف ت�شييد 

التنموية والتي ت�شكل قرية جبلة حب�شي احد  امل�شاريع 

مقوماتها.

من هنا بادر جمموعة من ن�شطاء العمل االجتماعي برفع 

مقرتحاتهم يف عام 2008م اإىل املجل�س البلدي ال�شمايل.

ب�شبب  االأهايل  واقعها  التي عا�س  االأمل  اأن خيبة  اإال 

البلدي  املجل�س  قبل  من  ملطلبهم  االهتمام  اإعارة  عدم 

االأهايل  مبطالب  مذكرة  رفع  اإىل  دفعهم  املرحلة  تلك  يف 

بتاريخ 11 اأبريل 2011م اىل وزير االأ�شغال ومت ت�شليم 

ن�شخة منها اىل املجل�س البلدي بتاريخ 17 مايو 2011م 

بيد اأنه برغم كل تلك اجلهود التزال منطقة جبلة حب�شي 

تعاين من الفي�شانات املت�شاعدة خلزانات ال�شرف دون 

اأن يكون هناك مبادرة تذكر لبث روح االأمل لل�شكان بقرب 

حل امل�شكلة التي �شارت من املع�شالت املقلقة للمجتمع.

االإدارة  يف  ثقتهم  ي�شعون  حب�شي  جبلة  اأهايل  واإن 

ال�شكان  مطالب  لدرا�شة  االأ�شغال  �شوؤون  يف  املخت�شة 

ومراعاة التطور العمراين املت�شاعد يف املنطقة والت�شريع 

م�شروع  بت�شييد  املنطقة  احتياجات  بدرا�شة  البدء  يف 

يعي�شون  التي  املحنة  من  الإخراجهم  ال�شحي  لل�شرف 

واقعها املر، وذلك ما يتبناه ال�شكان يف اأن ي�شري واقًعا 

يف امل�شاريع احلكومية املقبلة باإذن اهلل.

ح�سني حم�دة

متفّوقة واأطمح للح�سول

على بعثة لدرا�سة الطب الب�سري

مدر�شة  من  متخرجة  متفوقة  بحرينية  طالبة  اأنا 

الق�شم  من   %98.2 مبعدل  للبنات  الثانوية  املعرفة 

الطب  درا�شة  يف  واأرغب  واأحياء(  )كيمياء  العلمي 

باأن  حلمي  لتحقيق  العربي؛  اخلليج  بجامعة  الب�شري 

العزيز  وطني  وارتقاء  بناء  يف  واأ�شهم  طبيبة  اأ�شبح 

ويكون يل الدور يف رفعة وازدهار مملكة البحرين. 

اأجل  من  الليايل  و�شهرت  طويلة،  �شنوات  در�شُت 

حتقيق حلمي وكي اأظفر مبقعد لدرا�شة الطب، ولطاملا 

كنت متفوقة يف درا�شتي، واأق�شي الكثري من ال�شاعات 

لتحقيق  نف�شي  على  و�شغطت  الدرا�شة،  يف  يومًيا 

بحق جميع  الوزارة  بقرار  اأتفاجاأ  بي  واإذا  املعدل،  هذا 

املتفوقني، حيث اقت�شرت بعثات الطب فقط للحا�شلني 

على معدل 99% فما فوق، فا�شطررت لت�شجيل رغبات 

ال اأرغب بها فقط كي ال ت�شيع علي البعثة. 

 %99 على  للحا�شلني  الطب  بعثات  ح�شر  اإن 

من  العديد  يحرم  املقاعد  وحمدودية  فقط  فوق  فما 

املتفوقني من فر�س درا�شة التخ�ش�شات التي يرغبون 

ويطمحون فيها منذ �شنوات.

ويل  ال�شمو  �شاحب  ح�شره  الوالد  �شيدي  اأنا�شد 

العهد رئي�س الوزراء املوقر، الإن�شايف وتوجيه الوزارة 

ملنح املتفوقني بعثات تتنا�شب مع ما حققوه من اإجناز 

تعليمي طوال 12 عاًما، حيث يجب اأن ت�شّجع الوزارة 

رغبات  على  بح�شولهم  تفّوقهم  حال  يف  الطالب 

ذي  ال�شباب  من  البحرين  جيل  يكون  لكي  يريدونها، 

ظل  يف  الغالية  مملكتنا  على  ويعود  النافع  االإنتاج 

امللك  اجلاللة  �شاحب  ح�شرة  ل�شيدي  الزاهر  العهد 

املفدى.

البي�ن�ت لدى املحرر

تق�عدت لظروف خ�رجة عن اإرادتي 

واأطمح يف احل�سول على وظيفة حل�جتي

اإدارة  املاج�شتري يف  �شهادة  اأحمل  بحريني  مواطن  اأنا 

�شركة  اإحدى  يف  اخلربة  من  �شنة   20 ولدي  االأعمال 

عن  خارجة  )لظروف  مبكًرا  تقاعدُت  الكربى  االت�شاالت 

واالإجناز  والتعلم  العمل  �شغف  لدي  والزال  اإرادتي(، 

وحتقيق االأهداف التي كنُت عليها طيلة م�شريتي العملية، 

ب�شبب  التي  ظرويف  ل�شعوبة  العمل  باب  اأطرق  ومازلت 

اأكرث من %90،  قر�شي، حيث ُيخ�شم من راتبي التقاعدي 

لكن دون جدوى، وقد طرقت باب وزارة العمل للنظر يف 

ال�شركات  املتاحة يف  ال�شواغر  باأن كثرًيا من  اأمري لعلمي 

ولكن  وتعليًما  يفوقني خربة  ال  الذي  االأجنبي  بها  ُيجلب 

ولكم  للحاجة  اأمري  يف  النظر  اأرجو  ا،  اأي�شً جدوى  دون 

جزيل ال�شكر واالمتنان.

البي�ن�ت لدى املحرر

ر�س� الإبراهيم

عبور

ده�سة الدكتور غيربي�سو�ض

ال�شحة  منظمة  عام  مدير  به  اأدىل  الذي  الت�شريح 

ت�شمن  غيربي�شو�س  اأدهانوم  تيدرو�س  الدكتور  العاملية 

من  عدد  يرافقه  بها  قام  التي  اجلوالت  خالل  م�شاهداته 

امل�شوؤولني يف عدد من اجلهات املعنية، ت�شريح جاء ليوؤكد 

حتى  بداأت  منذ  اجلائحة  مكافحة  مللف  احلكيمة  االإدارة 

اليوم. 

افتتاح  يف  احل�شور  �شمن  اأكون  باأن  ت�شّرفت  لقد 

اآخر  اإجناز  البحرين..  يف  العاملية  ال�شحة  منظمة  مكتب 

يح�شب للبحرين و�شط ظروف ا�شتثنائية ليربهن للعامل 

اأن البحرين هي الرقم ال�شعب يف معادلة النجاح.. وهي 

اليوم ت�شري بخطى ثابتة لتعانق ال�شحاب يف وقت التزال 

من  للحد  فعله  ميكن  عما  تت�شاءل  املجتمعات  بع�س  فيه 

انت�شار الوباء املتغلل. 

البحريني  بالنموذج  غيربي�شو�س  الدكتور  اعتزاز 

جاء  يومني  �شاهده خالل  وده�شته مبا  فراغ،  من  ياأِت  مل 

وجهود  مدرو�شة  خطط  لتنفيذ  وطبيعية  حتمية  نتيجة 

عليها  ارتكز  التي  العوامل  اأهم  ولعل  تهداأ.  مل  عمل  فرق 

عام  مدير  تقدير  بح�شب  جناحه  يف  البحريني  النموذج 

يف  و�شاهمت  اأدت  ثالث  عوامل  العاملية  ال�شحة  منظمة 

جناح التجربة وهي االبتكار، والتو�شع يف افتتاح املراكز، 

وكذلك امل�شاهمة الفاعلة للعنا�شر الب�شرية بدون ا�شتثناء 

وخا�شة م�شاركة املراأة يف العمل امليداين.. املراأة التي داأبت 

ن�شب  ووا�شعة  ال�شخ�شية  همومها  متنا�شية  العمل  على 

عينيها امل�شلحة العامة للوطن. 

املبادرات  يف  والتو�شع  االبتكار  نقطة  على  الت�شديد 

االأفكار  من  يحد  الذي  ال�شيق  ال�شندوق  من  واخلروج 

يف  املقبلة  املرحلة  عنوان  يكون  واأن  البد  االإبداعية، 

البحرين.. فنحن وهلل احلمد منتلك العقول املبدعة، ومنتلك 

وال  املجتهدة  الب�شرية  العنا�شر  ومنتلك  املنفذة  ال�شواعد 

تنق�شنا جراأة اتخاذ القرارات حتى واإن كانت غري ماألوفة 

للغري. فعلى �شبيل املثال، حظي مركز الفح�س باملركبات 

ذات  الدول  من  العديد  واقتب�شت  بل  وا�شعة  اإ�شادة  على 

الفكرة وكنا يف البحرين اأول من طبق ذلك. 

البحريني ح�س  ال�شارع  اأيقظ يف  الذي  الت�شريح  هذا 

واأن  البد  الوطني  الفريق  يف  املطلقة  الثقة  وعزز  الفخر 

يتم توثيقه واأر�شفته ليكون �شاهدا على جناح اململكة يف 

احتواء اجلائحة. االإ�شادة العاملية باحتواء مملكة البحرين 

هو  االأروع  ولعّل  رائع،  �شيء  االأزمة  اإدارة  يف  وجناحها 

حفظها للتاريخ وللم�شتقبل. فالتاريخ يعيد نف�شه باأ�شكال 

يف  النا�س  باأرواح  وفتكت  االأوبئة  ع�شفت  فكم  خمتلفة، 

املا�شي، ولذلك ينبغي اأال نغفل اأو نرتدد يف م�شاألة التوثيق 

واال�شتفادة من هذه التجربة على املدى القريب اأو البعيد. 

مييل قادة العامل اليوم اإىل التح�شري ملواجهة املزيد من 

االأوبئة ولعّل خري دليل على ذلك الرتتيب النعقاد موؤمترات 

دولية ملناق�شة خماطر االأوبئة املقبلة. ويف هذا ال�شدد تزداد 

قيمة توثيق التجربة البحرينية، من منطلق تعزيز الثيمة 

البحرينية يف املحافل الدولية وتعزيز الب�شمة البحرينية 

يف كل جمال. كما قد نحتاج تلك اخلطط املجربة لال�شتمرار 

لن�شطر ق�شة جناح جديدة تعرب  توقفنا يوما..  من حيث 

لالأجيال القادمة. 

البع�س  يظنه  قد  االأوبئة  ت�شوده  بع�شر  التفكري 

الواقعية  من  يحمل  اأنه  اإال  ومت�شائم،  ظالمي  تفكري  باأنه 

وقاية  )درهم  قيل  فقدمًيا  الكثري..  التدبري  يف  واحلر�س 

خري من قنطار عالج(. 

هم�سة: 

 النجاح يكون من ن�سيب من حتلّوا بال�سجاعة
 

اأن��سد �سركة

 الطريان ا�سرتج�ع نقودي

 63 العمر  من  اأبلغ  متقاعد  مواطن  اأنا 

اخلليجية  الدول  اأحد  اإىل  متوجًها  كنت  عاًما، 

ملوقف  وتعّر�شت  خليجية،  طريان  �شركة  عرب 

خ�شرت من خالله التذكرة البالغ قيمتها 270 

ديناًرا، وذلك ب�شبب عدم اإخطار �شركة الطريان 

حول ا�شرتاطات الدخول لتلك الدولة.

باإلزام  البحرين  مطار  �شركة  اأطالب  اأنا 

مكاتب ال�شفريات واملواقع االإلكرتونية ل�شركات 

الطريان اإخطار امل�شافرين ب�شروط ال�شفر وعدم 

باأنني كنت  الوقوع يف مثل هذه املواقف، علًما 

ب�شبب  الدولة  تلك  يف  طبيب  لزيارة  متوجًها 

اإ�شابة يف قدمي قبل ما يقارب 4 �شنوات.

البي�ن�ت لدى املحرر



تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين.

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

اإلعالنات: هاتف:  17581269 ـ 17617715 ـ فاكس 17617720.       املطبعة التجارية:  17617889

بعد الساعة السابعة مساء وأيام اإلجازات يرجى االتصال عىل هاتف: 36055472/ 36055480.

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744

اإلعالنات: هاتف:  17581269 ـ 17617715 ـ فاكس 17617720        املطبعة التجارية:  17617889

بعد الساعة السابعة مساًء وأيام اإلجازات يرجى االتصال عىل هاتف: 36055472/  36055480

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين.

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

اإلعالنات: هاتف:  17581269 ـ 17617715 ـ فاكس 17617720.       املطبعة التجارية:  17617889

بعد الساعة السابعة مساء وأيام اإلجازات يرجى االتصال عىل هاتف: 36055472/ 36055480.

ت�شدر عن م�ؤ�ش�شة »الأيام« للن�شر.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »الأيام« للن�شر - رقم الت�شجيل

املرا�شالت: �ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين

الإدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاك�ص: 17617111

الت�زيع:     هاتف: 17617733 - فاك�ص: 17617744

ال�شرتاكات: هاتف: 17617722 - فاك�ص: 17617744

الإعالنات: هاتف:  17581269 ـ 17617715 ـ فاك�ص 17617720        املطبعة التجارية:  17617889

بعد ال�شاعة ال�شابعة م�شاًء واأيام الإجازات يرجى الت�شال على هاتف: 36055472/  36055480
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وحتفيز  املحلي  الغذائي  املنتج  وت�شجيع  دعم 

ال�شركات البحرينية يف قطاع الأغذية.. هدف ينبغي 

اأن تتكاتف عدة جهات لتحقيقه بال�شكل الأمثل.

ثورة  اإرها�شات  هي  #لبنان  يعي�شه  ما 

يف  للع�شائر  انتفا�شة  من  يحدث  ما  اجلياع، 

جنوب لبنان ومقتل عنا�شر من حزب اهلل الإرهابي، 

يوؤكد اأن حاجز ال�شمت واخلوف بداأ يت�شدع..
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�شكة  اأول خط  �شابواي،  تاور  افتتاح   -  1870
باململكة  لندن  يف  العامل  يف  الأر�ض  حتت  حديد 

املتحدة.

الكندي،  التاريخ  اإ�شراب عام يف  اأول   - 1918
يف مدينة فانكوفر.

1934 - اأدولف هتلر ي�شبح قائداً لأملانيا.
1944 - اإن�شاء جمهورية مقدونيا ال�شرتاكية.

اأملانيا  عن  تنف�شل  ال�شرقية  اأملانيا   -  1945
الحتادية.

1956 - الربملان الفرن�شي يعلن معار�شته لقيام 
بذلك  ال�شوي�ض وان�شمت فرن�شا  قناة  بتاأميم  م�شر 

اإىل اململكة املتحدة واإ�شرائيل.

على  تتفقان  املتحدة  واململكة  ال�شني   -  1984
عودة م�شتعمرة هونغ كونغ اإىل احلكم ال�شيني عام 

.1997
دول  رابطة  يف  باك�شتان  قبول   -  1989
الكومنولث بعد اأن ا�شتعادت الدميقراطية لأول مرة 

منذ عام 1972.

1990 - القوات امل�شلحة العراقية تغزو الكويت 
وحتتلها لفرتة 7 اأ�شهر.

يف  رئا�شية  انتخابات  اأول  اإجراء   -  1992
كرواتيا، وذلك بعد انف�شالها عن يوغو�شالفيا.

تقاعد  ُيعلن  الربيطاين  امللكي  الق�شر   -  2017
الأمري فيليب دوق اإدنربه زوج امللكة اإليزابيث الثانية 

عن اأداء مهامه امللكيَّة بعد اأن بلغ ال�شاد�شة والت�شعني.

طرحت النجمة التون�شية لطيفة اأغنية وطنية جديدة بعنوان »يحيا ال�شعب«، بعد الأحداث الأخرية يف وطنها تون�ض، 

وذلك دعًما لقرارات الرئي�ض التون�شي قي�ض �شعيد بعد اإقالة احلكومة وجتميد الربملان ورفع احل�شانة عن نوابه.

نيللي كرمي ت�ستعد للزواج للمرة الثالثة من جنم الإ�سكوا�ش الق�ساء امل�سري ي�سدر حكًما ل�سالح حممد رم�سان يف دعواه �سد عمر اأديب

الفنانة  حتتفل  اأن  املقّرر  من 

قرانها  بعقد  كرمي  نيللي  امل�شرية 

ه�شام  ال�شابق  ال�شك�ا�ص  جنم  على 

بـ8  ي�شغرها  والذي  عا�ش�ر، 

�شن�ات، خالل فرتة قريبة.

ه�شام  على  بخط�بتها  واحتفلت 

وبع�ص  العائلة  وج�د  يف  عا�ش�ر 

التكتم  ال  وف�شّ املقّربني،  الأ�شدقاء 

حلني م�عد عقد القران.

بينما  عاًما،   47 الفنانة  وتبلغ 

ي�شغرها خطيبها ه�شام عا�ش�ر بـ8 

�شن�ات، اإذ اإنه يبلغ 39 عاًما.

وك�شفت النجمة نيللي كرمي، يف 

ت�شريح خا�ص لـ»�شدى البلد«، عن 

حقيقة زواجها خالل الفرتة املقبلة.

اأي  الآن  نحّدد حتى  وقالت: »مل 

م�عد لعقد القران ول �شّحة ل�ج�د 

حفل زفاف، اإذ �شنكتفي بكتب الكتاب 

القران  عقد  »�شيتم  واأ�شافت:  فقط«. 

امل�شل�شل،  ت�ش�ير  من  انتهائي  بعد 

املتحدة  ال�ليات  من  اأخي  وقدوم 

كرمي  نيللي  واختتمت  الأمريكية«. 

اأن  املمكن  »من  قائلة:  ت�شريحها 

اأكت�بر  �شهر  يف  القران  عقد  يك�ن 

حتى  ولكن  اجل�نة،  مهرجان  وقت 

لعقد  م�عد  يتحّدد  مل  اللحظة  هذه 

القران«.

ق�شت حمكمة جنح ال�شيخ زايد 

عمرو  الإعالمي  بتغرمي  مب�شر، 

ورف�ص  جنيه،  اآلف   10 اأديب 

لتهامه  املقابلة،  املدنية  الدع�ى 

ب�شب وقذف الفنان حممد رم�شان.

وقال طارق جميل �شعيد دفاع 

الإعالمي عمرو اأديب اإنه »�شيتقّدم 

با�شتئناف على احلكم يف الق�شية، 

على  احل�ش�ل  حاول  املدعي  واإن 

لكن  م�كله،  �شد  باحلب�ص  حكم 

املحكمة راأت عك�ص ذلك«.

وطالبت الدع�ى - التي اأقامها 

وكيالً  اجلندي  اأحمد  املحامي 

فيها   - رم�شان  حممد  الفنان  عن 

 1000001 قدره  بتع�ي�ص 

جنيه.

وجاء يف الدع�ى اأن »الإعالمي 

وظيفته  ا�شتغّل  اأديب  عمرو 

واأراد  بها،  العمل  ميثاق  وخالف 

�شحفًيا،  �شبًقا  لنف�شه  يحقق  اأن 

و�شهرة زائفة، عرب ت�جيه عبارات 

وت�شهري  وقذف  و�شب  واألفاظ 

بالفنان حممد رم�شان«.

»اأديب  اأن  الدع�ى  واأ�شافت 

ته  من�شّ خالل  من  رم�شان  هّدد 

الإعالمية، بق�شد النيل من �شمعته 

و�شرفه«.

ال�سّحة: 117 حالة 

م�سابة بكورونا ول وفيات

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

16849، ي�م اأم�ص 1 اأغ�شط�ص 2021، اأظهرت ت�شجيل 

117 حالة قائمة جديدة؛ منها 46 حالة لعمالة وافدة، 

قادمة  حالة  و13  قائمة،  حلالت  ملخالطني  حالة  و58 

من اخلارج، كما تعافت 125 حالة اإ�شافية لي�شل العدد 

مل  اإىل 266921. يف حني  املتعافية  للحالت  الإجمايل 

ت�شّجل وزارة ال�شّحة اأي حالة وفاة.

اأ�سمـــــاك ال�سلمــــــون حتتــــرق يف ميـــــاه املحيـــــط!

لأ�شماك  م�شّ�ر  مقطع  ن�شر  بعد  ب�شدمة،  بالبيئة  املهتمة  املنظمات  اأ�شيبت 

الهادئ، ويظهر على ج�شدها طفح جلدي  املحيط  مياه  »ال�شلم�ن« يف  ن�ع  من 

وحروق. ون�شر املقطع منظمة »ريفري كيرب« البيئية، غري الربحية، وتظهر اأ�شماك 

ال�شلم�ن وهي حترتق حتت املياه، وت�شري اإىل اأن ال�شبب ارتفاع درجات حرارة 

مياه املحيط، اإذ بلغت 70 درجة فهرنهايتية، اأي ما يعادل 21 درجة مئ�ية.

وقالت املنظمة اإنه مت التقاط الفيدي� يف 16 ي�لي� املا�شي، على نهر »ليتل 

وايت«، وه� جزء بط�ل 19 ميالً من نهر ك�ل�مبيا يف ولية وا�شنطن الأمريكية.

وقال بريت فاندين هي�فيل، املدير التنفيذي ملنظمة »ريفري كيرب«، اإن الأ�شماك 

و�شّبهها  فجاأة،  م�شارها  غرّيت  عندما  املحيط  من  النهر  اأعلى  يف  ت�شبح  كانت 

درجة  بلغت  قاتلة  �شاخنة  مياه  يف  ت�شبح  اإذ  حمرتق«،  »مبنى  من  بالهروب 

التي  احلرارة  درجات  من  اأعلى  فهرنهايتية، وهي  درجة  من 70  اأكرث  حرارتها 

حّددها قان�ن املياه النظيفة الذي يحظر ارتفاع درجة حرارة نهر ك�ل�مبيا مبا 

يزيد على 68 درجة فهرنهايتية، اأي 20 درجة مئ�ية.

وتابع: »من املحتمل اأن ال�شلم�ن كانت يف طريقها اإىل التب�ي�ص، ولكنها لن 

تك�ن قادرة على ذلك ب�شبب الإجهاد احلراري الذي ي�ؤدي اإىل نف�قها«.

بريطانيا تتجه لرفع البحرين

 من القائمة احلمراء �سحًيا

دول  اأربع  اإن  بريطاين  �شحايف  تقرير  قال 

ال�شلطات  قبل  من  ت�شنيفها  لتغيري  مر�ّشحة 

ال�شحية الربيطانية، من القائمة احلمراء اإىل القائمة 

الربتقالية، هذا ال�شهر، من بينها البحربن.

تليغراف  �شحيفة  ن�شرته  الذي  التقرير  واأ�شار 

اللندنية اإىل اأن الدول الأربع هي البحرين وباك�شتان 

وكينيا والهند، اإذ �شيتغرّي ت�شنيفها هذا ال�شهر اإىل 

ا كبرًيا يف  القائمة الربتقالية، بعد اأن �شهدت انخفا�شً

اأعداد الإ�شابات بفريو�ص ك�رونا ك�فيد-19.

ترفع  اأن  املت�قع  من  اأن  اإىل  التقرير  ولفت 

احلك�مة الربيطانية قي�د ال�شفر عن مطارات رئي�شة 

واأ�شرتاليا،  الأو�شط  وال�شرق  الأق�شى  ال�شرق  يف 

من بينها مطار البحرين الدويل، ومطار اإ�شطنب�ل، 

ومطار دبي، ومطار اأب�ظبي.
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نعتز بجهود ولي العهد رئيس الوزراء المخلصة والمقدرة خدمًة لوطنه.. الملك: 

 العمل بين دول التعاون وصواًل 
ألهداف »بيان العال« للحفاظ على األمن واالستقرار

أكد حض��رة صاح��ب الجالل��ة الملك حمد 
بن عيس��ى آل خليفة عاه��ل البالد المفدى 
حفظ��ه اهلل ورعاه على أهمي��ة العمل بين 
دول مجل��س التعاون لدول الخليج العربية 
وصواًل ألهداف »بي��ان العال« للحفاظ على 
األم��ن واالس��تقرار وتحقيق كل م��ا يعود 

بالخير على دول المنطقة.
ج��اء ذلك ل��دى اس��تقبال حض��رة صاحب 
الجالل��ة عاه��ل البالد المف��دى حفظه اهلل 
ورع��اه أمس في قص��ر الصافري��ة صاحب 
 الس��مو الملك��ي األمير س��لمان ب��ن حمد
آل خليف��ة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 

حفظه اهلل.
وج��رى خ��الل اللقاء اس��تعراض ع��دد من 
الهادف��ة  المحل��ي  الش��أن  القضاي��ا ذات 
للمزي��د م��ن التنمية والتط��ور في مملكة 

البحرين.
وأع��رب جاللة المل��ك المف��دى، أيده اهلل، 
ع��ن اعتزازه بالجه��ود المخلصة والمقدرة 
الت��ي يبذله��ا صاحب الس��مو الملكي ولي 
العهد رئيس مجل��س الوزراء خدمًة لوطنه 
في كافة المجاالت، مشيدًا جاللته بالعمل 
المخلص لفريق البحرين بقيادة سموه في 
التصدي لجائحة كورون��ا )كوفيد19( التي 

يتعرض لها العالم أجمع.
وأعرب جالل��ة العاهل المفدى عن تقديره 
للعط��اء المتواص��ل ال��ذي تبذل��ه جمي��ع 
الكف��اءات البحريني��ة في مختل��ف مجاالت 
المسيرة الوطنية، وبما تحققه من إنجازات 
رائ��دة تهدف إلعالء راي��ة الوطن في كافة 
المحافل على المستوى اإلقليمي والعالمي.
كما أش��اد صاحب الجالل��ة الملك المفدى 
حفظه اهلل خ��الل اللقاء، بعم��ق العالقات 
التاريخية الوطيدة القائمة بين دول مجلس 
التعاون لدول الخلي��ج العربية ومواطنيها 
في كافة المجاالت، مش��يرًا جاللته حفظه 
اهلل ورع��اه إلى م��ا تضمنه »بي��ان العال« 
من تأكي��د على األهداف الس��امية للنظام 
األساس��ي لمجل��س التعاون ل��دول الخليج 
العربي��ة بتعزي��ز الترابط والتنس��يق بين 
دول المجلس، وإش��ارة البي��ان لما يعقده 
مواطنو دول المنطقة من أمل باس��تعادة 
العم��ل المش��ترك إل��ى مس��اره الطبيعي 
وتحقيق مزيد م��ن التعاون والتكامل، وما 
يع��زز وح��دة الص��ف والتماس��ك بين دول 
المجل��س واألواصر التاريخية للود والتآخي 

بين مواطنيه.

وأكد جاللته حفظ��ه اهلل ورعاه على أهمية 
أن يتس��م الخط��اب اإلعالمي عب��ر مختلف 
التواص��ل  منص��ات  في��ه  بم��ا  الوس��ائل 
االجتماع��ي بم��ا يمثل القي��م المجتمعية 
والعادات والتقاليد النبيل��ة الجامعة التي 

ترس��خ وحدة اله��دف والمصير المش��ترك 
ألبن��اء دول مجل��س التعاون ل��دول الخليج 
العربية كافة وترسيخ الثقة واالحترام بين 
المواطنين في مجتمعنا الواحد، واالبتعاد 

عن كل ما يخل بوحدة الهدف.

وأشار جاللته أيده اهلل، إلى الثوابت الجامعة 
للعمل المش��ترك بي��ن دول المجلس في 
تعزيز اللحمة الخليجي��ة وتعميق الروابط 
والص��الت الوثيق��ة الت��ي تحاف��ظ عل��ى 
مكتس��بات المس��يرة التنموي��ة المباركة 

ل��دول المجل��س وتجم��ع وتع��زز التعاون 
ووحدة الدول في البناء نحو مس��تقبل واعد 

لجميع مواطني دول المجلس.

العاهل يستعرض 
مع ولي العهد 

رئيس الوزراء قضايا 
الشأن المحلي

نشيد بعمل فريق 
البحرين بقيادة 

ولي العهد رئيس 
الوزراء في التصدي 

لـ»كورونا«

أهمية اتسام 
الخطاب اإلعالمي 

عبر مختلف الوسائل 
بالقيم المجتمعية 
والعادات والتقاليد

 الملك يهنئ رئيس 
بنين بذكرى العيد الوطني

بع��ث حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة، عاهل 
الب��الد المفدى حفظ��ه اهلل ورعاه، برقية تهنئة إل��ى فخامة الرئيس 
باتريس تالون، رئيس جمهورية بنين، بمناسبة ذكرى العيد الوطني 
لب��الده. أعرب جاللت��ه في البرقية ع��ن أطيب تهاني��ه وتمنياته له 
بموفور الصحة والس��عادة ولشعب جمهورية بنين الصديق بالمزيد 

من التقدم واالزدهار.

 الملك يتلقى برقية شكر 
جوابية من رئيس بيالروسيا

تلقى حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك 
الب��الد المفدى حفظ��ه اهلل ورعاه برقية ش��كر جوابية من فخامة 
الرئيس إليكس��ان���در لوكاش��ينك���و رئيس جمهورية بيالروسيا 
الصديق��ة، وذل��ك ردًا على برقية التهنئة الت��ي بعث بها جاللته 

إليه بمناسبة ذكرى استقالل جمهورية بيالروسيا.

مستشار الملك للشؤون 
الدبلوماسية: عالقات صداقة 

متطورة بين البحرين وبنغالديش

اس��تقبل مستش��ار جاللة الملك للشؤون الدبلوماس��ية الشيخ خالد 
بن أحم��د بن محمد آل خليف��ة، أمس، س��فير جمهورية بنغالديش 

الشعبية لدى البحرين الدكتور محمد نذر اإلسالم.
وخ��الل اللق��اء، نوه الش��يخ خالد بن أحم��د بن محم��د آل خليفة بما 
تش��هده عالق��ات الصداقة بي��ن البحري��ن وجمهوري��ة بنغالديش 
الش��عبية م��ن تطور وتقدم عل��ى مختلف األصعدة، بما يس��هم في 
توطيد العالقات وتعزيزها ويدعم المصالح المشتركة ويعود بمزيد 
من النفع والخير على البلدين والش��عبين الصديقين، متمنيًا للسفير 
كل التوفي��ق والنج��اح. م��ن جانبه، أعرب الس��فير نذر اإلس��الم عن 
اعتزازه بلقاء الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، مؤكدًا حرص 
جمهورية بنغالديش على المضي بعالقات الصداقة مع المملكة إلى 

آفاق أوسع في شتى المجاالت.

الملك وولي العهد رئيس الوزراء 
يتلقيان برقيتي شكر جوابيتين من رئيس الجزائر

تلقى حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البالد 
المفدى حفظه اهلل ورعاه، برقية ش��كر جوابية من أخيه فخامة الرئيس 
عبدالمجيد تبون رئي��س الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الش��عبية 
الش��قيقة، وذل��ك ردًا على برقية التهنئ��ة التي بعث به��ا جاللته إليه 

بمناسبة ذكرى استقالل الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

كما تلقى صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حمد آل خليفة ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية شكر جوابية من الرئيس عبدالمجيد 
تبون رئي��س الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الش��عبية الش��قيقة، 
وذلك ردًا على برقية التهنئة التي بعث بها س��موه إليه بمناسبة ذكرى 

استقالل الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

 الملك وولي العهد رئيس الوزراء يهنئان 
رئيس االتحاد السويسري بذكرى اليوم الوطني

بع��ث حضرة صاح��ب الجاللة المل��ك حمد بن 
عيس��ى آل خليفة، عاهل البالد المفدى حفظه 
اهلل ورع��اه، برقية تهنئة إل��ى فخامة الرئيس 
غ��اي برم��الن، رئي��س االتح��اد السويس��ري، 
بمناس��بة ذكرى الي��وم الوطني لب��الده، أعرب 
جاللته في البرقية عن أطيب تهانيه وتمنياته 

له بموفور الصحة والس��عادة ولشعب االتحاد 
السويس��ري الصدي��ق بالمزي��د م��ن التق��دم 

واالزدهار.
كما بعث صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بن حمد آل خليف��ة، ولي العهد رئيس مجلس 
ال��وزراء، برقي��ة تهنئ��ة إل��ى رئي��س االتحاد 

السويسري غاي برمالن، بمناسبة ذكرى اليوم 
الوطني لبالده.

وأعرب س��موه في البرقية ع��ن أطيب تهانيه 
والس��عادة  الصح��ة  ل��ه بموف��ور  وتمنيات��ه 
ولشعب االتحاد السويس��ري الصديق بالمزيد 

من التقدم والنماء.

زار القوات المشتركة والقوات الجوية الملكية السعودية

 رئيس هيئة األركان يستعرض 
مع نظيره السعودي التعاون الدفاعي

اجتمع رئيس هيئة األركان الفريق الركن ذياب 
النعيمي أمس، مع رئيس هيئة األركان العامة 
للقوات المس��لحة السعودية الفريق أول الركن 
فياض الرويلي في قاعدة الملك سلمان الجوية 
بالقطاع األوسط بالمملكة العربية السعودية، 
وج��اء ذلك خالل زيارة رئي��س هيئة األركان إلى 

المملكة العربية السعودية الشقيقة.
وج��رى خ��الل االجتم��اع اس��تعراض عالق��ات 
التعاون العسكري األخوي القائم بين قوة دفاع 
البحرين والقوات المس��لحة بالمملكة العربية 
الس��عودية وس��بل تعزيزها وما تش��هده هذه 
العالق��ة التاريخية الوطيدة م��ن تطور وتقدم 
على مختلف أصعدة العمل العسكري المشترك 
وش��تى مجاالت التع��اون الدفاعي بم��ا يحقق 
المصالح المش��تركة بين القوات المسلحة في 

البلدين الشقيقين.
كما قام رئيس هيئ��ة األركان بزيارة إلى قيادة 
الق��وات المش��تركة وكان في اس��تقباله نائب 

رئي��س هيئ��ة األركان العام��ة قائ��د الق��وات 
المش��تركة المكل��ف الفري��ق الرك��ن مطل��ق 
األزيم��ع، حي��ث أطلعه خ��الل الزيارة على س��ير 
العملي��ات الجاري��ة التي تقودها ق��وات تحالف 
دعم الش��رعية باليمن وسبل دعمها وتعزيزها 

لضمان أمن واستقرار المنطقة.

بع��د ذل��ك زار رئي��س هيئ��ة األركان قيادة 
القوات الجوية الملكية الس��عودية وكان في 
اس��تقباله س��مو قائد القوات الجوية الفريق 
الرك��ن ترك��ي بن بن��در ب��ن عبدالعزيز وتم 
خ��الل الزيارة تبادل عدد م��ن المواضيع ذات 

االهتمام المشترك.
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وحداتها َمِبيعة على الخريطة.. خالد بن عبداهلل:

»وزارية البنية التحتية« تحيل »المدينة األنيقة« 
و»وان سنترال« إلى تسوية المتعثرة

أعلنت اللجنة الوزارية للمش��اريع 
التحتي��ة،  والبني��ة  التنموي��ة 
برئاس��ة نائ��ب رئي��س مجلس 
الوزراء الش��يخ خال��د بن عبد اهلل 
آل خليف��ة، عن إحالة مش��روعي 
تطوي��ر عق��اري متعثري��ن إل��ى 
التطوير  لجنة تس��وية مش��اريع 
العقاري��ة المتعثرة، ذات الصفة 

القضائية.
الوزاري��ة، وهي  اللجن��ة  وق��ررت 
الجه��ة المح��ددة م��ن مجل��س 
الوزراء الموقر بدراس��ة مش��اريع 
المتعث��رة  العق��اري  التطوي��ر 
المحال��ة إليه��ا من��ه عب��ر حصر 
الدي��ون وااللتزام��ات والحق��وق 
في كل مش��روع على حدة، إحالة 
مشروعي المدينة األنيقة و»وان 
تس��وية  لجن��ة  إل��ى  س��نترال« 
العقاري��ة  التطوي��ر  مش��اريع 

المتعثرة.
عب��ارة  األنيق��ة«  و»المدين��ة 
ع��ن مش��روع كائن ف��ي منطقة 
العري��ن، وه��و مك��ون م��ن 60 
فيال بيع��ت أغلبها على الخريطة 
م��ن قب��ل المط��ور ف��ي الع��ام 
2011، وكان مق��ررًا االنتهاء من 
المش��روع خ��الل ع��ام واحد من 
بدء التنفي��ذ، إال أن عْجز المطور 
المش��روع ترتب  عن اس��تكمال 
علي��ه إخالل��ه بالتزامات��ه تجاه 
المش��ترين والم��الك الذي��ن لم 

يتسلموا وحداتهم حتى اآلن.
س��نترال«  »وان  مش��روع  أم��ا 
الكائن بمنطقة الحد، فهو عبارة 
عن مبن��ى مكون من 40 ش��قة، 
إل��ى جانب ش��قق أخ��رى خاصة 
بنظام التمليك الحر، وقام مطور 
المش��روع ببي��ع وحدات��ه عل��ى 
الخريط��ة قبل إنش��اء مؤسس��ة 
التنظي��م العق��اري، عل��ى الرغم 
من قيام المؤسس��ة بعد تلقيها 
لش��كاوى م��ن المش��ترين بحثِّ 
المطور عل��ى توفيق أوضاعه، إال 
أن المطور لم يستجب لذلك، ولم 
يلتزم بتنفيذ المش��روع وتسليم 
وحداته إلى المشترين في الوقت 
المتفق عليه بموجب عقود البيع 
االبتدائي��ة، وقام كذل��ك برهن 
العق��ار الُمق��ام عليه المش��روع 
ل��دى أح��د المص��ارف المحلي��ة 

مقابل الحصول على تمويل.
وأكد الش��يخ خالد بن عبد اهلل آل 
خليف��ة، ح��رص اللجن��ة الوزارية 
والبني��ة  التنموي��ة  للمش��اريع 

التحتية، في إطار التكليف المسند 
إليه��ا من قب��ل مجلس ال��وزراء، 
التطوير  على متابع��ة مش��اريع 
لحفظ  وذلك  المتعثرة،  العقاري 
حقوق ومصال��ح األفراد وإرجاعها 
إل��ى أصحابه��ا، وحمايته��ا من 
االس��تغالل والتالع��ب، وإلنه��اء 
المش��اريع  ع��ن  التعث��ر  حال��ة 
المباعة عل��ى الخريطة دون أية 
أو تنظيمية  قانوني��ة  ضمان��ات 
ف��ي الفت��رة التي س��بقت صدور 
القان��ون رقم )27( لس��نة 2017 
بإص��دار قان��ون تنظي��م القطاع 
مؤسس��ة  وإنش��اء  العق��اري، 
التنظيم العقاري، وصواًل إلى طي 
هذه الصفحة تمامًا، والتأكد من 
أن تك��ون أوضاع كافة مش��اريع 
متوافق��ة  العق��اري  التطوي��ر 
تمامًا مع أح��كام القانون، وذلك 
البحرين  لمملك��ة  يحف��ظ  بم��ا 
س��معتها ومكانتها التي طالما 
م��الذًا  عنه��ا بوصفه��ا  ُعرف��ت 
آمن��ًا لالس��تثمار العق��اري ف��ي 
المنطق��ة من��ذ عق��ود طويل��ة، 
تلك الس��معة التي تعززت اليوم 
بفضل الخطوات الجادة المتخذة 
القط��اع وحوكمته وفق  لتنظيم 
العالمي��ة  الممارس��ات  أفض��ل 

المتبعة في هذا المجال.

الم��الك  إل��ى  دعوت��ه  د  وج��دَّ
والمشترين في مشاريع التطوير 
العق��اري المباع��ة وحداتها على 
الخريطة قبل صدور القانون رقم 
)27( لس��نة 2017 – إن وج��دت 
– ول��م يلت��زم مطوروها ببرنامج 
التنفي��ذ المتفق علي��ه بموجب 
عقود البيع، س��رعة التواصل مع 
المختص��ة  الحكومي��ة  الجه��ات 
للبت  الح��االت  بتل��ك  وإبالغه��ا 
فيها، واتخاذ ما يلزم حيالها من 
إج��راءات قانونية لحفظ وحماية 

حقوق ومصالح المتعاملين.
المش��روعين  هذي��ن  وبإحال��ة 
م��ن اللجن��ة الوزارية للمش��اريع 

التنموي��ة والبني��ة التحتي��ة إلى 
اللجنة  اللجنة القضائي��ة، تكون 
الوزارية، بتت في كافة المشاريع 
المحال��ة إليها من مجلس الوزراء 
اعتب��ارًا م��ن الع��ام 2014 الذي 
المرس��وم بقانون  ش��هد صدور 
رق��م )66( لس��نة 2014 بش��أن 
تسوية مشاريع التطوير العقارية 

المتعثرة، وعددها 14 مشروعًا.
الوزاري��ة من  اللجن��ة  وتمكن��ت 
إنهاء حالة التعثر عن 3 مشاريع 
وه��ي: الرفاع في��وز، والند مارك 
س��يتي في��و، وفيالم��ار، بط��رق 

ودي��ة دون إحالة تلك المش��اريع 
إلى اللجن��ة القضائية، وذلك من 
خ��الل المتابع��ة المباش��رة من 
قبل اللجنة الوزارية لمطوري تلك 
المش��اريع الذين التزموا بتنفيذ 

برنامج االستكمال.
أحالت  وعلى صعي��د متص��ل، 
اللجن��ة الوزاري��ة إل��ى اللجن��ة 
القضائية 11 مش��روع تطوير 
عق��اري متعث��رًا، وم��ن بينها 
وبوابة  فيوز،  الجفير  مش��روعا 
أم��واج، اللذان تمكن��ت اللجنة 
القضائي��ة م��ن إنه��اء حال��ة 

التعث��ر عنهم��ا وف��ق اآلليات 
والصالحي��ات  المح��ددة 
بموج��ب  للجن��ة  الممنوح��ة 
المرس��وم بقان��ون رق��م )66( 
لس��نة 2014. أم��ا المش��اريع 
األخ��رى وه��ي: ماريناويس��ت، 
وتالل الغروب، وبريز الس��يف، 
وبريز مارينا، ودار العز، ومارينا 
ري��ف، والعري��ن هومز، فهي ال 
تزال قي��د المتابع��ة من قبل 
اللجنة القضائية، يضاف إليها 
وهما  المستجدان  المشروعان 
المدينة األنيقة، ووان سنترال.

الشيخ خالد بن عبد اهلل آل خليفة

 »الوزارية« حريصة على متابعة المشاريع 
المتعثرة حفظًا للحقوق وحمايتها من االستغالل

 تعثر المشاريع العقارية جاء في فترة 
سبقت صدور القانون وإنشاء »التنظيم العقاري«

 البحرين مالذ آمن لالستثمار العقاري..
وتنظيم القطاع وحوكمته وفق أفضل الممارسات يعزز السمعة

 نعمل على طي صفحة »المتعثرة« 
والتأكد من ضمان توافق المشاريع مع القانون 

 سرعة اإلبالغ حال وجود مشاريع بيعت 
على الخريطة قبل 2017 ولم يلتزم مطوروها بالتسليم

الحرس الوطني ينظم محاضرة 
توعوية لمنتسبيه حول »كورونا«

بتوجيهات من رئيس الحرس الوطني الفريق أول الركن س��مو الشيخ 
محمد بن عيسى آل خليفة، رعى قائد وحدة العمليات الخاصة المقدم 
الركن س��مو الشيخ سلمان بن محمد بن عيسى آل خليفة المحاضرة 
الطبية التوعوية، التي نظمتها رئاس��ة الح��رس الوطني وبالتعاون 
مع مركز ولي العهد للدراس��ات والبحوث الطبية في الخدمات الطبية 
الملكية، حول فيروس كورونا )كوفيد 19( بهدف نش��ر التوعية حول 
أسباب الفيروس وسبل الوقاية منه، بحضور قادة الكتائب والوحدات 

وضباط االختصاص في الحرس الوطني. 
وق��دم المحاضرة، النقيب مريم غريب والمالزم أول محمد أبل، والتي 
اشتملت على ش��رٍح تفصيلٍي عن فيروس كورونا وطرق الوقاية منه، 
إل��ى جانب اإلش��ارة للبروتوك��والت الصّحي��ة المتبعة ف��ي البحرين 
للحد من انتش��ارها. وأش��اد س��مو قائد وحدة العمليات الخاصة إلى 
أن الح��رس الوطني بتوجيه��ات رئيس الحرس الوطن��ي الفريق أول 
الركن س��مو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، ومتابعة مدير أركان 
الحرس الوطني اللواء الركن الش��يخ عبدالعزيز بن س��عود آل خليفة، 
ف��ي اتباع أقصى درجات الجاهزية للخدمات الطبية بالحرس الوطني، 
بم��ا يحقق الرعاية الصحية الوقائي��ة والعالجية، وذلك بما يمنع من 
انتشار فيروس كورونا، ورفع مستويات التوعية لدى منتسبي الحرس 
الوطني م��ن خالل المحاضرات الطّبية والتوعوية، معبرًا س��موه عن 
ش��كره للمحاضرين من مركز ولي العهد للدراس��ات والبحوث، وعلى 
الجهود التي يبذلونها للحفاظ على صحة وس��المة الجميع، من خالل 

المحاضرات واألنشطة والورش التدريبية.

 ميرزا: افتتاح مقر إقليمي 
لـ»Quantum Age Cooperation« في البحرين

الطاقة  اس��تعرض رئيس هيئة 
الدكتور عبدالحسين  المستدامة 
ميرزا، خ��الل اس��تقباله بمكتبه 
ف��ي المرف��أ المال��ي وف��دا رفيع 
 Quantum المستوى من شركة 
برئاس��ة   Age Cooperation
ورئيس��ها  الش��ركة  مؤس��س 
 Faiz M. Choudry التنفي��ذي 
اإلدارة  م��ن  أف��راد  بحض��ور 
التنفيذية في الش��ركة والشريك 
للش��ركة في  والممثل  البحريني 
البحري��ن رج��ل األعم��ال ه��ادي 
العل��وي، افتتاح أول مقر ومصنع 
ف��ي  الش��ركة  أعم��ال  لمزاول��ة 
القارة  الش��رق األوس��ط وش��به 
الهندية من المملكة، باإلضافة 
إل��ى مناقش��ة ف��رص التع��اون 
الطرفي��ن  بي��ن  المش��تركة 
والخبرات  التجارب  تبادل  وفرص 
المتعلقة بتنويع مصادر الطاقة 
المس��تدامة وزيادة نصيبها في 
المزيج الوطني الكلي للطاقة في 

المملكة.
وخالل اللقاء، أشاد ميرزا بالخبرة 
العريقة للشركة التي تعد شركة 
 Quantum Age Cooperation
إح��دى أكبر الش��ركات األمريكية 
الرائدة ف��ي مجاالت التكنولوجيا 
وتقنية المعلوم��ات في مجاالت 
والطاق��ة  والتعلي��م  الصح��ة 
والزراعة إلى جانب مجاالت الذكاء 
الذكي��ة  والم��دن  االصطناع��ي 

باإلضافة  اإللكترون��ي،  واألم��ن 
إلى تصنيع المركبات التي تعمل 
وباإلنجازات  الشمسية،  بالطاقة 
العدة للشركة في هذه المجاالت 
لتحقي��ق  واألساس��ية  الحيوي��ة 
والتنمي��ة  الش��املة  النهض��ة 
مرئيًا  عرضًا  مقدمًا  المستدامة، 
الوطنية  الخط��ط  ح��ول  للوف��د 
وكف��اءة  المتج��ددة  للطاق��ة 
الطاقة وأبرز المش��اريع القائمة 
والمس��تقبلية في كال المجالين، 
إل��ى أهمي��ة المبادرات  متطرقًا 
ف��ي  المتضمن��ة  والسياس��ات 
الخطتي��ن الوطنيتين ف��ي إثراء 
الطاق��ة  قط��اع  ف��ي  الخب��رات 
المملك��ة  ف��ي  المس��تدامة 
والنهوض به، وما الفتتاح المقر 

 Quantum لش��ركة  اإلقليم��ي 
Age Cooperation في البحرين 
من أثر وعوائد إيجابية عدة تعزز 
الجهود المبذول��ة في المملكة، 
التنموي��ة  ال��رؤى  وتواك��ب 
القيادة  الش��املة التي وضعتها 
الرش��يدة وتس��هم ف��ي تحقيق 
الوطني��ة والدولي��ة  االلتزام��ات 
والعالمية للمملكة بما في ذلك 
أه��داف األمم المتح��دة للتنمية 
االقتصادية  والرؤية  المستدامة 
2030 والخطط الوطنية للطاقة 

المتجددة وكفاءة الطاقة. 
وفي هذا الس��ياق قال ميرزا: »إن 
لمث��ل هذه  المملك��ة  اجت��ذاب 
االس��تثمارات الهام��ة والكب��رى 
إنم��ا يعك��س ثق��ة المس��تثمر 

في البيئ��ة الممكن��ة والحاضنة 
مملك��ة  ف��ي  لالس��تثمارات 
البحرين، ويؤكد أهمية موقعها 
اإلستراتيجي ومكانتها بين دول 
المنطقة، وسيس��هم ف��ي تنويع 
الركائز االقتصادية في المملكة 
جدي��دة  عم��ل  ف��رص  وط��رح 

للمواطن البحريني«.
من جانبهم استعرض وفد شركة 
 Quantum Age Cooperation
أبرز إنجازات الش��ركة والتقنيات 
المبتك��رة  والتكنولوجي��ا 
المستخدمة لديها، وأعرب الوفد 
عن خالص ش��كرهم وتقديرهم 
لمي��رزا على ه��ذا اللق��اء المثمر 
مش��يدين بإنجازات المملكة في 

مجاالت الطاقة المستدامة.



لحين تطعيم 80٪ من فئة 40 عامًا فما فوق بالجرعة المنشطة

 »الفريق الوطني«: أهمية االلتزام بكافة 
اإلجراءات المندرجة تحت المستوى األصفر

أكد الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا )كوفيد 
19( على ضرورة التزام الجميع بمعايير التباعد االجتماعي 
ولب��س الكمامات، وااللت��زام بكافة اإلج��راءات التي تندرج 
تحت المستوى األصفر وفق آلية اإلشارة الضوئية لمستوى 
انتشار فيروس كورونا، والذي تم االنتقال إليه أمس، وذلك 
م��ن أجل الحفاظ على ما تحقق من تقدم ومكتس��بات في 

التصدي لجائحة فيروس كورونا.
 ويحدد المستوى األصفر اإلجراءات كما يلي:

فتح القطاعات التالية للمتطعمي��ن الذين أتموا 14 يومًا 
بعد الجرع��ة الثاني��ة والمتعافين من خالل إبراز الش��عار 
بالل��ون األخضر ف��ي تطبي��ق »مجتمع واع��ي«، ولمن هم 
دون ال� 12 عامًا بصحبة ش��خص متطعم أو متعاٍف، وذلك 

كالتالي:
 - المجمعات والمحالت التجارية.

- المناطق الداخلية والخارجية في المطاعم والمقاهي
- المناط��ق الداخلي��ة والخارجي��ة ف��ي المراك��ز الرياضية 

وصاالت التربية البدنية
- برك السباحة

- األلعاب الترفيهية
- إقامة المناس��بات والمؤتمرات بطاقة اس��تيعابية %50 

فقط.
- حضور الجماهير للفعاليات الرياضية بطاقة اس��تيعابية 

50% فقط.
- محالت الحالقة والصالونات ومحالت السبا
- دور السينما بطاقة استيعابية 50% فقط

ويحدد المس��توى األصفر عددًا من اإلجراءات للمتطعمين 
وغير المتطعمي��ن وهي دخول المراكز الحكومية، والمحال 

التجارية خارج المجمعات والمناطق الخارجية في المطاعم 
والمقاه��ي، والمناط��ق الخارجي��ة ف��ي المراك��ز الرياضية 

وصاالت التربية البدنية.
ويتضم��ن المس��توى األصف��ر أيض��ًا إجراءات الس��ماح 
بإقام��ة المناس��بات الخاصة في المن��ازل بما ال يتعدى 
30 ش��خصًا، وإتاح��ة خيار الحضور بمؤسس��ات التعليم 
والتدري��ب، مع اإلبق��اء على معايي��ر التباعد االجتماعي 
ولب��س الكمامات، ومواصلة اتب��اع اإلجراءات االحترازية 

للحد من انتشار الفيروس.
كما تبقى القطاعات األساسية مفتوحة أمام الجميع، وهي 

كالتالي:
 -الهايب��ر ماركت، والس��وبر ماركت، والب��رادات والبقاالت، 

ومحال بيع الخضراوات واألسماك واللحوم الطازجة.
-المخابز اليدوية واآللية.

-محطات تعبئة الوقود ومحال تعبئة الغاز الطبيعي.
-المؤسس��ات الصحية الخاصة، فيما ع��دا بعض الخدمات 

الصحية التي يصدر بها تعميم من الهيئة الوطنية لتنظيم 
المهن والخدمات الصحية.

-البنوك والمصارف ومحال الصرافة.
-المكاتب اإلدارية للمؤسس��ات والشركات، والتي ال يتصل 

نشاطها بشكل مباشر مع الزبائن.
-المحال العاملة في استيراد وتصدير البضائع وتوزيعها.

-ورش وكراج��ات تصلي��ح وصيانة المركب��ات ومحال قطع 
الغيار.

-قطاع اإلنشاءات والصيانة.
-المصانع.

-محال االتصاالت.
-الصيدليات.

يذك��ر أنه من أج��ل الحفاظ عل��ى ما تحق��ق من تقدم 
ومكتس��بات في التصدي لجائحة فيروس كورونا، ونظرًا 
لزي��ادة انتش��ار الفي��روس المتحور »دلتا« ف��ي العديد 
م��ن دول العال��م إلى جان��ب ثبات فاعلي��ة التطعيمات 
والجرعات المنش��طة منه ف��ي تعزيز المناع��ة وحماية 
أفراد المجتمع من تداعيات اإلصابة بالفيروس، سيكون 
المس��توى األصفر الح��د األدنى آللية اإلش��ارة الضوئية 
حتى االنته��اء من تطعي��م ما نس��بته 80% من الفئة 
العمري��ة البالغة 40 عامًا فما فوق بالجرعة المنش��طة 
من التطعي��م المضاد للفيروس الذي��ن تنطبق عليهم 
ش��روط الجرعة المنش��طة. وحتى تحقيق ذلك فس��يتم 
حس��ب نس��بة متوس��ط الحاالت القائم��ة الجديدة من 
إجمالي الفحوصات االنتقال بين المستويات األصفر، أو 
البرتقال��ي، أو األحمر فقط، وفق آلية اإلش��ارة الضوئية 

لمستوى انتشار فيروس كورونا.
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 بدء سريان قرار إلزامية الفحص الطبي 
الدوري للعاملين في المحالت الصناعية والتجارية

بدأت وزارة الصح��ة اعتبارًا من أمس، بتطبيق 
قرار إلزامية الفح��ص الطبي الدوري للعاملين 
في المحالت الصناعية والتجارية ذات العالقة 
بالصح��ة العام��ة وال��ذي س��يكون إلزاميا كل 
عامين، في إطار السعي إلى ضمان التأكد من 
خل��و العمال م��ن أي أمراض س��ارية، وحفاظًا 
على صح��ة وس��المة المواطني��ن والمقيمين 

والصحة العامة بالمملكة.
ويس��تهدف القرار الصادر إلزامية فحص كافة 
العاملي��ن ف��ي المحال ذات العالق��ة بالصحة 
العام��ة والتأك��د م��ن خل��و العاملي��ن بتلك 

المنشآت من األمراض السارية والمعدية.
وأكد رئيس قسم مراقبة صحة األغذية بإدارة 
الصح��ة العامة فيصل الس��اري، أهمية صدور 
قرار الفح��ص ال��دوري للعاملي��ن البحرينيين 
واألجان��ب في المنش��آت الغذائي��ة ودوره في 
التأك��د والتحقق من تجدي��د الفحص للعمال 
بش��كل دوري م��ع توفي��ر قاع��دة بيان��ات في 
محالت ت��داول وبيع وتصني��ع األغذية واتخاذ 
اإلج��راءات القانونية الالزمة ف��ي حال تأخر أو 
امتناع أصحاب المؤسس��ات عن إجراء الفحص 

الدوري للعاملين في الوقت المحدد لهم.

وأش��ار إلى أن اإلج��راءات المتخ��ذه بخصوص 
الفحوص��ات الطبي��ة الخاص��ة بالعاملين تتم 
بع��د التأك��د م��ن وج��ود الفحوصات س��ارية 
المفعول لجميع العاملين بالمنشأة والمحالت 
مع تحرير محضر بالزي��ارات والمخالفات التي 
يت��م رصده��ا مع إعط��اء فترة زمني��ة محددة 
لتصحيح الوض��ع مع ترتيب زيارات تفتيش��ية 

أخرى.
وبخص��وص الفح��ص ال��دوري للعاملي��ن في 
صالون��ات الحالقة والتجمي��ل ومحال التدليك 

»المس��اج«، أكدت رئيس قس��م صح��ة البيئة 
رجاء الس��لوم أن ص��دور القرار رقم 15 لس��نة 
2020 المعن��ي بالفح��ص ال��دوري للعاملين 
بهذه المنش��آت يلزمه��م كل س��نتين بإجراء 

الفحص.
وأشارت إلى أنه تسهياًل لحجز مواعيد للفحص 
الطبي الدوري للعاملي��ن ممن ينطبق عليهم 
إلزامية الفحص الدوري بحس��ب القرار رقم 15 
لس��نة 2020 فقد أضيفت خاصية حجزالموعد 
Bahrain. عبرالبوابة الوطنية لمملكة البحرين

bh، موضح��ًة أنه تم في 31 ديس��مبر 2020 
تنظيم ورش��ة تعريفي��ة بالقرارعق��دت بمقر 
غرفة تجارة وصناعة البحرين لتعريف أصحاب 
األعم��ال المعنيين وذلك بالتع��اون مع هيئة 
تنظيم س��وق العمل، وبالمش��اركة والتعاون 
والتنسيق مع عدد من الجهات المعنية كوزارة 
الصناعة والتج��ارة والهيئ��ة الوطنية لتنظيم 
والمؤسس��ات  الصحي��ة  والخدم��ات  المه��ن 
الصحي��ة المرخص��ة وغيره��ا بتنفي��ذ الق��رار 
رق��م 15 لس��نة 2020 بش��أن تنظيم الفحص 
الطبي الدوري للعاملين في المحال الصناعية 
والتجارية ذات العالقة بالصحة العامة والقرار 
رقم 14 لس��نة 2020 بش��أن تحدي��د المحال 
التجاري��ة والصناعي��ة ذات العالق��ة بالصحة 
العامة والمهن التي تمارس بها والصادر عن 

وزيرة الصحة.
كما س��يتم العمل على إرس��ال بريد إلكتروني 
تذكي��ري إلخطار جميع أصح��اب األعمال بقرار 
الفح��ص م��ع التعريف بالمؤسس��ات الصحية 
المصرح لها بإجراء الفحص للعاملين بالمهن 
التي تمارس في المح��ال التجارية والصناعية 

ذات العالقة بالصحة العامة.

وأفاد كل من رئيس قسم صحة البيئة ورئيس 
قس��م مراقبة األغذية بأنه وف��ي حال اإلخطار 
بوج��ود أي عامل مصاب بم��رض معد في أحد 
المؤسس��ات الخاضع��ة للرقاب��ة الصحية من 
قبل قس��م مكافحة األم��راض المعدية بوزارة 
الصحة فإنه س��يتم إيقاف العامل فورًا واتخاذ 

اإلجراءات الالزمة بشأن ذلك. 
ونوها إلى أنه سيمنح العامل شهادة من الجهة 
اإلداري��ة المعنية تثب��ت خلوه م��ن األمراض 
السارية، بعد إجراء الفحص الطبي الدوري له، 
وسداد الرسوم المقرر لها. كما ال يجوز للعامل 
بحس��ب القرارالصادر االس��تمرار في مباش��رة 
العمل إذا انتهت صالحية الشهادة، ما لم يتم 

الحصول على شهادة جديدة.
وحول آلية اإلج��راءات المتخذه وآلية التطبيق، 
ت��م التأكيد ب��أن بدء س��ريان الق��رار يعكس 
الحكوم��ي  االلت��زام  م��دى  األول��ى  بالدرج��ة 
ومس��توى االهتم��ام بتعزيز الصح��ة العامة 
وحماي��ة األف��راد والحف��اظ عل��ى س��المتهم 
والحد من فرص انتشار األمراض المعدية في 
المجتمع البحريني، بما يحفظ صحة وس��المة 

الجميع.

 »الصحة« تطالب أطباءها 
بتحمل تكاليف تراخيصهم المهنية السنوية

أيمن شكل «

علم��ت »الوطن« بتلق��ي األطب��اء العاملين في 
الصحي��ة  والمراك��ز  الحكومي��ة  المستش��فيات 
رسائل على بريدهم اإللكتروني الخاص بالعمل 
تطالبهم بدفع تجدي��د تراخيص مزاولة المهنة 

التي كانت تدفعها الوزارة عنهم سنويا.
وعب��ر أطباء عن اس��تياءهم من الق��رار الذي بدأ 
تفعيل��ه اعتبارا من 3 ماي��و الماضي، على جميع 
المهنيي��ن العاملي��ن ف��ي جمي��ع المؤسس��ات 
الصحي��ة، وحملهم المس��ؤولية الش��خصية عن 
تجديد تراخيص مزاولة المهنة بعد دفع الرسوم 
المس��تحقة، والبالغ��ة 90 دينارا س��نويا، كانت 

ال��وزارة تق��وم بتعويضه��م عنها بع��د تقديم 
األرصدة التي تفيد بسداد الرسوم.

وأك��د األطباء أن القرار جاء في وقت غير مناس��ب 
خاصة في ظل جائح��ة كورونا )كوفيد�19(، التي 
ما زال��ت تضاعف مخاطر المهن��ة لكافة األطباء، 
مش��يرين إلى أن زمالءهم العاملين في الصفوف 
األمامية، قد تم تعويضه��م ومكافأتهم، بينما 
جميعهم يعمل في مواقع عمل تتس��م بالخطر، 

ولم يقصروا في أعمالهم.
ولف��ت األطب��اء إل��ى أن المستش��فيات الخاصة 
تقوم بتجديد تراخي��ص األطباء العاملين لديها 
نيابة عنه��م، بينما تح��اول ال��وزارة توفير مبلغ 
زهي��د ف��ي الميزانية، وتحاول إجب��ار األطباء على 

دفع��ه، مما س��يؤثر على العاملين ف��ي المهنة 
ل��دى مستش��فيات ال��وزارة، وتس��اءلوا: هل هذا 
ه��و التقدير لألطباء العاملين ف��ي الوزارة؟ وهل 

تستبدل الوزارة تكريم األطباء بمعاقبتهم؟.
ووجه األطباء مناشدة إلى رئيس المجلس األعلى 
للصحة للتدخل العاج��ل لوقف هذا القرار أو على 
أقصى تقدير، بتأجيله حتى انتهاء جائحة كورونا 
)كوفي��د19(. يأت��ي ه��ذا الق��رار، عش��ية اإليجاز 
اإلعالمي الذي قدمته وزيرة الصحة فائقة الصالح 
قبل أسبوع، لإلعالن عن المنظومة الصحية حيث 
سيتحّول دور الوزارة من مقدم للخدمات الصحية 
العالجية إلى منظم ومراقب، ويتم تطبيق اإلدارة 

الذاتية للمستشفيات والمراكز الصحية.

أمانة العاصمة تنفذ أعمال الصيانة 
لمكيفات »المنامة المركزي«

أك��دت أمان��ة العاصمة مباش��رتها ف��ي تنفيذ أعم��ال الصيانة 
الش��املة للمكيفات المركزية في س��وق المنامة المركزي وذلك 
ضم��ن األعمال الدوري��ة للصيانة العامة بهدف تحس��ين كفاءة 
مستوى التبريد لمكيفات الهواء ورفع مستوى الخدمة إلى جانب 
المحافظة على األجواء الصحية الداخلية للتجار والمرتادين، حيث 
تم البدء بأعمال الصيانة للمكيفات المركزية بتوفير قطع الغيار 

الالزمة واجراء عملية التنظيف للمرشحات. 
واش��ارت األمانة الى ان مش��روع صيانة المكيفات المركزية يتم 
على عدة مراحل في أقس��ام الس��وق من أجل الحفاظ على حركة 
البي��ع دون الح��اق الض��رر على تجار الس��وق المرك��زي، حيث تم 
العمل أيضًا على تعقيم الحواجز البالستيكية إلعادة استخدامها 
على مداخل ومخارج الس��وق به��دف تقليل دخول الهواء الخارجي 

إلى السوق. 
وأوضحت أن العمل جار على 30 مكيفًا من أصل 50 بقس��م البيع 
بالتجزئة والخضار المحلية س��يتم االنتهاء منها خالل األس��بوع 
الجاري حسب الجدول المعد للصيانة العامة ليشمل كافة أقسام 
س��وق المنامة المركزي، مؤكدة أنها تسعى بشكل مستمر إلى 
تلبي��ة متطلبات س��وق المنام��ة المركزي من منطل��ق حرصها 
على تطويره وتهيئته لمواكبة احتياجات التجار والمس��تهلكين 
ومرتادي��ه عن طري��ق توفير المقومات الرئيس��ة الضرورية من 

أعمال تطويرية مستمرة تساهم في تعزيز مكانته.

 يوليو يحقق أدنى إصابات 
بـ»كورونا« منذ مطلع العام 

أحمد خالد «

أظهرت بيانات وزارة الصحة أن شهر 
يوليو حقق أدنى عدد من اإلصابات 
منذ  )كوفي��د19(  بفي��روس كورونا 
بداي��ة الع��ام الحالي، حي��ث بلغت 
3339 إصاب��ة فقط مقارنة بيونيو. 
البحري��ن  أن  البيان��ات،  وأوضح��ت 
ش��هدت أكبر زي��ادة ف��ي اإلصابات 
خالل الربع الثاني من العام الحالي، 
وذل��ك منذ ظه��ور الجائح��ة، حيث 
بلغ��ت 121382 إصابة بالفيروس، 
بزي��ادة 134% عن الربع األول، حيث 
كان��ت اإلصاب��ات 51770 إصاب��ة. 
وبحس��ب البيانات، سجلت اإلصابات 

ف��ي يناير 10382 إصاب��ة، في حين 
زادت ف��ي فبراي��ر 86% لتص��ل إلى 
19338 حالة، لتواصل ارتفاعها في 

مارس بنسبة 14% مقارنة مع شهر 
فبراير، حيث وصل��ت في مارس إلى 
22050 إصاب��ة، أم��ا أبري��ل فزادت 

أيض��ًا اإلصاب��ات حتى وصل��ت إلى 
.32489

وش��هد مايو أكبر ع��دد من اإلصابات 
حي��ث وصل��ت إل��ى 63597 إصاب��ة 
بزيادة 95% مقارنة مع ش��هر أبريل، 
بعدها انخفضت اإلصابات في يونيو 
بنس��بة 151% عن ماي��و، حيث بلغت 
25296 إصاب��ة، وتراجعت في يوليو 
إلى 3339 إصابة. أما حاالت التعافي 
فش��هد الرب��ع الثاني من ه��ذا العام 
أكب��ر عدد م��ن ح��االت التعافي حيث 
بلغ��ت 125977 حال��ة بارتف��اع عن 
الربع األول بلغت نسبته 179%، حيث 
شهد الربع األول من هذا العام حاالت 

تعافي 45101 حالة.
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البحرين على »المحك« ومعدنها ذهب
حق لنا في مملكة البحرين أن نفتخر ونتفاخر بما حققه الفريق 
الوطن��ي الطبي من إنج��ازات فهو حق مش��روع، وهو جزاء عمل 
وتكاتف بين أضالع هذا الوطن من كوادر طبية وشعب وقيادات.
ما وصفه الدكتور تيدروس غيبريس��وس المدير العام لمنظمة 
الصحة العالمية من كلمات أظهرت إعجابه وتقديره باإلجراءات 
والخط��ط التي وضعت إب��ان بداية الجائحة، ش��هادة للبحرين 
وفري��ق البحري��ن على مس��توى العالم، وإن ه��ذا البلد الصغير 
استطاع رغم خبرته التي قد تكاد تكون شبه معدومة في مجال 
إدارة أزم��ة صحية، أن يتفوق من��ذ بداية األزمة وإلى اليوم على 
نفس��ه وعلى كثير من دول العالم التي تس��مي نفسها )الدول 

المتقدمة(.
مملك��ة البحرين، دخلت في قلب أزمة فيروس كورونا في نفس 
الوق��ت الذي دخلت فيه أغل��ب دول العالم، في وقت لم تكن أي 
دولة على اس��تعداد لتقديم أي عون أو أي معلومة لغيرها، فلم 
يكن العالم يدرك حج��م الفاجعة ولم يكن أحد على وجه الكرة 

األرضية متجهزًا لهذا النوع من الكوارث.
ورغ��م ذلك أدارت البحرين ملف جائحة كورونا، بش��كل احترافي 
وباه��ر منذ البداية، فأول القرارات التي جاءت بتش��كيل )اللجنة 
التنسيقية برئاسة س��مو ولي العهد رئيس الوزراء( والتي كان 
لها الدور األبرز في رسم وإدارة ملف الجائحة في البالد، وكيف أن 
هذه اللجنة أسست مفهوم فريق البحرين بين جميع مؤسسات 

وأفراد المجتمع.
ق��د يقول البعض بأننا نبالغ حينم��ا نقول بأن البحرين تفوقت 
على كثي��ر من الدول في إدارة هذه األزمة، ونقول لهم باألرقام 
بأن مملكة البحري��ن تعتبر من الدول ذات الكثافة الس��كانية 
العالية، مما يش��كل بيئة جيدة النتش��ار الفيروس بين أفراده 
ورغم ذلك اس��تطاعت الس��يطرة على انتش��ار الفيروس وبقاء 
األرق��ام دون 1%، كم��ا أن البحري��ن ال تمل��ك ميزاني��ة ضخمة 
مث��ل كثير من دول الجوار، ورغم ذلك وف��رت المملكة إمكانات 
وتجهيزات س��بقت بها الكثير، من أماكن للفحص العش��وائي 

الثابتة والمتنقلة.
البحرين لم تش��هد إغالقًا أو حظرًا، ولم يتم منع س��فر أو تنقل 
أفراده��ا في أصعب اللحظات، ورغم ذلك قدمت للعالم نموذجًا 
مبهرًا لتعاون المجتمع والجهات الرس��مية، وكيف أن أش��خاصًا 
عاديي��ن عديمي الخب��رة )المتطوعين( كان له��م دور كبير في 

المساهمة في هذا النجاح.
يس��هل على أي دولة أن تصف نفسها بما تشاء وتقلب نفسها 
بما تش��اء، إال أن )المحك( كفيل بأن يظهر حقيقة ومعدن هذه 
الدول. ومملكة البحرين وضعت نفس��ها على المحك عدة مرات 
وف��ي كل مرة تثب��ت بأن معدنها ه��و الذهب. فش��كرًا لفريق 

البحرين وقائد هذا الفريق وبكل لغات العالم.
** المحك: حجر يحك به المعدن لالختبار والتجريب

»القميص الحديد«
ق��رارات الرئيس التونس��ي قيس س��عيد الت��ي جمدت عمل 
البرلم��ان وأقال��ت رئي��س الحكوم��ة ومع��ه وزراء ال��وزارات 
الس��يادية ذكرتني بتحرك مش��ابه مش��هور قام به الرئيس 
المص��ري الراح��ل أنور الس��ادات ف��ي ١٥ ماي��و ١٩٧١ بعد 
استالمه الحكم بفترة وجيزة. وقد سمي هذا اليوم والقرارات 
بالقبض والمحاكمة التي تلته بثورة التصحيح بعد أن وصل 
إل��ى علم الس��ادات وجود مخطط انقالب��ي يطيح به كرئيس 
للدول��ة المصرية يقف وراءه قيادات رفيعة المس��توى ومنها 
نائب رئيس الجمهورية آنذاك علي صبري ووزير الدفاع محمد 
فوزي ورئيس المخابرات أحمد كامل ووزيراإلعالم محمد فائق 

ورئيس البرلمان لبيب شقير وغيرهم. 
وقد كان الس��ادات بالنسبة لهذه المجموعة التي سميت من 
قبل الصحافي محمد حس��نين هيكل بالقميص الحديد مجرد 
ورقة مؤقتة تضمن انتقال السلطة السلس أمام »الجماهير« 
بعد وفاة جمال عبدالناص��ر وما أن ينتهي دورها ترميها في 
سلة المهمالت. وهي لم تكن ترى في السادات الرجل القادر 
عل��ى قي��ادة البلد واس��تخفت بذكائ��ه ودهائ��ه وظنت أنها 
بإمكانها االستفادة منه في المرحلة االنتقالية للحكم وبعد 

ذلك تتخلص منه. 
وواجه الرئيس التونس��ي نفس الحال تقريبًا، فحزب النهضة 
كان شبه مسيطر على مجريات األمور في تونس وقبل بقيس 
س��عيد رئيس��ًا ليس إيمانًا ب��ه كقائد بل ظن��ًا أن هذا الرجل 
ضعيف وغي��ر قادر عل��ى مواجهة نفوذ الح��زب وتغلغله في 
جميع مفاصل الدولة لذلك دعم حصوله على الرئاس��ة مكرًا 
وليس حبًا. لك��ن، واضح أن الرئيس س��عيد انتبه في الوقت 
المناس��ب قبل أن يس��عى أتباع حزب النهض��ة وغيرهم إلى 
تقلي��ص صالحياته وجعله رئيس��ًا صوري��ًا وبذلك تخلو لهم 

الساحة تمامًا لفعل ما يريدون وهذا ما كان يخطط له. 
وق��رارات س��عيد أيضًا ج��اءت مش��ابهة للس��ادات من حيث 
اإلق��االت حيث ش��ملت وزي��ر الدف��اع ووزير الداخلي��ة ومدير 
التلفزيون الرس��مي)اإلعالم( حتى اآلن. وهو يتجه إلى تأمين 
قبضته على ش��ؤون الدول��ة أكثر و أكثر م��ن خالل تحركات 
صارمة تحاسب وتعاقب وتضمن إبعاد أعضاء حزب النهضة 

عن مواقع النفوذ. 
وقد ال ينتهي الحال بس��عيد ليكون مثل السادات، الذي حكم 
مصر منفردًا لعش��ر س��نوات، لكنه يقترب كثي��رًا من تنظيم 
صن��ع القرار ف��ي الدولة التونس��ية وجعل��ه أكثر انس��يابية 
ووضوحًا دون تأثير وتدخل من حزب النهضة أو أي فئة أخرى 
همها مصالحها الضيقة وذلك كي يس��تقيم الحال وتستطيع 
تونس التح��رك إلى األمام ومواجهة التحديات بعد س��نوات 

من التراجع الكبير. 
نعلم أن تونس كان بلدًا مستقرًا أمنيًا وكذلك اقتصاديًا حتى 
بدء األلفي��ة الجديدة وبعدها حصل ما حصل في ٢٠١١ مما 
أدخ��ل البلد في تخبط��ات دائمة. اليوم وبع��د »ثورة« قيس 

سعيد قد نرى تونس في وضع أكثر هدوءًا وثباتًا واهلل أعلم.

سرقة العقول
لم تعد الس��يطرة على الشعوب أو األوطان تحتاج إلى أن يكون 
المس��يطر موجودًا ويعيش بين أبنائه��ا، ولم تعد الرصاصات 
قاتل��ة وفتاكة أكثر من هاتف نقال يس��تطيع أن يحصد ضحايا 
بالماليين جراء التضليل ونش��ر المعلومة الكاذبة والمفبركة، 
وتوجي��ه المجتمعات لتبني قضايا وسياس��ات تمث��ل تدميرًا 

ذاتيًا لها دون عناء.
لقد بدأت الحروب تتخذ أش��كااًل بعيدة عن إصابة الجسم وقتل 
العدو، وبات التركيز اليوم على سرقة العقل وتحييده وإضعاف 
قدراته على التفكير المنطقي الس��ليم والوعي بحجم الجريمة 
الكبرى التي تس��تهدف األوطان والمجتمعات، ولعل دولنا هي 
األكثر اس��تهدافًا لمثل هذه الحروب الفكرية، وظهر ذلك جليًا 
في دول عربية كثيرة مثل العراق واليمن ولبنان وسوريا وليبيا 

وتونس بينما تنتظر دول أخرى دورها على القائمة.
وهن��اك مثل يقال »عندم��ا ال تدفع ثمن البضاع��ة فاعلم أنك 
أنت البضاعة«، وهو يطلق على بيع الس��لع والمنتجات بمواقع 
التواصل، لكنه اليوم يتعدى حدود السلع والبضائع، فبعد نجاح 
فكرة تحويل المستهلك إلى سلعة، بدأت المرحلة الثانية ببيع 
تلك السلعة لمن يريد شراءها، وظهر ذلك بوضوح في عمليات 
بي��ع معلومات المس��تخدمين لمواق��ع التواصل إلى ش��ركات 
تجارية، ثم إلى منظمات ودول ظالمية تريد تحويل الرأي العام 

نحو قضية معينة.

وال نل��وم أي إنس��ان يبحث ع��ن معلومة أو خبر، ف��ي أن يجده 
بسرعة وسهولة مع تقدم وس��ائل التواصل االجتماعي، ولكن 
زي��ادة انتش��ار المعلوم��ات وكثافته��ا يجعلها غي��ر خاضعة 
للتدقي��ق والتحقق م��ن صحتها، خاصة م��ع تكرارها على أكثر 
من موق��ع، وهو ما يجعل المس��تخدم متأك��دًا من صحة تلك 
المعلومة أو الخبر ويشترك مع اآلخرين في جريمة إعادة نشره 

باعتباره خبرًا صحيحًا.
واألخط��ر ضررًا هو اس��تغالل ش��خصيات معروف��ة لمثل هذه 
المنظوم��ة المعلوماتي��ة، حيث يقوم أحد رج��ال الدين مثاًل أو 
العلم أو االختصاص أو صاحب حساب موثوق به نوعًا ما، بنشر 
خبر لم يتيقن من صحته، أو تم حثه على نش��ره بإحدى الطرق 
الملتوي��ة، ليزيد ذل��ك من موثوقية خبر كاذب، وربما إش��عال 
فتن��ة مجتمعية ق��د يكون مؤسس��ها رجاًل معروف��ًا نقل خبرًا 

مكذوبًا دون أن يتحقق منه.
ال أتهم أحدًا في نواياه، ولكن على كل إنس��ان وطني مسؤولية 
يج��ب أن يدركه��ا، ويق��ف لس��اعات وليس لحظ��ات ليفكر في 
موثوقية ما يقرؤه وتبعات ما يمكن أن ينش��ره، وال يكون أداة 
غير مباش��رة يس��تخدمها آخرون يريدون ه��دم الدول بمعاول 

أبنائها.

*رئيس تحرير جريدة الديلي تربيون اإلنجليزية

»موظفو البريد« يناشدون الخدمة المدنية إلنصافهم
ت��م مؤخرًا، وبناًء على القرارات التي أعلن عنها الفريق الوطني 
الطبي للتص��دي لفيروس كورونا )كوفي��د19(، وباالنتقال إلى 
المستوى األخضر ضمن آلية اإلشارة الضوئية لمستوى انتشار 
في��روس كورونا، واس��تكمااًل إلجراءات الوقاي��ة االحترازية من 
فيروس كورونا، أصدر الس��يد أحمد بن زايد الزايد رئيس جهاز 
الخدم��ة المدني��ة توجيهات الخدم��ة المدنية رقم )9( لس��نة 
2021م والت��ي جاء فيها بأنه اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 
23 يولي��و 2021م وحت��ى إش��عار آخر س��يتم تطبيق سياس��ة 
العم��ل من المن��زل بكافة الجهات الحكومية بنس��بة 50%من 
عدد الموظفين في الجهة الحكومية وفقًا للضوابط والمعايير 

المعمول بها حاليًا.
لكن ومع ذلك، م��ازال الغموض يكتنف العمل من المنزل، وما 
زال��ت بعض القرارات غير واضحة وبعضه��ا يميل لإلجحاف. إذ 
حتى هذه اللحظة، هناك بعض مؤسسات الحكومية لم تعمل 
بمث��ل هذا القرار. فمنذ ما يقارب من العام ونص العام، هناك 
فئة من الموظفين لم يش��ملهم هذا القرار، فهم يعملون من 

المنزل، وبعضهم من المنزل، لكنهم ال يعملون أصاًل!
هذا اإلرباك في توزيع العمل، سبب ضغطًا هائاًل ألكثر من عام 
ونص العام على ش��ريحة صغيرة م��ن الموظفين، بينما هناك 
من يعملون في ذات المؤسس��ة الرس��مية وهم يجلس��ون في 
منزله��م، لكنهم وعل��ى أرض الواقع ال يعمل أي ش��يء. بل أن 

رون رحالتهم  بعضهم يس��افرون للس��ياحة بكل أريحية، ويصوِّ
عبر »سناب شات« وقت الدوام الرسمي.

هنا، سنحاول تس��ليط الضوء على العاملين في مكاتب البريد 
التابعة لوزارة المواصالت واالتصاالت. إذ أنه وبسبب الضغط 
عل��ى الموظفين، حاول بعض المس��ؤولين في البريد االتصال 
ببع��ض الموظفات لتغطية النقص الش��ديد، ولكن يأتي الرد 
منهن ب��أن ال يوجد ق��رار يلزمنا بالحضور الفعل��ي، وعليه لن 

نداوم!
ه��ذا الرف��ض، دفع إدارات البري��د بتقليص فت��رات الدوام إلى 
الفترات الصباحية فقط، مما ش��كل تكدس المراجعين بشكل 
كبي��ر، ألن الموظفات رفضن الدوام م��ن المكاتب. علمًا، بأن 
ال يوج��د أي عم��ل لموظفي البريد من المن��زل إطالقًا، ألن كل 

المعامالت تستوجب حضور الموظف الشخصي.
إن أكثر الموظفين الذين تض��رروا من هذا األمر المجحف، هم 
م��ن العاملين في مكاتب البريد، وتحدي��دًا: بريد مدينة حمد، 

وبريد سند، وبريد الحد، وبريد مدينة عيسى.
وعليِه فإنه��م اليوم يناش��دون رئيس جهاز الخدم��ة المدنية 
بإنصافهم أس��وة بالبقية، وأن ال تكون »األمومة« وحدها هي 
مس��طرة العمل من المنزل في ظل »اإلشارة الخضراء« لكوفيد 
19، فالموظفي��ن ه��م من اآلب��اء كذلك، ولديهم مس��ؤوليات 

عائلية أيضًا.

S3dbah@gmail .com

@saad_bahrain

سعد راشد

بين السطور

صناعة التحالف العربي الجديد
منطقة الش��رق األوس��ط تمر بمراحل التغيير على مستوى موازين 
الق��وى، فبع��د إعالن الرئي��س األمريكي ج��و بايدن عملي��ة إعادة 
تموضع القوات األمريكية مما يتطلب تخفيض التواجد في الش��رق 
األوسط، أوجدت دول المنطقة أهمية إيجاد الحلول لتغطية الفراغ 
األمريك��ي من خ��الل صن��ع تحالفات جديدة تس��هم في اس��تقرار 
المنطق��ة، وخاص��ة أن أمري��كا تعمل حالي��ًا في مفاوض��ات فيينا 

لصياغة اتفاق نووي جديد.
فالعملي��ة الت��ي يقوده��ا زعم��اء المنطق��ة كالمملك��ة العربي��ة 
الس��عودية وجمهوري��ة مص��ر في تغطي��ة الف��راغ األمريكي حتى 
ال يس��تغل م��ن قوى معادية كإي��ران، والتي تح��اول الضغط على 
الحصول على أكبر قدر من النفوذ في الدول العربية، غير أنها حاليًا 
تمر بأصعب لحظاتها في ظ��ل التظاهرات واالحتجاجات الداخلية، 
مع ش��روط أمريكا في الع��ودة لالتفاق الذي يتطل��ب وقف برنامج 
إيران النووي العسكري، وقد يضاف إليه برنامج الصواريخ البالستية 

والطائرات المسيرة.
كل ه��ذه الظروف جعلت المملكة العربية الس��عودية ودول الخليج 
بش��كل عام ومص��ر أن تتحرك لتكون قوى إقليمية مش��تركة فهي 
م��ن المرجح أن تكون خير بديل النس��حاب القوات األمريكية، وهذا 
لي��س بجديد فالتحال��ف العربي لدعم الش��رعية باليمن فهو بذرة 
لتحالفات قادمة س��تعمل عليها المنطقة وس��تجمع الدول الحلفاء 
لتأمي��ن الحماية واالس��تقرار بالمنطقة، فقد وضع��ت دول الخليج 
معي��ار هو أن الواليات المتحدة األمريكية بعهد الرئيس جو بايدن 

بأنه »حليف ال يمكن االعتماد عليه«.
وبالتالي فإن االنس��حاب األمريكي واالتفاق النووي سيرسم تحالفًا 
عس��كريًا في المنطقة لتغيير الخارطة، فالزيارة التاريخية للرئيس 
المص��ري عبدالفتاح السيس��ي للع��راق والتحركات الس��عودية في 
ش��رق آسيا وما تقوم فيه دولة اإلمارات العربية المتحدة في أوروبا 
جميعها تتجه نحو صناعة تحالف مشترك لحماية المنطقة من أي 
عبث إيراني س��واء عبر مليشياتها باليمن أو بالبنان أو سوريا وحتى 
العراق أو من خ��الل أعوانها الخاليا النائم��ة، ولكن تبقى العملية 
معقدة لسد الفراغ األمريكي والذي جاء في وقت تحتاج دولنا لمزيد 
من االس��تقرار لتحقي��ق األهداف التنموية به��ا، مما تطلب العمل 

المضاعف لتفادي النتائج السلبية من القرار األمريكي.



s.alshaeer@gmail.com
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سوسن الشاعر

كلمة أخيرة

وزعت بلدية المنطقة الشمالية وبالتعاون مع المجلس البلدي وشركة »أربيسر« مظالت الحماية من الشمس على العمال لحمايتهم من حرارة الصيف
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مرتكــزات النهــج اإلعالمــي البحريني واضحــة المعالم 
وتقوم علــى التمســك بالقيــم المجتمعيــة، والعادات 

النبيلة، واحترام األشقاء.
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شـركــة الـوطــــن 
للصحافة والنشر

مـبـنــــى دار - أم الحصـــم

تصدر عن
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َأنِصف ِلُتنَصف
في جلس��ة عائلية )محدودة العدد( الحضور فيها تجاوزت أعمارهم 
الخمس��ين عام��ًا، دار الحديث ح��ول الخدمات الطبية لكبار الس��ن 
والمتقاعدين في مملكة البحرين، لمست اإلنصاف لألداء الحكومي 
في هذا الموقع بش��كل يثلج الصدر، العلى األداء الحكومي إنما على 

إنصافه وتقديره وتقييمه بتجرد.
قياس التكلفة كان موجودًا في الجلس��ة بمقارنة أس��عار الدواء في 

الصيدليات ومجانيته في المراكز الصحية والمستشفيات.
قياس االتصال والتواصل وقوة البنية التحتية اإللكترونية والحصول 
على العديد من االستش��ارات عبر الهاتف والحصول على الدواء في 

المنزل باستخدام الشبكة اإللكترونية.
قياس الجهد البشري كأعداد وطواقم.

قياس الوقت الذي يستغرقه المراجع إلى أن يتلقى الخدمة.
قياس التحديث في األجهزة في الدواء في المعدات.

قياس جودة النظام بالتحويالت باإلجراءات بقاعدة البيانات.
قي��اس التعامل البش��ري كأخ��الق ومعامل��ة والمراع��اة والعناية 

واالهتمام. 
قياس مستويات التدريب والتأهيل من برامج ودورات.

قي��اس التخطي��ط االس��تراتيجي الذي راع��ى زيادة عدد الس��كان 
والحفاظ على نوعية الخدمات ومستواها.

كل ذلك تم الحديث عن��ه والتطرق له من قبل مواطنين عاديين ال 
يعملون في وزارة الصحة أو في أي من المستشفيات بل هي وجهة 
نظر مراجعين عاديين، يتلقون عالجًا لعدة أمراض أغلبها له عالقة 

بالسن.
خالصة القول إن »اإلنصاف« كان اتفاقًا جماعيًا فلم يشكك أحد من 
الحضور -رغم أريحية الحديث- باس��تحقاق الحكومة اإلشادة والثناء 

ألدائها في القطاع الصحي، رعاية أولية وعالجًا معًا.
ل��م يجبر أحد من الحضور على أن يمتدح أو يثني على ما يتلقاه من 
خدمات، الش��عور بضرورة »اإلنصاف« اإلنساني فقط هو ما حثهم 

على المبادرة به وإقراره.
الحكومة ش��خصية اعتبارية صحي��ح، إنما مثلها مثل أي ش��خصية 
طبيعية تنتظر اإلنصاف حين تؤدي واجبها أو حين تبدع في أدائه، 
مثله��ا مثل الموظف مثلها مثل العامل مثلها مثل الزوج أو الزوجة 
مثله��ا مث��ل الطالب، مثله��ا مثل الفن��ان أو الرياض��ي، كل هؤالء 
األش��خاص الطبيعيي��ن ينتظرون »اإلنصاف« حي��ن يعملون بجهد 
وينجحون، ومثلهم يش��عرون بالضي��ق إن هم ظلموا ولم ينصفهم 
أح��د فلم يذكر أح��د أداءهم الجيد أو الممتاز، ف��ي حين يذكر منهم 

فقط اإلخفاق والقصور.
انتظار »اإلنصاف« متوقع من أي جهاز أو مؤسس��ة أو هيئة أو حتى 
حكوم��ة، كل تل��ك الش��خصيات االعتبارية يعمل من فيها باس��م 
المؤسس��ة، ويجتهد باس��مها، ويفكر باس��مها ويؤدي باس��مها، 
ويب��دع ويتفنن باس��مها، فإن هي أنصفت فإن م��ن عمل واجتهد 
فيه��ا من أكبر رأس إلى أصغر فرد يفرح��ون تمامًا كما يفرح الفرد 
الواح��د، إنصاف أداء المؤسس��ة هو إنصاف لهذه الجهود البش��رية 
مجتمع��ة، وليس نفاقًا أو تملقًا، مثلم��ا تنتظر أن ينصفك مديرك 
ف��إن الحكوم��ة تنتظر أن ينصفه��ا المواطنون وفق��ًا للقطاع الذي 

نجحت فيه.
أم��ا حين يظل��م وال ينصف األداء العام في أي قط��اع فإنك ال تظلم 
الش��خصية االعتبارية، إنما تظلم تلك الجهود البش��رية التي تقف 
وراءه، ب��ل وتظلم نفس��ك دون أن تش��عر، ألنك يومًا ما س��تنتظر 
»اإلنصاف« من أحد ولن تجده، وربما جربت هذا الش��عور ومراراته، 

فال تسقيه لغيرك.
لذا ال تنَس أن تنصف جهود غيرك حتى ينصفك اآلخرون حين يأتي 

دورك، شكرًا حكومة البحرين على الخدمات الصحية لكبار السن.

تطبيق لتصفح فاقدي البصر شبكة اإلنترنت
تتوفر ع��دد من التقني��ات التي تس��اعد فاقدي 
البص��ر أو أصحاب النظر الضعيف لتصفح ش��بكة 
اإلنترن��ت، لك��ن عندم��ا يتعل��ق األم��ر بتطبيق 

إنستغرام قد يكون ذلك غريبًا بعض الشيء.
ويق��دم التطبي��ق خاصية »قارئ الشاش��ة« التي 
توضح اسم ناشر الصورة ووقت نشرها، باإلضافة 
إل��ى ع��دد اإلعجابات. كم��ا تعمل عل��ى توضيح 

محتوى الصورة.

 Screen« الشاش��ة  ق��راءة  خ��واص  وتعتم��د 
Reader« على نص يقوم المستخدمون بإدخاله 
يدويًا. لكن عادًة ما يهمل المس��تخدمون إضافة 
ه��ذا النص، وف��ي ه��ذه الحالة تق��وم الخاصية 

بقراءة نص افتراضي.
إل��ى ذل��ك، قد يق��وم ق��ارئ المحت��وى الصوتي 
بكثير من األحيان بوصف الصورة بش��كل خاطئ، 
بحس��ب ما أفاد موق��ع »البوبة العربي��ة لألخبار 

التقنية«، نقاًل عن Danielle McCann، منس��ق 
ش��بكات التواصل االجتماعي في االتحاد الوطني 

للمكفوفين.
وتع��د األخط��اء الت��ي ترتكبه��ا تقني��ات وصف 
محتويات الشاش��ة كثيرة ومختلف��ة، إال أنها قد 
س��اعدت فاق��دي البصر عل��ى تصفح الش��بكات 
االجتماعي��ة حت��ى لو م��ع تجربة اس��تخدام غير 

مثالية.

رئيس وزراء بريطانيا ينتظر مولودًا جديدًا
ذكرت وس��ائل إعالم بريطانية، الس��بت، أن رئيس 
الوزراء البريطاني بوريس جونس��ون وقرينته كاري 

ينتظران مولودًا ثانيًا.
وُولد طفلهما األول، ويلفري��د، في أبريل من العام 
الماضي. وقال��ت الصحف إن كاري أبلغت أصدقاءها 
عل��ى تطبيق التواصل االجتماعي إنس��تجرام بأنها 
تشعر بأنها »محظوظة جدًا« ألنها حبلى مرة أخرى.
وقالت أيضًا إنها تعرضت إلجهاض في بداية العام 

الجاري.
ونقلت الصحف عنها قولها »مس��ائل الحمل يمكن 

أن تك��ون صعبة حقًا بالنس��بة لكثير م��ن الناس، 
خاصة أن كل ش��يء يمكن أن يبدو فحس��ب على ما 

يرام على منصات مثل إنستغرام«.
وتزوج جونسون وكاري في مايو من العام الجاري.

وت��زوج رئي��س ال��وزراء )57 عامًا( مرتي��ن من قبل 
ويرفض اإلفصاح عن عدد أبنائه.

ولجونس��ون 4 أطفال من زوجت��ه الثانية المحامية 
مارينا ويلر.

وقالت وس��ائل اإلعالم إن كاري )33 عامًا( س��تضع 
المولود الجديد في ديسمبر.

العثور على عظم فك كلب عمره 1.8 مليون عام
عثر علم��اء عل��ى بقايا عظم ف��ك كلب ضخم 
يع��ود تاريخه إل��ى 1.8 مليون ع��ام حيث قد 

يكون أول كلب صيد في أوروبا.
فقد كش��فت دراس��ة قادها خب��راء في جامعة 
فلورنس��ا، أن بقايا العظام التي عثر عليها في 
موقع دمانيسي األثري بجانب بقايا بشرية في 

جورجيا، تنتم��ي إلى ن��وع )Xenocyon( وهو 
كلب الصيد األوراسي الذي نشأ في شرق آسيا.

وأوضح فريق الخبراء أن كلب دمانيس��ي يمكن 
أن يك��ون تحدر م��ن كالب الصي��د األفريقية، 
وم��ن المحتمل أنه ع��اش جنبًا إل��ى جنب مع 
البش��ر األوائل في جورجيا قبل أن ينتش��ر على 

نطاق أوسع.
كما أضافت الدراس��ة أن تاري��خ العظام يعود 
إل��ى م��ا بي��ن 1.77 - 1.76 ملي��ون س��نة ما 
يجعله��ا أول حال��ة معروف��ة لكل��ب صيد في 
أوروبا، وفق ما نش��رت صحيف��ة »ديلي ميل« 

البريطانية.

»مسبار األمل« يلتقط صورة لـ»المنطقة البركانية«
نشر الحساب الرسمي لمش��روع اإلمارات الستكشاف المريخ »مسبار 
األم��ل« أم��س عل��ى »تويت��ر«، ص��ورة جدي��دة التقطته��ا كاميرا 

االستكشاف الرقمية.
وق��ال الحس��اب: »تم التق��اط هذه الص��ورة في 15 م��ارس 2021، 
بواسطة كاميرا االستكشاف الرقمية )EXI( لمسبار األمل، من ارتفاع 
يص��ل إلى 1325 كم فوق س��طح المريخ، وُتظه��ر الصورة المنطقة 
 )Elysium Planitia - البركانية المعروفة باسم )إليس��يوم بالنيتيا

بدقة تصل إلى 145 م/بيكسل«.
وأضاف: »بالقرب من مركز هذه الصورة، تتشكل سلسلة رياح داكنة 
بطول 150 كم، تظهر بهذا اللون بسبب حملها للرمال الداكنة التي 

تكونت عن طريق تعرية الرواسب البركانية«. 

 باحثون أمريكيون يبتكرون 
قماشًا يقي من لدغات البعوض

طور مجموعة من الباحثين األمريكيين قماش��ا مقاوما 
للدغ��ات البعوض دون االعتماد عل��ى أي من المبيدات 

الحشرية.
وابتكر فريق البحث من جامعة والية كارولينا الشمالية 
قماش��ا خاليًا من المبيدات الحش��رية يق��ي من لدغات 
البعوض، باس��تخدام نم��وذج حاس��وبي يحاكي نمط 
وس��لوك لدغ ”بعوض��ة الحم��ى الصفراء“ الت��ي تنقل 
الفيروسات المسببة لعدة أمراض شائعة، مثل فيروس 

زيكا وحمى الضنك والحمى الصفراء.
واعتمد الفريق في البح��ث واالبتكار على البدء بفحص 
ودراسة أبعاد رأس وفم وقرون استشعار هذا النوع من 

البعوض وآلية لدغها.

وبعد ذلك اس��تخدموا النموذج الحاس��وبي لكشف نوع 
الخامات التي يمكنها من��ع ومقاومة اللدغات، اعتمادا 
على س��مكها وحجم فتحاتها الدقيقة، وساهم النموذج 
في تصنيع أكثر من نوع قماش قد يس��اعد في مقاومة 

اللدغات.
وخ��الل التج��ارب، اختب��ر الباحث��ون ث��الث خامات من 
البالستيك تم صنعها وفقا للمعايير التي توصل إليها 
النموذج، وأحاطوا خزانا مليئا بالدم بالخامات، كل على 

حدة.
وكانت إحدى الخامات ذات سمك رقيق للغاية أقل من 1 
مليمتر، وذات مسام أو فتحات دقيقة جدا لمنع البعوض 

من اختراقها سواء بأجزاء من الفم أو الخرطوم.



 اســـتقبل عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة أمس في 
قصر الصافرية ولـــي العهد رئيس مجلس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 

سلمان بن حمد آل خليفة.
 وجـــرى خـــالل اللقاء اســـتعراض عدد من 
القضايا ذات الشأن المحلي الهادفة للمزيد 

من التنمية والتطور في مملكة البحرين.
 وأعرب جاللة الملك عن اعتزازه بالجهود 
المخلصـــة والمقـــدرة التـــي يبذلها صاحب 
الســـمو الملكـــي ولي العهـــد رئيس مجلس 
الوزراء خدمًة لوطنه في كافة المجاالت، 
مشـــيًدا جاللتـــه بالعمـــل المخلـــص لفريق 
التصـــدي  فـــي  ســـموه  بقيـــادة  البحريـــن 

لجائحـــة كورونا التـــي يتعرض لهـــا العالم 
أجمع.

 وأعـــرب جاللة العاهل عن تقديره للعطاء 
المتواصـــل الـــذي تبذلـــه جميـــع الكفاءات 
البحرينيـــة في مختلف مجاالت المســـيرة 
إنجـــازات  مـــن  تحققـــه  وبمـــا  الوطنيـــة، 
رائـــدة تهـــدف إلعـــالء رايـــة الوطـــن فـــي 
كافـــة المحافـــل علـــى المســـتوى اإلقليمي 

والعالمي.
 كمـــا أشـــاد صاحـــب الجاللـــة الملك خالل 
اللقاء بعمق العالقات التاريخية الوطيدة 
القائمـــة بيـــن دول مجلس التعـــاون لدول 
الخليـــج العربيـــة ومواطنيهـــا فـــي كافـــة 
المجـــاالت، مشـــيرًا جاللته إلـــى ما تضمنه 

“بيـــان العـــال” مـــن تأكيـــد علـــى األهـــداف 
السامية للنظام األساسي لمجلس التعاون 
لـــدول الخليـــج العربيـــة بتعزيـــز الترابـــط 
والتنســـيق بيـــن دول المجلـــس، وإشـــارة 
البيـــان لمـــا يعقـــده مواطنـــو دول المنطقة 
مـــن أمـــل باســـتعادة العمـــل المشـــترك إلى 

مـــن  مزيـــد  وتحقيـــق  الطبيعـــي  مســـاره 
التعاون والتكامل، وما يعزز وحدة الصف 
والتماســـك بيـــن دول المجلـــس واألواصر 
التاريخيـــة للـــود والتآخي بيـــن مواطنيه، 
مؤكـــدًا جاللتـــه علـــى أهميـــة العمـــل بيـــن 
دول المجلس وصوالً ألهداف “بيان العال” 

للحفـــاظ على األمن واالســـتقرار وتحقيق 
كل ما يعود بالخير على دول المنطقة.

 وأكـــد جاللتـــه أهميـــة أن يتســـم الخطاب 
اإلعالمـــي عبر مختلـــف الوســـائل بما فيه 
منصـــات التواصـــل االجتماعـــي بمـــا يمثل 
والتقاليـــد  والعـــادات  المجتمعيـــة  القيـــم 

النبيلة الجامعة التي ترسخ وحدة الهدف 
والمصيـــر المشـــترك ألبنـــاء دول مجلـــس 
كافـــة  العربيـــة  الخليـــج  لـــدول  التعـــاون 
وترســـيخ الثقة واالحترام بين المواطنين 
فـــي مجتمعنا الواحد، واالبتعاد عن كل ما 

يخل بوحدة الهدف.
 وأشـــار جاللتـــه إلـــى الثوابـــت الجامعـــة 
للعمـــل المشـــترك بيـــن دول المجلـــس في 
تعزيـــز اللحمة الخليجية وتعميق الروابط 
التـــي تحافـــظ علـــى  الوثيقـــة  والصـــالت 
المباركـــة  التنمويـــة  المســـيرة  مكتســـبات 
لـــدول المجلـــس وتجمـــع وتعـــزز التعـــاون 
ووحـــدة الـــدول فـــي البناء نحو مســـتقبل 

واعد لجميع مواطني دول المجلس.

جاللة الملك يستقبل سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء  

المنامة - بنا

لنبتعد في وسائل التواصل االجتماعي عن اإلخالل بالوحدة الخليجية
ــاء دول المجلـــس ــد أبنـ ــي بتقاليـ ــاب اإلعالمـ ــام الخطـ ــة اتسـ ــد أهميـ ــك يؤكـ ــة الملـ جاللـ
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جهود سمو ولي 
العهد رئيس 

الوزراء مقدرة 
وعلى رأسها 

التصدي للجائحة

إنجازات الكفاءات 
البحرينية رائدة 

إلعالء راية 
الوطن في كافة 
المحافل العالمية

تعزيز وحدة   
الصف بين دول 

المجلس واألواصر 
التاريخية للود بين 

مواطنيه

بعـــث عاهـــل البالد صاحـــب الجاللـــة الملك حمد 
رئيـــس  العهـــد  وولـــي  خليفـــة،  آل  عيســـى  بـــن 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، برقيتـــي تهنئة إلـــى رئيس 
بمناســـبة  برمـــالن،  غـــاي  السويســـري،  االتحـــاد 
أعـــرب جاللتـــه  لبـــالده،  الوطنـــي  اليـــوم  ذكـــرى 
البرقيتيـــن عـــن أطيـــب تهانيهمـــا  وســـموه فـــي 
وتمنياتهما له بموفور الصحة والســـعادة ولشعب 
االتحاد السويســـري الصديـــق بالمزيد من التقدم 

واالزدهار.

البحرين تهنئ سويسرا 
بعث عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، برقية تهنئة بذكرى اليوم الوطني

إلى رئيس جمهورية بنين، باتريس تالون، بمناسبة ذكرى العيد الوطني لبالده.
أعـــرب جاللتـــه فـــي البرقيـــة عن أطيـــب تهانيـــه وتمنياتـــه له بموفـــور الصحة 

والسعادة ولشعب جمهورية بنين بالمزيد من التقدم واالزدهار.

جاللة الملك يهنئ رئيس بنين

تلقـــى ملـــك البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملك حمـــد بن عيســـى آل خليفـــة برقية 
شـــكر جوابية من رئيس جمهورية بيالروسيا إليكسانــــــدر لوكاشينكــــــو، وذلك 
ردًا علـــى برقيـــة التهنئـــة التي بعـــث بها جاللته إليه بمناســـبة ذكرى اســـتقالل 

جمهورية بيالروسيا.

جاللة الملك يتلقى شكر رئيس بيالروسيا
المنامة - بنا

تلقـــى عاهـــل البـــالد صاحب الجاللـــة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، وولـــي العهـــد 
رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة، برقيتي شـــكر 
جوابيتيـــن مـــن أخيهـــم رئيـــس الجمهورية 

الجزائرية الديمقراطية الشـــعبية الشـــقيقة، 
عبدالمجيـــد تبـــون، وذلك ردا علـــى برقيتي 
التهنئـــة التـــي بعـــث بهمـــا جاللتـــه وســـموه 
إليه؛ بمناســـبة ذكـــرى اســـتقالل الجمهورية 

الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

جاللة الملك وسمو ولي العهد 
رئيس الوزراء يتلقيان شكر الجزائر

ناصر بن حمد: توثيق أواصر التعاون المشترك مع الشيشان
تســلم هديــة جاللــة الملــك مــن رمضــان أحمــد قاديــروف

نقل ســـمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
ممثـــل جاللـــة الملـــك لألعمـــال اإلنســـانية 
وشـــئون الشـــباب تحيـــات وتقديـــر عاهل 
البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن 
عيســـى آل خليفـــة، إلى رئيـــس جمهورية 
أحمـــد  رمضـــان  الصديقـــة  الشيشـــان 

قاديروف.
جاء ذلك خالل استقبال سموه، لمستشار 

رئيس الشيشـــان ومبعوث خاص للرئيس 
في الدول العربيـــة توركو داودوف وذلك 

بمناسبة زيارته إلى مملكة البحرين.
وخـــالل اللقاء تســـلم ســـمو الشـــيخ ناصر 
بـــن حمـــد آل خليفـــة هديـــة مهـــداة إلـــى 
عاهل البـــالد صاحب الجاللـــة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة، مـــن قبـــل رئيـــس 

جمهورية الشيشان الصديقة.
وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 

حرص مملكة البحرين على توثيق أواصر 
التعاون المشـــترك مع جمهورية الشيشان، 
وبمـــا يخدم مصالح البلدين ويعود بالخير 
والنفع على شعبيهما الصديقين، معربا عن 
تطلعـــه إلى أن تســـهم الزيـــارات المتبادلة 
بيـــن البلديـــن فـــي بنـــاء جســـور التواصل 
وفتـــح آفاق جديدة للتعـــاون في مختلف 

المجاالت بين البلدين الصديقين.
مـــن جانبه أكد داودوف حرص بالده على 

تعزيـــز أواصـــر التعـــاون مـــع المملكـــة في 
شـــتى الميادين، وبما ينعكس إيجابا على 
باإلنجـــازات  مشـــيدا  الشـــعبين،  مصلحـــة 
التـــي حققتها مملكة البحرين في مختلف 
المجاالت. وجرى خالل اللقاء اســـتعراض 
عالقـــات التعـــاون الثنائـــي بيـــن البلديـــن 
الصديقين وآليات تعزيزها وتطويرها في 
المجـــاالت المختلفة وبحـــث القضايا ذات 

االهتمام المشترك.

المنامة - بنا
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الصخير - الحرس الوطني

بتوجيهات مـــن رئيس الحرس الوطني 
الفريـــق أول الركن ســـمو الشـــيخ محمد 
بن عيســـى آل خليفة، رعى قائد وحدة 
العمليـــات الخاصـــة المقدم الركن ســـمو 
الشـــيخ ســـلمان بن محمد بن عيسى آل 
خليفـــة المحاضـــرة الطبيـــة التوعويـــة، 
التـــي نظمتهـــا رئاســـة الحـــرس الوطني 
وبالتعاون مع مركز ولي العهد للدراسات 
والبحوث الطبيـــة في الخدمات الطبية 
الملكية، حول فيـــروس كورونا )كوفيد 
- 19( بهدف نشـــر التوعية حول أسباب 
الفيروس وســـبل الوقايـــة منه، بحضور 
وضبـــاط  والوحـــدات  الكتائـــب  قـــادة 

االختصاص في الحرس الوطني.
وقدم المحاضرة، النقيب مريم يعقوب 
غريـــب والمـــازم أول محمـــد ابراهيـــم 
أبل، والتي اشتملت على شرٍح تفصيلٍي 
عـــن فيـــروس كورونـــا وطـــرق الوقايـــة 
منه، إلى جانب اإلشـــارة للبروتوكوالت 

الصّحيـــة المتبعـــة في مملكـــة البحرين 
للحد من انتشارها.

العمليـــات  وحـــدة  قائـــد  ســـمو  وأشـــاد 
الوطنـــي  الحـــرس  أن  إلـــى  الخاصـــة 
الوطنـــي  الحـــرس  رئيـــس  بتوجيهـــات 
الفريـــق أول الركن ســـمو الشـــيخ محمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة، ومتابعـــة مدير 
أركان الحـــرس الوطنـــي اللـــواء الركـــن 
الشـــيخ عبدالعزيز بن سعود آل خليفة، 
فـــي اتبـــاع أقصـــى درجـــات الجاهزيـــة 
للخدمـــات الطبيـــة بالحـــرس الوطنـــي، 

بمـــا يحقـــق الرعايـــة الصحيـــة الوقائية 
والعاجيـــة، وذلك بما يمنع من انتشـــار 
ورفـــع  )كوفيـــد19(،  كورونـــا  فيـــروس 
منتســـبي  لـــدى  التوعيـــة  مســـتويات 
الحرس الوطني من خال المحاضرات 
الطّبيـــة والتوعويـــة. وعّبـــر ســـموه عن 
شـــكره للمحاضرين من مركز ولي العهد 
للدراســـات والبحـــوث، وعلـــى الجهـــود 
علـــى صحـــة  للحفـــاظ  يبذلونهـــا  التـــي 
وسامة الجميع، من خال المحاضرات 

واألنشطة والورش التدريبية.

الحرس الوطني يعزز التوعية حول مخاطر “كورونا”
المنامة - بنا

اجتمع رئيـــس هيئـــة األركان الفريق 
مـــع  أمـــس،  النعيمـــي  ذيـــاب  الركـــن 
رئيس هيئـــة األركان العامـــة للقوات 
أول  الفريـــق  الســـعودية  المســـلحة 
الرويلـــي  بـــن حامـــد  الركـــن فيـــاض 
فـــي قاعـــدة الملـــك ســـلمان الجويـــة 
بالقطـــاع األوســـط بالمملكـــة العربية 
الســـعودية، وذلك خال زيارة رئيس 
هيئـــة األركان إلـــى المملكـــة العربيـــة 

السعودية الشقيقة.
وجـــرى أثنـــاء االجتمـــاع اســـتعراض 
عاقـــات التعاون العســـكري األخوي 
البحريـــن  دفـــاع  قـــوة  بيـــن  القائـــم 
والقـــوات المســـلحة بالمملكة العربية 
السعودية وسبل تعزيزها وما تشهده 
هـــذه العاقة التاريخية الوطيدة من 
تطـــور وتقـــدم على مختلـــف أصعدة 
العمـــل العســـكري المشـــترك وشـــتى 
مجاالت التعاون الدفاعي، بما يحقق 

القـــوات  بيـــن  المشـــتركة  المصالـــح 
المسلحة في البلدين الشقيقين.

وقام رئيس هيئة األركان بزيارة إلى 
قيادة القـــوات المشـــتركة، وكان في 
اســـتقباله نائب رئيـــس هيئة األركان 
المشـــتركة  القـــوات  قائـــد  العامـــة 
المكلف الفريق الركن مطلق بن سالم 
األزيمع، إذ أطلع رئيس هيئة األركان 
خـــال الزيـــارة علـــى ســـير العمليات 
الجاريـــة التي تقودهـــا قوات تحالف 

دعم الشـــرعية باليمن وســـبل دعمها 
واســـتقرار  أمـــن  لضمـــان  وتعزيزهـــا 

المنطقة.
بعـــد ذلـــك، زار رئيـــس هيئـــة األركان 
الملكيـــة  الجويـــة  القـــوات  قيـــادة 
الســـعودية وكان في اســـتقباله سمو 
قائـــد القـــوات الجوية الفريـــق الركن 
العزيـــز،  عبـــد  بـــن  بنـــدر  بـــن  تركـــي 
وتـــم أثنـــاء الزيـــارة تبـــادل عـــدد من 

المواضيع ذات االهتمام المشترك.

تعزيز التعاون العسكري بين البحرين والسعودية

سمو الشيخ علي بن خليفة 
يودع السفير الفلبيني

اســـتقبل نائـــب رئيـــس مجلس 
علـــي  الشـــيخ  ســـمو  الـــوزراء 
بـــن خليفـــة آل خليفـــة، صبـــاح 
أمس، ســـفير جمهورية الفلبين 

فيـــر،  أي  فيرنايـــد  ألفونســـو 
بمناســـبة انتهاء فترة عمله في 

مملكة البحرين.
 وأشـــاد ســـموه بجهود الســـفير 

في تعزيز العاقات الثنائية بين 
الصديقيـــن وتطويرها  البلدين 
في مختلف المجـــاالت، متمنيًا 

له التوفيق والنجاح.

المنامة - بنا

مجلـــس  رئيـــس  نائـــب  اســـتقبل 
الـــوزراء ســـمو الشـــيخ علـــي بـــن 
خليفـــة آل خليفـــة، صبـــاح أمس، 
اليابـــان  إمبراطوريـــة  ســـفير 

بمناســـبة  ماســـايوكي،  مياموتـــو 
تعيينه ســـفيرًا جديـــدًا لباده في 

مملكة البحرين.
وتم خال اللقـــاء بحث العاقات 

الثنائيـــة بيـــن البلديـــن الصديقين 
مختلـــف  فـــي  تطويرهـــا  وســـبل 
بحـــث  إلـــى  إضافـــة  المجـــاالت، 

المسائل ذات االهتمام المشترك.

المنامة - بنا

سمو نائب رئيس 
الوزراء يبحث العالقات 

مع ماسايوكي

قصر القضيبية - مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء

أعلنــت اللجنــة الوزاريــة للمشــاريع التنموية والبنيــة التحتية، برئاســة نائب رئيس مجلس الوزراء الشــيخ 
خالد بن عبدهللا آل خليفة، عن إحالة مشروعي تطوير عقاري متعثرين إلى لجنة تسوية مشاريع التطوير 

العقارية المتعثرة، ذات الصفة القضائية.

وقـــررت اللجنـــة الوزاريـــة، وهـــي 
مجلـــس  مـــن  المحـــددة  الجهـــة 
الوزراء بدراسة مشـــاريع التطوير 
العقـــاري المتعثـــرة المحالـــة إليهـــا 
منه عبر حصر الديون وااللتزامات 
والحقـــوق فـــي كل مشـــروع علـــى 
حـــدة، إحالـــة مشـــروعي المدينـــة 
األنيقة و”وان ســـنترال” إلى لجنة 
تسوية مشـــاريع التطوير العقارية 

المتعثرة.
عـــن  عبـــارة  األنيقـــة”  و”المدينـــة 
مشـــروع كائن في منطقة العرين، 
وهـــو مكـــون مـــن 60 فيـــا بيعـــت 
أغلبهـــا علـــى الخريطـــة مـــن قبـــل 
وكان   ،2011 العـــام  فـــي  المطـــور 
مقررا االنتهاء من المشروع خال 
عـــام واحـــد مـــن بـــدء التنفيـــذ، إال 
أن عْجـــز المطـــور عـــن اســـتكمال 
إخالـــه  عليـــه  ترتـــب  المشـــروع 
بالتزاماته تجاه المشترين والماك 

الذين لم يتســـلموا وحداتهم حتى 
اآلن.

أما مشروع “وان ســـنترال” الكائن 
بمنطقة الحد، فهو عبارة عن مبنى 
مكـــون مـــن 40 شـــقة، إلـــى جانب 
شقق أخرى خاصة بنظام التمليك 
الحـــر، وقام مطور المشـــروع ببيع 
وحداته على الخريطة قبل إنشاء 
مؤسســـة التنظيـــم العقـــاري، على 
الرغـــم مـــن قيـــام المؤسســـة بعـــد 
تلقيها شكاوى من المشترين بحثِّ 
المطـــور على توفيـــق أوضاعه، إال 
أن المطور لم يســـتجب لذلك، ولم 
يلتـــزم بتنفيذ المشـــروع وتســـليم 
وحداته إلى المشترين في الوقت 
المتفـــق عليه بموجـــب عقود البيع 
برهـــن  كذلـــك  وقـــام  االبتدائيـــة، 
العقـــار الُمقام عليه المشـــروع لدى 
المحليـــة مقابـــل  المصـــارف  أحـــد 

الحصول على تمويل.

الشـــيخ  أكـــد  الصـــدد،  هـــذا  وفـــي 
خليفـــة  آل  عبـــدهللا  بـــن  خالـــد 
حـــرص اللجنة الوزارية للمشـــاريع 
التنمويـــة والبنيـــة التحتيـــة، فـــي 
إطـــار التكليـــف المســـند إليهـــا من 
قبل مجلس الـــوزراء، على متابعة 
مشاريع التطوير العقاري المتعثرة؛ 
لحفـــظ حقـــوق ومصالـــح األفـــراد 
وإرجاعها إلى أصحابها، وحمايتها 
من االســـتغال والتاعب، وإلنهاء 
حالة التعثر عن المشـــاريع المباعة 
علـــى الخريطة دون أيـــة ضمانات 
قانونيـــة أو تنظيميـــة فـــي الفتـــرة 
التـــي ســـبقت صدور القانـــون رقم 
)27( لســـنة 2017 بإصـــدار قانـــون 
تنظيـــم القطـــاع العقاري، وإنشـــاء 
مؤسســـة التنظيم العقاري، وصوال 
إلـــى طـــي هـــذه الصفحـــة تمامـــا، 
والتأكد من أن تكون أوضاع كافة 
مشاريع التطوير العقاري متوافقة 

تماما مع أحكام القانون، وذلك بما 
يحفـــظ لمملكـــة البحرين ســـمعتها 
ومكانتهـــا التي طالمـــا ُعرفت عنها 
لاســـتثمار  آمنـــا  مـــاذا  بوصفهـــا 
العقـــاري فـــي المنطقـــة منـــذ عقود 
التـــي  الســـمعة  تلـــك  طويلـــة، 
تعـــززت اليـــوم بفضـــل الخطـــوات 
الجـــادة المتخـــذة لتنظيـــم القطاع 
وحوكمته وفق أفضل الممارسات 

العالمية المتبعة في هذا المجال.
د معاليه دعوته إلى الماك  كما جدَّ
والمشـــترين في مشـــاريع التطوير 
العقـــاري المباعـــة وحداتهـــا علـــى 

الخريطـــة قبل صدور القانون رقم 
وجـــدت  إن   -  2017 لســـنة   )27(
- ولـــم يلتـــزم مطوروهـــا ببرنامـــج 
بموجـــب  عليـــه  المتفـــق  التنفيـــذ 
عقـــود البيـــع، ســـرعة التواصل مع 
المختصـــة  الحكوميـــة  الجهـــات 
للبـــت  الحـــاالت  بتلـــك  وإباغهـــا 
فيهـــا، واتخـــاذ ما يلـــزم حيالها من 
إجـــراءات قانونية لحفظ وحماية 

حقوق ومصالح المتعاملين.
وبإحالـــة هذيـــن المشـــروعين مـــن 
اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية 
اللجنـــة  إلـــى  التحتيـــة  والبنيـــة 
القضائيـــة، تكون اللجنـــة الوزارية 
المشـــاريع  كافـــة  فـــي  بتـــت  قـــد 
المحالـــة إليها مـــن مجلس الوزراء 
اعتبارا من العام 2014 الذي شـــهد 
صدور المرســـوم بقانون رقم )66( 
لسنة 2014 بشأن تسوية مشاريع 
المتعثـــرة،  العقاريـــة  التطويـــر 
وعددهـــا 14 مشـــروعا، إذ تمكنـــت 
اللجنـــة الوزاريـــة مـــن إنهـــاء حالة 
التعثـــر عـــن ثاثة مشـــاريع، وهي: 
الرفـــاع فيـــوز، والند مارك ســـيتي 

فيـــو، وفيامار، بطـــرق ودية دون 
إحالـــة تلك المشـــاريع إلـــى اللجنة 
القضائية، وذلك من خال المتابعة 
المباشـــرة من قبل اللجنة الوزارية 
الذيـــن  المشـــاريع  تلـــك  لمطـــوري 
التزموا بتنفيذ برنامج االستكمال.
وعلـــى صعيد متصـــل، فقد أحالت 
اللجنـــة  إلـــى  الوزاريـــة  اللجنـــة 
تطويـــر  مشـــروع   11 القضائيـــة 
عقاري متعثرًا، ومن بينها مشروعا 
أمـــواج،  وبوابـــة  فيـــوز،  الجفيـــر 
اللـــذان تمكنـــت اللجنـــة القضائيـــة 
من إنهاء حالـــة التعثر عنهما وفق 
والصاحيـــات  المحـــددة  اآلليـــات 
الممنوحة للجنة بموجب المرسوم 
 .2014 لســـنة   )66( رقـــم  بقانـــون 
وهـــي:  األخـــرى،  المشـــاريع  أمـــا 
الغـــروب،  وتـــال  ماريناويســـت، 
وبريز الســـيف، وبريز مارينا، ودار 
العز، ومارينا ريف، والعرين هومز، 
فهي ال تزال قيد المتابعة من قبل 
إليهـــا  يضـــاف  القضائيـــة،  اللجنـــة 
وهمـــا  المســـتجدان  المشـــروعان 

المدينة األنيقة، ووان سنترال.

خالــد بــن عبــداهلل يدعــو لســرعة اإلبــاغ عــن مشــاريع بيعــت وحداتهــا قبــل 2017

إحالة “المدينة األنيقة” و“وان سنترال” إلى “المشاريع المتعثرة”

الشيخ خالد بن عبدالله
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المنامة - وزارة الداخلية

تمكنت شـــرطة مكافحة اإلتجار بالبشر 
وحمايـــة اآلداب العامة بـــاإلدارة العامة 
للمباحـــث واألدلـــة الجنائية مـــن القبض 
3 عامـــات منـــازل مـــن جنســـية  علـــى 
 23( مـــن  أعمارهـــن  تتـــراوح  آســـيوية 
إلـــى 39 عامـــا(، إثـــر هروبهن مـــن منازل 

كفائهن والعمل لحسابهن الخاص.

ورود  فـــور  بأنـــه  اإلدارة  وأوضحـــت 
باغـــات فـــي هـــذا الشـــأن تـــم مباشـــرة 
أعمال البحث والتحري والتي أســـفرت 
عـــن القبـــض عليهـــن، مشـــيرًة إلـــى أنـــه 
القانونيـــة  اإلجـــراءات  اتخـــاذ  جـــاري 
المقـــررة تمهيـــدا إلحالة القضيـــة للنيابة 

العامة.

القبض على 3 عامالت منازل هاربات

المنامة - بنا

استقبل وزير اإلعام علي الرميحي في 
مكتبـــه أمـــس، رئيس جمعيـــة العاقات 
العامة البحرينية فهد الشـــهابي ورئيس 
جمعية الحقوقييـــن عبدالجبار الطيب، 
بمناســـبة مصادقة المجلس االقتصادي 
واالجتماعـــي لألمـــم المتحدة على منح 
البحرينيـــة  العامـــة  العاقـــات  جمعيـــة 
وجمعية الحقوقييـــن البحرينية الصفة 
االستشـــارية الخاصـــة بالمجلـــس. وهنأ 
وزيـــر اإلعام رئيســـي جمعية العاقات 

العامـــة البحرينيـــة وجمعية الحقوقيين 
البحرينيـــة، على نيل هذه الثقة األممية 
التـــي  للجهـــود  تتويجـــًا  تأتـــي  والتـــي 
تبذلهـــا الجمعيتان في خدمـــة المجتمع 

البحريني.
وعبدالجبـــار  الشـــهابي  فهـــد  وأشـــاد 
الطيـــب، بحـــرص وزارة اإلعـــام علـــى 
الوطنيـــة  الجمعيـــات  ومســـاندة  دعـــم 
فـــي  الوطنيـــة  بمســـؤولياتها  للنهـــوض 

الداخل والخارج.

إبراز اإلنجازات البحرينية الحقوقية في األمم المتحدة

البحرين تعود لـ “األصفر” و”الفريق الوطني”: التزموا بالتباعد ولبس الكمامات
المنـــازل فــي  الخــاصـــة  للمنــاسبـــات  أقصـــى  حـــدًّا  شخًصـــا   30

أكد الفريق الوطني الطبي للتصدي 
)كوفيـــد19-(  كورونـــا  لفيـــروس 
بمعاييـــر  الجميـــع  التـــزام  ضـــرورة 
التباعد االجتماعي ولبس الكمامات، 
وااللتـــزام بكافـــة اإلجـــراءات التـــي 
تندرج تحت المستوى األصفر وفق 
لمســـتوى  الضوئيـــة  اإلشـــارة  آليـــة 
انتشـــار فيروس كورونـــا، والذي تم 
االنتقـــال إليه بـــدًءا من أمس األحد 
الموافـــق 1 أغســـطس 2021، وذلك 
مـــن أجـــل الحفـــاظ علـــى مـــا تحقق 
مـــن تقدم ومكتســـبات في التصدي 

لجائحة فيروس كورونا.
األصفـــر  المســـتوى  ويحـــدد   

اإلجراءات كما يلي:
فتـــح القطاعات التاليـــة للمتطعمين 
الذيـــن أتمـــوا 14 يومًا بعـــد الجرعة 
الثانية والمتعافيـــن من خال إبراز 
الشـــعار باللون األخضـــر في تطبيق 
“مجتمـــع واعـــي”، ولمن هـــم دون الـ 
12 عامًا بصحبة شـــخص متطعم أو 

متعاف، وذلك كالتالي:
 - المجمعات والمحات التجارية.

- المناطق الداخلية والخارجية في 
المطاعم والمقاهي

- المناطق الداخلية والخارجية في 
المراكـــز الرياضية وصـــاالت التربية 

البدنية
- برك السباحة

- األلعاب الترفيهية
والمؤتمـــرات  المناســـبات  إقامـــة   -

بطاقة استيعابية 50 % فقط.
للفعاليـــات  الجماهيـــر  حضـــور   -
الرياضية بطاقة اســـتيعابية 50 % 

فقط.
والصالونـــات  الحاقـــة  محـــات   -

ومحات السبا
- دور الســـينما بطاقة استيعابية 50 

% فقط
عـــددًا  األصفـــر  المســـتوى  ويحـــدد 
مـــن اإلجـــراءات للمتطعميـــن وغير 

المتطعميـــن وهـــي دخـــول المراكـــز 
التجاريـــة  والمحـــال  الحكوميـــة، 
والمناطـــق  المجمعـــات  خـــارج 
الخارجيـــة في المطاعـــم والمقاهي، 
والمناطـــق الخارجيـــة فـــي المراكـــز 

الرياضية وصاالت التربية البدنية.
ويتضمـــن المســـتوى األصفـــر أيضـــًا 
إجراءات السماح بإقامة المناسبات 
الخاصـــة فـــي المنازل بمـــا ال يتعدى 
30 شـــخًصا، وإتاحـــة خيار الحضور 
والتدريـــب،  التعليـــم  بمؤسســـات 
مـــع اإلبقـــاء علـــى معاييـــر التباعـــد 
الكمامـــات،  ولبـــس  االجتماعـــي 

اإلجـــراءات  اتبـــاع  ومواصلـــة 
انتشـــار  مـــن  للحـــد  االحترازيـــة 

الفيروس.
األساســـية  القطاعـــات  تبقـــى  كمـــا 
وهـــي  الجميـــع،  أمـــام  مفتوحـــة 

كالتالي:
 -الهايبـــر ماركت، والســـوبر ماركت، 
والبـــرادات والبقـــاالت، ومحـــال بيع 
واللحـــوم  واألســـماك  الخضـــروات 

الطازجة.
-المخابز اليدوية واآللية.

-محطـــات تعبئـــة الوقـــود ومحـــال 
تعبئة الغاز الطبيعي.

-المؤسسات الصحية الخاصة، فيما 
عـــدا بعض الخدمـــات الصحية التي 
يصدر بها تعميم من الهيئة الوطنية 

لتنظيم المهن والخدمات الصحية.
ومحـــال  والمصـــارف  -البنـــوك 

الصرافة.
للمؤسســـات  اإلداريـــة  -المكاتـــب 
والشركات، والتي ال يتصل نشاطها 

بشكل مباشر مع الزبائن.
اســـتيراد  فـــي  العاملـــة  -المحـــال 

وتصدير البضائع وتوزيعها.
-ورش وكراجـــات تصليـــح وصيانة 

المركبات ومحال قطع الغيار.
-قطاع اإلنشاءات والصيانة.

-المصانع.
-محال االتصاالت.

-الصيدليات.
الجديـــر بالذكر أنه من أجل الحفاظ 
على ما تحقق من تقدم ومكتسبات 
فيـــروس  لجائحـــة  التصـــدي  فـــي 
انتشـــار  لزيـــادة  ونظـــًرا  كورونـــا، 
الفيروس المتحور “دلتا” في العديد 
مـــن دول العالـــم إلـــى جانـــب ثبـــات 
والجرعـــات  التطعيمـــات  فاعليـــة 
المنشـــطة منـــه فـــي تعزيـــز المناعة 
وحماية أفراد المجتمع من تداعيات 
ســـيكون  بالفيـــروس،  اإلصابـــة 
المستوى األصفر الحد األدنى آللية 
اإلشـــارة الضوئية حتى االنتهاء من 
تطعيـــم ما نســـبته 80 % مـــن الفئة 
العمريـــة البالغـــة 40 عاًمـــا فما فوق 
التطعيـــم  مـــن  المنشـــطة  بالجرعـــة 
تنطبـــق  الذيـــن  للفيـــروس  المضـــاد 
عليهـــم شـــروط الجرعة المنشـــطة. 
وحتى تحقيق ذلك فســـيتم حسب 
القائمـــة  الحـــاالت  متوســـط  نســـبة 
الجديـــدة مـــن إجمالـــي الفحوصات 
االنتقال بين المستويات األصفر، أو 
البرتقالي، أو األحمر فقط، وفق آلية 
اإلشـــارة الضوئية لمســـتوى انتشـــار 

فيروس كورونا.

المنامة - بنا

االثنين 2 أغسطس 2021 - 23 ذو الحجة 1442 - العدد 4675

Vacancies Available
CONTRACK INTERNATIONAL W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  EMPLOYEE(OCCUPATIONAL SAFETY) 
 suitably qualified applicants can contact

17534727  or  ISA.BUALI@GMAIL.COM

 Qahwa sada cafe 
has a vacancy for the occupation of

  PREPARER(COFFEE) 
 suitably qualified applicants can contact

36786660  or  BUJASSIM8294@HOTMAIL.COM 

HUAWEI TECHNOLOGIES BAHRAIN W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (PROJECT) 
 suitably qualified applicants can contact

17568708  or  MOHAMMED.ALDERAZI@HUAWEI.COM 

ALSALAM SPECIALIST  HOSPITAL W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  ADMINISTRATOR 
 suitably qualified applicants can contact

13101351  or  hr@alsalam.care 

LOCATIONS CONSULTANCY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICE HELPER 
 suitably qualified applicants can contact
17369079  or  RUNMENON@GMAIL.COM 

M I CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

17009161  or  M.I.75@HOTMAIL.COM 

CAPITAL  school wll 
has a vacancy for the occupation of

  SECRETARY 
 suitably qualified applicants can contact

17382777  or  MOHAMED.AZIZ@ALSAFARGROUP.COM 

CAPITAL  school wll 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTANT 
 suitably qualified applicants can contact

17382777  or  MOHAMED.AZIZ@ALSAFARGROUP.COM 

Rana for Clearance & Printing Services 
has a vacancy for the occupation of

  DATA ENTRY OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

35027260  or  ALHIBIR.BELAL@GMAIL.COM 

ACICO CONTRACTING CO W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

34402195  or  JASIMUDDIN744@GMAIL.COM 

PROTECTS SECURITY SERVICES 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

17700211  or  hrd@dreamgroup.bh 

ABRAJ ALKHAMIS CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17630580  or  ABRAJKHAMIS786@GMAIL.COM 

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

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

77305030  or  khanptpm1@gmail.com 

Hungerstation Limited Foreign Branch Company 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

33266333  or  MAHMOOD.JAHROOMI@HUNGERSTATION.COM 

AL SOROUH HOSPITALITY DEVELOPMENT W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SAFETY INSPECTOR 
 suitably qualified applicants can contact
17564616  or  MANNAN@ALSOROUH.COM.BH 

Teekay LNG Bahrain Operations L.L.C. - Foreign Branch 
has a vacancy for the occupation of

  PRODUCTION SUPERVISOR & GEN. FOREMAN 
 suitably qualified applicants can contact

34392814  or  JALAL.MEMARI@TEEKAY.COM 

MERO BEAUTY & NAILS SALON 
has a vacancy for the occupation of

  BEAUTICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

36321113  or  MARWA_KAZROONI@HOTMAIL.COM.COM 

GULF ASIA CONTRACTING COMPANY WLL 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

17312220  or  pradeep@rpgroup.ae 

BUSAITEEN FESTIVAL FOR ORGANIZING PARTIES 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

33436066  or  NATIONALELEVATORS.BH@GMAIL.COM 

Dar alamani cleaning services 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
34460033  or  ABO.JASSOM.91@ICLOUD.COM 

Danway Electrical & Mechanical Engineering L.L.C 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17297600  or  danbahrain@danwayeme.com 

AL SAADOON GENERAL SERVICES COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

17000011  or  HR@ALSAADOON.COM 

AL SAADA WORKSHOP FOR BLACKSMITHING AND WELDING 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact
36818154  or  ALI930212@HOTMAIL.COM 

M I CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

17009161  or  M.I.75@HOTMAIL.COM 

EBRAHIM KHALIL KANOO COMPANY B.S.C.CLOSED 

has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 

 suitably qualified applicants can contact

17262262  or  HR.S@EKKANOO.COM.BH 

BNP PARIBAS 

has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 

 suitably qualified applicants can contact

17866188  or  MEA.RECRUITMENT@BNPPARIBAS.COM 

Sameeh Pastries 

has a vacancy for the occupation of

  WAITER 

 suitably qualified applicants can contact

17257628  or  HESSA.K.K@HOTMAIL.COM 

Security Solutions Co. W.L.L. 

has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 

 suitably qualified applicants can contact

66393120  or  SBARBOZA@SECURITYSOLUTIONS.ME 

Noor alkeram curtain tailoring 

has a vacancy for the occupation of

  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact

38873842  or  Salimrealestatebh99@gmail.com 

CLAY JAPANESE-PERUVIAN RESTAURANT W.L.L 

has a vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST 

 suitably qualified applicants can contact

33773374  or  Mohameda@themeatco.com  

وزير الخارجية يشيد بمضامين التوجيهات الملكية لتعزيز مسيرة التعاون الخليجي
ـــوزراء ـــس ال ـــد رئي ـــي العه ـــمو ول ـــادة س ـــن بقي ـــق البحري ـــص لفري ـــل مخل عم

أشــاد وزير الخارجية عبداللطيف الزياني، بمضامين التوجيهات الســامية 
من لدن ملك البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والتي 
جــاءت لــدى اســتقبال جاللتــه، أمــس، ولــي العهــد رئيــس مجلــس الــوزراء 

صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة.

فـــي  عبـــر  الملـــك  جالـــة  إن  وقـــال 
اعتـــزاز  عـــن  الســـامية  توجيهاتـــه 
التـــي  المخلصـــة  بالجهـــود  جالتـــه 
يبذلهـــا صاحـــب الســـمو الملكي ولي 
العهد رئيـــس مجلس الوزراء، خدمًة 
لوطنـــه في كافـــة المجاالت، مشـــيًدا 
لفريـــق  المخلـــص  بالعمـــل  جالتـــه 
البحريـــن بقيادة ســـموه في التصدي 
لجائحـــة كورونا، تقديـــًرا من جالته 
للنجاحـــات الملموســـة التـــي حققهـــا 
فريـــق البحرين، والجهـــود المخلصة 
التي بذلـــت لمكافحة جائحة كورونا 
حفاًظـــا علـــى صحـــة وســـامة كافة 
أرض  علـــى  والمقيميـــن  المواطنيـــن 

مملكة البحرين.
وأضـــاف وزيـــر الخارجيـــة إن جالة 
الملك، عبر عن إيمانه العميق بأهمية 
لـــدول  التعـــاون  مجلـــس  منظومـــة 
الخليـــج العربية، وضـــرورة الحرص 
التعـــاون  مجلـــس  تماســـك  علـــى 
مســـيرة  لتعزيـــز  قدًمـــا  والمضـــي 
أهدافهـــا  نحـــو  الخليجـــي  التعـــاون 
الســـامية النبيلـــة، تأكيـــًدا للعاقـــات 

بيـــن  القائمـــة  الوطيـــدة  التاريخيـــة 
دول مجلـــس التعاون لـــدول الخليج 
العربية ومواطنيها، وما يجمع بينهم 
من وشائج وروابط القربى والتاريخ 

المشترك والمصير الواحد.
وأشـــاد وزير الخارجية بما أشار إليه 
جالـــة الملـــك، مـــن أهميـــة مضامين 
“بيان العا” التي تؤكد على األهداف 
الســـامية للنظـــام األساســـي لمجلس 
العربيـــة  الخليـــج  لـــدول  التعـــاون 
بتعزيـــز الترابط والتنســـيق بين دول 
المجلـــس، وهـــو مـــا يعبـــر عـــن إدراك 
جالتـــه وإيمانـــه الثابـــت بـــأن تلـــك 
بمثابـــة  كانـــت  الســـامية  األهـــداف 
مبـــادئ راســـخة حافظت علـــى كيان 
مجلـــس التعـــاون، وتحقيـــق العديـــد 

مـــن اإلنجـــازات المهمـــة في مســـيرة 
رعاهـــا  التـــي  المباركـــة  المجلـــس 
أصحـــاب الجالة والســـمو قادة دول 
المجلـــس، بحكمتهم المعهـــودة، منذ 
انطـــاق مســـيرة التعـــاون الخليجي 

قبل أربعين عاًما.
وأعـــرب عـــن تقديـــره لمـــا لفـــت إليه 
جالـــة الملـــك، من أن بيـــان العا أكد 
علـــى أمـــل مواطنـــي دول المنطقـــة 

باستعادة العمل المشترك إلى مساره 
الطبيعي وتحقيق مزيد من التعاون 
والتكامـــل، تأكيـــًدا مـــن جالته على 
أهميـــة مـــا تضمنـــه بيـــان العـــا مـــن 
أهـــداف مـــن شـــأنها تعزيـــز مســـيرة 
التعاون الخليجي المشترك، وتوحيد 
لتحقيـــق  األعضـــاء  الـــدول  جهـــود 
تطلعـــات مواطنيهـــا نحـــو مزيـــد من 
الترابط والتعاون، بما يحفظ تماسك 
اللحمـــة  وتعزيـــز  التعـــاون  مجلـــس 
الخليجيـــة. وثمـــن وزيـــر الخارجيـــة 
عالًيـــا الدعـــوة الســـامية مـــن جالـــة 
الملـــك، بضـــرورة أن يعكس الخطاب 
اإلعامـــي عبر مختلف الوســـائل بما 
فيـــه منصـــات التواصـــل االجتماعي 
القيم المجتمعية والعادات والتقاليد 
النبيلـــة الجامعة التي ترســـخ وحدة 
ألبنـــاء  المشـــترك  والمصيـــر  الهـــدف 
دول مجلـــس التعاون لـــدول الخليج 
إيمـــان  عـــن  تعبيـــًرا  كافـــة،  العربيـــة 
جالتـــه بأهميـــة الخطـــاب اإلعامي 
فـــي ترســـيخ القيم الســـامية وتعزيز 
البنـــاء  ودوره  الخليجيـــة،  الوحـــدة 
فـــي إبراز ما يربط بين شـــعوب دول 
المجلس وتأكيد وحدتها وتماســـكها، 
وما حققته مســـيرة التعاون المباركة 
مـــن إنجـــازات متميـــزة فـــي مختلف 

المجاالت لصالح شعوبها.

عبداللطيف الزياني

المنامة - وزارة الخارجية

أدانـــت مملكـــة البحرين إطـــاق ميليشـــيا الحوثي اإلرهابية طائرة مســـيرة 
مفخخة تجاه مدينة خميس مشـــيط بالمملكة العربية الســـعودية الشقيقة، 
في محاوالت يائسة تعكس إصرار جماعة الحوثي اإلرهابية على استهداف 
المدنييـــن واألعيـــان المدنيـــة بطريقـــة متعمـــدة وممنهجـــة. وأكـــدت وزارة 
الخارجيـــة موقف مملكة البحرين الداعم لكافة الجهود التي تبذلها المملكة 
العربية الســـعودية الشـــقيقة للتصدي لاعتداءات الحوثية التي تهدد أمنها 
واستقرارها وسامة أراضيها، مشيدة بيقظة قوات التحالف لدعم الشرعية 
فـــي اليمن التـــي تمكنت من اعتـــراض الطائـــرة وتدميرها، داعيـــة المجتمع 
الدولي إلى ضرورة إدانة استمرار تلك االعتداءات اإلرهابية المتكررة التي 

تقوض كافة الجهود الرامية إلى تعزيز األمن واالستقرار اإلقليميين.

إدانة إطالق الحوثي مسيرة تجاه خميس مشيط

المنامة - بنا

أكــد وزيــر اإلعــالم علــي الرميحــي أن توجيهــات عاهــل البــالد صاحــب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بأهمية العمل بين دول مجلس 
التعــاون لــدول الخليــج العربيــة وصوالً ألهــداف “بيان العــال”؛ للحفاظ 
على األمن واالستقرار وتحقيق كل ما يعود بالخير على دول المنطقة، 
تعكــس حــرص جاللــة الملــك علــى اســتمرار منظومــة مجلــس التعاون 
وتعزيــز قوتهــا اإلســتراتيجية ودورهــا اإلقليمــي والدولــي الفاعــل في 

مختلف قضايا المنطقة.
وأشـــار وزيـــر اإلعـــام باالعتـــزاز 
إلـــى مـــا تضمنتـــه كلمـــات جالـــة 
جالتـــه  اســـتقبال  لـــدى  الملـــك 
أمس ولـــي العهد رئيـــس الوزراء 
الملكـــي األميـــر  الســـمو  صاحـــب 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة من 
تأكيـــد علـــى األهـــداف الســـامية 
للنظام األساسي لمجلس التعاون 
لـــدول الخليـــج العربية بمـــا يعزز 
دول  بيـــن  والتنســـيق  الترابـــط 
المجلس، وأشار البيان لما يعقده 
مواطنـــو دول المنطقـــة مـــن أمل 
باســـتعادة العمـــل المشـــترك إلـــى 
مســـاره الطبيعـــي وتحقيق مزيد 
مـــن التعاون والتكامل، بعيًدا عما 
يعكـــر صفـــو المنظومـــة الجامعة 

التي نحرص عليها جميًعا.
وشدد وزير اإلعام على أن “بيان 
العـــا” بما تضمنه مـــن تأكيد على 
تعزيـــز وحـــدة الصف والتماســـك 
وعـــدم  المجلـــس  دول  بيـــن 

التدخـــل فـــي الشـــؤون الداخلية 
لـــدول المجلـــس والحفـــاظ علـــى 
األمـــن واالســـتقرار لجميـــع دول 
لتجـــاوز  ســـبيلنا  يعـــد  المنطقـــة، 
التحديات التـــي تحدق بالمنطقة 
تحقيًقـــا لألهـــداف الســـامية بمـــا 
يعـــود بالخيـــر والنمـــاء على دول 

المجلس وشعوبها الشقيقة.
وثمـــن وزيـــر اإلعـــام توجيهـــات 
جالـــة الملـــك بضرورة أن يتســـم 
يمثـــل  بمـــا  اإلعامـــي  الخطـــاب 
والعـــادات  المجتمعيـــة  القيـــم 
والتقاليـــد النبيلـــة الجامعـــة التي 
ترســـخ وحـــدة الهـــدف والمصير 
مجلـــس  دول  ألبنـــاء  المشـــترك 
مـــا  كل  عـــن  واالبتعـــاد  التعـــاون 
يخل بوحدة الهدف من إســـاءات 
وسياســـات إعامية تسعى لزرع 
بذور الشـــقاق بيـــن دول المجلس 
علـــى  دخيلـــة  ألهـــداف  تحقيًقـــا 

مجتمعاتنا العربية األصيلة.

الرميحي: توجيهات جاللة الملك تؤكد حرص جاللته على منظومة “التعاون”

جاللة العاهل 
مؤمن بأهمية 

الخطاب اإلعالمي 

تأكيد العالقات 
التاريخية بين دول 

المجلس
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

ظاهرة التسول الغريبة.. لم يعد السكوت ممكنا
متى يتصف نشـــاط التسول بالتماسك واالتســـاق حتى يتحول إلى موطن قائم 
بذاتـــه وآلـــة تعليـــم ومنتـــج وتاجـــر بالجملـــة.. يتحول إلـــى ذلك إذا لـــم تكن في 
المجتمـــع قوانيـــن رادعـــة تمنع التســـول في األماكـــن العامة والقضـــاء على هذه 
الظاهرة الســـلبية التي انتشرت بشـــكل ملفت للنظر في مجتمعنا البحريني، ولم 

يعد السكوت ممكنا.
مســـاء الخميس الماضي اتصل بي الزميل راشـــد الغائب وقال لي حرفيا... بينما 
كنت مع األهل في جدعلي لفت انتباهي مشهد كتبت عنه في عمودك منذ فترة 
وتصـــورت أن الظاهـــرة قـــد انتهـــت، وهو تســـول نســـاء منقبات، حيـــث جاءتني 
منقبتان تطرقان زجاج السيارة للتسول.. وتساءل الزميل عما إذا تواصلت معي 
الجهات المعنية بعد نشـــر العمود، وهل ظاهرة تســـول المنقبات توقفت لفترة ثم 

عادت وإلى آخره من  التساؤالت المشروعة ألي مواطن.
نعم.. لقد كتبت في 2019 و2020 عن ظاهرة تسول نساء من جنسيات محددة 
في أســـواق مدينة عيسى وأمام المجمعات التجارية وعند اإلشارات والمساجد، 
وفـــي بعض األوقـــات يصطحبن أطفالهن في أســـوأ اســـتغالل للطفولة، ومؤخرا 
دخلـــت علـــى الخـــط أو الهيـــكل التنظيمي نســـاء بحرينيات أخذن يـــرددن نفس 

اســـطوانة الجوع والمرض والعوز والحاجة وتكبيل المارة بسلســـلة من القصص 
والمظاهر الكاذبة، والجميع يســـتخدم أي وســـيلة متاحة للنصب واالحتيال على 
النـــاس فـــي األســـواق، فالعمليـــة تدار بوســـائل تكتيكيـــة وهناك مهمـــات موزعة، 
ويخطـــئ مـــن يعتقـــد غير ذلـــك، فالنصـــب واالســـتغالل واضح أقصى مـــا يكون 

الوضوح.
قبـــل فتـــرة اتصلـــت بـــي جمعيـــة ذات الشـــأن “ال أذكـــر اســـمهما” ومقرهـــا توبلي 
واســـتمعت إلـــى تحليـــل طويل عن نشـــاط التســـول ومـــا تفعله الجمعيـــة ورؤية 
حقيقيـــة يعتريهـــا بعـــض الضبـــاب، ويـــكاد ال يتـــم انقشـــاعه إال بجهـــد، فالظاهرة 
مازالـــت موجـــودة وهناك شـــعور بوجـــود تقصيـــر ال نعرف مصـــدره وال يمكن أن 
تخرج علينا أية جهة وتقول إنها أعطت أقصى ما يمكن أن تعطيه وتنشر أغلفة 

األحالم المرضية.
نحن اليوم نتحدث عن سمعة وطن وهو الثقل الحقيقي ومحط األنظار  «

بالنسبة للعالم، وظاهرة التسول الغريبة تسيء للبحرين بشكل كبير، 
فالمجتمع البحريني معروف عنه “األلفة والمحبة والتواد”، وهناك الكثير 

من الجمعيات الخيرية التي تقوم بواجبها وكذلك الحكومة تساعد من 
خالل العالوات التي تمنحها.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد
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هـــذا هـــو ديـــدن مملكـــة البحرين بقيـــادة صاحب الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفـــة عاهـــل البالد المفـــدى حفظه هللا ورعاه، فـــي عالقاتها ونهجهـــا الثابت تجاه 
الدول الشـــقيقة والصديقة، وســـعيها الدائم لتعزيز المصالح المشتركة، والذي تشهد 
لـــه القيـــادات العالميـــة، وأنها دائمـــًا تعمل على تطوير مســـيرة العالقـــات بينها وبين 

الدول األخرى.
وال شك بأن ما حققته المملكة من نجاحات في تطوير عالقاتها مع المجتمع الدولي 
رسم خطوطًا عريضة وحدد اتجاهاتها الرئيسية التي جسدتها حكمة ورؤية جاللة 
الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، وجعلت من تلك العالقات مســـلمات ثابتة للمملكة، 
لها في كل جانب من جوانب التعاون دالالت واضحة في تعزيز مســـيرة مد جســـور 

التواصل مع الدول األخرى.
ولعـــل ما يؤكد حديثنا عـــن المكانة الدولية التي حققتها مملكة البحرين فيما يتعلق 
بمســـيرة عالقاتهـــا األخوية مع الدول األخرى، التهنئـــة الكريمة من لدن جاللة الملك 
وســـمو ولـــي العهد رئيـــس مجلس الـــوزراء، للعاهـــل المغربي الملك محمد الســـادس 
بمناســـبة ذكرى احتفال المملكة المغربية بعيد العرش المجيد، والتي عكســـت عمق 
وترابـــط البلديـــن الشـــقيقين بعالقـــات متميزة ومتينة أســـهمت في تعزيز اســـتمرار 
حجم التعاون بينهما، واتخذت منهجًا مشـــتركًا بما يخدم المصالح الثنائية وكشفت 

عن مدى المحبة التي تجمع البلدين.
ويمكننا أن نســـتذكر كلمات العاهل المغربي الملك محمد الســـادس، حين قال “نعرب 
عن تقديرنا لمواقف مملكة البحرين المشـــرفة والداعمة للمغرب وشعبه، والمجسدة 
لعمق روابط األخوة التاريخية الوطيدة التي تربط البلدين الشقيقين”، هذه الكلمات 
جـــاءت لتؤكد عمـــق العالقة التاريخية الوطيدة بين البلدين والشـــعبين الشـــقيقين، 
والتطـــور واالنســـجام فـــي مختلف المجاالت المشـــتركة بيـــن البلديـــن والتي تتطلع 
للمزيـــد مـــن التعاون في المجـــاالت االقتصادية والسياســـية والثقافية واالجتماعية 
وغيرهـــا. وتميـــزت العالقة األخويـــة بين مملكـــة البحرين والمملكـــة المغربية بطابع 
مميـــز ومختلـــف يعكس عمـــق الترابط القـــوي والمشـــترك للدفع بها إلى آفاق أوســـع 
ومراحل متقدمة لما فيه خير وصالح البلدين، ولتؤكد أن العالقة التي أنشأها القادة 
الحكمـــاء فـــي البلدين الشـــقيقين منذ زمن طويل ستســـتمر ثابتة وراســـخة بجذور 

قوية وروابط ال تنقطع.
إن عمق المشاعر والمحبة والود لمملكة البحرين التي عبر عنها أبناء الجالية المغربية 
فـــي تصريحاتهم في وســـائل اإلعالم البحرينية تغني عـــن الكثير من التفاصيل عن 
العالقة بين البلدين، والتي جاءت لتؤكد عمق العالقة والروابط القوية بين البلدين 

والشعبين الشقيقين وتثبت أن أفراحنا واحدة ويجمعنا مصير واحد ومشترك.

د. خالد زايد

تهنئة حكومتنا الرشيدة... وعالقة محبة بين الشعبين البحريني والمغربي

الجميع يتأمل بإلحاٍح انتهاء حقبة “كورونا” األليمة ســـريعًا واعتبارها ُحقبة ماضية 
بعدما ُأشـــبعت مخيلته بتلك المشـــاهد التي “انغمر” بها وجدانه عن مناظر تســـاقط 
المرضـــى المرعبـــة على أســـّرة الُمعالجة وأجهزة التنفس االصطناعـــي بمراكز الحجر 
الصحـــي والمستشـــفيات الميدانيـــة، أو بمظاهـــر التشـــييع والدفن ومحـــارق الجثث 
المؤثـــرة التـــي ســـّجلتها ذاكرته، أو بلقطـــات الطواقـــم الطبية والخدمات المســـاندة 
والمتطوعيـــن التـــي “ُتصـــارع” أعداد اإلصابـــات للمرضى مـــن المواطنيـــن والعالقين 
والمقيميـــن والمهاجريـــن والمغتربين والالجئين وســـواهم على مســـتوى العالم دون 

استثناء.
فـــي هذه األثنـــاء، ينصح المتخصصون في علم النفـــس والتنمية الذاتية، ومن أجل 
تخفيـــف حّدة هذه المشـــاعر الالهبة عن هـــذا الضيف الثقيل - بمـــا يتضمّنه من آالم 
موجعـــة ومتاعب جّمة غزت األبدان وأقّضت المضاجع وصّيرت التعقيم والكمامات 
والقفازات والبخاخات الُمطهرة ُمالزمة لحياة األفراد والجماعات - بكتابة المذكرات 
الشـــخصية لمـــا تتركه مـــن تأثيٍر يزيد مـــن الثقة المتينـــة بالنفس وتفريغ الشـــحنات 
الســـلبية وإعمـــال العقـــل وصـــون الذاكـــرة من تســـّلالت النســـيان الُمضّيـــع للمهّم من 

األحداث، وفي ذات الوقت استلهام العبر والعظات التي يتعّلم منها اآلخرون.
أحـــداث القصة التي برز فيهـــا المواطن البحريني “علي الصافي” من منطقة ســـترة، 
تعّد واحدة من تلك المذكرات التي لن ينساها، بعد أْن أخذت منه مأخذها في رحلة 
عذاٍب اســـُتهّلت بّتعٍب شـــديٍد وحرارٍة مرتفعٍة وكّحٍة متواصلٍة وآالٍم شديدٍة وّضيِق 

تنفٍس حتى بلوغ حبكتها بتأكيد إصابته بفيروس “كورونا” اللعين! يستطرد الصافي 
ـــِريَعة التـــي ظهـــرت نتيجتها ســـلبية إال أّنه شـــعر ِبأََلم  القـــول إنـــه َأَخـــذ اْلَمْســـَحة السَّ
وإْســـهال بعدهـــا، ما اضطره الذهـــاب لمركز الفحص بمنطقة المعـــارض التي أظهرت 
نتيجتـــه إيجابيـــة! وهنا الكارثة على حّد قوله بعد أْن تســـّبب في عدوى جميع أفراد 
اِمل بمنطقة َعالِي، حتى يبدأ  عائلته التي اصطحبها ظهر اليوم التالي إَلى الَمْرَكز الشَّ
فصـــل جديد من اْلَمأَســـاة بعدما افترق عـــن عائلته التي ًأبقيت بعيـــدة عنه )ُمجبرًة( 
فـــي مبنـــى )7(، بينما هو في مبنى )5( بعد تفاقم حالته وشـــعوره بارتفاع شـــديد في 
ـــْدِر واختناق ِفي اْلحْنجرِة؛ ما  حرارتـــه وتصّبـــب متواصل للعرق وآالم حاّدة في الصَّ
اســـتوجب نقله إلى غرفة خاصة بعدما ُأغمي عليه لفترة من الزمن لم يســـتطع فيها 
أْن ينُبس ِبَكِلَمٍة أو َتْحِريك َســـاِكن أو حتى االلتفات يمنًة َويَســـرًة؛ لُيسّلم األمر بعدما 
تيّقـــن بمحينـــه مع تكرار مشـــهد نقـــل جثامين المرضـــى واحدًا تلو اآلخـــر يوميًا من 

حوله لوال لطف الخالق الرحيم.

نافلة: 

بـــال ريـــب، تجربة اإلصابـــة بكورونا تجعلك شـــاهًدا حّيًا على تجديـــد اليقين بعظمة 
الكبيـــر المتعـــال فـــي أول المقام وآخـــره، ومن ّثّم يـــرد دور الطواقم الطبيـــة العاملة 
والكوادر التطوعية المســـاندة التي ضّحت من أجل راحة ســـواها حتى فقد البعض 

منهم حياته في هذا السبيل، فلهم مّنا عظيم االمتنان وكبير الوقار.

jasim.almahari
@hotmail.com

د. جاسم المحاري

“علي الصافي”... هذا ما صنعته بي كورونا!

قوات حرس النظام تستولي على ماء وكهرباء الشعب
يتضـــح من خالل اســـتيالء حرس النظـــام المعادي للشـــعب على موارد 
البـــالد، وحتى مرافق البنيـــة التحتية بما في ذلك الميـــاه والكهرباء، أن 
انقطاع المياه والكهرباء الذي أصبح مشـــكلة يومية للشـــعب يرجع إلى 
هيمنة هذه المؤسسة القمعية وتحكمها في المياه والكهرباء في إيران.

وقال شهباز حسن  بور في جلسة علنية لمجلس الرجعية يوم األحد 18 
يوليـــو “يجب أن نســـمح للقطاع الخاص بتصديـــر الكهرباء حتى نتمكن 
مـــن حـــل بعض هـــذه القضايـــا والمشـــاكل”، وأوضح أن القطـــاع الخاص 
مديـــن بــــ 51 ألـــف مليار تومان بســـبب االســـتثمار في صناعـــة الكهرباء 
“وكالة أنباء المجلس 18 يوليو 2021”. وبينما يعيش الناس في العديد 
من المدن في ظروف قاســـية بســـبب كورونا والجفـــاف وانقطاع التيار 
الكهربائـــي، يذهـــب جـــزء مـــن إنتـــاج الكهربـــاء للتصدير إلـــى دول مثل 
العراق وأفغانستان وذلك الحتياج النظام إلى المال لدفع تكاليف القمع 
والتدخـــالت فـــي المنطقة، الســـيما إنفـــاق النظام على تصديـــر الكهرباء 
إلـــى العـــراق لدرجة أن رئيـــس الوزراء العراقي مصطفـــى الكاظمي قال 
“إيران لم تفشـــل في تصدير الكهرباء إلى العراق رغم العقوبات وبعض 

المشاكل األخرى”. “وكالة أنباء إيرنا 20 يوليو 2021”.
وبحســـب صحيفـــة همدلـــي، تشـــير التقديرات إلـــى أن نحـــو 40 % من 
كهربـــاء العراق تزودها إيران، والجدير بالذكر أنه وبحســـب تصريحات 
وزير الطاقة الصيف الماضي ستزداد صادرات الكهرباء إلى أفغانستان. 
“همدلـــي 5 يوليـــو 2021”، أيضـــا فـــإن معظـــم توليـــد الكهربـــاء مـــن قبل 
الشـــركات المملوكة للدولة، وما تبقى من إنتاج الطاقة تنتجه ما تسمى 
بالشـــركات الخاصة مثل مجموعة مبنا التابعة لمقر خاتم األنبياء التابع 

لحرس النظام.
كتبت وكالة أنباء إيلنا في األول من أغسطس 2019 أن 60 % من الكهرباء  «

في البالد يتم توليدها في محطات الطاقة الخاصة، وأكدت الوكالة نفسها 
أن أكثر من 50 % من طاقة محطات الكهرباء في البالد يتم توفيرها من 

قبل مختصين محليين وخصوصا شركة مبنا التي تدير مشاريع توليد 
الكهرباء في إيران. “مجاهدين”.

عباس صنوبري

المرأة في الصفوف األمامية
لبـــت المـــرأة البحرينيـــة نداء الواجب الوطنـــي لمكافحة وبـــاء كورونا، لبت 
النـــداء بقـــدرة تجلـــت فيهـــا الشـــجاعة، وبصـــدق ملـــيء بالتفانـــي وعزيمة 
صامـــدة، وأدت دورهـــا بإخالص منقطـــع النظير، إنها المـــرأة البحرينية ابنة 
المنامـــة والمحرق والرفاع وكل مدن وقرى البحرين، وقفت شـــامخة تذود 

عن بني وطنها، وقفة عٍز وإباء.
غـــادرت المـــرأة بيتها ال لترفه عن نفســـها أو تتســـوق، بل لتكون ســـًدا منيًعا 
يصـــد الوباء عن مجتمعها، تعمل بأوقات غير محددة تزهو على 12 ســـاعة 
في اليوم لياًل أو نهاًرا، وقد يتصالن بحسب الحاجة إليها، وقد تعود لفترة 
بســـيطة إلـــى بيتها لترعـــى بما لديهـــا من الوقـــت زوجها وأوالدهـــا، يقودها 
بذلـــك حرصها علـــى أداء واجبها الوطني دون أي تقصير بواجبها األســـري، 
ويســـندها الرجل البحريني المتميز بالوعي واإليمـــان بدور المرأة وضرورة 
أن يكون الجميع في مواجهة الوباء ســـواء كان ذكًرا أو أنثى وفي مختلف 

المواقع.
لقد أثبتت المرأة بحزمها وعزمها القدرة على مواجهة التحديات، وأن تكون 
ســـنًدا لبالدها وعوًنا لشـــعبها، بإرادة ال تكل وال تمل، وهذا زادها ثباًتا ورفع 
من ســـمو عطائها وعلـــو تضحياتها، وأثبتت من خالل هـــذا العطاء والثبات 
جدارتهـــا في جميع المواقع واألمكنة وفي جميع القطاعات، ما جســـد مبدأ 
تكافؤ الفرص وتعزيز المســـاواة بين الجنسين، وفي الصفوف األمامية كان 
لها دورها الحاسم في تلبية نداء العمل في أي مكان وأي وقت، تتنقل يوًما 
هنـــا وآخر هناك بحســـب الحاجة والضـــرورة، إنها رحلة شـــاقة بين مختلف 
األماكن ولكنها ذات هدف وطني وإنساني، فبجانب دعم القيادة السياسية 
دورها الجســـور فـــإن جميع األســـر البحرينية تفخر بعطاء نســـائها )زوجات 

وبنات وأخوات(، وتفخر بتضحياتهن، وأدوارهن األسرية.
لقد أعطت هذه الجائحة للمرأة البحرينية فرصة كبيرة لتؤكد حجمها  «

الطبيعي كامرأة ومواطنة قادرة على العمل في جبهتين، الجبهة الوطنية 
والجبهة األسرية، كما صقلت هذه الجائحة نموذجا للرجل البحريني الداعم 

للمرأة والُمساند لها والمتحمل لدوره األسري في حالة غياب زوجته 
لتأدية واجبها الوطني. وتبلغ مشاركة المرأة أكثر من )80 %( من الطواقم 

الطبية بالصفوف األمامية ومعظمهن زوجات وأمهات، كما كانت للمرأة 
سابقة التطوع ألخذ التطعيم في مرحلة التجارب السريرية على اللقاحات. 

إن عطاء المرأة خالل هذه الفترة عظيم ويؤكد أن المرأة كاألكسجين في 
حياتنا.

عبدعلي الغسرة
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