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تعطل الح�سابات.. 

فر�سة لإعادة الح�سابات
محميد احملميد malmahmeed7@gmail.com

والمقيمين  المواطنين  عن  االتصاالت  انقطعت  األول،  أمس 
في حسابات التواصل االجتماعي مدة ست ساعات مثل كل شعوب 
والجهات  االتصاالت  أصــدرت شركات  الــدول  والعديد من  العالم.. 
هنا..  عندنا  إال  وتوضيحات..  وتصريحات  بيانات  فيها  المعنية 
وال  تنويه  أي  دون  من  االتــصــاالت  وشــركــات  المعنية  الهيئة  بقيت 
توضيح للناس.. وكأن خدمات حسابات التواصل ال تعنيهم، على 

الرغم من احتساب استخدامها في الفاتورة الشهرية..!!
واألبــرز  األهــم  السؤال  كان  الساعات  تلك  األول، وخــال  أمس 
للتواصل  وقتا  وجــدت  هــل  التجربة؟  كانت  كيف  هــو:  الــنــاس  عند 
لمتابعة  ذهــبــت  هــل  واألصـــدقـــاء؟  األهـــل  مــع  الهاتفي  أو  المباشر 
المواقع اإللكترونية واليوتيوب واإلذاعة والتلفزيون؟ كيف قضيت 
أو  أو الذهاب للتنزه  تلك الساعات؟ هل كانت فرصة لقراءة كتاب 
المطعم أو ممارسة الرياضة وغيرها؟ ما  البدائل المطروحة عند 

توقف أو تعطل حسابات التواصل؟
لجأت  والــنــاس  قسرية،  كانت  وإن  مفيدة  تجربة  أنها  شــك  ال 
إلى البدائل رغما عنها، وال شك كذلك أن البعض وجد في األمر 
متعة جديدة، وال شك أيضا أننا اكتشفنا أن هذا التعطل والتوقف 
كــبــرى ال  الــحــيــاة وال مشكلة  فــي  أي مصيبة  يــحــدث  لــم  الــمــؤقــت 
تعوض، وأن كل ما في األمر مجرد ساعات قضاها الشخص من دون 
الراحة  بنوع من  وتكيف معها وقضى ساعاته،  التواصل،  حسابات 
النفسية والصحية واالجتماعية.. وعن نفسي شخصيا فقد كانت 

فرصة إيجابية للنوم المبكر.
الدولية  اإلعامية  الوسائل  سلطت  فقد  اآلخــر  الجانب  فــي 
فقد  الــتــواصــل،  حسابات  تعطل  مسألة  على  األضـــواء  مــن  الكثير 
نقلت إذاعة البي بي سي أن االنقطاع أّثر على حسابات مستخدمين 
في شتى أرجاء العالم. فيما أكدت صحيفة »وول ستريت جورنال« 
الموقع  انقطاع خدمات  أسباب  أن  الموظفين  أبلغت  فيسبوك  أن 
شديد  بيانا  األمريكي  األبيض  البيت  أصــدر  فيما  معروفة..  غير 
اللهجة وقال: إن منصات التواصل أثبتت أن لديها قوة ال تستطيع 
الــســيــطــرة عــلــيــهــا.. وإن مــواقــع الــتــواصــل بــحــاجــة إلـــى إصــاحــات 

وللسيطرة عليها بشكل أقوى من القوانين الداخلية..!!
 البعض ذهب إلى ما وراء التعطل المفاجئ، ونقلت العديد من 
المواقع اإلعامية أن أسباب العطل الذي شهدته مواقع التواصل 
االجتماعي »فيسبوك وواتس آب وانستجرام«، بسبب إجراء تغييرات 
في معلومات توجيه الشبكات، وأن خطأ تقنيا هو السبب المرجح 
لتعطل الخدمات، بسبب نشاط قام به موقع فيسبوك، ويعتقد أنه 
فيما  عالميا..  وتطبيقاتها  المنصة  ضــرب  الــذي  العطل  إلــى  أدى 
تهديد  وجـــود  إمكانية  فــي  نبحث  األمــريــكــيــة:  الــدفــاع  وزارة  قــالــت 
أمني مرتبط بتوقف وسائل التواصل االجتماعي. كما نقلت بعض 
الوسائل اإلعامية اعتذار منصة فيسبوك عن العطل الذي وصفه 

بأكبر خلل على اإلطاق تتعرض له فيسبوك.
عــمــومــا.. ومــع عــودة الحسابات للعمل مــن جــديــد، ومــع عدم 
كــان في  والــتــوقــف، فلربما  التعطل  تــكــرار  لــعــدم  وجـــود أي ضــمــان 
ــر فــائــدة، بـــأن تعطل الــحــســابــات االلــكــتــرونــيــة، فــرصــة إلعـــادة  األمـ
إعــادة  وفــي  المباشر،  االجتماعي  التواصل  تفعيل  في  الحسابات 
تــرتــيــب االهــتــمــامــات واألولــــويــــات، وفـــي اســتــثــمــار الــوقــت فيما هو 
الشهرية،  الفواتير  تقليل  في  وكذلك  وصحة،  ومتعة  فائدة  أكثر 
ألنه قد تبين للجميع أن شركات االتصاالت ال تسيطر على تلك 
الخدمات، وأنها فقط قادرة على السيطرة على الفواتير الشهرية، 
تلك  انقطاع  أما في حال  الــســداد..  الخدمة في حال عدم  وقطع 
الخدمات فإن شركات االتصاالت يكون ردها أنها ليست ذات سلطة 
على المنصات اإللكترونية العالمية، وأن الصمت عند التعطل هو 

األجدى واألنفع لها، ولمن يشرف عليها..!

ــه حـــضـــرة  ــيـ ــوجـ ــتـ ــًذا لـ ــيــ ــنــــفــ تــ
صاحب الجالة الملك حمد بن 
الــبــاد  عــاهــل  خليفة  آل  عيسى 
على  بالعمل  بــاإلســراع  المفدى 
عودة الصلوات إلى ما كانت عليه 
في السابق بالمساجد والجوامع 
مــع األخــذ بــاالحــتــرازات الازمة 
بـــــمـــــا يــــتــــفــــق مــــــــع الـــــضـــــوابـــــط 
تمّكن  الــتــي  الصحية  والــشــروط 
عــبــاداتــهــم  أداء  مــــن  الــمــصــلــيــن 
وصاتهم في ُيسر وسهولة، وبناء 
عـــلـــى الــتــنــســيــق بـــيـــن الــمــجــلــس 
ــيــــة  األعـــــلـــــى لــــلــــشــــؤون اإلســــامــ
والمجلس األعلى للصحة، عقد 
الفريق الوطني الطبي للتصدي 
ــا )كـــوفـــيـــد-19(  لـــفـــيـــروس كــــورونــ
طبيب  الفريق  برئاسة  اجتماًعا 
الــشــيــخ مــحــمــد بـــن عـــبـــداهلل آل 
األعلى  المجلس  رئــيــس  خليفة 
الوطني  الفريق  رئيس  للصحة 
ــروس كـــــورونـــــا  ــ ــيـ ــ ــفـ ــ ــتــــصــــدي لـ ــلــ لــ
)كوفيد-19(، حيث تقرر تحديث 
اإلجــــراءات االحــتــرازيــة الخاصة 
للمستوى  والجوامع  بالمساجد 
ــة اإلشـــــــــارة  ــ ــيـ ــ األخـــــضـــــر وفـــــــق آلـ
ــة لــــمــــســــتــــوى انـــتـــشـــار  ــيــ ــوئــ ــضــ الــ
ــا، بــمــا يــتــفــق مع  فـــيـــروس كــــورونــ

الصحية  والـــشـــروط  الــضــوابــط 
أداء  مــن  المصلين  تــمــّكــن  الــتــي 
عـــبـــاداتـــهـــم وصـــاتـــهـــم فــــي ُيــســر 

وسهولة، كما يلي:
- إلــغــاء اشــتــراط تــرك صف 

بين كل صفين
- تقليل المسافة من مترين 
ــد بــيــن كـــل مــصــٍل  ــ ــى مــتــر واحـ إلــ

وآخر
- السماح بتوفير المصاحف 
أو الكتب المطبوعة في المساجد 
من  بالقراءة  وينصح  والجوامع 

األجهزة الشخصية
الـــخـــيـــار لــلــمــصــلــيــن  ــــرك  تـ  -

بالصاة بسجادة خاصة
الــكــمــام  بــلــبــس  - االلـــــتـــــزام 
بدخول  يسمح  وال  الوقت  طــوال 

المسجد من دون الكمام
- ال اشـــتـــراط عــلــى الــطــاقــة 

االستيعابية
داخل  في  الصاة  اقتصار   -
للمطعمين  والجوامع  المسجد 
البالغين 12 عاًما فما فوق فقط
الــــســــاحــــات  فـــــي  الـــــصـــــاة   -

الخارجية مسموح للجميع
ــة  ــ ــطــ ــ ــشــ ــ ــاألنــ ــ بــ يــــــســــــمــــــح   -
الــــمــــصــــاحــــبــــة فـــــــي الــــمــــســــاجــــد 

التحفيظ  )حــلــقــات  والـــجـــوامـــع 
األنشطة   – العلمية  الـــدروس   –
ــيــــر الـــمـــســـلـــمـــيـــن  الـــــدعـــــويـــــة لــــغــ

وغيرها(
- يسمح للمصلين بالمكوث 
في المسجد قبل وبعد الصلوات 
لــقــراءة الــقــرآن أو االعــتــكــاف مع 
بــاإلجــراءات االحترازية  االلــتــزام 

واالشتراطات
ــــق الـــوطـــنـــي  ــريـ ــ ــفـ ــ وأشـــــــــــار الـ
أنـــه ســيــتــم تحديث  إلـــى  الــطــبــي 
اإلجــــراءات االحــتــرازيــة الخاصة 
لكل  وفًقا  والجوامع  بالمساجد 
ــن مـــســـتـــويـــات آلـــيـــة  ــ مـــســـتـــوى مـ
اإلشارة الضوئية لمستوى انتشار 
فيروس كورونا بما يسهم في دعم 
من  للحد  الوطنية  الــجــهــود  كــل 
على  وحــفــاًظــا  الــفــيــروس  انتشار 

صحة وسامة الجميع.
ــرب  ــ ــدد أعــ ــ ــصــ ــ وفـــــــي هـــــــذا الــ
ــد بـــن مــحــمــد بن  الــشــيــخ د. راشــ
مجلس  رئيس  الهاجري  فطيس 
آيات  السنية عن أسمى  األوقــاف 
الـــشـــكـــر وعـــظـــيـــم االمـــتـــنـــان إلـــى 
مـــقـــام حـــضـــرة صـــاحـــب الــجــالــة 
ــد بـــــن عـــيـــســـى آل  ــمــ ــلــــك حــ ــمــ الــ
خليفة ملك الباد المفدى على 

المساجد  فتح  بإعادة  توجيهاته 
ــق قـــبـــل  ــ ــابــ ــ ــســ ــ ــا الــ ــ ــهـ ــ ــعـ ــ إلـــــــــى وضـ
الجائحة، مشيًدا بقيادة صاحب 
السمو الملكي ولي العهد رئيس 
مجلس الوزراء للجهود الوطنية 
للتصدي للفيروس، مرحًبا بقرار 
الفريق الوطني الطبي بتحديث 
اإلجــــراءات االحــتــرازيــة الخاصة 

بالمساجد والجوامع.
ــرب الــســيــد  ــ ــــن جـــانـــبـــه أعــ ومـ
رئيس  الصالح  يوسف بن صالح 
عن  الجعفرية  األوقـــاف  مجلس 
أســـمـــى آيـــــات الــشــكــر والــتــقــديــر 
ــام حـــضـــرة  ــقــ واالعـــــــتـــــــزاز إلــــــى مــ
صاحب الجالة الملك حمد بن 
الــبــاد  عــاهــل  خليفة  آل  عيسى 
المفدى بمناسبة صدور التوجيه 
في  والمتمثل  الــســامــي  الملكي 
ــودة  ــ ــعـــمـــل عـــلـــى عـ ــالـ اإلســـــــــــراع بـ
في  عليه  كانت  ما  إلــى  الصلوات 
السابق بالمساجد والجوامع مع 
األخــذ بــاالحــتــرازات الــازمــة بما 
يــتــفــق مــع الــضــوابــط والــشــروط 
المصلين  تمكن  الــتــي  الصحية 
وصــاتــهــم  ــبـــاداتـــهـــم  عـ أداء  مــــن 
بقرار  مرحًبا  وســهــولــة،  يسر  فــي 
الفريق الوطني الطبي بتحديث 

اإلجــــراءات االحــتــرازيــة الخاصة 
بــالــمــســاجــد والــــجــــوامــــع، داعـــًيـــا 
الــمــصــلــيــن إلــــى االســـتـــمـــرار في 

تطبيق كل اإلجراءات االحترازية 
لــلــحــفــاظ عــلــى صــحــة وســامــة 

الجميع.

تنفي���ذا للتوجيهات الملكي���ة.. تحديث االإج���راءات االحترازية الخا�سة 

بالم�س���اجد والجوام���ع بم���ا يتف���ق م���ع ال�سواب���ط وال�س���روط ال�سحية 

خليفة  الشيخ  سمو  تـــرأس 
خليفة  آل  خليفة  بــن  عــلــي  بــن 
الجنوبية،  المحافظة  محافظ 
اجتماع اللجنة األمنية الحادي 
بـــحـــضـــور   ،2021 ــام  ــ ــعـ ــ لـ ــر  ــشــ عــ
الــدوســري  ثامر  عيسى  العميد 
ــائــــب الـــمـــحـــافـــظ، وعـــــــدد مــن  نــ
اإلدارات  ممثلي  مــن  الــضــبــاط 
وذلك  الداخلية،  بــوزارة  األمنية 

بمقر المحافظة الجنوبية.
ــي مــســتــهــل االجـــتـــمـــاع،  ــ وفــ
المحافظة  محافظ  سمو  أشــاد 
الجنوبية رئيس اللجنة األمنية 
الشيخ  أول  الفريق  بتوجيهات 
راشد بن عبداهلل آل خليفة وزير 
البرامج  متابعة  فــي  الــداخــلــيــة 
والـــمـــبـــادرات الـــهـــادفـــة وتــرســيــخ 
دعــائــم األمـــن فــي كــل المناطق 
الــســامــة  للمجتمع  يــوفــر  بــمــا 
ــة ضــــمــــن نـــطـــاق  ــنــ ــيــ ــأنــ ــمــ ــطــ والــ

المحافظة.
الــشــيــخ خليفة  وأكــــد ســمــو 
خليفة  آل  خليفة  بــن  عــلــي  بــن 
الجنوبية،  المحافظة  محافظ 
أن المحافظة حريصة على تلقي 
ومــتــابــعــة احــتــيــاجــات األهـــالـــي 
األمـــنـــيـــة وســــرعــــة االســـتـــجـــابـــة 
ــة تـــعـــزيـــز  ــيــ ــمــ ــا، وذلـــــــــك ألهــ ــ ــهـ ــ لـ
أعلى  وفــق  وتحقيقه  الــتــواصــل 
الــمــســتــويــات، مــن خــال تقديم 
ــة الـــقـــنـــوات اإللــكــتــرونــيــة  ــزمـ حـ
ــة مــــــع تــســخــيــر  ــ ــيــ ــ ــراضــ ــ ــتــ ــ واالفــ
إلى  باإلضافة  الــذكــي  التواصل 
التواصل الميداني المتمثل في 
المستمرة  التفقدية  الـــزيـــارات 
والتي تنصب في تعزيز الشراكة 
تطلعات  وتحقيق  المجتمعية 
الــــمــــواطــــنــــيــــن فــــــي الــــجــــوانــــب 

الرامية إلى األمن والسامة.
كما اطلعت اللجنة األمنية 
بــرئــاســة ســمــو الــمــحــافــظ، على 
عــــــــرض مـــــرئـــــي شـــــامـــــل قـــدمـــه 
الــنــقــيــب مــحــمــد عــبــدالــرحــمــن 
بـــوشـــلـــيـــبـــي ضــــابــــط الــتــنــســيــق 
تضمن  بــالــمــحــافــظــة،  األمـــنـــي 
ــرز الــمــواضــيــع والــمــاحــظــات  أبــ
الــــتــــي تــســلــمــتــهــا الـــمـــحـــافـــظـــة 
ــد الــمــســتــمــر  ــرصــ ــن خـــــال الــ مــ
والمجلس  الــتــواصــل  لمنصات 
في  تتمحور  والــتــي  االفــتــراضــي 
مــتــابــعــة االحــتــيــاجــات األمــنــيــة 
باإلضافة  العامة،  المرافق  فــي 
الــمــروريــة  الــحــركــة  تنسيق  إلـــى 
وانسيابيتها في مختلف مناطق 
المحافظة، مبينًا سموه حرص 
وتلبية  إيــصــال  فــي  الــمــحــافــظــة 
ــي بــالــشــكــل  ــالــ احـــتـــيـــاجـــات األهــ
الــــــذي يــحــقــق تــطــلــعــاتــهــم فــي 
ترسيخ دعائم األمن بما يعكس 
الدور الرائد في تفعيل الشراكة 
الـــمـــجـــتـــمـــعـــيـــة مـــــــع مـــخـــتـــلـــف 

الجهات المختصة.
وفــــــــي ســـــيـــــاق آخــــــــــر، تـــابـــع 
اللجنة  رئــيــس  المحافظ  سمو 
النقيب  قــدمــه  عــرضــا  األمــنــيــة 
اإلدارة  من  سيار  عدنان  محمد 
ــة لـــلـــمـــبـــاحـــث واألدلـــــــــة  ــ ــامـ ــ ــعـ ــ الـ
ــدور األمــنــي  الــجــنــائــيــة، حـــول الــ
الذي تقوم به اإلدارة في مباشرة 
الــمــهــام والــقــضــايــا، والــمــتــابــعــة 
الــحــثــيــثــة والــمــســتــمــرة لــلــوضــع 
األمـــنـــي لــلــمــحــافــظــة فـــي نــطــاق 
المحافظة، حيث شهدت الفترة 
انخفاضا ملحوظا في  األخيرة 
بفضل  وذلـــك   ، اإلدمـــان  قضايا 
ســرعــة االســتــجــابــة والــجــاهــزيــة 

ــًة إلـــى الــتــعــاون  ــافـ األمــنــيــة، إضـ
األجهزة  مختلف  مع  المتبادل 
األمنية الستمرار مكافحة هذه 

اآلفة بين أفراد المجتمع.
مــــن جـــهـــتـــه، قـــــدم الــنــقــيــب 
ــيــــس مـــركـــز  ــان رئــ ــ ــخـ ــ مـــحـــمـــد الـ
بــالــرفــاع، خال  المدني  الــدفــاع 
الــلــجــنــة األمــنــيــة عــرضــا مرئيا 
ــرز الـــجـــهـــود الــمــبــذولــة  ــ ــول أبـ حــ
المدني،  الــدفــاع  رجــال  قبل  من 
من  عـــددا  اإلدارة  ستقدم  حيث 
المشتركة  التوعوية  الــحــمــات 
خـــال الــفــتــرة الــمــقــبــلــة، والــتــي 
تـــتـــضـــمـــن تــــوعــــيــــة الـــجـــمـــهـــور 
بمبادئ األمن والسامة وكيفية 
المشتعلة  الــمــواد  مــع  التعامل 
موجها  الــمــواقــع،  مختلف  فــي 
ــى مــضــاعــفــة الــجــهــود  ســـمـــوه إلــ
ــي تــبــنــي واحـــتـــضـــان الــبــرامــج  فـ

التوعوية الهادفة.

م���ح���اف���ظ ال���ج���ن���وب���ي���ة: ت���ع���زي���ز ال����ت����وا�����س����ل ال����م����ي����دان����ي ت��ل��ب��ي��ًة 

الح���ت���ي���اج���ات االأه�����ال�����ي ب�����س��رع��ة اال����س���ت���ج���اب���ة وال���ج���اه���زي���ة االأم���ن���ي���ة

} محافظ الجنوبية خال ترؤسه االجتماع.

�س���فير البحرين ل���دى االإم���ارات يح�سر حفل افتت���اح معر�ض اإك�س���بو دبي ٢٠٢٠
حـــضـــر الـــشـــيـــخ خـــالـــد بــــن عـــبـــداهلل 
الــبــحــريــن  آل خـــلـــيـــفـــة، ســفــيــر مــمــلــكــة 
المتحدة،  العربية  اإلمــــارات  دولـــة  لــدى 
اكسبو  لمعرض  الرسمي  االفتتاح  حفل 
ــة  ــ دبـــــــــــــي2020، والـــــــــذي تــســتــضــيــفــه دولـ

اإلمارات العربية المتحدة في دبي.
وأشاد السفير بما شهده الحفل من 
اهتمام دولي وتميز رفيع المستوى أبهر 
العربية  ــارات  اإلمـ دولــة  جعل  ما  العالم، 
الــمــتــحــدة مــحــط أنـــظـــار الــجــمــيــع وعـــزز 
على مختلف  انــفــتــاح  مــن  بــه  تتمتع  مــا 

الثقافات.
وأكـــــد أن احـــتـــضـــان دولـــــة اإلمــــــارات 
ــدث  ــ ــحـ ــ ــدة هـــــــــذا الـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ ــة الـ ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــعـ ــ الـ

االســتــثــنــائــي الــضــخــم يــعــكــس الــجــهــود 
ــاعــــي الـــمـــتـــواصـــلـــة  ــمــــســ الـــمـــخـــلـــصـــة والــ
ــارات  الــدائــمــة الــتــي تــقــوم بــهــا دولـــة اإلمــ
قيادًة وشعًبا  الشقيقة  المتحدة  العربية 
لتنظيم هذه التظاهرة العالمية، وتبنيها 
التطور  ُيجسد  الـــذي  ــداع  واإلبــ االبــتــكــار 
ــاح عــلــى الـــعـــالـــم، حــيــث فتحت  ــتـ ــفـ واالنـ
ذراعيها  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة 
الدولي  العمل  من  جديدة  مرحلة  لبدء 
الجماعي لمواجهة التحديات المشتركة 
ــار والــعــقــول الــمــبــدعــة من  ــكـ وتــبــنــي األفـ
ومستدام  مــزدهــر  مستقبل  ترسيخ  أجــل 

للبشرية جمعاء. 
كما قام الشيخ خالد بن عبداهلل آل 

البحرين  مملكة  جناح  بزيارة  خليفة 
المشارك في اكسبو دبي2020 »الكثافة 
تنسج الفرص« والذي يقع في منطقة 
الفرص، مشيًدا بالتصميم المعماري 
والــخــارج  الــداخــل  مــن  الجناح  لمبنى 
الــكــثــافــة، مشيًرا  مــع معنى  انــســجــاًمــا 
للجناح  الــخــارجــيــة  الــواجــهــة  إلــــى أن 
يمثل  والــذي  األلمنيوم  من  مصنوعة 
البحرين،  مملكة  ــادرات  صــ أكــبــر  أحــد 
ــه عـــلـــى الـــبـــرامـــج  ــادتـ ــعـ كـــمـــا تـــعـــرف سـ
المصاحبة للجناح ودور هيئة الثقافة 
مـــشـــاركـــة مملكة  إثــــــراء  فـــي  واآلثـــــــار 

} سفير البحرين خال مشاركته في حفل معرض إكسبو.البحرين في إكسبو دبي2020.

»التنمية ال�سيا�سية« و»ال�سحفيين البحرينية« يناق�سان التعاون الثنائي
التنفيذي  المدير  استقبلت 
لـــمـــعـــهـــد الــــبــــحــــريــــن لــلــتــنــمــيــة 
فيصل  إيمان  األستاذة  السياسية 
جــــنــــاحــــي، يـــــــوم األحــــــــــد، رئـــيـــس 
البحرينية  الصحفيين  جمعية 
ــي،  ــجــ ــايــ ــشــ ــيــــســــى الــ األســـــــتـــــــاذ عــ
إدارة  أعــضــاء مجلس  مــن  ــدًدا  وعــ
الجمعية، حيث تم بحث مجاالت 
تــعــزيــز الـــتـــعـــاون الــمــشــتــرك بين 
الجانبين، ومدى إمكانية استفادة 
اإلعاميين من البرامج والدورات 

التي يقيمها المعهد.
ــــدت  ــاء أكـ ــقــ ــلــ ــة الــ ــ ــدايـ ــ وفــــــي بـ
ــنــــاحــــي االعـــــــتـــــــزاز والـــتـــقـــديـــر  جــ
المعهد  بــيــن  الــقــائــمــة  لــلــشــراكــة 
والــصــحــافــة الــوطــنــيــة ومــــا تــقــوم 
لــلــنــهــوض  مـــتـــمـــيـــز  دور  ــن  ــ مـ ــه  ــ بـ
بالمجتمع في مختلف المجاالت، 
ونـــشـــر قـــيـــم الـــــــوالء والـــمـــواطـــنـــة 
وتــعــزيــز االنــتــمــاء الــوطــنــي ضمن 
الشاملة  التنموية  المسيرة  رؤيــة 
الملك  الجالة  صاحب  لحضرة 
حمد بن عيسى آل خليفة عاهل 

الباد المفدى.
ــت الـــمـــديـــر  ــرضــ ــعــ ــتــ ــا اســ ــمــ كــ
ــيـــذي لـــمـــعـــهـــد الـــبـــحـــريـــن  ــفـ ــنـ ــتـ الـ
البرامج  أهــم  السياسية  للتنمية 
ــات الــــتــــي يــــقــــوم بــهــا  ــيــ ــالــ ــعــ ــفــ والــ
ــهــــد، والـــــتـــــي تــــأتــــي ضــمــن  ــعــ ــمــ الــ
ــة، مــعــربــة  ــلــ ــامــ رؤيــــــــة وطـــنـــيـــة شــ
مستوى  رفـــع  إلـــى  تطلعاتها  عــن 

الجمعية  مـــع  الــثــنــائــي  الـــتـــعـــاون 
واالستفادة من الخبرات الوطنية 
تنفيذ  فـــي  لــلــمــشــاركــة  الــمــتــاحــة 
بحث  جانب  إلــى  المعهد،  برامج 
فعاليات  المعهد  تنظيم  إمكانية 
وبرامج خاصة للقطاع اإلعامي 

في المملكة.
ــه؛ أعــــــــرب رئـــيـــس  ــبــ ــانــ ــن جــ ــ مـ
البحرينية  الصحفيين  جمعية 
األســــتــــاذ عــيــســى الـــشـــايـــجـــي عــن 
ــــدور الـــكـــبـــيـــر الــــذي  ــالـ ــ اعـــــتـــــزازه بـ
ثقافة  نشر  فــي  المعهد  بــه  يقوم 

فئات  بين مختلف  الديمقراطية 
أن  مــؤكــدًا  البحريني،  المجتمع 
إضافة  يعد  المعهد  مــع  التعاون 

نوعية ألعضاء الجمعية.
ــي عـــن  ــ ــجــ ــ ــايــ ــ ــشــ ــ وأعــــــــــــــــرب الــ
في  للمشاركة  الجمعية  استعداد 
البرامج والفعاليات التي يقيمها 
الــــمــــعــــهــــد، وبــــمــــا يـــنـــعـــكـــس عــلــى 
تطوير أداء القطاع اإلعامي في 
المملكة وتزويد أعضاء الجمعية 
السياسية  والــخــبــرات  بــالــمــهــارات 

الازمة ألداء عملهم.

المعهد  من  االجتماع  حضر 
إدارة  مدير  المطوع  أحمد  نــواف 
االتصال والتسويق ومن الجمعية 
ــيــــس مــجــلــس  ــائــــب رئــ ــن؛ نــ ــ كــــل مــ
الـــمـــدفـــع،  عـــبـــدالـــرحـــمـــن  اإلدارة 
الدولية  والــعــاقــات  الــســر  وأمــيــن 
راشــــد الــحــمــر، واألمـــيـــن الــمــالــي 
الــعــضــويــة محمد  لــجــنــة  رئـــيـــس 
ــيــــس لــجــنــة الـــتـــدريـــب  بـــحـــر، ورئــ
والمدير  العمري  يحيى  المهني 

التنفيذي فواز سليمان. 

} جانب من لقاء أعضاء »التنمية السياسية« وجمعية الصحفيين.
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امللك وويل العهد رئي�س الوزراء يعزيان 

�صلطان ُعمان يف �صحايا الإع�صار

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

خليفة عاهل البالد برقية تعزية وموا�صاة اإىل اأخيه ح�صرة 

ُعمان  �صلطان  طارق  بن  هيثم  ال�صلطان  اجلاللة  �صاحب 

ال�صقيقة، �صّمنها جاللته خال�ص التعازي و�صادق املوا�صاة 

لأخيه جاللة �صلطان ُعمان ولأ�صر املتوفني ول�صعب �صلطنة 

عمان ال�صقيق يف �صحايا اإع�صار �صاهني الذي اجتاح عّدة 

وليات يف ال�صلطنة، واأ�صفر عن �صقوط العديد من ال�صحايا 

اأن يتغمد املتوفني  واملفقودين، �صائالً جاللته اهلل عز وجل 

ال�صرب  وذويهم  اأهلهم  ويلهم  ومغفرته  رحمته  بوا�صع 

وال�صلوان، وُيعيد املفقودين �صاملني اإىل مناطقهم واأن يحفظ 

�صلطنة ُعمان و�صعبها ال�صقيق من كل �صوء ومكروه.

حمد  بن  �صلمان  الأمري  امللكي  ال�صمو  �صاحب  وبعث 

الوزراء برقية تعزية  العهد رئي�ص جمل�ص  اآل خليفة ويل 

بن  هيثم  ال�صلطان  اجلاللة  �صاحب  ح�صرة  اإىل  وموا�صاة 

خال�ص  �صموه  �صّمنها  ال�صقيقة،  ُعمان  �صلطان  طارق 

ُعمان  �صلطان  جاللة  لأخيه  املوا�صاة  و�صادق  التعازي 

ولأ�صر املتوفني ول�صعب �صلطنة عمان ال�صقيق يف �صحايا 

ال�صلطنة،  يف  وليات  عدة  اجتاح  الذي  �صاهني  اإع�صار 

واأ�صفر عن �صقوط العديد من ال�صحايا واملفقودين، �صائالً 

ومغفرته  رحمته  بوا�صع  املتوفني  يتغّمد  اأن  وجل  عز  اهلل 

املفقودين  وُيعيد  وال�صلوان،  ال�صرب  وذويهم  اأهلهم  ويلهم 

و�صعبها  ُعمان  �صلطنة  يحفظ  واأن  مناطقهم،  اإىل  �صاملني 

ال�صقيق من كل �صوء ومكروه.

رئي�ص  العهد  ويل  امللكي  ال�صمو  �صاحب  بعث  كما 

�صاحب  اأخيه  اإىل  مماثلة  تعزية  برقية  الوزراء  جمل�ص 

ال�صمو ال�صيد فهد بن حممود اآل �صعيد نائب رئي�ص الوزراء 

ل�صوؤون جمل�ص الوزراء ب�صلطنة ُعمان ال�صقيقة.

امللك وويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء

 يهنئان ال�صي�صي بذكرى ال�صاد�س من اأكتوبر

بعث ح�صرة �صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�صى اآل خليفة 

عاهل البالد برقية تهنئة اإىل اأخيه الرئي�ص عبدالفتاح ال�صي�صي 

رئي�ص جمهورية م�صر العربية ال�صقيقة، مبنا�صبة ذكرى اليوم 

ال�صاد�ص من اأكتوبر املجيدة.

ومتنياته  تهانيه  اأطيب  عن  الربقية  يف  جاللته  اأعرب 

ال�صحة وال�صعادة ول�صعب جمهورية م�صر  لفخامته مبوفور 

العربية ال�صقيق املزيد من التقدم والزدهار.

م�صيًدا بعمق العالقات الطيبة التي تربط البلدين وال�صعبني 

ال�صقيقني، متمنًيا لهذه العالقات املزيد من النماء والتطور.

اآل  حمد  بن  �صلمان  الأمري  امللكي  ال�صمو  �صاحب  وبعث 

خليفة ويل العهد رئي�ص جمل�ص الوزراء، برقية تهنئة اإىل اأخيه 

العربية  م�صر  جمهورية  رئي�ص  ال�صي�صي  عبدالفتاح  الرئي�ص 

ال�صقيقة،  مبنا�صبة ذكرى يوم ال�صاد�ص من اأكتوبر املجيدة.

ومتنياته  تهانيه  اأطيب  عن  الربقية  يف  �صموه  اأعرب   

ال�صحة وال�صعادة ول�صعب جمهورية م�صر  لفخامته مبوفور 

العربية ال�صقيق املزيد من التقدم والزدهار. 

م�صيًدا بعمق العالقات الطيبة التي تربط البلدين وال�صعبني 

ال�صقيقني، متمنًيا لهذه العالقات مزيًدا من النماء والتطور.

العهد رئي�ص جمل�ص  امللكي ويل  ال�صمو  كما بعث �صاحب 

الوزراء برقية تهنئة مماثلة اإىل اأخيه م�صطفى مدبويل رئي�ص 

بهذه  ال�صقيقة  العربية  م�صر  بجمهورية  الوزراء  جمل�ص 

املنا�صبة الوطنية.

»الأ�صغال«: غلق م�صار 

على �صارع ال�صيخ خليفة 

املوؤدي اإىل �صارع الزلق

وزارة  اأعــلــنــت 

ــوؤون  ــص ــال و� ــغ ــص الأ�

والتخطيط  البلديات 

العمراين وبالتن�صيق مع 

للمرور  العامة  الإدارة 

باأن  الداخلية،  بــوزارة 

تبليط  ـــادة  اإع اأعــمــال 

الزلق ت�صتدعي  كوبري 

على  واحد  م�صار  غلق 

املوؤدي  امللف  مراحل يف 

من �صارع ال�صيخ خليفة 

�صارع  اإىل  �صلمان  بن 

املتجه  للمرور  الــزلق 

�صرًقا اإىل الرفاع.

العمل  باأن  ونّبهت 

املوقع  يف  يتم  �صوف 

املــذكــور ابـــتـــداًء من 

وملدة  الأربــعــاء  اليوم 

من  راجية  يوًما،   15

واملقيمني  املــواطــنــني 

ـــزام بــالــقــواعــد  ـــت الل

على  حفاًظا  املرورية، 

�صالمة اجلميع.

مرت واحد بني امل�صلني ول ا�صرتاط على الطاقة ال�صتيعابية للم�صاجد

تنفيًذا للتوجيهات امللكية.. حتديث الإجراءات اخلا�صة بامل�صاجد

 اإ�صافة اإىل ترك اخليار للم�صلني بال�صالة ب�صجادة خا�صة، مع 

اللتزام بلب�ص الكمام طوال الوقت ول ي�صمح بدخول امل�صجد بدون 

واقت�صار  للم�صاجد،  ال�صتيعابية  الطاقة  على  ا�صرتاط  ل  الكمام، 

ال�صالة يف داخل امل�صجد واجلوامع للمتطعمني البالغني 12 عاًما 

م�صموح  اخلارجية  ال�صاحات  يف  ال�صالة  اأن  كما  فقط،  فوق  فما 

للجميع.

امل�صاجد  يف  امل�صاحبة  بالأن�صطة  ال�صماح  الفريق  وقّرر 

الأن�صطة   - العلمية  الدرو�ص   - التحفيظ  )حلقات  واجلوامع 

للم�صلني  ال�صماح  وكذلك  وغريها(،  امل�صلمني  لغري  الدعوية 

باملكوث يف امل�صجد قبل وبعد ال�صلوات لقراءة القراآن اأو العتكاف 

مع اللتزام بالإجراءات الحرتازية وال�صرتاطات.

واأ�صار الفريق الوطني الطبي اإىل اأنه �صيتم حتديث الإجراءات 

من  م�صتوى  لكل  وفًقا  واجلوامع  بامل�صاجد  اخلا�صة  الحرتازية 

م�صتويات اآلية الإ�صارة ال�صوئية مل�صتوى انت�صار فريو�ص كورونا 

مبا ي�صهم يف دعم كافة اجلهود الوطنية للحد من انت�صار الفريو�ص 

وحفاًظا على �صحة و�صالمة اجلميع.

بن فطي�ص  را�صد بن حممد  د.  ال�صيخ  اأعرب  ال�صدد  ويف هذا 

ال�صكر  اآيات  اأ�صمى  ال�صنية عن  الأوقاف  رئي�ص جمل�ص  الهاجري 

بن  امللك حمد  مقام ح�صرة �صاحب اجلاللة  اإىل  المتنان  وعظيم 

اآل خليفة ملك البالد على توجيهاته باإعادة فتح امل�صاجد  عي�صى 

ال�صمو  بقيادة �صاحب  قبل اجلائحة، م�صيًدا  ال�صابق  اإىل و�صعها 

امللكي ويل العهد رئي�ص جمل�ص الوزراء للجهود الوطنية للت�صدي 

للفريو�ص، مرحًبا بقرار الفريق الوطني الطبي بتحديث الإجراءات 

الحرتازية اخلا�صة بامل�صاجد واجلوامع.

ال�صالح رئي�ص جمل�ص  اأعرب يو�صف بن �صالح  ومن جانبه 

والعتزاز  والتقدير  ال�صكر  اآيات  اأ�صمى  عن  اجلعفرية  الأوقاف 

اآل خليفة  اإىل مقام ح�صرة �صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�صى 

عاهل البالد مبنا�صبة �صدور التوجيه امللكي ال�صامي واملتمثل يف 

الإ�صراع بالعمل على عودة ال�صلوات اإىل ما كانت عليه يف ال�صابق 

بامل�صاجد واجلوامع مع الأخذ بالحرتازات الالزمة مبا يتفق مع 

ال�صوابط وال�صروط ال�صحية التي متكن امل�صلني من اأداء عباداتهم 

و�صالتهم يف ي�صر و�صهولة، مرحًبا بقرار الفريق الوطني الطبي 

واجلوامع،  بامل�صاجد  اخلا�صة  الحرتازية  الإجراءات  بتحديث 

داعًيا امل�صلني اإىل ال�صتمرار يف تطبيق كافة الإجراءات الحرتازية 

للحفاظ على �صحة و�صالمة اجلميع.

اآل خليفة عاهل البالد بالإ�سراع  تنفيًذا لتوجيه ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى 

بالعمل على عودة ال�سلوات اإىل ما كانت عليه يف ال�سابق بامل�ساجد واجلوامع مع الأخذ بالحرتازات 

الالزمة مبا يتفق مع ال�سوابط وال�سروط ال�سحية التي متّكن امل�سلني من اأداء عباداتهم و�سالتهم 

الأعلى  واملجل�س  الإ�سالمية  لل�سئون  الأعلى  املجل�س  بني  التن�سيق  على  وبناًء  و�سهولة،  ُي�سر  يف 

برئا�سة  اجتماًعا  )كوفيد19-(  كورونا  لفريو�س  للت�سدي  الطبي  الوطني  الفريق  عقد  لل�سحة، 

الفريق  رئي�س  لل�سحة  الأعلى  املجل�س  رئي�س  خليفة  اآل  عبداهلل  بن  حممد  ال�سيخ  طبيب  الفريق 

الوطني للت�سدي لفريو�س كورونا )كوفيد19-(، حيث تقّرر حتديث الإجراءات الحرتازية اخلا�سة 

بامل�ساجد واجلوامع للم�ستوى الأخ�سر وفق اآلية الإ�سارة ال�سوئية مل�ستوى انت�سار فريو�س كورونا، 

مبا يتفق مع ال�سوابط وال�سروط ال�سحية التي متّكن امل�سلني من اأداء عباداتهم و�سالتهم يف ُي�سر 

و�سهولة، وجاءت القرارات اجلديدة باإلغاء ا�سرتاط ترك �سف بني كل �سفني، وتقليل امل�سافة من 

املطبوعة يف  الكتب  اأو  امل�ساحف  بتوفري  وال�سماح  والآخر،  م�سٍل  كل  بني  واحد  مرت  اإىل  مرتين 

امل�ساجد واجلوامع وين�سح بالقراءة من الأجهزة ال�سخ�سية.
جاللة امللك



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

الأربعاء 29 �شفر 1443 ـ العدد 11869

20 صفحة 210 فلوس

@MohamedBinZayed

احلكومة  بني  امل�شرتكة  واالجتماعات  كبرية..  التحّديات 

هذه  جتاوز  يف  اجلاّدة  االإرادة  توؤّكد  الت�شريعية  وال�شلطة 

التحّديات.. ويف االإ�شرار على »ال�شراكة احلقيقية« يف �شناعة 

الغالية.. ثقتنا كبرية بنجاح  الهاّمة مل�شتقبل مملكتنا  القرارات 

هذه االجتماعات يف الو�شول اإىل اأف�ض اخليارات للتعامل مع 

املرحلة القادمة.

العلم  تلقينا  من  وكل  معلمينا  اإىل  تقدير  حتية 

وي�شيئون  ر�شالة،  اأنبل  ..يحملون  اأيديهم   على 

بالعلم واملعرفة طريقنا نحو امل�شتقبل.. فلهم وللمعلمني 

يف العامل ال�شكر مبنا�شبة يومهم العاملي.
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ال�ليات  يف  ناطق  فيلم  اأول  عر�ص   -  1927

املتحدة.

قامت  اأكت�بر وذلك عندما  ن�ش�ب حرب   - 1973

الق�ات امل�شرية بعب�ر قناة ال�ش�ي�ص والق�ات ال�ش�رية 

اإ�شرائيل وقتها حتتفل  اآل�ن يف اجل�لن، وكانت  خلط 

بعيد الغفران، وقد حققت اجلي��ص العربية انت�شارات 

ال�شفة  على  �شيق  �شريط  حترير  مت  حيث  كبرية 

من  �شيناء وجزء  اأرا�شي  من  ال�ش�ي�ص  لقناة  ال�شرقية 

اجل�لن بعد احتاللهما عام 1967.

يف  ي�شتقبل  الثاين  ب�ل�ص  ي�حنا  البابا   -  1979

البيت الأبي�ص ليك�ن اأول بابا ي�شتقبل فيه.

اأن�ر  حممد  امل�شري  الرئي�ص  اغتيال   -  1981

ال�شادات خالل العر�ص الع�شكري املقام مبنا�شبة ذكرى 

الإ�شالمب�يل  خالد  العملية  بتنفيذ  قام  اأكت�بر،  حرب 

الذي اأعدم يف وقت لحق.

على  الع�شكرية  ق�اته  يح�شد  العراق   -  1994

بداأت يف 2  التي  لالأزمة  تكرار  الك�يت يف  احلدود مع 

اأغ�شط�ص 1990 عندما احتلت ق�اته الك�يت.

2000 - ا�شتقالة نائب رئي�ص الأرجنتني كارل��ص 

األفارز ا�شتنكاًرا لق�شايا الف�شاد والر�ش�ة.

Va l  قدمت دار

entino جمموعتها 
من االأزياء اجلاهزة 

لربيع و�شيف 

2022 خالل عر�ض 
مبا�شر اأقيم �شمن 

فعاليات اأ�شبوع 

باري�ض للمو�شة. 

وقد ت�شمن العر�ض 

ت�شاميم اأيقونية 

اختارتها من 

اأر�شيفها وحر�شت 

على تقدميها 

باأ�شلوب خمتلف، 

لتك�شف عن براعة 

فائقة يف و�شع 

املا�شي ب�شياق 

جديد.

ومت تقدمي هذا 

العر�ض يف ال�شوق 

الباري�شي القدمي 

»كارو دو تامبل« 

تعبريًا عن العودة 

اإىل حياة �شبه 

طبيعية بعد جائحة 

كورونا. وقد 

جاء حتت عنوان 

 Rendezlvous(

Valentino(، اأي 
»موعد فالنتينو«.

الإمارات تعلن اإطالق مهمة ف�سائية ا�ستثنائية
اأعلنت الإمارات، اأم�ص الثالثاء، 

ك�كب  ل�شتك�شاف  مهمة  اإطالق 

يف  ك�يكبات  وجمم�عة  الزهرة 

املجم�عة ال�شم�شية.

الدولة  رئي�ص  نائب  وقال 

حاكم  ال�زراء  جمل�ص  رئي�ص 

اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  دبي 

ح�شابه  على  تغريدة  يف  مكت�م، 

»اأطلقت  »ت�يرت«:  يف  الر�شمي 

م�شاريع  �شمن  الإمارات  دولة 

جمال  يف  جديدة  مهمة  اخلم�شني 

ك�كب  ل�شتك�شاف  مهمة  الف�شاء.. 

يف  اأخرى  ك�يكبات  و7  الزهرة 

اأول  وتنفيذ  ال�شم�شية..  املجم�عة 

هب�ط عربي على ك�يكب يف ختام 

مليار   3.6 �شتقطع  التي  الرحلة 

كم )7 اأ�شعاف رحلة م�شبار الأمل 

لك�كب املريخ(«.

يف  حممد  ال�شيخ  واأ�شاف 

يف  »م�شريتنا  ثانية:  تغريدة 

جمال الف�شاء ما تزال يف بدايتها.. 

ولدينا  م�شتمرة..  ورحالتنا 

ورواد  ف�شاء..  علماء  م�شاريع 

ثلث  ف�شاء..  ومركبات  ف�شاء.. 

اأ�شماء  حتمل  كانت  ال�شماء  جن�م 

العرب كان�ا رواد علم  عربية لأن 

الفلك.. مهمتنا ا�شتئناف ح�شارتنا 

الي�م  نتحرك  مل  واإذا  العربية.. 

ال�شيخ  قال  جانبه،  من  فمتى؟«. 

عهد  ويل  نهيان  اآل  زايد  بن  حممد 

اأب�ظبي نائب القائد الأعلى للق�ات 

امل�شلحة يف تغريدة على »ت�يرت«: 

م�شروًعا  الإمارات  دولة  »اإطالق 

الزهرة  ك�كب  ل�شتك�شاف  جديًدا 

جديدة  خط�ة  الك�يكبات  وحزام 

الف�شاء..  عل�م  يف  م�شاهمتها  يف 

الإمارات  اأبناء  بقدرات  نثق 

وطم�حاتهم اإىل بل�غ اأرفع املراتب 

م�شتقبلنا  يخدم  مبا  العلمية 

واملعرفة الإن�شانية«.

»جيم�س بوند« يحقق 121 مليون 

دولر يف بداية عر�سه عاملًيا

اأعلنت �شركة »ي�نيفر�شال بيكت�شرز« الأمريكية اأن 

اأفالم »جيم�ص ب�ند« ح�شد 121 ملي�ن دولر  اأحدث 

هذا  مطلع  يف  عر�شه  بدء  بعد  العامل،  م�شت�ى  على 

الأ�شب�ع.

وقت  »ل  اأو  داي(  ت�  تامي  )ن�  فيلم  وح�شد 

للم�ت« 35 ملي�ن دولر يف دور العر�ص الربيطانية 

اإيرادات هناك منذ تف�شي وباء  والأيرلندية، وهي اأعلى 

ك�رونا واأعلى فيلم �شمن �شل�شلة »جيم�ص ب�ند« على 

اأيام يف عطلة  ثالثة  اإيرادات على مدى  الإطالق يحقق 

نهاية الأ�شب�ع يف اململكة املتحدة واأيرلندا.

اإن »الفيلم حقق  وقالت »ي�نيفر�شال« يف بيان لها 

اأكرب  ال�شني،  يف  يعر�ص  اأن  دون  دولر  ملي�ن   121

ه�لي�ود  من  فيلم  اأول  وه�  العامل،  يف  لالأفالم  �ش�ق 

ال�باء،  زمن  دولر يف  ملي�ن   100 عن  اإيراداته  تزيد 

دون عر�شه يف ال�شني«.

يف  ال�شني  يف  الفيلم  عر�ص  يبداأ  اأن  املقرر  ومن   

نهاية اأكت�بر املقبل.

اإذ  ال�شمالية،  اأمريكا  يف  بعد  الفيلم  يعر�ص  ومل 

�شيبداأ عر�شه يف ال�ليات املتحدة وكندا ي�م اجلمعة.

 الروبوتات لت�سريع فرز الطرود الربيدية باليونان

من  اأ�شط�ل  �شم  الي�ناين  الربيد  بداأ 

الربيد  خدمة  يف  للعمل  الآيل  الإن�شان 

الي�ناين لت�يل مهمة فرز الطرود، اإذ ي�شم 

مركز الفرز بالربيد الي�ناين يف اأثينا 55 

مزّودة  منها  كل  �شغري،  روب�ت  جهاز 

بتكن�ل�جيا  ومدع�مة  عجالت  باأربع 

الذكاء ال�شطناعي، ما ي�شرع الفرز.

الرمز  الروب�ت  اأجهزة  مت�شح  اإذ 

اأن تفرغها  الربيدي، ثم تزن الطرود قبل 

يف اأكيا�ص بريد متنا�شبة م��ش�عة ح�ل 

من�شة، وفًقا ل�كالة �شب�تنيك الرو�شية. 

من جهته قال ج�رج ك�ن�شتانت�ب�ل��ص 

الرئي�ص التنفيذي للربيد الي�ناين: »حتى 

مع  يدوًيا  يجري  الفرز  كان  قريب  وقت 

الذي  الأمر  ال�قت،  الطلب يف ذات  زيادة 

كان يت�شبب يف حدوث اأخطاء يف الغالب.

فوز 3 علماء بجائزة نوبل للفيزياء

الفيزياء  ن�بل  جائزة  منحت 

يف  خلبريين   ،2021 ل�شنة 

للتغري  الفيزيائية  النمذجة 

الأمريكي  الياباين  وهما  املناخي، 

والأملاين  مانابي  �شي�ك�رو 

مع  منا�شفة  ها�شلمان  كالو�ص 

الإيطايل  النظرية  الفيزياء  عامل 

واأ�شارت جلنة  باريزي.  ج�رجي� 

�شي�ك�رو  من  كل  عمل  اإىل  ن�بل 

يف  ها�شلمان  وكالو�ص  مانابي 

»النمذجة الفيزيائية ملناخ الأر�ص 

ب�شكل  والتنب�ؤ  التباين  وقيا�ص 

وقد  العاملي«.  بالحرتار  م�ث�ق 

اجلائزة  من  الثاين  الن�شف  منح 

»اكت�شاف  عن  باريزي  جل�رجي� 

يف  والتقلبات  الف��شى  تفاعل 

املقايي�ص  من  الفيزيائية  الأنظمة 

الك�كبية«،  املقايي�ص  اإىل  الذرية 

ح�شبما ذكرت »الأ�ش��شيتد بر�ص«. 

الأمني  هان�ش�ن،  غ�ران  واأعلن 

العام لالأكادميية امللكية ال�ش�يدية 

الثالثاء.  اأم�ص  الفائزين  للعل�م، 

ال�ش�يدية  الأكادميية  وقالت 

الأنظمة  »تتميز  بيان:  يف  للعل�م 

والف��شى  بالع�ش�ائية  املعقدة 

وي�شعب فهمها... تكرم جائزة هذا 

ل��شفها  اجلديدة  الأ�شاليب  العام 

الأجل  يف  ب�شل�كها  والتنب�ؤ 

الط�يل«، وفق ما نقلت »رويرتز«. 

جدير بالذكر اأن قيمة اجلائزة تبلغ 

�ش�يدية  كرونة  ماليني  ع�شرة 

)1.15 ملي�ن دولر(.
ال�شحفيون يالحقون الياباين االأمريكي �شيوكورو مانابي بعد فوزه باجلائزة

ال�سحة: 70 اإ�سابة جديدة 

بفريو�س كورونا وتعايف 67 حالة

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

حالة   70 ت�شجيل  اأظهرت  اأم�ص،  ي�م  عددها 13878 

قائمة جديدة منها 31 حالة لعمالة وافدة، و29 حالة 

ملخالطني حلالت قائمة، و10 حالت قادمة من اخلارج، 

الإجمايل  العدد  لي�شل  اإ�شافية  حالة   67 تعافت  كما 

للحالت املتعافية اإىل 273368.

وبلغ عدد احلالت القائمة حتت العناية 3 حالت، 

واحلالت التي يتطلب و�شعها ال�شحي تلقي العالج 6 

حالت، يف حني اأن 588 حالة و�شعها م�شتقر من العدد 

الإجمايل للحالت القائمة الذي بلغ 591 حالة قائمة.



تنفي��ذًا لتوجي��ه حضرة صاحب الجالل��ة الملك حمد بن 
عيس��ى آل خليفة عاهل الب��الد المفدى حفظه اهلل ورعاه 
باإلس��راع بالعمل على عودة الصلوات إلى ما كانت عليه 
في الس��ابق بالمس��اجد والجوامع مع األخذ باالحترازات 
الالزم��ة بم��ا يتفق م��ع الضواب��ط والش��روط الصحية 
التي تمّكن المصلين م��ن أداء عباداتهم وصالتهم في 
ُيسر وس��هولة، وبناًء على التنسيق بين المجلس األعلى 
للش��ؤون اإلس��المية والمجل��س األعل��ى للصح��ة، عقد 
الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا )كوفيد 
19( اجتماع��ًا برئاس��ة رئيس المجل��س األعلى للصحة 
رئي��س الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا الفريق 
طبيب الش��يخ محمد بن عب��داهلل آل خليف��ة، حيث تقرر 
تحديث اإلجراءات االحترازية الخاصة بالمساجد والجوامع 
للمستوى األخضر وفق آلية اإلش��ارة الضوئية لمستوى 
انتشار فيروس كورونا، بما يتفق مع الضوابط والشروط 
الصحي��ة الت��ي تمّك��ن المصلي��ن م��ن أداء عباداته��م 
وصالتهم في ُيس��ر وس��هولة، كما يأتي: إلغاء اشتراط 
ترك صف بين كل صفين، وتقليل المس��افة من مترين 
إل��ى متر واحد بي��ن كل مصٍل واآلخر، والس��ماح بتوفير 
المصاح��ف أو الكتب المطبوعة في المس��اجد والجوامع 
وينص��ح بالقراءة من األجهزة الش��خصية، وت��رك الخيار 
للمصلي��ن بالصالة بس��جادة خاص��ة، وااللت��زام بلبس 
الكمام طيلة الوقت، وال يس��مح بدخول المس��جد بدون 
الكمام، وال اش��تراط على الطاقة االستيعابية، واقتصار 
الصالة في داخل المس��جد والجوامع عل��ى المتطعمين 
البالغين 12 عامًا فما فوق فقط، والصالة في الس��احات 
باألنش��طة  ويس��مح  للجمي��ع،  مس��موحة  الخارجي��ة 
المصاحبة في المس��اجد والجوامع )حلق��ات التحفيظ - 

الدروس العلمية - األنش��طة الدعوية لغير المس��لمين 
وغيرها(، ويس��مح للمصلين بالمكوث في المس��جد قبل 
وبع��د الصلوات لق��راءة القرآن أو االعت��كاف مع االلتزام 

باإلجراءات االحترازية واالشتراطات.
وأش��ار الفري��ق الوطني الطب��ي إلى أنه س��يتم تحديث 
اإلج��راءات االحترازية الخاصة بالمس��اجد والجوامع وفقًا 
لكل مس��توى م��ن مس��تويات آلي��ة اإلش��ارة الضوئية 
لمس��توى انتش��ار فيروس كورونا، بما يس��هم في دعم 
كافة الجهود الوطنية للحد من انتش��ار الفيروس حفاظًا 

على صحة وسالمة الجميع.
وأعرب رئيس مجلس األوقاف الس��نية الشيخ د. راشد بن 
محمد بن فطيس الهاجري عن أسمى آيات الشكر وعظيم 
االمتن��ان لمقام حضرة صاحب الجالل��ة الملك حمد بن 
عيس��ى آل خليفة ملك البالد المف��دى حفظه اهلل ورعاه 
على توجيهاته بإعادة فتح المساجد إلى وضعها السابق 
قبل الجائحة، مش��يدًا بقيادة صاحب السمو الملكي ولي 
العه��د رئيس مجلس الوزراء للجه��ود الوطنية للتصدي 
للفي��روس، مرحبًا بقرار الفري��ق الوطني الطبي بتحديث 

اإلجراءات االحترازية الخاصة بالمساجد والجوامع.
من جانبه أعرب رئيس مجلس األوقاف الجعفرية يوسف 
ب��ن صالح الصال��ح عن أس��مى آي��ات الش��كر والتقدير 
واالعت��زاز لمقام حضرة صاحب الجالل��ة الملك حمد بن 
عيس��ى آل خليفة عاهل الب��الد المفدى حفظه اهلل ورعاه 
بمناس��بة صدور التوجيه الملكي الس��امي المتمثل في 
اإلس��راع بالعمل على عودة الصلوات إلى ما كانت عليه 
في الس��ابق بالمس��اجد والجوامع مع األخذ باالحترازات 
الالزمة بما يتفق مع الضوابط والش��روط الصحية التي 
تمك��ن المصلين من أداء عباداتهم وصالتهم في يس��ر 

وس��هولة، مرحبًا بقرار الفريق الوطن��ي الطبي بتحديث 
اإلجراءات االحترازية الخاصة بالمس��اجد والجوامع، داعيًا 

المصلي��ن إلى االس��تمرار ف��ي تطبيق كاف��ة اإلجراءات 
االحترازية للحفاظ على صحة وسالمة الجميع.

05 l o c a l @ a l w a t a n n e w s . n e tأخبار الوطن

 إلغاء اشتراط ترك صف بين كل صفين 
وتقليل المسافة إلى متر واحد بين المصلين

 السماح بحلقات التحفيظ والدروس
 العلمية واألنشطة الدعوية لغير المسلمين

 السماح للمصلين بالمكوث 
في المسجد قبل وبعد الصلوات لقراءة القرآن

 اقتصار الصالة داخل المساجد 
والجوامع على المتطعمين البالغين 12 عامًا فما فوق فقط
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تنفيذًا للتوجيهات الملكية بالعمل على عودة الصلوات إلى ما كانت عليه

 عودة حلقات التحفيظ والدروس العلمية 
والسماح للمصلين بالمكوث في المساجد



ناصر بن حمد: البعض يسعى الستغالل 
الدين لبث أفكار التطرف والترويج لإلرهاب

)02(

(الجرعة المنشطة)(الجرعة الثانية)(الجرعة األولى)

تعّرف على
معايير تطعيم الفئة العمرية

من 3 إلى 11 عاًما ومن 12 إلى 17 عاًما.

آخر تحديث - 9:00 مساًء   |   5 أكتوبر 2021

بطاقة بنك "إلى" 
Apple Pay الحين متوفرة مع

تابع لبنك ABCمرّخص كبنك تجزئة تقليدي (ف�ع تجزئة) من قبل مصرف البح��ن المركزي.
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تحديـــث  الملكـــي...  للتوجيـه  تنفيــًذا 
بالمساجد الخاصة  االحترازية  اإلجراءات 

المنامة - بنا

تنفيـــًذا لتوجيهـــات عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، عقـــد الفريـــق 
الوطنـــي الطبـــي للتصدي لفيـــروس كورونا )كوفيد 
19( اجتماًعا، وتقرر تحديث اإلجراءات االحترازية 
الخاصـــة بالمســـاجد والجوامـــع للمســـتوى األخضر 
وفق آلية اإلشارة الضوئية لمستوى انتشار فيروس 
كورونـــا، بما يتفق مع الضوابط والشـــروط الصحية 

التـــي تمّكـــن المصلين مـــن أداء عباداتهم وصالتهم 
)04(في ُيسر وسهولة.

ISSN 1985-8566رقم التسجيل
SAFAR 1443 2929 صفر 
OCT 2021 66 أكتوبر

Year: 13السنة
No: 4740العدد
WEDاألربعاء

واصـــل الفريـــق الحكومي اجتماعاته المشـــتركة مع الســـلطة التشـــريعية 
لمناقشـــة واســـتعراض الخطط والمبادرات المتعلقة بالتعافي االقتصادي 
وتعزيـــز االســـتقرار المالـــي إثـــر جائحـــة فيـــروس كورونا. وعقـــدت أمس 
الســـلطتان التشـــريعية والتنفيذية اجتماعهما المشترك األول. وجرى في 
االجتماعـــات اســـتعراض مجموعـــة مـــن المبـــادرات لخفـــض المصروفات 
وتنميـــة اإليـــرادات غير النفطية، ومنها تعديـــل القيمة المضافة من خالل 
المناقشـــة واإلقرار مع الســـلطة التشريعية، على أن يكون خيار رفع نسبة 
القيمة المضافة إلى 10 % فقط على السلع والخدمات غير األساسية بما 
ال يؤثـــر على المواطنين من ذوي الدخل المحدود، خصوصا مع اســـتمرار 
عدم تطبيق القيمة المضافة على 94 سلعة أساسية والخدمات األساسية 
و 1400 خدمة حكومية أخرى، وسيكون تطبيق القيمة المضافة اختياريا 

وفق هذا المبدأ من االستثناءات.

بحث رفع “المضافة” إلى 10 % عبر المناقشة واإلقرار مع البرلمان

جانب من االجتماع الحكومي النيابي أمس

المنامة - بنا

بعد التوجه الخليجي للشرق.. زينل تقود مبادرة 
لتشجيع فتح المصانع الكبرى بالبحرين

)07 - ٠٦(

“اإلسكان”: 245 مليون دينار للبنية التحتية للمدن الجديدة

حجـــم  أن  اإلســـكان  وزارة  أفـــادت 
اإلنفـــاق علـــى أعمـــال البنيـــة التحتية 
مشـــاريع  فـــي  والثانويـــة  الرئيســـة 
ومشـــاريع  الجديـــدة  البحريـــن  مـــدن 

أنجزتهـــا  التـــي  الســـكنية  المجمعـــات 
الـــوزارة واألخـــرى قيـــد اإلنشـــاء يبلغ 
245 مليـــون دينـــار. وبمناســـبة اليـــوم 
العالمـــي للموئل، الذي يصـــادف الرابع 
مـــن أكتوبر مـــن كل عام، اســـتعرضت 
الحاليـــة  مشـــاريعها  اإلســـكان  وزارة 

وكذلـــك مرافق مدنهـــا الحديثة والتي 
تمثـــل أسســـا متكاملة لجـــودة الحياة، 
ومنهـــا المســـارات المخصصة للمشـــي 
وللدراجات الهوائية والسواحل العامة 
والمســـاحات  البحريـــة  والواجهـــات 

)٠٨(الخضراء.

جاللة الملك

ال اشتراط على الطاقة 
االستيعابية واقتصار الصالة 

للمحصنين فوق 12 سنة

سمو الشيخ ناصر بن حمد يحضر مراسم تنصيب الرئيس الشيشاني 

)05(

راشد الغائب | تصوير: خليل إبراهيم

علوي الموسوي

قّدمت اقتراحا الستضافة 
“عمومية االتحاد البرلماني 

الدولي” بالمنامة

مقعد البحرين لم يشغر 
بأي جلسة من فعاليات 
المؤتمرات البرلمانية     

في النمسا
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بنك اإلسكان: فرص حصرية ألصحاب الوحدات السكنية بـ “دانات”
 أعلـــن بنك اإلســـكان، 
ميـــزة  توفيـــر  عـــن 
لقاطنـــي  حصريـــة 
مشروع دانات البركة، تتمّثل في تمكينهم 
مـــن تصميم مطبخ أحالمهم بالمواصفات 
التـــي يرغبـــون بهـــا بحســـب ميزانيتهـــم. 
يأتي ذلك في أعقاب تعاون البنك مع 12 
من أشهر موردي المطابخ، وهي: تيتولو، 
كيتشن فور اليف، آي كابينتس، مجموعة 
عبدالجبـــار الكوهجي، ســـيدتي للمطابخ، 
كوهجـــي هوم، شـــركة الخزائـــن العالمية، 
كومانـــدو،  فخـــرو،  يوســـف  بـــن  يوســـف 
مطابـــخ ألمنيـــوم البحريـــن، مؤسســـة آي 
ديزايـــن آنـــد بيلـــد، آيكيـــا، وذلـــك لتقديم 
عـــروض إضافية وأســـعار حصرية لزبائن 

مشروع دانات البركة.
 وتعليًقـــا على هذه المناســـبة، قال رئيس 
البركـــة”،  دانـــات  “شـــركة  إدارة  مجلـــس 
طـــارق كاظـــم “إنـــه لمـــن دواعي ســـرورنا 
أن نعلـــن عن تعاوننا مـــع نخبة من أفضل 

وأشـــهر شـــركات تصميـــم المطابـــخ فـــي 
لصالـــح  يصـــب  الـــذي  البحريـــن،  مملكـــة 
تعزيـــز االقتصـــاد الوطني كونه يتماشـــى 
الراميـــة   2030 الرؤيـــة االقتصاديـــة  مـــع 
إلى تعزيـــز أواصر التعاون المشـــترك بين 
القطاعيـــن العـــام والخـــاص ممـــا ينعكس 
باإليجاب على مصلحة الوطن والمواطن 

في آٍن واحد”.
بنـــك  عـــام  مديـــر  صـــّرح  جانبـــه،  ومـــن   
نضـــع  “نحـــن  عبـــدهللا  خالـــد  اإلســـكان، 

بعيـــن  البحرينـــي  المواطـــن  احتياجـــات 
االعتبـــار، ونحـــرص علـــى تطويـــر وتعزيز 
خدماتنـــا دوًما. لذا، جـــاءت هذه الخطوة 
ضمـــن إطار التســـهيالت المقدمة المتالك 
فـــوًرا،  والمعيشـــة  للســـكن  جاهـــز  منـــزل 
حيـــث ســـيحظى المواطنـــون المدرجون 
ضمـــن برنامج “مزايا” للســـكن االجتماعي 
من أصحاب الوحدات الســـكنية بمشروع 
دانـــات البركـــة بمطبـــخ جاهـــز أو ُمصمـــم 
ســـعر  ضمـــن  مشـــمول  الطلـــب  حســـب 

الوحدة”.
 وعلـــى الصعيد نفســـه، شـــهدت الوحدات 
الســـكنية لمشـــروع دانـــات البركـــة إقبـــااًل 
الفًتـــا، حيـــث تـــم اســـتكمال حجـــز 75 % 
منـــذ تدشـــين المشـــروع نهاية شـــهر مايو 
الماضـــي. ويتواجـــد فريق بنك اإلســـكان 
داخـــل  للعـــرض  مخصصـــة  فيـــال  فـــي 
المشروع، وذلك إلتاحة الفرصة للراغبين 
باالطـــالع على خصائـــص ومميزات الفلل 
ا وعن قـــرب، ولتمكيـــن الراغبين  شـــخصيًّ
مـــن  واالنتهـــاء  الحجـــز  عمليـــة  بإتمـــام 
اإلجراءات بشـــكل ميســـر ومباشر، وذلك 
أثنـــاء تواجدهم بمكتـــب المبيعات الكائن 
فـــي منطقة جنوســـان مـــن الســـاعة 9:00 
صباًحـــا وحتـــى 5:00 مســـاًء علـــى مـــدار 

األسبوع.
بأربعـــة  البركـــة”  “دانـــات  فلـــل  وتتوّفـــر   
تصاميم عصرية مختلفة، وتحتوي على 4 
غرف نوم وصالة واسعة ومطبخ وملحق 
لعاملـــة المنـــزل، باإلضافـــة إلـــى مواقـــف 
تتســـع لســـيارتين؛ حيث يســـعى مشروع 

“دانـــات البركـــة” لتوفيـــر فلـــل أو حلـــول 
ـــا للمواطنين  ســـكنية جاهزة للبيع حصريًّ
الذيـــن تنطبق عليهم اشـــتراطات برنامج 
“مزايـــا” للســـكن االجتماعـــي والخدمـــات 

التمويلية التابعة لوزارة اإلسكان.
ُيذكر أن المشروع يشغل مساحة إجمالية 

تصل إلـــى 73,514 متًرا مربًعـــا، وهو يقع 
فـــي أكثر المناطـــق الســـكنية جذًبا، حيث 
يتميـــز بســـهولة الوصـــول إليه من شـــارع 
البديـــع الرئيســـي أو مـــن شـــارع النخيـــل 
ـــا أعمااًل  القريـــب منـــه، والذي يشـــهد حاليًّ

مكثفة لتطوير البنية التحتية.

تــرأس محافــظ المحافظــة الجنوبية ســمو الشــيخ خليفة بــن علي بن 
خليفــة آل خليفــة، اجتمــاع اللجنــة األمنيــة الحادي عشــر لعــام 2021، 
بحضــور نائــب المحافــظ العميــد عيســى ثامــر الدوســري، وعــدد مــن 
الضبــاط مــن ممثلــي اإلدارات األمنيــة بــوزارة الداخليــة، وذلــك بمقــر 

المحافظة الجنوبية.

أشـــاد  االجتمـــاع،  مســـتهل  وفـــي 
سمو محافظ المحافظة الجنوبية 
رئيـــس اللجنة األمنيـــة بتوجيهات 
وزير الداخلية الفريق أول الشـــيخ 
راشـــد بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة في 
والمبـــادرات  البرامـــج  متابعـــة 
الهادفة وترسيخ دعائم األمن في 
كافـــة المناطق بما يوفـــر للمجتمع 
الســـالمة والطمأنينـــة ضمن نطاق 

المحافظة.
وأكد محافظ المحافظة الجنوبية 
ســـمو الشـــيخ خليفـــة بـــن علي بن 
خليفـــة آل خليفـــة، أن المحافظـــة 
ومتابعـــة  تلقـــي  علـــى  حريصـــة 
األمنيـــة  األهالـــي  احتياجـــات 
وذلـــك  لهـــا،  االســـتجابة  وســـرعة 
ألهمية تعزيـــز التواصل وتحقيقه 
وفق أعلى المســـتويات، من خالل 
تقديم حزمة القنوات اإللكترونية 
واالفتراضية مع تسخير التواصل 
التواصـــل  إلـــى  إضافـــة  الذكـــي، 
الميدانـــي المتمثـــل فـــي الزيـــارات 
التفقدية المســـتمرة والتي تنصب 
فـــي تعزيـــز الشـــراكة المجتمعيـــة 
وتحقيق تطلعـــات المواطنين في 

الجوانب الرامية لألمن والسالمة.
كما اطلعت اللجنة األمنية برئاسة 
ســـمو المحافظ، على عرض مرئي 
التنســـيق  ضابـــط  قدمـــه  شـــامل 
األمني بالمحافظـــة النقيب محمد 
تضمـــن  بوشـــليبي،  عبدالرحمـــن 
والمالحظـــات  المواضيـــع  أبـــرز 
مـــن  المحافظـــة  تســـلمتها  التـــي 
خـــالل الرصـــد المســـتمر لمنصـــات 
التواصـــل والمجلـــس االفتراضـــي 
متابعـــة  فـــي  تتمحـــور  والتـــي 
االحتياجـــات األمنيـــة في المرافق 
العامة، إضافة إلى تنسيق الحركة 
المرورية وانســـيابها فـــي مختلف 
مناطـــق المحافظـــة، مبيًنـــا ســـموه 
إيصـــال  فـــي  المحافظـــة  حـــرص 
األهالـــي  احتياجـــات  وتلبيـــة 
بالشكل الذي يحقق تطلعاتهم في 
ترســـيخ دعائـــم األمن بمـــا يعكس 
الـــدور الرائـــد في تفعيل الشـــراكة 
المجتمعيـــة مـــع مختلـــف الجهات 

المختصة.
ســـمو  تابـــع  آخـــر،  ســـياق  وفـــي 
المحافـــظ رئيـــس اللجنـــة األمنية 
عرًضـــا قدمه النقيب محمد عدنان 

ســـيار مـــن اإلدارة العامة للمباحث 
الـــدور  حـــول  الجنائيـــة،  واألدلـــة 
األمنـــي الذي تقوم بـــه اإلدارة في 
مباشرة المهام والقضايا، والمتابعة 
الحثيثة والمستمرة للوضع األمني 
للمحافظة فـــي نطـــاق المحافظة، 
األخيـــرة  الفتـــرة  شـــهدت  حيـــث 
قضايـــا  فـــي  ملحوًظـــا  انخفاًضـــا 
ســـرعة  بفضـــل  وذلـــك  اإلدمـــان، 
األمنيـــة،  والجاهزيـــة  االســـتجابة 
إضافًة إلـــى التعـــاون المتبادل مع 
مختلف األجهزة األمنية الستمرار 
مكافحـــة هـــذه اآلفـــة بيـــن أفـــراد 

المجتمع.
األمنيـــة  اللجنـــة  واســـتعرضت 
فـــي  توافرهـــا  الـــالزم  الترتيبـــات 
تأتـــي  إذ  الدينيـــة،  المناســـبات 
مسؤولية رؤساء المآتم في التأكد 
من تطبيق اإلجراءات االحترازية 
والحفاظ على التباعد االجتماعي، 
مشيًرا ســـموه أن االلتزام بتطبيق 
االشـــتراطات األمنية واالحترازية 
الموضوعـــة يعكـــس مـــدى الوعي 
المواطنيـــن  وتكاتـــف  المجتمعـــي 
مع كافة الجهود المبذولة من قبل 

األجهزة األمنية.

من جهته، قدم رئيس مركز الدفاع 
النقيـــب محمـــد  بالرفـــاع  المدنـــي 
الخان، خالل اللجنة األمنية عرًضا 
مرئًيا حول أبـــرز الجهود المبذولة 
مـــن قبل رجال الدفـــاع المدني، إذ 
ستقدم اإلدارة عددا من الحمالت 
التوعويـــة المشـــتركة فـــي الفتـــرة 
توعيـــة  والتـــي تتضمـــن  المقبلـــة، 
الجمهـــور بمبادئ األمن والســـالمة 
المـــواد  مـــع  التعامـــل  وكيفيـــة 
المشـــتعلة فـــي مختلـــف المواقـــع، 
مضاعفـــة  إلـــى  ســـموه  موجًهـــا 
واحتضـــان  تبنـــي  فـــي  الجهـــود 

البرامج التوعوية الهادفة.
أعـــرب  االجتمـــاع،  ختـــام  وفـــي 
ممثلـــو الجهات األمنية من جهتهم 
عن شـــكرهم وتقديرهـــم لمحافظ 
المحافظة الجنوبية رئيس اللجنة 
األمنية سمو الشيخ خليفة بن علي 
آل خليفة على المتابعة والتواصل 
المســـتمر في إبراز العمل المشترك 
في مختلـــف البرامـــج والمبادرات 
األمنية المشـــتركة بمـــا يعزز نجاح 
المحافظـــة فـــي تلبيـــة احتياجات 
المواطنيـــن وترســـيخ مبـــدأ األمن 

واالستقرار.

المنامة - وزارة الداخلية

ســرعــة االستجــابــــة لطلبــــات األهـالـــي األمنيــــة
ســـمو محافـــظ الجنوبيـــة: تســـخير التواصـــل الذكـــي والميدانـــي لتعزيـــز الشـــراكة المجتمعيـــة
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المنامة - بنا

تنفيـــًذا لتوجيهـــات عاهـــل البـــالد صاحب 
الجاللـــة الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة 
باإلســـراع بالعمـــل علـــى عـــودة الصلـــوات 
إلـــى ما كانت عليه في الســـابق بالمســـاجد 
والجوامـــع مع األخذ باالحتـــرازات الالزمة 
بما يتفق مع الضوابط والشـــروط الصحية 
التـــي تمّكـــن المصليـــن مـــن أداء عباداتهم 
وصالتهم في ُيســـر وســـهولة، وبنـــاء على 
التنســـيق بيـــن المجلـــس األعلى للشـــؤون 
اإلســـالمية والمجلس األعلى للصحة، عقد 
الفريـــق الوطني الطبـــي للتصدي لفيروس 
برئاســـة  اجتماًعـــا   )19 )كوفيـــد  كورونـــا 
رئيـــس المجلـــس األعلـــى للصحـــة رئيـــس 
الفريق الوطني للتصـــدي لفيروس كورونا 
)كوفيـــد 19( الفريق طبيب الشـــيخ محمد 
بـــن عبدهللا آل خليفة، حيث تقرر تحديث 
اإلجراءات االحترازية الخاصة بالمســـاجد 
والجوامـــع للمســـتوى األخضـــر وفـــق آليـــة 
اإلشارة الضوئية لمستوى انتشار فيروس 

كورونـــا، بما يتفق مع الضوابط والشـــروط 
الصحيـــة التـــي تمّكـــن المصليـــن مـــن أداء 
عباداتهم وصالتهم في ُيســـر وسهولة، كما 

يلي:
- إلغاء اشتراط ترك صف بين كل صفين.

- تقليل المسافة من مترين إلى متر واحد 
بين كل مصٍل واآلخر.

- الســـماح بتوفيـــر المصاحـــف أو الكتـــب 
المطبوعة في المساجد والجوامع وينصح 

بالقراءة من األجهزة الشخصية.
- تـــرك الخيـــار للمصلين بالصالة بســـجادة 

خاصة.
- االلتـــزام بلبـــس الكمام طـــوال الوقت وال 

يسمح بدخول المسجد بدون الكمام.
- ال اشتراط على الطاقة االستيعابية.

المســـجد  داخـــل  فـــي  الصـــالة  اقتصـــار   -
والجوامـــع للمتطعميـــن البالغيـــن 12 عاًمـــا 

فما فوق فقط.
- الصالة في الســـاحات الخارجية مسموح 

للجميع.
- يسمح باألنشطة المصاحبة في المساجد 

والجوامـــع )حلقـــات التحفيـــظ – الدروس 
العلمية – األنشطة الدعوية لغير المسلمين 

وغيرها(.
- يســـمح للمصليـــن بالمكوث في المســـجد 
القـــرآن أو  لقـــراءة  قبـــل وبعـــد الصلـــوات 
باإلجـــراءات  االلتـــزام  مـــع  االعتـــكاف 

االحترازية واالشتراطات.
وأشـــار الفريـــق الوطنـــي الطبـــي إلـــى أنـــه 
االحترازيـــة  اإلجـــراءات  ســـيتم تحديـــث 
الخاصـــة بالمســـاجد والجوامـــع وفًقـــا لكل 
اإلشـــارة  آليـــة  مســـتويات  مـــن  مســـتوى 
الضوئية لمســـتوى انتشار فيروس كورونا 
بما يســـهم في دعم كافـــة الجهود الوطنية 
للحـــد من انتشـــار الفيـــروس وحفاًظا على 

صحة وسالمة الجميع.
وفـــي هـــذا الصـــدد أعـــرب رئيـــس مجلس 
األوقاف السنية الشيخ راشد بن محمد بن 
فطيـــس الهاجري عن أســـمى آيات الشـــكر 
وعظيم االمتنان إلى مقام صاحب الجاللة 
الملك على توجيهاته بإعادة فتح المساجد 
إلى وضعها الســـابق قبل الجائحة، مشـــيًدا 

بقيـــادة صاحب الســـمو الملكـــي ولي العهد 
رئيـــس مجلس الـــوزراء للجهـــود الوطنية 
ًبا بقـــرار الفريق  للتصـــدي للفيـــروس، مرحِّ
اإلجـــراءات  بتحديـــث  الطبـــي  الوطنـــي 

االحترازية الخاصة بالمساجد والجوامع.
ومن جانبه، أعرب رئيس مجلس األوقاف 
الجعفريـــة يوســـف بـــن صالـــح الصالح عن 
أســـمى آيـــات الشـــكر والتقديـــر واالعتـــزاز 
إلـــى مقام صاحب الجاللة الملك بمناســـبة 
صدور التوجيه الملكي الســـامي والمتمثل 
في اإلســـراع بالعمل على عـــودة الصلوات 
إلـــى ما كانت عليه في الســـابق بالمســـاجد 
والجوامـــع مع األخذ باالحتـــرازات الالزمة 
بما يتفق مع الضوابط والشـــروط الصحية 
التـــي تمكـــن المصليـــن مـــن أداء عباداتهم 
ًبـــا  مرحِّ وســـهولة،  يســـر  فـــي  وصالتهـــم 
بقـــرار الفريـــق الوطنـــي الطبـــي بتحديـــث 
اإلجراءات االحترازية الخاصة بالمســـاجد 
والجوامـــع، داعًيا المصلين إلى االســـتمرار 
في تطبيـــق كافة اإلجـــراءات االحترازية؛ 

للحفاظ على صحة وسالمة الجميع.

ال اشتراط على الطاقة االستيعابية واقتصار الصالة للمحصنين فوق 12 سنة

تحديث اإلجراءات االحترازية الخاصة بالمساجد والجوامع وفق “األخضر”

المنامة-بنك اإلسكان

طارق كاظمخالد عبدالله

سمو محافظ المحافظة الجنوبية مترئسا اجتماع اللجنة األمنية
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