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الحكومة  إطــار جهود  في 
ــو  ــمـ ــسـ بـــــرئـــــاســـــة صـــــاحـــــب الـ
ــر ســلــمــان بن  ــيـ الــمــلــكــي األمـ
العهد  ولـــي  خليفة  آل  حــمــد 
رئيس مجلس الوزراء لتنفيذ 
الرقمي على  التحول  خطط 
ــة الـــقـــطـــاعـــات  ــافــ مـــســـتـــوى كــ
الفريق  وبمتابعة  الحكومية، 
بن عبداهلل  راشــد  الشيخ  أول 
الــداخــلــيــة،  آل خــلــيــفــة وزيــــر 
للمرور  العامة  اإلدارة  تطلق 
إلكترونيتين ضمن  خدمتين 
خدمات اإلدارة العامة للمرور 
تــتــيــح عــــرض نـــمـــوذج رخــصــة 
الـــســـيـــاقـــة ومــلــكــيــة الــمــركــبــة 
تطبيق  خــال  مــن  إلكترونيًا 
 etraffic اإلدارة العامة للمرور
ــف الـــــذكـــــيـــــة، حــيــث  ــواتــ ــهــ ــلــ لــ
يمكن للسائق االستغناء عن 

حملهما أثناء قيادة المركبة، 
إصــدار  خدمة  إلــى  باإلضافة 
تخويل المركبة بالتعاون مع 
بــرًا  للسفر  الــجــمــارك  شـــؤون 
عن طريق جسر الملك فهد.

وأكـــــــــد الـــعـــمـــيـــد الـــشـــيـــخ 
عبدالوهاب  بن  عبدالرحمن 
آل خليفة المدير العام لإلدارة 
الخدمات  أن  للمرور  العامة 
أهداف  ضمن  تأتي  الجديدة 
للخدمات  الــشــامــل  الــتــحــول 
االلكترونية وتعزيز الشفافية 
ــلــــى مــســتــويــات  وتـــحـــقـــيـــق أعــ
الخدمات  تقديم  في  الجودة 
ــلــــف الـــــقـــــنـــــوات  ــتــ ــخــ عـــــبـــــر مــ
االلـــكـــتـــرونـــيـــة بـــالـــتـــعـــاون مع 
والحكومة  المعلومات  هيئة 
تمكين  بــهــدف  االلــكــتــرونــيــة 
من  والمقيمين  المواطنين 

الــمــروريــة  معاماتهم  إجـــراء 
ــنـــة  ــة آمـ ــقــ ــريــ ــطــ بـــســـهـــولـــة وبــ

وسريعة.
الجدد  الخدمتين  وحول 

أوضـــح الــمــديــر الــعــام لـــإلدارة 
ــأن خــدمــة  الـــعـــامـــة لـــلـــمـــرور بــ
عرض نموذج لرخصة السياقة 
ومــلــكــيــة الــمــركــبــة إلــكــتــرونــيــًا 
لاستغناء عن حملهما أثناء 
بالنسخة  واالكــتــفــاء  الــقــيــادة 
ــة الـــتـــي تــعــرض  ــيـ ــرونـ ــتـ ــكـ االلـ
للهواتف   etraffic تطبيق  في 

الذكية.
الثانية  الــخــدمــة  وبــشــأن 
تتمحور حول  أنها  إلــى  أشــار 
ــة  ــبـ ــركـ ــمـ ــل الـ ــويــ ــخــ إصـــــــــــدار تــ
بالتعاون مع شؤون الجمارك 
ــة ويــمــكــن  ــيــ ــلــ بــــــــــوزارة الــــداخــ
مــــن خـــالـــه الـــحـــصـــول عــلــى 
ــــن مـــالـــك  ــي مـ ــمــ ــل رســ ــويـ ــخـ تـ
المركبة للسفر برًا عبر جسر 
الملك فهد، حيث بلغ حجم 
لقيادة  الــصــادرة  الــتــخــويــات 

المركبات عبر الجسر حوالي 
34 ألف تخويل في سنة 2020، 
ــان اإلجـــــراء الــســابــق هو  إذ كـ
ورقيًا  التخويل  كتابة  إجـــراء 
ــن بــطــاقــة  وإرفــــــــاق نــســخــة مــ
نسخة من شهادة  مع  الهوية 
مــلــكــيــة الــمــركــبــة وتــســلــيــمــهــا 
لــلــمــســافــر قــبــل مــوعــد ســفــره 
ــيـــن يـــمـــكـــن إصــــدارهــــا  فــــي حـ
من  ويــمــكــن  إلــكــتــرونــيــًا  اآلن 
خال الخدمة إدارة التخويل 
الـــصـــادر مـــن مــالــك الــمــركــبــة 
ــادر  ــويـــل الــــصــ ــتـــخـ كـــإلـــغـــاء الـ
مــســبــقــًا والـــتـــأكـــد مـــن صحة 
الــتــخــويــل مـــن خــــال قــــراءة 

المعلومات بنظام الباركود.

اإطالق خدمات جديدة للمرور �ضمن التحول الإلكتروني..

مدير عام �لمرور: �ال�صتغناء عن حمل �لرخ�صة و�لملكية وتحويلهما �إلكترونيا

اإط�الق خدم�ة اإ�ض�دار تخوي�ل المركب�ة م�ن مال�ك المركب�ة لل�ض�فر برا عبر الج�ض�ر

} مدير عام المرور.

واألدلـــة  للمباحث  الــعــامــة  اإلدارة  تمكنت 
تتراوح  آسيويين   7 على  القبض  من  الجنائية 
لمحاولتهم  عــامــًا(  و38   33( بين  مــا  أعمارهم 
حوالي  تــزن  المخدرة  المواد  من  كمية  تهريب 

600 جرام.
وأوضحت اإلدارة العامة أنه وردت معلومات 
ــد األشـــخـــاص الــقــيــام بتهريب  تــفــيــد بــعــزم أحـ
كمية من المواد المخدرة عبر المنفذ الجوي، 
المخدرات  مكافحة  شرطة  قامت  عليها  وبناء 

عن  أســفــرت  الــتــي  والــتــحــري  البحث  بعمليات 
تهريب  محاولته  أثناء  الشخص  على  القبض 
مضيفًة  أحشائه،  بداخل  الكبسوالت  من  عــدد 
أنه تم القبض على باقي األشخاص المتورطين 

في داخل المملكة.
واألدلـــة  للمباحث  الــعــامــة  اإلدارة  ــارت  وأشــ
الجنائية إلى أنه تم التحفظ على المضبوطات، 
تمهيدًا  الــازمــة  القانونية  ــراءات  اإلجــ واتــخــاذ 

إلحالة القضية إلى النيابة العامة.

ب��ح��وزت��ه��م  �آ���ص��ي��وي��ي��ن   7 ع��ل��ى  �ل��ق��ب�����ض 

م����خ����درة م����������و�د  ج����������ر�م   600

الـــوزارات  نيابة  رئيس  صــرح 
والـــجـــهـــات الــعــامــة بــــأن الــنــيــابــة 
الـــعـــامـــة تــلــقــت أربــــعــــة بـــاغـــات 
بــوزارة  العامة  الصحة  إدارة  من 
الصحة بــأنــه تــم رصــد عــدد من 
مخالفة  والــمــقــاهــي  الــمــطــاعــم 
لـــــاشـــــتـــــراطـــــات واإلجــــــــــــــــراءات 
اتباعها  يتعين  الــتــي  الــصــحــيــة 
ــفــــر آللــيــة  فــــي الـــمـــســـتـــوى األصــ

عمل اإلشارة الضوئية لمستوى 
ــا، حيث  ــورونــ ــيـــروس كــ انــتــشــار فـ
الــمــرصــودة  المخالفات  تنوعت 
بـــالـــمـــحـــات وتــمــثــلــت فــــي عـــدم 
التأكد من قبل الموظفين حول 
التطعيمات  الــزبــائــن  اســتــكــمــال 
الــــمــــطــــلــــوبــــة، ودخـــــــــــول زبــــائــــن 
غــيــر حــامــلــيــن الـــــدرع األخــضــر، 
مكتملي  غير  بعضهم  إن  حيث 

اشتراطات  بحسب  التطعيمات 
الـــــخـــــاصـــــة  الــــــصــــــحــــــة  وزارة 
والمتعافين وعدم  بالمتطعمين 
ــداء كــمــام  ــارتــ الــــتــــزام الـــزبـــائـــن بــ
الــوجــه الــوقــائــي أثــنــاء الــدخــول 
والـــخـــروج مــن الــمــحــات وأثــنــاء 
التجول بها وعدم وجود مسافة 
التباعد بين الزبائن وعدم وجود 
لــتــطــهــيــر   %70 كـــحـــولـــي  مـــعـــقـــم 

الزبائن، حيث  األدوات وطاوالت 
قبل  من  المخالفات  تحرير  تم 
مـــــأمـــــوري الـــضـــبـــط الـــقـــضـــائـــي 
ــلـــق الــمــطــاعــم  الــمــخــتــصــيــن وغـ

المخالفة إداريا. 
العامة  النيابة  بــاشــرت  وقــد 
الــبــاغــات  ورود  فـــور  إجـــراءاتـــهـــا 
وأسندت االتهام إلى أربعة عمال 
مــخــالــفــيــن فـــضـــًا عــــن تــقــديــم 

كأشخاص  تجارية  محال  أربعة 
ــالــــت الــقــضــايــا  اعــتــبــاريــيــن وأحــ
للمحكمة  عاجلة  محاكمة  فــي 
الصغرى الجنائية، وقد أصدرت 
الــمــحــكــمــة الــصــغــرى الــجــنــائــيــة 
المخالفين  أحــكــامــًا ضــد  الــيــوم 
ألف  بين  تتراوح  التي  بالغرامة 
إلى ألفي دينار وبلغ مجموعهما 

12 ألف دينار.

12 �أل��ف دين��ار غر�م��ات عل��ى مخالفي��ن للإج��ر�ء�ت �الحتر�زي��ة
االتجار  نيابة  رئيس  صــرح 
العامة  النيابة  بأن  باألشخاص 
واقــعــة  فــي  تحقيقاتها  أنــجــزت 
ــاص وأمـــــــرت  ــ ــخـ ــ ــاألشـ ــ اتـــــجـــــار بـ
بإحالة متهمتين إلى المحكمة 
ــددت لــنــظــرهــا  ــحــ الــجــنــائــيــة وتــ
 2022/01/16 بـــتـــاريـــخ  جــلــســة 
أمام المحكمة الكبرى الجنائية 
بنظر قضايا  المختصة  األولى 

االتجار باألشخاص.
وتــــعــــود تــفــاصــيــل الـــواقـــعـــة 

إلى ورود باغ من سفارة إحدى 
البلدان مفاده احتجاز المجني 
عليها في أحد المباني بمنطقة 
المتهمتين  قــبــل  مــن  الــمــنــامــة 
ــا على  ــارهـ ــبـ ــار بــهــا وإجـ ــجــ واالتــ
لــقــاء مبالغ  ــارة  ــدعـ الـ مــمــارســة 

مالية.
وأشار رئيس النيابة إلى أن 
النيابة العامة باشرت التحقيق 
ــور إبــاغــهــا بـــالـــواقـــعـــة، حيث  فــ
المجني  ــوال  ــ أقـ إلـــى  اســتــمــعــت 

ــا دار  ــهـ ــإيـــداعـ بـ عــلــيــهــا وأمـــــــرت 
الوطنية  للجنة  التابع  األمـــان 
باألشخاص  االتــجــار  لمكافحة 
ــى  واســتــجــوبــت الــمــتــهــمــة األولــ
وأمـــــرت بــحــبــســهــا وإصــــــدار أمــر 
بـــضـــبـــط وإحـــــــضـــــــار األخـــــــــرى، 
ــت تــــحــــريــــات الـــشـــرطـــة  ــبــ ــلــ وطــ
الــواقــعــة،  شــهــود  إلــى  واستمعت 
بإحالة  الــعــامــة  النيابة  وأمـــرت 
الــمــتــهــمــتــيــن إلـــــى الــمــحــاكــمــة 

الجنائية.

بلغ من �صفارة �أجنبية يك�صف و�قعة �التجار بفتاة

محميد احملميد

أول السطر:
ــي الـــطـــبـــي فــــي ظــل  ــنـ ــوطـ ــق الـ ــريـ ــفـ ــن الـ نــتــمــنــى مــ
أسباب  للناس  يبين  أن  والمتميزة،  المتواصلة  جهوده 
وسبل  اليومية،  اإلصــابــات  عــدد  فــي  الحاصلة  الــزيــادة 
وجهود الشراكة المجتمعية والمسؤولية الوطنية، من 
ودرء  الطمأنينة،  ونــشــر  اإليــجــابــيــة  الـــروح  تعزيز  أجــل 

للشائعات.
عن دور جمعية الصحفيني.. أحتدث:

ُسئل عنترة بن شــداد عن سر شجاعته؟  مــرة  ذات 
فقال: »سر شجاعتي أنني أضرب الضعيف ضربة يطير 
لها قلب الشجاع«.. هذه كانت منهجية عنترة بن شداد 
في حماية قبيلته من األعداء، أما في عصرنا الحالي 
فــقــد بـــرز لــنــا أكــثــر مـــن »عــنــتــرة بـــن شـــــداد«، يستغلون 
عضاتهم  »فــرد  بهدف  االجتماعي،  التواصل  منصات 
وصراخهم وأجندتهم« على الوطن والمواطن، من أجل 
حماية مصالحهم الشخصية، واستكمال مشروع مقبور 

منذ 2011.
أمثال هؤالء يتعمدون نشر التحريض واالستياء، 
والتحلطم والترهيب، على من يعتقدون أنهم »ضعفاء« 
أفرادا أو مؤسسات، فتراهم يستخدمون عبارات شديدة 
األقــويــاء،  بها  يخيفوا  لكي  الضعفاء،  على  ومتطرفة 
إليمانهم أنهم لن يستطيعوا مواجهة األقوياء مباشرة، 
فــيــتــعــمــدون ضـــرب الضعفاء  ذلــــك،  عــلــى  يـــجـــرؤون  وال 
وإرهاب المجتمع، ليخلقوا تصورا عاما بأنهم أصحاب 

بأس وشدة، ولكنهم في الحقيقة غير ذلك.
تكمل  عــن مجموعة  عــبــارة  هـــؤالء تجدهم  أمــثــال 
ــرفـــع والـــثـــانـــي  ــقـــول )واحـــــــد يـ ــا نـ ــمـ بــعــضــهــا اآلخـــــــر، وكـ
يكبس(.. واحد ينشر خبرا سلبيا في منصة إلكترونية، 
بتسويقه  يــقــوم  وآخـــر  الــمــســيء،  بالتعليق  يــقــوم  وآخـــر 
والقضية  جــلــل،  األمـــر  أن  الــنــاس  فيعتقد  وتعميمه.. 

أنواع  قضية رأي عــام، لكنها في حقيقة األمــر نوع من 
تبادل وتنسيق وتكامل األدوار، وأسلوب من أساليب نشر 
ذات  غير  بأمور  المجتمع  وإشغال  والتطاول،  االستياء 

أهمية وال أولوية وطنية.
أمثال هؤالء ال يعنيهم وطن وال مصلحة وطنية، 
يــهــمــهــم بـــالـــدرجـــة األولـــــى مـــا ســيــجــنــونــه مـــن مــصــالــح 
ويتواصل  لهم،  يتودد  قد  البعض  أن  فتجد  ومكاسب، 
شرهم،  التــقــاء  وإنــمــا  فيهم،  وكــرامــة  حبا  ليس  معهم، 
وبذاءة كامهم، واألغرب أن بعض مؤسسات تدعم تلك 
في  يتسبب  مــا  وإعــانــات،  بأخبار  وأفــرادهــا  المنصات 
زيادة النظرة الخاطئة بأن هؤالء أقوياء، وأصحاب نفوذ 

وتأثير في المجتمع..!!
ــؤالء، لــديــهــم فــئــة تــجــيــد مــمــارســة »دس  ــ أمـــثـــال هـ
السم في العسل«، وممارسة أسلوب التحريض والشحن 
ــان  فـــي عــقــول وأذهــ الــمــتــراكــم، شــيــئــا فــشــيــئــا، ليتسلل 
الناس، من خال نشر موضوع معين، بعنوان تحريضي، 
بانتقاء كلمة من خبر رسمي، وتحوير األمر  ويقومون 
وكــأنــه حماية لــلــوطــن، وبــأســلــوب قــانــونــي، وحــريــة رأي 
وتعبير، فيما الراصد لتلك الممارسات يكتشف أن تلك 

المنصات معول هدم، وخنجر طعن، ضد الوطن..!!
الصحفيين  لجمعية  أكــبــر  دور  بــانــتــظــار  مــازلــنــا 
للتعامل مع  الــوطــنــي،  اإلعـــام  عــن  المعنية  والــجــهــات 
تلك المنصات وأفرادها.. فكيف يكتمل البنيان، وهناك 

ألف معول هدم وتخريب، وفتنة وتحريض..!!
آخر السطر:

المعنية  الجهات  يناشد  مواطن بحريني متقاعد 
يقل  لمن  السنوية  الــزيــادة  بخصوص  أمــره  في  النظر 
ألن  دينار،  وخمسمائة  ألف  مبلغ  عن  التقاعدي  راتبه 
راتبه يزيد على هذا المبلغ بأربعمائة فلس فقط، ويرى 

أنه يستحق الزيادة السنوية.

malmahmeed7@gmail.com

عن دور جمعية �ل�صحفيين.. �أتحدث 

eslammahfoouz@hotmail.comتقدمي:إسـام مـحفوظ

بعد معاناة بسبب عدم االستقرار استمرت 
مـــــدة 4 ســــنــــوات أقــــــرت الــمــحــكــمــة الــصــغــرى 
مع  للبقاء  عاما«   12« طفلة  اختيار  الشرعية 
جــدتــهــا بــعــد أن تـــزوجـــت أمــهــا مـــن رجـــل آخــر 
وأبوها من امرأة أخرى، حيث عانت على مدار 
4 سنوات من تاريخ زواج أمها الثاني من اعتداء 
نفسية  إلصـــابـــات  وتــعــرضــهــا  عليها  أمــهــا  زوج 

جراء ذلك.
وقال المحامي أحمد الحداد وكيل الجدة 
إن الطفلة كانت تعيش مع والدتها بعد طاق 
األخيرة، إلى أن تزوجت من رجل آخر، ولم تعد 

إلى  الطفلة  فلجأت  البنت،  لحضانة  صالحة 
أن  بعد  وخاصة  حضانتها،  في  وبقيت  جدتها 
وتم  وزوجــهــا،  أمها  من  معاملة  لسوء  تعرضت 
والطفل  األســرة  نيابة  إلــى  بذلك  بــاغ  تقديم 
يفيد بتعرض المجني عليها للضرب واإلهانة.
وعندما تم تخيير الطفلة أمام المحكمة 
اخـــتـــارت الــعــيــش مـــع جــدتــهــا ورفـــضـــت الــعــودة 
وزوجها  األم  فحاولت  وزوجــهــا،  أمها  كنف  إلــى 
استعادة الطفلة من جدتها وقدما تقريرا من 
تعاني  بأنها  يفيد  النفسي  الــطــب  مستشفى 
وسواسا قهريا وحالة اكتئاب، وهو ما يشير إلى 

عدم إدراكها لاختيار بين األم والجدة.
وقال المحامي الحداد إن الجدة ال تعاني 
أنها تمارس  أو معدية كما  أمــراض خطرة  من 
الفترة  وأن  طــبــيــعــي،  بشكل  الــيــومــيــة  حــيــاتــهــا 
الـــتـــي قــضــتــهــا الــبــنــت فـــي كــنــف جــدتــهــا تــؤكــد 
األجــدر  وأنــهــا  للحضانة  صالحة  األخــيــرة  أن 
واألحـــق بتلك الــحــضــانــة، وخــاصــة مــع إصــرار 
أن  إلــى  الفــتــا  جدتها،  مــع  العيش  على  البنت 
سبب االكتئاب الذي أصيبت به هو ما تعرضت 

له من اعتداءات في بيت زوج أمها.
إن  الحكم  حيثيات  فــي  المحكمة  وقــالــت 

الطفلة تجاوزت سن التاسعة من عمرها، ومن 
ثــم فــقــد بلغت أقــصــى مـــدة حــضــانــة الــرجــال، 
االنضمام  واختارت  المحكمة  أمــام  مثلت  وقد 
إلــــى جــدتــهــا ألمـــهـــا، وطــلــب إثـــبـــات اخــتــيــارهــا 
والقضاء به، وأوضحت المحكمة في ردها على 
ينافي  ال  ذلــك  أن  نفسيا  مريضة  بأنها  الدفع 
الجدة  أن  سيما  وال  االخــتــيــار  فــي  البنت  حــق 
ليس  النفسي  وأن مرضها  رعايتها  قــادرة على 
وحياتها  البنت  نفسية  على  يــؤثــر  وال  خــطــرا 
واألدويــة  العاج  تواصل  أنها  كما  واستقرارها، 

كما أقرت بذلك األم وزوجها.

المحكمة اأقرت اختيارها..

طفل�ة تنه�ي معاناته�ا وتخت�ار �لبق�اء م�ع جدتها ب�دال من �أبيه�ا و�أمها

أكـــــــــد الـــــمـــــقـــــدم طـــبـــيـــب 
استشاري  القحطاني  مناف 
األمــــــــــــــــــــــــــراض الــــــمــــــعــــــديــــــة 
بـــالـــمـــســـتـــشـــفـــى الـــعـــســـكـــري 
عضو الفريق الوطني الطبي 
لــلــتــصــدي لــفــيــروس كــورونــا 
الــمــؤشــرات  )كــوفــيــد-19( أن 
ــتـــوى الــعــالــمــي  ــمـــسـ ــلـــى الـ عـ
ــيـــة عــلــى  ــنـ ــبـ ــي الـــمـ ــ ــنـ ــ ــوطـ ــ والـ
عــدد حــاالت الــوفــاة مــن بين 
الحاالت القائمة وتلك التي 
ــا الــصــحــي  ــهـ ــعـ يــتــطــلــب وضـ
تلقي العاج في المستشفى 
ودخـــــــول الـــعـــنـــايـــة الـــمـــركـــزة 
الجديد  الــمــتــحــور  أن  تــؤكــد 
كــان سريع  وإن  )أومــيــكــرون( 
مضاعفاته  أن  إال  االنــتــشــار 
أقل من المتحورات السابقة 
وخصوصًا  كــورونــا،  لفيروس 
ــمـــة  ــقـــائـ عــــنــــد الـــــــحـــــــاالت الـ
الـــحـــاصـــلـــة عـــلـــى الـــجـــرعـــة 
ــن الــتــطــعــيــم  ــ الـــمـــنـــشـــطـــة مـ
ــيـــروس كـــورونـــا  ــفـ ــاد لـ ــمـــضـ الـ

)كوفيد-19(.
الــدكــتــورة جليلة  وأكـــدت 
التنفيذي  الــرئــيــس  الــســيــد 
لـــمـــراكـــز الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة 
األولـــــيـــــة فـــاعـــلـــيـــة الـــجـــرعـــة 

ــن الــتــطــعــيــم  ــ الـــمـــنـــشـــطـــة مـ
ــيـــروس كـــورونـــا  ــفـ ــاد لـ ــمـــضـ الـ
»كــــــــــوفــــــــــيــــــــــد-19« فــــــــي رفـــــع 
االستجابة المناعية للجسم 
الجديدة  التحورات  ظل  في 
للفيروس، مشيرة إلى أنه تم 
نسبته 80% حتى  ما  تطعيم 
اليوم من إجمالي المؤهلين 
ألخذ الجرعة المنشطة، ما 
المجتمع  حماية  في  يسهم 

من آثار المتحور الجديد.
إلى دور الجرعة  وأشارت 
الـــمـــنـــشـــطـــة فــــــي مــــواجــــهــــة 
ــروس حــيــث  ــيــ ــفــ تـــــحـــــورات الــ
أثبتت فاعليتها في تخفيف 
الـــمـــضـــاعـــفـــات الــمــصــاحــبــة 
ــاالت  ــد الــــحــ ــنـ ــروس عـ ــيـ ــفـ ــلـ لـ
تستدعي  قــد  الــتــي  القائمة 
دخــــــول  أو  الــــــعــــــاج  ــلــــقــــي  تــ
قد  التي  أو  المركزة  العناية 
تؤدي في بعض األحيان إلى 

الوفاة.
كــمــا أكــــد الـــدكـــتـــور ولــيــد 
وزارة  وكــيــل  الــمــانــع  خــلــيــفــة 
ـــق  ــريـ ــفــ ــو الــ ــ ــضـ ــ ــة عـ ــ ــحـ ــ ــصـ ــ الـ
الـــوطـــنـــي الــطــبــي لــلــتــصــدي 
لــفــيــروس كـــورونـــا )كــوفــيــد-
الـــمـــســـؤول  الـــحـــس  أن   )19

والــــــوعــــــي الـــمـــجـــتـــمـــعـــي هــو 
الــصــادرة  لــلــقــرارات  المكمل 
للحد  المعنية  الجهات  عن 
مــن انــتــشــار فــيــروس كــورونــا، 
فــــــااللــــــتــــــزام بــــــــاإلجــــــــراءات 
ــنــــة  ــلــ ــعــ االحـــــــــتـــــــــرازيـــــــــة الــــمــ
ركــــــيــــــزة مــــهــــمــــة لـــمـــواصـــلـــة 
الــبــنــاء عــلــى مـــا تــحــقــق من 
إنــجــازات فــي إطـــار الخطط 
ــتــــصــــدي  ــلــ الــــــمــــــوضــــــوعــــــة لــ
والـــحـــفـــاظ على  لــلــفــيــروس 
المواطنين  وســامــة  صــحــة 
والمقيمين، الفًتا إلى أهمية 
لكل  التطعيم  على  اإلقــبــال 
الــفــئــات الــعــمــريــة الــمــؤهــلــة 
ــة  ــلـ ــمـ ــود الـــحـ ــ ــهـ ــ ــــجـ ــا لـ ــ ــ ــًمـ ــ ــ دعـ
وضرورة  للتطعيم،  الوطنية 
المطلوبة  الــجــرعــات  إكــمــال 
ــذ الـــجـــرعـــة الــمــنــشــطــة  ــ وأخــ
الــمــحــدد فــي ظل  فــي وقتها 
للمتحور  العالمي  االنتشار 

الجديد )أوميكرون(.
المانع  دعا  الختام،  وفي 
والمقيمين  المواطنين  كــل 
إلـــــــــى مـــــواصـــــلـــــة االلـــــــتـــــــزام 
بــــــــاإلجــــــــراءات االحــــتــــرازيــــة 
المعلنة  الوقائية  والتدابير 
مـــن قــبــل الـــفـــريـــق الــوطــنــي 

الــطــبــي لــلــتــصــدي لــفــيــروس 
المعنية  والـــجـــهـــات  كـــورونـــا 
ــود الـــوطـــنـــيـــة  ــهــ ــم الــــجــ ــدعــ لــ

الهادفة إلى حماية المجتمع 
وأفراده من انتشار الفيروس 

ومتحوراته.

في إطار التوجيهات الملكية 
وحــدة  ألــف   40 بتوفير  السامية 
ســكــنــيــة، وتــنــفــيــًذا ألمـــر صــاحــب 
السمو الملكي األمير سلمان بن 
حمد آل خليفة ولي العهد رئيس 
بـــتـــوزيـــع 2000  الــــــــوزراء  مــجــلــس 
المواطنين،  على  سكنية  وحـــدة 
عملية  اإلســـكـــان  وزارة  ــلـــت  واصـ
الــــتــــوزيــــعــــات اإلســــكــــانــــيــــة عــلــى 
الــمــواطــنــيــن الــمــســتــحــقــيــن من 
ــافــــظــــات مــمــلــكــة  مـــخـــتـــلـــف مــــحــ
ــدول زمــنــي  ــ الــبــحــريــن، ضــمــن جـ
نهاية  قــبــل  الــتــوزيــع  الســتــكــمــال 

الشهر الجاري.
إن  ــان  ــ ــكـ ــ اإلسـ وزارة  وقــــالــــت 
إلى  تضاف  اإلسكانية  المشاريع 
ــازات اإلســكــانــيــة  ــ ــجـ ــ ســلــســلــة اإلنـ
المسيرة  ظــل  فــي  تحققت  الــتــي 
التنموية الشاملة بقيادة حضرة 

صاحب الجالة الملك حمد بن 
عــيــســى آل خــلــيــفــة مــلــك الــبــاد 
المفدى، مؤكدًة االهتمام الكبير 
الــــذي تــولــيــه الــحــكــومــة بــرئــاســة 
ــي  ــو الـــمـــلـــكـــي ولـ ــمـ ــسـ ــاحــــب الـ صــ
ــوزراء  ــ ــ ــيـــس مــجــلــس الـ الـــعـــهـــد رئـ
لـــتـــوفـــيـــر الـــــوحـــــدات اإلســـكـــانـــيـــة 

للمواطنين.
ولــــفــــتــــت الـــــــــــــــوزارة إلــــــــى أن 
ــة تـــأتـــي  ــيــ ــانــ ــكــ الــــتــــوزيــــعــــات اإلســ
ــتـــزام الــحــكــومــة  بــالــتــوافــق مـــع الـ
بالعمل على توفير 25 ألف وحدة 
الحكومة،  برنامج  ضمن  سكنية 

بما يحقق تطلعات المواطنين.
كـــمـــا أكــــــدت الـــــــــوزارة تــكــامــل 
خــطــة الــعــمــل ضــمــن الــمــشــاريــع 
ــيــــة لـــتـــحـــقـــق تــطــلــعــات  ــانــ ــكــ اإلســ
ــيــــادة فــيــمــا يــتــعــلــق بــإنــشــاء  الــــقــ
تنموية  ومــشــاريــع  جــديــدة  مـــدن 

ــد مــن  ــزيــ ــمــ ــي خـــلـــق الــ ــ تـــســـهـــم فـ
يمكن  التي  اإلسكانية  المشاريع 
لــلــمــواطــنــيــن االســـتـــفـــادة مــنــهــا، 
ــــك تــحــقــيــًقــا ألهـــــداف خطة  وذلـ

التعافي االقتصادي.
واســـــــتـــــــقـــــــبـــــــلـــــــت الـــــــــــــــــــــوزارة 
أصحاب  بمبناها  المستفيدين 
الــطــلــبــات ضــمــن الـــقـــوائـــم الــتــي 
مسبقة،  بصورة  بإعدادها  قامت 
ــبــــعــــيــــن كــــــافــــــة اإلجــــــــــــــــراءات  ــتــ مــ
االحـــتـــرازيـــة والــوقــائــيــة الــازمــة 
ــيـــة الـــــتـــــوزيـــــع، وذلـــــك  ــلـ فـــــي عـــمـ
ــادات الــتــخــصــيــص  ــهــ الســـتـــام شــ
بــمــدن شــرق الــحــد وشـــرق سترة، 
المفاتيح  تسليم  إلــى  باإلضافة 
وتيرة  ضمن  اللوزي  ضاحية  في 

عمل متسارعة ومستمرة.

في  �صكنية  وح�����د�ت  ت����وزع  »�الإ����ص���ك���ان« 

م����دن ����ص���رق �ل���ح���د و����ص���ت���رة و�ل���ل���وزي

�لموؤ�ص�ر�ت �لوطني�ة و�لدولي�ة: م�صاعف�ات »�أوميك�رون« �أق�ل م�ن كورون�ا

الجرع�ة المن�ض�طة اأثبت�ت فاعليته�ا و80% م�ن الموؤهلي�ن اأخ�ذوا الجرعة
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بيروت - )أ ف ب(: قتل 
للنظام  مــوالــيــان  مسلحان 
ــاء  ــ ــعـ ــ الـــــســـــوري أمــــــس األربـ
متأثَرين بجروح أصيبا بها 
اإلسرائيلي  القصف  جــراء 
الــــــــــــذي اســــــتــــــهــــــدف فـــجـــر 
في  الالذقية  مرفأ  الثالثاء 
غـــرب ســـوريـــا، وفـــق مــا أفــاد 
الــســوري لحقوق  الــمــرصــد 
اإلنسان. وطالت الصواريخ 
اإلســرائــيــلــيــة، وفــق اإلعــالم 
ــوري، ســاحــة  ــســ الــرســمــي الــ
الــحــاويــات فــي الــمــرفــأ، في 
ثــانــي اســتــهــداف مــن نوعه 
يطال خالل الشهر الحالي 
ــذا الــــمــــرفــــق الــــحــــيــــوي.  ــ ــ هـ
وكـــــــــانـــــــــت إســــــــرائــــــــيــــــــل قـــد 
الالذقية  ميناء  استهدفت 
ــــى فـــي الــســابــع  لــلــمــرة األولـ

من ديسمبر الحالي. 
ــأن  وأفــــــــــاد الــــمــــرصــــد بــ
اثنين  ســوريــيــن  »مسلحين 
الموالية  المجموعات  مــن 
ــام فــــــارقــــــا الـــحـــيـــاة  ــنــــظــ ــلــ لــ
األربـــعـــاء مــتــأثــريــن بــجــروح 
أصيبا بها خالل القصف«، 
مــشــيــرًا إلــــى إصـــابـــة ثــالثــة 
ــنــــاصــــر آخــــــريــــــن. وفـــجـــر  عــ
الثالثاء، نقلت وكالة األنباء 
الــســوريــة الــرســمــيــة )ســانــا( 
عـــن مــصــدر عــســكــري قــولــه 
»نـــّفـــذ الـــعـــدو اإلســرائــيــلــي 
برشقات من  عــدوانــًا جــويــًا 

البحر  عمق  من  الصواريخ 
الـــمـــتـــوســـط غــــــرب مــديــنــة 
ساحة  مستهدفًا  الــالذقــيــة 
الـــــحـــــاويـــــات فـــــي الـــمـــيـــنـــاء 

التجاري في الالذقية«. 
تعليق  أي  يـــصـــدر  ــم  ولــ
رســمــي مــن إســرائــيــل حــول 
متحدث  واكتفى  القصف. 
اإلسرائيلي  الجيش  باسم 
عــلــى  ــــق  ــّل ــعــ نــ »ال  بــــالــــقــــول 
تقارير ترد في وسائل إعالم 
عن  ســانــا  ونقلت  أجنبية«. 
قــائــد فــوج إطــفــاء الالذقية 
قوله إّن »المواد المستهدفة 
في الحاويات هي عبارة عن 
زيـــوت وقــطــع غــيــار اآللــيــات 
والسيارات«، إال أن المرصد 
ــأن الــقــصــف  ــ ــــاد بـــــــدوره بـ أفــ
»حــــاويــــات تضم  اســـتـــهـــدف 
ما  ُيعلم  ال  وذخائر  أسلحة 
إذا كانت إيرانية المصدر«. 

واعتبر المتحدث باسم 
اإليــرانــيــة  الــخــارجــيــة  وزارة 
سعيد خطيب زاده األربعاء 
أخالقية«  »الــال  الــغــارات  أن 
ــًا عــلــى  ــيــ ــافــ ــثـــال إضــ ــد مـ ــعـ تـ
»إثـــــــارة  فــــي  ــل  ــيــ ــرائــ إســ دور 
ــي الــمــنــطــقــة«.  األزمــــــــات فــ
»تسخر  إســرائــيــل  إن  وقــــال 
مــــن الـــقـــوانـــيـــن الـــدولـــيـــة.. 
عــبــر شــنــهــا غـــــارات مــتــكــررة 
عـــلـــى األراضــــــــــي الـــســـوريـــة 
واستهدفت  كاذبة«.  بحجج 

ضـــربـــة إســرائــيــلــيــة ســابــقــة 
فـــــي الــــســــابــــع مـــــن الـــشـــهـــر 
ــنـــة أســلــحــة  ــي شـــحـ ــالــ ــحــ الــ
إيــرانــيــة مــخــّزنــة فــي ساحة 
ــاد  ــا أفــ ــق مــ ــ الــــحــــاويــــات، وفـ
الــمــرصــد آنـــــذاك، مـــن دون 

تسجيل خسائر بشرية. 
ونادرًا ما تؤّكد إسرائيل 
فــي ســوريــا،  تنفيذ ضــربــات 
ستواصل  أّنــهــا  تــكــّرر  لكّنها 
ــفـــه  ــا تـــصـ ــ ــمــ ــ ــا لــ ــ ــهــ ــ ــّديــ ــ ــصــ ــ تــ
بــمــحــاوالت إيــــران الــرامــيــة 
إلــــــــــى تـــــرســـــيـــــخ وجــــــودهــــــا 
العسكري في سوريا. ومنذ 
بدء العام، أحصى المرصد 
الــــســــوري تــنــفــيــذ إســرائــيــل 
قرابة ثالثين استهدافًا في 
سوريا، عبر ضربات جوية أو 
بمقتل  تسّببت  صــاروخــيــة، 
خمسة  هـــم  شـــخـــصـــًا،   130
من  عنصرًا  و125  مدنيين 
والمسلحين  النظام  قــوات 
ــه وحــــــزب اهلل  ــيـــن لــ الـــمـــوالـ
اإليرانية  والقوات  اللبناني 
والمجموعات الموالية لها. 
تـــشـــهـــد ســـــوريـــــا نــــزاعــــًا 
داميًا منذ عام 2011 تسّبب 
مليون  نصف  نحو  بمقتل 
شخص وألحق دمارًا هائاًل 
إلى  وأدى  التحتية  بالبنى 
تــهــجــيــر مـــاليـــيـــن الــســكــان 

داخل البالد وخارجها.

موسكو – رويترز: أمرت محكمة في موسكو 
أمس األربعاء بإغالق مركز ميموريـال الروسي 
إجــبــار شقيقته  غـــداة  وذلـــك  اإلنــســان  لحقوق 
جماعة ميموريال أقدم منظمة لحقوق اإلنسان 
في روسيا على اإلغالق أيضا. ويحتفظ مركز 
للمصنفين  مفتوحة  بقائمة  اإلنــســان  حقوق 
وبينهم  السياسيين  السجناء  مــن  أنــهــم  على 
وتتضمن  نافالني.  أليكسي  الكرملين  منتقد 
ــهــــوه الــمــســيــحــيــة  ــهــــود يــ ــفـــة شــ ــائـ ــائـــمـــة طـ ــقـ الـ
ميموريـال  تقول  بــاإلرهــاب  مدانين  ومسلمين 
إنهم ضحايا »لتهم غير مثبتة مبنية على أدلة 

ملفقة بسبب انتماءاتهم الدينية«. 
دراجــات  تقيهم  بمالبس  يتدثرون  وبينما 

الــحــرارة شــديــدة االنــخــفــاض والــتــي بلغت 12 
ميموريـال  أنصار  احتشد  الصفر  تحت  درجــة 
أمام المحكمة وأخذوا يهتفون »عار عار«. وقال 
الــمــتــحــدة لــحــقــوق اإلنـــســـان في  مكتب األمـــم 
جنيف إن المحاكم الروسية قررت »حل اثنتين 
من أكثر جماعات حقوق اإلنسان احتراما في 
فــي إضــعــاف مجتمع حقوق  روســيــا واإلمــعــان 

اإلنسان المتقلص في البالد«. 
ــاف »نــحــث الــســلــطــات الــروســيــة على  ــ وأضـ
ــم األشـــخـــاص والــمــنــظــمــات الــتــي  حــمــايــة ودعــ
تعمل عــلــى تــعــزيــز حــقــوق اإلنــســان فــي أرجـــاء 

االتحاد الروسي«. 

مقت�ل م�ص�لَحين مواليي�ن للنظ�ام ف�ي الق�ص�ف 

الإ�صرائ�ي�ل��ي ع�ل��ى مرف�اأ الالذقي�ة ال�ص�وري

لحق�وق  ميموري��ال  مرك�ز  ت�غ�ل��ق  رو�ص�ي��ا 

الإن�ص�ان بع�د اإغ�الق اأق�دم منظم�ة حقوقي�ة

أعلنت  الــوكــاالت:   – المحتلة  الــقــدس  
لتعزيز  ــراءات  ــ »إجــ سلسلة  أمـــس  إســرائــيــل 
الثقة« مع السلطة الفلسطينية، وذلك بعد 
للرئيس  رسمية  زيـــارة  على  قليلة  ســاعــات 
ــبـــاس إلســـرائـــيـــل  الــفــلــســطــيــنــي مـــحـــمـــود عـ
اجـــتـــمـــع خـــاللـــهـــا مــــع وزيــــــر الــــدفــــاع بــيــنــي 

جانتس.  
ــرة األولــــــى الـــتـــي يـــــزور فيها  ــمـ وهــــي الـ
اجتماع  لعقد  إســرائــيــل  عــامــا(   86( عــبــاس 
رسمي مع مسؤول إسرائيلي منذ عام 2010.  
ونــاقــش الــرجــالن فــي االجــتــمــاع الــذي 
عــقــد فــي مــنــزل جــانــتــس فــي مــديــنــة »رأس 
من  مــجــمــوعــة  هــعــيــن(   )روش  أو  الــعــيــن« 
ما  بحسب  واالقتصادية،  األمنية  القضايا 

أكدت مصادر إسرائيلية.  
جانتس  كتب  تويتر،  على  حسابه  عبر 
اقتصادية ومدنية  إجــراءات  تنفيذ  »ناقشنا 
وتعزيز التنسيق األمني بيننا ومنع اإلرهاب 
والــعــنــف مـــن أجـــل رفــاهــيــة اإلســرائــيــلــيــيــن 

والفلسطينيين على حد سواء«. 
ــي زيـــــــارة عـــبـــاس إلســـرائـــيـــل بــعــد  ــأتــ وتــ
بها  قام  زيــارة مماثلة  أشهر من  أربعة  نحو 
ــاع فـــي حــكــومــة نــفــتــالــي بينيت  ــدفـ وزيــــر الـ
الضفة  فــي  اهلل  رام  مدينة  إلــى  االئتالفية 
الرئيس  خاللها  التقى  المحتلة،  الغربية 

الفلسطيني.   
أمس  اإلسرائيلية  الدفاع  وزارة  وقالت 
ــقـــت عــلــى جــمــلــة مـــن اإلجـــــــراءات  إنـــهـــا وافـ

»لتعزيز الثقة«.  
مالية  بدفعة  اإلجـــراءات  تلك  وتتمثل 

مليون   100 بقيمة  الفلسطينية  للسلطة 
ــوال  أمــ مـــن  دوالر(،  مــلــيــون   32.1( شــيــكــل 
لصالح  إســرائــيــل  تجبيها  الــتــي  الــضــرائــب 

الفلسطينيين. 
كــمــا تــشــمــل اإلجـــــــراءات، بــحــســب بــيــان 
 600 كــبــار  فلسطينيين  تــجــار  منح  الــــوزارة، 
تـــصـــريـــح إضــــافــــي لــلــعــمــل فــــي إســـرائـــيـــل، 
بـــاإلضـــافـــة إلــــى تــســويــة أوضـــــاع ســتــة آالف 
الضفة  في  مناطق  في  يعيشون  فلسطيني 

الغربية مصنفة )ج(. 
أكتوبر  وكــانــت إســرائــيــل قــد أعلنت فــي 
أوضــاع  تسوية   ،2009 عــام  منذ  مــرة  وألول 
تلك  فــي  يــعــيــشــون  فلسطيني  آالف  أربــعــة 
تــخــضــع إلدارة  ــي  ــتـ الـ الـــواســـعـــة  األراضــــــــي 
إســـرائـــيـــل عــســكــريــا ومـــدنـــيـــا وتـــتـــركـــز فيها 

المستوطنات.   
وتعتبر إسرائيل هذا اإلجراء »إنسانيا«، 
إن  تــقــول  فلسطينية  جــهــات  تنتقده  فيما 
وهــي  للفلسطينيين،  حـــق  )ج(  الــمــنــاطــق 

أراض احتلتها إسرائيل في عام 1967.  
وقـــــــــــــال وزيـــــــــــــر الـــــــــشـــــــــؤون الــــمــــدنــــيــــة 
حسابه  عــبــر  الــشــيــخ  حسين  الفلسطينية 
ــي بيت  الـــلـــقـــاء »فــ »تـــويـــتـــر« أمــــس إن  عــلــى 
األخــيــرة  والــفــرصــة  كبير  تحد  هــو  جانتس 
قبل االنفجار والدخول في طريق مسدود«. 
وأكـــد أن االجــتــمــاع يــمــّثــل »مــحــاولــة جدية 

جريئة لفتح مسار سياسي«.  
إن  الثالثاء  الشيخ قد قال مساء  وكان 
المسؤولين ناقشا أيضا »األوضاع الميدانية 
المستوطنين...  ممارسات  بسبب  المتوترة 

إلــى حل  يـــؤدي  أفــق سياسي  وأهــمــيــة خلق 
سياسي«. 

تنديدا  والقى اجتماع جانتس وعباس 
بزعامة  الــلــيــكــود  حـــزب  مــن  أشـــده  يمينيا، 
الحزب في  وقال  نتنياهو.  المعارضة  زعيم 
إسرائيل  ألمــن  الخطيرة  »الــتــنــازالت  بــيــان 

ليست سوى مسألة وقت«.  
اإلسرائيلية  بينيت  »حكومة  وأضـــاف: 
الفلسطينية تعيد أبو مازن والفلسطينيين 
الحكومة  أن  األعمال«، مضيفا  جــدول  إلى 

الحالية المؤلفة من ائتالف يضم يمينيين 
خطرا  »تشكل  وعربا،  ويساريين  ووسطيين 

على إسرائيل«.  
إن  اإلسرائيلي  الجيش  قــال  ذلــك  إلــى 
إسرائيليا أصيب في إطالق نار على حدود 
قطاع غزة أمس. وذكر أنه رد بإطالق نيران 
دبابات استهدفت مواقع تابعة لحماس في 
وقال مسؤولو صحة في  شمال قطاع غزة. 
فلسطينيين  مــزارعــيــن  ثــالثــة  إن  الــقــطــاع 

أصيبوا. 

هونج كونج - )أ ف ب(: أعلن 
ــبـــاري  ــيـــوز« اإلخـ مـــوقـــع »ســتــانــد نـ
أمس األربعاء وقف خدمته بعدما 
مكتبه  كونج  هونج  دهمت شرطة 
ــت ســبــعــة مــوظــفــيــن  ــفــ حـــيـــث أوقــ
حــالــيــيــن وســـابـــقـــيـــن، فــــي ضــربــة 
جديدة لحرية اإلعالم في البالد. 
هونج  فــي  الصحافة  قمع  وازداد 
كــونــج فـــي أعـــقـــاب االحــتــجــاجــات 
للديمقراطية  المؤيدة  الضخمة 
التي انطلقت عام 2019 وتخللتها 
أعــمــال عــنــف، بــعــد فـــرض قــانــون 

األمن القومي الجديد. 
ــتــــانــــد نــــيــــوز« فــي  وأعــــلــــن »ســ
رئيس  أن  فيسبوك  عــلــى  مــنــشــور 
تــحــريــره بــالــوكــالــة بــاتــريــك الم، 
ــي وقــــــت ســـابـــق،  ــ الــــــــذي أوقــــــــف فـ
ــة جــمــيــع  ــ ــالـ ــ ــت إقـ ــ ــّمـ ــ ــال وتـ ــقــ ــتــ اســ
موقعه  أن  ــاف  ــ وأضـ الــمــوظــفــيــن. 
وصــفــحــاتــه فــي وســائــل الــتــواصــل 
اآلن  بعد  ُتــحــّدث  لــن  االجتماعي 
ــا. وجــــــــاء فــي  ــبــ ــريــ وســــُتــــحــــذف قــ
الحالي،  الوضع  إلى  »نظرا  بيان: 
سيتوقف )ستاند نيوز( عن العمل 

فورا«. 
الكبير  المسؤول  اّتهم  بدوره، 
القومي ستيف  األمــن  في شرطة 
ــيــــة بــنــشــر  ــي الـــمـــنـــصـــة اإلعــــالمــ لــ
الكراهية  على  تحرض  مواضيع 
تـــجـــاه حــكــومــة هـــونـــج كـــونـــج بين 
 ،2021 ــبـــر  ــمـ ونـــوفـ  2020 ــيـــو  ــولـ يـ
ومدونات.  إخبارية  تقارير  تشمل 
ــر صـــحـــفـــي:  ــ ــمـ ــ ــؤتـ ــ وقـــــــــــال فـــــــي مـ
متظاهري  )الــمــقــاالت(  »وصــفــت 
هـــونـــج كـــونـــج بـــأنـــهـــم )اخـــتـــفـــوا( 

و)انتهكوا(.. هذه اتهامات خبيثة 
غير مستندة إلى وقائع«. 

وتــــــــم تــــوقــــيــــف األشـــــخـــــاص 
إلى  يعود  قانون  بموجب  السبعة 
ــار الــبــريــطــانــي  ــمـ ــعـ ــتـ حــقــبــة االسـ
ــواد  ــ ــة »الـــــتـــــآمـــــر لـــنـــشـــر مــ ــمـ ــهـ ــتـ بـ
إنه  الشرطة  وقــالــت  تحريضية«. 
عــنــصــر  ــن 200  مــ أكـــثـــر  نـــشـــر  ــم  تــ
لتفتيش  مــدنــي  بــلــبــاس  بعضهم 
غــرفــة أخــبــار »ســتــانــد نــيــوز« بــإذن 
ــواد  مــــن الــمــحــكــمــة لـــمـــصـــادرة مــ
صــحــفــيــة، مـــؤكـــدة اعـــتـــقـــال ستة 

أشخاص. وبحلول ظهر األربعاء، 
شـــوهـــدت شــرطــة األمــــن الــقــومــي 
»ستاند  تزيل صناديق من مكتب 
تّمت مصادرة  إنه  لي  وقال  نيوز«. 
ومبلغ  ووثائق  وهواتف  حواسيب 

نقدي قدره 64100 دوالر. 
وجّمدت وحدة األمن القومي 
دوالر  7.8 ماليين  قــدرهــا  أصــوال 
تــابــعــة لــلــمــنــصــة اإلعـــالمـــيـــة تــعــّد 
يتم  الــتــي  المبالغ  أكــبــر  بين  مــن 
تــجــمــيــدهــا عــلــى اإلطـــــــالق، وفــق 
لـــي. كــمــا أوقــفــت الــشــرطــة رئيس 

تشانغ  للموقع  السابق  التحرير 
أربعة من  إلى  إضافة  بوي-كوين، 
الــذيــن  اإلدارة  مــجــلــس  أعـــضـــاء 
اســـتـــقـــالـــوا فــــي يـــونـــيـــو، بــحــســب 

وسائل إعالم محلية. 
في  السابقة  المحررة  وكانت 
»آبل دايلي« تشان بوي-مان، وهي 
ــة تــشــانــغ، ســابــع شــخــص تم  زوجــ
القانون، وفق ما  توقيفه بموجب 
لي  يستبعد  ولــم  الشرطة.  أكــدت 
تنفيذ مزيد من االعتقاالت فيما 
أشــخــاص غير  إدراج  تــم  أنـــه  ذكـــر 

مــوجــوديــن فــي هــونــج كــونــج على 
إعالنه  وفــي  المطلوبين.  قائمة 
وقــــــف الــــخــــدمــــة، شـــكـــر »ســـتـــانـــد 
نيوز« قراءه ولفت إلى أنه تأسس 
ديسمبر  فــي  ربحية  غير  كمنصة 
عام 2014 »الّتخاذ موقف من أجل 

هونج كونج«. 
وأفــــــــــاد: »كـــــــان ســـتـــانـــد نـــيـــوز 
ـــكــــّرســــا  ـــريــــا ومـ ــحــــريـ ــال تــ ــقـ ــتـ ــسـ مـ
ــج  ــونــ لــــحــــمــــايــــة قـــــيـــــم هــــــونــــــج كــ
الــجــوهــريــة مــثــل الــديــمــقــراطــيــة 
وحقوق اإلنسان والحرية وسيادة 
الـــقـــانـــون والـــعـــدالـــة«. لــكــن نــائــب 
جون  التنفيذية  السلطة  رئيسة 
تعليقه على عمليات  قال في  لي 
الــذيــن  الــتــوقــيــف إن األشـــخـــاص 
اعــتــقــلــوا كــانــوا »عــنــاصــر شــريــرة« 
كعاملين  مناصبهم..  و»يستغلون 

في مجال اإلعالم«. 
ــايـــة  ــمـ ووصــــــفــــــت »لــــجــــنــــة حـ
ــيـــن« عـــمـــلـــيـــة الــــدهــــم  ــيـ ــفـ الـــصـــحـ
حرية  على  مفتوح  »هــجــوم  بأنها 
ــا  ــاســ ــة الــــمــــنــــهــــارة أســ ــافــ ــحــ ــصــ الــ
ــونــــج كـــــونـــــج«، داعــــيــــة إلـــى  فــــي هــ
ــاط الـــتـــهـــم الـــمـــوجـــهـــة إلـــى  ــقــ إســ
ثاني  هي  نيوز«  و»ستاند  الموقع. 
وســيــلــة إعــالمــيــة فــي هــونــج كونج 
تستهدفها الشرطة بعد صحيفة 
أبوابها  أغلقت  التي  دايــلــي«  »آبــل 
السلطات  تجميد  إثــر  يونيو  فــي 
ألصــولــهــا بــمــوجــب قــانــون األمــن 

القومي. 

اأوم���ي���ك���رون.. »ال�����ص��ح��ة ال��ع��ال��م��ي��ة« ت��ح��ذر م��ن خ��ط��ورة 

»ع���ال���ي���ة ج�����دا« واإ����ص���اب���ات ق��ي��ا���ص��ي��ة ح����ول ال��ع��ال��م

الرئي�س الفل�صطيني في اإ�صرائيل لأول مرة منذ نحو ع�صر �صنوات

دهم موقع اإخباري في هونج كونج واعتقال عدد من موظفيه

} بيني جانتس.} محمود عباس. 

} توقيف أحد موظفي الموقع اإلخباري. )رويترز(

ــاالت: حــــّذرت  ــوكــ جــنــيــف – الــ
أمس  العالمية  الصحة  منظمة 
يمثلها  الـــتـــي  الـــخـــطـــورة  أن  مـــن 
ــزال »عــالــيــة جــدا«  أومــيــكــرون ال تـ
األنظمة  على  ضغطا  تشّكل  وقد 
الصحية، في وقت تسّجل العديد 
قياسية  ــدادا  ــ أعـ الــعــالــم  دول  مــن 
ــيـــد عـــلـــى إثـــر  ــوفـ ــكـ لــــإصــــابــــات بـ

المتحور شديد العدوى. 
وبــــلــــغــــت اإلصــــــــابــــــــات بـــهـــذا 
ــور شـــــــديـــــــدة الــــــعــــــدوى  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ الـ
مستويات قياسية في بلدان كثيرة 
وارتفعت الحاالت المسّجلة على 
الصعيد العالمي بنسبة 37% بين 
بــاأليــام  مــقــارنــة  ديسمبر  و28   22
حصيلة  وفـــق  الــمــاضــيــة،  السبعة 
ـــرس  ــا وكــــــالــــــة فــــــرانــــــس بـ ــ ــّدهـ ــ ــعـ ــ تـ

باالستناد إلى بيانات وطنية. 
مـــا مــجــمــوعــه 6,55  ــّجــــل  وُســ
و28   22 بــــيــــن  حـــــالـــــة  مــــاليــــيــــن 
منذ  حصيلة  أعلى  فــي  ديسمبر، 
العالمية  الصحة  منظمة  إعــالن 
كوفيد-19 وباء عالميا في مارس 

 .2020
ــاع الـــذي  ــفــ ــذا االرتــ ــع هــ ــ ووضـ
أوروبــا خصوصا  تشتّد وطأته في 
إلى  الصين  العالم، من  حكومات 
ــام معضلة  ــ أمـ وفـــرنـــســـا،  ألــمــانــيــا 
ــيـــود الـــحـــد من  الـــمـــوازنـــة بــيــن قـ
انتشار الفيروس وتفادي اكتظاظ 
والحاجة  جهة  من  المستشفيات 
والمجتمعات  االقتصادات  إلبقاء 
مــفــتــوحــة مـــن جــهــة أخـــــرى بعد 
سنتين من رصد الفيروس للمّرة 
األولـــــــى فــــي الـــعـــالـــم أواخـــــــر عـــام 

 .2019
وأشــــــــــــارت دراســــــــــــات إلـــــــى أن 

ــات الــمــتــحــور  ــــذي بــ أومـــيـــكـــرون الـ
المهيمن في بلدان كثيرة تتسبب 
بـــعـــوارض أقـــل شـــدة لــلــمــرض من 
الصحة  أن منظمة  إال  سابقاتها، 
العالمية دعت إلى توخي الحذر.  
ــالــــت الــمــنــظــمــة األمــمــيــة  وقــ
للوضع  األســبــوعــي  تحديثها  فــي 
المتعلقة  »الــخــطــورة  إن  الــوبــائــي 
بــالــمــتــحــور أومـــيـــكـــرون الــجــديــد 
والمثير للقلق تبقى عالية جدا«. 
تظهر  ثــابــتــة  »أدلــــــة  أن  وتـــابـــعـــت 
مــعــدل انــتــشــار ســريــع ألومــيــكــرون 
بــوقــت مــضــاعــف مــن يــومــيــن إلــى 

ثالثة مقارنة بدلتا«. 

5,4 ماليين  مــن  أكثر  وتــوّفــي 
ــول الــعــالــم مــتــأّثــريــن  شــخــص حــ
عدد  لكن  بكوفيد-19،  بإصابتهم 
إلــى 6450 حالة  تــراجــع  الــوفــيــات 
ــوم بــشــكــل وســـطـــي خــالل  ــيـ ــي الـ فـ
األســبــوع الــمــاضــي، وفــق حصيلة 
ــو أدنـــى  ــــرس، وهــ ــالـــة فـــرانـــس بـ وكـ

مجموع منذ أكتوبر 2020. 
وشــــــــــّددت مـــنـــظـــمـــة الــصــحــة 
العالمية على ضرورة جمع مزيد 
ــدى شــدة  ــن الــبــيــانــات لــفــهــم مــ مـ

أوميكرون. 
ــؤدي  ــ يــ أن  ــع  ــوقــ ــتــ ــمــ الــ ومـــــــن 
ــار الـــســـريـــع ألومـــيـــكـــرون  ــتــــشــ االنــ

»إلــــى أعــــداد كــبــيــرة مــن الــحــاالت 
ــي الــــنــــقــــل إلــــى  ــدعــ ــتــ ــســ الـــــتـــــي تــ
ــا فــي  الــمــســتــشــفــيــات، وخـــصـــوصـ
ما  وهــو  الملّقحين،  غير  أوســـاط 
ســيــتــســبــب بـــاضـــطـــراب األنــظــمــة 
الخدمات  مــن  وغــيــرهــا  الصحية 
ــريـــن  ــاثـ ــســـب كـ ــة«، بـــحـ ــ ــيــ ــ ـــاســ ــ األسـ
ســـمـــولـــوود مـــن مــنــظــمــة الــصــحــة 

العالمية في أوروبا. 
وكانت أوروبا مجّددا من بين 
أكثر  الوباء وقــد سّجلت  بــؤر  أبــرز 
فــي األيــام  مــن 3,5 ماليين حــالــة 

السبعة األخيرة. 
وسجلت فرنسا أعلى حصيلة 

إصابات يومية أمس تخطت عتبة 
أحــصــت  كــمــا  ــة.  ــابــ إصــ ألــــف   200
الــتــي تسّجل  الــدولــة  الــدنــمــارك، 
في  إصابات  حصيلة  أعلى  حاليا 
أمس  سكانها،  لعدد  نسبة  العالم 
بــلــغ 23228  ــابـــات  أعــلــى عـــدد إصـ

إصابة جديدة خالل 24 ساعة. 
وفــــــــــي مــــســــعــــى لــــلــــحــــد مـــن 
من  العديد  أعــادت  الوباء،  تفشي 
الــدول فرض قيود تحمل عواقب 

اقتصادية واجتماعية كبيرة. 
ومـــــــّددت فــرنــســا أمــــس فــتــرة 
ــــالق الــمــالهــي الــلــيــلــيــة ثــالثــة  إغـ
أســـابـــيـــع، مـــع تــقــديــم مــســاعــدات 
مالية تعويضا عن خسائر موسم 

عيد الميالد ورأس السنة. 
جهتها  مــن  ألمانيا  وفــرضــت 
ــودا عـــلـــى الـــتـــجـــمـــعـــات لــلــعــام  ــيــ قــ
رأس  الــتــوالــي قبيل  عــلــى  الــثــانــي 
قــــوة  أكــــبــــر  ــقــــت  ــلــ أغــ إذ  الــــســــنــــة، 
اقـــتـــصـــاديـــة فـــي أوروبـــــــا الـــنـــوادي 
الجماهير  على  وحظرت  الليلية 
حــضــور الــمــنــافــســات الــريــاضــيــة. 
كما حّدت عدد األشخاص الذين 
التجّمعات  المشاركة في  يمكنهم 

الخاصة بعشرة. 
المتحدة  الــواليــات  وســّجــلــت 
ــّدل إصـــابـــات  ــعـ الـــثـــالثـــاء أعـــلـــى مـ
يــومــيــة بــكــوفــيــد مــنــذ بـــدء تفشي 
إصـــابـــة   265,427 بـــلـــغ  ــاء  ــ ــوبــ ــ الــ
جــــديــــدة، بــحــســب جــامــعــة جــونــز 

هوبكنز. 
ــاوز مــــعــــّدل اإلصــــابــــات  ــ ــجـ ــ وتـ
ــلـــى ســـبـــعـــة أيـــــــام فــي  ــيـــة عـ ــيـــومـ الـ
البالد أعلى معّدل مسّجل خالل 

الموجة الثالثة في يناير 2021.

مناشدة  عــن  اللبنانيون  المسئولون  يكف  ال 
والمؤسسات  الـــدول  ومختلف  الــدولــي  المجتمع 

الدولية بتقديم المساعدات العاجلة إلى لبنان.
بشكل  ينتقد  أن  له  يحلو  لبنان  في  والبعض 
مباشر أو غير مباشر دول الخليج العربية بالذات 
ويعتبر  للبنان  مساعدات  تقديم  تعليقها  بسبب 

أنها مقصرة في حقه.
من المفهوم بالطبع أن وراء هذه المناشدات 
التي  الطاحنة  الرهيبة  األزمة  المساعدة  لتقديم 
مرحلة  إلــى  وصــل  االقتصاد  حيث  لبنان  يعيشها 
االنــهــيــار بــالــفــعــل، والــلــبــنــانــيــون يــعــيــشــون محنة 
معيشية غير مسبوقة على اإلطالق وتجاوزت كل 

الحدود.
اللبنانية  الحكومة  توقفت   2020 مــارس  منذ 

عن دفع ديونها الخارجية. 
وتـــراجـــع ســعــر صـــرف الــلــيــرة الــلــبــنــانــيــة أمـــام 
من  أكثر  العملة  فقدت  أن  إلــى  تدريجيا  ــدوالر  الـ
85 في المئة من قيمتها. وأصبح نحو 80 بالمئة 
من اللبنانيين يعيشون تحت خط الفقر، وارتفع 
ــذه مــجــرد لــمــحــة ســريــعــة عن  مــعــدل الــبــطــالــة. هـ

المأساة التي يعيشها لبنان والشعب اللبناني.
حيث  مــن  يعترض  أن  يمكن  أحــد  ال  بالطبع 
المبدأ على أن تقديم أي دولة أو جهة مساعدات 
في  اللبناني  الشعب  معاناة  من  تخفف  أن  يمكن 

ظل هذه الظروف المأساوية.
ــذي يــســألــه الــعــالــم كــلــه وكــل  لــكــن الـــســـؤال الــ
المؤسسات الدولية هو: ولماذا ال يساعد اللبنانيون 
أنفسهم أوال قبل  أن يطلبوا المساعدة من العالم 

وقبل أن ينتقدوا دول الخليج أو غيرها؟!
أنطونيو  المتحدة  لألمم  العام  األمين  حتى 
الدعم  لبنان مؤخرا إلظهار  زار  الذي  جوتيريش  
أنه  يؤكد  أن  إال  لم يملك  إلى مساعدته  وللدعوة 
مــن الــصــعــب جـــدا تــقــديــم أي دعـــم فــي ظــل وضــع 
البالد الحالي . قال صراحة إن »المجتمع الدولي 
لن يساعد لبنان إذا استمرت المراوحة السياسية 
إليها  تحتاج  التي  اإلصــالحــات  تطبيق  إعاقة  في 
ــة: إن  ــراحــ ــشــــدة«. وقـــــال بــشــكــل أكـــثـــر صــ الـــبـــالد بــ
الــنــظــر عن  بــغــض  الـــدولـــي،  المجتمع  »اســتــجــابــة 
الــدعــم الـــذي تــم تــوفــيــره، لــن تــكــون عــلــى األرجـــح 

بالشكل المطلوب إذا بقي البلد مشلوال«.
إنه ما  العام يقول بصراحة  كما نرى، األمين 
الوضع  بقي  وإذا  أنفسهم  اللبنانيون  يساعد  لــم 

على ما هو عليه من شلل فلن يساعدهم أحد.
الحقيقة أن الوضع في لبنان شاذ إلى أقصى 
ــالـــم. بـــلـــد يـــعـــانـــي كــل  ــعـ حــــد وال مــثــيــل لــــه فــــي الـ
ساسته  كل  لكن  بالعالم  ويستنجد  المعاناة  هــذه 
مــن جانبهم  شــيء  أي  يفعلون  وقـــواه ال  وأحــزابــه 

لمساعدة البالد.
يكفي فقط أن نتأمل هذا األمر المذهل الذي 
يحدث. بلد يعيش هذه المحنة ووصل إلى مرحلة 
تجتمع..  أن  تستطيع  ال  حكومته  لكن  االنــهــيــار 
الــذي يجب  وما  الوضع  أن تجتمع، لبحث  مجرد 

عمله.
يحدث هذا فقط ألن حزبا هو حزب اهلل أصدر 
الرضوخ  يتم  لم  ما  الحكومة  بأال تجتمع  فرمانا 
لما يريد فيما يتعلق بقضية التحقيقات في كارثة 

مرفأ بيروت.
ويكفي أن نتأمل هذا. في الوقت الذي يناشد 
العربية  الخليج  ودول  السعودية  اللبنانيون  فيه 
اهلل يشن عدوانا  يتركون حزب  المساعدة،  تقديم 
ســافــرا عــلــى الــســعــوديــة لــحــســاب إيــــران عــبــر دعــم 

وقيادة عمليات الحوثيين  اإلرهابية في اليمن.
الــيــوم. األمــر المذهل أن  هــذا هو حــال لبنان 
هذا  مــع  يتعايشون  السياسية  الطبقة  ــراد  أفـ كــل 

الوضع، أو بمعنى أدق يرضخون له.
ــد مــن أفــــراد الــطــبــقــة الــســيــاســيــة لديه  ال أحـ
الجرأة ليرفع صوته ويقول مثال للنظام اإليراني 

ولتابعه حزب اهلل، ارفعوا أيديكم عن لبنان.
إنكار  الكل في حالة  إن  ليس هذا فحسب بل 
البالد  يــرى  وهــو  نفسه  اللبناني  الرئيس  غريبة. 
غــامــض ال تفهم منه  تــغــرق خــرج بحديث طــويــل 
شيئا ولم يجرؤ على أن يوجه أي انتقاد صريح إلى 

أحد وال أن يحدد سبب مأساة البالد.
رئيس الوزراء تحدث هو اآلخر حديثا طويال 
ولم يملك سوى أن يقول إنه عاجز عن الدعوة إلى 
عقد اجتماع للحكومة. ووصل به اإلنكار والهروب 
إنــه ال  للسخرية  مثير  وبشكل  يــقــول  أن  حــد  إلــى 

يوجد نفوذ إليران في لبنان.
تركوا  لبنان  في  السياسية  الطبقة  أفــراد  كل 
البالد رهينة إليران وحزب اهلل وتعايشوا مع هذا 
ينتقدون  إذن  حق  بــأي  والمهين.  المدمر  الــواقــع 

العالم ويطلبون دعمه؟!

ولماذا ل ي�صاعدون اأنف�صهم اأول؟!

السيد زهره

} موظفة تعرض أجهزة اختبار كورونا في مدريد بعد اإلقبال على إجراء الفحص بسبب تفشي أوميكرون. )رويترز(
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ــُت، وأيـــنـــمـــا أنــظــر  ــفـ ــتـ أيــنــمــا ألـ
ال  بالستيكية  ومنتجات  مــواد  أرى 
بشكٍل  اســتــخــدامــهــا  عــن  نستغني 
يومي، وأينما ُأشاهد أجد مخلفات 
بالستيكية صغيرة وكبيرة الحجم 
مــاثــلــة أمـــامـــي، فــهــي مـــوجـــودة عن 
ــا، ومـــن  ــنـ ــلـ ــائـ ــنــــا، وعــــــن شـــمـ ــانــ أيــــمــ
فوقنا،  ومــن  ومــن خلفنا،  أمــامــنــا، 
مكانها  حــفــرت  وهــي  تحتنا،  ومــن 
بــعــمــق فـــي كـــل شـــبـــٍر مـــن كــوكــبــنــا، 
سواء أكان قريًبا منا ومن األنشطة 
مواقع  في  بعيًدا  كــان  أو  البشرية، 
البشر،  أيــدي  إليها  تصل  ال  نائية 
فهي في أعالي السماء، وفي هواء 
الــجــبــال الــشــاهــقــة الــثــلــجــيــة وفــي 
أعلى قمة فوق سطح األرض، وهي 
قمة إيفرست، أو قمة جبال فرنسا 
منطقة  فـــي  والـــنـــائـــيـــة  الــشــاهــقــة 
على   )French Pyrenees( بيرينيز 
ســطــح  فـــــوق  ــًرا  ــتــ مــ  2877 ارتــــفــــاع 
ــا تــكــشــف عــن  ــًضــ ــي أيــ ــ ــبـــحـــر، وهـ الـ
ــاق الــمــحــيــطــات  ــمــ نــفــســهــا فــــي أعــ
الــــبــــاردة والــمــظــلــمــة، وفــــي أعــمــق 
ــر فــي  ــبـــحـ ــح الـ نـــقـــطـــة تـــحـــت ســـطـ
في  المخيفة  الــبــحــريــة  الــخــنــادق 
أكثر  عمق  على  الــهــادئ  المحيط 
من عشرة كيلومترات تحت سطح 
البحر. كذلك فإن هذه المخلفات 
والمتناهية  الدقيقة  البالستيكية 
ــاص الــتــي  ــ فــــي الـــصـــغـــر بـــشـــكـــٍل خـ
ال  مليمترات   5 من  أصغر  قطرها 
َتبقى وال تمكث في مكونات البيئة 
فقط، من ماٍء، وهواٍء، وتربة، وإنما 
الـــوقـــت تنتقل  تــتــراكــم فــيــهــا ومـــع 
في  وتدخل  أجسامنا،  أعضاء  إلى 
أعـــمـــاق خــاليــانــا وأنــســجــتــنــا، وفــي 
يتخيلها  ال  أجــســادنــا  فــي  مــواقــع 
أحد،  وجودها  يتوقع  وال  اإلنسان، 
ــرأة الـــحـــامـــل  ــ ــمــ ــ مـــثـــل مـــشـــيـــمـــة الــ
تــتــراكــم فيها  الــمــخ، حيث  وخــاليــا 

يوًما بعد يوم.
المبالغة،  بــاب  من  هــذا  وليس 
ــي غــيــر الــعــلــمــي  ــ أو الـــوصـــف األدبــ
وغــيــر الــتــجــريــبــي لــهــذه الــظــاهــرة 
والــمــتــزايــدة  المتفاقمة  الحديثة 
كل سنة، وإنما هي حقائق واقعية، 
التي  الميدانية  الــدراســة  أثبتتها 
أَخـــــذْت وجــمــعــت عــيــنــات حــيــة من 
كل هذا المواقع القريبة والبعيدة، 
ومن كل عناصر البيئة الحية وغير 
الحية، ومن أعضاء جسم اإلنسان 

وإفــــــــرازات بـــدنـــه، وأكـــــدت كـــل هــذه 
المخلفات  هـــذه  ــود  وجـ الـــدراســـات 
لكم  وســُأقــدم  فيها.  البالستيكية 
ــًدا مـــن بــيــن الــكــم  أمــثــلــة قــلــيــلــة جــ
الــهــائــل مـــن الــــدراســــات واألبـــحـــاث 
هذه  على  َعــَثــرْت  الــتــي  الميدانية 
الــمــخــلــفــات الــمــيــكــروبــالســتــيــكــيــة 
الدقيقة جًدا في الحجم، وكشفت 
عن تجذرها في كل مكان وفي كل 

أنحاء بيئتنا.
ــة تــحــت عـــنـــوان:  ــ فــهــنــاك دراســ
الميكروبالستيك  وتراكم  »انتقال 
للمحيطات«،  القاعية  التربة  فــي 
والمنشورة في مجلة علوم وتقنية 
 Environmental Science( البيئة 
من  الــســادس  فــي   )& Technology
وجـــود  أكــــدت  حــيــث   .2020 مــــارس 
في  الميكروبالستيكية  المخلفات 
عينات التربة في قاع المحيطات، 
ــذه الـــمـــخـــلـــفـــات إلـــى  ــ ــال هــ ــقــ ــتــ وانــ
الــتــي تعيش في  الــحــيــة  الــكــائــنــات 
الكائنات  إلــى  ثــم  البحر  قــاع  تربة 
الحية األخرى التي تقتات عليها، 
السلسلة  مــن  ــزًءا  جــ تصبح  حــتــى 
الغذائية التي تنتهي باإلنسان. فقد 
أفـــادت دراســـة أخــرى تحت عنوان: 
»األسماك تأكل الميكروبالستيك« 
والمنشورة في مجلة علوم وتقنية 
بــأن   .2021 يــولــيــو   23 فـــي  الــبــيــئــة 
هــذه  تستهلك  بــالــفــعــل  األســـمـــاك 
وتتراكم  البالستيكية  المخلفات 
والجهاز  وخياشيمها  أمعائها  في 
الهضمي بشكٍل عام. كذلك هناك 
الــكــثــيــر مـــن األبـــحـــاث الــتــي أكـــدت 
هـــذه الــحــقــيــقــة وتـــعـــرض اإلنــســان 
ــلـــمـــيـــكـــروبـــالســـتـــيـــك مـــــن خــــالل  لـ
استهالك الكائنات البحرية الملوثة 
بــهــا، ومــنــهــا الــبــحــث تــحــت عــنــوان: 
المأكوالت  في  »الميكروبالستيك 
البحرية: كم يأكل اإلنسان منها؟، 
صحة  شــؤون  مجلة  في  والمنشور 
 Environmental Health( الــبــيــئــة 
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ــأن هناك  ــة بـ ــدراسـ حــيــث أفــــادت الـ
قــطــعــة من   53864 مـــن  يــقــرب  مـــا 
ــيـــك تــــدخــــل فــي  ــتـ ــروبـــالسـ ــكـ ــيـ ــمـ الـ
جــســم اإلنـــســـان عــن طــريــق تــنــاول 

المأكوالت البحرية في كل سنة. 
فبعد كل هذه الحقائق العلمية 
المتعلقة بانتشار وجود المخلفات 
والــصــغــيــرة  الــكــبــيــرة  البالستيكية 

الحجم جًدا في بيئتنا، ال بد من 
أن نسأل أنفسنا السؤال المشروع، 
والذي بدأ فعال العلماء في طرحه 
ومــــحــــاولــــة ســـبـــر غــــــور تــفــاصــيــلــه 
وأبــعــاده، وهــو هــل هــذه المخلفات 
البر  فــي  الــمــوجــودة  البالستيكية 
السماء  أعالي  وفي  والجو  والبحر 
المظلمة  الــبــاردة  البحار  وأعــمــاق 
وفـــي الــكــائــنــات الــحــيــة وفـــي جسم 
اإلنــســان تؤثر فــي اإلنــســان نفسه، 
المدى  على  الصحي  أمنه  وتــهــدد 
في شر  فتسقطه  والبعيد  القريب 
التي  والغامضة  الغريبة  األمراض 

قد ال يعرفها الطب الحديث؟
الشغل  الــســؤال اآلن هــو  فــهــذا 
الـــشـــاغـــل لـــلـــعـــلـــمـــاء، حـــيـــث بــــدأت 
الـــدراســـات الــعــلــمــيــة الــتــي تــحــاول 
اإلجــابــة عــن هـــذا الــســؤال المثير 
ــور، وتـــقـــدم جـــــزًءا من  ــنـ أن تـــرى الـ
المثال  سبيل  فعلى  عنه.  اإلجابة 
ــة فـــي مــجــلــة »رســائــل  ــ ُنـــشـــرت دراسـ
ــي 22  ــ ــيـــة الـــبـــيـــئـــة« فـ ــنـ ــوم وتـــقـ ــلــ عــ
»مركبات  عنوانها:   2021 سبتمبر 
إيثيلين  الــبــولــي  ميكروبالستيك 
والبالغين«، حيث  الرضع  بــراز  في 
ــيـــاس تــركــيــز  قــــامــــت الـــــدراســـــة بـــقـ
بــعــض الــمــخــلــفــات الــبــالســتــيــكــيــة 
مــثــل الـــبـــولـــي إيــثــيــلــيــن تــربــثــلــيــت 
 polyethylene( كــربــونــات  والــبــولــي 
 terephthalate )PET) and
polycarbonate(، وأكدت وجود هذه 
بــراز  فــي  البالستيكية  المخلفات 
الجنين فور والدته، وفي األطفال 
الــرضــع، وفـــي الــبــالــغــيــن، مــا يؤكد 
تعرض كل إنسان، مهما كان عمره 

أعضاء  إلــى  وانتقاله  للبالستيك 
جـــســـمـــه، فــمــنــهــا مــــا يـــتـــراكـــم فــي 
صحية  مشكالت  ويسبب  الجسم 
مزمنة، ومنها ما يخرج مع البراز.

ــذا الـــتـــأثـــيـــر  ــ ــ وعــــــــــالوة عــــلــــى هـ
الصحي لدخول وتراكم المخلفات 
أبــدانــنــا،  أعــضــاء  فــي  البالستيكية 
فإن هناك دراسة ثانية أفادت بأنها 
ــا الـــجـــســـم، وهـــذه  تـــؤثـــر فـــي خـــاليـ
الدراسة منشورة في مجلة )المواد 
 Journal of Hazardous( الخطرة( 
 .2021 نوفمبر   24 فــي   )Materials
تــــحــــت عـــــــنـــــــوان: »حـــــصـــــر ســـريـــع 
التعرض  عند  السامة  للتأثيرات 
لـــلـــمـــيـــكـــروبـــالســـتـــيـــك فـــــي خـــاليـــا 
اإلنـــســـان«. وقـــد تــوصــلــت الــدراســة 
إلـــى اســتــنــتــاٍج خــطــيــر ومــهــم جــًدا 
الــبــالســتــيــكــيــة  الــمــخــلــفــات  أن  هـــو 
المتناهية في الصغر، سواء أكانت 
ميكروبالستيكية أو نانوبالستيكية 
نانومتر(،   100 من  أصغر  )القطر 
الدموية  ــدورة  الــ فــي  تــدخــل  فإنها 
فــــي جـــســـم اإلنـــــســـــان، ثــــم تــنــتــقــل 
ــا، فـــإمـــا أن  ــزوهـ ــغـ ــى الـــخـــاليـــا وتـ إلــ
تــتــلــف جــــدار الــخــاليــا وتــــؤدي إلــى 
بالحساسية  تصيبها  أن  أو  موتها، 
وااللــتــهــابــات الــمــزمــنــة واألمــــراض 
الــمــســتــعــصــيــة الـــجـــديـــدة. وهــنــاك 
ــرت فــــي مــجــلــة  ــشــ ــ ــة ُن ــيــ دراســـــــة أولــ
تأثيرات  البيئة حول  شؤون صحة 
الميكروبالستيك في كلية اإلنسان 
 .2021 ــو  ــايــ مــ ــــن  مـ الـــــســـــادس  ــــي  فـ
حــيــث أشـــــارت إلـــى أن الــمــخــلــفــات 
الميكروبالستيكية من نوع البولي 
في  تــؤثــر   )polystyrene( ستيرين 
عــمــل ووظـــيـــفـــة الــكــلــيــة، وتــعــرض 
اإلنسان ألمراض الكلية المزمنة.

أن  الــواضــح اآلن  ولــذلــك فمن 
البالستيكية  المخلفات  خــطــورة 
ــي اســـتـــفـــحـــال  ــ تـــكـــمـــن فـــقـــط فـ ال 
وجـــــــودهـــــــا فــــــي جـــمـــيـــع مـــكـــونـــات 
ولكن  الحية،  وغير  الحية  بيئتنا 
تهديداتها  فــي  تتمثل  خــطــورتــهــا 
بطن  في  الجنين  لصحة  الخفية 
أمــه، وســالمــة األطــفــال، والشباب، 
أمام  سواسية  فالجميع  والشيوخ، 
البالستيكية،  المخلفات  تهديدات 
صغيرة كانت في حجمها، أم كبيرة.
bncftpw@batelco.com.bh

مملكة  اســتــراتــيــجــيــة  تــســعــى 
البحرين لتطوير قطاع الخدمات 
الــــمــــالــــيــــة إلــــــــى تــــطــــويــــر قـــطـــاع 
ــع  ــ ــه ورفـ ــ الـــتـــأمـــيـــن والــــنــــهــــوض بـ
ــادة مــســاهــمــتــه في  ــ إنــتــاجــيــتــه وزيــ
الـــنـــاتـــج الــمــحــلــي اإلجـــمـــالـــي من 
 .2026 عــام  نهاية   )%8 إلــى   %5.8)
وصـــــوال إلــــى تــعــزيــز قـــدرتـــه على 
عبر  العالمية  الــتــطــورات  مــواكــبــة 
واالستراتيجيات  الحلول  تقديم 
فــي مجال  االبــتــكــار  لــدفــع عجلة 
كاالستعانة  التأمين،  تكنولوجيا 
بــالــذكــاء االصــطــنــاعــي فــي قطاع 
الـــتـــأمـــيـــن، والـــتـــوســـع فــــي رقــمــنــة 
خــــــدمــــــات الــــتــــأمــــيــــن، واعــــتــــمــــاد 
ــة فـــي  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ الــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا الـ
تــجــويــد عــمــلــيــات الــتــأمــيــن، حيث 
تــــؤدي إلــــى ســرعــة تــطــور صــنــاعــة 
مراحلها  مختلف  وفـــق  الــتــأمــيــن 
ــتــــخــــدام مــنــتــجــات  ــن خـــــالل اســ مــ
بــاســتــخــدام  ابــتــكــاريــة  ذات حــلــول 
األشياء  وإنترنت  البيانات  تحليل 
ــاء االصــطــنــاعــي، مــا يــؤدي  ــذكـ والـ
تأمينية  منتجات  استحداث  إلــى 
الطلب من خــالل منصات  حسب 

p2p للتأمين.
ــا  ــيـ ــولـــوجـ ــنـ ــكـ ــتـ كــــمــــا تــــــــــؤدي الـ
التحليالت  إلى استخدام  المالية 
 )advanced analytics( المتطورة 
بما  تــنــبــؤيــة،  نــمــاذج  تطبيق  عــبــر 
 Machine اآللـــي  التعلم  ذلــك  فــي 
عــلــى  ــعـــمـــل  يـ والــــــــــذي   learning
تسهيل  خــالل  من  األداء  تحسين 
ــاب وتـــســـويـــة  ــ ــتـ ــ ــتـ ــ الـــتـــســـعـــيـــر واالكـ
المطالبات والكشف عن االحتيال 
ومــعــدل  احــتــرافــيــة  أكــثــر  بطريقة 
ــا إلـــى  ــضــ خـــطـــأ أقـــــــل. وتـــــــــؤدي أيــ
استحداث أساليب جديدة لتأمين 

المخاطر والتنبؤ بالخسارة.
ــوات  ــنــ ــر قــ ــويــ ــطــ ــن تــ ــ ــال عــ فــــضــ
الـــتـــواصـــل بــيــن شـــركـــات الــتــأمــيــن 
وعــمــالئــهــا واإلســــهــــام فـــي تــعــزيــز 

آليات  واعتماد  الــســوق  فــي  أدائــهــا 
أحد  يعد  الـــذي  الرقمي  التحول 
ــات الــــتــــي تـــواجـــه  ــديــ ــتــــحــ أهــــــم الــ
شـــركـــات الــتــأمــيــن ويــتــطــلــب منها 
عالية  وبــكــفــاءة  منظم  نهج  اتــبــاع 
وقــــــــدرات تــقــنــيــة ومــــــــوارد بــشــريــة 
ــع االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  ــوضــ ــوءة لــ ــ ــفـ ــ كـ
أن  خاصة  بها.  الخاصة  الرقمية 
أهم  إحــدى  هــي  الرقمية  الحلول 
الوقت  فــي  العمالء  وســائــل جــذب 
الـــحـــاضـــر، حـــيـــث تــمــكــن شـــركـــات 
التأمين من الوصول إلى العمالء 
ــأقـــل الــتــكــالــيــف  الــمــســتــهــدفــيــن بـ
وعــلــى أوســـع نــطــاق وبـــــأســرع وقت 
البحرين  لمملكة  أن  كما  ممكن. 
التعاون  مجلس  دول  بين  السبق 
الـــخـــلـــيـــجـــي فـــــي مــــجــــال إلـــحـــاق 
»اعــرف  خدمة  في  التأمين  قطاع 
عبر   )eKYC( ا  إلكترونّيً عميلك« 
)شركة  بنفت  شركة  بين  التعاون 
الــتــكــنــولــوجــيــا الــمــالــيــة وخــدمــة 
اإللكترونية  المالية  الــمــعــامــالت 
التأمين  وجمعية  البحرين(،  في 
ــاذا لــتــوجــهــات  ــ ــفـ ــ الـــبـــحـــريـــنـــيـــة، إنـ
نحو  الــمــركــزي  البحرين  مــصــرف 
الـــتـــأمـــيـــن. فقد  رقــمــنــة خـــدمـــات 
أعلن ذلك في 14/سبتمبر/2021. 

ــهــــدف خـــدمـــة اعــــــرف عــمــيــلــك  وتــ
ــــا إلــــــى دعــــــم شـــركـــات  إلــــكــــتــــرونــــّيً
الـــتـــأمـــيـــن لـــبـــدء عــمــلــيــة مــعــرفــة 
يؤدي  بما  اإلنترنت،  عبر  العميل 
إلـــى تــعــزيــز الــتــحــول الــرقــمــي في 
الــتــأمــيــن مــع تلبية ووضــع  قــطــاع 
التنظيمية  للمتطلبات  معايير 
الخاصة بمعرفة العميل. ويسمح 
عميلك  اعــرف  بمنصة  االلتحاق 
بتحسين  للمستهلكين  إلكترونيا 
خدمات  إلــى  والــوصــول  تجربتهم 
إلى  إضافة  أكبر،  بسرعة  التأمين 
مساعدة شركات التأمين في إدارة 
الخاصة  العميل  معرفة  سجالت 
ــثـــر جــــودة  بــعــمــالئــهــا بــطــريــقــة أكـ
وفاعلية من حيث الكلفة والزمن. 
كــمــا تتيح رقــمــنــة هـــذه الــخــدمــات 
إعــادة  وشــركــات  التأمين  لشركات 
التأمين الجمع بين راحة العمالء 
وســـالمـــة الـــمـــعـــامـــالت والــحــفــاظ 

على أمنها.
ــيــــة  ــيــــجــ ــتــــراتــ ــي اســ ــ ــولــ ــ ــ ــا ت ــ ــمـ ــ كـ
الـــبـــحـــريـــن لـــتـــطـــويـــر الـــخـــدمـــات 
المالية اهتماما واسعا في تعزيز 
قــــدرة الــبــحــريــن عــلــى اســتــقــطــاب 
االســتــثــمــارات وشـــركـــات الــتــأمــيــن 

المرموقة إقليميا وعالميا. 
قــطــاع  أن  ــره  ــ ــ ذكـ يــنــبــغــي  ومـــــا 
شهد  البحرين  بمملكة  التأمين 
حيث   1948 عــام  منذ  كبيرا  نــمــوا 
للتأمين  نــورثــرن  شــركــة  افتتحت 
الــتــابــعــة لــشــركــة الــهــنــد الــشــرقــيــة 
)كــــــري مــــاكــــنــــزي( فـــرعـــا لـــهـــا فــي 
شركة  وكــالــة  تلتها  ثــم  الــمــنــامــة، 
تم  الــتــي  للتأمين  نــورويــج  اتــحــاد 
عدد  ليبلغ   .1950 عــام  افتتاحها 
ــات الـــتـــأمـــيـــن عـــام  ــئـ ــيـ ــات وهـ ــركــ شــ
شركة   )150( عــن  يــزيــد  مــا   2019
ــيـــن، شـــامـــلـــة شـــركـــات  ــأمـ وهـــيـــئـــة تـ
الــتــأمــيــن الــبــحــريــنــيــة، بــنــوعــيــهــا 
ــروع  ــ اإلســــالمــــي والـــتـــقـــلـــيـــدي، وفـ
ــاء  ــطــ الــــشــــركــــات األجـــنـــبـــيـــة ووســ

لشركات  إداريــة  وخدمات  التأمين 
ــارات الــتــأمــيــن  ــشــ ــتــ الـــتـــأمـــيـــن واســ
وخبراء المعاينة وتقدير األضرار 
ــق ومــجــمــعــات الــتــأمــيــن  ــاديـ ــنـ وصـ
وجــمــعــيــة الـــتـــأمـــيـــن الــبــحــريــنــيــة 
ــدة لــقــطــاع  ــانـ ــسـ ــمـ والــــخــــدمــــات الـ
ــتــأمــيــن. وقــــد وفـــــرت الــمــمــلــكــة  الـــ
ــة تـــنـــظـــيـــمـــيـــة وتـــشـــريـــعـــيـــة  ــئــ ــيــ بــ
التأمين،  لقطاع  مالئمة  ورقابية 
وباعتماد أفضل المعايير والنظم 
ــيـــة، وبــمــا  ــالـــمـ ــعـ والـــتـــشـــريـــعـــات الـ
يــنــســجــم مــــع الـــمـــكـــانـــة الــمــالــيــة 
الـــمـــرمـــوقـــة لــمــمــلــكــة الــبــحــريــن. 
المركزي  البحرين  مصرف  ولعب 
منذ عام 2002 دورا حيويا وفاعال 
فـــي مــراقــبــة قــطــاع الــتــأمــيــن عبر 
الرقابية  المعايير  أفضل  تطبيق 
لقطاع الخدمات المالية العاملة 
الــبــحــريــن مــســتــهــدفــا ترسيخ  فـــي 
االستقرار والمحافظة على سالمة 
نـــظـــام قـــطـــاع الـــتـــأمـــيـــن، وحــمــايــة 
الــمــصــالــح الـــمـــشـــروعـــة لــلــعــمــالء 
المرخص لهم في القطاع المالي، 
صناعة  وتنظيم  الشفافية  تعزيز 
الـــتـــأمـــيـــن، والـــحـــد مـــن الــجــرائــم 
ــيـــة بـــأنـــواعـــهـــا الــمــخــتــلــفــة  ــالـ الـــمـ
التقليدية والسيبرانية، باإلضافة 
جميع  تطبيق  على  الحرص  إلــى 
الرقابية  والــتــشــريــعــات  الــقــوانــيــن 
قوانين  مــع  الــمــتــوافــقــة  للتأمين 
وقـــــــواعـــــــد الـــجـــمـــعـــيـــة الــــدولــــيــــة 
كما   .)IAIS( الــتــأمــيــن  لــمــراقــبــي 
يشجع مصرف البحرين المركزي 
مرخصي سوق التأمين على اتباع 
ــات والــمــعــايــيــر  ــارسـ ــمـ ــمـ ــل الـ أفـــضـ
وأكثرها تطورا في ممارسة نشاط 
المصلحة  يــحــقــق  بــمــا  الــتــأمــيــن 
الــمــشــتــركــة لـــالســـتـــقـــرار الــمــالــي 
ــاع، وبــــمــــا يـــــوازن  ــقــــطــ وســــالمــــة الــ
بــيــن مــصــلــحــة الــشــركــات وحــقــوق 

العمالء.
}  أكاديمي وخبير اقتصادي 

اأ�����س����واء ع��ل��ى ا���س��ت��رات��ي��ج��ي��ة ال��ب��ح��ري��ن

)5( ال���م���ال���ي���ة  ال����خ����دم����ات  ل���ت���ط���وي���ر 

بقلم: 
د. أسعد حمود السعدون } 

كي��ف توؤث��ر المخلف��ات البال�س��تيكية ف��ي �سحتن��ا؟

بقلم:
 د. إسماعيل محمد املدني

ــا فــــي مــكــتــبــي حــيــن  ــًســ ــالــ ــنـــت جــ كـ
وصــلــت لـــي رســـالـــة تــغــيــيــر كــيــفــيــة أداء 
ا  االمتحانات النهائية من كونه حضورّيً
ا )أي  في الجامعة إلى أن يكون افتراضّيً
مشاعري  امتزجت  حينها،  ا(.  إلكترونّيً
ــزن. انــطــلــقــت إلـــى  ــ ــحـ ــ بـــيـــن الــــفــــرح والـ
اطلع  كي  االجتماعي  التواصل  وسائل 
الــقــرار. ال  آراء الطلبة حــول هــذا  على 
كانوا  الطلبة  معظم  أن  قــوال  أخفيكم 
فرحين جًدا بالخبر حتى شعرت بأنها 
بشرى بالعيد السعيد. ما أدهشني هي 
األسباب »المقنعة« التي نشرها الطلبة 
لــتــفــســيــر الـــقـــرار ودعـــمـــه. ال أشــــك أن 
هذا القرار حكيم للحفاظ على سالمة 
هي  أستغربه  ما  ولكن  وبناتنا،  أبنائنا 
الــمــخــتــلــفــة عــــن أداء  الــطــلــبــة  ــع  ــ ــ دوافـ
ا. سنتناول في هذا  االمتحان إلكترونّيً

كما  ومعارض،  مؤيد  بين  المختلفة  الطلبة  آراء  المقال 
سنعلق على جدوى تلك األفكار. بالطبع، كلنا نتفق على 
يذكر على لسان  قد  أهــم سبب  الصحية هي  الــدوافــع  أن 
أخــرى  أســبــاًبــا  ذكـــروا  الطلبة  مــن  الكثير  أن  إال  الطلبة، 

جديرة باالهتمام، حتى لو لم نتفق معها.
لسانهم  على  الطلبة  عــبــارات  بعض  لكم  أقــدم  بداية 
لـــتـــوضـــيـــح صـــعـــوبـــة الـــتـــعـــلـــم اإللــــكــــتــــرونــــي والـــتـــحـــديـــات 
المصاحبة له، ما سينعكس على التقييم عبر اإلنترنت. 

وإليكم بعض هذه العبارات: 
ــان االنــتــقــال إلـــى الــتــعــلــم عــبــر اإلنــتــرنــت هو  »لــقــد كـ
التحدي األكبر بالنسبة إلي. كطالب، أود أن أقول أنني في 
العادة على دراية بكل أعمالي في جميع فصولي، أما اآلن 

فقد أصبحت أقل تركيًزا في عملي الجامعي«
»يختلف الوجود في الفصل الدراسي الفعلي اختالًفا 
الــدراســي،  الفصل  فــي  اإلنــتــرنــت.  عبر  التعلم  عــن  كــبــيــًرا 
يكون معظم تركيزك حاضًرا، ولكنني أفقده على المنصة 
اإللكترونية. كما أنني أجد صعوبة في االنضباط الذاتي«.

ا.  شخصّيً علي  اإلنــتــرنــت  عبر  التعلم  هــذا  أثــر  »لقد 
وجدت نفسي أتأخر في أداء المهام. لم يكن ذلك بسبب 
أنني كنت أواجه مشكلة، بل ألنه لم يكن لدي دافع وطاقة 
لــلــقــيــام بــهــا. أنـــا غــيــر مــعــتــاد عــلــى هـــذا الــنــظــام الــجــديــد 

المتجدد، وحجم هذا التغيير يؤثر علي كثيًرا«. 
كل تلك العبارات تنبئ عن تحٍد كبير لدى الطلبة في 
الكثير من الطلبة عن مسألة  التعلم عن بعد. ولذا عبر 
من  الكثير  أكــد  ــا.  كــان حــضــورّيً إذا  التقييم  فــي  الــعــدالــة 
بامتحان  يقابل  أن  يجب  االفتراضي  التعليم  أن  الطلبة 
افــتــراضــي، وأحـــالـــوا ســبــب ذلـــك إلـــى أن الــعــدالــة تفرض 
أن الــجــزاء مــن جنس الــعــمــل، وكــذلــك بــأن يــكــون أسلوب 
التعليم. وقد أوضح الطلبة  التقييم متوافًقا مع أسلوب 
بمثال عن أستاذ أكاديمي يدرس جزًءا من المقرر الدراسي 
محتويات  جميع  بتقييم  يــقــوم  ولــكــنــه  ســطــحــي،  بشكل 
األولى  الوهلة  في  مقنًعا  الطلبة  كالم  يكون  قد  المقرر. 
عند سماعنا لهذا التفسير، ولكننا سندرك في لحظة أن 

هناك قصورا في هذه الرؤية. 
يقوم البرنامج األكاديمي بتحديد مستويات المعرفة 
في  تخرجه  عند  الطالب  إليها  يحتاج  الــتــي  والــمــهــارات 
لكل  والمهارات  للمعارف  أن هناك تحديدا  أي  الجامعة. 
تحقق  مجموعها  فــي  بحيث  الجامعة  فــي  دراســـي  مــقــرر 
يفسر  والــمــهــارات.  الــمــعــرفــة  مــن  المطلوبة  الــمــســتــويــات 
من  والتقييم  التعليم  بين  العدالة  منطق  الطلبة  بعض 
وجــــه واحــــد فــقــط، ولــكــنــهــم أهــمــلــوا الـــوجـــه اآلخــــر وهــو 
فقدهم المستويات المطلوبة من المخرجات التعليمية. 
 »A« ــة ولــأســف، يسعد الــطــالــب عــلــى حــصــولــه عــلــى درجـ
بنفس  التعليمية  الــمــخــرجــات  حــقــق  قـــد  بــأنــه  مــقــتــنــًعــا 

المقاييس  مــن  الــمــطــلــوب  الــمــســتــوى 
ــيــــة والــــمــــهــــاراتــــيــــة فـــــي ســــوق  ــنــ الــــذهــ
الدرجة  تعبر  الحقيقة،  وفــي  العمل. 
االمتحان  قاعة  في  الطالب  أداء  عن 
تــعــبــر عــن  ــقـــط، وال  فـ »االفــــتــــراضــــي« 
وأحياًنا  بل  العمل.  ســوق  في  مستواه 
قـــد تـــكـــون الـــدرجـــة مــضــلــلــة لــلــطــالــب 
عن مستواه الحقيقي، وخاصة خالل 
فترة جائحة كورونا. هل يعلم الطلبة 
بالبرامج  تعترف  ال  الـــدول  بعض  أن 
عن  التقييم  على  القائمة  األكاديمية 
بعد )عبر اإلنترنت(؟ ستظل المشكلة 
الــرئــيــســيــة لــمــنــصــات الــمــعــلــمــيــن عبر 
وتبرير  الــطــالب  تقييم  فــي  اإلنــتــرنــت 
مـــســـتـــوى أدائــــهــــم فــــي االخـــتـــبـــار عــبــر 

المنصات االفتراضية. 
دراسة  بعمل  الباحثين  بعض  قام 
عن طريق توزيع استبانة تتألف من ثالثة أسئلة مفتوحة 
حــول االخــتــبــارات االفــتــراضــيــة )عــبــر اإلنــتــرنــت( على 50 
مدرسا: 25 من جامعة الملك خالد بأبها و25 من جامعة 
التقييم  نجاح  أن  الدراسة  نتائج  تلخص  بالهند.  كلستر 
مرتبط باستخدام أدوات مختلفة من التقييم تدمج بين 
استخدام  اقــتــرحــوا  كما  والــذاتــيــة،  الموضوعية  األســئــلــة 
بـــرامـــج تــخــصــصــيــة تــســاعــد عــلــى تــنــويــع األســئــلــة بشكل 
الباحثون  اقــتــرح  كما  الــغــش.  عملية  مــن  للحد  عشوائي 
الصف  داخــل  التفاعلية  إلدراج  التقييم  عمليات  تنويع 
قــادرون  األســاتــذة  هل  والــســؤال،  التقييم.  عمليات  ضمن 
أثبتت  وهـــل  الـــصـــورة؟  بــهــذه  التقييم  عملية  إدارة  عــلــى 
االفتراضي  العالم  التطبيقات في  تلك  الدراسات جدوى 

للتخصصات الهندسية والطبية والتطبيقية؟
عبرت مجموعة أخرى من الطلبة عن سعادتهم بخبر 
ألنه  اإلنترنت(،  )عبر  اإللكتروني  التقييم  إلــى  االنتقال 
مع  بالتواصل  قمت  تخرجهم.  أو  نجاحهم  بإعالن  كفيل 
ألتأكد  الــتــخــرج،  على  المقبلين  الطلبة،  مــن  مجموعة 
من حرصهم على االعتماد على ذاتهم في االمتحان من 
دون اللجوء إلى اآلخرين، أي من دون اللجوء إلى الغش. 
البالغ عددهم  الطلبة  يقارب 70% من  ما  أن من  فوجئت 
باآلخرين  االستعانة  إلــى  يميلون  أنهم  عــبــروا  طالًبا   30
من دون »نية الغش«، أي أنهم يستعينون بهم كي يفهموا 
السؤال أو للحصول على أول الخيط لحل المسألة. قد 
صــارخ  بشكل  تعبيرهم  فــي  الطلبة  جـــراءة  مــن  استغربت 
ال  أنهم  عن  االجتماعي  التواصل  وسائل  في  وكذلك  لي 
يتوانون عن االستعانة بالغير أثناء أدائهم لالمتحان. قد 
ستحتاج  المستقبل  في  حياتهم  بــأن  تفسيرهم  فاجأني 

إلى هذه »المرونة«، 
فـــي الــمــقــابــل، هــنــاك مــجــمــوعــة قــلــيــلــة مـــن الطلبة 
الطلبة  القرار، حيث فقد هؤالء  استيائها من  عبرت عن 
تنافسيتهم بأن األفضل ظاهر كالشمس بين اآلخرين، ال 

أن يكون الجميع شموًسا.
أطــروحــات عــدة، ولكن ما  فــي  تــعــددت وتنوعت  اآلراء 
الــهــدف هو  بــأن  الصحيحة  الــرؤيــة  فــقــدان  هــو  يزعجني 
الــتــعــلــم ولــيــســت الـــدرجـــة األكــاديــمــيــة.  مــا يــزعــجــنــي هو 
ســلــوكــنــا كـــقـــدوات وأســـاتـــذة عــنــدمــا نجيز ألنــفــســنــا مــا ال 
نجيز لغيرنا. فمثال، نعيب على الطالب حرصه الشديد 
وال  والفهم،  التعلم  الـ»A« على حساب عملية  درجة  على 
الشهر من  الراتب نهاية  أنفسنا حرصنا على  نعيب على 
أتمنى  أخــيــًرا،  وفهمهم.  الطلبة  تعلم  مــن  نتأكد  أن  دون 
لجميع الطلبة كل التوفيق في امتحاناتهم. ليس هناك 
أي عيب في الحصول على درجة ممتازة علًما منك أنك 

تستحقها.
} الخبير الدولي في جودة التعليم العالي 
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بقلم: 
د. بسام احلمد } 

مرهقا  ثقيال   2021 عــام  انقضى 
عــام استمرار تفشي فيروس  كــان  ألنــه 
كورونا »كوفيد 19« وعام استمرار األزمة 
وعــام  العالمية  والمالية  االقتصادية 
استمرار المشكالت الدولية المتعلقة 
الدولية  الصراعات  واستمرار  بالمناخ 
واإلقليمية ولذلك فإن في رحيل هذا 
العام الثقيل أمنية كبيرة نتمناها مع 
بــأن تطوى  الــجــديــد 2022  الــعــام  بــدء 
تكون  وأن  المرهق  العام  هــذا  صفحة 
بالفرح  مليئة  الجديد  العام  صفحة 

والسرور لإلنسان في كل مكان.
ثقيلة  كــانــت   2021 عـــام  محصلة 

على العديد من المستويات:
الــصــحــي  الـــمـــســـتـــوى  عـــلـــى  أوال: 
الـــذي هـــدد الــبــشــريــة جــمــعــاء فــي أعــز 
ارتفعت  فقد  اإلنــســان  وهــو  ما عندها 

حــصــيــلــة الــمــتــوفــيــن فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الــعــالــم أي أكــثــر 
زاد  حياتهم حيث  فــقــدوا  البشر  مــن  ماليين  مــن خمسة 
بــالــرغــم من  الــمــتــوفــيــن فــي عـــام 2021 عــن 2020  أعــــداد 
وأشكالها  أنواعها  وتعددت  والتطعيمات  اللقاحات  توافر 
هذا  مواجهة  في  شك  وال  ساهمت  التي  اللقاحات  تلك 
الوباء المستعصي إلى اآلن حيث تشير اإلحصائيات في 
أصيبوا  الذين  البشر  من  الماليين  مئات  أن  إلى  العالم 
بهذا الوباء إضافة إلى المتوفين ويمكن أن نقتصر على 
عدد  بلغ  األمريكية حيث  الــقــارة  فــي  فقط  واحـــد  مــثــال 
المصابين أكثر من 100 مليون إصابة وما يزيد على 70 
مليون إصابة في القارة األوروبية وماليين اإلصابات في 

آسيا وإفريقيا.
والذي زاد الطين بلة أن عام 2021 لم يغادرنا إال وهو 
يحمل معه المتحور الجديد »أوميكرون« الذي أصبح من 
أن  والمهم  الحالية  باللقاحات  عليه  السيطرة  الصعب 
البشرية عاشت هذا العام أسوأ لحظاتها على المستوى 
الــصــحــي بــالــرغــم مــن اإلمــكــانــيــات الــهــائــلــة الــتــي وفــرهــا 
وإيجاد  اللقاحات  لتوفير  والتكنولوجي  العلمي  التقدم 
ــرار والــخــســائــر البشرية  ــ أفــضــل الــســبــل لــلــحــد مــن األضـ
الــهــائــلــة الــتــي فــاقــت فــي بــعــض األحــيــان نــتــائــج وخسائر 

الحروب الطاحنة.
ثـــانـــيـــا: عــلــى الــمــســتــوى االقـــتـــصـــادي فــمــثــلــمــا كــان 
عـــــام2020 عـــام أزمــــة اقــتــصــاديــة ومــالــيــة فــي مــعــظــم دول 
العالم فإن حجم الخسائر والتراجعات االقتصادية على 
إلى  وضخما  كبيرا  كــان   2021 عــام  خــالل  العالم  صعيد 
والمؤسسات  الشركات  من  اآلالف  فعشرات  الحدود  أبعد 
االقــتــصــاديــة والــمــالــيــة قــد تــوقــفــت وخــرجــت مــن الــســوق 

إلى خسارة  الحال  بطبيعة  ذلك  وأدى 
الماليين من البشر لوظائفهم إضافة 
إلــــى عــجــز الـــمـــؤســـســـات االقــتــصــاديــة 
الــحــكــومــيــة والـــخـــاصـــة عـــن اســتــيــعــاب 
المزيد من العمال والموظفين ما رفع 
نسبة البطالة في العالم إلى مستويات 
ــدت أغـــلـــب الــــدول  ــ غــيــر مــســبــوقــة ووجــ
نفسها في أزمة كبيرة في مواجهة هذه 
االضطرار  ضــوء  في  خاصة  المعضلة 
إلى اللجوء إلى إلغاء آالف من رحالت 
الطيران ما أدى إلى اإلفالس الحتمي 
وتلك  فيها  العاملين  تسريح  وبالتالي 
كــــارثــــة أخــــــرى بـــالـــرغـــم مــــن الــجــهــود 
تبذلها  الــتــي  واالســتــثــنــائــيــة  الــكــبــيــرة 

الدول للحد من آثارها وأضرارها.
ثــالــثــا: تــفــاقــم الـــوضـــع الــمــنــاخــي 
المختلفة  العالم  أرجـــاء  فــي  والبيئي 
حيث من الواضح أن المناخ قد حالف هو أيضا مع تفشي 
فــيــروس كــورونــا ومــع األزمـــة االقــتــصــاديــة والمالية حظا 
بالتغيرات  المرتبط  السيء  المناخ  هذا  تسبب  إذ  سيئا؛ 
الدراماتيكية للبيئة في العالم في معاناة مئات الماليين 
من البشر حيث تشير العديد من الدراسات إلى الخسائر 
فــي كــل الــمــجــاالت بــســبــب هـــذا الــتــغــيــر فــي الــمــنــاخ وفــي 
مــقــدمــتــهــا الــمــجــال الـــزراعـــي وذلــــك نــتــيــجــة لــأعــاصــيــر 
ونتيجة  العالم  بلدان  من  العديد  التي ضربت  المتكررة 
للفيضانات التي اجتاحت العديد من المناطق الفقيرة 
في آسيا وإفريقيا ما زاد الضغوط الصحية واالقتصادية 

على األغلبية الساحقة من بني البشر.
هذه بعض النماذج للسلبيات التي عاشتها البشرية 
خالل هذا العام لكن من دون أن ننسى أن هذه التحديات 
قد دفعت الدول والقيادات السياسية والعلمية إلى الوعي 
على  البشرية سواء  بذل جهود مضاعفة إلنقاذ  بضرورة 
األزمــة  مواجهة  مستوى  على  أو  الوباء  مواجهة  مستوى 
من  للحد  الوسائل  أفضل  إليجاد  واالقتصادية  المالية 
تأثيرها في السكان أو من خالل اتفاق معظم دول العالم 
في اجتماع ُعقد في مدينة جالسجو لالتفاق على الحد 
من انبعاثات الغازات التي تشكل الخطر األول على الكرة 
تخزين  نتيجة  الكامنة  المخاطر  إلــى  إضــافــة  األرضــيــة 

أسلحة الدمار الشامل.
ولــعــل بــدايــة هــذا الــوعــي إذا مــا صــدقــت الــنــوايــا هي 
البشرية  تــواجــه  التي  المخاطر  لهذه  حــد  لوضع  بــدايــة 
خــالل الــســنــوات الــقــادمــة ومــن هنا يــأتــي أملنا فــي حياة 
تعالى  اهلل  ســائــلــيــن   2022 الــجــديــد  الــعــام  أفــضــل خـــالل 
أن يــكــون عــامــا مــبــاركــا لــتــتــجــاوز الــبــشــريــة تــلــك األزمـــات 

2021 ل���ع���ام  ال��ث��ق��ي��ل��ة  ال��ح�����س��ي��ل��ة 

بقلم:
 د. نبيل العسومي
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امللك وويل العهد رئي�س الوزراء يعزيان رئي�س 

جمهورية اليونان يف وفاة الرئي�س الأ�سبق

امللك  اجلاللة  �صاحب  ح�صرة  بعث 

البالد  ملك  خليفة  اآل  عي�صى  بن  حمد 

تعزية  برقية  ورعاه،  اهلل  حفظه  املفدى، 

�صاكيالروبولو  اإيكاتريني  اإىل  وموا�صاة 

رئي�س جمهورية اليونان ال�صديقة، وذلك 

جلمهورية  الأ�صبق  الرئي�س  وفاة  يف 

اليونان كارولو�س بابوليا�س.

واأعرب جاللته، رعاه اهلل، يف الربقية 

موا�صاته  و�صادق  تعازيه  خال�س  عن 

ولل�صعب  الفقيد  واأ�صرة  لفخامتها 

الرحمة واملغفرة  للفقيد  اليوناين، متمنًيا 

ولأ�صرته وذويه جميل ال�صرب وال�صلوان.

الراحل  الرئي�س  بدور  واأ�صاد جاللته 

بني  املتميزة  ال�صداقة  عالقات  تعزيز  يف 

اليونان ويف  البحرين وجمهورية  مملكة 

خدمة وطنه.

الأمري  امللكي  ال�صمو  �صاحب  وبعث 

�صلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س 

جمل�س الوزراء، حفظه اهلل، برقية تعزية 

�صاكيالروبولو  اإيكاتريني  اإىل  وموا�صاة 

رئي�س جمهورية اليونان ال�صديقة، وذلك 

جلمهورية  الأ�صبق  الرئي�س  وفاة  يف 

اليونان كارولو�س بابوليا�س.

 واأعرب �صموه يف الربقية عن خال�س 

لفخامتها  املوا�صاة  و�صادق  التعازي 

ولأ�صرة الفقيد وال�صعب اليوناين، متمنًيا 

ال�صرب  جميل  وذويه  اأ�صرته  يلهم  اأن 

وال�صلوان. 

يف  الراحل  الرئي�س  دور  م�صتذكًرا 

بني  املتميزة  الثنائية  العالقات  تعزيز 

مملكة البحرين وجمهورية اليونان.

امللكي  ال�صمو  �صاحب  بعث  كما   

الوزراء،  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل 

كريياكو�س  اإىل  مماثلة  تعزية  برقية 

جمهورية  وزراء  رئي�س  ميت�صوتاكي�س 

اليونان ال�صديقة.

على دعم البحرين ملغربية ال�سحراء

امللك يتلقى ر�سالة �سكر 

وتقديـر مـن ملك املغـرب

بن  حمد  امللك  اجلاللة  �صاحب  ح�صرة  تلقى 

�صكر  ر�صالة  املفدى،  البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�صى 

وتقدير وامتنان من اأخيه �صاحب اجلاللة امللك حممد 

ال�صاد�س ملك اململكة املغربية ال�صقيقة.

عن  ر�صالته  يف  املغربي  العاهل  جاللة  واأعرب 

اعتزازه العميق مبا يربطه �صخ�صيا مع جاللة امللك 

البلدين  يف  املالكتني  الأ�صرتني  يجمع  ومبا  املفدى، 

الأخوة  اأوا�صر  من  ال�صقيقني  و�صعبيهما  ال�صقيقني 

ال�صادقة واملودة اخلال�صة.

كما اأعرب جاللته عن بالغ التقدير وجزيل ال�صكر 

املفدى على دعم مملكة  امللك  والمتنان لأخيه جاللة 

للوحدة  وم�صاندتها  ال�صحراء  ملغربية  البحرين 

املجل�س  اجتماع  خالل  املغربية،  للمملكة  الرتابية 

يف  العربية  اخلليج  لدول  التعاون  ملجل�س  الأعلى 

دورته الثانية والأربعني باململكة العربية ال�صعودية 

جاللة  يحفظ  اأن  تعاىل  اهلل  جاللته  داعيا  ال�صقيقة، 

ال�صحة  نعمة  جاللته  على  ويدمي  املفدى  العاهل 

يوفقــه  واأن  العمر،  وطــول  والهناء  والعافية 

اإىل مزيد  ال�صقيــق  البحرين  لتحقيق تطلعات �صعب 

من التقدم والزدهار.

�صدر عن �صاحب ال�صمو امللكي الأمري �صلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد 

رئي�س جمل�س الوزراء، حفظه اهلل، قرار رقم )69( ل�صنة 2021 بتعديل قائمة 

املهن الطبية املعاونة ال�صادرة بالقرار رقم )24( ل�صنة 2016، جاء فيه:

الطبية  املهن  قائمة  من   )18( الفقرة  اإىل  جديٌد  بنٌد  ُي�صاف  الأوىل:  املادة 

ُت�صاف فقرة جديدة  بالقرار رقم )24( ل�صنة 2016، كما  ال�صادرة  املعاونة 

برقم )28( اإىل ذات القرار، وذلك على النحو الآتي:

فقرة )18( بند جديد:

- تقني تخدير

فقرة )28(:

28. تعزيز ال�صحة:

- اأخ�صائي تعزيز �صحة

القرار،  هذا  اأحكام  تنفيذ  يخ�صه-  فيما  -كل  املعنيني  على  الثانية:  املادة 

وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�صره يف اجلريدة الر�صمية.

ويل العهد رئي�س الوزراء ي�سدر 

قراًرا بتعديل قائمة املهن الطبية املعاونة

»الأ�سغال« جتتاز التدقيق اخلارجي وتنال 

�سهادة نظـــــام اجلـــودة اآيزو 2015:9001

�صرح وكيل �صوؤون الأ�صغال بوزارة 

والتخطيط  البلديات  و�صوؤون  ال�صغال 

عبدالعزيز  اأحمد  املهند�س  العمراين 

اخلياط باأن »�صوؤون ال�صغال« اجتازت 

ملراقبة نظام اجلودة  التدقيق اخلارجي 

خالل  ذلك  جاء   ،9001:2015 اآيزو 

الجتماع اخلتامي مع املدقق الرئي�س يف 

AJA REGISTRARS مبني �صيخ.
هذا  اأن  ال�صغال  �صوؤون  وكيل  واأكد 

وتكاتف  تعاون  نتيجة  جاء  الإجناز 

من  املتوا�صل  والدعم  القطاعات  جميع 

البلديات  و�صوؤون  الأ�صغال  وزير  قبل 

فريق  وجهود  العمراين،  والتخطيط 

منت�صبي  وتعاون  الداخلي  التدقيق 

الوزارة والتزامهم بنظام اجلودة.

التدقيق  اأن  اىل  اخلياط  واأ�صار 

 AJA الرئي�س يف  اأجري من قبل املدقق 

وقد  �صيخ،  مبني   REGISTRARS
على  التدقيق  عملية  نطاق  وا�صتمل 

للمواطنني  الأ�صغال  خدمات  توفري 

البحرين،  مملكة  اأر�س  على  واملقيمني 

وبناء  والت�صميم،  التخطيط  جانب  اىل 

ب�صكل  التحتية  والبنية  املباين  و�صيانة 

اآمن ومبتكر عرب ا�صتخدام اأحدث الطرق 

واملواد  والتكنولوجيا  الهند�صة،  يف 

امل�صتخدمة.

اأ�ساد بجهود رئي�س الحتاد الربملاين الدويل يف تعزيز التعاون بني الربملانات.. امللك:

اململكة مت�سي قدًما على نهج التطوير والتحديث نحو مزيد من التنمية 
ا�صتقبل ح�صرة �صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�صى 

اآل خليفة عاهل البالد املفدى، حفظه اهلل ورعاه، يف ق�صر 

ال�صافرية اأم�س، دوارتي بات�صيكو رئي�س الحتاد الربملاين 

الدويل مبنا�صبة زيارته للمملكة.

الربملاين  الحتاد  برئي�س  املفدى  امللك  جاللة  ورحب 

الدويل، منوًها بجهوده يف تطوير هذه املوؤ�ص�صة الربملانية 

واملجال�س  الربملانات  كل  مع  التعاون  وتعزيز  العاملية 

الوطنية. واأعرب جاللته عن تقديره للدور الذي ي�صطلع 

به الحتاد الربملاين يف خدمة الأمن وال�صلم الدويل ودعم 

حتقيق  نحو  وتطلعاتها  ال�صعوب  تهم  التي  الق�صايا 

ال�صتقرار وال�صالم والرخاء والتنمية، م�صيًدا مبا يهدف 

له الربملان الدويل من ن�صر ثقافة حقوق الإن�صان وتن�صيق 

املواقف بني الربملانات حول العامل، مقدًرا جاللته م�صتوى 

التعاون الوطيد والتن�صيق املثمر بني ال�صلطة الت�صريعية 

الزيارات  هذه  مثل  اأن  موؤكًدا  الدويل،  الربملاين  والحتاد 

ت�صهم يف تبادل التجارب واخلربات والأفكار على ال�صعيد 

الربملاين والدميقراطي.

ونوه جاللته مبا ت�صهده امل�صرية الربملانية يف مملكة 

البحرين من تطور م�صتمر وما حققته من اإجنازات مهمة 

قدًما  اململكة مت�صي  اأن  اإىل  م�صرًيا  املجالت،  يف خمتلف 

على نهج التطوير والتحديث للبناء على ما حتقق نحو 

�صعبها  ل�صالح  والتقدم  والزدهار  التنمية  من  مزيد 

الكرمي.

اأثنى جاللته على ما مت حتقيقه يف البحرين من  كما 

ت�صافر  بف�صل  الإن�صان  وحقوق  الدميقراطية  ثقافة  ن�صر 

اإجنازات  من  البحرينية  املراأة  حققته  وما  جميًعا  اأبنائها 

واإ�صهامات يف عملية التطوير و�صنع القرار، وجهودها يف 

وع�صوية  لرئا�صة  وو�صولها  ال�صيا�صية  امل�صاركة  جمال 

اأعلى املراتب واملنا�صب الرفيعة  جمل�س النواب، وتقلدها 

حملًيا واإقليمًيا وعاملًيا.

الدويل عن �صكره  اأعرب رئي�س الحتاد الربملاين  وقد 

اأكد  الذي  اللقاء  هذا  على  املفدى  امللك  جلاللة  وتقديره 

مملكة  يف  الربملانية  امل�صرية  دعم  على  جاللته  حر�س 

البحرين، م�صيًدا بجهود مملكة البحرين يف منظومة حقوق 

الإن�صان، خا�صة فيما يتعلق باحلقوق املدنية وال�صيا�صية 

اخلطوات  اإىل  بالإ�صافة  اجلن�صني،  بني  امل�صاواة  وحتقيق 

الإ�صالحية.  العدالة  تطوير  يف  بها  قامت  التي  ال�صباقة 

كما اأ�صاد دوارتي بات�صيكو رئي�س الحتاد الربملاين الدويل 

ومتميزة  رائدة  اإجنازات  من  البحرين  مملكة  حققته  مبا 

يف خمتلف املجالت الدميقراطي واملجال احلقوقي، يف ظل 

امل�صرية التنموية ال�صاملة بقيادة ح�صرة �صاحب اجلاللة 

امللك حمد بن عي�صى اآل خليفة عاهل البالد املفدى، حفظه 

اهلل ورعاه، والتي حققت الكثري من الإجنازات احلقوقية يف 

ال�صالم والتعاي�س والت�صامح، ودعم  قيم ومبادئ  تعزيز 

التعددية واحلوار وفق منظومة ثقافية اأ�صيلة ومتميزة.

 ملك املغرب



خليفة،  �آل  عبد�هلل  بن  خالد  �ل�شيخ  �أكد 

�لأحمر  �لهالل  جمعية  �إد�رة  جمل�س  رئي�س 

�لبحريني رئي�س �لدورة 45 للهيئة �لعامة 

و�ل�شليب  �لأحمر  للهالل  �لعربية  للمنظمة 

يف  �لإن�شاين  �لعمل  ي�شهده  ما  �أن  �لأحمر، 

يعك�س  وتقدم  �زدهار  من  �لبحرين  مملكة 

�شاحب  حل�شرة  �ل�شامية  �مللكية  �لروؤية 

خليفة،  �آل  عي�شى  بن  حمد  �مللك  �جلاللة 

عاهل �لبالد �ملفدى، ودعم �حلكومة برئا�شة 

�شاحب �ل�شمو �مللكي �لأمري �شلمان بن حمد 

�آل خليفة، ويل �لعهد رئي�س جمل�س �لوزر�ء، 

و�شون  و�لعطاء،  �لبذل  ثقافة  لرت�شيخ 

كر�مة وحقوق �لإن�شان.

وقال: »�إن مملكة �لبحرين وهي ت�شجع 

موؤ�ش�شاتها  خالل  من  �لإن�شاين  �لعمل 

�لر�شمية ومنظماتها �لأهلية، بو�شفها ر�ئدة 

لت�شتند  و�لتطوعية،  �خلريية  �لأعمال  لهذه 

يف ذلك �إىل �إرث كبري ممتد، مما �أهلها للبناء 

�لقطاع  هذ�  يف  منجز�ت  من  حتقق  ما  على 

�ل�شعد  على  وفاعلية  بقوة  فيه  لت�شهم 

�ملحلية و�لإقليمية و�لدولية«.

�لأربعاء،  �أم�س  لقائه  لدى  ذلك  جاء   

�لأمني  �لتويجري،  حمد  بن  �شالح  �لدكتور 

و�ل�شليب  للهالل  �لعربية  للمنظمة  �لعام 

�لعوي�شي،  حممد  جالل  و�لدكتور  �لأحمر، 

�ل�شعودي،  �لأحمر  �لهالل  هيئة  رئي�س 

�لهالل  رئي�س  �لناظر،  جميل  ر�مي  و�ل�شيد 

عبا�س،  �أحمد  ويا�شني  �مل�شري،  �لأحمر 

�لعر�قي،  �لأحمر  �لهالل  جمعية  رئي�س 

و�ل�شيد يون�س منر �خلطيب، رئي�س جمعية 

مبنا�شبة  وذلك  �لفل�شطيني،  �لأحمر  �لهالل 

قالدة  بتقدمي  للت�شرف  �ململكة  �إىل  زيارتهم 

�أبي بكر �ل�شديق ر�شي �هلل عنه من �لطبقة 

�شاحب  حل�شرة  �ل�شامي  �ملقام  �إىل  �لأوىل 

من  تقديًر�  �ملفدى،  �لبالد  عاهل  �جلاللة 

و�ل�شليب  �لأحمر  للهالل  �لعربية  �ملنظمة 

�لعمل  يف  �لبارزة  جاللته  جلهود  �لأحمر 

�لإن�شاين.

كما ح�شر �للقاء علي حممد مر�د، نائب 

�لأحمر  �لهالل  جمعية  �إد�رة  جمل�س  رئي�س 

�لأمني  �حلادي،  مبارك  و�ل�شيد  �لبحريني، 

�لبحريني  �لأحمر  �لهالل  جلمعية  �لعام 

بالوكالة.

بن  خالد  �ل�شيخ  رحب  �للقاء،  وخالل 

�لعربية  �ملنظمة  بوفد  خليفة  �آل  عبد�هلل 

وروؤ�شاء  �لأحمر،  و�ل�شليب  �لأحمر  للهالل 

جمعيات �لهالل �لأحمر �لعربية، متمنًيا لهم 

طيب �لإقامة يف مملكة �لبحرين، معرًبا عن 

�شكره وتقديره للدور �لذي تقوم به �ملنظمة 

�لأحمر  و�ل�شليب  �لأحمر  للهالل  �لعربية 

�مل�شرتك،  �لعربي  �لإن�شاين  �لعمل  لدعم 

وتن�شيق �جلهود فيما بينها، مثمًنا يف �لوقت 

�ملنظمة وجمعية  بني  �لقائم  �لتعاون  نف�شه 

�لهالل �لأحمر �لبحريني.

يف  ممثلة  �لبحرين  مملكة  �أن  و�أو�شح 

تدخر  ل  �لبحريني  �لأحمر  �لهالل  جمعية 

ومبادر�ت  بر�مج  دعم  �شبيل  يف  جهًد� 

قدر�ت  تعزيز  يف  ي�شهم  نحو  على  �ملنظمة 

�لهالل  جمعيات  منت�شبي  كل  ومهار�ت 

�لأحمر و�ل�شليب �لأحمر يف �لوطن �لعربي 

من جهة، وتقدمي �مل�شاهمات �لالزمة لتو��شل 

�ملنظمة حتقيق �أهد�فها �ملن�شودة.

بن  �شالح  �لدكتور  تقدم  جانبه،  ومن 

و�لتقدير  �ل�شكر  بجزيل  �لتويجري  حمد 

لل�شيخ خالد بن عبد �هلل �آل خليفة على ح�شن 

رئا�شة  يف  جهوده  على  مثنًيا  �ل�شتقبال، 

للمنظمة  �لعامة  للهيئة  �حلالية  �لدورة 

�ملنظمة  عمل  تطوير  يف  ي�شهم  ما  لتحقيق 

ا، و�لعمل �لإن�شاين �لعربي �مل�شرتك  خ�شو�شً

عموًما و�ملنبثق من �حلركة �لدولية لل�شليب 

�لأحمر و�لهالل �لأحمر، م�شرًي� �إىل �أن مملكة 

�لبحرين خطت خطو�ت كبرية �أهلتها لتتبو�أ 

�لد�عمة  �لدول  �شفوف  رياديــة يف  مكانـة 

�لر�مية  و�أهد�فها  �لدوليـة  �حلركة  جلهود 

و�شور  �أ�شكال  كافة  وت�شجيـع  دعم  �إىل 

�لعمل �لإن�شاين.

حمليات 06www.alayam.com

�خلمي�س 26 جمادى �لأوىل 1443 ـ �لعدد 11954

Thursday 30th December 2021 - No. 11954

اأجرى ات�صاالً هاتفًيا مع ويل عهد الكويت.. ويل العهد رئي�س الوزراء:

عالقات اأخوية متميزة على كل االأ�صعدة مع الكويت

جرى �ت�شال هاتفي بني �شاحب �ل�شمو �مللكي 

�لأمري �شلمان بن حمد �آل خليفة ويل �لعهد رئي�س 

جمل�س �لوزر�ء و�أخيه �شمو �ل�شيخ م�شعل �لأحمد 

�جلابر �ل�شباح ويل عهد دولة �لكويت �ل�شقيقة.

و�أعرب �شاحب �ل�شمو �مللكي ويل �لعهد رئي�س 

�أطيب متنياته  �لت�شال عن  �لوزر�ء خالل  جمل�س 

للحكومة �جلديدة بالتوفيق و�ل�شد�د، متمنًيا لدولة 

�لكويت �ل�شقيقة �ملزيد من �لتقدم و�لزدهار.

رئي�س  �لعهد  ويل  �مللكي  �ل�شمو  �شاحب  و�أكد 

و�ل�شعبني  �لبلدين  يجمع  ما  على  �لوزر�ء  جمل�س 

�أخوية  عالقات  من  �لأ�شعدة  كل  على  �ل�شقيقني 

هذه  تعزيز  ملو��شلة  تطلعه  عن  معرًبا  متميزة، 

�لعالقات يف خمتلف �ملجالت و�لدفع بها نحو �آفاق 

�أو�شع مبا يحقق �لتطلعات �ملن�شودة. ويل العهد الكويتيويل العهد رئي�س الوزراء

ويل العهد رئي�س الوزراء يهنئ 

رئي�س وزراء الكويت بت�صكيل احلكومة 

�لأمري  �مللكي  �ل�شمو  �شاحب  بني  هاتفي  �ت�شال  جرى 

�شلمان بن حمد �آل خليفة ويل �لعهد رئي�س جمل�س �لوزر�ء، 

رئي�س  �ل�شباح  �حلمد  �خلالد  �شباح  �ل�شيخ  �شمو  و�أخيه 

جمل�س �لوزر�ء بدولة �لكويت �ل�شقيقة.

وخالل �لت�شال، �أعرب �شاحب �ل�شمو �مللكي ويل �لعهد 

رئي�س جمل�س �لوزر�ء، عن خال�س تهانيه مبنا�شبة ت�شكيل 

لها  متمنًيا  �لد�شتورية،  �ليمني  و�أد�ئها  �جلديدة  �حلكومة 

كل �لتوفيق و�لنجاح و�ل�شد�د يف حتقيق تطلعات �ل�شعب 

�لكويتي.

و�لقو��شم  �لأخوية  �لرو�بط  عمق  على  �شموه  و�أكد 

و�ل�شعبني  �لبلدين  تربط  �لتي  �مل�شرتكة  �لتاريخية 

�ل�شقيقني، وبحث �أطر تعزيز وتنمية �لتعاون �لثنائي على 

خمتلف �لأ�شعدة، مبا يعود باخلري و�لنفع على �لبلدين.

ال�صيخ �صباح اخلالد

»اخلارجية« تعرب عن تعاطف البحرين 

مع ال�صودان يف حادث انهيار منجم للذهب

�لبحرين  مملكة  تعاطف  عن  �خلارجية  وز�رة  �أعربت 

مع جمهورية �ل�شود�ن �ل�شقيقة حكومًة و�شعًبا يف حادث 

�نهيار منجم للذهب بولية »كردفان« غربي �لبالد، ما �أ�شفر 

عن وفاة �لع�شر�ت من �لعمال.

�لتعازي  خال�س  عن  �خلارجية  وز�رة  وعربت 

و�ل�شعب  وللحكومة  �ل�شحايا  وذوي  لأهايل  و�ملو��شاة 

�ملوىل  د�عيًة  �جللل،  �مل�شاب  هذ�  يف  �ل�شقيق  �ل�شود�ين 

و�أن  وغفر�نه،  رحمته  بو��شع  �ل�شحايا  يتغمد  �أن  �لقدير 

يلهم ذويهم �ل�شرب و�ل�شلو�ن.

خليفة  بن  علي  بن  خليفة  �ل�شيخ  �شمو  �فتتح 

�أهايل  �شالة  �جلنوبية  �ملحافظة  حمافظ  خليفة  �آل 

�لدور، بح�شور �لعميد عي�شى ثامر �لدو�شري نائب 

وجهاء  من  عدد  ح�شور  �إىل  بالإ�شافة  �ملحافظ، 

وممثلي  �جلنوبية،  �ملحافظة  �أهايل  من  و�أعيان 

�جلهات �مل�شهمة، وعدد من �ل�شباط و�مل�شوؤولني.

�ملحافظ  �شمو  �أ�شاد  �للقاء،  م�شتهل  ويف 

تطوير  على  �حلكيمة  �لقيادة  وحر�س  بتوجيهات 

�لذي  و�لتنموي،  و�لجتماعي  �خلدمي  �لقطاع 

�جلاللة  �شاحب  من ح�شرة  كرمية  برعاية  يحظى 

�آل خليفة عاهل �لبالد �ملفدى،  �مللك حمد بن عي�شى 

بن  �شلمان  �لأمري  �مللكي  �ل�شمو  �شاحب  ومتابعة 

�لوزر�ء،  جمل�س  رئي�س  �لعهد  ويل  خليفة  �آل  حمد 

�لدعم و�لهتمام يربز م�شتوى  �أن هذ�  مبيًنا �شموه 

جودة وكفاءة �خلدمات �لتي حتر�س �ملحافظة على 

�جلهات  خمتلف  مع  و�لتن�شيق  بالتعاون  توفريها 

وتلبية  جهة  من  �لتنمية  �أهد�ف  لدعم  �حلكومية 

�حتياجات �ملو�طنني و�ملقيمني من جهة ثانية.

�أن  �جلنوبية  �ملحافظة  حمافظ  �شمو  و�أكد 

�ملحافظة حر�شت على متابعة �حتياجات �ملو�طنني 

و�لتو��شل  �مليد�نية  �لزيار�ت  خالل  من  قرب  عن 

�لبالغ �لذي توليه  �ملبا�شر، منوًها �شموه بالهتمام 

مع  ويتنا�شب  يتما�شى  ما  كل  �ملحافظة يف حتقيق 

وباقي  �لدور  منطقة  يف  �ملو�طنني  وتطلعات  روؤى 

يج�شد  �لذي  �لأمر  عامة،  ب�شورة  �ملحافظة  مناطق 

و�لن�شيج  �لرت�بط  �أو��شر  تعزيز  على  �حلر�س 

�أن  �شموه  مبيًنا  �ملجتمع،  �أفر�د  بني  �لجتماعي 

�ملحافظة ما�شية يف �ملبادر�ت و�لرب�مج �ل�شتثنائية 

و�ملنفعة  باخلري  �لعائد  �لإيجابي  للمردود  �ملعززة 

على �جلميع.

يفتتح �صالة اأهايل الدور بح�صور وجهاء املنطقة.. حمافظ اجلنوبية:

تعزيز اأوا�صر الرتابط والن�صيج االجتماعي بني اأفراد املجتمع

لدى ا�صتقباله اأمني عام الهالل وال�صليب االأحمر.. خالد بن عبداللـه: 

ازدهار العمل االإن�صاين يعك�س روؤية ملكية ر�صخت ثقافة العطاء بكرامة

 موؤكًدا اأهمية اجلرعة املن�صطة يف رفع اال�صتجابة املناعية.. الفريق الوطني:

االآلية املحدثة لالإ�صارة ال�صوئية تعتمد على املتو�صط اليومي للحاالت 
وكيل  �ملانع  خليفة  وليد  �لدكتور  �أكد 

�لطبي  �لوطني  �لفريق  ع�شو  �ل�شحة  وز�رة 

�أن  )كوفيد-19(  كورونا  لفريو�س  للت�شدي 

�ملكمل  هو  �ملجتمعي  و�لوعي  �مل�شوؤول  �حل�س 

للقر�ر�ت �ل�شادرة عن �جلهات �ملعنية للحد من 

بالإجر�ء�ت  فاللتز�م  كورونا،  فريو�س  �نت�شار 

ملو��شلة  مهمة  ركيزة  عنها  �ملعلن  �لحرت�زية 

�إطار  يف  �إجناز�ت  من  حتقق  ما  على  �لبناء 

�خلطط �ملو�شوعة للت�شدي للفريو�س و�حلفاظ 

لفًتا  و�ملقيمني،  �ملو�طنني  و�شالمة  �شحة  على 

�لفئات  لكل  �لتطعيم  على  �لإقبال  �أهمية  �إىل 

�لوطنية  �حلملة  جلهود  دعًما  �ملوؤهلة  �لعمرية 

�ملطلوبة  �جلرعات  �إكمال  و�شرورة  للتطعيم، 

و�أخذ �جلرعة �ملن�شطة يف وقتها �ملحدد يف ظل 

�لنت�شار �لعاملي للمتحور �جلديد )�أوميكرون(.

�ملحدثة  �لآلية  باأن  �لتذكري  �ملانع  وجدد 

فريو�س  �نت�شار  مل�شتوى  �ل�شوئية  لالإ�شارة 

�إغالق  �أو  �أ�شا�شه يتم فتح  كورونا، و�لذي على 

تعتمد  �لبحرين،  مملكة  يف  �ملختلفة  �لقطاعات 

على �ملتو�شط �ليومي لعدد �حلالت يف �لعناية 

�ملركزة، و�لتي مل ت�شهد مملكة �لبحرين فيها �أي 

زيادة يف �لأيام �ملا�شية.

�لقحطاين  مناف  طبيب  �ملقدم  و�أكد 

بامل�شت�شفى  �ملعدية  �لأمر��س  ��شت�شاري 

�لع�شكري ع�شو �لفريق �لوطني �لطبي للت�شدي 

�ملوؤ�شر�ت  �أن  )كوفيد-19(،  كورونا  لفريو�س 

على  و�ملبنية  و�لوطني  �لعاملي  �مل�شتوى  على 

عدد حالت �لوفاة من بني �حلالت �لقائمة وتلك 

يف  �لعالج  تلقي  �ل�شحي  و�شعها  يتطلب  �لتي 

�أن  توؤكد  �ملركزة،  للعناية  و�لدخول  �مل�شت�شفى 

�شريع  كان  و�إن  )�أوميكرون(  �جلديد  �ملتحور 

�ملتحور�ت  من  �أقل  م�شاعفاته  �أن  �إل  �لنت�شار 

عند  ا  خ�شو�شً كورونا،  لفريو�س  �ل�شابقة 

�حلالت �لقائمة �حلا�شلة على �جلرعة �ملن�شطة 

من �لتطعيم �مل�شاد لفريو�س كورونا.

و�أكدت �لدكتورة جميلة �ل�شلمان ��شت�شارية 

مبجمع  �لباطنية  و�لأمر��س  �ملعدية  �لأمر��س 

�ل�شلمانية �لطبي، ع�شو �لفريق �لوطني �لطبي 

�جلهود  ��شتمر�ر  كورونا،  لفريو�س  للت�شدي 

كل  على  كورونا  لفريو�س  للت�شدي  �ملبذولة 

�أن مملكة �لبحرين حتر�س  �لأ�شعدة، مو�شحًة 

على  �لفريو�س  مع  �لتعامل  مر�حل  خمتلف  يف 

�لقر�ر�ت  لدعم  علمية  منهجية  �إىل  �ل�شتناد 

�جلهود  يرفد  مبا  �ملعنية  �جلهات  من  �ل�شادرة 

�ملو�طنني  �لوطنية ويدعم حفظ �شحة و�شالمة 

و�ملقيمني يف مملكة �لبحرين.

�لفريق �لوطني �لطبي  �إن  �ل�شلمان   وقالت 

للت�شدي لفريو�س كورونا )كوفيد-19( يتابع 

و�لوطني  �لعاملي  �مل�شتوى  على  مكثف  ب�شكل 

�لتطور�ت ب�شاأن �لفريو�س خا�شة يف ظل ظهور 

�ملتحور �جلديد )�أوميكرون(، م�شريًة �إىل �أنه عند 

مقارنة �ملتحور �جلديد باملتحور�ت �لأخرى جند 

�أن �حلالت �لقائمة �لتي تطلب و�شعها �ل�شحي 

�أيام  تلقي �لعالج يف �لعناية �ملركزة خالل 10 

يف ذروة �ملتحور )دلتا( كانت ت�شل �إىل 1000 

حالة، بينما مع ظهور �ملتحور )�أوميكرون( جند 

�ل�شحي  يتطلب و�شعها  حالة  �أي  توجد  ل  �أنه 

تلقي �لعالج يف �لعناية �ملركزة ، وهذ� ما يوؤكد 

�إل  �أن �ملتحور �جلديد و�إن كان �شريع �لنت�شار 

�أن م�شاعفاته لي�شت بدرجة �ملتحور�ت �لأخرى، 

جرعات  كامل  على  �حلا�شلني  بني  خا�شة 

و�جلرعات  كورونا  لفريو�س  �مل�شاد  �لتطعيم 

�ملن�شطة منه، موؤكدة على �أهمية �جلرعة �ملن�شطة 

يف رفع �ل�شتجابة �ملناعية للج�شم.

�لرئي�س  �ل�شيد  جليلة  �لدكتورة  و�أكدت 

�لأولية  �ل�شحية  �لرعاية  ملر�كز  �لتنفيذي 

�لتطعيم  من  �ملن�شطــة  �جلرعة  فاعلــية 

يف  )كوفيد-19(  كورونا  لفيــرو�س  �مل�شاد 

ظل  يف  للج�شــم  �ملناعيــة  �ل�شتجــابة  رفــع 

�لتــحور�ت �جلديدة للفريو�س.
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ناق�ش مع اأع�ساء الفريق خمرجات التعليم ومهارات �سوق العمل

د. مبارك ينّوه بدور فريق »المع« يف دعم الكفاءات ال�سبابية

خالل اجتماع جمل�ش اإدارة اجلمعية البحرينية لتنمية الطفولة.. د. فخرو:

تفعيل ال�سراكة املجتمعية والت�سابك مع اجلهات العاملة بالطفولة عاملًيا
اإدارة  جمل�س  عقد 

لتنمية  البحرينية  اجلمعية 

الدوري  اجتماعه  الطفولة 

عن بعد عرب برنامج )زوم(، 

ح�سن  الدكتور  برئا�سة 

عبداهلل فخرو رئي�س جمل�س 

البحرينية  اجلمعية  اإدارة 

بح�سور  الطفولة،  لتنمية 

احلواج  عبداهلل  الدكتور 

نائب رئي�س جمل�س الإدارة، 

والأ�ستاذة فوزية املحرو�س 

اأمني ال�سر، والدكتور ح�سن 

املايل،  الأمني  كمال  اإبراهيم 

�سهاب،  فوؤاد  والدكتور 

ديري،  فخرية  والدكتورة 

اأع�ساء  الديلمي،  وبهيجة 

تدار�س  اإذ  الإدارة،  جمل�س 

حماور  عدة  املجل�س 

مب�سرية  تتعلق  اأ�سا�سية 

اجلمعية وناق�س العديد من 

بها  �ستقوم  التي  امل�ساريع 

اجلمعية، وتطرق الجتماع 

اإىل النواحي الآتية: 

املجل�س  ا�ستمع 

يف  العمل  تطورات  اإىل 

ال�ستثماري  املبنى  م�سروع 

الدكتور  واأ�سار  للجمعية، 

رئي�س  فخرو  عبداهلل  ح�سن 

املجل�س اإىل حر�س اجلمعية 

املايل  الدعم  توفري  على 

اأهدافها  لتحقيق  املنا�سب 

وعليه  م�ساريعها،  وتنفيذ 

ت�سييد  اجلمعية  ارتاأت  فقد 

ا�ستثماري  جتاري  م�سروع 

املوارد  تنمية  يف  ي�سهم 

وم�ستمر  دائم  ب�سكل  املالية 

م�سادر  وتطوير  ولتنويع 

التنموية  مل�ساريعها  الدخل 

يف جمال الطفولة يف مملكة 

ال�سدد،  هذا  ويف  البحرين. 

اإبراهيم  الدكتور ح�سن  قدم 

لتطورات  ملخ�سا  كمال 

العمل يف امل�سروع وو�سول 

 ،%40 اإىل  الإجناز  ن�سبة 

الفرتة  يف  اإجنازه  واملوؤمل 

القادمة. 

اهتمام  من  وانطالقا 

العلمي  بالبحث  اجلمعية 

الأهداف  اأهم  اأحد  واعتباره 

حتقق  التي  الرئي�سة 

لهذا  وتعزيزا  ر�سالتها، 

التوجه، فقد ناق�س املجل�س 

امل�سبق  والإعداد  التح�سري 

القادم،  اجلمعية  ملوؤمتر 

والذي �سيكون حتت عنوان 

والتكنولوجيا..  »الطفولة 

والتحديات«  الفر�س 

�سهر  يف  اإقامته  واملقرتح 

تواكب  اإذ   ،2022 مايو 

اجلمعية الق�سايا امل�ستجدة 

واملتعلقة بالطفولة، وتقدمي 

لها.  املنا�سبة  احللول 

و�سيتناول املوؤمتر جمموعة 

والدرا�سات  البحوث  من 

املعنية  العمل  وور�س 

يقدمها  الطفولة  بق�سايا 

الأ�ساتذة  من  جمموعة 

داخل  من  واملتخ�س�سني 

وخارجها.  البحرين  مملكة 

املجل�س  ناق�س  وقد 

الدعم  على  احل�سول 

اجلهات  من  للموؤمتر  املقدم 

على  والتعرف  املختلفة 

رغبة  لديها  التي  اجلهات 

البحوث  بتقدمي  واهتمام 

يف  للم�ساركة  العمل  اأوراق 

املوؤمتر.

و�سمن ن�ساط اجلمعية 

بلجنة املراأة لتوعية الأهايل 

وتدريب املدر�سات وحتقيق 

للمجتمع  ال�ستفادة 

املجل�س  وافق  واملهتمني، 

والتح�سري  الإعداد  على 

حما�سـرات  لإقامة 

بعد  توعوية عن  افرتا�سية 

»اأ�سرار وتاأثريات  تتنــاول 

على  الرقمية  البيئـة 

الأطفال« وحما�سرة »قانون 

يف  الإ�سالحية«  العدالة 

الفرتة القادمة.

اجتمع الدكتور حممد مبارك بن اأحمد املدير 

العام ل�سوؤون املدار�س بوزارة الرتبية والتعليم، 

م�سروع  بفريق  املرئي،  الت�سال  تقنية  عرب 

اإ�سراف  حتت  تنفيذه  يتم  الذي  الوطني  »لمع« 

ال�سباب والريا�سة، بال�سراكة مع  وزارة �سوؤون 

الفريق  �سم  وقد  »بيبا«.  العامة  الإدارة  معهد 

�سوى  ال�سيخة  من  كالً  الجتماع  ح�سر  الذي 

و�سعود  توفيقي،  وروان  خليفة،  اآل  خالد  بنت 

العام  املدير  رحب  وقد  علي.  وحممد  احلدي، 

على  مثنًيا  الفريق،  باأع�ساء  املدار�س  ل�سوؤون 

دعم  يف  ودوره  وخمرجاته  »لمع«  م�سروع 

و�سقل الكفاءات ال�سبابية. كما ناق�س مع اأع�ساء 

الفريق عدًدا من املوا�سيع ذات العالقة بالعملية 

التعليمية وعالقتها مبهارات �سوق العمل ودور 

يف  والدولية  والوطنية  احلكومية  ال�سراكات 

ت�سهم  التي  الراجعة  والتغذية  املعطيات  توفري 

يف تعزيز وتطوير املناهج الدرا�سية وال�سيا�سات 

التعليمي  النظام  مبخرجات  املرتبطة  التعليمية 

اأحمد  بن  الدكتور  اأجاب  وقد  م�ستوياته.  بجميع 

بكفاءة  منوًها  الفريق،  وا�ستف�سارات  اأ�سئلة  عن 

متميز،  جهد  من  يبذلونه  وما  الفريق  اأع�ساء 

متمنًيا لهم كل التوفيق والنجاح.

وزير الرتبية والتعليم: الوزارة 

حتر�ش على رعاية الكفاءات الرتبوية

يف اإطار تكرمي املعلمني املتميزين الذين حققوا اإجنازات 

علي  بن  ماجد  الدكتور  ا�ستقبل  الرتبوي،  ال�سعيد  على 

املعلمني  اأولئك  من  عدًدا  والتعليم  الرتبية  وزير  النعيمي 

الذين قدموا مبادرات وم�سروعات مدر�سية متميزة كان لها 

الوزير باجلهود  اأ�ساد  اإذ  امليدان الرتبوي،  اإيجابي على  اأثر 

الكفاءات  رعاية  على  الوزارة  حر�س  موؤكًدا  بذلوها،  التي 

الذي ي�سهم يف الرتقاء  امليداين  الرتبوية، وتقديرها للعمل 

باملخرجات التعليمية، وحتقيق الإجنازات على ال�سعيدين 

املحلي والإقليمي، متمنًيا للجميع دوام التوفيق والنجاح. 

قدمتها الباحثة االأبيوكي ا�ستكماالً ملتطلبات نيل درجة الدكتوراه

اأطروحة تبحث اأثر من�سات التوا�سل يف االأداء االبتكاري لالإعالميني

نتائج  البيوكي  عادل  �سمر  الدكتوراه  باحثة  ناق�ست 

التوا�سل  و�سائل  ا�ستخدام  »اأثر  بعنوان  جاء  الذي  بحثها 

على  ميدانية  درا�سة  البتكاري:  الأداء  يف  الجتماعي 

والذي  البحرين«،  مبملكة  الأعالم  قطاع  يف  العاملني 

التوا�سل  و�سائل  ل�ستخدام  وا�سح  اثر  وجود  اىل  خل�س 

قطاع  يف  العاملني  لدى  البتكاري  الأداء  على  الجتماعي 

البيوكي خالل  الباحثة  وقامت  البحرين.  الإعالم مبملكة 

البتكار  اإدارة  برنامج  يف  الدكتوراه  لأطروحة  اإعدادها 

العربي  اخلليج  بجامعة  العليا  الدرا�سات  بكلية  والتقنية 

التوا�سل  و�سائل  منها  املتغريات،  من  عدد  بتحليل 

البتكاري والتفكري  ال�سلوك  الجتماعي وعالقتها بكل من 

للعاملني  البتكاري  الأداء  على  واأثرها  ودللتها  الإبداعي، 

يف قطاع الإعالم يف مملكة البحرين، اإذ تعد هذه الدرا�سة 

التفكري  بني  لربطها  الأو�سط  ال�سرق  نوعها يف  من  الأوىل 

الإبداعي وال�سلوك البتكاري والأداء البتكاري، وعالقتها 

بو�سائل التوا�سل الجتماعي.

هذه  من  الهدف  ان  املناق�سة  خالل  البيوكي  وقالت 

البتكار  البتكار والإعالم كون  الربط ما بني  الدرا�سة هو 

الإعالم  علم  بينها  ومن  العلوم،  من  لعدد  اأ�سا�سيا  حمفزا 

الذي يعد من اهم القطاعات التي تهتم بها مملكة البحرين، 

لتو�سح اأن الدرا�سة خل�ست اىل عدد من التو�سيات، منها 

�سرورة عقد الدورات التدريبية للعاملني بالقطاع الإعالمي 

اأداء  اإليه من  ال�سلوك البتكاري، وما يف�سي  للتدرب على 

ابتكاري مييز النمط املهني  ودعت اإىل ت�سجيع ثقافة العمل 

الإعالمي،  املجال  يف  العاملني  بني  اجلماعي  البتكاري 

يبديها  التي  والإبداعية  البتكارية  بالأفكار  والهتمام 

اإذ  الإعالم،  جمال  يف  املختلفة  بالتخ�س�سات  العاملون 

�ستفتح هذه الدرا�سة املجال لعدد من الدرا�سات امل�ستقبلية 

كمعوقات  الفجوات،  من  عدد  تبحث  اأن  املمكن  من  التي 

التفكري الإبداعي وال�سلوك البتكاري لدى العاملني بقطاع 

ا�ستخدام و�سائل  ثقافة  البحرين، ودرا�سة  الإعالم مبملكة 

البحرين،  مبملكة  الإعالميني  بني  الجتماعي  التوا�سل 

الإبداعي  ال�سلوك  مهارات  مل�ستوى  مقارنة  درا�سة  واإجراء 

بني العاملني بقطاع الإعالم والقطاعات الأخرى.

»الوطنية حلقوق االإن�سان« تناق�ش املوا�سيع

 ذات العالقة مع مركز �سرطة جنوب العا�سمة

الوطنية حلقوق  املوؤ�س�سة  لعمل  الرقابي  الدور  اإطار  يف 

الإن�سان، قام عدد من اأع�ساء جمل�س مفو�سي املوؤ�س�سة بزيارة 

على  للوقوف  العا�سمة  جنوب  �سرطة  مركز  اإىل  ميدانية 

البالغات  تلقي  كيفية  على  والطالع  بها،  املعمول  الإجراءات 

واآلية �سري اإجراءاتها و�سرعة اإحالتها اإىل النيابة العامة.

ومتت  املركز،  مب�سوؤويل  الزيارة  خالل  الأع�ساء  والتقى 

الإجراءات  مبختلف  العالقة  ذات  املوا�سيع  من  عدد  مناق�سة 

املتبعة يف املركز من الناحية احلقوقية، كما مت الطالع على 

معايري  تطبيق  من  والتاأكد  التوقيف،  وغرف  املركز  مرافق 

املعاملة الإن�سانية التي يح�سل عليها املوقوفني، بالإ�سافة اىل 

التحقق من مدة مالءمة ظروف املكان.

بن  را�سد  ال�سيخ  اأول  الفريق  ا�ستقبل 

اأم�س،  الداخلية،  وزير  خليفة  اآل  عبداهلل 

جمل�س  ع�سو  القطري  فاطمة  النائب 

بن  حممد  العميد  بح�سور  وذلك  النواب، 

لالإعالم  العامة  الإدارة  عام  مدير  دينه 

والثقافة الأمنية.

وقد رّحب الوزير بالنائب، م�سيًدا بدور 

املو�سوعات  ومتابعة  بحث  يف  املجل�س 

الوطن  �سالح  يف  ت�سب  التي  والق�سايا 

يف  الإيجابية  املجل�س  اأع�ساء  وم�ساركة 

للحفاظ  وتعزيزها  الأمنية  اجلهود  دعم 

الوطنية،  املنجزات  و�سون  الأمن  على 

التما�سك  على  املحافظة  اإطار  يف  وذلك 

املجتمعي واللتزام بامل�سوؤولية الوطنية.

من  عدد  بحث  اللقاء  خالل  ومت 

تعزيز  �ساأنها  من  التي  املو�سوعات 

الداخلية  وزارة  بني  والتن�سيق  التعاون 

وجمل�س النواب.

وزير الداخلية يبحث جماالت

 التعاون والتن�سيق مع وزير اخلارجية

ا�ستقبل الفريق اأول ال�سيخ را�سد بن عبداهلل اآل خليفة وزير الداخلية، اأم�س، الدكتور 

عبداللطيف بن را�سد الزياين وزير اخلارجية.

ومت خالل اللقاء بحث جمالت التعاون والتن�سيق، بالإ�سافة اإىل عدد من املو�سوعات 

وال�سبل الكفيلة بتعزيز هذا التعاون وتطوير اآليات العمل امل�سرتك.

وزير الداخلية ي�سيد بدور النواب يف 

بحث الق�سايا التي ت�سب يف �سالح الوطن

ال�سحة:اإغالق 4 مطاعم 

و3 حمال حالقة رجالية

اأعلنت  التفتي�سية،  تكثيف احلمالت  اإطار  يف 

يف  اإدارًيا  غلًقا  مطاعم   4 اإغالق  ال�سحة  وزارة 

واملحرق  والعا�سمة  ال�سمالية  املحافظة  من  كل 

م�ساء يوم الثالثاء املوافق 28 دي�سمرب 2021، 

وال�سرتاطات  الحرتازية  الإجراءات  ملخالفتها 

كورونا  لفريو�س  للت�سدي  عنها  املعلن 

الأ�سفر  امل�ستوى  حتت  املدرجة  )كوفيد-19(، 

انت�سار  مل�ستوى  ال�سوئية  الإ�سارة  اآلية  �سمن 

اإذ مت اتخاذ الإجراءات الالزمة  فريو�س كورونا، 

واإحالتهم للجهات القانونية.

جاء ذلك خالل الزيارات التفتي�سية التي متت 

بالتعاون والتن�سيق مع وزارة الداخلية، ووزارة 

البحرين  وهيئة  وال�سياحة،  والتجارة  ال�سناعة 

الزيارات  تكثيف  اإطار  يف  واملعار�س،  لل�سياحة 

التزام  من  التاأكد  اإىل  تهدف  والتي  التفتي�سية 

والإجراءات  ال�سحية  بال�سرتاطات  املن�ساآت 

املدرجة �سمن امل�ستوى الأ�سفر وفق اآلية الإ�سارة 

ال�سوئية مل�ستوى انت�سار فريو�س كورونا.

عدد  بر�سد  املعنية  اجلهات  مفت�سو  قام  وقد 

اإذ  التفتي�سية،  الزيارات  خالل  املخالفات  من 

واملقاهي،  املطاعم  من  من�ساأة   248 زيارة  متت 

بالإجراءات  اللتزام  لعدم  منها   23 وخمالفة 

القانونية  الإجراءات  اتخاذ  مت  فقد  الحرتازية، 

الالزمة جتاههم.

التفتي�سية  الزيارات  اآخر، وخالل  من جانب 

لل�سالونات التي بلغ عددها 24 زيارة، مت خمالفة 

ال�سرتاطات  خالفت  رجالية  حالقة  حمال   10

اإدارًيا،  غلًقا  منها   3 واإغالق  املطلوبة،  ال�سحية 

وحترير حما�سر متابعة لها.
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مبادرة  املنزلية  العمالة  على  االختياري  التاأمني 

والعامل  العمل  ل�صاحب  اأكرب  حماية  تعطي  نوعية 

الت�صويق والتوعية  اأنها بحاجة ملزيد من  اإال  املنزيل، 

االإعالمية للمواطنني واملقيمني.

تربية االأبناء يف الفرتة الراهنة حتتاج اإىل مرونة 

عليها  تربينا  التي  القناعات  نظر..  وبعد  كبرية، 

ل�صنوات طوال، لي�صت بال�صرورة �صاحلة لهم.. زمنهم 

خمتلف.. ثقافتهم خمتلفة.. فهمهم لالأمور خمتلف!!
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1862 - ال�شفينة الأمريكية »م�نيت�ر« والتي متثل 

اأحد البتكارات احلديثة يف جمال املعارك البحرية تغرق 

اإثر هب�ب عا�شفة ق�ية.

1880 - فرن�شا ت�شم تاهيتي اإىل اأرا�شيها.

ال�شرتاكية  اجلمه�ريات  احتاد  ميالد   -  1922

ال�ش�فياتية.

يف  التاأ�شي�شي  املجل�ص  انتخابات  اإجراء   -  1961

الك�يت، وذلك بهدف و�شع د�شت�ر للبلد.

على  رئي�ًشا  مارك��ص  فرديناند  انتخاب   -  1965

الفلبني.

1985 - الرئي�ص ال�ش�ري حافظ الأ�شد يجتمع مع 

ملك الأردن احل�شني بن طالل يف دم�شق بعد قطيعة دامت 

�شت �شن�ات.

املعار�شة  الفل�شطينية  الف�شائل  اجتماع   -  1993

اتفاقية  رف�ص  واإعالنها  دم�شق،  يف  التحرير  ملنظمة 

اأو�شل� التي ت��شل اإليها يا�شر عرفات مع اإ�شرائيل.

العراقي  بالرئي�ص  الإعدام  حكم  تنفيذ   -  2006

ال�شابق �شدام ح�شني.

الأ�شبق  الرئي�ص  تدين  اإ�شرائيلية  - حمكمة   2010

مب�ظفات  وحتر�ص  اغت�شاب  بتهم  كت�شاف  م��شيه 

�شابقات عملن معه.

اكت�شافها  تعلن  الإندوني�شية  ال�شلطات   -  2014

اآ�شيا رقم 8501 وعدًدا من  حطام طائرة رحلة طريان 

جثث الركاب يف م�شيق كارمياتا.

اعتمدت االإعالمية 

ريا اأبي را�صد ثوًبا 

من الباييت باللون 

الكحلي حمل 

 Rami توقيع دار

Al Ali، ن�صقته 
مع اإك�ص�صوارات 

وحقيبة ذهبية. 

وهي ظهرت 

بهذه االإطاللة يف 

مهرجان البندقية 

ال�صينمائي، والتي 

تعترب من اأجمل ما 

بزغت به النجمات 

من اأزياء امل�صممني 

العرب يف العام 

.2021

لأول مرة يف تاريخ الكويت.. 

حب�س وعزل 6 ق�ضاة

اأ�شدرت حمكمة اجلنايات الك�يتية حكًما ه� الأول 

من ن�ع يف تاريخ الدولة، ق�شى باحلب�ص من 5 �شن�ات 

اإىل 15 �شنة لـ6 ق�شاة وعزلهم من ال�ظيفة بتهم الر�ش�ة 

والتزوير وغ�شل الأم�ال. كذلك اأمرت مب�شادرة مركبات 

منهم تلق�ها هدايا. وق�شت برباءة قا�شي وتغرمي قا�ٍص 

ف�ؤاد  الإيراين  اآلف دينار، وذلك يف ثاين ق�شايا  اآخر 5 

�شاحلي.

ل�شن�ات خمتلفة بحق  باحلب�ص  املحكمة  كما ق�شت 

م�ظفني وم�ظفات ب�زارة العدل وعزلهم من ال�ظيفة، 

وحب�ص رجال اأعمال، وفًقا ل�شحيفة »القب�ص« الك�يتية.

ثاين  يف  حتقيقاتها  خالل  العامة،  النيابة  وكانت 

ق�شايا الإيراين �شاحلي، قد اكت�شفت وج�د ت�ا�شل مع 

اإذ اأحالت قا�شيان اإىل التاأديب، فيما اأحالت  10 ق�شاة، 

حمامني   3 اأحالت  كما  اجلنايات،  حمكمة  اإىل  ق�شاة   8

و�شاحلي و15 اآخرين للمحاكمة.

وجاءت اإحالة الق�شاة الـ8 بعد رفع احل�شانة عنهم، 

وه� احلدث الأول من ن�عه يف تاريخ الك�يت.

العدل  ق�شر  يف  اجلنايات  حمكمة  قاعة  و�شهدت 

الذي  احلكم  اإىل  لال�شتماع  اجلمه�ر  من  كبرًيا  ازدحاًما 

ال�شماح جلميع  املن�شة، ومت  على  من  القا�شي  به  نطق 

احل�ش�ر بالدخ�ل القاعة من حمامني واإعالميني واآخرين 

ح�شروا ملعرفة احلكم.

روبوتات تلتقي اجلماهري وتتحدث باللهجة ال�ضعودية

ا�شتقبلت 10 روب�تات من ن�ع »RS21« زوار منطقة »ب�ليفارد 

ريا�ص �شيتي«، اإحدى مناطق م��شم الريا�ص 2021، بعدة خ�شائ�ص 

اأغنيات  اأنغام  على  والرق�ص  اجلمه�ر،  مع  التحدث  اأهمها  وخدمات، 

امل��شم، اإ�شافة اإىل جمع ال�شتبيانات.

ا�شتقبال  يف  جماعية  ورق�شات  ا  عرو�شً الروب�تات  وقدمت 

»ب�ليفارد ريا�ص �شيتي«، و�شتك�ن يف ج�لت متكررة يف عديد من 

الفعاليات  منظمي  وبح�شب  املقبلة.  الأ�شابيع  خالل  امل��شم  مناطق 

ُينتظر اأن يزيد عدد الروب�تات امل�شتخدمة اإىل 15 روب�ًتا خالل الأيام 

ال�شع�دية  باللهجة  العامل حتدًثا  الأوىل يف  باأنها  املقبلة، وهي تتميز 

امل��شم  زوار  قبل  من  كبرًيا  تفاعالً  ت�شهد  الذي جعلها  الأمر  العامية، 

اجلديدة  الروب�تات  وُتعد  ال�شن.  وكبار  العمرية  الفئات  جميع  من 

التقنية للم��شم يف خدمة  الروافد  اإحدى  الريا�ص 2021،  يف م��شم 

يف  ن�عية  ترفيهية  وجتارب  ا�شتثنائية،  خدمات  وتقدمي  الزوار، 

الفعاليات املق�شمة على 14 منطقة بالعا�شمة الريا�ص.

جمزرة.. حافلة تده�س 120 راأ�ًضا من الأغنامرحيل اإعالمية »اجليل الذهبي« للتلفزيون امل�ضري

ت�فيت الإعالمية امل�شرية ال�شهرية 

عزة الإتربي، عن عمر يناهز 74 عاًما 

بعد �شراع مع املر�ص، لتختتم م�ش�اًرا 

الذهبي  الع�شر  يف  بالنجاح  حافالً 

للتليفزي�ن امل�شري.

الأوجه  اأحد  امل�شرية  والإعالمية 

حيث  امل�شري،  الإعالم  يف  البارزة 

الإذاعة  مبنى  يف  بالعمل  التحقت 

والتلفزي�ن »ما�شبريو« عام 1968.

ق�شم  من  »الإتربي«  وتخرجت 

عني  جامعة  الآداب  بكلية  الجتماع 

وعملت   ،1967 عام  امل�شرية  �شم�ص 

املتابعة  باإدارة  م�شريتها  بداية  يف 

بـ»ما�شبريو«. وا�شتهرت الإتربي بعدد 

الربنامج  اأبرزها  لعل  الربامج،  من 

ال�شياحي مرحًبا، وذكريات وحكايات، 

اإىل  و�شلت  حتى  اله�ا،  على  و�شهرة 

بالتلفزي�ن  الثانية  القناة  رئي�ص 

امل�شري.

الراحلة  امل�شرية  املذيعة  وتنحدر 

اإن  حيث  بامتياز،  اإعالمية  عائلة  من 

�شقيقتها الكربى هي الإعالمية الراحلة 

التلفزي�ن  رئي�ص  الإتربي،  �شهري 

الراحلة  والإعالمية  ال�شابق،  امل�شري 

�شامية الإتربي مقدمة الربنامج الأ�شهر 

يف القناة الثانية »حكاوي القهاوي«.

للمراأة  الق�مي  املجل�ص  ونعى 

اإياها  وا�شًفا  »الإتربي«  امل�شري 

بـ»رائدة من رواد الإعالم امل�شري«.

اخلارجية  الدوريات  مندوب  قال 

باململكة  العام  الأمن  مدرية  يف 

اأبرز  من  اإن  الها�شمية،  الأردنية 

ك�ادر  معها  تعاملت  التي  احل�ادث 

الدوريات ليلة اأم�ص تعر�ص قطيع من 

حافلة  قبل  من  ده�ص  حلادث  الأغنام 

منطقة  بعد  ما  العام  ال�شارع  على 

اجلن�ب  باجتاه  معان  يف  الها�شمية 

اأدى اىل نف�ق 120 راأ�ًشا منها، وذلك 

ل�ج�دها بدون متابعة من قبل مالكها 

وفق �شحيفة الغد.

الدوريات  ن�شامى  وتعامل  كما 

بحرفية  املدين  والدفاع  اخلارجية 

الباكر  ال�شباح  �شاعات  منذ  تامة 

مركبة  بني  ت�شادم  حادث  مع  الي�م 

حممل  �شهريج  و  )تريال(  �شحن 

ان�شكاب  عنه  نتج  البنزين  مبادة 

العام  الطريق  على  البنزين  مادة 

باجتاه  معان  �شرطة  مديرية  مقابل 

الأمين  امل�شرب  باإغالق  وت�شبب  عمان 

مع  التعامل  مت  حيث  الطريق  من 

ودعت  عنه.  الناجت  املروري  الأثر 

ال�شائقني  اخلارجية  الدوريات  اإدارة 

ال�شحراوي  الطريق  م�شتخدمي 

معان  �شرطة  مديرية  مقابل  خا�شة 

باجتاه عمان اإىل اأخذ احليطة واحلذر.

طفرة يف عدد الإ�ضابات بفريو�س »كورونا«.. 

ت�ضجيل 401 حالة لأول مرة منذ �ضهور

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

اأظهرت ت�شجيل  21968 يف ي�م 29 دي�شمرب 2021، 

401 حالة قائمة جديدة منها 137 حالة لعمالة وافدة، 

و 201 حالة ملخالطني حلالت قائمة، و 63 حالة قادمة 

اإ�شافية لي�شل العدد  من اخلارج، كما تعافت 86 حالة 

الإجمايل للحالت املتعافية اإىل 277108.

 2374 بلغ  القائمة  للحالت  الجمايل  العدد  وبلغ 

حالة، وجميعها و�شعها ال�شحي م�شتقر ، ول ت�جد اأي 

حالت قائمة حتت العناية. 



10l o c a l @ a l w a t a n n e w s . n e t السنة 17  |   العدد 5864   |  الخميس 26 جمادى األولى 1443هـ  |  Thu 30 Dec 2021أخبار الوطن

 جليلة السيد: 80٪ من 
المؤهلين تلقوا الجرعة المنشطة

أك��دت الرئي��س التنفي��ذي لمراك��ز 
الرعاي��ة الصحي��ة األولي��ة الدكتورة 
الجرع��ة  فاعلي��ة  الس��يد،  جليل��ة 
المنش��طة م��ن التطعي��م المض��اد 
لفيروس كورون��ا )كوفيد19( في رفع 
االس��تجابة المناعية للجس��م في ظل 
التحورات الجديدة للفيروس، مش��يرة 
إلى أن��ه تم تطعيم ما نس��بته %80 
حت��ى اليوم م��ن إجمال��ي المؤهلين 
ألخذ الجرعة المنش��طة مما يس��هم 
ف��ي حماية المجتمع من آثار المتحور 

الجديد.
وأش��ارت إل��ى دور الجرعة المنش��طة 
الفي��روس،  تح��ورات  مواجه��ة  ف��ي 
حي��ث أثبت��ت فاعليتها ف��ي تخفيف 
المضاعفات المصاحبة للفيروس عند 
الح��االت القائمة التي قد تس��تدعي 
تلقي العالج أو دخول العناية المركزة 
أو التي قد تؤدي ف��ي بعض األحيان 

للوفاة.
وأك��دت الس��يد أنه م��ع االنتقال إلى 
المس��توى األصفر وفق آلية اإلش��ارة 
الضوئي��ة، يج��ب أخ��ذ الح��ذر وعدم 
اإلج��راءات  تطبي��ق  ف��ي  الته��اون، 
االحترازية والتعليم��ات الصادرة من 

الجه��ات الرس��مية للحد من انتش��ار 
الفيروس والمحافظ��ة على ما وصلنا 
ف��ي  ممي��زة  مس��تويات  م��ن  إلي��ه 

التعامل مع الجائحة.
الجرع��ة  بأخ��ذ  الراغبي��ن  ودع��ت 
المنش��طة م��ن التطعي��م المض��اد 
للفي��روس م��ن المؤهلي��ن للحصول 
للمراك��ز  مباش��رًة  التوج��ه  علي��ه، 
الصحي��ة دون الحاج��ة ألخ��ذ موعد، 
حيث يتم اس��تقبال جميع المواطنين 
الجرعة  لتلقي  المؤهلين  والمقيمين 
المنش��طة المراد تلقيها في المراكز 
الصحية التي تم اإلعالن عنها مسبقا.

المواطني��ن والمقيمين  وحثت جميع 
عل��ى االلت��زام باإلج��راءات والتدابير 
االحترازية الصادرة م��ن قبل الفريق 
للفيروس  للتص��دي  الطب��ي  الوطني 
كورونا )كوفيد19(، من حيث االلتزام 
بالتعليمات الصحية كغس��ل اليدين، 
ولب��س الكمام��ات وتطبي��ق معايير 
التباعد االجتماعي، الفتًة إلى ضرورة 
المجتمعية  المسؤولية  بروح  التحلي 
باإلج��راءات  االلت��زام  خ��الل  م��ن 
االحترازي��ة واإلقب��ال عل��ى التطعيم 

والجرعة المنشطة منه.

الحس المسؤول والوعي المجتمعي مّكمالن للقرارات الصادرة

 المانع: »اإلشارة الضوئية« تعتمد على
المتوسط اليومي لحاالت العناية المركزة

أكد وكيل وزارة الصحة عضو الفريق الوطني الطبي 
للتصدي لفي��روس كورون��ا )كوفي��د19( الدكتور 
وليد المانع، أن اآللية المحدثة لإلش��ارة الضوئية 
لمستوى انتشار فيروس كورونا )كوفيد19(، والذي 
على أساسه يتم فتح أو إغالق القطاعات المختلفة 
في البحرين، تعتمد على المتوسط اليومي لعدد 
الحاالت ف��ي العناي��ة المركزة، والتي لم تش��هد 
مملكة البحرين فيها أية زيادة في األيام الماضية. 
وأضاف أن الحس المس��ؤول والوع��ي المجتمعي 
هم��ا المّكم��الن للق��رارات الصادرة ع��ن الجهات 
المعني��ة للحد م��ن انتش��ار الفي��روس، مبينًا أن 
االلت��زام باإلج��راءات االحترازي��ة المعل��ن عنه��ا 
ركي��زة مهم��ة لمواصلة البناء على م��ا تحقق من 
إنجازات ف��ي إط��ار الخطط الموضوع��ة للتصدي 
للفيروس والحفاظ على صحة وسالمة المواطنين 

والمقيمين.
ولفت المانع إلى أهمية اإلقبال على التطعيم لكل 
الفئ��ات العمري��ة المؤهلة دعمًا لجه��ود الحملة 
الوطني��ة للتطعي��م، وض��رورة إكم��ال الجرع��ات 
المطلوب��ة وأخ��ذ الجرعة المنش��طة ف��ي وقتها 
المحدد في ظل االنتشار العالمي للمتحور الجديد 

»أوميكرون«.
وأوض��ح المان��ع أن الفري��ق الوطن��ي الطبي أعلن 
كإجراء اس��تباقي عن االنتقال احترازيًا للمس��توى 
األصفر وفق آلية اإلشارة الضوئية لمستوى انتشار 
فيروس كورونا )كوفيد19( بدءًا من يوم األحد 19 
ديس��مبر وحتى االثنين 31 يناي��ر 2022، في إطار 
اإلج��راءات االحترازي��ة م��ن أجل مواصل��ة جهود 
الحفاظ على صحة وسالمة المواطنين والمقيمين، 
داعيًا الجميع لضرورة االلتزام بإجراءات المس��توى 
األصفر والتي تم اإلعالن عنها مسبقًا باعتبار هذا 

االلتزام ركيزة نجاح كافة الجهود.

ودعا المانع كافة المواطنين والمقيمين لمواصلة 
االلتزام باإلجراءات االحترازي��ة والتدابير الوقائية 
المعل��ن عنها م��ن قب��ل الفريق الوطن��ي الطبي 

للتص��دي لفي��روس كورونا )كوفي��د19( والجهات 
المعنية لدعم الجهود الوطنية الهادفة إلى حماية 
المجتمع وأفراده من انتشار الفيروس ومتحوراته.

تقل عند الحاصلين على »المنشطة«

 القحطاني: »أوميكرون« سريع االنتشار.. 
ومضاعفاته أقل من المتحورات السابقة 

أك��د المقدم طبي��ب من��اف القحطاني استش��اري األمراض 
المعدي��������ة بالمستش�������فى العس��كري عض��و الفريق 
الوطن��ي الطبي للتص��دي لفيروس كورون��ا )كوفيد19(، أن 
المؤشرات على المس��توى العالمي والوطني والمبنية على 
ع��دد حاالت الوف�����اة من بين الح��االت القائمة وتلك التي 
يتطلب وضعها الصحي تلقي العالج في المستشفى والدخول 
للعناية المركزة، تؤك�د أن المتحور الجديد )أوميكرون( وإن 
كان س��ريع االنتش��ار إال أن مضاعفاته أق��ل من المتحورات 
الس��ابقة لفيروس كورونا )كوفيد19(، خصوصًا عند الحاالت 
القائم��ة الحاصلة عل��ى الجرعة المنش��طة م��ن التطعيم 
المض��اد لفي��روس كورونا )كوفي��د19(. وأش��ار القحطاني 
إلى أهمية الجرعة المنش��طة في رفع االس��تجابة المناعية 
للجس��م، وتخفيف المضاعفات التي تؤدي لتلقي العالج في 
المستشفى عند اإلصابة بفيروس كورونا )كوفيد19(، الفتًا 
إلى أن جميع المؤش��رات على المس��توى العالمي والوطني 
تؤك��د أهمية الجرع��ة المنش��طة حتى في ظ��ل التحورات 
الجديدة للفيروس حيث إنها تساهم في اإلبقاء على مستوى 
فاعلية التطعيم وتس��اهم في تخفيف مضاعفات الفيروس 
التي تؤدي في بعض األحيان لتلقي العالج في المستشفى 

والعناية المركزة أو تلك التي تؤدي ال قدر اهلل للوفاة. 
 وش��دد القحطان��ي عل��ى أهمي��ة مواصلة الجه��ود لتعزيز 
مس��ارات التعامل مع الفيروس والت��زام الجميع باإلجراءات 
االحترازي��ة واإلقب��ال عل��ى التطعي�����م بجرعات��ه الكاملة 
والجرع��ة المنش��طة الت��ي أثبت��ت المؤش��رات العالمي���ة 
والوطني��ة أهميته��ا ف��ي تعزي��ز مناع��ة الجس��م وتخفيف 

األعراض المصاحبة للفيروس.

إغالق 4 مطاعم و3 صالونات 
حالقة رجالية لمخالفة 

اإلجراءات الصحية

أعلن��ت وزارة الصح��ة عن إغالق 4 مطاعم غلق��ًا إداريًا في كل 
م��ن المحافظة الش��مالية والعاصمة والمح��رق لمخالفتهم 
اإلج��راءات االحترازية واالش��تراطات المعل��ن عنها للتصدي 
لفيروس كورونا )كوفيد 19(، المدرجة تحت المستوى األصفر 
ضمن آلية اإلشارة الضوئية لمستوى انتشار فيروس كورونا، 
حي��ث تم اتخ��اذ اإلج��راءات الالزم��ة وإحالتهم إل��ى الجهات 

القانونية.
ج��اء ذلك خ��الل الزي��ارات التفتيش��ية التي تم��ت بالتعاون 
والتنس��يق م��ع وزارة الداخلي��ة، ووزارة الصناع��ة والتج��ارة 
والس��ياحة، وهيئة البحرين للس��ياحة والمع��ارض، في إطار 
تكثيف الزيارات التفتيشية التي تهدف إلى التأكد من التزام 
المنش��آت باالش��تراطات الصحية واإلجراءات المدرجة ضمن 
المستوى األصفر وفق آلية اإلشارة الضوئية لمستوى انتشار 

فيروس كورونا.
وقد قام مفتش��و الجهات المعنية برصد عدد من المخالفات 
خ��الل الزي��ارات التفتيش��ية، حيث تم��ت زيارة 248 منش��أة 
م��ن المطاعم والمقاه��ي، ومخالفة 45 منه��ا لعدم االلتزام 
باإلج��راءات االحترازية، حي��ث تم اتخاذ اإلج��راءات القانونية 

الالزمة تجاههم.
من جانب آخر وخالل الزيارات التفتيشية للصالونات التي بلغ 
عددها 24 زيارة تمت مخالفة 10محالت حالقة رجالية خالفت 
االش��تراطات الصحية المطلوبة، وإغالق 3 منه��ا غلقًا إداريًا، 

وتحرير محاضر متابعة لها.
إلى ذل��ك دع��ت وزارة الصحة الجمي��ع إلى مواصل��ة االلتزام 
والتحل��ي بالمس��ؤولية العالي��ة، واإلب��الغ الف��وري ع��ن أي 
مخالف��ات أو تجاوزات يتم رصدها، موضحة أن هذه الخطوات 
المهم��ة تأت��ي لتأمي��ن الصح��ة العام��ة للحد من انتش��ار 

الفيروس وضمان صحة وسالمة الجميع.

جميلة السلمان: ال حاالت بالعناية 
المركزة في ظل »أوميكرون«

أك��دت استش��ارية األم��راض المعدي��ة واألم��راض الباطنية 
بمجم��ع الس��لمانية الطب��ي، عض��و الفريق الوطن��ي الطبي 
للتصدي لفيروس كورونا، الدكتورة جميلة السلمان، استمرار 
الجه��ود المبذول��ة للتص��دي لفي��روس كورون��ا عل��ى كافة 
األصع��دة، موضح��ًة أن مملكة البحرين تح��رص في مختلف 
مراحل التعامل مع الفيروس على االستناد إلى منهجية علمية 
لدعم القرارات الصادرة من الجهات المعنية بما يرفد الجهود 
الوطنية ويدعم حفظ صحة وس��المة المواطنين والمقيمين 

في مملكة البحرين.
وأش��ارت د. الس��لمان إلى أن الفريق الوطني الطبي للتصدي 
لفيروس كورونا )كوفيد19( يتابع بشكل مكثف على المستوى 
العالم��ي والوطني التطورات بش��أن الفيروس خاصة في ظل 
ظه��ور المتح��ور الجديد »أوميكرون«، مش��يرًة إل��ى أنه عند 
مقارن��ة المتحور الجديد بالمتح��ورات األخرى نجد أن الحاالت 
القائمة التي تطلب وضعها الصحي تلقي العالج  في العناية 
المركزة ب��ذروة المتحور »دلتا« وصلت إل��ى 385 حالة بينما 
م��ع ظهور المتح��ور »أوميك��رون« نجد أنه ال توج��د أي حالة 
يتطل��ب وضعها الصح��ي تلقي العالج ف��ي العناية المركزة، 
وهذا مايؤكد أن المتحور الجديد وإن كان س��ريع االنتش��ار إال 
أن مضاعفاته ليس��ت بدرجة المتح��ورات األخرى، خاصة بين 
الحاصلي��ن عل��ى كامل جرع��ات التطعيم المض��اد لفيروس 
كورونا والجرعات المنش��طة منه، مؤكدة على أهمية الجرعة 

المنشطة في رفع االستجابة المناعية للجسم.
وج��ددت الس��لمان الدع��وة للجمي��ع لإلقبال عل��ى التطعيم 
والجرعة المنش��طة منه واالس��تمرار بذات الزخم في االلتزام 
باإلج��راءات االحترازي��ة حيث أن ذلك كله يش��كل على الدوام 
الفارق في نجاح الجهود الوطنية في التصدي لفيروس كورونا.



11 r @ a l w a t a n n e w s . n e tHealth + 

إشراف: وليــد صبــري

3 9 4 1 7 6 5 نرحب بمشاركاتكم على البريد اإللكتروني للصفحة5

تضخم لحمية األنف: لحمية األنف هي غدد توجد في أعلى الحلق وخلف األنف، وفي س��قف الفم، هذه الغدد عبارة عن جزء من الجهاز المناعي في الجس��م حيث تقوم باإلمس��اك بالجراثيم المختلفة في األنف قبل أن تس��بب المرض 
ل��ك. وعل��ى الرغ��م من دورها قد تتورم لحمية األنف أثن��اء عملها، في هذه الحالة يتضخم حجمها مما يؤثر على التنفس والنوم لدى المصاب وقد تكون مؤلمة أيض��ا، وفي حال ترافق تضخم اللحمية مع بعض األعراض قد يلجأ 

الطبيب لألدوية من أجل عالجها، وفي حال عدم تجاوبها لذلك يختار الطبيب الجراحة الستئصال اللحمية.
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فوائد طبية

»المطمور« يأخذ أشكااًل بين األفقي والمائل في اتجاهات مختلفة

 يسري: التهابات اللثة واإلعياء
أبرز مضاعفات ضرس العقل المشّوه

 كش��ف اختصاصي جراح��ة وزراعة األس��نان، 
د. أحمد يس��ري، وجود مشاكل صحية تتعلق 
بضرس العقل المطمور، أبرزها، التهابات في 
اللثة، وعدم اس��تطاعة بلع الطعام، وارتفاع 
درج��ة الح��رارة، والش��عور باإلعياء الش��ديد، 
مش��يرًا إلى أن الضرس المطمور يأخذ أشكاال 
بي��ن األفقي والمائل ف��ي اتجاهات مختلفة. 
وأض��اف ف��ي لق��اء م��ع »الوط��ن« أن عملية 
تش��خيص وضعية ضرس العقل، تتم بعمل 
أشعة بانوراما لألس��نان كاملة حتى تعطينا 
ص��ورة واضح��ة لض��روس العق��ل المدفونة 
ونس��تخدم حديثا األش��عة الثالثية لألسنان 
والتي تعطينا ص��ورة أكثر دقة ووضوحا مما 
يساعد الطبيب على إجرائه لجراحات ضروس 
العقل. وذكر د. يس��رى أن أبرز أعراض ظهور 
ضرس العقل، تتضمن تغيرا في مذاق الفم، 
ورائحة الف��م الكريهة، وت��ورم اللثة في آخر 
الفم، والش��عور بألم أو انزعاج عند فتح الفم 
أو عند المضغ أو العض، وانتقال في األلم من 
الضرس إلى مفصل الفك، واألذن. وإلى نص 

اللقاء:
لماذا س��مي ضرس العقل بهذا االسم؟ وهل 

يجب خلعه دوما؟ 
- إن الوق��ت التقدي��ري لبزوغ ض��رس العقل 
بي��ن 17 عامًا إلى 20 عاما وه��و العمر الذي 
يترافق مع النضوج العقلي لدى اإلنسان، وهو 
م��ا دعا القدماء إلى تس��ميته بضرس العقل 
»Wisdom tooth«، وهناك مع األسف اعتقاد 
راس��خ لدى العامة بوجوب قلع ضرس العقل، 
وه��و اعتقاد خاطئ، فض��رس العقل هو أحد 
األسنان التي تلعب دورا وظيفيا هاما، ولكنها 
م��ن ناحية أخ��رى م��ن أكثر األس��نان 
والتس��وس  للتش��وهات  عرضة 

واالنطمار مما يضطرنا 
يجوز  فال  لخلعها، 
دون  خلعها 
مب�رر.

ما أسباب عدم ظهور ضرس العقل؟
- ع�دم ظهور ضرس العقل ال يعني بالضرورة 
أن هذا الش��خص غي��ر عاقل كما يش��اع بين 
الناس ولكن هناك أسباب طبية لعدم ظهوره 

وهي:
* اختفاء البرعم الخاص به من البداية.

* صغ��ر حجم الف��ك بحيث ال يس��مح المكان 
المتبق��ي بع��د خ��روج بقية األس��نان بخروج 

ضرس العقل وظهوره.
* نم��و ضرس العقل بش��كل عرضي أو مائل 

فال تسمح األضراس المجاورة بخروجه.
ما هي أعراض ظهور ضرس العقل؟

- أب�رز أع�راض ظهور ضرس العقل، تتضمن 

تغيرا في م��ذاق الفم، ورائحة الف��م الكريهة، 
وت��ورم اللث��ة في آخر الف��م، والش��عور بألم أو 
انزعاج عند فتح الف��م أو عند المضغ أو العض، 
وانتقال في األلم من الضرس إلى مفصل الفك، 
واألذن، والعي��ن أحيان��ا، ويس��تمر األل��م عادة 
لع��دة أيام وبعدها يختفي األلم لعدة أس��ابيع 
أو أشهر قبل أن يعود مرة أخرى. ويجب مراجعة 
طبيب األس��نان لعمل أشعة للفم لتقرير ما إذا 

كان بحاجة لخلع الضرس أم ال.
ما أبرز المشاكل الصحية لضرس 

العقل؟
- هن��اك مجموعة من المش��اكل 

الخاصة بضرس العقل، تشمل:
وضع��ه  ف��ى  يك��ون  عندم��ا   .1
ق��د  الطبيع����������ي 
الوص��ول  يصع����ب 
إلي��ه لتنظيفه، مما 
ي��ؤدي إل��ى تراك��م 
الجير والكلس، وهما 
المسببان الرئيسيان 
للتس��وس والته��اب 

اللثة المحيطة.
غي��ر  يظه��ر  أن   .2
يجعله  مم��ا  كام��ل 
مغط��������ى باللث��ة 
يس��بب  مما  جزئي��ا 
اللث��ة  الته���������اب 
للضرس  المغطي��ة 
لثوي  جي��ب  وتكّون 
بالجير  يمتل��ئ  ق��د 
وبقايا الطعام، التي 
يصع��ب إزالتها مما 
ي��ؤدي إلى مزيد من 

االلتهاب ويعرض الضرس إلى التسوس.
3. اإلطب��اق قد يتس��بب ف��ي الته��اب اللثة 
المغطي��ة للض��رس أثن��اء المض��غ، مس��ببا 
التهاب��ا بكتيري��ا مؤلم��ا ج��دا يس��مى ب��� 

.»Pericornoitis ،البيريكورونايتس«
4. قد تتس��بب آالم ضرس العقل في عدم 
اس��تطاعة المري��ض فتح الف��م وإغالقه 
بس��هولة وربم��ا ع��دم اس��تطاعة بل��ع 
الطع��ام وارتفاع درجة الحرارة والش��عور 

باإلعياء الشديد.
الض��رس  عل��ى  يضغ��ط  أن  يمك��ن   .5

األمامي له مما يسبب تآكل فى الجذر.
كيف تتم عملية تشخيص وضعية ضرس 

العقل؟
- يجب عمل أشعة بانوراما لألسنان كاملة 
حت��ى تعطينا ص��ورة واضح��ة لضروس 
العقل المدفونة ونستخدم حديثا األشعة 
الثالثي��ة لألس��نان والت��ي تعطينا صورة 
أكثر دق��ة ووضوحا مما يس��اعد الطبيب 

على إجرائه لجراحات ضروس العقل.
هل لنا أن نتطرق إلى األس��باب المترتبة 

على نمو ضرس العقل مائاًل؟
- إذا كان مدفون��ا تحت اللثة قد يس��بب 
الضغط على بقية األسنان أو تكّون كيس 
مرضي »Cyst«. والضرس المطمور يأخذ 
أش��كاال مختلفة تراوح بين الوضع األفقي 
والمائل في اتجاهات مختلفة، مما يكون 
س��ببا في ع��دم بزوغ��ه أحيان��ا، ومن َثم 

يحدث التالي:
1. التهاب ش��ديد في اللث��ة عند محاولة 
الضرس الخ��روج وربما تكونت تحت هذا 
االلتهاب بعض اإلفرازات الصديدية التي 

تزيد من حدة األلم.

2. يصب��ح بؤرة أل��م بين الحي��ن واآلخر، 
نتيجة لضغط الضرس على أعصاب الفك 

السفلي.
3. عن��د خ��روج الض��رس بش��كل مائ��ل 
فإنه يتس��بب في تجم��ع فضالت الطعام 
بين��ه وبين الضرس المجاور متس��ببا في 

تسوس الضرسين.
4. نتيج��ة لضغ��ط الض��رس الكبير على 
ح��دوث  أيض��ا  يس��بب  فإن��ه  األنس��جة 
انتفاخات وتورم��ا في المنطقة المحيطة 

به.
5. ف��ى بع��ض األحي��ان عندم��ا يك��ون 
الض��رس مدفونا فى عظ��ام الفك يمكن 
أن يؤدى إلى تكون كيس مرضى ويسبب 

تآكل العظم المحيط به.
ما هي المدة الالزمة لخلع ضرس العقل؟

- تعتم��د بش��كل أساس��ى عل��ى وضعي��ة 
الضرس وش��كل الج��ذور فم��ن الممكن أن 
تأخذ بضعة دقائ��ق ومن الممكن أن تأخذ 
وقتا أطول، وفي معظم األحيان يجب كش��ف 
اللثة وإزالة العظ��م المغطي للضرس ومن 
َث��م خلعه إما كام��ال أو تقس��يمه إلى أجزاء 
متعددة يسهل إخراجها، ومن َثم يتم قفل 

الجرح عن طريق الخياطة. 
ماذا بعد الخلع؟ وهل سيشعر المريض بألم 

وتورم فى وجهه؟
- من الطبيعى أنه بع��د خلع ضرس العقل 
المدفون س��يحدث بعض األلم والتورم في 
مكان الخل��ع، وهذا يعتمد بدرجة أساس��ية 
على الش��غل وقت الجراحة، وس��وف يستمر 
هذا األلم والتورم لمدة يومين أو ثالثة ومن 

َثم يبدأ المريض في التحسن.

د. أحمد يسري خالل لقائه مع »الوطن« »تصوير: سهيل وزير«

أشعة »البانوراما« و»الثالثية« تكشف ضروس العقل المدفونة 

رائحة الفم الكريهة وتورم اللثة أبرز أعراض ظهور ضرس العقل

الضغط الكبير للضرس على األنسجة يسبب انتفاخات وتورمًا

- منظار القناة الصفراوية:
إجراء جراحي يس��تخدم لتشخيص وعالج االنسداد 
في الجهاز الصفراوي، وف��ي هذا اإلجراء يتم وضع 
منظ��ار داخلي م��زّود بآلة تصوير ف��ي الفم ويتم 
إدخال��ه حتى يص��ل مع��ي االثني عش��ر لتصوير 
القنوات الصفراوية، أو الم��رارة، أو البنكرياس، أو 
الكبد. وعادة ما يتم استخدام هذا اإلجراء للحصول 
عل��ى خزع��ة أو إص��الح أو إزالة االنس��داد في هذه 

القنوات الصفراوية أو البنكرياسية.  - الريحان والتخسيس:
هنالك العديد من الفوائد التي ترتبط بالريحان، 
أبرزه��ا عل��ى وجه الخص��وص، التخس��يس، حيث 
يس��اعد على خسارة الوزن عند اس��تهالكه بطرق 
معينة، كما أنه يقلل نس��بة هرم��ون الكورتيزول 
ل��دى الفرد، إذ يت��م إفراز ه��ذا الهرمون بش��كل 
مفرط عند ش��عور الفرد بالتوتر ويس��بب تخزين 

الدهون وزيادة الوزن.

- اإلسبرين والحمل:
أك��دت دراس��ات طبية أن اإلس��برين يس��اعد على 
تثبيت الحمل، حيث يعم��ل كمضاد لاللتهاب في 
الجس��م، إذ إن ح��دوث االلتهاب��ات المختلف��ة قد 
يكون أحد أس��باب اإلجهاض المتك��رر عند بعض 
النساء، كما يعمل األسبرين على زيادة تدفق الدم 
نحو المش��يمة بس��بب خصائصه المميعة للدم، 

فيحسن بذلك وصول األكسجين والغذاء للجنين.
- القرفة واإلنسولين:

تنش��أ مقاومة األنس��ولين من عدم استجابة خاليا 
الجسم للهرمون وعدم قدرتها على استخدام السكر 
الموج��ود في ال��دم كمصدر للطاقة، مما يتس��بب 
بإنتاج مزيد من األنس��ولين وتراكم السكر وارتفاع 
مس��توياته في ال��دم، وقد ذكرت دراس��ات حديثة 
أهمية المركبات الموجودة في القرفة في السيطرة 

على مستويات السكر واألنسولين في الدم.
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 بالوي بين سطور 
الفيديو الخبيث

قبل أيام انتشر فيديو قصير يتناول عين عذاري ويظهر 
جانب��ًا من متع��ة الناس في القرن الماضي بالس��باحة 
فيها وهو أمر طيب جميل. ولكن هذا هو ظاهر الفيديو، 
أما باطن��ه فمثال للخبث؛ فالفيديو ال يتحدث فقط عن 
متعة الس��باحة ف��ي العين ولكنه ينج��رف للحديث عن 
المذهبين الكريمين ويبث بين الس��طور كالمًا ملخصه 
أن شعب البحرين ظل شعبًا واحدًا ولكن عمدت السلطة 
إلى التفريق بينه على أس��اس مذهب��ي. أما الغاية من 
كل ذلك فهي التبرؤ م��ن تلك القفزة الغبية المجنونة 
في الهواء التي نفذها أولئك الذين يعتبرون أنفس��هم 
»معارض��ة« واعتقدوا أن األمر ليس إال »صبر س��اعة« 

وتسببوا في إحداث الشرخ.
شعب البحرين كان شعبًا واحدًا وال يزال وسيظل كذلك، 
وال يق��ول بما جاء ف��ي ذلك الفيديو الخبيث س��وى من 
صنع��وه، فالمواطنون في هذه الب��الد ال يتعاملون مع 
بعضهم البعض من منطلق مذهبي والحكومة تحرص 
دائمًا على التأكيد على أن الجميع متساوون في الحقوق 
والواجبات ويخضعون للقانون، بل إنها تعاقب كل من 
يتسبب في اإلساءة إلى المذهب اآلخر، وكل مذهب آخر، 

وكل دين.
كل من ش��اهد ذلك الفيديو ال ب��د من أن يتبين له كل 
ما س��بق، وال ب��د من أن يتبين له أيض��ًا أن من صنعه 
لي��س غبيًا، ولكن��ه يعتقد أن المتلق��ي على درجة من 
الغباء تس��مح عبر المخفي بين سطوره بالضحك عليه؛ 
فالغاي��ة منه واضحة وه��ي إلقاء الل��وم والتهمة على 
الحكوم��ة والتب��رؤ من الخط��أ الذي ارتكب��ه أولئك في 

فبراير 2011.
مثل هذه الفيديوهات الخبيثة هي من صنع الش��يطان، 
والتقدي��ر أنه��ا نتاج تجرب��ة وخبرة غي��ر محلية ونتاج 
اجتماع��ات وأبح��اث طويلة بين مريدي الس��وء أوصلت 
إل��ى االعتقاد أنها يمكن أن تنطل��ي على أهل البحرين 
فتصي��ر عين عذاري محور حديثهم ويرددون أن ش��عب 
البحرين ظل واحدًا حتى أقدمت الس��لطة على التفريق 

فيما بينه وأرغمته على تنفيذ تلك القفزة في الهواء.

عندك ثالثة دنانير!
أوقف��ت س��يارتي عند إح��دى محطات تعبئ��ة البنزين في 
ش��ارع البديع، وكنت قاصدًا جهاز الص��راف اآللي الموجود 
في المحطة، عندما اقترب من نافذة السيارة طفل صغير 
عمره حس��بما توقع��ت ال يتج��اوز ٧ س��نوات وطرق على 
النافذة. أنزلت الزجاج وإذا به يقول بصوت خافت: »عندك 

٣ دينار«؟!
س��ألته ولماذا بالتحدي��د ثالثة دنانير؟! ف��رد علي بأنها 
لش��راء معطف شتوي له ألن والداه ال يملكان المال لشراء 
مالبس ش��توية له! ومن منطلق »أما الس��ائل فال تنهر« 
أعطيت��ه المبل��غ، ونزل��ت لجهاز الص��راف اآلل��ي، وعندما 
عدت جلس��ت عدة دقائق في سيارتي ألرى ما يحصل، فإذا 
بالطفل يتقدم من كل ش��خص يوقف سيارته أو يخرج من 
»الس��وبرماركت« في المحطة ليطلب من��ه نفس المبلغ 
ويحك��ي له نفس الرواية. هن��ا وبغض النظر عن صحة ما 
قال��ه ألجل الحصول عل��ى المبلغ، فإن المراقب للمش��هد 
س��يجد أن الناس تأثرت بكونه طف��اًل صغيرًا، وبما يقوله 
لهم بش��أن شراء المعطف الشتوي، وبالتالي خالل خمس 
دقائ��ق فقط أحصيت عددًا ال يقل عن خمس��ة أش��خاص 
منح��وه مبالغ مالية تفوق بمرات المبل��غ الذي طلبه وبرر 
سؤاله للمال ألجله.  هذه عملية تسول واضحة، والمشكلة 

أنه��ا حتى لو كانت مبنية على طلب صادق من الطفل، إال 
أن حصوله على هذه المبالغ بس��هولة يعني ش��يئًا واحدًا 

هنا، إذ ممارسته ستتحول إلى عادة دائمة. 
كنت أفكر أين والداه والمسؤولون عنه؟! كيف يترك طفل 
لم يتجاوز الس��ابعة من عمره هكذا في الشوارع؟! ماذا لم 
تم اختطافه؟! ماذا لو دهس��ت إحدى الس��يارات؟! ماذا لو 

جرى عليه ما جرى؟! من المسؤول هنا؟!
كن��ت أحكي لصديق ه��ذه الحادثة ففاجأن��ي بقوله: أنت 
تس��أل عن ذويه والمس��ؤولين عنه، بينما لألسف وجدت 
ح��االت تبين فيها ب��أن بعض هؤالء األطفال يمارس��ون 
التس��ول ف��ي المراف��ق العامة بدع��وة م��ن ذويهم! بل 

بعضهم ضمن شبكات تدار ألجل هذا الشأن!
ال يمكنني تصديق ذلك بصراحة، إذ هل بالفعل توجد مثل 
هذه الممارس��ات؟! ولو افترضنا العكس وصدق الس��ؤال 
بشأن الحاجة، أو ليست المدارس مازالت توفر المساعدات 
للمحتاجين ضمن الحمالت الس��نوية ل�»معونة الشتاء«؟! 
أو ليس��ت الجمعيات الخيري��ة في كافة مناط��ق البحرين 

تبحث عن العوائل المحتاجة لتساعدها؟!
أؤم��ن تمام��ًا بأن كل بحرين��ي فيه خصائ��ل طيبة وخير، 
وبالتالي حينما يرى مثل هذه المش��اهد سيتفاعل ويتأثر 

وسيس��اعد بالتأكيد، لكن في النهاية البد لهذه الظاهرة 
م��ن معالج��ة ج��ادة، إذ ال يعقل ترك األطفال لممارس��ة 
التسول بهذه الطريقة. الجهات المعنية عليها مسؤولية 
تتب��ع مثل هذه الظواه��ر، ورصد هذه الح��االت، ال بهدف 
توقيفها، بل بهدف معرفة واقع حالهم، وهل بالفعل هذا 
الطفل تحرك بس��بب حاجة وصعوب��ة ظروف عائلته، وإن 
كان كذل��ك، أليس م��ن الواجب البحث عن ه��ذه العوائل 
ومس��اعدتهم وس��د احتياجاته��م، وإن كان هن��اك م��ن 
يس��تغل براءة الطفول��ة للقيام بهذه األم��ور هنا يتوجب 
الوصول إليهم ومحاس��بتهم، ألنها ببساطة عملية إتجار 

بالبشر واستغالل لألطفال. 
هن��اك بالفعل أطف��ال يقفون عند اإلش��ارات وعند بعض 
المراف��ق يبيع��ون قواري��ر المياه وبع��ض الفواكه وحتى 
الورود، وهنا لست أتحدث عن آسيويين يقومون بذلك، بل 
أتحدث عن أطفال بحرينيين قناعتنا بأن الحاجة دفعتهم 
لذلك. هؤالء نرجوكم بأن ترصدوهم وتبحثوا في أحوالهم 
ووضع عوائلهم، وإن كانوا في حاجة ساعدوهم وأكفوهم 
شر الس��ؤال أو مخاطر العمل في الشوارع وبين السيارات، 
فبالدن��ا فيها خير، وش��عبها هو مثال للتراح��م والتكافل 

وعمل خير.

أمنيات بسيطة على أبواب العام الجديد
س��اعات فقط تفصلنا عن نهاية العام الجاري، والذي بدأ 
يلفظ آخر أنفاس��ه ليتحول مثل سابقيه إلى ماٍض ومجرد 
تاري��خ وذكريات.. يرح��ل حاماًل مع��ه كل أحداثه التي قد 
نتجاوزها ولكنها س��تترك فينا أثرها، بحلوها ومرها، وقد 

ترسم لنا مالمح طريق للقادم.
2021.. ل��م يكن الع��ام المثالي، ولكن��ه كان أيضًا عامًا 
ش��هد كثيرًا م��ن المجريات؛ حي��ث ظلت جائح��ة كورونا 
وتداعياتها الصحية واالقتصادية واالجتماعية والنفس��ية 

متربعة على رأس األحداث محليًا وعالميًا.
خ��الل العام الج��اري ش��هدنا االرتف��اع األكبر ف��ي أعداد 
اإلصاب��ات بكورون��ا، والتي وصل��ت إلى أكثر م��ن 3 آالف 
إصابة يومية في مايو الماضي، كذلك نجحت البحرين في 
الوصول إلى 15 إصابة فقط في نوفمبر، وتتربع البحرين 
عل��ى رأس القائم��ة في مؤش��ر »نيكاي«، قب��ل أن تعاود 
اإلصابات باالرتفاع تدريجيًا لتصل إلى 366 إصابة س��اعة 

كتابة هذه المقالة.

2021.. شهد اإلنجاز البحريني األكبر واألهم بالوصول إلى 
الفضاء عبر »ضوء 1«، والذي مّثل نقلة البحرين األهم نحو 
المستقبل، بسواعد أبنائه الذين نذروا أنفسهم أن يكون 

هذا الوطن، كما كان على الدوام، دائمًا في الطليعة.
وعلى أب��واب العام الجدي��د ال أملك إال أمنيات بس��يطة.. 
عادية يحلم بها كل إنس��ان؛ س��الم وأمان واستقرار، وأن 
ينش��غل الجمي��ع بتطوير نفس��ه ونهل مزيد م��ن العلم 
والمعرف��ة والتطور ودون النظر لما في يد غيره، وأن نكف 
عن مراقبة بعضنا والتخلص من الحقد والحسد والنميمة، 

حتى نعيش حياة طبيعية بال نفسيات مرهقة.
وأخي��رًا.. ومع إطاللة العام الجديد ال يس��عنا إال أن ننش��ر 
التفاؤل واألم��ل، فوطننا العظيم بقيادته وش��عبه، قادر 

على تجاوز كل التحديات وتحويلها إلى فرص حقيقية.
كل عام ووطننا ومليكنا وش��عبنا بألف خير، وإلى مزيد من 

اإلنجازات في العام الجديد.

إضاءة..
ش��هدت األيام القليل��ة الماضية حالة من الش��د والجذب 
بي��ن مختلف فئات المجتمع ح��ول المقترح الذي تقدم به 
بعض أعضاء مجلس النواب بش��أن إس��قاط القروض عن 
المواطني��ن، والذي ت��م إقراره من المجل��س وإحالته إلى 
الحكوم��ة. وبغض النظر ع��ن وجهات النظ��ر المطروحة 
من كل األطراف؛ فإن الس��ؤال الذي يطرح نفس��ه يتعلق 
بدس��تورية المقت��رح، إل��ى جان��ب ق��درة الحكوم��ة على 
توفير المخصصات المالي��ة لتنفيذ المقترح، خصوصًا مع 
األوض��اع االقتصادية التي تمر به��ا البحرين والعالم في 
ظ��ل الجائحة، وما هي التأثيرات واالنعكاس��ات الحقيقية 

لهذا المقترح على الوضع االقتصادي للدولة والمواطن؟!
أتمن��ى، كم��ا كل البحرينيي��ن، الموافق��ة عل��ى إس��قاط 
الق��روض، ولك��ن هل من الممك��ن تحقيق ذل��ك!! األيام 

ستبين.

بادروا بأخذ التنشيطية..
ف��ي الفت��رة األخي��رة ارتفعت ح��االت اإلصاب��ة بفيروس 
كورونا )كوفي��د19( بين المواطني��ن والمقيمين ووصلت 
الح��االت إل��ى أكثر م��ن 300 حال��ة يوميًا في ظ��ل وجود 
متح��ور أوميكرون الجديد الذي ينتش��ر بس��رعة أكبر من 
»كورونا«، ل��ذا على الجميع توخي الحذر واألخذ باإلجراءات 
االحترازية وعدم األمان ب��أن الفيروس قد انتهى في ظل 
تراجعه خالل األش��هر الماضية، كما يجب المس��ارعة في 
أخذ الجرعة التنش��يطية من التطعي��م المضاد لفيروس 
كورون��ا، وخصوص��ا أن الدراس��ات والمؤش��رات الوطنية 
التي كش��ف عنها الفريق الطبي للتصدي للفيروس تؤكد 
فاعلي��ة الجرعة المنش��طة ف��ي رفع االس��تجابة المناعية 
للجس��م في ظل التح��ورات الجديدة للفي��روس، وتخفيف 
المضاعف��ات المصاحبة للفيروس عند الح��االت القائمة 
التي قد تس��تدعي تلقي العالج أو دخول العناية المركزة 

والتي قد تؤدي إلى الوفاة. 
لذلك ف��إن الوعي المجتمعي م��ازال الفريق الطبي يعول 
عليه بل يشدد على أهمية مواصلة الجهود من أجل صحة 
وس��المة الجميع، فدون هذا الوعي لن تكون لدينا مناعة 
مجتمعي��ة ويكون الكل محصنًا وملقح��ًا بالجرعات الثالث 
وخاصة الجرعة التنشيطية التي س��يكون لها األثر الكبير 
في تقليل الحاالت التي تتلقى العالج في المستش��فيات، 
حيث إن األرقام تشير إلى أن أغلب الحاالت لم تأخذ الجرعة 
المنش��طة، وحتى م��ن توفوا وهي 6 حاالت منذ س��بتمبر 
حتى ديسمبر جميعهم لم يأخذوا التنشيطية، وهنا يكمن 
دور األس��رة في حث أفرادها على ضرورة التطعيم الكامل 
بجميع الجرعات وعدم التهاون لتعزيز المناعة المجتمعية 

والوصول إلى التحصين المطلوب. 
الدولة بذلت وال تزال تبذل قصارى جهدها وسخرت جميع 
إمكاناته��ا لتطعيم جميع المواطني��ن والمقيمين مجانًا، 
وخصص��ت الميزاني��ات لذل��ك تنفيذًا لتوجيه��ات حضرة 
صاح��ب الجاللة الملك حم��د بن عيس��ى آل خليفة عاهل 
الب��الد المفدى، حفظه اهلل ورعاه، وه��ذا ما تحقق بفضل 
م��ن اهلل تعالى ث��م بترجمة هذه التوجيه��ات على أرض 
الواقع برئاس��ة صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان بن 
حم��د آل خليفة ول��ي العهد رئيس مجل��س الوزراء حفظه 
اهلل، حت��ى وصل عدد من تلقحوا ما يصل إلى نس��بة %94 
من س��كان البحري��ن والفحوص��ات وصلت إل��ى أكثر من 
8 ماليي��ن فحص، وال ي��زال الفريق الطب��ي يدعو إلى أخذ 
الجرع��ة ويحث على المبادرة للراغبين والمؤهلين بأخذها 
وم��ا عليهم س��وى التوجه مباش��رة إلى المراك��ز الصحية 
المنتش��رة في محافظات البالد حت��ى دون الحاجة لموعد 
مس��بق؛ فالمراكز الصحية تس��تقبل الجميع من مواطنين 
ومقيمين فقط كل ما على من لم يأخذ الجرعة المنشطة 
حت��ى اآلن أن يبادر ويكون رقمًا ضمن المحصنين من أجل 

نفسه وأهله ووطنه. 

همسة
الش��ائعات آفة يجب على الجميع التص��دي لها بكل قوة؛ 
ألنه��ا تقضي على ال��روح المعنوية، وهذا ما ش��دد عليه 
الدكت��ور مناف القحطان��ي عضو الفري��ق الوطني الطبي، 
وأكد أن الفريق الوطني لديه القدرة والعزم على مواجهة 

الفيروس سواء زادت الحاالت أم نقصت. 

في وداع مزيد من التفاهة: عام آخر غير مأسوف على رحيله
نودع غ��دًا عام 2021 ال��ذي يرحل عنَّا متثاق��اًل بليدًا غير 
مأس��وف عليه، بما يحمله من ثقل األوج��اع، والحصارات 
والكوارث واألزمات. ونس��تقبل بإذن اهلل، عامًا جديدًا لعله 
يحمل بوارق من األم��ل المنتظر والمرجو. وعندما نتوقف 
ل��وداع الع��ام المنقضي، يمكننا أن نتوق��ف عند نقطتين 

على األقل:
األول��ى: إذا كان هذا العام الذي يطوي أوراقه األخيرة عامًا 
ثقياًل موجعًا، فقد أكد مجددًا قدرة اإلنس��ان على مواجهة 
التحديات »بما في ذلك التي صنعها بنفس��ه«، وتصحيح 
المس��ارات والتكيف مع المس��تجدات، مهما كانت صعبة 
ومعقدة، في كافة المجاالت الصحية والبيئية واالقتصادية 
وغيره��ا. وهذا ما يعزز منزلة اإلنس��ان في الوجود، والذي 
كرَّم��ه اهلل في الب��ر والبحر. ولذلك ال خوف على اإلنس��ان. 
فمهما ساءت األوضاع وتعقدت، فهو قادر على مواجهتها 
واجت��راح الحلول الالزمة للتكي��ف معها وتجاوزها في ذات 
الوقت؛ فتاريخ اإلنس��انية ليس س��وى سلسلة من تعاقب 
قوى التحدي واالستجابة، فشكرًا للعلماء والمبدعين وكل 

من ثبت أقدام اإلنسان في الوجود.
الثانية: ترتبط بترس��خ مس��ار التفاهة في العالم والتي 
تحولت إلى قيمة ثابتة، حتى بتنا -على حد تعبير المفكر 
الكندي أالن دونو- نحيا في نظام »عالمي جديد هو نظام 
التفاهة«. عالم يس��يطر التافهون على مفاصله، ترجمًة 
لصعود ال��رداءة واالنحطاط وتهميش��ًا لمنظومات القيم 
وإبعادًا للكفاءة، وتسيُّدًا للتافهين في السياسة واالقتصاد 
والمجتمع، والثقافة واإلعالم وغيرها.. لذلك أصبح الكاتب 
أو المفكر أو المبدع يفضل الهروب من المواجهة اليومية 
م��ع االنتهازي��ة والوصولية والك��ذب والتفاه��ة، مفضاًل 
ش الرؤية والعقل،  جيجِ الذي يش��وّ االنعزال بعيدًا عن الضَّ
ويشّل التفكير عن العيش وس��ط هذا العالم المضطرب 

المليء باالنتهازيين والكذابين والتافهين.

رغوة العام الجديد
ف��ي ليلة رأس العام الجديد س��وف أحتف��ل على طريقتي 

الخاص��ة بوداع عام آخ��ر من التفاهة. تق��ف أمام المرآة، 
تفرك ذقن��ك بالصابون، وتجري الفرش��اة ذهاب��ًا وإيابًا، 
تتكث��ف الرغ��وة ترتفع س��مكًا، يختفي ش��اربك، ثم ثقبا 
أنف��ك، ثم ش��فتاك.. ش��حمتا أذني��ك تختفي��ان. يتحول 
وجهك إلى عينين فقط.. يس��تهويك المشهد السوريالي 
العجيب.. يستهويك القناع األبيض على وجهك.. تنظر في 
عينيك باحثًا عن معن��ى، فال تعثر عليه. يرتد إليك البصر 
وه��و حديد.. تعي��د الكرة مرة ومرتين، م��ن دون جدوى. 
تتف��رس في المش��هد، تبحث عن التضاري��س المتخفية 
وراء الرغ��وة.. تج��ري الموس��ى م��ن األعلى، ق��رب األذن 
والوري��د، نزواًل إلى األس��فل عند الذقن والش��فتين مرورًا 
على الش��ارب. تلمع الجل��دة من خلف الرغ��وة بتجاعيدها 
المتس��عة مس��احتها عامًا بعد عام.. تتف��رس فيما بقي 
من الخارطة للعام الجديد. فتكتشف أن األيام انفلتت من 
تحت الرغوة، م��ن دون أن تدري، بالرغم من تكرار الفعل 
يوميًا. مس��احة الضياع تتسع والس��ؤال الحائر يبحث عن 

جواب في فجر العام الجديد: ثم ماذا؟

إن غضبنا.. أوجعنا..
»إن غضبنا أوجعنا« كلمات صدع بها بكل قوة، المتحدث 
الرس��مي باس��م التحالف، العميد الركن ترك��ي المالكي، 
حين كش��ف خ��الل مؤتمر صحفي عن أدل��ة دامغة تؤكد 
تورط مليش��يات »حزب اهلل« في الصراع الدائر في اليمن، 
وعلي��ه تأكد تخادم »ح��زب اهلل« مع مليش��يا الحوثي في 
اس��تهداف المدنيي��ن في الس��عودية، وتعري��ض حركة 

المالحة البحرية في البحر األحمر للخطر.  
أدلة التحالف أخرس��ت المش��ككين والمرجفين، فأظهرت 
بش��كل ال يمكن إنكاره تورط »حزب اهلل« في المش��اركة 
ف��ي عملي��ات التفخيخ، وتدري��ب العناص��ر الحوثية، كما 
كشفت عن وجود قيادات من »حزب اهلل«، وقيادات إيرانية 
متواج��دة ف��ي صنعاء، ف��ي دلي��ل واضح عل��ى أن تبعية 
الحوثي لنظام ماللي إيران ليس��ت مج��رد روايات، بل هي 
حقيقة س��اطعة كالش��مس، فالحوثيون ال يس��تطيعون 
التح��رك خطوة واح��دة، ب��دون توجيهات وإم��الءات من 

الحرس الثوري اإليراني. 

م��ا يجري في اليمن هو صراع بين التحالف العربي الباحث 
عن الس��لم واألم��ن اإلقليميين، وبين إي��ران الباحثة عن 
مصالحها، عب��ر دعم أذرعتها في المنطق��ة، والتي زرعت 
من خاللها خاليا طائفية في لبنان وسوريا والعراق وأخيرًا 

اليمن.  
بين��ت أدلة التحالف إن كانت مليش��يات الحوثي اإلرهابية 
جديرة بأن تكون جزءًا من المس��ار السياس��ي للسالم في 
اليم��ن، فالحوثيون ال يملك��ون اإلرادة السياس��ية، ألنها 
مرهون��ة عند كفالئه��م في إيران. كما كش��فت الحقائق 
عن أنش��طة »حزب اهلل« خارج لبنان، ولذلك من الضرورة 
بمكان عل��ى المجتمع الدولي، ومن منطلق مس��ؤوليته، 
اتخاذ اإلجراءات الرادع��ة الالزمة تجاه حزب اهلل اإلرهابي، 
الذي يعمل على نشر الفوضى، ليس في لبنان وحسب، بل 

في المنطقة والعالم. 
قدم التحالف إحصائية دقيقة كشفت عن مقتل 59 مدنيًا 
سعوديًا بس��بب الهجمات الحوثية، التي وصلت إلى 430 

صاروخًا و851 طائرة مس��يرة منذ بداي��ة الصراع. وعليه، 
ينتهج التحالف خططًا إس��تراتيجية جديدة، من أجل الحد 
من الهجم��ات الحوثية، عبر إلغاء الحصان��ة المدنية عن 
المواقع التي تمت عس��كرتها من قبل الحوثي، مع تقديم 
التحذيرات الالزمة وفق مدة زمنية محددة، قبل استهداف 
المواق��ع، وبهذا يتم إعط��اء وق��ت كاٍف للمدنيين، لعدم 
االقتراب من هذه المواق��ع وفق األنظمة الدولية في هذا 

الشأن.  
وال ب��د من اإلش��ادة بعم��ل التحال��ف االس��تخباري الذي 
استطاع بكل فاعلية ونجاح اختراق الهرم القيادي لمليشيا 
الحوثيين، ما أصاب قيادات المليشيات بالصدمة، وأوصل 
رس��الة واضحة، ملخصها أن كل ش��يء مرص��ود من قبل 
التحالف. ختامًا، أكد التحالف أهمية السالم في اليمن عبر 
الجهود األممية واإلقليمية والدولية، وما عمليات التحالف 
العس��كرية الدقيقة المش��روعة إال لصالح استمرار جهود 

إرساء السلم واألمن في اليمن، والمنطقة، والعالم.

alshaikh.faisal@gmail.com

haifa.juma@gmail.com

@f_alshaikh

@Haifadwan

فيصل الشيخ

هيفاء عدوان

اتجاهات

نقطة ضوء

fareedbinesa@gmail.com

@fareedbinesa

فريد أحمد حسن

قطرة وقت

كمال الذيب

عهدية أحمد السيد

ghazi.alghurairi@gmail.com

@ghazialghurairi

غازي الغريري

همسات



local@albiladpress.com

الخميس 30 ديسمبر 2021 - 26 جمادى األولى 1443 - العدد 4825
05

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - وزارة الداخلية

اســـتقبل وزيـــر الداخليـــة الفريق أول معالي الشـــيخ راشـــد بـــن عبد هللا آل 
خليفـــة، أمس، وزير الخارجية عبداللطيف الزياني. وتم خالل اللقاء، بحث 
مجـــاالت التعـــاون والتنســـيق، باإلضافة إلى عدد من الموضوعات والســـبل 

الكفيلة بتعزيز هذا التعاون وتطوير آليات العمل المشترك.

استقبل وزير الداخلية الفريق أول 
الشيخ راشد بن عبدهللا آل خليفة، 
أمس، عضو مجلـــس النواب النائبة 
بحضـــور  وذلـــك  القطـــري،  فاطمـــة 
مديـــر عـــام اإلدارة العامـــة لإلعالم 
والثقافـــة األمنيـــة العميد محمد بن 
دينه. ورحب الوزير بالنائبة، مشيدا 
بـــدور المجلس في بحـــث ومتابعة 
الموضوعـــات والقضايا التي تصب 
في صالح الوطن ومشاركة أعضاء 

دعـــم  فـــي  اإليجابيـــة  المجلـــس 
الجهود األمنيـــة وتعزيزها للحفاظ 
المنجـــزات  وصـــون  األمـــن  علـــى 
الوطنية، وذلك في إطار المحافظة 
على التماســـك المجتمعي وااللتزام 

بالمسئولية الوطنية.
وتم خـــالل اللقـــاء، بحث عـــدد من 
الموضوعات التي من شـــأنها تعزيز 
وزارة  بيـــن  والتنســـيق  التعـــاون 

الداخلية ومجلس النواب.

التنسيق بين “الداخلية” و“الخارجية”

دعم الجهود األمنية بالشراكة مع النواب

المنامة - وزارة الخارجية

وزارة  بمقـــر  أمـــس،  الزيانـــي،  عبداللطيـــف  الخارجيـــة  وزيـــر  اجتمـــع 
الخارجيـــة، مـــع وكيـــل وزارة الشـــؤون الخارجيـــة بجمهوريـــة الفلبين 

لشؤون العمال المهاجرين سارة لو أريوال.
وأشـــاد وزيـــر الخارجيـــة بعالقات الصداقـــة والتعاون التـــي تجمع بين 
مملكـــة البحريـــن وجمهوريـــة الفلبين الصديقة فـــي مختلف المجاالت، 
مثنًيـــا ســـعادته علـــى الدور الفعـــال الذي تضطلـــع به الجاليـــة الفلبينية 
فـــي مملكة البحرين وإســـهاماتها البارزة في الدفع بالمســـيرة التنموية 

بالمملكة.
وأعربت أريوال عن ارتياحها لمســـتوى العالقات الثنائية الوطيدة التي 
تجمـــع بين البلدين، مؤكدة حـــرص بالدها على االرتقاء بهذه العالقات 

والمضي بها قدًما نحو آفاق أشـــمل تحقيًقا للمصالح المشتركة، مثمنة 
الرعايـــة والعنايـــة التـــي تلقاها الجاليـــة الفلبينية في مملكـــة البحرين، 

متمنية للمملكة دوام التقدم واالزدهار.

مسؤولة فلبينية: جاليتنا تلقى كل الرعاية في البحرين

المنامة - بنا

احتفـــل المجلـــس األعلـــى للبيئة بيـــوم الحياة 
الفطرية الخليجي والذي جاء هذا العام تحت 
شـــعار “الحياة علـــى األرض”، الذي يصادف 30 
ديســـمبر مـــن كل عام؛ بهـــدف تعزيز التنســـيق 
والتعاون الخليجي في مجال البيئة والمناخ. 

وأكد المبعوث الخاص لشـــؤون المناخ الرئيس 
التنفيذي للمجلس األعلى للبيئة محمد بن دينه 
حـــرص الممثل الشـــخصي لجاللة الملك رئيس 
المجلس األعلى للبيئة سمو الشيخ عبدهللا بن 
حمد آل خليفة على تنفيذ التوجيهات السامية 

من عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن 
عيســـى آل خليفة الداعيـــة للحفاظ على البيئة 
والمـــوارد الطبيعيـــة وحماية اإلنســـان وتعزيز 
التعاون مع الدول الداعمة للتنمية المستدامة. 
وأشـــاد بالمنجـــزات التي حققتهـــا دول مجلس 
التعاون الخليجي في شـــتى المجاالت البيئية، 
لتكـــون أنموذجـــا يحتـــذى به دوليا فـــي مجال 
التعـــاون والتنســـيق اإلقليمي، ودليـــال واضحا 
الوفـــاء  علـــى  المجلـــس  دول  حـــرص  علـــى 
والبيئيـــة،  المناخيـــة  بالمعاهـــدات  وااللتـــزام 
والتـــي تجلـــت فـــي إعـــالن ولـــي العهـــد رئيس 

مجلـــس الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 
ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، عن التـــزام مملكة 
البحرين بتخفيض االنبعاثـــات وإزالة الكربون 
ومبـــادرات تعزيـــز كفـــاءة اســـتخدام الطاقـــة 
فـــي  المتجـــددة  الطاقـــة  مصـــادر  ومضاعفـــة 
المؤتمـــر الســـادس والعشـــرين التفاقيـــة األمم 
 ،)COP 26( المتحـــدة اإلطاريـــة بشـــأن المنـــاخ
ومبادرة الشـــرق األوســـط األخضـــر ومبادرات 
تعزيـــز كفـــاءة اســـتخدام الطاقـــة ومضاعفـــة 
مصـــادر الطاقـــة المتجددة، ومضاعفة أشـــجار 

القرم حتى 2035.

التزام بحريني بتخفيض االنبعاثات ومضاعفة أشجار القرم

ازدهار العمل اإلنساني يعكس رؤية ملكية رسخت ثقافة العطاء بكرامة
خالد بن عبداهلل: البحرين تستند إلى إرث كبير ممتد من العمل التطوعي

أكد رئيس مجلس إدارة جمعية الهالل 
األحمـــر البحرينـــي رئيـــس الـــدورة 45 
للهيئـــة العامة للمنظمـــة العربية للهالل 
األحمر والصليب األحمر الشـــيخ خالد 
بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة، أن ما يشـــهده 
العمل اإلنســـاني فـــي مملكـــة البحرين 
الرؤيـــة  يعكـــس  وتقـــدم  ازدهـــار  مـــن 
الملكية الســـامية لعاهل البالد صاحب 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل 
خليفـــة، ودعـــم الحكومة برئاســـة ولي 
العهد رئيس مجلـــس الوزراء  صاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
خليفة، لترسيخ ثقافة البذل والعطاء، 

وصون كرامة وحقوق اإلنسان.
وهـــي  البحريـــن  مملكـــة  “إن  وقـــال:   
خـــالل  مـــن  اإلنســـاني  العمـــل  تشـــجع 
ومنظماتهـــا  الرســـمية  مؤسســـاتها 
األهليـــة، بوصفهـــا رائدة لهـــذه األعمال 
الخيرية والتطوعية، لتســـتند في ذلك 
إلـــى إرث كبيـــر ممتد، ممـــا أهلها للبناء 
علـــى ما تحقـــق من منجـــزات في هذا 
القطاع لتسهم فيه بقوة وفاعلية على 

الصعد المحلية واإلقليمية والدولية”.
 جـــاء ذلـــك لـــدى لقـــاء أمـــس، األميـــن 
العـــام للمنظمـــة العربية للهـــالل األحمر 
والصليـــب األحمـــر صالـــح التويجـــري، 
ورئيس هيئة الهالل األحمر الســـعودي 
الهـــالل  ورئيـــس  العويســـي،  جـــالل 
األحمر المصـــري رامي الناظر، ورئيس 
جمعية الهالل األحمر العراقي ياســـين 
عباس، ورئيـــس جمعية الهالل األحمر 
الفلســـطيني يونس الخطيب، بمناسبة 

زيارتهم إلى المملكة للتشـــرف بتقديم 
قـــالدة أبـــي بكـــر الصديـــق )رضـــي هللا 
عنـــه( مـــن الطبقـــة األولـــى إلـــى المقام 
الجاللـــة  صاحـــب  لحضـــرة  الســـامي 
وهللا  حفظـــه  المفـــدى  البـــالد  عاهـــل 
رعـــاه، تقديـــرا مـــن المنظمـــة العربيـــة 
للهالل األحمر والصليب األحمر لجهود 

جاللته البارزة في العمل اإلنساني.
 كمـــا حضر اللقـــاء نائب رئيس مجلس 
إدارة جمعيـــة الهالل األحمر البحريني 
علـــي مـــراد، واألميـــن العـــام لجمعيـــة 
بالوكالـــة  البحرينـــي  األحمـــر  الهـــالل 

مبارك الحادي.
 وخـــالل اللقـــاء، رحـــب الشـــيخ خالـــد 
بـــن عبـــدهللا آل خليفة بوفـــد المنظمة 
والصليـــب  األحمـــر  للهـــالل  العربيـــة 
الهـــالل  جمعيـــات  ورؤســـاء  األحمـــر، 

لهـــم طيـــب  األحمـــر العربيـــة، متمنيـــًا 
اإلقامـــة فـــي مملكـــة البحريـــن، معربـــا 
عن شـــكره وتقديره للـــدور الذي تقوم 
بـــه المنظمـــة العربيـــة للهـــالل األحمـــر 
والصليب األحمر لدعم العمل اإلنساني 
الجهـــود  المشـــترك، وتنســـيق  العربـــي 
فيمـــا بينهـــا، مثمنـــًا فـــي الوقت نفســـه 
التعـــاون القائم بيـــن المنظمة وجمعية 

الهالل األحمر البحريني.
 وأوضـــح أن مملكـــة البحريـــن ممثلـــة 
فـــي جمعية الهـــالل األحمـــر البحريني 
ال تدخـــر جهدًا في ســـبيل دعم برامج 
ومبـــادرات المنظمـــة على نحو يســـهم 
كافـــة  ومهـــارات  قـــدرات  تعزيـــز  فـــي 
األحمـــر  الهـــالل  جمعيـــات  منتســـبي 
والصليـــب األحمـــر في الوطـــن العربي 
من جهة، وتقديم المســـاهمات الالزمة 

أهدافهـــا  تحقيـــق  المنظمـــة  لتواصـــل 
المنشودة.

 مـــن جانبـــه، تقـــدم صالـــح التويجـــري 
بجزيـــل الشـــكر والتقدير للشـــيخ خالد 
بـــن عبـــد هللا آل خليفـــة علـــى حســـن 
االســـتقبال، مثنيـــًا علـــى جهـــوده فـــي 
رئاســـة الـــدورة الحالية للهيئـــة العامة 
للمنظمة لتحقيق ما يســـهم في تطوير 
والعمـــل  خصوصـــا،  المنظمـــة  عمـــل 
عمومـــًا  المشـــترك  العربـــي  اإلنســـاني 
والمنبثـــق من الحركة الدولية للصليب 
األحمر والهالل األحمر، مشـــيرًا إلى أن 
مملكـــة البحرين خطت خطوات كبيرة 
أهلتها لتبوء مكانة ريادية في صفوف 
الـــدول الداعمة لجهود الحركة الدولية 
وأهدافهـــا الراميـــة إلى دعم وتشـــجيع 

كافة أشكال وصور العمل اإلنساني.

المنامة - بنا

الشيخ خالد بن عبدالله يستقبل أمين عام الهالل والصليب األحمر

المنامة-بنا

صدر عن ولـــي العهد رئيس مجلس 
الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء 
األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة 
قرار رقم )69( لســـنة 2021 بتعديل 
المعاونـــة  الطبيـــة  المهـــن  قائمـــة 
لســـنة   )24( رقـــم  بالقـــرار  الصـــادرة 

2016، جاء فيه:

المـــادة األولـــى: ُيضاف بنـــد جديد 
إلـــى الفقـــرة )18( مـــن قائمـــة المهن 
الطبيـــة المعاونـــة الصـــادرة بالقـــرار 
رقـــم )24( لســـنة 2016، كمـــا ُتضاف 

فقـــرة جديـــدة برقـــم )28( إلى ذات 
القرار، وذلك على النحو اآلتي:

فقرة )18( بند جديد:
- تقني تخدير.

فقرة )28(:
28. تعزيز الصحة:

- أخصائي تعزيز صحة

المادة الثانية: علـــى المعنيين -كلٌّ 
فيمـــا يخصـــه- تنفيـــذ أحـــكام هـــذا 
القـــرار، وُيعمـــل به من اليـــوم التالي 
لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

تعديل قائمة المهن الطبية المعاونة مواصلة الدفع بالعالقات المتميزة مع الكويت
سمو ولي العهد رئيس الوزراء يهنئ بتشكيل الحكومة

جـــرى اتصـــال هاتفـــي بيـــن ولي 
العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
سلمان بن حمد آل خليفة وأخيه 
ولي عهد دولة الكويت الشقيقة 
األحمـــد  مشـــعل  الشـــيخ  ســـمو 

الجابر الصباح.
وأعـــرب صاحـــب الســـمو الملكي 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
أطيـــب  عـــن  االتصـــال  خـــالل 
الجديـــدة  للحكومـــة  تمنياتـــه 
بالتوفيق والسداد، متمنًيا لدولة 
مـــن  المزيـــد  الشـــقيقة  الكويـــت 

التقدم واالزدهار.
وأكد صاحب السمو الملكي ولي 
العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء 
على ما يجمع البلدين والشعبين 
الشـــقيقين علـــى كافـــة األصعدة 
متميـــزة،  أخويـــة  عالقـــات  مـــن 
معرًبا عن تطلعه لمواصلة تعزيز 
مختلـــف  فـــي  العالقـــات  هـــذه 

المجـــاالت والدفع بهـــا نحو آفاٍق 
التطلعـــات  يحقـــق  بمـــا  أوســـع 

المنشودة.
كما جرى اتصال هاتفي بين ولي 
العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
سلمان بن حمد آل خليفة وأخيه 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء بدولـــة 
الكويت الشـــقيقة ســـمو الشـــيخ 

صباح الخالد الحمد الصباح.
وخـــالل االتصال، أعرب صاحب 
العهـــد  ولـــي  الملكـــي  الســـمو 
عـــن  الـــوزراء،  مجلـــس  رئيـــس 
خالص تهانيه بمناســـبة تشـــكيل 
وأدائهـــا  الجديـــدة  الحكومـــة 
اليميـــن الدســـتورية، متمنًيـــا لها 
كل التوفيـــق والنجاح والســـداد 
فـــي تحقيـــق تطلعـــات الشـــعب 

الكويتي.
الروابـــط  عمـــق  ســـموه  وأكـــد 
األخويـــة والقواســـم التاريخيـــة 
المشـــتركة التـــي تربـــط البلديـــن 
وبحـــث  الشـــقيقين،  والشـــعبين 
التعـــاون  وتنميـــة  تعزيـــز  أطـــر 
الثنائـــي على مختلـــف األصعدة، 
بمـــا يعـــود بالخيـــر والنفـــع علـــى 

البلدين.

المنامة - بنا

سمو الشيخ صباح الخالد

قرار رقم )7 ـــ غ( ل�سنة 2021 باال�ستغناء عن العقار امل�ستملك  

بالقرار رقم )230( ل�سنة 2012 وامل�سجل باملقدمة رقم 1977/885 

على  بنـــاء  العمـــــراين  والتخطيـــط  البلديـــــــات  و�شـــــ�ؤون  الأ�شغــــــال  وزارة  اإن 

ب�شاأن   2009 ل�شنة   )  39  ( رقـــم  القانــــــ�ن  مبــــــ�جب  لهـــا  املخ�لــــة  ال�شالحيـــات 

ا�شتمــــالك العقارات للمنفعـــــة العامــــة قـد قـررت ال�شتغناء عن قــرار ا�شتمـــالك 

رقــم )230( ل�شنة 2012 ال�شادر على ملك زهـــراء حممــــ�د باديــن وعادل ون�شيمة 

وامل�شجل  املنامة  من  احلـــ�رة  يف  الكائن  حممد،  ميــرزا  بن  الكريــــم  عبد  اأبناء 

وذلك  الإ�شكاين،  احل�رة  م�شروع  اأجل  كان من  والذي   ،1977/885 رقم  باملقدمة 

لعدم لزومه لأعمال املنفعة العامة.

قرار رقم )6 ـــ غ( ل�سنة 2021 باال�ستغناء عن العقار امل�ستملك  

بالقرار رقم )219( ل�سنة 2012 وامل�سجل باملقدمة رقم 2007/5620 

على  بنــــاء  العمــــراين  والتخطيــــط  البلديـــات  و�شئــــــــ�ن  الأ�شغـــــــــال  وزارة  اإن 

ال�شالحيات املخ�لـــة لها مب�جب القانــــ�ن رقـــم ) 39 ( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمـــالك 

العقـــارات للمنفعـة العامــــة قـد قـــررت ال�شتغنــاء عن قـــرار ا�شتمــــالك رقم )219( 

ل�شنــة 2012 ال�شادر على ملك علي غــــــالم درويـــــــ�ش اأختــــر زاده، الكائـــن يف احلـــــــ�رة 

من املنــــــامــــة وامل�شجــــــل باملقدمــــة رقـــم 2007/5620، والذي كان من اأجل م�شـــروع 

احلـــ�رة الإ�شكانــي، وذلك لعـــدم لزومه لأعمال املنفعة العامة.

وعماًل باأحكام القانون امل�سار اإليه يعترب هذا االإعالن اإ�سعارًا ر�سميًا للمالك، 

وعلى املالك مراجعة وزارة االأ�سغال  �سئون البلديات والتخطيط العمراين 

lac@mun.gov.bh اإدارة اال�ستمالك والتعوي�ض على الربيد االلكرتوين

 لالطالع على كافة التفا�سيل املتعلقة باملو�سوع.

سمو الشيخ مشعل األحمد سمو ولي العهد رئيس الوزراء

المنامة - وزارة الخارجية

أعربت وزارة الخارجية عن تعاطف مملكة البحرين مع جمهورية السودان 
الشـــقيقة حكومًة وشـــعًبا فـــي حادث انهيـــار منجم للذهب بواليـــة كردفان 
غربـــي البـــالد؛ مما أســـفر عن وفاة العشـــرات من العمال، معبـــرًة عن خالص 
التعازي والمواســـاة ألهالي وذوي الضحايا وللحكومة والشـــعب الســـوداني 
الشـــقيق في هذا المصـــاب الجلل، داعيًة المولى القديـــر أن يتغمد الضحايا 

بواسع رحمته وغفرانه، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

تعاطف بحريني مع السودان في انهيار منجم للذهب
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80 % مـن المؤهليـن أخـذوا “المنشطـة”
السيد: الجرعة المعززة أثبتت فاعليتها في تخفيف المضاعفات

أكـــدت الرئيـــس التنفيـــذي لمراكـــز 
الرعايـــة الصحيـــة األوليـــة جليلـــة 
الســـيد فاعليـــة الجرعة المنشـــطة 
لفيـــروس  المضـــاد  التطعيـــم  مـــن 
كورونـــا “كوفيـــد - 19” فـــي رفـــع 
للجســـم  المناعيـــة  االســـتجابة 
الجديـــدة  التحـــورات  ظـــل  فـــي 
للفيـــروس، مشـــيرة إلـــى أنـــه تـــم 
80 % حتـــى  تطعيـــم مـــا نســـبته 
اليوم من إجمالـــي المؤهلين ألخذ 
الجرعـــة المنشـــطة مما يســـهم في 
حمايـــة المجتمع مـــن آثار المتحور 

الجديد.

وأشارت إلى دور الجرعة المنشطة 
فـــي مواجهـــة تحـــورات الفيروس 
حيث أثبتت فاعليتها في تخفيف 
المضاعفـــات المصاحبـــة للفيروس 
عنـــد الحـــاالت القائمـــة التـــي قـــد 
تســـتدعي تلقي العـــاج أو دخول 
العنايـــة المركـــزة أو التي قد تؤدي 

في بعض األحيان للوفاة.
إلـــى  االنتقـــال  مـــع  أنـــه  وأكـــدت 
المستوى األصفر وفق ألية اإلشارة 
الضوئيـــة، يجب أخذ الحذر وعدم 
التهـــاون، فـــي تطبيـــق اإلجراءات 
االحترازيـــة والتعليمـــات الصادرة 
مـــن الجهـــات الرســـمية للحـــد مـــن 

والمحافظـــة  الفيـــروس  انتشـــار 
على ما وصلنا إليه من مســـتويات 

مميزة في التعامل مع الجائحة.
بأخـــذ  الراغبيـــن  الســـيد  ودعـــت 
الجرعـــة المنشـــطة مـــن التطعيـــم 
المضاد لفيـــروس كورونـــا )كوفيد 
19( مـــن المؤهلين للحصول عليه، 
التوجه مباشـــرًة للمراكـــز الصحية 
دون الحاجـــة ألخـــذ موعـــد، حيث 
يتـــم اســـتقبال جميـــع المواطنيـــن 
لتلقـــي  المؤهليـــن  والمقيميـــن 
الجرعة المنشطة المراد تلقيها في 
المراكـــز الصحية التـــي تم اإلعان 

عنها مسبًقا.

وحثـــت الســـيد جميـــع المواطنين 
االلتـــزام  علـــى  والمقيميـــن 
باإلجـــراءات والتدابير االحترازية 
الصـــادر من قبـــل الفريـــق الوطني 
الطبي للتصـــدي للفيروس كورونا 
“كوفيـــد 19”، مـــن حيـــث االلتـــزام 
كغســـل  الصحيـــة  بالتعليمـــات 
اليدين، ولبـــس الكمامات وتطبيق 
االجتماعـــي،  التباعـــد  معاييـــر 
الفتـــًة إلـــى ضـــرورة التحلي بروح 
المســـؤولية المجتمعيـــة من خال 
االلتـــزام باإلجـــراءات االحترازيـــة 
واإلقبـــال على التطعيـــم والجرعة 

المنشطة منه.

المنامة - بنا

أعلنـــت وزارة الصحة عن إغاق 4 مطاعم 
غلًقا إدارًيا في كل من المحافظة الشمالية 
والعاصمـــة والمحـــرق مســـاء يـــوم أمـــس 
اإلجـــراءات  لمخالفتهـــم  الثاثـــاء،  األول 
االحترازيـــة واالشـــتراطات المعلـــن عنهـــا 
للتصـــدي لفيـــروس كورونـــا )كوفيـــد 19(، 
المدرجة تحت المستوى األصفر ضمن آلية 
اإلشارة الضوئية لمستوى انتشار فيروس 
اإلجـــراءات  اتخـــاذ  تـــم  حيـــث  كورونـــا، 
الازمـــة وإحالتهم للجهات القانونية. جاء 
ذلك خال الزيارات التفتيشية التي تمت 
بالتعـــاون والتنســـيق مـــع وزارة الداخلية، 
والســـياحة،  والتجـــارة  الصناعـــة  ووزارة 
وهيئة البحرين للســـياحة والمعارض، في 
إطار تكثيـــف الزيارات التفتيشـــية والتي 
تهـــدف إلـــى التأكـــد مـــن التـــزام المنشـــآت 
واإلجـــراءات  الصحيـــة  باالشـــتراطات 
المدرجة ضمن المستوى األصفر وفق آلية 
اإلشارة الضوئية لمستوى انتشار فيروس 
كورونا. وقد قام مفتشـــو الجهات المعنية 
برصـــد عدد من المخالفات خال الزيارات 
التفتيشـــية، إذ تمت زيارة 248 منشأة من 
المطاعـــم والمقاهـــي، ومخالفـــة 23 منهـــا 
لعـــدم االلتـــزام باإلجـــراءات االحترازيـــة، 

حيـــث تـــم اتخـــاذ اإلجـــراءات القانونيـــة 
الازمـــة تجاههـــم. من جانـــب آخر وخال 
الزيارات التفتيشـــية للصالونـــات التي بلغ 
عددهـــا 24 زيـــارة تم مخالفـــة 10محات 
االشـــتراطات  خالفـــوا  رجاليـــة  حاقـــة 
الصحيـــة المطلوبـــة، وإغـــاق 3 منها غلقا 
إداريـــا، وتحريـــر محاضر متابعـــة لها. إلى 
ذلـــك، دعـــت وزارة الصحـــة الجميـــع إلـــى 
مواصلـــة االلتـــزام والتحلـــي بالمســـؤولية 
العاليـــة، واإلباغ الفوري عن أي مخالفات 
أو تجـــاوزات يتـــم رصدهـــا، موضحـــة أن 
لتأميـــن  تأتـــي  المهمـــة  الخطـــوات  هـــذه 
الصحة العامة للحد من انتشـــار الفيروس 

وضمان صحة وسامة الجميع.

إغالق 4 مطاعم و3 محالت حالقة رجالية

بالمستشـــفى  المعديـــة  األمـــراض  استشـــاري  أكـــد 
العســـكري عضـــو الفريـــق الوطني الطبـــي للتصدي 
لفيروس كورونا )كوفيد - 19( المقدم طبيب مناف 
القحطانـــي، أن المؤشـــرات على المســـتوى العالمي 
والوطني والمبنية على عدد حاالت الوفاة من بين 
الحاالت القائمة وتلك التي يتطلب وضعها الصحي 
تلقـــي العـــاج فـــي المستشـــفى والدخـــول للعنايـــة 
المركـــزة ، تؤكـــد أن المتحـــور الجديـــد )أوميكرون( 
وإن كان ســـريع االنتشـــار إال أن مضاعفاته أقل من 
المتحورات السابقة لفيروس كورونا، خصوصا عند 
الحـــاالت القائمـــة الحاصلة على الجرعة المنشـــطة 
من التطعيم المضاد لفيروس كورونا )كوفيد - 19(.

وأشـــار القحطانـــي إلـــى أهميـــة الجرعـــة المنشـــطة 
فـــي رفـــع االســـتجابة المناعيـــة للجســـم، وتخفيف 
المضاعفات التي تؤدي لتلقي العاج في المستشفى 
عنـــد اإلصابة بفيروس كورونـــا، الفتا إلى أن جميع 
المؤشـــرات على المســـتوى العالمي والوطني تؤكد 

أهمية الجرعة المنشـــطة حتى فـــي ظل التحورات 
الجديـــدة للفيـــروس حيث إنها تســـاهم في اإلبقاء 
على مســـتوى فاعلية التطعيم تســـاهم في تخفيف 
مضاعفات الفيروس التي تؤدي في بعض األحيان 
لتلقـــي العاج في المستشـــفى والعنايـــة المركزة أو 

تلك التي تؤدي ال قدر هللا للوفاة.
وشـــدد القحطانـــي علـــى أهميـــة مواصلـــة الجهـــود 
التـــزام  الفيـــروس  مـــع  التعامـــل  لتعزيـــز مســـارات 
الجميـــع باإلجـــراءات االحترازيـــة واإلقبـــال علـــى 
التطعيم بجرعاته الكاملة والجرعة المنشـــطة التي 
أثبتـــت المؤشـــرات العالمية والوطنيـــة أهميتها في 
تعزيز مناعة الجسم وتخفيف األعراض المصاحبة 

للفيروس.

المنامة - وزارة الصحة

القحطاني: مضاعفات “أوميكرون” 
أقل من المتحورات السابقة

رغم انتشاره السريع... ومحاربته يتطلب أخذ “المنشطة”

ال توجد أي حالة بالعناية في ظل “أوميكرون”
السلمان: “المنشطة” تساهم في رفع االستجابة المناعية للجسم

المعديـــة  األمـــراض  استشـــارية  أكـــدت  
الســـلمانية  الباطنيـــة بمجمـــع  واألمـــراض 
الطبـــي  الوطنـــي  الفريـــق  الطبـــي، عضـــو 
للتصدي لفيروس كورونا جميلة الســـلمان 
للتصـــدي  المبذولـــة  الجهـــود  اســـتمرار 
لفيـــروس كورونـــا علـــى كافـــة األصعـــدة، 
موضحـــًة أن مملكـــة البحرين تحرص في 
مختلـــف مراحـــل التعامـــل مـــع الفيـــروس 
على االســـتناد إلـــى منهجيـــة علمية لدعم 
القـــرارات الصادرة من الجهات المعنية بما 
يرفد الجهود الوطنية ويدعم حفظ صحة 
وسامة المواطنين والمقيمين في مملكة 
البحرين. وأشارت السلمان إلى أن الفريق 
الوطني الطبي للتصـــدي لفيروس كورونا 
)كوفيـــد19-( يتابـــع بشـــكل مكثـــف علـــى 
المســـتوى العالمـــي والوطنـــي التطـــورات 
بشـــأن الفيـــروس خاصـــة فـــي ظـــل ظهور 
المتحـــور الجديـــد )أوميكـــرون( ، مشـــيرًة 
إلـــى أنـــه عنـــد مقارنـــة المتحـــور الجديـــد 
بالمتحـــورات األخـــرى نجـــد أن الحـــاالت 

القائمة التـــي تطلب وضعها الصحي تلقي 
العاج في العناية المركزة بذروة المتحور 
)دلتـــا( وصلـــت إلـــى 385 حالـــة بينمـــا مـــع 
ظهـــور المتحـــور )أوميكـــرون( نجـــد أنه ال 
توجـــد أي حالـــة يتطلب وضعهـــا الصحي 
تلقـــي العـــاج فـــي العناية المركـــزة، وهذا 
مـــا يؤكـــد أن المتحـــور الجديـــد وإن كان 
ســـريع االنتشـــار إال أن مضاعفاته ليســـت 
بدرجـــة المتحـــورات األخـــرى، خاصة بين 
الحاصليـــن علـــى كامل جرعـــات التطعيم 
والجرعـــات  كورونـــا  لفيـــروس  المضـــاد 
المنشـــطة منـــه، مؤكـــدة أهميـــة الجرعـــة 
المنشـــطة فـــي رفـــع االســـتجابة المناعية 
للجســـم. وجددت السلمان الدعوة للجميع 
لإلقبال على التطعيم والجرعة المنشـــطة 
منه واالســـتمرار بذات الزخم في االلتزام 
باإلجـــراءات االحترازيـــة حيـــث إن ذلـــك 
كله يشـــكل على الدوام الفـــارق في نجاح 
الجهـــود الوطنيـــة فـــي التصـــدي لفيروس 

كورونا.

الدكتورة جمــيــلـة الســلمان
استشارية األمراض المعدية بمجمع السلمانية الطبي

عضو الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد-19)

مملكة البحرين تحرص في مختلف مراحل التعامل مع 
الفيروس على االستناد إلى منهجية علمية لدعم القرارات 

الصادرة من الجهات المعنية

المتحور الجديد وإن كان سريع االنتشار إال أن مضاعفاته 
ليست بدرجة المتحورات األخرى، خــاصة بين الحاصليــن 

التـطعيم والجـــرعـــة المنشطـــة منه

متوسـط 10 أيــــام

فـي ذروة
المتحـــور (دلـــتـــا) 

1000
حـالــة

ال تــوجد أي حالـــة
في ظــل المتـحور

(أوميكرون)

العنـــاية
0المركزة

صفر

عند مقارنة المتحور الجديد (أومـيكرون) بالمتحورات األخــرى نجد:

الدكتـــورة جليـــلة الســـيد
الرئيس التنفيذي لمراكز الرعاية الصحية األولية

مع االنتقال إلى المستوى األصفر، يجب أخذ الحذر 
وعدم التهاون، فــي تطبيـــق اإلجـــراءات االحــترازية 
للحد من انتشار الفيــروس، إلى جانـــب اإلقبال عــلى 

التطعيــــم والجرعة المنـــشطة منه

من المؤهلين أخذوا الجرعة المنشطة مما 
يسهم في حماية المجتمع من آثار المتحور 

الجديد للفيروس

 الجرعة المنشطة أثبتت فاعليتها في رفـع 
 االستجابة المناعية للجــسم في ظل التحورات
 الجديدة لفيروس كورونا وتخفيف المضاعفات
المــصـــاحـــبة للفيـــروس عنــــد الحاالت القـائمة

%80

 اآللية المحدثة لإلشارة الضوئية تعتمد على
 المتوسط اليومي لعدد الحاالت في العناية المركزة،

 والحس المسؤول والوعي المجتمعي هو المّكمل
للقرارات الصادرة للحد من انتشار فيروس كورونا

اإلقبال على التطعيم والجرعة المنشطة لكل الفئات 
العمرية المؤهلة يدعم جهود الحملة الوطنية للتطعيم 

في ظل االنتشار العالمي للمتحور الجديد (أوميكرون).

االلتزام باإلجراءات االحترازية المعلن عنها ركيزة 
مهمة لمواصلة البناء على ما تحقق من إنجازات في 
إطار الخطط الموضوعة للتصدي للفيروس والحفاظ 

على صحة وسالمة الجميع.

الدكتـــور وليد خليفة المانع
وكيل وزارة الصحة

عضو الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد19-)

دعوة الجميع إلى االلتزام 
باإلجراءات االحترازية 

واإلقبال على التطعيم 
بجرعاته الكاملة

اآللية المحدثة لإلشارة تعتمد المتوسط 
اليومي للحاالت بالعناية المركزة

المانع: الحس المسؤول والوعي المجتمعي هو المّكمل للقرارات الصادرة

أكـــد وكيـــل وزارة الصحة عضـــو الفريق الوطني 
 - )كوفيـــد  كورونـــا  لفيـــروس  للتصـــدي  الطبـــي 
19( وليـــد المانـــع أن الحـــس المســـؤول والوعـــي 
المجتمعـــي هـــو المّكمل للقـــرارات الصـــادرة عن 
انتشـــار فيـــروس  مـــن  للحـــد  المعنيـــة  الجهـــات 
كورونا، فااللتزام باإلجراءات االحترازية المعلن 
عنها ركيـــزة مهمة لمواصلة البناء على ما تحقق 
مـــن إنجـــازات فـــي إطـــار الخطـــط الموضوعـــة 
للتصدي للفيروس والحفاظ على صحة وسامة 
المواطنيـــن والمقيمين، الفًتـــا إلى أهمية اإلقبال 
علـــى التطعيم لكل الفئات العمرية المؤهلة دعًما 
لجهود الحملة الوطنية للتطعيم، وضرورة إكمال 
الجرعات المطلوبة وأخذ الجرعة المنشـــطة في 

وقتها المحدد في ظل االنتشار العالمي للمتحور 
الجديد )أوميكرون(.

المحدثـــة  اآلليـــة  بـــأن  التذكيـــر  المانـــع   وجـــدد 
فيـــروس  انتشـــار  لمســـتوى  الضوئيـــة  لإلشـــارة 
كورونا، والذي على أساســـه يتـــم فتح أو إغاق 
القطاعات المختلفـــة في مملكة البحرين، تعتمد 
على المتوسط اليومي لعدد الحاالت في العناية 
المركـــزة، والتي لم تشـــهد مملكـــة البحرين فيها 

أية زيادة في األيام الماضية
الطبـــي  الوطنـــي  الفريـــق  أن  المانـــع  وأوضـــح   
أعلـــن كإجراء اســـتباقي عـــن االنتقـــال احترازًيا 
للمســـتوى األصفـــر وفق آليـــة اإلشـــارة الضوئية 
لمســـتوى انتشـــار فيروس كورونا بـــدًءا من يوم 
األحـــد الموافـــق 19 ديســـمبر 2021 لغايـــة يـــوم 

االثنيـــن الموافـــق 31 ينايـــر 2022، وذلـــك فـــي 
إطـــار اإلجـــراءات االحترازية مـــن أجل مواصلة 
جهود الحفـــاظ على صحة وســـامة المواطنين 
االلتـــزام  لضـــرورة  الجميـــع  داعًيـــا  والمقيميـــن، 
بإجـــراءات المســـتوى األصفر والتـــي تم اإلعان 
عنهـــا مســـبقًا باعتبار هـــذا االلتزام ركيـــزة نجاح 

كافة الجهود.
المواطنيـــن  كافـــة  المانـــع  دعـــا  الختـــام،   وفـــي 
باإلجـــراءات  االلتـــزام  لمواصلـــة  والمقيميـــن 
االحترازيـــة والتدابيـــر الوقائيـــة المعلن عنها من 
قبـــل الفريق الوطنـــي الطبي للتصـــدي لفيروس 
كورونـــا والجهات المعنية لدعم الجهود الوطنية 
الهادفة إلى حماية المجتمع وأفراده من انتشـــار 

الفيروس ومتحوراته.

المنامة - بنا

التزام  خالل  من  يكون  الفيروس  مع  التعامل  مسارات  تعزيز 
التطعيم  على  واإلقبال  االحترازية  باإلجراءات  الجميع 

بجرعاته الكاملة والجرعة المنشطة منه.

المقدم طبيب مناف القحطاني
 استشاري األمراض المعدية بالمستشفى العسكري

عضو الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد-19)

أن المتحور الجديد (أوميكرون) وإن كان سريع االنتشار إال أن 
مضاعفاته أقل من المتحورات السابقة لفيروس كورونا

خصوصًا عند الحاالت القائمة الحاصلة على الجرعة المنشطة.

أهمية الجرعة المنشطة حتى في ظل التحورات الجديدة 
للفيروس حيث إنها تساهم في تعزيز مناعة الجسم، 

واإلبقاء على مستوى فاعلية التطعيم وتخفيف األعراض 
المصاحبة للفيروس.
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