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ك���ان���وا م���ج ��رد اأط ��ف���ال
«نيوي�ورك تايم�ز» الأمريكي�ة تن�ص�ر عل�ى �صدر

�صف�ح�ت�ه��ا الأول�ى �ص�ور اأطف�ال غ�زة ال�ص�هداء
نـشــرت صحيفة «نـيــويــورك تــايـمــز» األمريكية على صدر
صـفـحـتـهــا األول ـ ــى أس ـم ــاء وصـ ــور وت ـفــاص ـيــل ح ـيــاة األط ـفــال
يوما في
الفلسطينيين الذين استشهدوا خــال حــرب ال ــً 11
غزة ،في محاولة لرسم صورة قريبة للمجزرة الوحشية التي
تعرض لها األطفال على يد االحتال اإلسرائيلي .واستشهد
ـومــا مــن ال ـعــدوان اإلســرائـيـلــي  66طـفـ ً
ا دون سن
خــال  11يـ ً
الثامنة عشرة في غزة ،وفقً ا لتقارير أول ّية.
المعنون «كــانــوا
وقــالــت الصحيفة فــي ُمستهل تقريرها ُ
مجرد أطفال» :إنه بعد دقائق قليلة من بدء أول غارة جوية
لـجـيــش االح ـت ــال اإلســرائ ـي ـلــي عـلــى ق ـطــاع غ ــزة الـمـحــاصــر،
اسـتـشـهــد الـطـفــل بـ ــراء ال ـغــرب ـلــي ،الـ ــذي ال ي ـت ـجــاوز ع ـمــره 5
أيضا في الضربة نفسها
سنوات ،في جباليا بغزة ،واستشهد ً
عاما) مساء يوم  10مايو ،لتليهما
الطفل مصطفى عبيد (ً 16
قافلة من الشهداء الصغار مع استمرار العدوان اإلسرائيلي
الوحشي.
وف ــي الــوقــت ذات ــه تـقــريـ ًبــا ،اسـتـشـهــد  4أط ـفــال مــن أبـنــاء
عمومة ،يــزن المصري (عــامــان) ،مــروان المصري ( 6أعــوام)،
عاما) ،في
رهف المصري ( 10أعــوام) ،إبراهيم المصري (َ 11
قصف إسرائيلي على بيت حانون وغزة.
ووصـ ــف اب ــن عـمـهــم مـخـلــص ال ـم ـصــري األمـ ــر بــأنــه «ك ــان
ُمدمرا ،واأللم ال يوصف في العائلة».
وذك ــرت الصحيفة أنــه عندما ُطـلــب مــن أهــالــي األطـفــال
الشهداء وصف شعورهم ،أجابوا بعبارة بسيطة :إنها إرادة اهلل.
وك ــان صــوتـهــم أق ــرب إل ــى الـهـمــس .وم ــع كـلـمــات ال تنقل
االستسام ،تحدثوا عن أحام أطفالهم الشهداء وكيف كانوا
يريدون أن يكبروا ليصبحوا أطباء وفنانين وقادة.

{ ال�صفحة الأولى من �صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية.

اعتم�اد تطبيق�ات كورون�ا للتنق�ل بي�ن دول الخلي�ج
اعتمد وزراء الصحة بــدول
مجلس الـتـعــاون ل ــدول الخليج
الـ ـع ــربـ ـي ــة الـ ــدل ـ ـيـ ــل ال ـخ ـل ـي ـجــي
االسـ ـ ـت ـ ــرش ـ ــادي السـ ـتـ ـخ ــدام ــات
لقاحات كوفيد ،19-كما اعتمدوا
التطبيقات الرسمية المرتبطة
بــال ـجــائ ـحــة ف ــي دول الـمـجـلــس
ل ـل ـت ـن ـقــل ب ـي ـن ـه ــا ،والـ ـعـ ـم ــل مــع
الجهات المعنية بكل دولة على

رب ــط ه ــذه الـتـطـبـيـقــات بطبقة
ت ـك ــام ــل إل ـك ـت ــرون ـي ــة ب ـي ــن تـلــك
التطبيقات عــن طــريــق مجلس
الصحة لــدول مجلس التعاون،
إض ـ ــاف ـ ــة إلـ ـ ــى الـ ـم ــوافـ ـق ــة ع ـلــى
دراسة فحص التسلسل الجيني
ل ـف ـي ــروس ك ــوفـ ـي ــد 19-ف ــي دول
الـمـجـلــس ،واع ـت ـمــاد الـمـيــزانـيــة
الخاصة بهذه الدراسة.

ج ــاء ذل ــك خ ــال االجـتـمــاع
االس ـت ـث ـنــائــي ال ـخ ــام ــس ل ـ ــوزراء
الـ ـصـ ـح ــة ال ـخ ـل ـي ـج ـي ـي ــن أم ــس
بــرئــاســة فــائ ـقــة ال ـصــالــح وزي ــرة
الصحة رئيس الدورة الحالية.
وأك ـ ـ ـ ـ ـ ــد ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء أهـ ـمـ ـي ــة
االستمرار وااللتزام باإلجراءات
االحترازية المعتمدة ،واالعتماد
على التطبيقات المعتمدة في

دول المجلس ،كما أكدوا أهمية
االستمرار في تبادل المعلومات
ب ـي ــن دول ال ـم ـج ـلــس وب ـخــاصــة
ف ـي ـم ــا ي ـت ـع ـل ــق ب ــال ـم ـس ـت ـج ــدات
والـتـحــورات في فيروس كوفيد-
 19واإلجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات االح ـ ـتـ ــرازيـ ــة
واللقاحات المتوافرة وفعاليتها.
(التفاصيل ص(3

«وزي�ر ال�ص�ورى والن�واب» :اأولوي�ة الحكوم�ة الت�ص�دي لكورونا..
ونق ّي�م الت�ص�ريعات الت�ي �ص�ت�صدر خ�ال الإج�ازة البرلماني�ة
كتب أحمد عبداحلميد:
أكد وزير شؤون مجلسي الشورى والن ّواب
غانم بن فضل البوعينين أن الحكومة أعطت
األولوية القصوى للتصدي لجائحة فيروس
كورونا ،مشيرا إلى أن الحكومة لديها أولويات
فــي تقديم مـشــاريــع الـقــوانـيــن والـتــي ترتبط
بـبــرنــامــج عـمــل الـحـكــومــة أو رؤي ــة البحرين
 ،2030وعلى ذلــك فــإن القوانين التي تمس
هــذيــن األمــريــن سـيـكــون لـهــا األول ــوي ــة ،الفتا

إلــى أن هناك مرحلة تقييم حاليا لتحديد
التشريعات التي ستصدر كمراسيم بقوانين
خ ــال اإلجـ ـ ــازة الـبــرلـمــانـيــة أو س ـت ـحــال إلــى
السلطة التشريعية خال دور االنعقاد القادم.
جـ ـ ــاء ذلـ ـ ــك خـ ـ ــال اإليـ ـ ـج ـ ــاز اإلع ــام ــي
الـ ـحـ ـك ــوم ــي ال ـ ـ ــذي ن ـ ّـظـ ـم ــه م ــرك ــز االتـ ـص ــال
الــوطـنــي بــالـتـعــاون مــع وزارة ش ــؤون مجلسي
الشورى والن ّواب .وأشار إلى أن مشروع قانون
«التقاعد» ُأحيل إلى السلطة التشريعية ويتم
دراسـتــه حاليا فــي لجنة الـخــدمــات بمجلس

ال ـ ـنـ ــواب وم ـ ــن ال ـم ـت ــوق ــع ع ــرض ــه خ ـ ــال دور
االنعقاد القادم.
وكشف عــن أن الحكومة تسلمت أسماء
أع ـضــاء الـسـلـطــة الـتـشــريـعـيــة الممثلين في
لـجـنــة تــوجـيــه ال ــدع ــم الـمـشـتــركــة ف ــي م ــارس
ال ـمــاضــي ،والـحـكــومــة ب ـصــدد إعـ ــداد فريقها
الخاص بناء على المستجدات ،مشيرا إلى
أن قضية كورونا وراء تأجيل تشكيل الفريق
الحكومي الخاص بإعادة توجيه الدعم.
(التفاصيل ص(4

نهرا :الفيديو المتداول ب�صاأن اأجهزة الفح�ص ال�صريع م�صلل
(التفاصيل ص(3

اإح�ال��ة  4م�ت�ه�م�ي��ن اإل�ى المح�اكم��ة
ل�صي�د الدلفي�ن ف�ي المي�اه الإقليمية
{ الدالفين المضبوطة.

(التفاصيل على صفحة قضايا وحوادث)

من أولئك األطفال الذين نقلت الصحيفة قصة حياتهم
عاما) التي استشهدت في  12مايو
القصيرة نادين عواد (ً 16
الجاري.
وكانت طالبة متفوقة تتحدث اإلنجليزية بطاقة وعلمت
نفسها العزف على البيانو ،وشاركت في برنامج للتعايش بين
اليهود والعرب.
وأشارت الصحيفة إلى أن أطفال غزة نشأوا وسط انتشار
الفقر والـبـطــالــة ،وال يمكنهم السفر بحرية خ ــارج القطاع
بسبب الحصار ،كما أنهم يعيشون تحت التهديد المستمر
ـامــا لـتــرى أربــع
بــالـحــرب ،وال تحتاج إلــى العيش ســوى  15عـ ً
هجمات إسرائيلية وحشية ،وكل شخص تقريبا في غزة يعرف
شخص ًا استشهد بالضربات اإلسرائيلية.
وقالت عا أبوحسب اهلل ،أخصائية نفس األطفال في غزة،
لنيويورك تايمز« :عندما أفكر في األطفال الذين استشهدوا،
أفكر أيض ًا في األطفال الذين نجوا ،والذين تم انتشالهم من
تحت األنقاض وفقدوا أطرافهم ،أو أولئك الذين سيذهبون
إلى المدرسة ليعلموا هناك أن صديقهم استشهد».
وبـ ّيـنــت «ن ـيــويــورك تــايـمــز» أنـهــا اسـتـقــت هــويــات األطـفــال
الشهداء وصورهم وظــروف استشهادهم من آبائهم وأقاربهم
والمدرسين فــي غــزة والمنظمات الحقوقية الــدوايــة إضافة
إلى المسؤوليين الفلسطينيين ووسائل التواصل االجتماعي
والمؤسسات اإلخبارية.
وقال خبراء الصحة العقلية والمنظمات المستقلة التي
تعمل مــع األطـفــال فــي غــزة إنهم يعانون مــن اضـطــرابــات ما
بعد الصدمة والخوف المزمن والقلق ،ويمكن أن تنتج هذه
المشاعر كوابيس منهكة ،بحسب الصحيفة.
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وزيرة ال�صحة تتراأ�س اجتماع وزراء ال�صحة بدول التعاون
تـ ـ ــرأسـ ـ ــت األس ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــاذة ف ــائ ـق ــة
بـ ـ ـن ـ ــت س ـ ـع ـ ـيـ ــد ال ـ ـ ـصـ ـ ــالـ ـ ــح وزيـ ـ ــرة
ال ـ ـص ـ ـحـ ــة االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع الـ ـخ ــام ــس
االسـ ـتـ ـثـ ـن ــائ ــي لـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ال ـص ـح ــة
لمجلس الـصـحــة ل ــدول مجلس
ال ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــاون الـ ـ ـ ــذي عـ ـق ــد بـ ـمـ ـق ــر
األمـ ــانـ ــة ال ـع ــام ــة لـ ـ ــدول مـجـلــس
ال ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــاون فـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــاص ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــة
الـسـعــوديــة بــالــريــاض صـبــاح أمــس
ال ـس ـبــت ال ـم ــواف ــق 2021/5/29م،
وذلــك بــدعــوة كــريـمــة مــن األمـيــن
الـ ـع ــام ل ـم ـج ـلــس الـ ـتـ ـع ــاون ل ــدول
الـخـلـيــج الـعــربـيــة الــدك ـتــور نايف
فالح مبارك الحجرف .وقد سبقه
االجـ ـتـ ـم ــاع ال ـت ـح ـض ـيــري لـلـجـنــة
وكالء وزرات الصحة يوم الجمعة
ال ـم ــواف ــق 2021/5/28م ،والـ ــذي
هـ ــدف م ـنــاق ـشــة ال ــوض ــع ال ــراه ــن
ومـ ـسـ ـتـ ـج ــدات ج ــائـ ـح ــة فـ ـي ــروس
ك ــورون ــا ك ــوفـ ـي ــد  19والـ ـخـ ـط ــوات
الـ ـمـ ـتـ ـخ ــذة ف ــي ال ــدول األعـ ـض ــاء
لمواجهة الفيروس.
وخالل الجلسة االفتتاحية؛
ال ـت ــي ش ــارك فـيـهــا وزراء الصحة
فـ ـ ــي دول الـ ـمـ ـجـ ـل ــس واألمـ ـ ـي ـ ــن
الـ ـع ــام ل ـم ـج ـلــس الـ ـتـ ـع ــاون ل ــدول
الخليج العربية ورئيس مجلس
الـصـحــة لـ ــدول الـخـلـيــج الــدكـتــور
سـلـمــان الــدخـيــل ،ألـقــت األس ـتــاذة
فـ ــائ ـ ـقـ ــة ب ـ ـنـ ــت سـ ـعـ ـي ــد الـ ـص ــال ــح
وزي ـ ـ ـ ــرة الـ ـصـ ـح ــة رئـ ـيـ ـس ــة ال ــدورة
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
ترحيبية ،نقلت تحيات صاحب

ال ـس ـمــو ال ـم ـل ـكــي األمـ ـي ــر سـلـمــان
بــن حـمــد آل خليفة ول ــي العهد
رئـيــس مجلس الوزراء ,وتمنيات
سموه بنجاح االجتماع وتحقيق
األهداف المرجوة منه.
وقدمت التهنئة بذكرى مرور
 40ع ــامـ ـ ًا ع ـلــى تــأس ـيــس مجلس
الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاون الـ ـخـ ـلـ ـيـ ـج ــي ،مـ ـشـ ـي ــرة
إلـ ــى اإلن ـ ـجـ ــازات ال ـ ـتـ ــي تـحـقـقــت
ع ـل ــى مـ ـ ــدى الـ ـعـ ـق ــود ال ـم ــاض ـي ــة،
ومـعــربــة عــن تمنياتها للمجلس
ب ــال ـت ــوف ـي ــق واالس ـت ـم ــرار لـتـطــويــر
آلـ ـي ــات ع ـم ـلــه وال ـم ـحــاف ـظــة على
مـ ـنـ ـظ ــوم ــة ال ـ ـع ـ ـمـ ــل ال ـخ ـل ـي ـج ــي
المشترك.
وشـ ـك ــرت الـ ـجـ ـه ــود الـحـثـيـثــة
المستمرة من قبل األمانة العامة
ل ـ ـ ــدول م ـج ـل ــس ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون لـ ــدول
الخليج العربية ومجلس الصحة
لـ ـ ـ ــدول مـ ـجـ ـل ــس الـ ـتـ ـع ــاون الـ ـت ــي
تسعى لتطوير الخدمات الصحية
بدول الخليج ،وخصوصا الجهود
الجبارة التي اتخذتها دول مجلس
الـ ـتـ ـع ــاون ل ـل ـت ـص ــدي ل ـل ـف ـي ــروس،
والـتــي كــانــت مــرتـكــز ًا للنجاح في
مواجهة فيروس كــورونــا (كوفيد-
 )19وأسهم بشكل كبير في حفظ
صحة وسالمة جميع المواطنين
والمقيمين في دول المجلس.
ومـ ـ ــن ج ــانـ ـب ــه أكـ ـ ــد ال ــدكـ ـت ــور
نـ ــايـ ــف فـ ــالح مـ ـب ــارك الـ ـحـ ـج ــرف
األمـ ـ ـ ـي ـ ـ ــن الـ ـ ـع ـ ــام أهـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــة ع ـق ــد
هـ ــذا االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع االس ـ ـت ـ ـث ـ ـنـ ــائـ ــي

{ وزيرة ال�صحة خالل اجتماع وزراء ال�صحة بدول مجل�س التعاون.
الـخــامــس لـلـجـنــة وزراء الصحة
بـ ـ ـ ــدول الـ ـمـ ـجـ ـل ــس لـ ـت ــأكـ ـي ــد دور
المجلس التنسيقي مــع وزارات
الصحة بدول المجلس ولمناقشة
الوضع الحالي في وزارات الصحة
بــدول المجلس ،داعـيــا الــى المو
اصلة بعزم لتحقيق األهداف ال
مــرجــوة مــن خ ــالل تسخير كافة
اإلم ـكــان ـيــات وال ـطــاقــات البشرية
في سبيل عودة الحياة لطبيعتها
فــي أق ــرب وق ــت ممكن ومــواصـلــة
الـ ـحـ ـف ــاظ ع ـل ــى ص ـح ــة وس ــالم ــة
أف ــراد المجتمع مــن المواطنين
وال ـم ـق ـي ـم ـي ــن ف ــي دول مـجـلــس
التعاون.
وقد تضمن برنامج االجتماع
االسـ ـتـ ـثـ ـن ــائ ــي ال ـ ـخـ ــامـ ــس عـ ــددا

م ـ ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــواضـ ـ ـ ـي ـ ـ ــع الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي ت ــم
خ ـ ــاللـ ـ ـه ـ ــا اسـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــراض الـ ــوضـ ــع
ال ـ ــراه ـ ــن فـ ــي الـ ـ ـ ــدول األع ـ ـضـ ــاء،
واسـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــراض م ـخ ــرج ــات ل ـج ـن ــة
ال ــوك ــالء حـ ــول إجـ ــراءات التنقل
والسفر بين دول مجلس التعاون
لألشخاص المحصنين ،والدليل
الـخـلـيـجــي الس ـت ـخ ــدام ــات لـقــاح
ك ــوف ـي ــد  ،19إل ـ ــى ج ــان ــب دراس ــة
فحص التسلسل الجيني لعينات
كوفيد .19
وبعد المناقشات والمداوالت
ق ـ ـ ـ ـ ـ ــرر ال ـ ـ ـ ــوزراء ف ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــان
الـ ـخـ ـت ــام ــي ع ــددا مـ ــن ال ـ ـقـ ــرارات
ال ـت ــي اع ـت ـم ــده ــا الـ ـ ـ ـ ــوزراء ،حـيــث
ت ـض ـم ـنــت ال ـتــوص ـيــات االس ـت ـمــرار
ف ــي مـ ـج ــابـ ـه ــة فـ ـ ـي ـ ــروس كـ ــورونـ ــا

الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـج ــد ،والـ ـ ـت ـ ــي ت ـ ـعـ ــزز مــن
الـتـنـسـيــق وال ـت ـع ــاون ب ـيــن ال ــدول
األعضاء.
ثمنت
وف ــي خـتــام االج ـت ـمــاع ّ
رئ ـيــس الـ ـ ــدورة ال ـحــال ـيــة الــوزيــرة
«ال ـص ــال ــح» ج ـه ــود األمـ ـي ــن ال ـعــام
لمجلس الـتـعــاون ل ــدول الخليج
الـعــربـيــة وحـ ــرص وزراء الصحة
بـ ـ ـ ــدول م ـج ـل ــس ال ـ ـت ـ ـع ـ ــاون ع ـلــى
مـكــافـحــة ال ـمــرض والـتـعــامــل مع
كـ ــل الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـج ــدات بـ ـم ــا يـضـمــن
ســالمــة الـمــواطـنـيــن والمقيمين
ب ــدول الـخـلـيــج وتـمـتـعـهــم بأعلى
م ـ ـس ـ ـتـ ــويـ ــات ال ـ ـص ـ ـحـ ــة ،وت ــأكـ ـي ــد
ضرورة االلتزام التام باإلجراءات
االحترازية والوقائية مع ضرورة
المبادرة بأخذ التطعيم.
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منظوم ��ة اأم� ��نية م�ت�كام�ل� ��ة لتنفي ��ذ ق ��رارات مكافح ��ة جائح ��ة كورون ��ا
ت ـت ــاب ــع م ــدي ــري ــات ال ـشــرطــة
ب ــالـ ـمـ ـح ــافـ ـظ ــات وك ـ ـ ــل اإلدارات
األمـنـيــة المعنية ،جـهــودهــا على
م ـ ـ ــدار ال ـ ـسـ ــاعـ ــة ،فـ ــي إط ـ ـ ــار أداء
الـمـهــام والـنـهــوض بالمسؤوليات
ال ـم ـنــوطــة بـ ـ ــوزارة الــداخ ـل ـيــة من
منطلق دوره ــا الفاعل فــي فريق
الـ ـبـ ـح ــري ــن ال ـ ــوطـ ـ ـن ـ ــي ،وت ـن ـف ـي ــذ
سـيــاســاتـهــا وإج ــراءاتـ ـه ــا الـهــادفــة
ل ـل ـح ــد م ـ ــن تـ ــداع ـ ـيـ ــات ج ــائ ـح ــة
ك ــورون ــا ع ـبــر تـطـبـيــق اإلجـ ـ ــراءات
االح ـتــرازيــة ال ـم ـقــررة ،بما يسهم
ف ــي ن ـهــايــة ال ـم ـط ــاف ف ــي ت ـجــاوز
جائحة كــورونــا ،وبــث الطمأنينة
لــدى المواطنين والمقيمين في
الوصول إلى بر األمان.
وت ــأت ــي ه ــذه اإلجـ ـ ـ ــراءات ،في
سياق الجهود األمنية التي تهدف
بشكل أســاســي فــي هــذه المرحلة
إلــى تعزيز السالمة العامة ،عبر
التقيد بــاإلجــراءات التي أقرتها
الـلـجـنــة الـتـنـسـيـقـيــة ،ب ـن ــاء على
توصيات فريق البحرين الطبي،
وفي مقدمتها إغالق كل المحال
الصناعية والتجارية التي تقدم
سلعا أو خدمات مباشرة للجمهور
اع ـت ـبــا ًرا مــن مـســاء الخميس 27
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وق ـ ـ ـ ــد اتـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــذت م ـ ــدي ـ ــري ـ ــات
ال ـش ــرط ــة بــال ـم ـحــاف ـظــات وإدارة
الـعـمـلـيــات بــرئــاســة األمـ ــن الـعــام
واإلدارات األم ـن ـيــة ذات الـصـلــة،
اإلج ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات الـ ـق ــان ــونـ ـي ــة ح ـي ــال
األش ـ ـخـ ــاص ال ـم ـخــال ـف ـيــن ل ـعــدم
لبس كمامة الــوجــه فــي األمــاكــن
الـ ـع ــام ــة ،وت ـط ـب ـيــق م ــا ي ـل ــزم مــن
إج ــراءات للحفاظ على التباعد
االج ـت ـم ــاع ــي ،ف ـضــال ع ــن الـقـيــام
بعدة حمالت توعوية في مختلف
المناطق.
ومــن جهتها ،واصـلــت اإلدارة
العامة للدفاع المدني ،عمليات
تـ ـطـ ـهـ ـي ــر ال ـ ـ ـمـ ـ ــرافـ ـ ــق الـ ـحـ ـي ــوي ــة

«نه�را» تطال�ب بوق�ف الفيديوه�ات الم�صلل�ة
ع��ن اأج�ه��زة الف�ح���س ال��ص��ريع ل�ك��ورونا
ش ـ ـ ــددت ال ـه ـي ـئ ــة ال ــوط ـن ـي ــة ل ـت ـن ـظ ـيــم ال ـم ـهــن
وال ـخــدمــات الـصـحـيــة «ن ـه ــرا» عـلــى ضـ ــرورة تحري
الدقة في الحصول على المعلومات بشأن استخدام
جهاز الفحص السريع لفيروس كورونا.
وذك ــرت الهيئة عبر حسابها الــرسـمــي بموقع
الـتــواصــل االجتماعي :بالنسبة لمقطع الفيديو
ال ـ ـم ـ ـتـ ــداول ب ـخ ـص ــوص إظ ـ ـهـ ــار ن ـت ـي ـجــة إي ـجــاب ـيــة
ب ــاس ـت ـخ ــدام جـ ـه ــاز ال ـف ـح ــص الـ ـس ــري ــع ل ـف ـيــروس
ك ــورون ــا مــع م ـيــاه الـصـنـبــور ،ت ــود الـهـيـئــة الوطنية
لتنظيم المهن والخدمات الصحية أن تلفت انتباه
الجمهور إلــى ض ــرورة تحري الــدقــة فــي الحصول
عـلــى الـمـعـلــومــات وذل ــك بــالــرجــوع إل ــى ال ــدراس ــات
والبحوث العلمية المنشورة بمواقع طبية وعلمية
معتمدة عالميا وعليه وجب التوضيح إلى النقاط
التالي ذكــرهــا وذلــك لشرح مسببات هــذه النتائج
اإليجابية المضللة:
 -1يجب استخدام الجهاز بالطريقة المشار

إليها بالدليل اإلرشادي المنشور من قبل الهيئات
الصحية المعتمدة والمعد من قبل المصنع وذلك
للتأكد من الحصول على نتائج اختبار صحيحة.
 -2استخدام الجهاز بهذه الطريقة المباشرة
دون تعريضه أو ًال للمحاليل المرفقة ()buffer
بــالـجـهــاز يـعــرضــه للتلف مــا قــد ينتج عـنــه ظهور
نتائج ايجابية مضللة في اللحظة األولى فقط.
 -3عند إجــراء الفحص يجب االنتظار لمدة
 15دقيقة كاملة للحصول على النتيجة النهائية
حيث إن النتائج المصورة في الفيديو بمدة انتظار
أق ــل مــن ال ـمــذكــورة أع ــاله قــد تـكــون مضللة وغير
صحيحة.
هذا ما لزم توضيحه ،كما نتمنى من الجميع
المساهمة في إيقاف مثل هذا النوع من المقاطع
التي من شأنها تثبيط الهمم والجهود المبذولة
وتشتيت تركيز الجهات المعنية في السيطرة على
انتشار فيروس كورونا.

ج�مع��ية اأ�ص�ح��اب ال�م�وؤ�ص���صات ال�صحي�ة
تط�رح مب�ادرة (اأ�ص�بوع م�ن اأج�ل البحري�ن)
دعا مجلس إدارة جمعية أصحاب المؤسسات الصحية الخاصة
جميع المهنيين الصحيين العاملين في القطاع الخاص في مملكة
البحرين للتطوع أسبوعا واحدا ،دعما للجهود التي تبذلها الكوادر
الطبية والفريق الوطني لمكافحة جائحة كورونا.
وصــرح رئيس الجمعية د .حسين المير بــأن هــذه المبادرة هي
البداية ,وبحسب الحاجة الوطنية وظروف الجائحة سيكون تفاعل
وردة فعل أعضاء ومنتسبي الجمعية الذين لن يترددوا في تسخير
جميع إمكانياتهم لخدمة الفريق الوطني لمكافحة كورونا مجددين
الثقة بكفاءة الفريق الوطني.
وتــم تشكيل لجنة مصغرة للمتابعة وتكليف الــدكـتــور حسين
المير رئيس الجمعية وعقيل المدوب عضو مجلس االدارة بمتابعة
التنسيق مع الجهات المعنية ،وتم تخصيص رقم واتس اب للتسجيل
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{ د .حسين المير.

جمعية المعار�س ت�صيد بم�صامين الخطاب الملكي
ال�صامي وجهود ولي العهد رئي�س مجل�س الوزراء

{ جانب من الحمالت التفتي�صية.
وبمشاركة فاعلة من المتطوعين،
ضـمــن خـطــة لتغطية أك ـبــر عــدد
من تلك المواقع ،باإلضافة إلى
إسـ ـن ــاد الـ ـف ــرق ال ـط ـب ـيــة وتـطـهـيــر
مــواقــع الفحص فــي إطــار جــدول
زمني ،تم إعداده مسبقا بالتعاون
والتنسيق مع المديريات األمنية
والجهات المختصة.
وفي السياق ذاته ،قامت إدارة
الـعـمـلـيــات بــرئــاســة األم ــن الـعــام،
بــرصــد ع ــدد مــن مـخــالـفــات عــدم
ارتــداء كمامة الوجه في األماكن
الـعــامــة وتنفيذ معايير التباعد
االج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــي ض ـ ـمـ ــن جـ ـه ــوده ــا
ل ـت ـعــزيــز اإلجـ ـ ـ ـ ــراءات وال ـت ــداب ـي ــر
ال ــوق ــائ ـي ــة م ــن فـ ـي ــروس ك ــورون ــا،
كـمــا ن ـشــرت دوريـ ـ ــات ال ـن ـجــدة في
مختلف أنحاء البالد ،بما يضمن
سرعة االستجابة عند تلقي أي
بـ ـ ــالغ ،وال ـ ـ ــرد ع ـل ــى اس ـت ـف ـس ــارات
المواطنين والمقيمين على خط
ال ـط ــوارئ  999الـخــاصــة ب ـقــرارات
الـ ـف ــري ــق ال ـط ـب ــي ونـ ـش ــر ال ــوع ــي
الصحي ،مع اإلشــارة إلى ضرورة
الـ ـت ــزام ج ـم ـيــع أفـ ـ ــراد الـمـجـتـمــع
باإلجراءات االحترازية والتدابير

الــوقــائ ـيــة لـلـحـفــاظ ع ـلــى صحة
وسالمة الجميع ،وهو ما يتطلب
تضافر جـهــود الجميع وتحقيق
الـ ــوعـ ــي ال ـم ـج ـت ـم ـعــي لـمـكــافـحــة
الجائحة.
وم ـ ـ ــن جـ ـهـ ـتـ ـه ــا ،دع ـ ـ ــت إدارة
مـكــافـحــة ال ـجــرائــم اإللـكـتــرونـيــة،
المواطنين والمقيمين إلى تجنب
الشائعات وعدم تداول أي بيانات
ومعلومات غير دقيقة ،من شأنها
التأثير سلبا في المجتمع ،األمر
الذي يتطلب استقاء المعلومات
مــن مـصــادرهــا الــرسـمـيــة ،مشددة
في الوقت ذاته على قيام الجهات
ال ـم ـخ ـت ـصــة ب ــات ـخ ــاذ اإلج ـ ـ ــراءات
القانونية المقررة ،حيال كل من
يثبت تــورطــه فــي نشر الشائعات
المغرضة.
ف ـ ــي ال ـ ـس ـ ـيـ ــاق ذاتـ ـ ـ ــه أع ـل ـن ــت
إدارة ال ـص ـح ــة ال ـع ــام ــة مـتـمـثـلــة
بـ ـقـ ـس ــم مـ ــراق ـ ـبـ ــة األغـ ـ ــذيـ ـ ــة عــن
إغـ ـ ـ ـ ــالق مـ ـطـ ـع ــم يـ ـ ـ ــوم ال ـج ـم ـع ــة
الماضي ,ب ـ ـس ـ ـبـ ــب تـ ـق ــديـ ـم ــه
خــدمــات داخـلـيــة بالمطعم ،وهو
مــا يعد مخالفة ل ـقــرارات إغــالق
ال ـم ـطــاعــم وال ـم ـقــاهــي واق ـت ـصــار

تـقــديــم خــدمــاتـهــا عـلــى الطلبات
ال ـخــارج ـيــة وال ـتــوص ـيــل .وق ــد تم
تطبيق القوانين حيال المطاعم
ال ـم ـخــال ـفــة ،م ــن خ ــالل مــأمــوري
الـ ـضـ ـب ــط الـ ـقـ ـض ــائ ــي بـ ـ ــالـ ـ ــوزارة
وإحالتها الــى الجهات القانونية
التخاذ اإلجراءات الالزمة.
وخـ ــالل ال ــزي ــارة التفتيشية
التي قام بها مفتشو إدارة الصحة
الـعــامــة ،بالتنسيق والـتـعــاون مع
وزارة الــداخـلـيــة ووزارة الصناعة
وال ـ ـت ـ ـجـ ــارة والـ ـسـ ـي ــاح ــة ،وه ـي ـئــة
الـبـحــريــن للسياحة والـمـعــارض،
تــم زي ــارة  195مطعما ،ومخالفة
 27منها ،وقــالــت الصحة العامة
إن ــه ت ــم ال ـت ـشــديــد ع ـلــى الـتــوعـيــة
باإلجراءات االحترازية والقرارات
التي أعلن عنها الفريق الوطني
ال ـ ـط ـ ـبـ ــي ل ـ ـل ـ ـت ـ ـصـ ــدي لـ ـفـ ـي ــروس
كـ ــورونـ ــا والـ ـت ــي تـ ـق ــرر ب ـ ــأن تـغـلــق
ه ــذه الـمـنـشــآت واق ـت ـصــار تقديم
الـ ـخ ــدم ــة مـ ــن خـ ـ ــالل ال ـط ـل ـب ــات
الخارجية والتوصيل فقط.
وبـ ـيـ ـن ــت أنـ ـ ــه ق ـ ــد ت ـ ــم ت ـن ـب ـيــه
ب ـع ــض الـ ـمـ ـح ــالت م ـم ــن لــوحــظ
لــدي ـهــم ق ـص ــور ف ــي آل ـي ــة تطبيق

بعض اإلجراءات والتي هي قابلة
للتصحيح ،والـتــي تمت الرقابة
عليها في كافة المحافظات .وتم
تصحيحها فــي ال ـحــال مــن قبل
أصحاب تلك المحال.
ودعـ ـ ـ ـ ـ ــت الـ ـ ـصـ ـ ـح ـ ــة ال ـ ـعـ ــامـ ــة
الـجـمـيــع إل ــى مــواص ـلــة االل ـت ــزام
والـ ـتـ ـحـ ـل ــي ب ـ ـ ـ ــروح الـ ـمـ ـس ــؤولـ ـي ــة
العالية ،في ظل بدء سريان قرار
اإلغ ــالق ،منوهة بـضــرورة اإلبــالغ
الـ ـ ـف ـ ــوري عـ ــن أي م ـخ ــال ـف ــات أو
ت ـج ــاوزات يـتــم رصــدهــا ،موضحة
أن هــذه الـخـطــوات المهمة تأتي
لتأمين الصحة العامة وللتحقق
مـ ــن الـ ـ ـت ـ ــزام األفـ ـ ـ ـ ــراد وأصـ ـح ــاب
الـ ـمـ ـط ــاع ــم وال ـ ـم ـ ـقـ ــاهـ ــي وب ـق ـي ــة
الـمـحــالت ذات الـعــالقــة بالصحة
الـعــامــة ب ــاإلج ــراءات االح ـتــرازيــة
واالش ـتــراطــات الصحية الــواجــب
تطبيقها ،وهــو األم ــر ال ــذي يعد
مــرت ـكــزا هــامــا لـلـحــد مــن انـتـشــار
الفيروس كــورونــا ،حيث تتواصل
الـ ــزيـ ــارات ال ـم ـيــدان ـيــة وي ـتــم بــذل
أقصى الجهود واتخاذ اإلجراءات
ال ــالزم ــة لـضـمــان صـحــة وســالمــة
الجميع.

«التربية» تدرب  85من منت�صبيها على تنفيذ الفح�س ال�صريع
من منطلق حرص وزارة التربية
والـتـعـلـيــم عـلــى تـطـبـيــق اإلج ـ ــراءات
االحترازية للحد من انتشار فيروس
كــورونــا ،قــام قسم الصحة المدرسية
ب ــإدارة الـخــدمــات الطالبية بتدريب
 85مــن منتسبي ال ــوزارة على إجــراء
الفحص السريع لفيروس كورونا.
وقامت األسـتــاذة كفاية العنزور
ال ـ ــوك ـ ـي ـ ــل ال ـ ـم ـ ـسـ ــاعـ ــد لـ ـلـ ـخ ــدم ــات
التعليمية بزيارة تفقدية للبرنامج
الــذي يــأتــي الـتــزامـ ًا بــالـقــرارات التي
أعلن عنها الفريق الوطني للتصدي
لفيروس كــورونــا بعد الـعــرض وأخــذ
موافقة اللجنة التنسيقية والتعميم
الـصــادر مــن جهاز الخدمة المدنية
بــإلــزام ـيــة إجـ ــراء الـفـحــص الـســريــع
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوري لـ ـلـ ـم ــوظـ ـفـ ـي ــن .وي ـ ـهـ ــدف
البرنامج إلى تدريب االختصاصيين
بـ ـ ــاإلدارات المختلفة ب ــال ــوزارة على
إج ـ ــراء ال ـف ـحــص ال ـس ــري ــع لـلـكـشــف
المبكر عن الحاالت القائمة والحد
مـ ــن انـ ـتـ ـش ــار ال ـ ـف ـ ـيـ ــروس .واس ـت ـم ــر
البرنامج مــدة ثالثة أيــام ،بمعدل 4
ســاعــات تــدريـبـيــة فــي ال ـيــوم الــواحــد،
وك ــان ــت ال ـن ـتــائــج إي ـجــاب ـيــة ف ــي نشر

{ جانب من تدريب منت�صبي وزارة التربية على اإجراء الفح�س ال�صريع.
ثقافة الوعي باإلجراءات االحترازية
وإكـســاب المستفيدين مــن التدريب

المهارات المطلوبة إلجراء الفحص
السريع.

أش ــادت جمعية المعارض
وال ـ ـ ـمـ ـ ــؤت ـ ـ ـمـ ـ ــرات بـ ـمـ ـض ــامـ ـي ــن
الـ ـخـ ـط ــاب ال ـم ـل ـك ــي ال ـس ــام ــي
ألبـ ـن ــاء ش ـع ـبــه الـ ــوفـ ــي ،وال ـتــي
أك ـ ـ ــدت أن م ـم ـل ـكــة ال ـب ـحــريــن
س ـ ـ ـ ــوف تـ ـتـ ـخـ ـط ــى ب ـ ـ ـ ـ ــإذن اهلل
تعالى هــذه الجائحة بعزيمة
أبنائها المخلصين وتكاتفهم
ووقوفهم خلف قيادتهم ،حيث
كان لهذه الكلمات األثر الكبير
في قلوب الجميع ،األمر الذي
بعث روح الطمأنينة والسكينة
واألمـ ــل فــي ظــل ه ــذه االوق ــات
العصيبة الذي نعيشها بسبب
جائحة كورونا.
وصـ ـ ـ ـ ــرح رئـ ـ ـي ـ ــس ج ـم ـع ـيــة
الـمـعــارض والـمــؤتـمــرات كاظم
السعيد بأننا كجمعية تعنى
بقطاع المعارض والمؤتمرات
وال ـف ـعــال ـيــات نـشـيــد بــالـجـهــود

{ كاظم السعيد.
ال ـ ـج ـ ـبـ ــارة وال ـ ـم ـ ـقـ ــدرة ل ـفــريــق
ال ـب ـح ــري ــن ب ـق ـي ــادة س ـم ــو ول ــي
الـعـهــد رئـيــس مجلس ال ــوزراء
وال ـتــي أثبتت خــالل المرحلة
الماضية قدرتها على تخطي
الصعاب من خالل العمل بروح

الفريق الواحد.
كـ ـ ـم ـ ــا ن ـ ـش ـ ـيـ ــد بـ ــال ـ ـج ـ ـهـ ــود
ال ـج ـبــارة ال ـتــي ي ــواص ــل بذلها
ال ـ ـعـ ــام ـ ـلـ ــون والـ ـ ـع ـ ــام ـ ــالت مــن
الكوادر الطبية واإلدارية والتي
تعمل بــإخــالص وب ــروح البذل
والـ ـعـ ـط ــاء والـ ـت ــي ه ــي م ـصــدر
فـ ـخ ــر واعـ ـ ـ ـت ـ ـ ــزاز لـ ـن ــا ج ـم ـي ـعــا
لحماية المجتمع والتخفيف
من آثار جائحة كورونا.
واخـ ـتـ ـت ــم ك ــاظ ــم الـسـعـيــد
تـصــريـحــه ب ــأن ه ــذه الـمــرحـلــة
تـ ـحـ ـت ــم ع ـ ـلـ ــى جـ ـمـ ـي ــع افـ ـ ـ ــراد
ال ـم ـج ـت ـم ــع مـ ــن ال ـم ــواط ـن ـي ــن
وال ـم ـق ـي ـم ـيــن ال ـت ـكــاتــف وع ــدم
التراخي فــي اتـبــاع اإلج ــراءات
الوقائية واالحترازية للتصدي
ل ـ ـجـ ــائ ـ ـحـ ــة ف ـ ـ ـيـ ـ ــروس ك ـ ــورون ـ ــا
والمشاركة بفاعلية في الحملة
الوطنية للتطعيم.

ال�سيد اأمام الم�ؤتمر الخليجي بجامعة ظفار:

«فينا خير» ت�صهم في تجاوز تداعيات جائحة كورونا
ش ـ ــارك ال ــدك ـت ــور مصطفى
السيد فــي المؤتمر الخليجي
الـ ـث ــان ــي ت ـح ــت شـ ـع ــار «جــائ ـحــة
كورونا والتنمية المستدامة في
دول مجلس التعاون الخليجي:
ال ـت ــداع ـي ــات وال ـ ـفـ ــرص» والـ ــذي
أقــامـتــه جــامـعــة ظـفــار بسلطنة
عُ مان وعقد عبر تقنية الــزووم،
وقـ ـ ـ ــد ن ـ ـقـ ــل ت ـ ـجـ ــربـ ــة ال ـح ـم ـل ــة
ال ــوط ـن ـي ــة «ف ـي ـن ــا خ ـ ـيـ ــر» ،ال ـتــي
أطلقها سمو الشيخ نــاصــر بن
حـمــد آل خليفة ممثل جاللة
الـ ـمـ ـل ــك ل ــألعـ ـم ــال اإلن ـس ــان ـي ــة
وش ــؤون ال ـش ـبــاب ،وســاهـمــت في
تجاوز تداعيات جائحة كورونا
وأثـ ـبـ ـت ــت ت ــالح ــم ال ـم ــواط ـن ـي ــن
مــع الـقـيــادة وأظ ـهــرت المواقف
اإلنسانية والتربوية.
وأشــار السيد إلــى أن حملة
فينا خير أسـفــرت عــن حصيلة
تـ ـب ــرع ــات ب ـق ـي ـمــة  100م ـل ـيــون
دوالر أم ــري ـك ــي ج ـ ــراء م ـشــاركــة
المواطنين والمقيمين والتجار
ورج ـ ــال األعـ ـم ــال وال ـمــؤس ـســات
البنكية والمصرفية والشركات
والجمعيات.
كما بين الدكتور مصطفى
ـاء عـ ـل ــى ق ـ ــرار
الـ ـسـ ـي ــد أنـ ـ ــه بـ ـ ـن ـ ـ ً
ال ـل ـج ـن ــة ال ـت ـن ـس ـي ـق ـيــة بــرئــاســة
ص ــاح ــب ال ـس ـم ــو ال ـم ـل ـكــي ول ــي
ال ـع ـهــد رئ ـيــس مـجـلــس ال ـ ــوزراء
ت ـك ـل ـي ــف الـ ـم ــؤسـ ـس ــة ال ـم ـل ـك ـيــة
ل ــألع ـم ــال اإلن ـس ــان ـي ــة بتشكيل
لجنة لتنسيق الجهود ومتابعة
ت ـ ــوزي ـ ــع الـ ـتـ ـب ــرع ــات وال ـم ـب ــال ــغ
المستلمة ،فإن المؤسسة قامت
بالتنسيق والـمـتــابـعــة ،وأثـمــرت
الجهود مساعدة أكثر من 1077
شخصا من أصحاب المشاريع

{ د .م�صطفى ال�صيد خالل م�صاركته في الم�ؤتمر الخليجي.
المتناهية الصغر بمكرمة من
ج ــالل ــة ال ـم ـلــك الـ ـمـ ـف ــدى ،إلــى
جانب دعم مشاريع حوالي 571
من األسر البحرينية ومساعدة
 5500أسرة بحرينية ،ودعم أكثر
من  100كفيف من المحتاجين
والـتـبــرع بمبلغ  300.000دينار
بحريني للغارمين.
وبين السيد أنه تمت إقامة
عدة مبادرات منها مبادرة صناعة
ال ـك ـم ــام ــات ،وال ـت ــي ت ــم خــاللـهــا
صـنــاعــة وت ــوزي ــع أك ـثــر م ــن 224
أل ــف كـمــامــة ،إل ــى جــانــب توفير
أك ـثــر م ــن  12.850حــاسـبــا آلـيــا
لــألســر للمساهمة فــي التعليم
عن بعد لألبناء ،باإلضافة إلى
ت ـقــديــم االسـ ـتـ ـش ــارات األس ــري ــة
ل ـم ـســاعــدة األسـ ــر ف ــي الـتـعــامــل
النفسي في هذه الفترة لحوالي
 4450شخصا ،وتوزيع  7345سلة
غــذائـيــة عـلــى مختلف مناطق
مملكة البحرين ،بمشاركة أكثر
من  1300متطوع ومتطوعة من
المواطنين والمقيمين لدعم
الجهود الوطنية.

وأوضح أن مجلة االميرالد
البريطانية نشرت دراسة أعدها
الــدكـتــور ع ــادل الـســريــع تناولت
حملة فينا خير بعنوان «دليل
ال ـع ـطــاء خ ــالل جــائـحــة كــورونــا
(كــوف ـيــد )19-الـقــواعــد المؤثرة
ع ـل ــى أخ ــالقـ ـي ــات ال ـمــان ـح ـيــن»،
وخ ـل ـصــت الـ ــدراسـ ــة إلـ ــى وج ــود
رابط قوي في مملكة البحرين
بـ ـ ـي ـ ــن الـ ـ ـمـ ـ ـش ـ ــاري ـ ــع الـ ـخـ ـي ــري ــة
المرتبطة بالتبرعات والعطاء،
إل ــى جــانــب الـثـقــة بالمؤسسات
ال ـخ ـي ــري ــة وإداراتـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا ك ـق ـي ــادة،
باإلضافة إلى التناغم المحفز
للعطاء.
وخ ـت ــم ال ـس ـيــد ب ــأن ال ــرؤي ــة
المستقبلية لحملة «فينا خير»
تكمن فــي أثــر القطاع الخاص
فـ ــي ال ـت ـخ ـف ـيــف مـ ــن ت ــداع ـي ــات
جــائـحــة ك ــورون ــا ،وتــوسـيــع دائ ــرة
الـنـشــاط اإلنـســانــي ،إلــى جانب
زي ــادة الـمـســؤولـيــة االجتماعية
لـ ـلـ ـقـ ـط ــاع ال ـ ـ ـخـ ـ ــاص ،وازدهـ ـ ـ ـ ــار
مـسـتـقـبــل ال ـع ـمــل ال ـخ ـيــري في
المنطقة.
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والنواب:
خالل االإيجاز الحكومي لمركز االت�شال الوطني ..وزير مجل�شي ال�شورى
ّ

اأولوية الحكومة الت�صدي لكورونا ..ونق ِّيم الت�صريعات التي �صت�صدر خالل الإجازة البرلمانية
وجار تحديد اأ�شماء الوزراء في لجنة الدعم
تعديالت «التقاعد» خالل دور االنعقاد القادم..
ٍ
تغطية :أحمد عبداحلميد
والمكتسبات التي
باإلنجازات
وزير شؤون مجلسي الشورى والن ّواب غانم بن فضل البوعينين
ِ
ِ
أشا َد ُ
التعاون اإليجابي
بدور هذا
يحققُ ها التعاونُ الفاعلُ بين
ِ
ِ
الحكومة ومجلسي الشورى والنواب ،مشيدً ا ِ
وتدعم
خدمة المواطنين وتلبي احتياجاتهم،
تسهم في
منظومة القوانين والتشريعات التي
في تطوير
ِ
ِ
ُ
ُ
َ
دور كبير في مد
الوطن
مواقف
ُ
وتدافع عن مصالحه في كل المحافل ،منوّهً ا بما يقومُ به المجلسان من ٍ
ِ
جسور التعاون وتوثيق روابط الصداقة مع الدول الشقيقة والصديقة.
وش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدَّ د خ ـ ـ ـ ـ ــال اإليـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاز
اإلعامي الحكومي الــذي ّ
نظمه
مركز االتصال الوطني بالتعاون
مع وزارة شــؤون مجلسي الشورى
والن ّواب ،على أنّ جمل َة اإلنجازات
الـ ـبـ ـن ــاءة الـ ـت ــي ت ـح ـق ـقــت ب ـهــدف
تطوير األداء التشريعي والرقابي،
إنـ ـ ـم ـ ــا هـ ـ ــي حـ ـصـ ـيـ ـل ــةُ ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون
ال ـم ـث ـم ــر وال ـت ـن ـس ـي ــق ال ـم ـس ـت ـمــر
بـ ـي ــن ال ـس ـل ـط ـت ـي ــن ال ـت ـش ــري ـع ـي ـ ِـة
والـتـنـفـيــذيــة وب ـمــا ي ـخ ــدمُ م ـســا َر
الـعـمـ ِـل الــديـمـقــراطــي فــي مملكة
البحرين.
وب ـ َّي ــن أن ــه مـنــذ ب ــدء الفصل
ال ـت ـشــري ـعــي ال ـخ ــام ــس ت ــم إقـ ــرار
مرسوما ومـشــروعً ــا بقانون
()84
ً
من قبل السلطة التشريعية ،منها
مرسوما ومـشــروعً ــا بقانون
()27
ً
ت ــم إق ـ ــرا ُره ـ ــا خـ ــال هـ ــذا الـ ـ ــدور،
موضحا أنــه تم خــال هــذا الــدور
ً
اقتراحا بقانون
أيضا إحالةُ ()35
ً
إلــى الحكومة للصياغة ،كما تم
إنجا ُز أعمال هذا الدور من خال
عـقــد ( )63جـلـســة )30( ،جلسة
لمجلس ال ـش ــورى و( )33جلسة
لمجلس النواب ،و( )85اجتماعً ا
للجان المجلسين )35( ،جلسة
لمجلس ال ـش ــورى و( )50جلسة
لمجلس النواب.
وتطرق إلــى أبــرز التشريعات
الـتــي تــم إق ــراراه ــا ،وال ـتــي تـ ّوجــت
الـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاون بـ ـ ـي ـ ــن الـ ـسـ ـلـ ـطـ ـتـ ـي ــن
ال ـت ـشــري ـع ـيــة وال ـت ـن ـف ـيــذيــة خــال
ه ــذا الـ ــدور ،مــؤكــدً ا أنّ مــن بينها
ت ـشــري ـعــات ذات ص ـلــة بـمـكــافـحــة
جائحة كورونا تشمل إقرار مرسوم
بـقــانــون إدراج م ـصــروفــات طــارئــة
ضمن الميزانية الـعــامــة للدولة
ل ـل ـس ـنــة ال ـم ــال ـي ــة  ،2020وإقـ ـ ــرار
مــرســوم بـقــانــون ب ـشــأن الـتـصـ ّرف
فـ ـ ــي جـ ـ ـ ــزء مـ ـ ــن أم ـ ـ ـ ـ ــوال حـ ـس ــاب
اح ـت ـي ــاط ــي األجـ ـ ـي ـ ــال الـ ـق ــادم ــة،
وإقـ ــرار مــرســومـيــن بـقــانــون بشأن
التأمين ضدّ التعطل ،إلى جانب
العديد من التشريعات ذات الصلة
بــال ـم ـحــور االق ـت ـص ــادي وال ـمــالــي
وال ـت ـجــاري ،ومـنـهــا ص ــدور قــانــون
باعتماد الميزانية العامة للدولة
للسنتين الماليتين 2022-2021
 ،وإق ــرار مــرســوم بقانون بتعديل
بعض أحكام قانون إعادة التنظيم
واإلفــاس ،وإقــرار مرسوم بقانون
بـتـعــديــل بـعــض أح ـكــام الـمــرســوم
بقانون بإصدار سندات التنمية،
وإص ـ ــدار قــانــون بــالـمــوافـقــة على
تعديل قــانــون (ن ـظــام) العامات
التجارية لــدول مجلس التعاون
لدول الخليج العربية.
ومن جملة التشريعات التي
ُأقـ ـ ّرت ،أضــاف أنّ منها مــا يتعلّق
بــال ـم ـحــور األمـ ـن ــي ،وم ـن ـهــا إق ــرار
م ــرس ــوم ب ـق ــان ــون ب ـت ـعــديــل بعض
أح ـك ــام ال ـم ــرس ــوم ب ـقــانــون بـشــأن

{ غانم البوعينين.
ح ـظــر وم ـكــاف ـحــة غ ـســل األمـ ــوال
وتمويل اإلره ــاب ،ومشروع قانون
إضــافــة م ــادة جــديــدة إل ــى قــانــون
العقوبات.
المنجزة
وبشأن التشريعات ُ
ذات الـ ـصـ ـل ــة بـ ـمـ ـح ــور ال ـش ـب ــاب
والرياضة ،مرسوم بقانون بإضافة
مادة جديدة إلى قانون الجمعيات
واألنــديــة االجتماعية والثقافية
وال ـ ـه ـ ـي ـ ـئـ ــات ال ـ ـخـ ــاصـ ــة ال ـع ــام ـل ــة
ف ــي مـ ـي ــدان ال ـش ـب ــاب وال ــري ــاض ــة
وال ـم ــؤس ـس ــات ال ـخ ــاص ــة ،وق ــان ــون
بشأن االحتراف الرياضي.
وبـ ـ ـم ـ ــا يـ ـتـ ـعـ ـ ّل ــق ب ـ ــإنـ ـ ـج ـ ــازات
الـتـشــريـعــات ذات الـصـلــة بمحور
ال ـب ـي ـئ ــة وال ـت ـن ـم ـي ــة ال ـح ـض ــري ــة،
ص ـ ـ ـ ــدور قـ ـ ــانـ ـ ــون بـ ـ ـش ـ ــأن ت ـن ـظ ـيــم
وم ــراق ـب ــة ال ـت ـج ــارة ال ــدول ـي ــة في
األن ــواع المهددة بــاالنـقــراض من
مـجـمــوعــات ال ـح ـيــوان والـنـبــاتــات
الـ ـ ـفـ ـ ـط ـ ــري ـ ــة ،وم ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــروع قـ ــانـ ــون
بالموافقة على انـضـمــام مملكة
البحرين إلى معاهدة المحافظة
عـ ـل ــى األنـ ـ ـ ـ ـ ــواع ال ـ ـم ـ ـهـ ــاجـ ــرة مــن
ال ـح ـيــوانــات ال ـف ـطــريــة ،وم ـشــروع
قــانــون بــالـمــوافـقــة عـلــى انـضـمــام
مـمـلـكــة ال ـب ـحــريــن إلـ ــى اتـفــاقـيــة
ميناماتا بشأن الزئبق.
وبـ ـ ـخـ ـ ـص ـ ــوص الـ ـتـ ـش ــريـ ـع ــات
المنجزة ،تم إقرار مشروع
العلمية ُ
قــانــون بــالـمــوافـقــة عـلــى انـضـمــام
مـمـلـكــة ال ـب ـحــريــن إلـ ــى اتـفــاقـيــة
تسجيل األج ـس ــام الـمـطـلـقــة في
الفضاء الخارجي.
وب ـ ـشـ ــأن اسـ ـتـ ـخ ــدام األدوات
ال ــرق ــابـ ـي ــة خ ـ ــال دور االن ـع ـق ــاد
ال ـثــالــث م ــن ال ـف ـصــل الـتـشــريـعــي
ال ـ ـ ـخـ ـ ــامـ ـ ــس ذك ـ ـ ـ ــر وزي ـ ـ ـ ـ ــر ش ـ ـ ــؤون
مـجـلـســي الـ ـش ــورى وال ـ ـنـ ــواب أ ّن ــه
ـراحــا برغبة
تــم إحــالــةُ ( )389اقـتـ ً
إل ــى الـحـكــومــة مـنــذ ب ــدء الفصل
التشريعي الخامس ،منها ()167
اقتراحا برغبة خال دور االنعقاد
ً
الثالث ،وكذلك تقديم مناقشتين
عامتين في دور االنعقاد الثالث
م ــن أصـ ــل ( )5م ـنــاق ـشــات عــامــة
قــدمــت خــال الفصل التشريعي
الخامس.
وأض ـ ـ ـ ــاف أنّ دور االنـ ـعـ ـق ــاد

ال ـثــالــث م ــن ال ـف ـصــل الـتـشــريـعــي
الخامس شهد تشكيل ( )3لجان
برلمانية ،فيما بلغ عدد األسئلة
الموجهة من مجلس النواب في
ه ــذا ال ــدور ( )205أسـئـلــةُ ،أجـيــب
ً
سؤاال منها ،بينما حال
عن ()179
انـقـضــاء ال ــدور دون اإلجــابــة عن
( )24سـ ً
ـؤاال ،كما تم سحب سؤال
واحد من قبل مقدمه ،ودُ فع بعدم
االختصاص حيال سؤال واحد.
وق ـ ـ ـ ـ ــال إنّ ع ـ ـ ـ ــدد األس ـ ـئ ـ ـلـ ــة
ال ـمــوج ـهــة م ــن مـجـلــس ال ـش ــورى
فــي ه ــذا ال ــدور بـلــغ ( )40س ـ ً
ـؤاال،
ً
سؤاال منها ،فيما
ُأجيب عن ()34
حــال انقضاء الــدور دون اإلجابة
ع ـ ــن ( )5أس ـ ـئ ـ ـلـ ــة ،ودُ ف ـ ـ ـ ــع ب ـع ــدم
االختصاص حيال سؤال واحد.
وبـمــا يتعلّق بــأولــويــات وزارة
شــؤون مجلسي الـشــورى والـنــواب
للفترة الممتدة منذ نهاية عام
2018م ح ـتــى ن ـهــايــة ع ــام 2022م
(الـفـصــل الـتـشــريـعــي الـخــامــس)،
والتي بين تمثلها في عدة أهداف
رئـيـســة منبثقة عــن رؤي ــة ال ــوزارة
المتسقة مع رؤية البحرين ،2030
م ــؤك ــد ًا أنّ أه ــم ه ــذه األول ــوي ــات
يتمثّل في تطوير وتحسين آليات
التواصل بين الجهات الحكومية
وم ـج ـل ـس ــي ال ـ ـ ـشـ ـ ــورى وال ـ ـ ـنـ ـ ــواب،
وت ـح ـق ـي ــق ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون اإليـ ـج ــاب ــي
ب ـي ـن ـه ــم ،م ـ ــن خـ ـ ــال الـ ـ ـ ــرد عـلــى
الطلبات المتعلقة بالمعلومات
أو اإلي ـض ــاح ــات أو اآلراء ،حيث
تــم ال ــرد عـلــى  552منها وبنسبة
أمـ ــا ب ـخ ـصــوص ال ــدع ــوات
ّ ،%81
الموجهة إلى الجهات الحكومية
لحضور جلسات مجلسي الشورى
وال ـ ـنـ ــواب واج ـت ـمــاعــات ـه ـمــا خــال
الفصل التشريعي الخامس ،فقد
تم تلبية  586منها وبنسبة .%99
وبـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــأن ت ـ ـ ـعـ ـ ــزيـ ـ ــز الـ ـ ــدعـ ـ ــم
واإلس ـ ـنـ ــاد لـلـمـعـنـيـيــن بــالـجـهــات
الـحـكــومـيــة فـيـمــا ي ـخــص أع ـمــال
السلطة التشريعية ،تم التعامل
م ــع  620ع ـمــا ف ـن ـيــا ،ف ـي ـمــا بلغ
ع ــدد الـ ــردود مــن مجلس ال ــوزراء
ع ـل ــى االق ـ ـتـ ــراحـ ــات ب ــرغ ـب ــة 313
رداً ،علما ب ــأنّ الـجـهــود مستمرة
لـتـهـيـئــة ال ـ ـ ــوزارة لـتـصـبــح م ــرك ــز ًا
رئيسي ًا للمعلومات ذات العاقة،
وبيت خبرة للشؤون البرلمانية،
حـيــث ت ــم االن ـت ـهــاء م ــن الـمــرجــع
الــدس ـتــوري والـقــانــونــي ،والــدلـيــل
المعني بوضع ضوابط حكومية
لـتــوحـيــد الـعـنــاصــر المضمونية
لـ ــآراء ،وإن ـجــاز  50دراس ــة وورق ــة
واستشارة ،وتقريرين إحصائيين
ألعـ ـم ــال دوري االنـ ـعـ ـق ــاد األول
والثاني.
وبشأن العوامل التي أسهمت
في تحقيق هــذه اإلنـجــازات شدد
على أنــه كــان لــوضــوح رؤيــة 2030
البحرين والثبات على مبادئها،

وتـ ـ ـع ـ ــاون ال ـس ـل ـط ــة ال ـت ـشــري ـع ـيــة
وعـمـلـهــا وف ـقــا لـنـهــج م ـت ــوازن مع
الـ ـتـ ـح ــدي ــات الـ ــراه ـ ـنـ ــة ،ووضـ ـ ــوح
المحاور والسياسات في برنامج
الحكومة ( ،)2022 – 2019وتعاون
ال ـل ـجــان الـ ــوزاريـ ــة بــرئــاســة ن ــواب
رئ ـيــس مـجـلــس الـ ـ ــوزراء ،ووزارات
ومؤسسات الــدولــة ،ال ــدور الكبير
في تحقيقها على أرض الواقع.
وأوضــح وزيــر شــؤون مجلسي
ال ـشــورى وال ـن ــواب أنّ السلطتين
التشريعية والتنفيذية في مملكة
الـبـحــريــن ُمـسـتـمــرتــان فــي طريق
الـعـمــل واإلن ـج ــاز ومــواص ـلــة دعــم
المسيرة التنموية الشاملة التي
تشهدها المملكة ،متطلع ًا إلى
أن يـشـهــد دور االن ـع ـقــاد المقبل
تحقيق الـمــزيــد مــن المكتسبات
التي تخدم مسيرة العمل الوطني
في كل المجاالت.
وردا على سؤال حول مشروع
قـ ــانـ ــون الـ ـتـ ـق ــاع ــد ،أوض ـ ـ ــح وزيـ ــر
شــؤون مجلسي الـشــورى والـنــواب
أن مـ ـش ــروع ال ـق ــان ــون أح ـي ــل إلــى
السلطة التشريعية وحاليا يتم
دراسـ ـ ـت ـ ــه ف ـ ــي ل ـج ـن ــة الـ ـخ ــدم ــات
بـمـجـلــس ال ـن ــواب وم ــن الـمـتــوقــع
عرضه خال دور االنعقاد القادم.
وحول أهم المشاريع بقوانين
التي تنوي الحكومة إحالتها إلى
السلطة التشريعية ،أكــد الــوزيــر
غ ــان ــم الـبــوعـيـنـيــن أن الـحـكــومــة
لديها أولويات في تقديم مشاريع
القوانين وهــي مرتبطة ببرنامج
عمل الحكومة أو رؤيــة البحرين
 ،2030وعـلــى ذلــك فــإن القوانين
التي تمس هذين األمــريــن يكون
ل ـه ــا األولـ ـ ــويـ ـ ــة ،م ـش ـي ــرا إل ـ ــى أن
ه ـنــاك مــرحـلــة تقييم س ــواء كــان
يتم إحالتها كمشاريع بقوانين أو
تصدر كمراسيم بقوانين بحسب
المدد القانونية.
وب ـشــأن لجنة توجيه الدعم
الـ ـمـ ـشـ ـت ــرك ــة ب ـ ـيـ ــن ال ـس ـل ـط ـت ـي ــن
ال ـت ـن ـف ـيــذيــة وال ـت ـش ــري ـع ـي ــة ،ق ــال
وزي ــر ش ــؤون المجلسين إن هــذه

اللجنة جاءت بتوجيه من جالة
الـمـلــك ال ـم ـفــدى ،ال ــذي أك ــد أنــه
ال ي ـم ـكــن إع ـ ـ ــادة ت ــوج ـي ــه ال ــدع ــم
إلــى مستحقيه إال بالتشاور مع
ال ـس ـل ـطــة الـتـشــريـعـيــة بمجلسي
ال ـ ـشـ ــورى وال ـ ـ ـنـ ـ ــواب ،م ـض ـي ـفــا أن
اللجنة المشتركة السابقة قطعت
ش ــوط ــا ك ـب ـيــرا ف ــي االتـ ـف ــاق على
المبادئ األساسية إلعــادة توجيه
ال ــدع ــم ،م ــن أج ــل االتـ ـف ــاق على
مفهوم مــوحــد للعمل المشترك
في هذا الشأن.
وتــابــع قــائــا :خــال مناقشة
مـشــروع قــانــون الميزانية العامة
مـ ــع ل ـج ـن ـتــي الـ ـ ـش ـ ــؤون ال ـمــال ـيــة
بمجلسي الشورى والنواب أثيرت
ق ـض ـيــة اس ـت ـئ ـنــاف ع ـمــل الـلـجـنــة
المشتركة الخاصة بإعادة توجيه
الدعم ،وقد تسلمنا من السلطة
الـتـشــريـعـيــة ف ــي مـ ــارس الـمــاضــي
أسـمــاء أعـضــاء فريقها المشارك
في هذه اللجنة ،والحكومة بصدد
إعــداد فريقها الخاص بناء على
المستجدات ،مشيرا إلى أن هناك
قضايا حظيت باألولوية القصوى
خــال هــذه الـفـتــرة ،وعـلــى رأسها
قضية ك ــورون ــا ،وه ــو األم ــر الــذي
أج ــل تشكيل الـفــريــق الحكومي
َّ
ال ـخ ــاص ب ــإع ــادة تــوجـيــه الــدعــم،
وبدء االجتماعات المشتركة.
وردا عـلــى س ــؤال مــن «أخ ـبــار
الـ ـخـ ـلـ ـي ــج» بـ ـش ــأن ت ــأثـ ـي ــر صـ ــدور
الـ ـ ـم ـ ــراسـ ـ ـي ـ ــم ب ـ ـقـ ــوان ـ ـي ـ ــن خ ـ ــال
اإلجازة البرلمانية على المسيرة
ال ـبــرل ـمــان ـيــة بــال ـم ـم ـل ـكــة ،تـحــدث
الوزير غانم البوعينين إن المادة
 38مــن الــدس ـتــور تـنــص عـلــى أنــه
«إذا حــدث فيما بين أدوار انعقاد
كل من مجلس الشورى ومجلس
ال ـنــواب أو فــي فـتــرة حــل مجلس
الـ ـن ــواب م ــا ي ــوج ــب اإلس ـ ـ ــراع في
اتخاذ تدابير ال تحتمل التأخير،
جــاز للملك أن يصدر فــي شأنها
مــراسـيــم تـكــون لها قــوة الـقــانــون،
على أال تكون مخالفة للدستور،»..
واالش ـتــراط الوحيد على جالة

الملك المفدى هو عدم مخالفة
هـ ــذه ال ـم ــراس ـي ــم ل ـل ــدس ـت ــور ،أم ــا
تقدير المدة والضرورة تعود إلى
جالته ،كما أن الحكومة تحرص
على تبرير االستعجال في إصدار
هذه المراسيم وذلك تقديرا منها
لعمل مجلسي الشورى والنواب.
وحـ ـ ــول الـ ـسـ ـج ــال الـ ـ ــذي دار
بشأن تعديات الائحة الداخلية
ل ـم ـج ـلــس ال ـ ـنـ ــواب ف ـي ـمــا يـتـعـلــق
بــالـمـنــاقـشــة ال ـع ــام ــة ،شـ ــدد وزي ــر
شـ ــؤون الـمـجـلـسـيــن ع ـلــى أن ــه تم
االحـ ـتـ ـك ــام إل ـ ــى ه ـي ـئــة ال ـت ـشــريــع
وال ـ ــرأي الـقــانــونــي بــاالت ـفــاق بين
الحكومة ومجلس النواب ،حيث
ت ـخ ـت ــص ال ـه ـي ـئ ــة ب ــال ـف ـص ــل فــي
تفسير نص من نصوص القوانين
أو ال ـم ــراس ـي ــم ب ـق ــوان ـي ــن وي ـك ــون
الصادر مسببا وملزما لألطراف،
وبحسب القرار فإننا كنا ملزمين
بتعديل هــذه الـمــادة بحسب رأي
الـهـيـئــة ،الف ـتــا إل ــى أن تـعــديــات
ال ـ ــدسـ ـ ـت ـ ــور فـ ـ ــي  2012س ـم ـحــت
ل ـم ـج ـل ــس الـ ـ ـن ـ ــواب بــال ـم ـنــاق ـشــة
ال ـع ــام ــة وف ـق ــا ل ـ ــإج ـ ــراءات الـتــي
تـنــص عليها الــائـحــة الداخلية
للمجلس وخــاصــة تـحــديــد عــدد
من يشترك في المناقشة.
وأوض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح أن ال ـ ـ ــدسـ ـ ـ ـت ـ ـ ــور
الـ ـبـ ـح ــريـ ـن ــي أكـ ـ ــد تـ ـح ــدي ــد ع ــدد
المتداخلين في المناقشة العامة
فـ ــي ال ــائـ ـح ــة ال ــداخـ ـلـ ـي ــة ،لـكــن
الــائ ـحــة أغـفـلــت ذك ــر ال ـع ــدد في
مخالفة للنص الــدسـتــوري ،وإذا
لجأنا إلــى المحكمة الدستورية
فسوف تؤكد أن النص القديم من
الائحة يخالف الدستور ،مشيرا
إلـ ــى أن ال ـت ـع ــدي ــات ال ـت ــي جــرت
بــالـنـسـبــة إل ــى ت ـحــديــد ال ـع ــدد أو
وقت المناقشة تمت بناء على رأي
ملزم ومسبب من هيئة التشريع.
وحــول ما يثار بشأن التزايد
ب ـشــأن مـنــع ال ـن ــواب مــن ال ـلــوم أو
توجيه االت ـهــام ،أش ــار البوعينين
إلــى أن اللوم هو أحــد اإلجــراءات
الـتــي كفلتها الــائـحــة الداخلية
لــرئ ـيــس م ـج ـلــس الـ ـن ــواب إذا ما
خ ــال ــف أحـ ــد األعـ ـض ــاء الــائـحــة
الــداخـلـيــة ،وال ـلــوم يعتبر عقوبة
الـتــي يوقعها رئـيـســا المجلسين
على أي مــن األع ـضــاء وال يجوز
أن ي ـ ـكـ ــون ه ـ ـنـ ــاك لـ ـ ـ ــوم ،م ـش ـيــرا
إلـ ـ ــى أن ال ـ ـهـ ــدف األس ـ ــاس ـ ــي مــن
المناقشة الـعــامــة هــو استيضاح
س ـي ــاس ــة ال ـح ـك ــوم ــة ف ــي م ــوض ــوع
معين وت ـب ــادل الـ ــرأي بـشــأنــه ،أي
أننا بصدد تبادل اآلراء وليس لوم
الوزير على ما قام به من إجراءات،
مشددا على أن المناقشة العامة
ال يجب أن تكون نطاقها المناط
بها ،وخاصة أن كل أداة رقابية لها
ضوابط وشروط.
وبشأن تقييم األداء التشريعي
لمجلس النواب ،أشار وزير شؤون
مجلسي الشورى والنواب إلى أن
دور االنعقاد المنصرم شهد إقرار
 27قانونا ومرسوما بقانون وتم
إح ــال ــة  35اق ـت ــراح ــا ب ـقــانــون من
مجلسي الشورى والنواب ،مؤكدا
أن مـجـلــس ال ـن ــواب م ــارس عمله
الرقابي والتشريعي بجهد ليس
بالقليل.

{ جاللة الملك.
قصيدة مهداة إلى مقام صاحب الجالة الملك حمد بن
عيسى آل خليفة ،ملك مملكة البحرين المفدى حفظه اهلل
ورعاه.

« َف ِ�ص ْر ِب َنايَااأَبَا َ�ص ْل َم َ
ان ِفي َ�ص َم ٍم»
َات ِل َمـا
ـجـ ـز ِ
َح ُّـيـوا ِب ـ ـ َـا ِدي َبـ ــا َد الـ ُـمـنـ َ
َصارَتْ ِفي الـ َو َرى هَ ـ َر َما
ق َْـد َحـقَّ ـقَـتْهُ ف َ
َمـ ْـج ـ ــدٌ َتـ ِـل ـ ـي ـ ــدٌ َو َم ـ ـ ــا ِز ْلـ ـ ـ َن ـ ــا ُن ـ َع ـ ـ ـ ـ ِّز ُز ُه
ِإ ُ
رث الـ ُـجـ ــدُ ِود َو ق َْـد ِس ْر َنـا ِبـ ِـه قُ ـدُ َمـا
المج ِـد َمفْ ـخَ ـ َر ًة
هَ ِـذي ِب َا ِدي غَ ـدَتْ ِفي َ
َس ـ َّب ـ ــا َق ـ ــةً َو ِب ـ َه ـ ـ ــا كُ ـ ــلُّ ال ـ ـ ـ ـ ـ َو َرى عَ ـ ـ ِـلـ ـ َـمـ ــا
المج ِـد عَ ِال َيــةً
َو َرفـ ـ ـْ َر َفـ ْـت ِفــي َسـ َـمـ ــاءِ َ
َرا َيــا ُت ـ َه ـ ــا َبـ ْـع ـ ـ َد أَنْ أَ ْر َس ـ ـ ـ ِـت ِب ـ ِـه َقـ ـ ـد ََمـ ــا
ـجـبَنَّ ف َِـفي َب ْحـ َر ْي ِن ـ َنـا َمـ ِـل ٌك
ال ت َْع َ
السبقَ َ ،ما ل َِز َما
أَ ْعطَ ى لَها ،كَي ت َُحـو َز َّ
ف َِـتـل َ
ـك َب ْحـ َر ْينُـ َنـا ُمـذْ َجـاءَهَ ـا َح َمـدٌ
َـخ ُـر ِفي أَ ْر َج ِائهَـا َو ن ََمـا
ق َْـد أَزْهَ ـ َر الف ْ
أروي عَ ـ ــنْ َمـ َكـ ـ ِـار ِمـ ـ ِـه
أَ َح ـ ــا ُر ِإنْ ِجـ ـ ْئـ ُـت ِ
ـاس َوال َق َل َـمـا
الحـ ْب َر َو ِ
فَـلت َْس ِأل ِ
الق ْـرطَ َ
لش ْع ِـب َما انف َّ
ِل َّ
َـك ُي ْعـطي دَون ََمـا َمن ٍَن
اإل ْي ـ َث ـ ــا َر َوالـ َكـ ـ َر َمـ ــا
عَ ـ َل ّْـم َت َنـا َحـ ـ َـمـ ــدُ ِ
ِف ـ ـ ــكْ ـ ـ ـ ٌـر َو ِف ـ ْـع ـ ـ ـ ـ ــلٌ َو ِإرشَ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادٌ َو َم ــقْ ـ ـ ـ ـ ـ ِـد َرةٌ
العـ ِّز ق َْـد َر َس َمــا
الم ِل ْي ُـك طَ ِـر ْيـقَ ِ
ِن ْعـ َم َ
ـين َو ِإ ْيـ َـم ـ ــانٌ
َص ْلـ ُـب ال َي ِـقـ ِ

ِبقُ ْـد َر ِت َنــا
َّـاس ق َْـد دَعَ َمـا
عَ لَى الن َ
ـاح ِلكُ ـلِّ الن ِ
َّج ِ

ُيـ ـ َقـ ـ ِّلـ ـ ُـب َ
األ ْم ـ ـ ـ َر ِف ــي ِحـ ـ ْلـ ـ ٍـم َو َمـ ْـعـ ـ ـ ِـر َفـ ـ ـ ٍـة
َف ـ ـ ـ ِـإنْ َرآ ُه ُمـ ـ ِـفـ ـ ـ ْيـ ـ َد ًا ُمـ ـ ْـمـ ـ ِـكـ ـنـ ـ ـ ًا عَ ـ ـ ـز ََمـ ــا
َـائـدَهُ ـم
ف ََمـنْ تَكُ ـنْ َيــا أَ َبـ ــا َسـ ْلـ َـمــا َن ق ِ
الم ْج ِـد ق َْـد ُح ِس َمـا
ن ََج ُ
احهُ ـم ِفي اقْ ِـت َح ِام َ
َل ـ ــوالكَ َي ــا َحـ َـمـ ــدٌ َمـ ــا َك ـ ــا َن َيـ ْـرف َُعـ َنـا
ـيء َو َمـ ــا كُ نَّـا ِلـنَقْ ـت َِح َـمـا
ِلل َْـم ْج ِـد شَ ـ ٌ
فَـ َيا َم ِل ْيـكَـ ًا غَ ـدَا ِفي الخَ ـ ْي ِر قُ ْـد َو َتـنَا
َـان َي ِفـ ْي َنـا ،أَ ْيـق َ
اله َـم َمـا
َب َّـث التَّـف ِ
َـظ ِ
عَ ـ ـ ِـن الـ َّـس ـ ـ َو ِاع ـ ـ ِـد شَ ـ َّـمـ ــر َنـ ــا ِب ـ ــا كَـ َل ٍـل
اس ِمكُ م عَ َل َـمـا
َو َحـ ْي ُث ِس ْـرنَا َرف َْعـنَا ِب ْ
أَ ْبـ ـنـ ــاؤكُ ــم أَ ْبـ ـدَعُ ـ ــوا فــي كُ ـ ــلِّ ُم ْع ـ َت َر ٍك

منتدى «درا�صات» يناق�ش «ا�صتراتيجيات تحقيق الأمن الغذائي» اأواخر يونيو
د .ال�شيخ عبداهلل بن اأحمد :البحرين ت�شعى لتتبواأ مكانة متقدمة في تحقيق االأمن الغذائي
أعـ ـل ــن م ــرك ــز ال ـب ـح ــري ــن ل ـل ــدراس ــات
االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة وال ـ ــدولـ ـ ـي ـ ــة والـ ـط ــاق ــة
«دراسات» ،أن النسخة الرابعة من منتدى
«دراس ـ ــات» الـسـنــوي لـهــذا الـعــام ستحمل
ع ـن ــوان «اس ـتــرات ـي ـج ـيــات تـحـقـيــق األم ــن
الغذائي :التحديات والفرص» ،وذلك في
الفترة من  21حتى  23يونيو 2021م ،عبر
تقنية االتصال المرئي.
يـ ـ ـه ـ ــدف ال ـ ـم ـ ـن ـ ـتـ ــدى إل ـ ـ ــى م ـن ــاق ـش ــة
ال ـت ـحــديــات ال ـتــي ت ــواج ــه م ـســألــة األم ــن
ال ـ ـغـ ــذائـ ــي عـ ـل ــى ال ـص ـع ـي ــدي ــن ال ــوط ـن ــي
واإلق ـل ـي ـم ــي ،وذل ـ ــك اسـ ـت ــرش ــادً ا ب ــال ــرؤى
الملكية السامية لحضرة صاحب الجالة
الملك حمد بن عيسى آل خليفة ،عاهل
الباد المفدى ،لدى افتتاح دور االنعقاد
الثالث من الفصل التشريعي الخامس
في أكتوبر 2020م ،التي تضمنت منهاج
لتحقيق األمــن
وم ـت ـكــامـ ٍـل
ع ـمـ ٍـل شــامـ ٍـل ُ
ِ
ال ـغ ــذائ ــي ف ــي مـمـلـكـ ِـة ال ـب ـحــريــن عـنــدمــا
دعا جالته «المؤسسات االستثمارية –
رؤوس
بتوجيه
الحكومية والـخــاصــة –
ِ
ِ
أمــوال ـهــا إل ــى ال ـم ـجــاالت الـتـنـمــويـ ِـة ذات
الـقـيـمـ ِـة الـ ُـم ـضــافـ ِـة ،ال ـتــي أثـبـتــت األزم ــةُ
ال ـص ـح ـي ــةُ أه ـم ـي ــة وج ـ ـ ــدوى ت ـط ــوي ــره ــا،
ـول ال ــرق ـم ـ ِـي واالس ـت ـث ـمــار
ـال ال ـت ـح ـ ِ
ك ـم ـجـ ِ
ف ــي ال ـق ـط ـ ِـاع ال ـط ـبـ ِـي وتــأم ـيــن االك ـت ـفــاء
ال ـغــذائــي ،وه ــي أول ــوي ــةٌ تستدعي أقصى

والتنسيق بين السلطتين
التعاون
درجات
ِ
ِ
التشريعية والتنفيذية».
وق ـ ــال ال ــدك ـت ــور ال ـش ـيــخ ع ـب ــداهلل بن
أحـمــد آل خليفة ،رئـيــس مجلس أمناء
مركز البحرين للدراسات االستراتيجية
والدولية والطاقة «دراسات» ،إن المنتدى
يسعى إل ــى اس ـت ـقــراء خــارطــة إمـكــانـيــات
الـ ـبـ ـح ــري ــن ودول اإلقـ ـلـ ـي ــم ف ـ ــي م ـج ــال
األمن الغذائي ،واستقصاء أوجه الوفرة
والنقص التي تبدت أثناء تحدي جائحة
كـ ــورونـ ــا وأعـ ـ ـ ــادت ال ـ ـسـ ــؤال ح ـ ــول األمـ ــن
الغذائي وضرورة ُمراجعة ساسل التوريد
ومفاهيم أخرى مثل االكتفاء الذاتي إلى
الــواجـهــة ،الفــتً ــا إلــى أن البحرين تسعى
لـتـتـبــوأ م ـكــانــةً ُم ـت ـقــدمــةً وف ــق المعايير
ال ـعــال ـم ـيــة ف ــي تـحـقـيــق األمـ ــن ال ـغــذائــي
بفضل تبني المملكة استراتيجية وطنية
ِ
المستدامة تستهدف
للتنمية الزراعية ُ
تـعــزيــز دور ال ــزراع ــة واإلن ـت ــاج الـحـيــوانــي
والسمكي في تحقيق التنمية الشاملة،
وج ـ ـ ــذب االسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات الـ ـخ ــارجـ ـي ــة فــي
المختلفة ،وفي الوقت
قطاعات اإلنتاج ُ
ذاته حفظ التوازن البيئي والبيولوجي،
وتشجيع استخدام التكنولوجيا في ضوء
رؤية البحرين االقتصادية .2030
وأض ــاف الدكتور الشيخ عـبــداهلل بن
أحمد آل خليفة ،أن التجربة البحرينية

فــي خـضــم تـحــدي جــائـحــة كــورونــا كانت
المتابعة و ُتـثـيــر اإلع ـجــاب ،وال
تستحق ُ
سيما أنها عكست اقـتــدا ًرا على مستوى
اإلدارة الـسـيــاسـيــة فــي ال ـب ــاد ،إذ عبرت
االسـتـجــابــة البحرينية عـلــى المستوى
الوطني عن مدى كفاءة عمليات اإلمداد
ووجود رؤية استراتيجية بخصوصها.
كـمــا أك ــد رئ ـيــس مجلس األم ـن ــاء أن
البحرين بقيادة حضرة صاحب الجالة
ال ـم ـل ــك ح ـم ــد بـ ــن ع ـي ـســى آل خ ـل ـي ـفــة،
عــاهــل الـبــاد الـمـفــدى ،وبجهود صاحب
السمو الملكي األمـيــر سلمان بــن حمد
آل خـلـيـفــة ،ول ــي ال ـع ـهــد رئ ـيــس مجلس
الوزراء ،قد خطت خطوات واسعة لتنويع
االقتصاد الوطني في إطار تطوير جودة
الـخــدمــات ،وتحسين مستوى المعيشة،
وخلق فرص العمل المائمة ،كما تبذل
جـ ـه ــودً ا رائـ ـ ــد ًة ل ـيــس لـتـحـقـيــق مـقــاصــد
المستدامة فحسب ،بل
أهــداف التنمية ُ
أيضا المساهمة الفعالة في دعم الجهود
ً
الفقر
الرامية إلى القضاءِ على
الدولية
ِ
ِ
في العالم ،وحماية البيئة.
ولفت إلــى أنــه من الـضــروري العمل
عـلــى اسـتـثـمــار ه ــذه الـخـبــرة الـ ُـمـتــراكـمــة
ل ـت ـق ـطــع الـ ـبـ ـح ــري ــن خ ـ ـطـ ــوات إض ــاف ـي ــة
إل ــى األمـ ــام فــي م ـجــال األم ــن ال ـغــذائــي،
ـوذج يـقــوم عـلــى االسـتــدامـ ِـة
لتحقيق ن ـمـ ٍ

مواجهة ُمختلف التحديات
والقُ درةِ على
ِ
ال ـت ــي ق ــد ت ــؤث ــر ُم ـس ـت ـق ـب ـ ًا ع ـلــى األم ــن
ال ـغ ــذائ ــي خ ــاص ــةً م ــع زيـ ـ ــادة الـمـخــاطــر
حدقة بالعالم في
الم
ِ
والمناخية ُ
البيئية ُ
العقود القادمة ،وحرص قيادة البحرين
الــرش ـيــدة عـلــى تحقيق أفـضــل الـظــروف
والمقيمين
الممكنة للشعب البحريني
ُ
ُ
في المملكة ،من خال رؤيتها االستباقية
لـ ُـم ـخ ـت ـلــف الـ ـظ ــروف الـ ُـم ـق ـب ـلــة وفـهـمـهــا
لطبيعة التجاذبات والتفاعات المؤثرة
فــي مجال األمــن الغذائي على ُمستوى
العالم.
حلول
تقديم
ويتطلع المنتدى إلى
ٍ
ِ
ـات م ــن ش ــأن ـه ــا أن ُتـ ـع ــزز مــن
ُ
ومـ ـقـ ـت ــرح ـ ٍ
المستوى الوطني
األمــن الـغــذائــي على ُ
واإلق ـ ـل ـ ـي ـ ـمـ ــي ،واسـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــراض الـ ـخـ ـط ــوات
ال ـ ُـمـ ـتـ ـخ ــذة عـ ـل ــى هـ ـ ــذا ال ـص ـع ـي ــد ُب ـغ ـيــة
تـقـيـيـمـهــا وت ـقــديــم ال ـتــوص ـيــات ال ــازم ــة
بتصورات لتطويرها وتحسينها.
للخروج
ٍ
ِ
ويـشــارك في المنتدى الــذي تستمر
أعـ ـم ــال ــه ل ـ ـ ُـم ـ ــدة ثـ ــاثـ ــة أي ـ ـ ــام ع ـ ـ ــددٌ مــن
المتخصصين ،يتناولون مفهوم وواقــع
ّ
األم ـ ــن ال ـغ ــذائ ــي ف ــي مـمـلـكــة الـبـحــريــن
وخـ ـ ـط ـ ــط واس ـ ـتـ ــرات ـ ـي ـ ـج ـ ـيـ ــات ال ـم ـم ـل ـك ــة
لمواجهة تحدي األمن الغذائي ،وكذلك
استعراض التجارب اإلقليمية والدولية
بهذا الخصوص إضافة إلى بحث آليات

َـض ِـلكُ ـم فَـا ْر َتـقَى أَ ْبـ َن َ
ـاؤك ال ِـق َـم َـما
ِبف ْ
ـاب ف ََمـا َالن َْت َلهُ ـم ِه َـم ٌـم
الص َع َ
جـا ُبوا ِ ّ
َال َي ـ ـ ْـع ـ ـ ِـرفُ ـ ـ ـ ــو َن َتـ ـ ـ ـ َو ٍان َك ـ ـ ــا َن أو َس ـأَ َم ـ ــا
ست ت َْشهَـدُ ف َ
َـاألبطَ ـالُ عَ ـز ُْمهُ ـ ُـم
إفْ ِـر ُ
ُيـطَ ِـاولُ ّ َ
ّـج َـمـا
َـاق َوال ُن ُ
الش ْم َ
س في اآلف ِ
لمـا َن ُم ِله َـمهُ ـم
ق َْـد كُ ـنْتَ أَ ْنـ ــتَ أَ َبـا َس َ
الح ِ ّـق ُملـت َِـز َمـا
إ ْذ كُ ـنْتَ د َ
َومـ ـ ًا ِبـ َن ْـه ِج َ
ـاء شَ ْع ِـب َ
ـك َقـ ـ ْـد أَو َلـ ـ ــوكَ أَ ْمـ ـ َرهُ ـ ـ ُـم
أَ ْبـ َنـ ـ ُ
كُ ـ ـ ٌّـل َت ـ ـ َـا َلـ ـ َ
ـك ِمـ ــنْ ِإ ْخ ـ ـ َـا ِصـ ِـه ق ََس َمـا
ـير َيا ُي ْم َنـ ًا ِلطَ ِال ِعـ َنــا
َيا َمـ ْن َب َع الخَ ِ
ِمنْكُ ـم عَ ـ َرفْ ـنَا ال ّ َندَى والف َْخـ َر َو َّ
الش َم َمـا
َفـ ِـسـ ـ ْـر ِب َنـا َيــا أَ َب ــا َسـ ْلـ َـمـ ــا َن ِفــي شَ َم ٍـم

{ د .الشيخ عبداهلل بن أحمد.
تحقيق األم ـ ِـن الـغــذائــي على المستوى
ِ
الخليجي.
يُ ـع ـت ـبــر م ـن ـت ــدى «دراس ـ ـ ـ ـ ــات» م ـن ـصــةً
ُم ـت ـقــدمــةً ل ـل ـحــوار الـمـفـتــوح وال ـم ـســؤول
اس ـت ـحــدث ـهــا ال ـم ــرك ــز ُم ـن ــذ عـ ــام 2018م،
كـ ُـم ـل ـت ـقــى فـ ـك ــري ج ــام ــع ومـ ـتـ ـف ــرد ،مــن
والمناقشات والتوصيات،
حيث الحضور ُ
كــإحــدى آلـيــات تـحــركــات مــركــز «دراس ــات»
الـ ُـم ـت ـنــوعــة ،لـتـنـفـيــذ ُخ ـط ـطـ ِـه ،وتحقيق
أهدافه وتطلعاته.

أم َج ِـاد َك ُ
األ َم َما
اس ِبـقْ ِبنَا ِفي ذُ َرى ْ
َو ْ
ِإنْ قُ ـلتَ عَ ن َ
ـيم هَ ـلْ َس ُأن ِْصفُ كُ ـم؟
ْـك عَ ِظ ٌ
ـوجـزُ الك َِـل َـمـا؟
َوأَ ُّي َو َصـ ٍـف ُتـ َرى ق َْد ُي ِ
َيــكْ ـ ـ ِـفــي ِب ـأَ َّن ـ ـ َ
ـك إ ْن ـ َـس ـ ــانٌ وَعَ ـ ــى َو َسـ َـمـ ـ ــا
العـظَ َـمــا
ِلكُ ــلِّ َم ْعـن ًَى َج ِمـ ْي ٍل َين ُْـشـدُ ُ
د .عبداهلل بن أحمد منصور آل رضي
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فلنتكاتف من اأجل البحرين
البالد المفدى ولصاحب السمو الملكي األمير
القراء األعزاء
مريرا أحيانًا ،وال سيما
ربما يكون الواقع
سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد األمين
ً
حين يرتبط هذا الواقع بمصير المواطن بل
رئيس الوزراء الموقر.
وبشأن مجتمعي عام قد يطول كل المقيمين
وم ــع ذل ــك فـقــد مــررنــا بــأيــام ثقيلة ألقت
على إقليم الــدولــة ،كموضوع الصحة العامة
بظاللها على البحرين خالل األسبوع الماضي
مث ً
ال باعتبارها مفردة من مفردات النظام العام
حينما تلقينا جـمـيـ ًـعــا أخ ـب ــارا ح ــول وف ــاة 28
ً
ضبطا وحـمــايــةً ،
ال ــذي يستوجب مــن الــدولــة
شخصا متأثرين بمضاعفات اإلصابة بفيروس
و ُت ـعــدّ المرحلة الـتــي يكابدها الـعــالــم بأكمله
كورونا (كوفيد )19-في يوم واحد ،والتي تعادل
منذ إعــالن اإلصابة بفيروس كورونا كجائحة
أعلى نسبة وفـ ّيــات منذ وصــول الفيروس إلى
عالمية ،تجاوزت دولة المنشأ لتصل إلى جميع
ال ـب ــالد ،م ــع اس ـت ـغــراب رس ـمــي وشـعـبــي لــزيــادة
دول العالم بكل تبعاتها االقتصادية والصحية
أعـ ــداد الـمـصــابـيــن واس ـت ـمــرار ارت ـف ــاع األع ــداد
واالجـتـمــاعـيــة ،مرحلة الـتـحــدي األكـبــر الــذي
بـشـكــل م ـطــرد م ــع تـكـهـنــات بــأسـبــابـهــا وتـعــالــي
يــواجــه البشرية على هــذه األرض منذ بداية
أصـ ـ ــوات ع ـبــر وس ــائ ــل ال ـت ــواص ــل االج ـت ـمــاعــي
العقد الـثــانــي مــن الـقــرن الــواحــد والعشرين،
بقلم:المحامية
بتأويل األسباب ،مما قد يحدث تشويشا لذهن
نـ ـظ ـ ًـرا إلـ ــى ال ـت ـفــاص ـيــل الــدق ـي ـقــة الـمــرتـبـطــة
د .هنادي عيسى الجودر.
الـمـتـلـقــي ،ول ـكــن الـثــابــت أن الـسـبــب الرئيسي
بالفيروس وقدرته على التحور والتدمير وأثره
لتنامي األعـ ــداد كــان هــو المخالطة بواسطة
على الصحة والحياة.
التجمعات العائلية والمناسبات الخاصة ،وهو
ولمن ال يعلم ،فإن الحق في الصحة يُ عدّ
من حقوق اإلنسان األساسية التي كفلها العهد الدولي الخاص
أمــر قد يثير االستغراب باعتباره سببا يُ نسب إلــى شعب على
بالحقوق االقـتـصــاديــة واالجـتـمــاعـيــة والثقافية  1966والــذي
مستوى من الفكر الراقي والمتمدن والــذي يمتلك من العلم
وافقت حكومة مملكة البحرين على االنضمام إليه بالقانون
وثقافيا.
فكريا
والمعرفة ما يجعله في مصاف الدول المتقدمة
ً
ً
رقم  10الصادر في  16يوليو  ،2007والــذي يؤثر بشكل مباشر
وفي رأيــي ،إن كان الخيار المتاح للفرد هو أن يحرم نفسه
ـى
عـلــى بقية حـقــوق اإلن ـســان األخـ ــرى وال سيما الـحــق األسـمـ
من لقاء أحبته لفترة مـحــدودة مهما طالت مع أمــل بمعاودة
منها وهو في الحياة ،حيث كفلت المادة ( )12من العهد إقرار
اللقاء ،خير من أن يحرم نفسه من لقائهم لبقية حياته بسبب
الــدول بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة
لقاء قد يتسبب في حرمان أحدهم من حياته ،فمن لم يُ طق
الجسمية والعقلية يمكن بلوغه ،كما أن التزام الــدول بجميع
فراق أحبته وهم أحياء ،فليتخيل حياته بدونهم إن كانوا أمواتا
الحقوق االقـتـصــاديــة واالجتماعية هــي مــن قبيل االلـتــزامــات
بسبب إصابتهم بفيروس كورونا في أحــد لقاءاته معهم ،وبما
اإليجابية التدريجية التي تستوجب من الدول تمكين األفراد
صبرا جمي ً
ال على
أن السبب هو التجمعات العائلية فلنصبر
ً
من التمتع بهذه الفئة من الحقوق عبر التزامها باتخاذ ما يلزم
االبتعاد عن أفراد عائلتنا غير الساكنين معنا حتى لقاء جميل
السبل المناسبة وفــي مقدمتها قيامها
من خطوات وبجميع ُ
قريب بــإذن اهلل تعالى وأن نُبقي حبل الــو ّد موصو ًال من خالل
باعتماد الـتــدابـيــر التشريعية الــالزمــة وبــأقـصــى مــا تسمح به
وسائل التواصل المتاحة عن بُعد.
مواردها المتاحة لضمان التمتع الفعلي بها.
وبناء عليه فإنني أنتهي إلى التوجيه إلى ضرورة أن يتكاتف
إذن التزام الدول بتحقيق الحق في الصحة يقع على عاتقها
بحسب ما تتيحه لها مواردها وإمكانيتها وقدرتها االقتصادية
جميع الموجودين على إقليم الدولة من أجل البحرين وسالمة
وبإمكانها تعزيز هــذه الـقــدرة عن طريق المساعدات الدولية،
مــن عليها ،وم ــن هـنــا أدع ــو وأشـ ّـجــع مــن يـقــرأ لــي عـلــى اختيار
ولو أسقطنا هذه الجزئية على مملكة البحرين سنجد أنها قد
العزلة المؤقتة وتجنب التجمعات بجميع أشكالها واالستمتاع
ً
حفاظا
واجهت الجائحة بما يفوق أقصى ما تسمح به مواردها
بــال ـن ـعــم ال ـت ــي ح ـبــانــا اهلل ب ـهــا ف ــي م ـنــازل ـنــا ح ـتــى ح ـي ــن ،لعله
على صحة المواطنين والمقيمين على قدم المساواة ومن دون
أيضا أوجــه تح ّية شكر للفريق الوطني
يكون قري ًبا ،ومــن هنا ً
وتمكنت
تمييز بسبب الدين أو اللون أو العرق أو الجنس ..الخ،
الطبي لمكافحة فيروس كــورونــا على جهوده المشهودة ولكل
مــن التصدي للمرض والــوصــول إلــى معظم الموجودين على
شخص كانت له مساهمة ولو بسيطة في الحفاظ على سالمة
إقليم الدولة بكل الوسائل المتاحة عبر جهود الفريق الوطني
أيضا أعزّ ي كل
المجتمع البحريني المسالم المحب ،ومن هنا ً
الطبي للتصدي لفيروس كورونا وبقية الجهات المتعاونة معه،
من فقد عــزيــزً ا بسبب الفيروس وأســأل اهلل تعالى أن يلهمهم
واستوفت مملكة البحرين على الوجه األكمل جميع عناصر
الصبر والسلوان.
تطبيق ال ـحــق فــي الـصـحــة كعنصر ال ـتــوافــر وعـنـصــر إمكانية
وللبحرين الغالية أقول:
الوصول وعنصر المقبولية ،مما يُ عد بحقّ نعمة تستحق حمد
سالمتك يا ديرتي ودار الوفا مما جرى
الخالق على وجودنا في هذه البقعة من األرض وشكرا وتقديرا
رب (طه) المصطفى
حصنتك
ٍ
بلطف خفي من ّ
ّ
لقيادتنا الرشيدة وحكومة مملكة البحرين على حرصها على
بحر وسما وأرض وثرى
الوفاء بتعهداتها والتزاماتها الــواردة في العهد الدولي الثاني،
يحرس جهاتك كلّهاْ ،
ويرسل على البحرين ريح العافية وه ّبة عفا
فشكرا لصاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل

حتى «الدالفين»
ما �سلمت منكم!!..
malmahmeed7@gmail.com

اإط���������اق ب����رن����ام����ج دب���ل���وم
(الدبلوما�س��ية البرلماني��ة) الي��وم
بـمـشــاركــة فــوزيــة بـنــت عـبــداهلل
زي ـ ـنـ ــل رئـ ـيـ ـس ــة مـ ـجـ ـل ــس الـ ـ ـن ـ ــواب،
وب ــال ـت ـع ــاون م ــع وزارة ال ـخــارج ـيــة
البحرينية وأكــاديـمـيــة محمد بن
م ـب ــارك ل ـل ــدراس ــات الــدبـلــومــاسـيــة،
يشارك مجلس النواب في برنامج
دب ـل ــوم الــدب ـلــومــاس ـيــة الـبــرلـمــانـيــة
ال ـن ـيــاب ـيــة وال ـ ـ ــذي ي ـب ــدأ فـعــالـيــاتــه
ال ـيــوم األح ــد تـحــت ع ـنــوان العمل
البرلماني والدبلوماسية.
ومــن المقرر أن تـشــارك فوزية
بنت عبد اهلل زينل رئيسة مجلس
{ رئيسة مجلس النواب.
ال ـ ـنـ ــواب ب ـك ـل ـمــة خـ ــالل افـتـتــاحـيــة
أع ـ ـمـ ــال الـ ـب ــرن ــام ــج ،ك ـم ــا ي ـش ــارك
ال ــدكـ ـت ــور ع ـبــدال ـل ـط ـيــف ب ــن راش ــد
الزياني وزير الخارجية بكلمة تحت عنوان أهم مرتكزات سياسة مملكة
البحرين الخارجية.
ويتضمن برنامج دبلوم الدبلوماسية البرلمانية النيابية الموضوعات
ال ـت ــال ـي ــة :الــدب ـلــومــاس ـيــة ال ـح ـقــوق ـيــة ،م ــرت ـك ــزات ال ـس ـيــاســة ال ـخــارج ـيــة
لمملكة الـبـحــريــن ،إدارة األزمـ ــات فــي وزارة الـخــارجـيــة ورعــايــة مصالح
المواطنين ،أدوات السياسة الخارجية :القوة الناعمة والتي تتمثل في
العمل الدبلوماسي ،اللجان الوطنية المشتركة ،الدبلوماسية العامة،
الدبلوماسية الثقافية ،الدبلوماسية البرلمانية ،الدبلوماسية واالقتصاد
الوطني ،الدبلوماسية واإلعالم ،الدبلوماسية الرقمية.
كــذلــك يتضمن البرنامج ال ــذي يستمر  5أســابـيــع :عــالقــات مملكة
الـبـحــريــن االسـتــراتـيـجـيــة مـتـعــددة األط ـ ــراف ،وعــالقــة مملكة البحرين
والمملكة العربية السعودية ،ومملكة البحرين والمملكة المتحدة ،ومملكة
البحرين وال ــوالي ــات المتحدة األمــريـكـيــة ،ومملكة البحرين واالتـحــاد
األوروبـ ــي ،كما يشتمل الـبــرنــامــج على مــوضــوع الـمـهــارات الدبلوماسية
والذي يتمثل في البروتوكول واإلتيكيت ،وفن التفاوض ،وإدارة األزمات،
كذلك يدخل ضمن البرنامج أفضل الممارسات في العمل الدبلوماسي
مثل العمل الدبلوماسي البرلماني والمصطلحات الدبلوماسية.
كما تحظى الدبلوماسية في المنظمات متعددة األطــراف بنصيب
ضمن جدول أعمال هذا البرنامج الذي يدرس أهم المنظمات اإلقليمية
والدولية والمتمثلة في :مجلس التعاون لدول الخليج العربية ،وجامعة
الدول العربية ،ومنظمة التعاون اإلسالمي ،واألمم المتحدة.

محميد احملميد

أول السطر:
من أجمل ما قرأت من شعر في الثناء الحق واإلشــادة الواجبة
على جهود سمو ولي العهد رئيس مجلس الــوزراء حفظه اهلل ،في
قيادة فريق البحرين ،هو ما كتبه الشاعر واإلعالمي المبدع الزميل
«يونس سلمان» ،حيث كتب قائال(( :مقدام ليمن «عج» دخان ..شهم
جسور للصعيبات حاضر ..يارد على الشدات بعزوم وإيمان ..يعسف
صــروف الدهر لو صار جاير ..هذا بو عيسى صيت رفعه وعمران..
جمل مدن البحرين بأول وآخر ..أمورث سلوم الفضايل واإلحسان..
ّ
هامة فخر طابت بطيب المخابر)).
للعلم فقط:
حسنا فعلت هيئة «نهرا» في التوضيح السريع ردا على ما تم
تداوله باألمس بخصوص فيديو جهاز الفحص السريع عن كورونا
باستخدام مياه الصنبور ..واألهم رصد المصدر الذي أطلق اإلشاعة
والمغالطة التي أثارت البلبلة عند الناس.
حتى «الدالفين» ..ما سلمت منكم:!!..
واقعة صيد دالفين بالمياه اإلقليمية لمملكة البحرين ،وإحالة
أربعة متهمين للمحكمة ،واقعة غريبة ومثيرة في ذات الوقت ..وكأن
تـجــار الصيد الجائر لــم يكتفوا بكل تـجــاوزاتـهــم ،والخسائر التي
سببوها للثروة البحرية ،حتى أطل علينا سراق «الدالفين»!!..
تفاصيل الواقعة تنفع لسيناريو مسلسل ،فالمتهمون اتفقوا مع
مدير مسئول بمنشأة خاصة لعروض الدالفين ،ووضعوا قاربا خاصا
لجلب الدالفين ،بل أن المنشأة لم يصدر لها أي تصاريح الستيراد
الدالفين!!..
ف ــإذا مــا كــانــت الـتـحــريــات والـمـعـلــومــات قــد كـشـفــت عــن واقـعــة
الدالفين ،فيا ترى كم من التجاوزات والسرقات السابقة التي تمت
من الثروة البحرية ،ســواء من هــؤالء المتهمين أو من غيرهم من
سراق الثروة البحرية وهدمها وتخريبها..؟؟
يـبــدو أن األم ــر بحاجة إلــى إجـ ــراءات أكـثــر ورقــابــة أشــد ورصــد
أكبر ،وشراكة مجتمعية ،وربما لكاميرات بحرية ،في ظل استمرار
عمليات النهب والسرقة والفساد من الثروة البحرية ،التي يقوم بها
أناس تجردوا من األخالق والقانون ،وبعد أن كانوا يسرقون الربيان
واألسماك ..جاء دور الدالفين ..حسبي اهلل عليكم ..حتى الدالفين
ما سلمت منكم.
مالحظة واجبة:
م ــع إلـ ـ ــزام ال ـم ـطــاعــم ب ـت ـقــديــم ال ـط ـل ـبــات ال ـخ ــارج ـي ــة ،وخــدمــة
التوصيل ،نأمل مراقبة شركات التوصيل والمالحظات والشكاوى
التي ترد من الناس عليها ،ومن رسوم التوصيل ،وأسعار الوجبات،
بشكل مبالغ فيه.
آخر السطر:
((هي أزمة وتعدّ ي ..م ّرينا باألصعب ..بإذن اهلل بنعدّ ي ،وعليها
واله ّـمـة ..بــإذن اهلل بنعدّ ي ،ألنـّنـَا
نتغلّب ..كلـنا إيـد بأيـد ،بالعزم ِ
األقوى ..بال َوعي ِ واإلدراك ،نـَصونُ َمن َن ْـهوىَ ،و َنعـ ُب ُـر األشواك ،ألنـ ّ َنـا
األقــوى ..الكل ِهنـا مسؤول ،على مصير الكِـل ،وألجل الوطن بنقول:
ـحــل ..كفـو عيـال ال ــدار ،إحـنــا قــدّ هــا وق ــدود ،بالحكمة
نـتـعــاون ِوتـ ـنـ ـ َ
الفر ِح واألحــزان،
واإلصــرار ،ياما عبرنا حــدود ..نَحنُ َم َع ًا دَومـاً ،في ْ
َسنـنـت َِـصر حـتـمـاً ..ونسم ْو بــاإلن ـســان)) ..مــن أجمل مــا سمعت في
تعزيز الوعي المجتمعي والــروح اإليجابية ،في مواجهة التحديات
واألزمات ،من الفنان المحترم «حسين الجسمي».

6

العدد ( - )15773السنة السادسة واألربعون  -األحد  18شوال 1442هـ  30 -مايو 2021م

تزامنا مع اليوم العالمي «للمر�ض» ..ال�شيخ م�شعل:

«االأ�ص ��غال» تنف ��ذ اأول مرك ��ز متخ�ص� ��س للت�صل ��ب اللويح ��ي ف ��ي مملك ��ة البحري ��ن
ص ــرح الـمـهـنــدس الـشـيــخ مـشـعــل ب ــن مـحـمــد آل
خليفة الوكيل المساعد لمشاريع البناء والصيانة
بوزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني
بأن الــوزارة تشرف حاليا على مشروع مركز التصلب
اللويحي فــي مجمع المحرق الطبي ,وال ــذي يضم
أيـضـ ًا مــركــز العناية لــإقــامــة الطويلة (ج ــار العمل
في اإلنشاء) ،حيث بلغت نسبة اإلنجاز في المشروع
 ،%17ومن المؤمل االنتهاء منه في الربع األول من
عام .2022
وذكر أن هذا المركز يعتبر أول مركز متخصص
ومستقل بذاته من حيث المبنى والتجهيزات لعالج
مرضى التصلب اللويحي في مملكة البحرين والذي
سيسهم فــي تـقــديــم أفـضــل الـخــدمــات التشخيصية
والعالجية للمصابين بهذا المرض.
وقال الوكيل المساعد لمشاريع البناء والصيانة
بمناسبة الـيــوم العالمي للتصلب اللويحي والــذي
يـصــادف  30مــايــو «نـســأل اهلل العلي القدير أن يمن

على جميع المصابين بالشفاء العاجل» ,مضيف ًا
«بإذن اهلل تعالى سيتم تشغيل هذا المركز بأسرع وقت
ممكن بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة ليساهم
في تقديم الدعم والرعاية الصحية الشاملة لمرضى
التصلب اللويحي».
يذكر أن شــؤون األشغال تشرف على تنفيذ هذا
الـمـشــروع لصالح وزارة الصحة ،وبتمويل كريم من
قبل بنك البحرين الوطني بكلفة تبلغ  3.7ماليين
ديـنــار ،شاملة تكاليف اإلنـشــاء والـمـعــدات واألجـهــزة
الطبية واألثاث.
ويضم المركز  7عيادات خارجية ،باإلضافة إلى
قسم التشخيص بالرنين المغناطيسي  ،MPIقسم
الـعــالج الطبيعي ،قسم الـعــالج بالتمارين اليدوية،
غــرف عــالج خاصة وعــامــة ،مختبر وصيدلية ،مركز
لألبحاث العلمية ،قاعة للمحاضرات ،المستودعات
الـطـبـيــة ،مـبـنــى ال ـخــدمــات ومـكــاتــب إداري ـ ــة ومــواقــف
للسيارات.

halakamal99@hotmail.com

{ مركز التصلب اللويحي.

«حقوقي ��ة ال�ص ��ورى» �ص ��اركت ف ��ي  8ور� ��س عم ��ل لو�ص ��ع الخط ��ة الوطني ��ة لحق ��وق االإن�ص ��ان

{ احصائيات لجنة حقوق اإلنسان بمجلس الشؤرى.

فيرو�س ال يقل خطورة

أك ــد أح ـم ــد م ـه ــدي الـ ـح ــداد ،رئـيــس
لجنة حقوق اإلنسان بمجلس الشورى،
أنَّ اللجنة حــرصــت عـلــى الـمـشــاركــة في
ُورش العمل التي عقدتها وزارة الخارجية
خــالل دور االنـعـقــاد الـثــالــث مــن الفصل
التشريعي الخامس ،على وضــع الخطة
ً
ترسيخا
الوطنية لحقوق اإلنسان ،وذلك
للتعاون الـبـ ّنــاء والـعـمــل المشترك بين
ال ـس ـل ـط ـت ـيــن ال ـت ـشــري ـع ـيــة وال ـت ـن ـف ـيــذيــة،
مشيرا إلــى أنّ اللجنة عقدت ع ــددً ا من
ً
االجتماعات واللقاءات الرسمية وشاركت
في ندوات محلية ودولية تتعلق بحقوق
اإلنسان.
وأوض ــح ال ـحــداد أن اللجنة شــاركــت
في  8ورش عمل لوضع الخطة الوطنية
لحقوق اإلنسان 5 ،منها عُ قدت خالل دور
مشيرا
االنعقاد ،و 3قبل بدء دور االنعقاد،
ً
إلــى أن اللجنة أسهمت فــي تقديم آراء
وخصوصا
ومالحظات خالل مشاركاتها،
ً
في ورشة العمل المتعلقة بـ«دور السلطة
الـتـشــريـعـيــة ف ــي حـمــايــة وت ـعــزيــز حـقــوق
اإلنسان».
وب ـ ّيــن ال ـحــداد أن ورش العمل التي
شــاركــت فيها اللجنة ه ــي« :دور اإلع ــالم
والصحافة وخطة العمل الوطنية لحقوق

اإلنسان» ،و«حقوق الفئات األولى بالرعاية
ف ــي الـخـطــة الــوطـنـيــة لـحـقــوق اإلن ـس ــان،
و«الـتـعـلـيــم والـمـعــرفــة وح ـقــوق اإلن ـس ــان»،
و«الـحـقــوق العمالية فــي منظومة حقوق
اإلنسان» ،و«سيادة القانون وصون الحقوق
فــي إدارة نظام الـعــدالــة» ،و«الدبلوماسية
ال ـح ـقــوق ـيــة ف ــي ت ـع ــزي ــز وت ـط ــوي ــر ح ـقــوق
اإلن ـ ـسـ ــان» ،إل ــى ج ــان ــب «دور الـمــؤسـســات
الوطنية ومنظمات المجتمع المدني في
تعزيز وتطوير حقوق اإلنسان».
وذك ـ ـ ــر الـ ـ ـح ـ ــداد أن ال ـل ـج ـن ــة ال ـت ـقــت
الــدكـتــور عبداللطيف بــن راش ــد الــزيــانــي
وزي ــر الـخــارجـيــة ،وذل ــك لبحث ومناقشة
القضايا والموضوعات المتعلقة بحقوق
اإلنـ ـ ـس ـ ــان فـ ــي م ـم ـل ـكــة الـ ـبـ ـح ــري ــن ،فـيـمــا
اجتمعت بمسؤولي أكاديمية محمد بن
مبارك آل خليفة للدراسات الدبلوماسية،
م ــؤك ــدً ا أن ه ــذه ال ـل ـقــاءات فــرصــة لـتـبــادل
وجهات النظر ،وتعزيز التنسيق المشترك
في كل ما من شأنه تطوير منظومة حقوق
اإلنسان بمملكة البحرين.
ون ـ ـ ـ ّوه رئ ـي ــس ل ـج ـنــة ح ـق ــوق اإلن ـس ــان
بمجلس الشورى إلى أنّ اللجنة حرصت
على إبــراز الجهود الصحية التي تبذلها
مملكة الـبـحــريــن فــي الـتـصــدي لجائحة

كورونا (كوفيد  ،)19وذلك من خالل الندوة
التي نظمتها اللجنة بعنوان« :حق الصحة
كـمـنـجــز ب ـحــري ـنــي» ،م ــوض ـ ًـح ــا أن ال ـن ــدوة
شهدت تــركـيــزً ا وإبـ ــرازًا للجهود الوطنية،
والـحـقــوق الـتــي نــص عليها الــدسـتــور في
ت ـق ــدي ــم ال ــرع ــاي ــة ال ـص ـح ـيــة وال ـخ ــدم ــات
العالجية للمواطنين والمقيمين.
وأفاد الحداد بأن اللجنة شاركت بشكل
فاعل في ندوتي «منجزات حقوق اإلنسان«،
و«نحو تعزيز أكثر لحقوق اإلنسان» ،مؤكدً ا
أنّ ال ـم ـشــاركــة وال ـت ـفــاعــل م ــع الـفـعــالـيــات
واألن ـش ـط ــة الـمــرتـبـطــة ب ـح ـقــوق اإلن ـســان
ي ـف ـت ـحــان ال ـم ـج ــال أمـ ـ ــام تـ ـب ــادل وج ـه ــات
الـنـظــر ،واالسـتـمــاع لـلــرؤى واألف ـكــار التي
تعزز منظومة حقوق اإلنسان والمنجزات
الحقوقية في البحرين.
وب ـ ـ ّيـ ــن الـ ـ ـح ـ ــداد أنَّ ال ـل ـج ـن ــة ع ـقــدت
 4اجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع ـ ــات ،ون ـ ــاقـ ـ ـش ـ ــت عـ ـ ـ ـ ـ ــددً ا مــن
الموضوعات ،في الوقت الذي حرصت على
بيان مواقفها تجاه العديد من القضايا
الـحـقــوقـيــة ،وأب ــدت رأي ـهــا فــي كـتــاب يـعــدّ ه
مــركــز الخليج ل ـلــدراســات االستراتيجية
حول حقوق اإلنسان في العهد اإلصالحي
لجاللة الملك المفدى.

هالة كمال الدين

ف ــي زم ــن ك ــورون ــا تـغـيــر ك ــل شـ ــيء ،ال ـح ـيــاة ،ال ـت ـســوق ،الـسـفــر،
التعليم ،كل شــيء ،حتى الجريمة تطورت هي األخــرى ،وسيطرت
اإللكترونية منها بــل وتفاقمت ،وأصبحت األكـثــر رعـبــا وشيوعا،
فالتصيد واالحتيال تحوال إلى سمة من سمات المرحلة الراهنة
فــي حين تــراجـعــت الـجــرائــم التقليدية كالسرقة والـقـتــل بنسبة
النصف تقريبا بحسب الدراسات.
لقد تسببت جائحة كورونا في زيــادة المخاوف إزاء هجمات
سيبرانية تستهدف المستشفيات والـشــركــات وإم ـ ــدادات الطعام
ووظــائــف حـيــويــة أخـ ــرى ،بـعــد أن أصـبــح االع ـت ـمــاد بشكل رئيسي
على تقنيات العمل مــن المنزل واالسـتـخــدام األوس ــع للخدمات
عبر اإلنترنت ،مما أتــاح الفرصة لقراصنة المعلومات الستغالل
األزمــة اإلنسانية في شن هجمات إلكترونية ،اعتمادا على خوف
المواطنين والمؤسسات من انتشار المرض ورغبتهم في معرفة
المعلومات المتعلقة به.
ففي اليابان مثال تم الكشف عن أحد البرامج الضارة السيئة
السمعة التي يعتقد أنها جزء من عمليات كبرى لجرائم اإلنترنت،
والذي يسمى «ايموتيت» وهو برنامج خبيث متنكر في شكل ملف
آمن مثل مستند نصي أو أغنية ،بحيث ترفق مثل هذه الملفات
الخطيرة بــرســائــل الـبــريــد اإللـكـتــرونــي الـتــي تـبــدو غير ض ــارة في
محاولة لخداع الضحايا للنقر فوقها وتنزيلها.
العديد من المواقع الضارة تستخدم اليوم في حمالت التصيد
االحتيالي من خالل رسائل البريد اإللكتروني الخاصة بالخداع،
حيث يستغل المحتالون حــاالت الـطــوارئ واللحظات التي يكون
فيها الناس خائفين ويائسين وأكثر عرضة للخطر.
مؤخرا أعلن خبير تقنية المعلومات يعقوب العوضي أن عدد
الجرائم اإللكترونية في منطقة الخليج العربي ارتفعت بنسبة
 %33خالل األشهر الستة األولى من تفشي جائحة كورونا ،وذلك
موضحا أن خطورة هذه الجرائم لم تعد
وفقا للدراسات الموثقة،
ً
تقتصر على سرقة البيانات واألموال أو تعطيل الخدمات العامة،
بل أصبحت في بعض األحيان مسألة حياة أو موت في العديد من
الظروف ،مثل إجراء العمليات الجراحية عن بعد.
وأوضح العوضي بمناسبة يوم الباسورد العالمي الذي يصادف
السادس من مايو من كل عام أن استخدام كلمة مرور قوية لم يعد
كافيا لحماية البيانات الشخصية ،فقراصنة المعلومات يطورون
أساليبهم وطــرق اختراقهم بشكل دائ ــم ،ويتقدمون على عوامل
الحماية المعروفة التي يلجأ إليها الناس العاديون وحتى بعض
المؤسسات الحكومية والخاصة.
اليوم يتابع النصابون المصابين بالفيروس ،والتي توفر الدول
والحكومات المعلومات عنهم ،لتوظيفها في الهجمات اإللكترونية
التي ينفذونها ،ما يضع أمن المعلومات أمام تحديات كبيرة ،هذا
إلــى جــانــب بيع األدوات الطبية المزيفة وانـتـحــال الشخصيات
وغيرها من أساليب االحتيال عبر اإلنترنت.
باختصار لــم تعد الـيــوم اإلصــابــة بفيروس كــورونــا هــي العدو
الوحيد الذي يجب التصدي له ،فهناك فيروس آخر قد استفحل
وال يقل خطورة ،أال وهو فيروس االحتيال عبر اإلنترنت ،والذي
أصاب الكثيرين في مقتل!!

(����ص���رط���ة ال ��ج ��ن ��وب ��ي ��ة) :وف���اة
ب�ح�رين��ي اإث��ر �صق�وط��ه م�ن رافع�ة
توفي أمس المصور البحريني حميد جعفر الطيف إثر سقوطه
من على رافعة أثناء قيامه بوظيفته االعتيادية في القرية التراثية،
وهو يصور مشهدً ا ألحد المسلسالت التلفزيونية.
وذكـ ــرت شــرطــة الـجـنــوبـيــة عـبــر تــويـتــر « وف ــاة بحريني (42
عاما) إثر سقوطه من رافعة أثناء قيامه بوظيفته ضمن عملية
للتصوير كانت تقوم بها شركة خاصة ،حيث فــارق الحياة في
الموقع ،والجهات المختصة تتخذ إجراءاتها الالزمة».

eslammahfoouz@hotmail.com

تقدمي:إسـالم مـحفوظ

ال��م��ح��ك��م��ة ت���رف�������س ادع�������اء «االأ������ص�����غ�����ال» ال����ت����راج����ع ع��ن
ا���ص��ت��م��اك ع���ق���ار وت��ل��زم��ه��ا دف����ع  95األ�����ف دي���ن���ار ل��ب��ح��ري��ن��ي
أيـ ـ ــدت م ـح ـك ـمــة االس ـت ـئ ـنــاف
ال ـع ـل ـيــا ال ـمــدن ـيــة ال ـثــان ـيــة حكما
بإلزام وزارة األشغال دفع  86ألف
دي ـنــار لبحريني قيمة استمالك
عقاره للمنفعة العامة باإلضافة
إل ــى  8آالف دي ـن ــار تـعــويـضــا عن
التأخر فــي دفــع قيمة التعويض
ع ـ ــن االس ـ ـت ـ ـمـ ــالك ألك ـ ـثـ ــر م ـ ــن 8
س ـن ــوات ،حـيــث رفـضــت المحكمة
ادعــاء ال ــوزارة بأنها أصــدرت قــرارا
ب ــاالسـ ـتـ ـغـ ـن ــاء ع ـ ــن االسـ ـتـ ـم ــالك
ورد الـ ـعـ ـق ــار ل ـص ــاح ـب ــه مـ ـج ــددا،
وأكـ ــدت الـمـحـكـمــة أن الـ ـ ــوزارة لم
تثبت ص ــدور ق ــرار االستغناء عن
االس ـت ـمــالك بــالـطــرق الـمــرســومــة
قانونا عن طريق خطاب موصى
عليه بعلم الوصول وأن ينشر قرار
االس ـت ـغ ـنــاء ع ــن ال ـع ـق ــار مــوضــوع
االستمالك في الجريدة الرسمية
وف ـ ـ ـ ــي صـ ـحـ ـيـ ـفـ ـتـ ـي ــن ي ــوم ـي ـت ـي ــن
محليتين تصدران باللغة العربية
ويـعـلــق ق ــرار االسـتـغـنــاء فــي مقر
البلدية الواقع العقار ضمن دائرة
اختصاصها.
وكــان بحريني قــد رفــع دعــواه
أم ـ ــام مـحـكـمــة أول درج ـ ــة طــالــب
فيها إلزام الوزارة أن تؤدي له مبلغ
التعويض وقدره  86796.085دينار

والمقدر من قبل لجنة التثمين
عــن اسـتـمــالك ع ـق ــاره ،بــاإلضــافــة
إل ــى مبلغ  10000دي ـنــار تعويض ًا
ع ــن ال ـتــأخ ـيــر مـ ــدة س ـبــع س ـنــوات
ف ــي ص ــرف مـبـلــغ ال ـت ـعــويــض عن
االستمالك.
ـرح ـ ــا لـ ـ ــدعـ ـ ــواه أن ــه
وذكـ ـ ـ ــر ش ـ ـ ً
بتاريخ  2012صدر قرار من الوزارة
باستمالك الـعـقــار وبـعــدهــا صدر
قـ ــرار لـجـنــة الـتـثـمـيــن ب ـمــا يـقــرب
مــن  87ألــف ديـنــار ،إال أن ال ــوزارة
لــم تـقــم بـصــرف مبلغ التعويض
رغ ــم م ــرور أك ـثــر مــن ســت سـنــوات
عـلــى ق ــرار لجنة التثمين ،حيث
قـضــت محكمة أول درج ــة بــإلــزام
الوزارة أن تؤدى له مبلغ التعويض
ومـ ـبـ ـل ــغ  8000ديـ ـ ـن ـ ــار ع ـ ــن ب ــدل
االنتفاع ،وألزمت المدعى عليها
ب ــال ـم ـص ــروف ــات وع ـش ــري ــن دي ـن ــارا
مقابل اتعاب المحاماة.
وإذ لـ ــم يـ ـل ــق هـ ـ ــذا ال ـق ـض ــاء
قـ ـ ـب ـ ــوال ل ـ ـ ــدى الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة وط ـع ـن ــت
عـلــى الـحـكــم وأش ـ ــارت ان ـهــا تلقت
مــن وزارة اإلس ـكــان كــونـهــا الجهة
المستملكة خـطــابــا يفيد إلـغــاء
قـ ــرارات االسـتـمــالك ال ـص ــادرة في
ش ــأن ال ـع ـقــارات الـكــائـنــة بمشروع
الحورة اإلسكاني والذي يقع فيه

الـعـقــار مــوضــوع ال ـتــداعــي؛ وعلى
أث ــر ذل ــك أص ـ ــدرت ال ـ ـ ــوزارة ق ــرارا
باالستغناء عن استمالك العقار
الـمـمـلــوك للمستأنف ض ــده وتــم
إخطاره رسمي ًا بذلك.
وق ــال ــت مـحـكـمــة االسـتـئـنــاف
إن دسـتــور مملكة البحرين نص
على أن الملكية الخاصة مصونة،
فــال يمنع أحــد مــن الـتـصــرف في
ِملكه إال فــي ح ــدود الـقــانــون ،وال
ي ـن ـ ــزع ع ــن أح ــد مـلـكــه إال بسبب
ال ـم ـن ـف ـعــة الـ ـع ــام ــة ف ــي األحـ ـ ــوال
ال ـم ـب ـي ـنــة ف ــي الـ ـق ــان ــون ،ع ـلــى أن
يـ ـص ــرف ال ـت ـع ــوي ــض عـ ــن ال ـع ـقــار
م ــوض ــوع االس ـت ـمــالك خ ــالل مــدة
ال تجاوز تسعين يوم ًا من تاريخ
انقضاء الميعاد المحدد للتظلم
مـ ــن ق ـ ـ ــرار ل ـج ـن ــة ال ـت ـث ـم ـيــن دون
تقديم أي تظلم وفي حالة تأخر
صــرف الـتـعــويــض ،يـكــون للمالك
وأصـ ـ ـح ـ ــاب الـ ـحـ ـق ــوق الـ ـح ــق فــي
تعويض عن عدم االنتفاع بالعقار
ل ـمــدة ال ـتــأخ ـيــر ف ــي ص ــرف مبلغ
التعويض على أن يتم تقديره من
قبل لجنة التثمين.
وأضافت المحكمة أنه يجوز
لمن تم استمالك عقاره أن يسترد
ه ــذا ال ـع ـقــار إذا ق ــرر المستملك

العـ ـتـ ـب ــارات أو ظـ ـ ــروف ي ـق ــدره ــا،
االسـتـغـنــاء عــن تنفيذ الـمـشــروع
الـ ــذي ت ــم االس ـت ـم ــالك م ــن أجـلــه
ولكن يجب على المستملك الذي
يقرر االستغناء عن العقار موضوع
االسـ ـتـ ـم ــالك أن ي ـخ ـطــر مـ ــن تــم
استمالك عـقــاره باالستغناء عن
هــذا العقار وعــدم لزومه ألي من
أعـمــال المنفعة الـعــامــة بخطاب
مــوصــى عليه بعلم الــوصــول وأن
ينشر قــرار االستغناء عن العقار
موضوع االستمالك في الجريدة
ال ـ ــرسـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــة وف ـ ـ ـ ــي ص ـح ـي ـف ـت ـي ــن
ي ــوم ـي ـت ـي ــن م ـح ـل ـي ـت ـيــن تـ ـص ــدران
ب ــال ـل ـغ ــة الـ ـع ــربـ ـي ــة ويـ ـعـ ـل ــق ق ـ ــرار
االستغناء في مقر البلدية الواقع
العقار ضمن دائ ــرة اختصاصها،
عـلــى أن ي ـحــدد ل ــه مـهـلــة ال تقل
ع ــن سـتـيــن ي ــوم ـ ًا لـلـتـقــدم بطلب
السترداد هذا العقار وإعادة مبلغ
التعويض الذي استلمه عن قيمة
الـعـقــار أو قيمته السوقية أيهما
أقل.
وحيث إن الثابت صــدور قرار
وزير شئون البلديات والتخطيط
الـ ـعـ ـم ــران ــي ب ــاسـ ـتـ ـم ــالك ال ـع ـق ــار
مـ ـ ــوضـ ـ ــوع الـ ـ ـت ـ ــداع ـ ــي وتـ ـ ـ ــم ن ـشــر
الـ ـق ــرار ف ــي ال ـج ــري ــدة الــرس ـم ـيــة،

وق ـ ـ ــررت ل ـج ـنــة ال ـت ـث ـم ـيــن تـقــديــر
قـ ـيـ ـم ــة الـ ـتـ ـع ــوي ــض ع ـ ــن الـ ـعـ ـق ــار
المستملك بقيمة إجمالية قدرها
 86796.085ديـنــار ،أال إن ال ــوزارة
ل ــم تـقــم ب ـصــرف الـتـعــويــض على
سند من أن وزارة اإلسكان الجهة
المستملكة كتاب ًا طلبت في سياقة
إلغاء قرارات االستمالك الصادرة
في شأن العقارات الكائنة بمشروع
الحورة اإلسكاني والذي يقع فيه
الـعـقــار مــوضــوع ال ـتــداعــي؛ وعلى
أث ــر ذل ــك أص ــدرت وزارة األشـغــال
ق ــرارا بــاالسـتـغـنــاء عــن استمالك
العقار المملوك للمدعي إال أن
أوراق ال ــدع ــوى خـلــت مـمــا يفيد
صدور قرار من الوزارة باالستغناء
عــن اسـتـمــالك الـعـقــار أو إخـطــاره
بـ ـ ــذلـ ـ ــك ،األم ـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ـ ــذي ي ـض ـحــى
م ـعــه قـ ــرار االس ـت ـم ــالك رق ــم 203
لسنة  2012قــائـمـ ًا منتج ًا لكافة
آثـ ــاره الـقــانــونـيــة ول ـهــذه األس ـبــاب
يـكــون الـحـكــم المستأنف جــديــرا
بالتأييد ،ولهذه األسباب حكمت
المحكمة بقبول االستئناف شكالً،
ورفـضــه مــوضــوعـ ًا وتــأيـيــد الحكم
الـمـسـتــأنــف ،وألــزمــت المستأنفة
المصروفات ومبلغ ثالثين دينارا
مقابل أتعاب المحاماة.

تده��ور �ص��يارة ف��ي منطق��ة �ص��ترة ال�صناعي��ة
كتب عبداألمير السالطنة:
تدهورت سيارة في ساعة مبكرة من صباح أمس
(السبت) بمنطقة سترة الصناعية ،وتشير التفاصيل
األولـيــة للحادث إلــى أن بحرينيا كــان يـقــود سيارته
ف ــي ال ـســاعــة ال ـســادســة م ــن ص ـبــاح أم ــس بالمنطقة
ال ـص ـنــاع ـيــة ب ـس ـتــرة ،وب ـس ـبــب ع ــدم الـتـقـيــد بــأنـظـمــة

المرور فقد السيطرة على عجلة القيادة فاصطدم
بالحوائط اإلسمنتية وانقلبت سيارته من دون وقوع
إصابات فيما تضررت السيارة بتلفيات كبيرة.
وق ــد حـضــر ف ــور وقـ ــوع ال ـح ــادث شــرطــة الـنـجــدة
وقام أفرادها بتسهيل سير السيارات إلى حين وصول
شــرطــة ال ـمــرور وت ــم إزاح ــة ال ـس ـيــارة ،وبـعــدهــا فتحت
الجهات الرسمية التحقيق لمعرفة أسبابه.

{ تدهور سيارة بمنطقة سترة من دون إصابات.

{ حميد جعفر الطيف.

اإح�����ال�����ة  4م��ت��ه��م��ي��ن اإل�������ى ال��م��ح��اك��م��ة
ل�����ص��ي��د ال���دالف���ي���ن ف���ي ال��م��ي��اه االإق��ل��ي��م��ي��ة
صرح رئيس نيابة الوزارات
والـجـهــات الـعــامــة ب ــأن النيابة
العامة قد أنجزت تحقيقاتها
في واقعة صيد دالفين بالمياه
اإلقـلـيـمـيــة لمملكة البحرين
وأح ــال ــت أرب ـع ــة مـتـهـمـيــن الــى
المحكمة.
وك ـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ــت قـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــادة خـ ـف ــر
ال ـس ــواح ــل ق ــد أب ـل ـغــت الـنـيــابــة
العامة بــأن تحرياتها قد دلت
عن قيام متهمين بصيد دالفين
وال ـم ـح ـظــور ص ـيــدهــا بــالـمـيــاه
اإلقـلـيـمـيــة لمملكة البحرين
وذلك لتسليمها لمنشأة تباشر
ع ــروض ــا لـلــدالفـيــن وبــاالت ـفــاق
م ــع م ــدي ــره ــا ال ـم ـس ـئ ــول ،وقــد
تم مراقبة عملية تسليم أحد
ال ــدالفـ ـي ــن ل ـل ـعــام ـل ـيــن بـتـلــك
المنشأة بناء على تكليف من
مديرها وباالشتراك مع آخر،
وب ـنــاء عـلـيــه تــم االن ـت ـقــال إلــى
المنشأة وضبط ثالثة دالفين.
وقد باشرت النيابة العامة
تـحـقـيـقــاتـهــا ف ــور ورود ال ـبــالغ
واستجوبت المتهمين وطلبت
تقرير المختصين بالمجلس
األعـ ـل ــى ل ـل ـب ـي ـئــة وال ـ ـ ــذي ج ــاء

{ الدالفين المضبوطة.
فيه تفصي ًال عن زيــارة مسبقة
للمنشأة قـبــل سـتــة أش ـهــر من
ضـبــط الــواق ـعــة ول ــم يـكــن بها
أي دالف ـيــن ،فـضـ ًال عــن أنــه لم
ي ـصــدر لـلـمـنـشــأة أي ــة تـصــاريــح
الس ـ ـت ـ ـيـ ــراد الـ ــدالف ـ ـيـ ــن خ ــالل
األشهر الستة الماضية وحتى
تاريخ الضبط ,كما ورد للنيابة
مـحـضــر ضـبــط مـعــد م ــن قبل
المجلس األعلى للبيئة بشأن
واق ـ ـعـ ــة صـ ـي ــد الـ ــدالف ـ ـيـ ــن مــن
المياه اإلقليمية.
وبـنــاء عليه أم ــرت النيابة
العامة بالتحفظ على القارب

المستخدم في الصيد وكذلك
المركبة التي استخدمت لنقل
أحد الدالفين ،وأمــرت بإحالة
المتهمين األرب ـعــة للمحكمة
الـ ـمـ ـخـ ـتـ ـص ــة وت ـ ـ ـحـ ـ ــدد ل ـن ـظــر
ال ــدعـ ــوى ج ـل ـســة ،2021/6/2
ف ـي ـمــا أوضـ ـ ــح رئـ ـي ــس ال ـن ـيــابــة
بـ ـ ــأن حـ ـظ ــر صـ ـي ــد ال ــدالفـ ـي ــن
فــي الـمـيــاه اإلقـلـيـمـيــة هــو من
ضمن القواعد والمبادئ التي
كفلها دستور مملكة البحرين
ل ـح ـم ــاي ــة ال ـب ـي ـئ ــة وال ـ ـ ـثـ ـ ــروات
الطبيعية لضمان استدامتها
وعدم تدهورها.

تاأجيل ق�صية  6متهمين بجلب ال�صبو من دولة اآ�صيوية
قــررت المحكمة الكبرى الجنائية تأجيل
قضية تهريب مــواد المخدرة تضم  6متهمين
للمرافعة ،وتـعــود تفاصيل الــواقـعــة إلــى تلقي
إدارة مكافحة ال ـم ـخــدرات بــالغــا مــن مستودع
الجمارك يفيد بوصول طــرد مشتبه في كونه
به مــادة مخدرة فتم تتبعه وتمريره على جهاز
األش ـعــة حـيــث عـثــر بــداخ ـلــه عـلــى دم ـيــة رأسـهــا
مـحـشــوة ب ـمــادة م ـخ ــدرة ،وق ــد حـضــرت صاحبة
الطرد وتبين أنها فتاة آسيوية (المتهمة األولى)
لتسلم الطرد فتم ضبطها وعثر بداخله على
ك ـم ـيــة م ــن م ـخ ــدر ال ـش ـب ــو ،وب ـ ـسـ ــؤال الـمـتـهـمــة
اع ـتــرفــت أن ـهــا ح ـضــرت ب ـنــاء ع ـلــى تـكـلـيــف من

شخص بحريني لتسلم الـطــرد ،وكــان برفقتها
شخصان وفـتــاة (المتهمون الــرابــع والخامس
والسادس) ,إذ كانوا في الخارج أثناء انتظارها
في سيارة وتم ضبطهم جميعا.
وب ـ ــإج ـ ــراء الـ ـتـ ـح ــري ــات ال ـ ــالزم ـ ــة ت ـب ـي ــن أن
ال ـم ـت ـه ـم ـي ــن الـ ـث ــان ــي وال ـ ـثـ ــالـ ــث مـ ــن أصـ ـح ــاب
األس ـب ـق ـي ــات ف ــي تـ ـج ــارة ال ـ ـم ـ ـخـ ــدرات ،وأن ـه ـمــا
يجلبان المواد المخدرة من الخارج بالتنسيق
مع المتهمة األولى التي تتكفل بتسلم المواد
المخدرة وتوزيعها لصالحهما وقد تبين أنهما
موقوفان على ذمة قضايا أخرى.
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دوري���ة اأج�نبي���ة تن��ص���ر درا�ص���ة ب��ح�ري�ن�ي���ة
تتن��اول الأبع��اد النف�ص�ي���ة ل�ف���يرو�س كورون��ا

. إدوينا برينان.{ د
الجالة الملك حمد بن عيسى
آل خليفة عاهل الباد المفدى
والـ ـ ـ ـ ـ ــذي هـ ـ ــو دافـ ـ ـ ـ ــع ومـ ـشـ ـج ــع
لتمكينهم مــن إدارة أبحاثهم
وفــق المعايير العالمية وعلى
الطريقة التي تجعلها مرجع ًا
 وإضــافــةً إلى،ًيُ عتد بــه عــالـمـيـا
ال ـن ـجــاحــات واالنـ ـ ـج ـ ــازات الـتــي
يحققها فريق البحرين بقيادة
صاحب السمو الملكي األمير
سلمان بن حمد آل خليفة ولي
.العهد رئيس مجلس الوزراء

. مريم جميل.{ د
وقد أعربت الدكتورة غفران
أحمد جاسم عن سعادتها بنشر
الــدراســة التي قامت بإعدادها
حــول األب ـعــاد النفسية لمرض
فيروس كورونا لتشكل استرشاد ًا
لعاج الحاالت القائمة بفيروس
،ك ـ ــورون ـ ــا مـ ــن آثـ ـ ـ ــاره ال ـن ـف ـس ـيــة
معربةً عن اعتزازها بما توفره
مـمـلـكــة ال ـب ـحــريــن م ــن أرض ـيــة
خصبة للباحثين ومــا يحظى
ب ــه الـبـحــث الـعـلـمــي م ــن رعــايــة
واهـ ـتـ ـم ــام م ــن ح ـض ــرة صــاحــب

. غفران جاسم.{ د
ال ــدراس ــات وال ـب ـحــوث العالمية
المعنية بفيروس كورونا وأبعاده
الـ ـمـ ـخـ ـتـ ـلـ ـف ــة ع ـ ـلـ ــى الـ ـ ـح ـ ــاالت
،ال ـقــائ ـمــة ووضـ ــع ال ـح ـلــول لـهــا
بناء على منهج وأسلوب علمي
،قــائــم على الــدراســة والتجربة
وت ـ ـعـ ــزز مـ ــن هـ ـ ــذه الـ ـمـ ـش ــارك ــات
الـ ـث ــري ــة دور الـ ـ ـك ـ ــوادر الـطـبـيــة
البحرينية الشابة ومساهماتها
الفاعلة في الدراسات البحثية
التي ترسم المسارات العاجية
.العالمية لمختلف األمراض

ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرت دوريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
neuropsychiatri
diseassetre
 (األم ـ ـ ـ ــراضand treatment
،)العصبية والنفسية وعاجها
دراس ـ ـ ـ ـ ـ ــة ح ـ ــديـ ـ ـث ـ ــة ل ـ ـلـ ــدك ـ ـتـ ــورة
غـفــران أحـمــد جــاســم بروفسور
مـ ـش ــارك ف ــي ال ـك ـل ـيــة الـمـلـكـيــة
للجراحين اإليرلندية جامعة
ال ـب ـح ــري ــن ال ـط ـب ـي ــة ب ـم ـشــاركــة
الــدكـتــورة إدويـنــا برينان مديرة
ب ــرن ــام ــج ال ـس ـن ــة ال ـت ـح ـض ـيــريــة
للطب والــدكـتــورة مريم جميل
طبيبة مقيمة فــي قسم الطب
 وفــريــق بحثي مكون،الـبــاطـنــي
من طلبة وخريجين من الكلية
،الملكية للجراحين اإليرلندية
ت ـض ـم ـن ــت األب ـ ـ ـعـ ـ ــاد ال ـن ـف ـس ـيــة
، )19-لفيروس كــورونــا (كــوفـيــد
وك ــان مجتمع ال ــدراس ــة يتكون
مــن بحرينيين تــزيــد أعمارهم
 عــامـ ًا أصـيـبــوا بفيروس18 عــن
ك ـ ــورون ـ ــا أو خـ ـضـ ـع ــوا لـلـحـجــر
الـصـحــي االحـ ـت ــرازي أو الـعــزل
.الصحي
و ُتـعــد هــذه المشاركة جــزء ًا
من إسهام مملكة البحرين في

ت���ك���ري���م ال���ف���ائ���زي���ن ب��م�����ص��اب��ق��ة «ال����راب����ح
الأك�����ب�����ر ف����ي رم���������ص����ان» اأم��������ام م��ن��ازل��ه��م

Vacancies Available
ABDULAZIZ ALSAYED TRADING &

SHERRY SPA MASSAGE CENTER

EIGHTY NINE DRESSES

CONTRACTING W.L.L.

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

WAITER

SALESMAN

DRIVER(HEAVY TRUCK)

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact
35347733 or qassem.haddad@hotmail.com

suitably qualified applicants can contact

36535533 or sherryspa@gmail.com

33747598 or ahmedalsayed88@hotmail.com

AMOUR 338 RESTAURANT

ALLURE BEAUTY SALOON

ABDULAZIZ ALSAYED TRADING &

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

CONTRACTING W.L.L.

WAITER (GENERAL)

has a vacancy for the occupation of
DRIVER(HEAVY TRUCK)

.{ مسابقة الرابح األكبر

suitably qualified applicants can contact

KALAVARA RESTAURANT W.L.L
has a vacancy for the occupation of

ABDULAZIZ ALSAYED TRADING &
CONTRACTING W.L.L.
has a vacancy for the occupation of
LABOURER
suitably qualified applicants can contact
33747598 or ahmedalsayed88@hotmail.com
MOHAMMED AHMADI CO W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17268111 or hrd1@macbh.com
MILLENIUM CONTRACTING
has a vacancy for the occupation of
WORKER

وتقدمت السلوم بأسمى آيات
الشكر والعرفان إلى مقام حضرة
صاحب الجالة الملك حمد بن
 عــاهــل الـبــاد،عيسى آل خليفة
 وصاحب السمو الملكي،المفدى
األم ـ ـ ـيـ ـ ــر سـ ـلـ ـم ــان بـ ـ ــن حـ ـم ــد آل
خليفة ولي العهد رئيس مجلس
 ولـسـمــو األم ـيــرة سبيكة،ال ـ ــوزراء
بـنــت إبــراه ـيــم آل خليفة رئيسة
المجلس األعلى للمرأة لثقتهم
في تمثيلها لمملكة البحرين في
.المنظمات العالمية
كما تقدمت السلوم بخالص
الشكر والـتـقــديــر إلــى المهندس
عـ ـص ــام ب ــن عـ ـب ــداهلل خ ـل ــف وزي ــر
األشـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــال وشـ ـ ـ ـ ـ ــؤون الـ ـبـ ـل ــدي ــات
وال ـت ـخ ـط ـيــط ال ـع ـمــرانــي وطــاقــم
الـ ـ ـ ــوزارة ع ـلــى ال ـج ـه ــود ال ـج ـبــارة
الـتــي يبذلونها مــن أج ــل تطوير
منظومة العمل وتقديمهم الدعم
.المستمر لكوادر الوزارة
وأعـ ـ ـ ــربـ ـ ـ ــت وك ـ ـ ــال ـ ـ ــة ال ـ ـ ـثـ ـ ــروة
الحيوانية عن اعتزازها بتمثيل
ال ــدكـ ـت ــورة ف ـج ــر ال ـس ـل ــوم إح ــدى
كوادرها بتمثيل مملكة البحرين
فــي المنظمة العالمية للصحة
 متمنية لها التوفيق،الحيوانية
فــي تــرجـمــة الــرؤيــة المستقبلية
إلق ـ ـلـ ـيـ ــم ال ـ ـ ـشـ ـ ــرق األوس ـ ـ ـ ـ ــط فــي
.الصحة الحيوانية

تــم انـتـخــاب مــديــرة إدارة الـصـحــة الـحـيــوانـيــة بــوكــالــة الـثــروة
الحيوانية بوزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني
الدكتورة فجر السلوم لرئاسة اللجنة اإلقليمية لمنطقة الشرق
.)OIE( األوسط في المنظمة العالمية للصحة الحيوانية

. فجر السلوم.{ د
.حاليا دول العالم
ً
وأكدت السلوم أنها ستواصل
العمل مــن أجــل تحقيق المزيد
مــن الـتـقــدم وال ـت ـطــور فــي مجال
،ال ـص ـح ــة ال ـح ـي ــوان ـي ــة م ــن ج ـهــة
ولـ ــرفـ ــع اس ـ ــم م ـم ـل ـكــة ال ـب ـحــريــن
وتمثيلها فــي المناصب الدولية
.من جهة أخرى
ولفتت السلوم إلــى أن أثناء
االجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع تـ ـ ــم تـ ــدشـ ـيـ ــن خ ـطــة
،2025-2021 المنظمة السابعة
إض ـ ــاف ـ ــة إل ـ ـ ــى أن ـ ـ ــه م ـ ــن الـ ـمـ ـق ــرر
اس ـ ـت ـ ـق ـ ـبـ ــال مـ ـمـ ـلـ ـك ــة الـ ـبـ ـح ــري ــن
الجـ ـتـ ـم ــاع ال ـم ـن ـظ ـمــة اإلق ـل ـي ـمــي
.2021 للشرق األوسط في نوفمبر

.الصحة الحيوانية
وأعربت السلوم عن اعتزازها
ب ـت ـم ـث ـيــل م ـم ـل ـكــة ال ـب ـح ــري ــن فــي
مثل هذه المناصب العالمية في
 مؤكدة أن وكالة الثروة،المنظمة
الحيوانية بوزارة األشغال وشؤون
البلديات والتخطيط العمراني
تـ ـسـ ـع ــى ج ـ ـ ــاه ـ ـ ــدة إل ـ ـ ـ ــى تـ ـط ــوي ــر
،الـعـمــل الـبـيـطــري فــي المنطقة
وخصوصا فيما يتعلق باألمراض
المشتركة والتي زادت في اآلونــة
.األخيرة
وأردفـ ـ ـ ـ ــت الـ ـسـ ـل ــوم أن ش ـعــار
ص ـح ــة واح ـ ـ ــدة ه ــو شـ ـع ــار تـعـمــل
ع ـل ـيــه ال ـم ـن ـظ ـمــة ب ــال ـش ــراك ــة مــع
المنظمات األخــرى وهي منظمة
الـ ـصـ ـح ــة الـ ـع ــالـ ـمـ ـي ــة وم ـن ـظ ـم ــة
 حيث إن صحة،الزراعة واألغذية
معا
ً الـحـيــوان واإلن ـســان مرتبطة
 بالمائة من األمراض60 لكون أن
الـتــي يـصــاب بها اإلن ـســان أصلها
 والـ ـ ــدال عـلــى ذل ــك هو،ح ـيــوانــي
جائحة كــورونــا الـتــي ُتـعــانــي منه

جـ ـ ـ ــاء ذلـ ـ ـ ــك خـ ـ ـ ــال فـ ــوزهـ ــا
بــانـتـخــابــات الجمعية العمومية
والـ ـ ـت ـ ــي ع ـ ــقُ ـ ــدت ضـ ـم ــن أعـ ـم ــال
88 االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ال ـ ـعـ ــام الـ ـسـ ـن ــوي
ل ـل ـم ـن ـظ ـمــة ال ـع ــال ـم ـي ــة لـلـصـحــة
 وال ــذي عقُ د،)OIE( الحيوانية
 مايو حتى يوم24 من يوم االثنين
.2021  مايو28 الجمعة
وأسفرت االنتخابات عن فوز
ال ــدك ـت ــورة ف ـجــر ال ـس ـلــوم بمقعد
رئاسة اللجنة اإلقليمية للشرق
 وف ـ ـ ــوز ال ــدكـ ـت ــور سـنــد،األوس ـ ـ ـ ــط
ال ـحــربــي م ــن الـمـمـلـكــة الـعــربـيــة
السعودية بمقعد نائب الرئيس
.األول للجنة
وثمنت الدكتورة فجر السلوم
الثقة الـتــي ُمنحت لها مــن قبل
أعـ ـض ــاء اإلق ـل ـي ــم ف ــي الـمـنـظـمــة
،بانتخابها لتولي هــذا المنصب
ـزازه ــا
ِ م ـعــربــة ع ــن ف ـخ ـ ِـره ــا واعـ ـت ـ
بتمثيل مملكة البحرين في هذا
 وعكس الدور الذي تقوم،المحفل
بــه مملكة البحرين على صعيد

WORKER
suitably qualified applicants can contact
17668367 or bahrainsajan@gmail.com

BEAUTICIAN
suitably qualified applicants can contact
17795854 or allure.bh@gmail.com
LA PARIS BAKERY W.L.L
has a vacancy for the occupation of
BAKER(GENERAL)
suitably qualified applicants can contact
37788025 or chefsaad40@gmail.com

MERCURE GRAND HOTEL SEEF W.L.L
has a vacancy for the occupation of
MASSEUR

LA PARIS BAKERY W.L.L
has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact

CASHIER

17299511 or ahmed@jazayani.com

suitably qualified applicants can contact

SABAR AYOOB GRILLS

37788025 or chefsaad40@gmail.com

has a vacancy for the occupation of

RAJ R FOOD DELIVERY

WORKER

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact

WORKER

39679872 or rico_muharraq@hotmail.com

suitably qualified applicants can contact

EBTIHAL CONTRACTING ESTABLISHMENT
has a vacancy for the occupation of

36576122 or alooy20019@gmail.com
ALAZHAR CONTRACTING

suitably qualified applicants can contact

LABOURER

17536881 or redha@arceit.org

ESTABLISHMENT

suitably qualified applicants can contact

has a vacancy for the occupation of

39628077 or contracting.ebtehal@gmail.com

CLEANER (GENERAL)

has a vacancy for the occupation of

RED LINE CAR CLEANING AND

suitably qualified applicants can contact

CLEANER

UPHOLSTERY

17702454 or mohdnew28@gmail.com

I CLEAN SERVICES W.L.L

suitably qualified applicants can contact
17700211 or mellanie.hr@dreamgroup.bh

has a vacancy for the occupation of
CLEANER
suitably qualified applicants can contact
17700211 or mellanie.hr@dreamgroup.bh

has a vacancy for the occupation of
CAR CLEANER
(WASHING & GREASING W.SHOP)
suitably qualified applicants can contact
77122434 or redline.bh1@gmail.com

LETHAL PERFORMANCE AUTO SERVICES
has a vacancy for the occupation of
MECHANIC
suitably qualified applicants can contact
36333219 or lp.garage@hotmail.com

BAIT ALKHAIR COLD STORE
has a vacancy for the occupation of
WORKER

AL AREES MEN SALOON W.L.L
has a vacancy for the occupation of

OLYMPIC CONTRACTING CO W.L.L

suitably qualified applicants can contact

BARBER

has a vacancy for the occupation of

39045992 or manarhamad@hotmail.com

suitably qualified applicants can contact

RECEPTIONIST
suitably qualified applicants can contact
17343981 or mubarak@olympic.bh

HUAWEI TECHNOLOGIES BAHRAIN W.L.L
has a vacancy for the occupation of

66966114 or nour909@hotmail.com
ABU HAZAR AIR CONDITIONING AND

MANAGER (PROJECT)

REFRIGERATION W.L.L

ELITE SEEF RESIDENCE W.L.L

suitably qualified applicants can contact

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

17568708 or mohammed.alderazi@huawei.com

WAITER

ABN TWATI CAR AUTO REPAIR

suitably qualified applicants can contact

WORKER
suitably qualified applicants can contact

has a vacancy for the occupation of

36345192 or alihazar1234@gmail.com

17313372 or namdar@elitegrouphotels.com

MECHANIC

THE BRITISH SCHOOL OF BAHRAIN

BOULEVARD RESTAURANT

suitably qualified applicants can contact

has a vacancy for the occupation of

33410146 or dhoommirza@gmail.com

TEACHER

WAITER (GENERAL)

PALMA TRADING EST.

suitably qualified applicants can contact

has a vacancy for the occupation of

17610920 or hrcv@thebsbh.com

suitably qualified applicants can contact
17745060 or ibrahim68.gov@gmail.com
MEERAN BUILDING CONSTRUCTION
has a vacancy for the occupation of

CLEANER
suitably qualified applicants can contact
17009161 or m.i.75@hotmail.com

has a vacancy for the occupation of

J R S CONSTRUCTION
has a vacancy for the occupation of
WORKER

WORKER

POWER MOTOR MOTOR-CYCLE REPAIRS

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

has a vacancy for the occupation of

33334227 or saad.in.bahrain@gmail.com

33773310 or omranghani@gmail.com

MECHANICAL HELPER
suitably qualified applicants can contact

STAR LINE MOBILE ACCESSORIES
has a vacancy for the occupation of
WORKER
suitably qualified applicants can contact
17290666 or ebahimali1952@gmail.com

فوز الدكتورة فجر ال�صلوم بمن�صب رئي�س اللجنة الإقليمية
لمنطقة ال�صرق الأو�صط في المنظمة العالمية لل�صحة الحيوانية

17745060 or ramy75.gov@gmail.com

33747598 or ahmedalsayed88@hotmail.com

I CLEAN SERVICES W.L.L

ك ـ ـ ـ ــرم عـ ـ ـل ـ ــي ب ـ ـ ــن الـ ـشـ ـي ــخ
عبدالحسين العصفور محافظ
المحافظة الشمالية الفائزين
ب ـ ـم ـ ـسـ ــاب ـ ـقـ ــة «ال ـ ـ ـ ــراب ـ ـ ـ ــح األكـ ـ ـب ـ ــر
ف ـ ــي رم ـ ـ ـضـ ـ ــان» ال ـ ـتـ ــي ن ـظ ـم ـت ـهــا
المحافظة خــال شهر رمضان
المبارك ضمن حملتها للتصدي
لجائحة كورونا «يــدً ا بيد لنهزم
 وضمن مبادرتها،»جائحة كورونا
.العتماد عالي مدينة صحية
وب ـح ـضــور مـمـثـلــي الـجـهــات
الــداعـمــة للمسابقة وه ــي مركز
،الجنان الطبي وأس ــواق األســرة
س ـ ـلـ ــم ال ـ ـم ـ ـحـ ــافـ ــظ ال ـ ـفـ ــائـ ــزيـ ــن
ال ـ ـجـ ــوائـ ــز أم ـ ـ ــام مـ ـن ــازلـ ـه ــم فــي
، والقدم، وأبــوقــوة،مناطق عالي
 م ـه ـن ـ ًئ ــا إي ــاه ــم،وم ــديـ ـن ــة حـ ـم ــد
بـ ــال ـ ـفـ ــوز ب ـك ـس ــب ص ـح ـت ـه ــم فــي
ت ـخ ـف ـيــض أوزان ـ ـ ـهـ ـ ــم وم ـكــاف ـحــة
 داع ـ ًـي ــا إل ــى االسـتـمــرار،الـسـمـنــة
في اتباع أنماط الحياة الصحية
ف ــي م ـم ــارس ــة ال ـن ـش ــاط ال ـبــدنــي
والـ ـتـ ـغ ــذي ــة ال ـص ـح ـي ــة ل ـت ـقــويــة
جـ ـه ــازه ــم ال ـم ـن ــاع ــي ل ـمــواج ـهــة
جائحة كــورونــا الداعمة لجهود
.فريق البحرين
 أعرب الفائزون،من جانبهم
عــن شكرهم وتـقــديــرهــم لجهود
المحافظة والجهات الداعمة في
،تنظيم هذه المسابقة الصحية
وال ـتــي انـعـكـســت بـشـكــل إيـجــابــي
ومحفز على اتباع أنماط سلوك
.الحياة الصحية

suitably qualified applicants can contact

39807408 or mahmood_yzf@live.com
GULF NIGHTS RESTAURANT FOR STEAM
AND GRILLS
has a vacancy for the occupation of
WORKER

BEHBEHANI BROS.LTD
has a vacancy for the occupation of
MANAGER (MANAGERIAL SERVICES)
suitably qualified applicants can contact
17459900 or edo@behbehani.com.bh
NATIONAL HOTELS COMPANY B.S.C.

LOTUS HOTEL

suitably qualified applicants can contact

(DIPLOMAT HOTEL)

has a vacancy for the occupation of

33279136 or abeeralomari920@gmail.com

has a vacancy for the occupation of

WAITER

NASEEM ALBAHAR FOR
SHISHA AND TOBACCO

suitably qualified applicants can contact
17251444 or namalco@batelco.com.bh

has a vacancy for the occupation of
WORKER

WAITER (HOTEL)
suitably qualified applicants can contact
17530838 or zalajjawi@nhcbahrain.com

AL ANDHOL BUILDING CONSTRUCTION

suitably qualified applicants can contact

has a vacancy for the occupation of

39955454 or nantujoy127@gmail.com

WORKER

ALAREFI JEWELLERY CO W.L.L.

WAITER (GENERAL)

suitably qualified applicants can contact

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact

17400377 or alameer0@hotmail.com

SALESMAN

ALABRAAJ RESTAURANT - PARTNERSHIP
has a vacancy for the occupation of

38700027 or office@al-abraaj.com

suitably qualified applicants can contact
SHRIMPLUS RESTAURANT
has a vacancy for the occupation of
WORKER

37777745 or abbas_a123@hotmail.com
ASIMA SUPPORT ACTIVITESS W.L.L
has a vacancy for the occupation of

ALABRAAJ RESTAURANT - PARTNERSHIP
has a vacancy for the occupation of
COOK(ASSISTANT)

suitably qualified applicants can contact

CLEANER

suitably qualified applicants can contact

33660552 or jaffer.alsari@gmail.com

suitably qualified applicants can contact

38700027 or office@al-abraaj.com

JAHIZ CONSTRUCTION

33844431 or fmw79@hotmail.com

AL ABRAJ RESTAURENT

has a vacancy for the occupation of

G P S INTERNATIONAL DENTAL COMPANY W.L.L

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

WAITER (GENERAL)

suitably qualified applicants can contact

SALESMAN

suitably qualified applicants can contact

17456344 or ali.e.isssa@gmail.com

suitably qualified applicants can contact

38700027 or office@al-abraaj.com

SALES EXCUTIVE

33180666 or dt.rasheed@gmail.com
INFOVISION CONSULTANTS W.L.L
has a vacancy for the occupation of
COMPUTER SOFTWARE SPECIALIST

FIRST CHOICE CLEANING SERVICES CO. W.L.L
has a vacancy for the occupation of
LABOURER

TRANS ARABIA INTERNATIONAL TRADING WLL
has a vacancy for the occupation of
LABOURER

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

17749505 or mobin@iconme.com

36491411 or murtazawali100@gmail.com

17009230 or jose.matos@taico.me

HRR PROPERTIES W.L.L

FATA S.P.A. - BAHRAIN BRANCH

JIANG YUE INTERNATION TRADING W.L.L.

has a vacancy for the occupation of

has a vacancy for the occupation of

suitably qualified applicants can contact

has a vacancy for the occupation of

CLERK

BRANCH MANAGER

WORKER

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

suitably qualified applicants can contact

17252717 or al_badro@hotmail.com

38751665 or h.jalil@fataepc.com

39871023 or 347894956@qq.com
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«نا�ض�ا» تن�ض�ر �ض�ورة مذهلة لقلب مج�رة «درب التبانة»
{ الفنانة أحام.

اأحام« :حر الريا�ش عندي جنة»
مازح مواطن الفنانة اإلماراتية أحام ،أمس
السبت ،بتعليقه على أغنية «حزين من الشتاء».
وق ـ ــال الـ ـم ــواط ــن« :ع ــزي ــزت ــي أحـ ـ ــام ،وفـنــانـتـنــا
العظيمة ،تعليق على أغنية حزين من الشتاء،
ال واهلل حزينين من حر الــريــاض» ،مشيرا إلى
درج ـ ــات الـ ـح ــرارة ال ـتــي وص ـلــت إل ــى  47درج ــة.
وم ــن جــانـبـهــا ردت أحـ ــام عـلــى ال ـف ــور بـقــولـهــا:
«حر الرياض عندي جنة» .وكان المركز الوطني
لألرصاد توقع تجاوز درجــات الـحــرارة العظمى
 45على الشرقية والرياض األيام المقبلة.

منع راكبة من ال�ضفر على خطوط
طيران اأمريكية مدى الحياة
ُمـنعت راكبة متهمة بلكم مضيفة والتسبب
ف ــي ف ـق ــدان اثـنـيــن م ــن أس ـنــان ـهــا ،م ــن الـطـيــران
مــع شــركــة «س ــاوث ويـســت» األمــريـكـيــة لخطوط
ال ـط ـيــران ،م ــدى ال ـح ـيــاة .وق ــال كــريــس مــايـنــز،
الـمـتـحــدث بــاســم «سـ ــاوث وي ـس ــت» ،ف ــي تصريح
لشبكة «إن بي سي نيوز» ،يوم الجمعة ،إن فيفيانا
كينونيز «مـمـنــوعــة مــن الـطـيــران عـلــى خطوط
ســاوث ويست الجوية مــرة أخ ــرى» ،مضيفا أنها
«تم إباغها بأن هذا القرار نهائي» .وقال شهود
عـيــان فــي رحـلــة كــانــت متجهة ،يــوم األح ــد ،من
س ـكــرام ـن ـتــو إلـ ــى سـ ــان دي ـي ـغــو ف ــي كــالـيـفــورنـيــا،
للشرطة ،إن كينونيز البالغة من العمر  28عاما،
ضربت مضيفة خال شجار .وجاء في بيان صادر
عن «ساوث ويست» أن المسافرة «تجاهلت مرارا
تعليمات الـطـيــران ال ـعــاديــة ،وأصـبـحــت مسيئة
لفظيا وجـســديــا عـنــد ال ـه ـب ــوط» .وكـتـبــت لين
مونتغمري ،رئيسة نقابة عمال النقل األمريكية
المحلية ،في رسالة يوم اإلثنين ،أن المضيفة
«تعرضت العـتــداء خطير ،ما أدى إلــى إصابات
في الوجه وفقدان اثنين من أسنانها» .ونقلت
المضيفة إلى مستشفى «سكريبس ميموريال»
لتلقي العاج ،في حين كانت الشرطة بانتظار
كينونيز عند باب الطائرة ،وألقي القبض عليها
بتهمة الضرب المسبب إلصابة جسدية خطيرة،
ونقلـت إلى سجن «الس كوليناس» ،بحسب بيان
للشرطة.

دور ال�ضينما الأمريكية تلغي �ضرط ا�ضتخدام
الكمامات للحا�ضلين على التطعيم الكامل
أظـهــرت أح ــدث إرشـ ــادات صحية بــالــواليــات
المتحدة يوم الجمعة عدم اشتراط وضع كمامة
لدى ارتياد دور السينما الرئيسية في الواليات
ال ـم ـت ـحــدة بــالـنـسـبــة لــألش ـخــاص ال ــذي ــن تـلـقــوا
تطعيماتهم بالكامل ضد فيروس كورونا.
وقالت ساسل دور السينما الرئيسية الثاث
وهي ايه.ام.سي انترتينمت وسينمامارك وريجال
ع ـلــى مــواق ـع ـهــا اإلل ـك ـتــرون ـيــة إن ــه سـيـطـلــب من
رواد السينما الذين لم يتم تطعيمهم بالكامل
االستمرار في وضع الكمامات كما أن إجــراءات
ال ـت ـبــاعــد االج ـت ـم ــاع ــي األخـ ـ ــرى وب ــروت ــوك ــوالت
التنظيف ستظل سارية.
وقالت ايــه.ام.ســي على موقعها اإللكتروني
«طبقا إلرش ــادات المراكز األمريكية لمكافحة
األمــراض والوقاية منها فإن الكمامات لم تعد
مطلوبة للرواد الذين تم تطعيمهم بالكامل« .إذا
لــم يتم تطعيمك بالكامل فنحن نطلب منك
االستمرار في استخدام الكمامة أثناء وجودك
في المسرح ما لم تكن تتناول طعاما أو شرابا».
وت ــأت ــي ال ـت ـغ ـي ـيــرات ف ــي دور الـسـيـنـمــا بعد
أسبوعين من إعان المراكز األمريكية لمكافحة
األمراض والوقاية منها أن األشخاص الذين تم
تطعيمهم بالكامل ال يحتاجون إلى استخدام
الكمامات في أي مكان.

نـ ـ ـ ـش ـ ـ ــرت وكـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــة الـ ـ ـفـ ـ ـض ـ ــاء
األمريكية «ناسا» ،مؤخرا ،صورة
م ــذهـ ـل ــة وب ـ ــراق ـ ــة ل ـق ـل ــب م ـج ــرة
«درب التبانة» التي تنتمي إليها
مجموعتنا الشمسية .وبحسب
صحيفة «ديلي ميل» البريطانية،
فإن الصورة التي نشرتها «ناسا»
اعتمدت على  370عملية رصد،
خـ ـ ــال الـ ـعـ ـق ــدي ــن ال ـم ــاض ـي ـي ــن،
عـ ــن ط ــري ــق م ــرص ــد «تـ ـش ــان ــدرا»
الفضائي لألشعة السينية.
وعمل المرصد على التقاط
مليارات النجوم ،إلى جانب عدد
غير متناه مــن الثقوب الـســوداء
فـ ــي وس ـ ــط أو مـ ــا يـ ـع ــرف بـقـلــب
م ـجــرة درب ال ـت ـبــانــة .فـضــا عن
ذل ـ ــك ،س ــاه ــم ت ـل ـس ـكــوب «راديـ ـ ــو»
يقع في جنوب إفريقيا ،في هذه
الـ ـص ــورة ال ـمــذه ـلــة ل ـم ـجــرة درب
ال ـت ـبــانــة .وأوضـ ـ ــح ع ــال ــم الـفـلــك
دانييل وانغ،
وه ـ ـ ـ ــو بـ ـ ــاحـ ـ ــث ف ـ ـ ــي ج ــامـ ـع ــة
«مــاســاشــوس ـتــس آم ــري ـس ــت» ،أنــه
قضى عاما كاما من العمل على
ٌ
عالق في
هذه الصورة ،بينما هو
البيت بسبب وباء كورونا .وجرى

{ النائب وليام آموس.

نائ�ب كن�دي يظه�ر وه�و يتب�ول اأم�ام
الكام�ي��را خ��ال ج��ل�ضة افترا�ضي�ة

{ صورة قلب المجرة.
تشبيه قـلــب مـجــرة درب التبانة
بـ ــ«وس ــط ال ـم ــدي ـن ــة» ،ألنـ ــه يـبــدو
األكثر إشعاعا وإنارة.

وأشار الباحث إلى أن الصورة
ت ـقــدم نـظــامــا بيئيا مــن الطاقة
فــي وس ــط ال ـم ـجــرة ،ألن ـهــا تضم

تشكيلة من المستعرات العظمى
«السوبر نوفا» والثقوب السوداء
والنجوم النيوترونية.

عبداملنعم إبراهيم

ال�ضتهتار بكورونا هو الذي فر�ش «الإغاق»
مــرت األيــام األولــى من فــرض «اإلغ ــاق» الصحي في البحرين بالتزام
واضــح من المواطنين ،فيما عــدا خروقات بعض المحات التجارية التي
رافقها صرامة وحــزم من قبل رجــال الشرطة والمفتشين الصحيين ،كما
اتخذت الجهات األمنية اإلج ــراءات الازمة حيال عدد من التجمعات في
األماكن العامة والسواحل للتأكد من تطبيق اإلجراءات االحترازية لمكافحة
فيروس كورونا ..وما كانت الدولة لتضطر إلى تنفيذ «سياسة اإلغاق» التي
يشتكي منها البعض حال ًيا لوال التسيب والتهور والامباالة التي عمد إليها
كثير من الناس في التعامل مع الفيروس القاتل ،وانخراطهم في التجمعات
العائلية الكبيرة بدون ضوابط وال تباعد اجتماعي أو ارتداء الكمامات ،وبعد
أن شعرت الدولة وكثير من المواطنين بأنه ال يمكن -لألسف -التعويل على
الوعي االجتماعي وحــده لــدى الناس في االلـتــزام بــاإلجــراءات االحترازية
لجأت إلى «اإلغاق».
ه ــذا ال ـصــراع الـسـيـكــولــوجــي (الـنـفـســي) بـيــن ف ــرض «اإلغ ـ ــاق» لتقليل
اإلصــابــات بفيروس كورونا من جهة ،وبين رغبة األفــراد في العيش بحرية
بـعـيــدً ا عــن الـقـيــود هــو ص ــراع نفسي مــوجــود فــي كــل المجتمعات وكــل دول
الـعــالــم ،ولـيــس فقط فــي الـبـحــريــن ..بــل هـنــاك دول أوروب ـيــة شـهــدت مدنها
احتجاجا على إغاق المطاعم والكافتريات ودور السينما
مظاهرات صاخبة
ً
واألسـ ــواق والـمـنـتــزهــات ،ومـنــع إقــامــة الـحـفــات الموسيقية ..وإذا كنا في
البحرين قد توصلنا إلى نتيجة عدم التعويل على الوعي االجتماعي في
الونة األخيرة فإن كثيرا من الدول األوروبية واجهت مشكلة من نوع أصعب،
وهي «فوبيا اإلغــاق» بين الناس ،وهناك متطرفون سياسيون (من اليمين
واليسار) استخدموا «رفض اإلغاق» شعارا سياسيا لرفض تدخل الدولة في
شؤون األفراد وحرياتهم الشخصية في المجتمع!
هــذا األمــر دفــع بعض ال ــدول األوروب ـيــة إلــى إقــامــة تـجــارب بشرية على
تجمعات كبيرة في حفات موسيقية مع ارتداء الحضور للكمامات لكن بدون
تباعد اجتماعي ،وطبقت هــذه التجربة للمرة األولــى في مدينة برشلونة
االسبانية في ديسمبر الماضي ،وحضر نحو  500متفرج بالكمامات حفلة
موسيقية ،ولم تُرصد أية حالة إيجابية بفيروس كورونا بعد  8أيام من تلك
التجربة التي أعلنت نتائجها في مطلع يناير الماضي ..لكن أطباء علقوا

عـلــى تـلــك الـنـتــائــج «بــأنـهــا ال تعني بــالـضــرورة
أن ك ــل الـتـجـمـعــات الـكـبـيــرة آم ـن ــة» ،وق ــال ــوا إن
الوضع الوبائي آنذاك في إسبانيا في مستوى
منخفضا نسب ًيا ،وأن الحفلة أقيمت في ظل شروط
انتقال الفيروس كان
ً
صارمة ،يصعب فرضها عند استئناف قطاع الموسيقى الحية ،إذ قد تمثل
كلفة باهظة بالنسبة إلــى بعض المنظمين ،فيما إجــراء اختبارات لالف
األشخاص في بضع ساعات يشكل تحديا لوجستيا ..ونظم الفريق نفسه
«احـتـفــا ًال اخـتـبــار ًيــا» آخــر فــي  27م ــارس الماضي على نـطــاق أوس ــع حضره
خمسة آالف متفرج ،وخلص إلى أن أي انتقال للعدوى لم يحصل ،ولكن لم
يتم إجراء اختبارات كوفيد 19-بشكل منهجي للمشاركين بعد االحتفال..
وأج ــرت دول أوروب ـي ــة أخ ــرى ت ـجــارب مماثلة مــن خ ــال حـفــات موسيقية
منظمة في ظل تدابير صارمة (وقد نشرت أخبار الخليج ذلك يوم أمس)،
من بينها هولندا في بداية مارس الماضي (حضرها  1300شخص) ،وكذلك
بريطانيا في  2مايو الماضي (خمسة آالف من دون كمامات) ،كما سيجرى
االخـتـبــار األول فــي فــرنـســا ه ــذه األيـ ــام ،حـيــث خـضــع خمسة آالف متفرج
لفحوص (بي.سي.آر) مسبقة وسيكون عليهم وضع كمامات.
طبعا نحن في البحرين لم ينتظر البعض إقامة الدول لتجارب حفات
ً
موسيقية مع لبس الكمامات ،فقد قام الكثيرون -لألسف -بإقامة التجربة
الحية فــي المخالطة وع ــدم لبس الـكـمــامــات ،وإقــامــة الـعــزايــم والحفات
الجماعية والمعانقات في األعياد في تحدّ لفيروس كورونا ..وفي النهاية
كانت حصيلة هؤالء المستهترين بأرواح الخرين آالف اإلصابات اليومية،
وعشرات الوفيات! ففي األسبوع الماضي سجلت البحرين أكثر من  20ألف
إصابة ،و 122وفاة.
خــاصــة ال ـقــول ..إن جماعتنا هنا قــامــوا بأنفسهم بتجربة «الـفـئــران
المختبرية» على البشر الخرين ،والتسبب في وفاتهم من دون الحاجة إلى
التجربة األوروبية في إقامة الحفات الموسيقية الجماعية! والنتيجة هذا
مؤخرا ..لذا تصبروا على
«اإلغــاق» الحالي الذي اضطرت إليه الحكومة
ً
أسبوعين من اإلغاق ..وإن شاء اهلل «أزمة وتعدي».

خفا��ش ف�ي مق�ض�ورة ال�ركاب يجب�ر طائ�رة هندي�ة عل�ى قط�ع رحلته�ا

{ الخفاش يحلق داخل الطائرة.

اضطرت طائرة تابعة لشركة «إير إنديا» كانت متجهة للواليات المتحدة إلى
العودة إلى نيودلهي بعد العثور على خفاش يحلق داخل مقصورة الركاب.
وأظـهــرت مقاطع مـصــورة انتشرت بسرعة عبر مــواقــع الـتــواصــل االجتماعي
الهندية مشاعر الصدمة والفزع على وجوه الطاقم والركاب عندما وجدوا الطائر
يحلق داخل الطائرة وهي من طراز بوينج .777
وغادرت الطائرة دلهي متجهة إلى نيويورك في وقت مبكر يوم الخميس بحسب
ما هو مقرر ولكن الخفاش ظهر على متن الطائرة بعد نحو ساعة من تحليقها،
بحسب ما ذكرته وكالة أنباء «ايه ان أي» .ثم قرر قائد الطائرة العودة إلى المطار.
وقال مسؤولو الطيران المدني الهنود إن الطائرة عادت إلى دلهي بعد إعان
«حالة الطوارئ االحتياطية المحلية» .ثم جرى تعقيم الطائرة .وقال مسؤولون
لوكالة أنباء «ايــه ان أي» إنه جرى العثور على الخفاش نافقا داخــل الطائرة في
درجة رجال األعمال .وأفاد التقرير بأن إدارة سامة الرحات الجوية التابعة لشركة
الطيران سوف تجري تحقيقا مفصا.

ع����ري���������ش ي���وق���ف
ح��ف��ل زف��اف��ه لإق��ام��ة
�����ض����اة ال���ع�������ض���اء
وي�������وؤم ال��م�����ض��ل��ي��ن

{ العريس يؤم المدعوين للزفاف.

تداول رواد مواقع التواصل االجتماعي مقطع فيديو
لعريس مصري أوقف حفل زفافه إلقامة صاة العشاء.
وب َّين المقطع العريس وهــو يــؤم المصلين في الصاة،
تاليا قوله تعالىَ ( :و ِمــنْ آ َي ِات ِه أَنْ خَ لَقَ لَكُ م ِ ّمنْ أَنفُ ِسكُ ْم
ً
اجــا ِ ّلت َْسكُ نُوا ِإ َل ْيهَا َو َج َعلَ َب ْينَكُ م ّ َم ـ َو ّ َد ًة َو َر ْح َمةً ِإ ّ َن ِفي
أَ ْز َو ً
ذ َِلـ َ
ـات ِ ّلق َْو ٍم َي َت َف ّ َك ُرونَ ) ،ولقي الفيديو إشــادة كبيرة
ـك َل َيـ ٍ
وثناء على تصرف العريس من قبل مستخدمي مواقع
التواصل االجتماعي ،واصفين إيــاه بأنه مثال ونموذج
يحتذى به.

تنحى نائب كندي عن بعض مهماته ،وقال إنه يسعى للحصول
عـلــى «م ـســاعــدة» بـعــدمــا ضبطته كــامـيــرا وه ــو يـتـبــول خ ــال جلسة
افـتــراضـيــة فــي ال ـبــرل ـمــان ،بـعــد شـهــر مــن ظ ـهــوره عــاريــا فــي جلسة
افتراضية أخرى.
وكتب النائب وليام آموس على حسابه على تويتر مساء الخميس
«الليلة الماضية ،خال حضوري جلسة افتراضية لمجلس العموم،
في مكان غير عــام ،تبولت دون أن أدرك أنني كنت أمــام الكاميرا».
وأضــاف «أشعر بإحراج شديد جــراء أفعالي وجــراء القلق الــذي قد
يكون سببته ألي شخص شاهدها .ورغم أنه كان عرضيا ..فإن ذلك
غير مقبول وأنا أعتذر».
وفي أبريل ،ظهر النائب وهو يقف عاريا بين علمي كندا وكيبيك،
فيما كــان ي ـشــارك عــن طــريــق الفيديو فــي جلسة برلمانية .وقــال
آموس ،وهو عضو في حزب رئيس الــوزراء جاستن ترودو الليبرالي،
وقتها أيضا إن ذلك كان عرضيا.
ورأت الـمـعــارضــة فــي بـيــان تعليقا على الـحــادثــة الـجــديــدة إنه
ضبط وهــو يتبول فــي فنجان قـهــوة .وأعـلــن آم ــوس ( 46عــامــا) أنه
سيتنحى «مؤقتا» عن بعض واجباته البرلمانية فيما يواصل تمثيل
دائرته االنتخابية .وأضــاف أنــه سيسعى للحصول على «مساعدة»
لكنه لم يحدد ماهيتها.

{ األزمات سبب ظاهرة تأثير أحمر الشفاه.

الإنف�اق عل�ى م�ض�تح�ضرات التجمي�ل
ي�رت�ف����ع ف����ي زم������ن الأزم����ات
في أوقــات األزمــات يميل اإلنفاق على مستحضرات التجميل
الذي يُ عدّ أمرا «غير ضروري» إلى االرتفاع ،وتبدو الظاهرة مناقضة
لطبيعة األشياء ،لكنها حقيقية ،وفق تقرير نشرته صحيفة «لوبوان»
الفرنسية .وأوضحت الصحيفة أن «هــذه الظاهرة المسماة (تأثير
أحمر الشفاه) ،تظهر في فترة األزم ــات ،وبينما يتجه المستهلك
إلى إنفاق مــوارده غير المستقرة على السلع األساسية فإن نفقات
التجميل (غير الضرورية) ،ترتفع خاصة عند النساء؛ ألنه عندما
تكون األوقات صعبة فإن النساء يملن أكثر إلى االهتمام بأنفسهن».
وذكر التقرير الذي نشر يوم الجمعة أنه تم توثيق تأثير «أحمر
الشفاه» بشكل ملحوظ في الثاثينيات من القرن الماضي في فترة
الكساد الكبير ،وفي الوقت الذي كان فيه الجميع يشدون أحزمتهم
بشكل كبير كانت منتجات التجميل تشهد طفرة غير متوقعة.
وقالت الصحيفة« :على سبيل المثال ،في ألمانيا التي كان فيها
 6مايين عاطل عن العمل في نهاية عام  ،1932كان بإمكان عماق
النظافة ومستحضرات التجميل (بيرسدورف) التباهي بعدم تسريح
العمال».
وحققت شركة «لوريال» مع أزمة  2008-2007نموا كبيرا بنسبة
 %5.3عندما تكبدت جميع الشركات األمريكية تقريبا خسائر قياسية
وتم إغاق العديد منها.
وأش ــار التقرير إلــى أن «اإلن ـفــاق على مستحضرات التجميل
تصاعد في جميع أنحاء العالم ،اعتبارا من مايو  ،2020وفي فرنسا
ارتـفـعــت مــواعـيــد ال ـطــب التجميلي بـيــن  20و %30فــي ع ــام ،2020
وتأكد هذا االتجاه في بداية عام  2021مع زيادة مبيعات المنتجات
مثل حقن (البوتوكس) أو حمض (الهيالورونيك) ،وفقا لصحيفة
(إكسبرس) البريطانية.

«�ضفدع ال�ضوكولتة» ..اكت�ضاف جديد في الم�ضتنقعات
ف ــي مـسـتـنـقـعــات ال ـغــابــات
المطيرة في غينيا الجديدة،
اكـتـشــف عــالــم أس ـتــرالــي نــوعــا
ج ــدي ــدا م ــن الـ ـضـ ـف ــادع ،عــرف
بــاســم «ض ـف ــدع ال ـشــوكــوالتــة».
وكـ ـ ـ ـ ـ ــان س ـ ـت ـ ـيـ ــف ري ـ ـ ـت ـ ـ ـشـ ـ ــاردز،
ال ـم ـت ـخ ـص ــص فـ ــي الـ ـضـ ـف ــادع
بمتحف جـنــوب أسـتــرالـيــا ،قد
اكتشف المخلوق الملون بلون
الـكــاكــاو ،ألول مــرة عــام ،2016
ل ـك ــن ب ـس ـبــب ص ـع ــوب ــة الـبـيـئــة
ال ـت ــي ي ـعـيــش ف ـي ـهــا ال ـض ـفــدع،
لــم يتمكن مــن دراس ـتــه بشكل
كــامــل والـتــأكــد مــن أنــه ينتمي
إلى فصيلة جديدة إال مؤخرا.
وقال« :هذا هو السبب في
أن األمــر استغرق وقتا طويا

{ الضفدع المكتشف حديثا.
للعثور على هذا الضفدع ،فهو
يعيش في مستنقع حيث يوجد
ال ـب ـعــوض ال ـحــامــل لـلـمــاريــا،

بــاإلضــافــة إلــى وج ــود تماسيح
هناك» ،وفق ما ذكرت صحيفة
«جارديان» البريطانية.

ورغم صعوبة تلك البيئة،
تمكن ريتشاردز من الحصول
ع ـل ــى ب ـع ــض الـ ـعـ ـيـ ـن ــات ،وب ـعــد
س ـن ــوات م ــن الـبـحــث المضني
وال ـت ـح ـل ـي ــل ال ـج ـي ـن ــي ،أص ـبــح
بــإم ـكــانــه تــأك ـيــد أن «ل ـي ـتــوريــا
مـ ـي ــرا» فـصـيـلــة ج ــدي ــدة (غـيــر
مكتشفة) من الضفادع.
وأوضـ ــح ب ــول أول ـي ـفــر ،من
م ـت ـحــف ك ــوي ـن ــزالن ــد وجــام ـعــة
غريفيث ،وال ــذي كــان مسؤوال
ع ــن ال ـع ـمــل ال ـج ـي ـنــي ،أنـ ــه تم
إط ـ ــاق اسـ ــم «ل ـي ـت ــوري ــا م ـيــرا»
ع ـ ـلـ ــى الـ ـ ـضـ ـ ـف ـ ــدع ،ألن ك ـل ـمــة
«ميرا» تعني مفاجأة أو الشيء
الغريب بالاتينية.
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� 8آالف م�ستفيد ومتو�سط قيمة �لوحدة �ل�سكنية � 109آالف دينار� ..لوزير �حلمر:

ي�سكل ً
«مز�يا» ّ
حافز� لدر��سة طرح �ملزيد من �ملبادر�ت
اأفاد با�شم بن يعقوب احلمر
وزير الإ�شكان باأن عدد ال�شتفيدين
من برنامج «مزايا» منذ مطلع العام
اجلاري قد بلغ  1400م�شتفيد،
لي�شل اإجمايل عدد ال�شتفيدين
حتى الآن نحو  8000م�شتفيد،
وقال الوزير اإن متو�شط قيمة
الوحدات ال�شكنية التي مت �شراوؤها
من قبل ال�شتفيدين قد بلغ حوايل
 109اآلف دينار بحريني ،واإن
الن�شبة الأكَ من الوحدات التي
قام ال�شتفيدون ب�شرائها تركزت ف
الحافظة ال�شمالية بن�شبة ،%47
تليها حمافظة الحرق بن�شبة ،%39
ثم حمافظة العا�شمة بن�شبة ،%9
فاجلنوبية بن�شبة .%4
وتطرق الهند�س با�شم احلمر
اإىل الإح�شاءات اخلا�شة بالأثر
القت�شادي ،اإذ اأ�شار اإىل اأن اإجمايل
حجم الإنفاق الذي وفره برنامج
مزايا ف القطاعات ذات العاقة،
كالقطاعات العقارية والتمويلية
وقطاعات القاولت وال�شت�شارات
الهند�شية والتجزئة قد بلغ 880
مليون دينار بحريني ،مبا يوؤكد
فائدة هذا الَنامج ف رفد القت�شاد
الوطني بالملكة.
كما ّ
بن وزير الإ�شكان اأن ن�شبة
�شراء الوحدات ال�شكنية ف حمافظة
ال�شمالية بلغت ن�شبة �شراء البيوت
 %88و�شقق التمليك  ،%12و�شكلت
حمافظة الحرق  %43للبيوت مقابل

 %57لل�شقق ،فيما كانت ن�شبة �شراء
البيوت ف حمافظة العا�شمة %87
مقابل  %13لل�شقق ،والحافظة
اجلنوبية  %25للبيوت مقابل %75
لل�شقق.
من جهة اأخرى ،اأ�شار الهند�س
با�شم احلمر اإىل اأن تويل خدمة
التقدمي لا�شتفادة من برنامج
مزايا اإىل خدمة اإلكَونية من
خال الن�شة الإلكَونية اجلديدة
لوزارة الإ�شكان قد اأ�شهم ف ت�شهيل
وت�شريع اإجراءات الواطنن ،اإذ

ّ
يتعن على الواطن فقط تقدمي
بات
الطلب اإلكَونيًا واإرفاق ال�شتندات
الطلوبة ،لتبداأ دورة طلبه الإجرائية
من خال النظومة اللكَونية
الداخلية مع البنوك المولة ،الأمر
الذي يوفر على الواطن الوقت
واجلهد.
واأ�شاد وزير الإ�شكان بجهود
البنوك المولة وتعاونها لتقدمي
احللول التمويلية للمواطنن� ،شواء
من خال ت�شهيل وت�شريع الإجراءات
التي تكفل فورية احل�شول على

اخلدمة الإ�شكانية ،اأو من خال
العرو�س الَويجية التي تتيح
للمواطن مرونة متويلية كب�ة
لختيار �شكنه الائم والذي يلبي
احتياجاته من حيث الوقع اجلغراف
وال�شاحة والكونات الداخلية
للوحدة ال�شكنية ،منوهً ا بدور بنك
الإ�شكان البارز ف التوا�شل مع
البنوك المولة ،وم�شاعيه لزيادة
عدد البنوك الدرجة �شمن الَنامج.
واأ�شاف الوزير احلمر اأن
النجاح الذي حققه برنامج «مزايا»
�شكل حاف ًزا لدرا�شة طرح الزيد
من البادرات ال�شابهة ،التي تكفل
ح�شول الواطنن على خدمات
فورية ،م�شي ًفا اأن ذلك ياتي ف اطار
تنفيذ توجيهات �شاحب ال�شمو اللكي
الم� �شلمان بن حمد اآل خليفة ويل
العهد رئي�س مل�س الوزراء ،ب�شاإن
�شرعة توف� اخلدمات ال�شكانية
للمواطنن وبجوده عالية.
وقال الوزير اإن وزارة الإ�شكان
وبنك الإ�شكان يقومان باإجراء
ر�شد م�شتمر جلميع مراحل
الدورة الإجرائية لا�شتفادة من
برنامج مزايا؛ بهدف اإيجاد فر�س
التح�شن والتطوير ،مبا يكفل �شرعة
الإجراءات وفورية احل�شول على
ال�شكن الائم ،لف ًتا اإىل اأن برنامج
مزايا يوؤكد ناح روؤية احلكومة ف
توف� خدمات فورية للمواطنن من
خال ال�شراكة مع القطاع اخلا�س.

�لبنك يحقق �أرباحً ا ت�سغيلية مبقد�ر � 79ألف دينار خالل �لربع �الأول

«بيت �الأ�سرة للتمويل �ملتناهي» يتجه للتو�سع وتعزيز مكانته
تراأ�س وزير العمل والتنمية الجتماعية،
رئي�س مل�س اإدارة بيت الأ�شرة للتمويل التناهي
ال�شغر ،جميل بن حممد علي حميدان ،اجتماع
مل�س الدارة الثان للعام احلايل  ،2021عَ
تقنية الت�شال الرئي ،بح�شور نائب رئي�س
مل�س الإدارة ،الدكتور م�شطفى ال�شيد ،والرئي�س
التنفيذي للبنك وع�شو مل�س الإدارة ،الدكتور
خالد عبداهلل عتيق ،واأع�شاء مل�س اإدارة بيت
الأ�شرة.
وا�شتعر�س الجتماع العديد من الو�شوعات،
حيث متت الوافقة على اليزانية ال�شنوية للبنك،
واإقرار البيانات الالية للربع الأول من العام
احلايل .كما ا�شتعر�س الأع�شاء نتائج عمل البنك
خال الفَة احلالية جلائحة كوفيد 19-وخطط
العمل ال�شتقبلية ،والتي ت�شمنت تعزيز م�شاهمة
البنك ف القت�شاد الوطني ا�شتنادا ً اإىل خَاته ف
مال دعم وم�شاندة رواد الأعمال والأ�شر النتجة،
حيث حقق البنك اأرباحا ً ت�شغيلية مبقدار 79،128
األف دينار بحريني.
وقد وافق مل�س الإدارة على �شيا�شات بيت
الأ�شرة لتعزيز مكانته الحلية كونه �شباقا ً ف

وزير العمل

اإتباع اأف�شل المار�شات التنموية ،ودوره ف
ت�شن م�شتوى دخل مئات الأفراد والأ�شر من ذوي
الدخل الحدود وكبار الواطنن وربات البيوت
وفئة الباحثن عن عمل ،عَ متويل اأفكارهم
وم�شروعاتهم التنموية ،وتقدمي ال�شت�شارات
النا�شبة لهم وم�شاعدتهم على النهو�س باأعمالهم

واأن�شطتهم ،ف�شاً عن تزويدهم باخلطط الازمة
لت�شويق منتجاتهم ،وتدريبهم على مهارة اإدارة
الأعمال الأ�شا�شية.
وبهذه النا�شبة ،نوه حميدان باجلهود البذولة
خال الفَة الا�شية ،ل�شيما ف ظل الظروف
ال�شتثنائية التي ي�شهدها العامل ،موؤكدا ً ف هذا
ال�شاأن على اأهمية اللتزام باأعلى معاي� احلوكمة
الوؤ�ش�شية التي حققت تطورا ً بارزا ً ف �شناعة
التمويل التناهي ال�شغر ف الملكة ،اىل جانب
تقيق التوازن ال�شحيح والنا�شب لارتقاء
مب�شتوى وجودة اخلدمات القدمة للعماء.
واأكد وزير العمل والتنمية الجتماعية باأن
تبني بيت الأ�شرة للتمويل التناهي ال�شغر
للمنهجية ال�شتباقية لتطوير الأعمال التنموية،
�شاهم باإيجابية ف خلق الزيد من فر�س العمل
للمواطنن ،اإىل جانب تعزيز م�شاهمة الأ�شر النتجة
ورواد الأعمال ال�شتفيدين من اخلدمات التمويلية
ف دورة القت�شاد الوطني من خال م�شاريعهم
الإنتاجية والقت�شادية اللبية حلاجات ال�شوق
الحلي ال�شتهاكية ،والتي من خالها �شطروا
ق�ش�س ناح ميزة تتذى.

كجزء من �إ�سهامات �أبناء �لبحرين ف ر�سم �مل�سار�ت �لعالجية �لعاملية ملختلف �الأمر��ض

دورية �أجنبية تن�سر در��سة للدكتورة غفر�ن تتناول �الأبعاد �لنف�سية لـ«كورونا»
دورية
ن�شرت
neuropsychiatri diseassetre
( and treatmentالأمرا�س
الع�شبية والنف�شية وعاجها)،
درا�شة حديثة للدكتورة غفران اأحمد
جا�شم بروف�شور م�شارك ف الكلية
اللكية للجراحن الإيرلندية جامعة
البحرين الطبية مب�شاركة الدكتورة
اإدوينا برينان مديرة برنامج ال�شنه
التح�ش�ية للطب والدكتورة مرمي
جميل طبيبة مقيمة ف ق�شم الطب
الباطني ،وفريق بحثي مكون من
طلبة وخريجن من الكلية اللكية
للجراحن الإيرلندية ،ت�شمنت
الأبعاد النف�شية لف�و�س كورونا
(كوفيد ،)19-وكان متمع الدرا�شة
يتكون من بحرينين تزيد اأعمارهم

عن  18عاما ً اأ�شيبوا بف�و�س
كورونا اأو خ�شعوا للحجر ال�شحي
الحَازي اأو العزل ال�شحي.
وتُعد هذه ال�شاركة جزءا ً من
اإ�شهام ملكة البحرين ف الدرا�شات
والبحوث العالية العنية بف�و�س
كورونا واأبعاده الختلفة على
احلالت القائمة وو�شع احللول
لها ،بناء على منهج واأ�شلوب علمي
قائم على الدرا�شة والتجربة ،وتعزز
من هذه ال�شاركات الرثية دور
الكوادر الطبية البحرينية ال�شابة
وم�شاهماتها الفاعلة ف الدرا�شات
البحثية التي تر�شم ال�شارات
العاجية العالية لختلف الأمرا�س.
وقد اأعربت الدكتورة غفران
اأحمد جا�شم عن �شعادتها بن�شر

د .غفران اأحمد

الدرا�شة التي قامت باإعدادها حول
الأبعاد النف�شية لر�س ف�و�س
كورونا لت�شكل ا�شَ�شادا ً لعاج

احلالت القائمة بف�و�س كورونا
من اآثاره النف�شية ،معرب ًة عن
اعتزازها مبا توفره ملكة البحرين
من اأر�شية خ�شبة للباحثن وما
يحظى به البحث العلمي من رعاية
واهتمام من ح�شرة �شاحب اجلالة
اللك حمد بن عي�شى اآل خليفة عاهل
الباد الفدى حفظه اهلل ورعاه والذي
هو دافع وم�شجع لتمكينهم من اإدارة
اأبحاثهم وفق العاي� العالية وعلى
الطريقة التي جتعلها مرجعا ً يُعتد
به عالياً ،واإ�شاف ًة اإىل النجاحات
والنازات التي يحققها فريق
البحرين بقيادة �شاحب ال�شمو
اللكي الأم� �شلمان بن حمد اآل
خليفة ويل العهد رئي�س مل�س
الوزراء.

ق�سيدة مهد�ة �إىل مقام �ساحب �جلاللة �مللك حمد بن عي�سى �آل خليفة
عاهل �لبالد �ملفدى حفظه �هلل ورعاه..

َ
«ف يِ�سرْ بيِ َنا يَا �أَبَا َ�س ْلمَ انَ يِف َ�سمَ ٍم»
ـــادمِ ي بَـــــــا َد الُـــنـــجَ ـــــــ َز مِ
ات مِلَـــــا
حَ ـــــيُّـــــوا مِبــــــ َ
َقــــ ْد حَ ـ َّقـ َقـ ْت ُه َفــ� َــشــا َرتْ مِف الـــــ َو َرى هَ ـ َرمَا
مـــــــ ٌد َتــلمِـــــيـــــ ٌد َومَـــــــا زمِ ْلـــــ َنـــــا ُنــعَ ــــــــ ِّز ُز ُه
َ ْ
مِرث ا ُ
اإ ُ
جلـــــــدُودمِ َو َقـــــ ْد � مِــش ـ ْر َنـــــا مِبـــهمِ ُقـ ُدمَـا
ـــــادمِ ي َغـــــــدَتْ مِف الَــجـــــدمِ َم ـ ْفــــ َ
ـخـــ ـ َر ًة
هَ ـــــذمِ ي مِب َ
� َــشـ َّبـــــا َقــــ ًة و مَِبــهَـــــا كُـــــ ُّل الــــــــ َو َرى عَ ـلمِـمَـا
�ــشــ َمـــــاءمِ الَــجـــــدمِ عَ ــالمِ ـ َيــــــ ـ ًة
َو َرفـــــْــــ َر َفــــتْ مِف َ
مِ
ـــــت مِبـــهمِ َقــ َدمَـا
�ــش
َرايَــا ُتــهَـــــا َبــعْ ـــ ـ َد اأَنْ َاأ ْر َ
ـحـــ ـ َر ْيــنمِ ــــــ ـ َنـــــا َمـــــــ مِلـ ٌ
َ َّ
ـك
ل َتــعْ ـــــجَ
ـــــ� َفـــــفمِ ــي َبـ ْ
تـــــو َز الــ� َّــشــبـ َ
اأَعْ َ
ــطــى َلــهــاَ ،كــي َ ُ
ـق ،مَــا َلــزمِ َمــا
َفـتمِ َ
ـحــــ َر ْيـ ُنــــ َنـــــا مُـــــ ْذ جَ ـــــاءَهَ ـــــا حَ ـ َمــــ ٌد
ـلـك َبـ ْ
ـخـ ُر مِف اأَ ْرجَ ــائمِ ــهَـــــا و َ َ
َقـــ ـ ْد اأَزْهَ ـــــــ َر ال َف ْ
َنـــــا
اأَحَ ـــــــا ُر اإمِنْ مِجـــــ ْئــتُ اأرومِ ي عَ ـــــنْ َم ـ َكـــــارمِ ممِ ـــــهمِ
ـــــَ وَالــقمِ ــــ ْر َطـــــا�ـ َـس وَال َقلَـمَـا
َفـل َت ْ�شاألمِ احلمِ ْ َ
ـــــك ُيــعْ ـــــطــي د َ َ
ـب َمـــا انــ َف َّ
َونـــــــا َمـ َ ٍ
ــ�
لمِ ــلــ� َّــشــعْ ــــ مِ
عَ ـلَّـ ْم َت َنـا حَ ــــ َمــــ ُد الإمِ ْيـــ َثـــــــا َر وَال ـ َكـــ ـ َر َمـــــا
فمِ ـــــكْـــــ ٌر َوفمِ ــعْ ــــــــ ٌل َواإمِر�ـ َـــشـــــــــا ٌد َو َمـــ ْقـــــــــــدمِ َر ٌة
ْـك َطـرمِ ي َ
نمِ عْ ـ َم ال َ مِلي ُ
ْـق العمِ ـ ِّز َقــــ ْد رَ�شَ مَــا
ـن َواإ ْمِيَـــــــــانٌ مِب ـ ُقـــ ـ ْد َرتمِ ـ َنــــــــا
� َــش ـلْـــــــ ُ
ـب ال ـ َيـــــقمِ ـــــــ مِ
ـاح لمِ ـ ُكـــ ـ ِّل الـ َّنـــــا� مِــس َقـــ ـ ْد دَعَ ـ َمـــــا
عَ ـلَــى ال ـ َّنــجَ ــــ مِ
َ
ـب الأ ْمـــــــ َر مِف مِحـــ ـلْـــ ـ ٍم َو َمــعْ ــــــــرمِ َفــــــ ـ ٍة
ُيـــ ـ َقـــ ـلِّــــ ُ
َفـــــاإمِنْ
ُمـفمِ ــيْـ َدا ً مُـ ْمـكمِ ـنــا ً عَ ــ َزمَـا
َراآ ُه
َ
�ــشــلْــ َمــانَ َقـــــائمِ ـــ ـدَهُ ـــــم
َفــمَـــــنْ َتــكُـــــنْ َيـــا اأ َبـــــــا َ
َ َ
ـجـــــدمِ َقــــ ْد حُ مِ�شمَـا
ـام الَـ ْ
ناحُ هُـم مِف ا ْقـــــتمِ ــحَ ـ مِ
َ
َ
ـــــــولك يَـــا حَ ــمَـــــ ٌد مَـــــا َكـــــــانَ َيـــــــ ْرفــعُ ــــ َنـــــا
َل
َ
لمِ لْـم َْجـدمِ �ــشــي ٌء َومَـــــا ُكـ َّنـــــا لمِ ـ َن ْقـ َت مِحـمَـا
َ
َ
َ
َ
ً
ــــــــ� ُقـــ ـ ْد َو َتـــ ـنــا
فـــ ـ َيــا َم ـ مِل ـ ْيـــ ـ َكـــ ـا غـــــدَا مِف اخل
ْ مِ
ـث الـ َّتــــ َفــــ مِ َ
ـان فمِ ـ ْي َنـا ،اأَ ْيـــ ـ َقــــ َ
َبــــ َّ
ـظ الهمِ ـ َممَـا
َ
َ
الــ�ــشـــــ َواعمِ ـــــدمِ � َــش ـ َّمـــــرنـــــا مِبـــــا َكـــ ـلـــ ـ ٍل
عَ ـــــنمِ
َّ
َ
َ
َ
َ
ُ
ا�شممِ كُم عَ لـمَـا
وَحَ ـــ ـ ْيــث مِ�شـ ْرنا َرفــعْ ــــنــا مِب ْ
َ
ََ
ــــــــَكٍ
ِّ
اأَبْـــــنـــــاوؤكُــم اأ ْبـــــــدَعُ ـــــــوا ف كُـــــل مُــعْ
مِب َف ْ
ـ�شـ مِلكُـم َفـا ْر َتـ َقى اأَ ْبـــ ـ َنـــــاو َؤك الـقمِ ـمَـمَا
جـــــا ُبــوا الــ� مِ ّــشــعَ ـــــابَ َف ـ َمـــــا َل َنــــتْ َل ـ ُهـــــم همِ ـمَـ ٌم
َل َيـــــعْ ـــــرمِ ُفــــــــونَ َتـــــــ َوانٍ كَـــــانَ اأو � َــشـاأَ َمـــــا
اإ ْفـــــرمِ �ــشــتُ َتــ� ْــش ـ َهـــ ـ ُد َفـــــالأَ َ
ُ
ـــــال عَ ــــ ْز ُمـ ُهـــــــ ُم
بــط
ُيــــ َ
َّ
ـــــاق وَال ُّنـجُ ـمَـا
�س ف الآ َف
ـطـــــاومِ ُل
ال�ش ْم َ
مِ
َقـــــ ْد ُكـــ ـ ْنــتَ اأَ ْنـــــــتَ َاأ َبـــــــا � َــشــل ـ َمـــــانَ مُلهمِ ـ َمهُـم
اإ ْذ كُـ ْنتَ دَومَـــــا ً مِبـ َنـه مِْج ا َ
حلــــ مِ ّ
ـق مُلـ َتـزمِ مَـا
ـك َقـــــ ْد اأَو َلـــــــــ َ
اأَ ْبـــ َنـــــــا ُء � َــشــعْ ــــ مِـبــــ َ
ــوك اأَ ْمـــــ َرهُ ـــــ ُم
ـــــا َل َ
ك ٌّ
ـــــا مِ
�ــشــهمِ َق�شَ مَـا
ـــــك ممِ ـــــنْ اإ ْمِخ َ
ُـــــل َت َ
َيـــا مَـــــ ْنــبَــ َع ا َ
ــ� َيـــا ُيْــ َنـــــا ً لمِ ـ َ
ـطــالمِ ــعمِ ــــ َنــــــــا
خلـــــ مِ
ممِ ْنكُـم عَ ـ َر ْفـ َنا الــ َّنــدَى وال َف ْخـ َر و َّ
َال�ش َممَـا
َف مِ
�ــشــلْــ َمـــــانَ مِف � َــشـ َمــــ ٍم
ــ�ــشـــــ ْر مِبــ َنـــــا يَـــا اأَ َبـــــا َ
ــب ْ
مــــا
أمـــــــادمِ َك الأُ َ َ
ـــــق مِبــ َنــا مِف ُذ َرى ا ْ َ
َا�ــش مِ
و ْ
اإمِنْ ُقـــــلــتَ عَ ـ ْنــــ َ
ـك عَ ـ مِ
ـظـــــيـ ٌم هَ ـــ ـ ْل �شَ اأُ ْن مِ�ش ُفكُـم؟
َ�ــش ٍ
ُـوجـ ُز ال َكـلمِـمَـا؟
َواأَيُّ و َ
ــف ُتـــ َرى َقــ ْد ي مِ
يَــكْـــــفمِ ــي مِبـــاأَ َّنـــــ َ
ــ�ــشـــــانٌ وَعَ ــــى وَ� َــش ـ َمــــــــا
ــك اإ ْن َ
ـ�شـ ُد العُ َ
َي ْن ُ
ـظـمَــا
لمِ كُــ ِّل مَعْ ـ َن ًى جَ ممِ ـ ْي ٍل

د .عبد�لـله بن �أحمد من�سور �آل ر�سي

�لبحرين ت�ستنكر ��ستمر�ر ميلي�سيا �حلوثي
ف مهاجمة �ملن�ساآت �ملدنية بال�سعودية
ا�شتنكرت وزارة خارجية ملكة
البحرين ب�شدة ا�شتمرار ميلي�شيا
احلوثي الإرهابية ف مهاجمة
الن�شاآت والأعيان الدنية بالملكة
العربية ال�شعودية ال�شقيقة ،وتدين
اإطاقها يوم اأم�س ،طائرة بدون
طيار (مفخخة) جتاه مدينة خمي�س
م�شيط ،ف اعتداء �شافر على �شيادة
الملكة واأمنها وا�شتقرارها وتهديد
خط� لأمن و�شامة الدنين.
واأ�شادت وزارة اخلارجية بكفاءة

ويقظة قوات تالف دعم ال�شرعية ف
اليمن التي متكنت من اعَا�س هذه
الطائرة الفخخة وتدم�ها ،موؤكدة
وقوف ملكة البحرين ف �شف واحد
اإىل جانب �شقيقتها الملكة العربية
ال�شعودية �شد كل ما ي�شتهدف اأمنها
وا�شتقرارها ،م�شددة على �شرورة
اتخاذ الجتمع الدويل خطوات رادعة
�شد مار�شات ميلي�شيا احلوثي
الإرهابية التي تهدد اأمن وا�شتقرار
النطقة.
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ال�سالح :جهود دول «التعاون» حفظت �سحة و�سالمة املواطنني واملقيمني

وزراء ال�سحة اخلليجيون يناق�سون اإجراءات التنقل وال�سفر للمح�سنني
تراأ�شت فائقة بنت �شعيد ال�شالح وزيرة ال�شحة
الجتماع اخلام�ض ال�شتثنائي لوزراء ال�شحة جمل�ض
ال�شحة لدول جمل�ض التعاون الذي عقد مبقر الأمانة
العامة لدول جمل�ض التعاون يف العا�شمة ال�شعودية
بالريا�ض� ،شباح اأم�ض ،وذلك بدعوة كرمية من الأمني
العام ملجل�ض التعاون لدول اخلليج العربية الدكتور
نايف فالح احلجرف.
وقد �شبقه الجتماع التح�شريي للجنة وكالء
وزارات ال�شحة هدف ملناق�شة الو�شع الراهن
وم�شتجدات جائحة فريو�ض كورونا ،واخلطوات
املتخذة يف الدول الأع�شاء ملواجهة الفريو�ض.
وخالل اجلل�شة الفتتاحية التي �شارك فيها
وزراء ال�شحة يف دول املجل�ض والأمني العام ملجل�ض
التعاون لدول اخلليج العربية ورئي�ض جمل�ض
ال�شحة لدول اخلليج الدكتور �شلمان الدخيل ،األقت
فائقة بنت �شعيد ال�شالح وزيرة ال�شحة رئي�ض
الدورة احلالية كلمة ترحيبية ،نقلت حتيات �شاحب
ال�شمو امللكي الأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة ويل
العهد رئي�ض جمل�ض الوزراء ،ومتنيات �شموه بنجاح
اجتماعنا هذا وحتقيق الأهداف املرجوة منه.
وقدمت التهنئة بذكرى مرور  40عامًا على
تاأ�شي�ض جمل�ض التعاون اخلليجي ،م�شرية اإىل
الإجنازات التي حتققت على مدى العقود املا�شية،
معربة عن متنياتها للمجل�ض بالتوفيق وال�شتمرار
لتطوير اآليات عمله واملحافظة على منظومة العمل
اخلليجي امل�شرتك.
و�شكرت اجلهود احلثيثة امل�شتمرة من قبل الأمانة
العامة لدول جمل�ض التعاون لدول اخلليج العربية
وجمل�ض ال�شحة لدول جمل�ض التعاون التي ت�شعى
لتطوير اخلدمات ال�شحية بدول اخلليج ،وخ�شو�شا
اجلهود اجلبارة التي اتخذتها دول جمل�ض التعاون

د .عبدالـله يو�سف املطوع

حممد فيحان الدو�سري

للت�شدي للفريو�ض ،والتي كانت مرتك ًزا للنجاح يف
مواجهة فريو�ض كورونا واأ�شهم ب�شكل كبري يف حفظ
�شحة و�شالمة جميع املواطنني واملقيمني يف دول
املجل�ض.
من جانبه ،اأكد د .احلجرف الأمني العام اأهمية
عقد هذا الجتماع ال�شتثنائي اخلام�ض للجنة وزراء
ال�شحة بدول املجل�ض للتاأكيد على دور املجل�ض
التن�شيقي مع وزارات ال�شحة بدول املجل�ض ،وملناق�شة
الو�شع احلايل يف وزارات ال�شحة بدول املجل�ض،
داعيًا املوا�شلة بعزم لتحقيق الأهداف املرجوة من
خالل ت�شخري كل الإمكانات والطاقات الب�شرية يف
�شبيل عودة احلياة لطبيعتها يف اأقرب وقت ممكن،
وموا�شلة احلفاظ على �شحة و�شالمة اأفراد املجتمع
من املواطنني واملقيمني يف دول جمل�ض التعاون.
وقد ا�شتمل برنامج الجتماع ال�شتثنائي اخلام�ض
على عدد من املوا�شيع التي مت خاللها ا�شتعرا�ض
الو�شع الراهن يف الدول الأع�شاء ،وا�شتعرا�ض
خمرجات جلنة الوكالء حول اإجراءات التنقل وال�شفر

بني دول جمل�ض التعاون لالأ�شخا�ض املح�شنني،
والدليل اخلليجي ل�شتخدامات لقاح (كوفيد،)19-
اإىل جانب درا�شة فح�ض الت�شل�شل اجليني لعينات
(كوفيد.)19-
وبعد املناق�شات واملداولت ،قرر الوزراء يف
البيان اخلتامي عددًا من القرارات التي اعتمدها
الوزراء ،اإذ ت�شمنت التو�شيات ال�شتمرار يف
جمابهة فريو�ض كورونا امل�شتجد ،التي تعزز من
التن�شيق والتعاون بني الدول الأع�شاء.
ويف ختام الجتماع ،ثمّنت رئي�ض الدورة
احلالية الوزيرة ال�شالح جهود الأمني العام ملجل�ض
التعاون لدول اخلليج العربية وحر�ض وزراء
ال�شحة بدول جمل�ض التعاون على مكافحة املر�ض
والتعامل مع كل امل�شتجدات مبا ي�شمن �شالمة
املواطنني واملقيمني بدول اخلليج ومتتعهم باأعلى
م�شتويات ال�شحة ،والتاأكيد على �شرورة اللتزام
التام بالإجراءات الحرتازية والوقائية مع �شرورة
املبادرة باأخذ التطعيم.

اإ�سافة خدمتني جديدتني خالل الف�سل الدرا�سي الثاين ..النعيمي:

تطوير م�ستمر للبوابة التعليمية ا�ستعدا ًدا للعام الدرا�سي اجلديد
�شرح الدكتور ماجد بن علي
النعيمي وزير الرتبية والتعليم ،باأن
الوزارة قد قامت بتطوير خدمات
البوابة التعليمية نوعيًا وكميًا ،وذلك
يف �شوء التحول اإىل التعلم الإلكرتوين
مو�شع ،خا�شة يف ظل الظروف
ب�شكل
ّ
ال�شتثنائية غري امل�شبوقة جراء تف�شي
فريو�ض كورونا ،بحيث اأ�شبح اللجوء
اإىل التعلم الرقمي والتعلم املدمج يف
جميع املراحل الدرا�شية خيا ًرا اأ�شا�شيًا
ل غنى عنه ،ل�شمان ا�شتدامة اخلدمة
التعليمية ،م�شريًا اإىل اأن جتربة التعلم
عن بعد التي خا�شتها الوزارة قد اأثبتت
قدرتها على �شمان ا�شتدامة التعلم عن
بعد ،ورفع جودة التعليم وفعاليته ،من
خالل تطوير توجهات تربوية جديدة
تقوم على التعاون وتبادل اخلربات،
وجتميع املوارد واملهارات وا�شتخدامها
بطاقات غري حمدودة.
واأ�شاف الوزير اأن البوابة
التعليمية تخ�شع با�شتمرار اإىل
حتديث وتطوير ،وي�شتفيد منها الطلبة
واملعلمون واأولياء الأمور والقيادات
املدر�شية ومديرو اإدارات الوزارة
املعنية بالتعليم ،واأن اآخر تطوير
�شهدته هذه البوابة واخلدمات التي

تقدمها كان يف الف�شل الدرا�شي الثاين
من العام الدرا�شي احلايل -2020
2021م ،حيث متت اإ�شافة خدمة
اإن�شاء درو�ض الكرتونية منوذجية،
بقالب موحد ،يعتمد بالأ�شا�ض على
اخلطط الدرا�شية والكفايات التعليمية
واملهارات التعليمية املختلفة وخدمة
الختبارات .م�شريًا اإىل اأن هاتني
اخلدمتني اجلديدتني ت�شافان اإىل
اخلدمات الأخرى التي توفرها البوابة
التعليمية ،وت�شمل اخلدمات التعليمية،
مثل اجلدول الدرا�شي ،وجدول
المتحانات ،والدرجات ،واحل�شور
اليومي ،والدرو�ض ،والإثراءات،
واملحتوى التعليمي الرقمي ،والأن�شطة
والتطبيقات ،اإىل جانب اخلدمات
الإدارية ،مثل الإعالنات املدر�شية،
والفعاليات املدر�شية ،والتقارير
وامللفات الإدارية .حيث بلغ عدد
الزيارات للبوابة التعليمية اإىل تاريخه
اأكر من ( 68مليون) زيارة ،لال�شتفادة
من املحتوى التعليمي الرقمي،
والذي ي�شمل ( )403كتب درا�شية،
و( )1142وحدة تعلم ،و()979
امتحا ًنا ،و( )6822در�شً ا ،اإىل جانب
املحتوى التعليمي الرقمي الذي اأن�شاأه

املعلمون خالل الف�شلني الدرا�شيني
من العام الدرا�شي احلايل -2020
2021م ،والذي بلغ ()726512
ً
در�شً ا،
و()299927
ن�شاطا،
و( )440947مرجعً ا ،و()418552
حلقة نقا�ض ،و( )20790اختبا ًرا
ق�شريًا.
واأكد الوزير اأن اجلهات املخت�شة
بالوزارة تعمل على تطوير هذه
اخلدمات وتعزيزها ،لتكون اأكر
كفاءة و�شرعة يف ال�شتجابة ملتطلبات
املرحلة القادمة.
وعلى �شعيد مت�شل اأو�شح الوزير
اأن هذه التجربة البحرينية املتميزة
قد لقت ا�شتح�شان العديد املنظمات
الإقليمية والدولية املخت�شة ،حيث
قامت الوزارة بعدد من اخلطوات
التي اأمّنت ا�شتدامة التعليم والتعلم
والتقومي امل�شتمر لعمل الطلبة والرقابة
على اأعمال املدار�ض خالل هذه الفرتة
ال�شتثنائية ،ومن بينها اإ�شدار الأدلة
املنهجية املرجعية التي تغطي كافة
اجلوانب املرتبطة بالتعلم عن بعد
والتعلم املدمج ،وتوفري التعليم
للجميع خالل فرتة اجلائحة بتوفري
الدرو�ض الرقمية املركزية التي يتم

حتميلها يوميًا على املحتوى التعليمي
الرقمي ملختلف املراحل التعليمية،
وتقومي اأداء الطلبة من خالل تنفيذ
اختبارات تقوميية موحدة لقيا�ض
الكفايات واملهارات التعليمية املحددة،
اإىل جانب ال�شماح للطلبة املرتبطني
بالختبارات الدولية خارج مملكة
البحرين باأداء تلك الختبارات يف
مدار�شهم وف ًقا لل�شوابط الحرتازية.
وفيما يتعلق باجلانب التدريبي،
اأو�شح الوزير اأن الوزارة قد قامت
بتنفيذ العديد من الربامج التدريبية
عن بعد للمعلمني وملنت�شبي الوزارة
ل�شتيعاب حتولت املرحلة احلالية
وتنفيذ متطلبات التمهن للرتقي ،هذا اإىل
جانب تطبيق نظام التعليم الإلكرتوين
والتعلم عن بعد يف موؤ�ش�شات التعليم
العايل احلكومية واخلا�شة ،مبا
يتما�شى مع معايري العتماد املوؤ�ش�شي
املعمول بها يف مملكة البحرين ،حيث
مت توفري كل املحا�شرات والدرو�ض
عرب املن�شات والتطبيقات الإلكرتونية
والفرتا�شية ،وعقد جل�شات مناق�شة
الر�شائل وامل�شاريع العلمية لطلبة
الدرا�شات العليا من خالل و�شائل
الت�شال املرئي.

خالل م�ساركته يف موؤمتر خليجي نظمته جامعة ظفار بعمان ..ال�سيد:

«فينا خري» ت�سهم يف جتاوز تداعيات جائحة كورونا
�شارك الدكتور م�شطفى ال�شيد يف
املوؤمتر اخلليجي الثاين حتت �شعار
(جائحة كورونا والتنمية امل�شتدامة
يف دول جمل�ض التعاون اخلليجي:
التداعيات والفر�ض) الــذي اأقامته
جامعة ظفار ب�شلطنة عمان عرب
تقنية (زووم) ،اإذ نقل جتربة احلملة
الوطنية (فينا خري) التي اأطلقها
�شمو ال�شيخ نا�شر بن حمد اآل خليفة
ممثل جاللة امللك لالأعمال الإن�شانية
و�شوؤون ال�شباب ،واأ�شهمت يف جتاوز
تداعيات جائحة كورونا واأثبتت
تالحم املواطنني مع القيادة واأظهرت
املواقف الإن�شانية والرتبوية.
واأ�شار ال�شيد اإىل اأن حملة (فينا
خري) اأ�شفرت عن ح�شيلة تربعات
بقيمة  100مليون دولر اأمريكي جراء
م�شاركة املواطنني واملقيمني والتجار
ورجال الأعمال واملوؤ�ش�شات البنكية
وامل�شرفية وال�شركات واجلمعيات.
كما ّ
بني الدكتور م�شطفى ال�شيد

اأنه بنا ًء على قرار اللجنة التن�شيقية
برئا�شة �شاحب ال�شمو امللكي ويل
العهد رئي�ض جمل�ض الــــوزراء،
بتكليف املوؤ�ش�شة امللكية لالأعمال
الإن�شانية بت�شكيل جلنة لتن�شيق
اجلهود ومتابعة توزيع التربعات
واملبالغ امل�شتلمة ،فاإن املوؤ�ش�شة قامت
بالتن�شيق واملتابعة ،واأثمرت اجلهود
�شخ�شا من
م�شاعدة اأكر من 1077
ً
اأ�شحاب امل�شاريع متناهية ال�شغر
مبكرمة من جاللة امللك املفدى ،اإىل
جانب دعم م�شاريع حوايل  571من
الأ�شر البحرينية ،وم�شاعدة 5500
اأ�شرة بحرينية ،و دعم اأكر من 100
كفيف من املحتاجني والتربع مببلغ
 300،000دينار بحريني للغارمني.
ّ
وبني ال�شيد اأنه متت اإقامة عدة
مبادرات منها مبادرة �شناعة الكمامات
والتي مت خاللها �شناعة وتوزيع اأكر
من  224األف كمامة ،اإىل جانب توفري
اأكر من  12850حا�شبًا اآليًا لالأ�شر

م�سطفى ال�سيد

للم�شاهمة يف التعليم عن بعد لالأبناء،
بالإ�شافة اإىل تقدمي ال�شت�شارات
الأ�شرية مل�شاعدة الأ�شر يف التعامل
النف�شي يف هذه الفرتة حلوايل 4450
�شخ�شا ،وتوزيع � 7345شلة غذائية
ً
على خمتلف مناطق مملكة البحرين،
مب�شاركة اأكــر من  1300متطوع
ومتطوعة من املواطنني واملقيمني

لدعم اجلهود الوطنية.
كما اأو�ــشــح اأنــه ن�شرت جملة
الأمريالد الربيطانية درا�شة اأعدها
الدكتور عادل ال�شريع تناولت حملة
(فينا خري) بعنوان (دليل العطاء
خــالل جائحة كــورونــا ..القواعد
املـوؤثــرة على اأخالقيات املانحني)،
وخل�شت الدرا�شة اإىل وجود رابط
قوي يف مملكة البحرين بني امل�شاريع
اخلريية املرتبطة بالتربعات والعطاء،
اإىل جانب الثقة باملوؤ�ش�شات اخلريية
واإداراتــهــا كقيادة ،بالإ�شافة اإىل
التناغم املحفز للعطاء.
وخــتــم ال�شيد بـــاأن الــروؤيــة
امل�شتقبلية حلملة (فينا خري) تكمن يف
اأثر القطاع اخلا�ض يف التخفيف من
تداعيات جائحة كورونا ،و تو�شيع
دائرة الن�شاط الإن�شاين ،اإىل جانب
زيادة امل�شوؤولية الجتماعية للقطاع
اخلا�ض ،وازدهــار م�شتقبل العمل
اخلريي يف املنطقة.

فكرت اأن اأكتب
عندما
ُ
عن الأ�شتاذ حممد فيحان
الدو�شري رحمه اهلل مل تكن
اأمامي معطيات موؤرخة اللهم
اإل �شنوات الدرا�شة البتدائية
والعدادية والثانوية ،حيث
تالزمنا معً ا يف تلك املراحل
ا�شتفدت
الدرا�شية ،لكنني
ُ
من بع�ض البيانات التي
اأر�شلتها زوجته الأ�شتاذة
لطيفة اأحمد الغتم ،حيث
اأمدتني من خالل ما تو�شلت
اإليه وبحثت عنه يف ملفاته
رحمه اهلل ،لقد جمعتنا معً ا
�ــشــفــوف مــدر�ــشــة الــزلق
البتدائية الإعدادية للبنني
�شفوف
جمعتنا
مثلما
مــدر�ــشــة الــرفــاع الغربي
الإعــداديــة للبنني ،اإذ كنا
معً ا يف نف�ض ال�شف حتى
اأكملنا املرحلة الإعــداديــة،
كما كانت مدر�شة احلورة
الإعــداديــة الثانوية للبنني
ا ً
أي�شا ،اإل اأننا توزعنا على
�شفوف متعددة يف املرحلة
الــثــانــويــة ،هــذه الظاهرة
و ّلدت عالقة �شداقة وزمالة
غذتها ظروف البيئة واحلياة
يف قــريــة الـــزلق ،فكانت
الرحالت الربية والبحرية
و�شيد الأطيار وفريق كرة
القدم بالنادي عط ًفا على
ال�شفر والرحالت ،حيث كان
رحمه اهلل نعم الأخ اخللوق
والهادئ الطباع ،اإذ مل تفارق
حمياه البت�شامة ،ذو دعابة
مل تغب عــن �شخ�شيته،
فكان رحمه اهلل طيب اخللق
يفر�ض احرتام الآخرين له
�شواء على م�شتوى الطلبة
اأو على م�شتوى املجتمع
باأكمله الرتبوي والتعليمي.
ولد الأ�شتاذ حممد فيحان
الدو�شري عام 1952م يف
الزلق ون�شاأ فيها وت�ش ّرب من
عاداتها وتقاليدها وجمال�شة
كبارها يف جمال�شهم ،الأمر
الذي انعك�ض على �شخ�شيته
ً
قار�شا
رحمه اهلل ،فقد كان
ً
وحافظا للعديد من
لل�شعر
الق�شائد املغناة عط ًفا على
ميوله الفني ،حيث اأبدع يف
ر�شم الكاريكاتري.
لقد كانت حمطة الدرا�شة
الأوىل لالأ�شتاذ حممد فيحان
الدو�شري كما اأ�شرنا اإليه
مدر�شة الــزلق البتدائية
للبنني يف عــهــد مديرها
الأ�شتاذ خليل اإبراهيم زباري
وجمــمــوعــة مــن املعلمني
اأمثال الأ�شتاذ �شلطان �شامل
ال�شحاك رحمه اهلل والأ�شتاذ
�شعيد من�شور العري�ض
رحمه اهلل والأ�شتاذ �شعد
�شعود مبخوت رحمه اهلل
والأ�شتاذ اأحمد ح�شني خنجي
والأ�شتاذ عبدالكرمي التاجر
رحمه اهلل والأ�شتاذ �شامل
نا�شر امل�شكري وغريهم من
املعلمني.
يف عام 1964م ا�شتكمل
الأ�ــشــتــاذ حمــمــد فيحان
الدو�شري درا�شته البتدائية
يف مدر�شة الرفاع الغربي
البــتــدائــيــة للبنني عندما
كان مديرها الأ�شتاذ �شلمان
عبداهلل اجلا�شم وعــدد من
املديرين واملدر�شني اأمثال
الأ�شتاذ عبدعلي غلوم اأحمد
رحمه اهلل والأ�شتاذ جا�شم
اإبراهيم جا�شم رحمه اهلل
والأ�ــشــتــاذ م�شعود املا�ض
رحمه اهلل والأ�ــشــتــاذ علي
عـــبـــداهلل �ــشــامل وغــريهــم
مــن املعلمني البحرينيني
و ا لفل�شطينيني .
اأمـــا املــحــطــة الثالثة
ل ـالأ�ــشــتــاذ حمــمــد فيحان
الدو�شري فكانت مدر�شة

حممد فيحان الدو�سري

احلورة الإعدادية الثانوية
للبنني يف عــهــد مديرها
الأ�ــشــتــاذ ح�شن املــحــري،
اإذ تــخــرج مـــن املــرحــلــة
الــثــانــويــة عــام 1972م،
بعدها التحق باملعهد العايل
للمعلمني ليتخ�ش�ض يف
الفن وليح�شل على دبلوم
يف الفن من املعهد العايل
للمعلمني عـــام 1974م
عني معلمًا للرتبية الفنية
ل ُي ّ
مبدر�شة الــرفــاع الغربي
البتدائية الإعدادية للبنني
عام 1976م ،حيث كُنا معً ا
يف املدر�شة نف�شها.
اإن تخ�ش�ض الأ�شتاذ
حممد فيحان الدو�شري يف
الرتبية الفنية قاده لري�شم
لــوحــات كاريكاتريية يف
جــريــدتــي الأيـــام واأخــبــار
اخلليج عط ًفا على م�شاركاته
بــلــوحــات يف الــعــديــد من
املعار�ض يف البحرين.
ويف عــــام 1976م
نُقِ َل الأ�شتاذ حممد فيحان
الدو�شري اإىل مدر�شة الزلق
البتدائية الإعدادية للبنني
معلمًا للرتبية الفنية وبقي
فيها حتى عام 1998م ،يف
هذه الأثناء اأكمل درا�شته
يف جامعة بريوت العربية
ليح�شل على اللي�شان�ض يف
التاريخ عام 1995م ،هذا
املوؤهل �شاقه للرتقية اإىل
عني
وظيفة مدير م�شاعد ل ُي ّ
يف مدر�شة كرزكان البتدائية
للبنني عــام 1997م ،ويف
هذه الأثناء ابتعث للدرا�شة
يف جامعة البحرين ليح�شل
على دبلوم الدرا�شات العليا
يف الرتبية عام 2002م.
تــقــدم الأ�ــشــتــاذ حممد
فيحان الدو�شري لالنتخابات
النيابية يف عــام 2002م
وفاز بالتزكية ليكون نائبًا
برملانيًا عــن منطقة جزر
حوار ملدة � 4شنوات حتى
عام 2006م.
ويف اأثناء عمل الأ�شتاذ
حممد فيحان الــدو�ــشــري
بــوزارة الرتبية والتعليم
�ـــشـــارك يف الــعــديــد من
املــوؤمتــرات وور�ــض العمل
والـــــدورات الــتــي تعدها
وزارة الرتبية والتعليم يف
جمال التخ�ش�ض واملجالت
الرتبوية الأخرى.
واجلــديــر بــالــذكــر اأن
الأ�ــشــتــاذ حمــمــد فيحان
الدو�شري عَ مِ َل معلمًا يف
حمو الأمية وتعليم الكبار
من عام 1985م حتى عام
2001م مبــركــز الــرفــاع
الغربي لتعليم الكبار عندما
كــان مدير املركز الأ�شتاذ
عبداهلل اخلثالن.
ويف ال�شنة اخلام�شة
ع�شرة بعد الألــفــني تو�شد
الأ�ــشــتــاذ حمــمــد فيحان
الــدو�ــشــري الـــرى ل ُيقرب
مبقربة الزلق تاركًا ال�شمعة
الطيبة والإرث الرتبوي
والأخالقي جت�شد يف روحه
الطيبة واأخالقه الكرمية،
رحمه اهلل رحمة وا�شعة.
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اجلائحة تعيد طرح الت�ساوؤالت ب�ساأن �سال�سل التوريد واالكتفاء الذاتي

بوعنق يقرتح تاأ�سي�س
�سندوق لدعم عوائل �سحايا كورونا

منتدى «درا�سات» ال�سنوي يبحث ا�سرتاتيجيات حتقيق االأمن الغذائي
اأعلن مركز البحرين للدرا�شات
ال�شرتاتيجية والدولية والطاقة «درا�شات» اأن
الن�شخة الرابعة من منتدى «درا�شات» ال�شنوي
لهذا العام �شتحمل عنوان «ا�شرتاتيجيات
حتقيق الأمن الغذائي :التحديات والفر�ص»،
وذلك يف الفرتة من  21حتى  23يونيو
 ،2021عرب تقنية الت�شال املرئي.
يهدف املنتدى ملناق�شة التحديات التي
تواجه م�شاألة الأمن الغذائي على ال�شعيدين
الوطني والإقليمي ،ذلك ا�شرت�شادًا بالروؤى
امللكية ال�شامية حل�شرة �شاحب اجلاللة امللك
حمد بن عي�شى اآل خليفة عاهل البالد املفدى،
لدى افتتاح دور النعقاد الثالث من الف�شل
الت�شريعي اخلام�ص يف اأكتوبر  ،2020التي
ت�شمنت منهاج عمل �شامل ومتكامل لتحقيق
الأمن الغذائي يف مملكة البحرين عندما دعا
جاللته «املوؤ�ش�شات ال�شتثمارية -احلكومية
واخلا�شة -بتوجيه روؤو�ص اأموالها اإىل
املجالت التنموية ذات القيمة امل�شافة ،التي
اأثبتت الأزمة ال�شحية اأهمية وجدوى تطويرها،
كمجال التحول الرقمي وال�شتثمار يف القطاع
الطبي وتاأمني الكتفاء الغذائي ،وهي اأولوية
ت�شتدعي اأق�شى درجات التعاون والتن�شيق
بني ال�شلطتني الت�شريعية والتنفيذية».
وقال الدكتور ال�شيخ عبداهلل بن اأحمد اآل
خليفة ،رئي�ص جمل�ص اأمناء مركز البحرين
للدرا�شات ال�شرتاتيجية والدولية والطاقة

�لدكتور �ل�شيخ عبد�هلل بن �أحمد

«درا�شات» ،اإن املنتدى ي�شعى اإىل ا�شتقراء
خارطة اإمكانات البحرين ودول الإقليم يف
جمال الأمن الغذائي ،وا�شتق�شاء اأوجه الوفرة
والنق�ص التي تبدت اأثناء حتدي جائحة
كورونا واأعادت ال�شوؤال حول الأمن الغذائي
و�شرورة مراجعة �شال�شل التوريد ومفاهيم
اأخرى مثل الكتفاء الذاتي اإىل الواجهة ،لف ًتا
اإىل اأن البحرين ت�شعى لتتبواأ مكانة متقدمة
وفق املعايري العاملية يف حتقيق الأمن الغذائي
بف�شل تبني اململكة ا�شرتاتيجية وطنية
للتنمية الزراعية امل�شتدامة ت�شتهدف تعزيز

دور الزراعة والإنتاج احليواين وال�شمكي يف
حتقيق التنمية ال�شاملة ،وجذب ال�شتثمارات
اخلارجية يف قطاعات الإنتاج املختلفة ،ويف
الوقت ذاته حفظ التوازن البيئي والبيولوجي،
وت�شجيع ا�شتخدام التكنولوجيا يف �شوء
روؤية البحرين القت�شادية .2030
واأ�شاف الدكتور ال�شيخ عبداهلل بن اأحمد اآل
خليفة اأن التجربة البحرينية يف خ�شم حتدي
جائحة كورونا كانت ت�شتحق املتابعة و تثري
الإعجاب ،ل �شيما اأنها عك�شت اقتدا ًرا على
امل�شتوى الإدارة ال�شيا�شية يف البالد ،اإذ عربت
ال�شتجابة البحرينية على امل�شتوى الوطني
عن مدى كفاءة عمليات الإمداد ووجود روؤية
ا�شرتاتيجية بخ�شو�شها.
كما اأكد رئي�ص جمل�ص الأمناء اأن البحرين
بقيادة ح�شرة �شاحب اجلاللة امللك حمد بن
عي�شى اآل خليفة عاهل البالد املفدى ،وبجهود
�شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلمان بن حمد
اآل خليفة ويل العهد رئي�ص جمل�ص الوزراء،
قد خطت خطوات وا�شعة لتنويع القت�شاد
الوطني يف اإطار تطوير جودة اخلدمات،
وحت�شني م�شتوي املعي�شة ،وخلق فر�ص
العمل املالئمة ،كما تبذل جهودًا رائدة لي�ص
لتحقيق مقا�شد اأهداف التنمية امل�شتدامة
فح�شب ،بل ا ً
أي�شا امل�شاهمة الفعالة يف دعم
اجلهود الدولية الرامية اإىل الق�شاء على الفقر
يف العامل ،وحماية البيئة.

دعا ع�شو جمل�ص النواب خالد
بوعنق لتاأ�شي�ص �شندوق دعم عوائل
�شحايا فريو�ص كورونا ،مو�شحً ا باأن
الكثري منها تعر�شت لل�شرر جراء
وفاة املعيل لها ،ل�شيما على امل�شتويني
القت�شادي واملعي�شي.
واأو�شح بوعنق باأن هنالك عوائل
تعاين الأم ّرين من مواجهة �شنك احلياه
وم�شتلزماتها اليومية لذات ال�شبب،
خ�شو�شا مع وفاة املعيل ،وانقطاع
ً
راتبه يف بع�ص احلالت ،وحتوله
بحالت اأخرى للراتب التقاعدي ،والذي
م ّثل مفاجاأة لالأ�شرة والتي وجدت
نف�شها عاجزة عن �شد رمق املعي�شة به.
واأ�شار بو عنق اإىل اأن هذا ال�شندوق،
�شي�شاعد ا�شر ال�شحايا على التغلب
على الحتياجات املعي�شية و�شي�شهم
بتوفري امل�شتوى العادل من احلياه
الكرمية لهم ،وعلى متطلبات اأولدهم،
موؤكدًا باأنه �شيقدم مقرتحً ا نيابيًا بهذا
اخل�شو�ص قريبًا.

خالد بوعنق

ودعا اإىل اأن تكون هنالك �شراكة
فاعلة ما بني احلكومة املوقرة والقطاع
اخلا�ص يف تاأ�شي�ص هذا ال�شندوق،
مذك ًرا بالدعم الكبري الذي يلقاه القطاع
التجاري وال�شتثماري يف البحرين من
ت�شهيالت كربى منذ تاأ�شي�ص الدولة
احلديثة.

«الداخلية» :منظومة متكاملة لتنفيذ قرارات «التن�سيقية» ملكافحة اجلائحة
تتابع مديريات ال�شرطة
باملحافظات وكل الإدارات الأمنية
املعنية ،جهودها على مدار ال�شاعة،
يف اإطار اأداء املهام والنهو�ص
بامل�شئوليات املنوطة بوزارة
الداخلية من منطلق دورها الفاعل
يف فريق البحرين الوطني ،وتنفيذ
�شيا�شاته واإجراءات الهادفة للحد من
تداعيات جائحة كورونا عرب تطبيق
الإجراءات الحرتازية املقررة ،مبا
ي�شهم يف نهاية املطاف يف جتاوز
جائحة كورونا ،وبث الطماأنينة لدى
املواطنني واملقيمني يف الو�شول اإىل
بر الأمان.
وتاأتي هذه الإجراءات ،يف
�شياق اجلهود الأمنية التي تهدف
ب�شكل اأ�شا�شي يف هذه املرحلة اإىل
تعزيز ال�شالمة العامة ،عرب التقيد
بالإجراءات التي اأقرتها اللجنة
التن�شيقية ،بناء على تو�شيات فريق
البحرين الطبي ،ويف مقدمتها اإغالق
كافة املحال ال�شناعية والتجارية

التي تقدم �شلعا اأو خدمات مبا�شرة
للجمهور اعتبا ًرا من م�شاء اخلمي�ص
 27مايو  2021وحتى م�شاء
اخلمي�ص  10يونيو .2021
وقد اتخذت مديريات ال�شرطة
باملحافظات واإدارة العمليات برئا�شة
الأمن العام والإدارات الأمنية ذات
ال�شلة ،الإجراءات القانونية حيال
الأ�شخا�ص املخالفني لعدم لب�ص
كمامة الوجه يف الأماكن العامة،
وتطبيق ما يلزم من اإجراءات للحفاظ

على التباعد الجتماعي ،ف�شال عن
القيام بعدة حمالت توعوية يف
خمتلف املناطق.
ومن جهتها ،وا�شلت الإدارة
العامة للدفاع املدين ،عمليات تطهري
املرافق احليوية ومب�شاركة فاعلة
من املتطوعني� ،شمن خطة لتغطية
اأكرب عدد من تلك املواقع ،بالإ�شافة
اإىل اإ�شناد الفرق الطبية وتطهري
مواقع الفح�ص يف اطار جدول
زمني ،مت اإعداده م�شبقا بالتعاون

والتن�شيق مع املديريات الأمنية
واجلهات املخت�شة.
ويف ال�شياق ذاته ،قامت اإدارة
العمليات برئا�شة الأمن العام ،بر�شد
عدد من خمالفات عدم ارتداء كمامة
الوجه يف الأماكن العامة وتنفيذ
معايري التباعد الجتماعي �شمن
جهودها لتعزيز الإجراءات والتدابري
الوقائية من فريو�ص كورونا ،كما
ن�شرت دوريات النجدة يف خمتلف
اأنحاء البالد ،مبا ي�شمن �شرعة
ال�شتجابة عند تلقي اأي بالغ ،والرد
على ا�شتف�شارات املواطنني واملقيمني
على خط الطوارئ  999اخلا�شة
بقرارات الفريق الطبي ون�شر
الوعي ال�شحي ،مع الإ�شارة اإىل
�شرورة التزام جميع اأفراد املجتمع
بالإجراءات الحرتازية والتدابري
الوقائية للحفاظ على �شحة و�شالمة
اجلميع ،وهو ما يتطلب ت�شافر
جهود اجلميع وحتقيق الوعي
املجتمعي ملكافحة اجلائحة.

عقيل �ملدوب

د .ح�شني �ملري

«املوؤ�س�سات ال�سحية» تطرح
مبادرة «اأ�سبوع من اأجل البحرين»
خديجة العرادي:
دعا جمل�ص اإدارة جمعية اأ�شحاب
املوؤ�ش�شات ال�شحية اخلا�شة جميع
املهنيني ال�شحيني العاملني يف القطاع
اخلا�ص يف مملكة البحرين للتطوع
اأ�شبوعا واحدا؛ دعما للجهود التي
تبذلها الكوادر الطبية والفريق الوطني
ملكافحة جائحة كورونا.
واأكد رئي�ص اجلمعية الدكتور
ح�شني املري اأن هذه املبادرة هي البداية،
وح�شب احلاجة الوطنية وظروف
اجلائحة �شيكون تفاعل وردة فعل

اأع�شاء ومنت�شبي اجلمعية الذين لن
يرتددوا يف ت�شخري جميع اإمكاناتهم
حتت خدمة الفريق الوطني ملكافحة
كورونا ،جمددين الثقة بكفاءة الفريق
الوطني.
ومت ت�شكيل جلنة م�شغرة للمتابعة،
وتكليف الدكتور ح�شني املري رئي�ص
اجلمعية وعقيل املدوب ع�شو جمل�ص
الدارة مبتابعة التن�شيق مع اجلهات
املعنية .ومت تخ�شي�ص رقم (وات�شاب)
للت�شجيل  36669640او رقم مكتب
اجلمعية  17275959حتويل رقم
.111

الع�سفور يكرم الفائزين مب�سابقة «الرابح االأكرب يف رم�سان»

ك َّرم علي بن ال�شيخ عبداحل�شني الع�شفور حمافظ املحافظة ال�شمالية
الفائزين مب�شابقة «الرابح الأكرب يف رم�شان» التي نظمتها املحافظة خالل
�شهر رم�شان املبارك �شمن حملتها للت�شدي جلائحة كورونا «يدًا بيد
لنهزم جائحة كورونا» ،و�شمن مبادرتها لعتماد عايل مدينة �شحية.
وبح�شور ممثلي اجلهات الداعمة للم�شابقة وهم مركز اجلنان الطبي
واأ�شواق الأ�شرة� ،شلم املحافظ الفائزين اجلوائز من اأمام منازلهم يف
مناطق عايل ،واأبوقوة ،والقدم ،ومدينة حمد ،مهن ًئا اإياهم بالفوز بك�شب

�شحتهم يف تخفي�ص اأوزانهم ومكافحة ال�شمنة ،داعيًا اإىل ال�شتمرار
يف اتباع اأمناط احلياة ال�شحية يف ممار�شة الن�شاط البدين والتغذية
ال�شحية لتقوية جهازهم املناعي ملواجهة جائحة كورونا الداعمة جلهود
فريق البحرين.
من جانبهم ،اأعرب الفائزون عن �شكرهم وتقديرهم جلهود املحافظة
واجلهات الداعمة يف تنظيم هذه امل�شابقة ال�شحية ،والتي انعك�شت ب�شكل
اإيجابي وحمفز على اتباع اأمناط �شلوك احلياة ال�شحية.

ً
عرو�سا للدالفني
�سبط املتهمني خالل ت�سليم اأحد الدالفني ملن�ساأة تبا�سر

«النيابة» تنجز حتقيقها يف واقعة �سيد دالفني وحتيل  4متهمني للمحكمة
اأكد رئي�ص نيابة الوزارات واجلهات العامة
اأن النيابة العامة قد اأجنزت حتقيقاتها يف واقعة
�شيد دلفني باملياه الإقليمية ململكة البحرين،
واأحالت اأربعة متهمني للمحكمة.
وكانت قيادة خفر ال�شواحل قد اأبلغت
النيابة العامة اأن حترياتها قد دلت على قيام
متهمني ب�شيد دلفني واملحظور �شيدها باملياه
الإقليمية ململكة البحرين ،وذلك لت�شليمها ملن�شاأة
تبا�شر عرو�ص للدلفني وبالتفاق مع مديرها
امل�شوؤول ،وقد مت مراقبة عملية ت�شليم اأحد
الدلفني للعاملني بتلك املن�شاأة بناء على تكليف

من مديرها وبال�شرتاك مع اآخر،و بناء عليه مت
النتقال اإىل املن�شاأة و�شبط ثالثة دلفني.
وبا�شرت النيابة العامة حتقيقاتها فور
ورود البالغ وا�شتجوبت املتهمني وطلبت تقرير
املخت�شني باملجل�ص الأعلى للبيئة والذي جاء
فيه تف�شيالً عن زيارة م�شبقة للمن�شاأة قبل
�شتة �شهور من �شبط الواقعة ،ومل يكن بها
اأي دلفني ،ف�شالً عن اأنه مل ي�شدر للمن�شاأة اأي
ت�شاريح ل�شترياد الدلفني خالل �شتة ال�شهور
املا�شية وحتى تاريخ ال�شبط كما ورد للنيابة
حم�شر �شبط معد من قبل املجل�ص الأعلى للبيئة

ب�شاأن واقعة �شيد الدلفني من املياه الإقليمية.
واأمرت النيابة العامة بالتحفظ على
القارب امل�شتخدم يف ال�شيد وكذلك املركبة التي
ا�شتخدمت لنقل اأحد الدلفني ،واأمرت باإحالة
املتهمني الأربعة للمحكمة املخت�شة وحتدد لنظر
الدعوى جل�شة .2021/6/2
فيما اأو�شح رئي�ص النيابة اأن حظر �شيد
الدلفني يف املياه القليمية هو من �شمن القواعد
واملبادئ التي كفلها د�شتور مملكة البحرين
حلماية البيئة والرثوات الطبيعية؛ ل�شمان
ا�شتدامتها وعدم تدهورها.

@alinajem_bh
ال�عي ما يكفي يا جماعة اخلــر ،جمتمع واعي
بالإجراءات لكن م� ملتزم فيها �شن� تت�قع�ن النتيجة؟
انخفا�ص الإ�شابات!؟
كل الق�شة يف التزامي والتزامك بتعليمات وار�شادات
الفريق ال�طني الطبي ..اأجّ ل م��ش�ع زيارات وا�شتقبال الهل
وال�شدقاء ال��شع م� قا�شر زيادة ا�شابات ووفيات! #فريق_البحرين
الأحد � 18ش�ال  1442ـ العدد 11740

www.alayam.com

ال يعني اإغالق املحال واملقاهي وتطبيق العمل
عن ُبعد ،اأن نبحث عن اأماكن جديدة للتالقي ..اإمنا
مغزاها هو اجللو�س يف املنزل اأكرث وتطبيق التباعد
االجتماعي اأكرث واأكرث.
 16صفحة  210فلوس
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�ساركت الفنانة ال�سعودية ،وعد ،مقطع
فيديو على و�سائل التوا�سل االجتماعي
حتدثت فيه عن �سبب غيابها عن حمبيها
يف الفرتة االأخرية.
وك�سفت وعد يف الفيديو اأنها تعر�ست
لل�سرقة من قبل خادمتها .واأو�سحت
اأنها كانت قد طلبت منها �سابقا ً اإعطاءها
فيزتها الإلغائها ،اإال اأن اخلادمة ادعت
اأن جواز �سفرها مفقود .ف�سددت وعد
على �سرورة الذهاب اإىل ق�سم ال�سرطة
لالإبالغ عن املو�سوع.
كما اأ�سافت اأن اخلادمة هربت بعد
خروج (وعد) من املنزل ،و�سرقت  3اأو
 4اأ�سورة ثمنية مل تكن يف اخلزنة.

 - 1780ال�سفري املغربي ابن عثمان املكنا�سي
يوقع يف اآرانخويث معاهدة بني املغرب واإ�سبانيا.
 - 1876االإط��اح��ة بال�سلطان العثماين
عبدالعزيز االأول.
 - 1958اإغالق «�سجن �سوغامو» الذي كان
خم�س�سا ملجرمي احلرب اليابانيني.
ً
 - 1959االإعالن عن د�ستور �سنغافورة.
 - 1967امللك ح�سني وجمال عبدالنا�سر
يوقعان اتفاقية ال��دف��اع امل�سرتك ب��ني م�سر
واالأردن.
 - 1982اإ�سبانيا ت�سبح الع�سو ال�ساد�س
ع�سر يف حلف �سمال االأطل�سي /الناتو.
 - 1998زلزال بقوة  6.6على مقيا�س ريخرت
ي�سرب �سمال اأفغان�ستان مود ًيا بحياة 5000
�سخ�س.
 - 2016حمكمة الغرف االأفريقية اال�ستثنائية
تق�سي ب�سجن احلاكم الع�سكري ال�سابق لت�ساد
ح�سني حربي مدى احلياة بعد اإدانته بجرائم �سد
االإن�سانية.
 - 2018اإ���س��راب ع��ن العمل يف جميع
احتجاجا على م�سروع قانون
حمافظات االأردن
ً
�سريبة الدخل املع َدّل ،والذي رفعته احلكومة اإىل
جمل�س االأمة لبحثه واإقراره.
 - 2020انطالق اأول مهمة ماأهولة بطاقم
ملركبة دراج��ون  ،2امل�سنعة بوا�سطة �سبي�س
اإك�س ،متجهة اإىل حمطة الف�ساء الدولية.

 3274اإ�سابة بكورونا
وتعايف  2533و 16وفاة
اأعلنت وزارة ال�شحة اأن الفح��شات التي بلغ عددها
 18658يف ي�م  29ماي�  ،2021اأظهرت ت�شجيل
 3274حالة قائمة جديدة منها  1275حالة لعمالة
وافدة ،و 1988حالة ملخالطني حلالت قائمة ،و11
حالة قادمة من اخلارج ،كما تعافت  2533حالة اإ�شافية
لي�شل العدد الإجمايل للحالت املتعافية اإىل 205962
وبلغ عدد احلالت القائمة حتت العناية  291حالة،
واحلالت التي يتطلب و�شعها ال�شحي تلقي العالج
 412حالة يف حني اأن  28507حالت و�شعها م�شتقر
من العدد الإجمايل للحالت القائمة الذي بلغ 28798
حالة قائمة.

البحرين تفقد امل�سوّ ر «الطيف»

املغربية اآية اأكرجوط «ملكة
الريا�سيات الإفريقية» لعام 2021

خفا�ش يجرب طائرة على الهبوط
حممد بحر:
ت�يف امل�ش�ر البحريني حميد جعفر الطيف م�شاء
اأم�ص ال�شبت ،اإثر �شق�طه من على رافعة اأثناء قيامه
ب�ظيفته العتيادية يف القرية الرتاثية ،وذلك يف اأثناء
ت�ش�يره م�شهدًا لأحد امل�شل�شالت التلفزي�نية .و�شارك
الفقيد الطيف يف عدة اأعمال يف البحرين وخارجها.

ا�شطرت طائرة تابعة ل�شركة «اإير اإنديا» كانت
متجهة لل�ليات املتحدة اإىل الع�دة اإىل ني�دلهي بعد
العث�ر على خفا�ص يحلق داخل مق�ش�رة الركاب.
واأظهرت مقاطع م�ش�رة انت�شرت ب�شرعة عرب م�اقع
الت�ا�شل الجتماعي الهندية م�شاعر ال�شدمة والفزع على
وج�ه الطاقم والركاب عندما وجدوا الطائر يحلق داخل
الطائرة ب�ينج .737

وغادرت الطائرة دلهي متجهة اإىل ني�ارك يف وقت
مبكر اخلمي�ص بح�شب ما ه� مقرر ولكن اخلفا�ص ظهر
على منت الطائرة بعد نح� �شاعة من حتليقها ،بح�شب
ما ذكرته وكالة اأنباء «ايه ان اأي» .ثم قرر قائد الطائرة
الع�دة اإىل املطار .وقال م�ش�ؤول� الطران املدين الهن�د
اإن الطائرة عادت اإىل دلهي بعد اإعالن «حالة الط�ارئ
الحتياطية املحلية» .ثم جرى تعقيم الطائرة.

م�سن يحطم رقمً ا قيا�سيًا كاأكرب اأمريكي يت�سلق قمة جبل اإيفر�ست
يف اإجناز كبر ،متكن عج�ز اأمريكي يدعى «اآرثر م�ير» ،ويبلغ من العمر  75عامًا ،من
ت�شجيل رقم قيا�شي جديد يف ت�شلق القمة جبل اإيفر�شت ،وهي الأعلى يف العامل ،وفقا ملا اأكده
م�شئ�ل�ن يف نيبال.
ومن جهته ،قال م�شئ�ل من ال�شركة التي نظمت الرحلة ،اأن اآرثر م�ير ،اأ�شبح اأكرب اأمريكي
يت�شلق اأعلى جبل يف العامل والذي يبلغ ارتفاعه  8848.86مرت ،وفقا مل�قع العني الإماراتي.
ويف العادي يق�شي املت�شلق�ن عدة اأيام يف خميمات خمتلفة قبل و�ش�لهم لقمة اجلبل،
واأو�شح جاريت مادي�ش�ن ،قائد الرحلة من �شركة مادي�ش�ن ماونتينرينج مادي�ش�ن لت�شلق
اجلبال :من املخيم امل�ج�د عند �شفح اجلبل:اآرثر مي�ر ه� اأكرب اأمريكي ي�شل اإىل قمة جبل
اإيفر�شت.
ومتكن امل�شن الأمريكى م�ير ،من حتطيم الرقم القيا�شى الذي �شجله بيل ب�رك ،الذي ت�شلق
اجلبل وعمره  67عاما يف .2009
ويف �شياق مت�شل متكنت مت�شلقة جبال �شينية تدعى ت�شاجن يني-هاجن ،من حتطيم رقما ً
قيا�شيا ً جديدة لت�شلق جبال ايفر�شت ،حيث اأ�شبحت اأ�شرع امراأة يف العامل ت�شل اإىل قمة اإيفر�شت،
يف � 25شاعة و 50دقيقة ،و�شتق�م بتقدمي طلبها مل�شئ�ىل م��ش�عة «جيني�ص» لالأرقام القيا�شية
للح�ش�ل على �شهادة ُتثبت وت�ثق اإجنازها الذي مل ت�شبقها اإليه اأي امراأة يف العامل.

أيام» للن�شر.
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تصدر
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ح�شلت الطالبة املغربية اآية اأكرج�ط ،على امليدالية
الذهبية يف اأوملبياد الريا�شيات الإفريقية ل�شنة ،2021
ليتم تت�يجها بلقب «ملكة الريا�شيات الإفريقية».
وحقق الفريق املغربي املك�ن من  6تالميذ 3 ،اإناث
و 3ذك�ر ،باأق�شام الثان�ي ،وكلهم من املدر�شة العم�مية
املغربية ،جناحا مبهرا يف املباراة الدولية للريا�شيات
باإفريقيا يف دورتها  ،28التي تن تنظيمها عن بعد يف
ت�ن�ص اأيام  23و 24ماي�  2021مب�شاركة  11بلدا
اإفريقيا.
وت�ج الفريق املغربي مبيداليتني ذهبيتني و4
ف�شيات ،ومتكن من انتزاع املرتبة الأوىل مبجم�ع 178
نقطة متف�قا على جن�ب اإفريقيا الثانية مبعدل 151
نقطة ،وت�ن�ص ( 113نقطة).
وعن هذا التت�يج يق�ل والد التلميذة اآية اأكرج�ط،
عدنان اأكرج�ط يف ت�شريح لـ«�شكاي ني�ز عربية»،
اإنه «نتيجة ملجه�دات كبرة له�ؤلء التالميذ ولالأطر
الرتب�ية ولل�زارة ،وفخر للمدر�شة العم�مية املغربية،
التي ما زالت تعطي النتائج املبهرة ،اإذا ما لقيت العناية
والدعم الالزمني».
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فعاليات :الرسائل الملكية األبوية مطمئنة وتحفزنا على االلتزام
ثمن��ت الهيئ��ة العام��ة للمواك��ب الحس��ينية بالمنامة،
ّ
مضامين الرس��الة الملكية الس��امية م��ن حضرة صاحب
الجال��ة المل��ك حمد بن عيس��ى آل خليف��ة ،عاهل الباد
المفدى ،المطمئن��ة بقدرة البحرين عل��ى تخطي جائحة
كورون��ا إلى بر األم��ان ،مؤكد ًة أن الرس��الة تعكس دعم
جالته حماه اهلل ألبنائه العاملين في الصفوف األمامية،
وتحفز جهودهم المميزة في ظل هذه الظروف االستثنائية
العابرة بإذن اهلل تعالى.
وأش��ادت الهيئ��ة بالح��رص الكبي��ر الذي يظه��ره جالة
الملك المفدى على صحة وس��امة أبنائه من المواطنين
والمقيمي��ن ،وطمأنتهم والوقوف إلى جانبهم في مختلف
ً
معربة عن اعتزازها بتوجيهات جالته للحكومة
المواقف،
بقيادة صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حمد آل
خليفة ،ول��ي العهد رئيس مجلس الوزراء ،لتس��خير كافة
اإلمكانيات تحت تصرف فريق البحرين ،لمحاربة تداعيات
انتشار المرض وتحقيق األمن واألمان للجميع.
وأعرب��ت ع��ن بالغ فخرها بم��ا وصلت إليه كاف��ة الجهود
عال م��ن التكات��ف والتعاون من
الوطني��ة من مس��توى ٍ
أج��ل مواجهة هذه الجائحة وتقليل آث��ار تداعياتها ،فيما
أك��دت أن الحس الوطني الرفي��ع والوعي المجتمعي الذي
يتمتع به المواطنين والمقيمين على هذه األرض الطيبة،
سيس��هم في دعم الجهود المبذول��ة لتحقيق أمل احتواء
هذا الفيروس.
وأبدت الهيئة دعمها ومس��اندتها لفريق البحرين بقيادة
سمو ولي العهد رئيس الوزراء للمضي قدم ًا بمسيرة الوطن
المبارك��ة بثقة وتفاؤل إل��ى األمام دائم ًا ،مش��دد ًة على
أهمي��ة االلتزام واالمتثال للق��رارات والتعليمات الصادرة
عن فري��ق البحرين الطب��ي ،والتعاون م��ع كافة الجهات
المعنية انطاق ًا من المس��ؤولية الوطنية والشرعية .كما
حثت كافة المواطنين والمقيمين ،س��يما الكوادر اإلدارية
والتنظيمي��ة في المآتم والحس��ينيات للمبادرة بالحصول
عل��ى اللقاحات المضادة لفي��روس كورونا ،والتي تتيحها
الحكومة الموقرة بخيارات متعددة ،لما أظهرت الدراسات
والبيانات من أثر إيجابي بالغ للحد من آثار الفيروس على
الصحة وانتش��اره في المجتمع .وفي الوقت الذي أش��ادت
في��ه الهيئة بإخ��اص وتفاني الك��وادر والطواقم الطبية
والتمريضي��ة واإلدارية في حماي��ة األرواح والحفاظ على
وقدم��ت عميق
صحته��ا وس��امتها منذ ب��دء الجائح��ةّ ،
ً
س��ائلة المولى
مواس��اتها ألهل وذوي ضحايا الفيروس،
س��بحانه عز وجل أن يتغمدهم بواس��ع رحمته ويسكنهم
فس��يح جناته ،وأن يشافي ويعافي جميع المصابين ويمن
عليهم بالصحة والعافية.
من جانبها ،أعربت الرئيس��ة التنفيذي��ة للهيئة الوطنية
لتنظيم المهن والخدم��ات الصحية الدكتورة مريم عذبي
الجاهم��ة عن بال��غ التقدير واالعتزاز باإلش��ادة الملكية
الس��امية لحض��رة صاحب الجالة الملك حمد بن عيس��ى
آل خليف��ة ،عاهل الب��اد المفدى والتي أعقب��ت القرارات
الت��ي أعلن عنها الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس

كورونا بعد العرض وأخذ موافقة اللجنة التنسيقية.
وقال��ت الدكتورة الجاهم��ة ّ
إن جالة المل��ك هو الداعم
والموجه والمس��اند األول لجهود الفري��ق الوطني الطبي
للتصدي لفي��روس كورونا منذ بدء الجائح��ة وحتى اآلن،
أن جالته عودنا دائم ًا على الوقوف مع ش��عبه قائداً
كما ّ
ف��ذاً في مختلف الظ��روف ومهما كان��ت التحديات ،وبعد
اهلل س��بحانه ّ
فإن الجميع يس��تلهم العزم واألمل واإلرادة
الراسخة من جالته ومن وحي فيض توجيهاته السامية.
كم��ا أن الجهود المتوالية والموفق��ة والمتابعة الدؤوبة
لصاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حمد آل خليفة
ول��ي العهد رئيس مجلس ال��وزراء من أجل المضي بثبات
في تنفيذ الخطط التي ُوضعت لمختلف مسارات التعامل
ب��روح مفعمة
مع في��روس كورونا والحد م��ن تداعياته،
ٍ
والتزام راس��خ بانجاء هذه المرحلة
بحب التحدي واألمل،
ٍ
في الحد من انتش��ار الفيروس بنجاح بما يسهم في حفظ
صحة وسامة المواطنين والمقيمين في البحرين.
وأكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطني
بمجلس الشورى يوسف بن أحمد الغتم ،أن طمأنة حضرة
صاح��ب الجالة الملك حم��د بن عيس��ى آل خليفة عاهل
الب��اد المفدى للمواطنين على قدرة البحرين على تخطي
جائح��ة كورونا إلى بر األمان ،كان له��ا األثر البالغ والدور
الكبير في تكات��ف الجميع وتضافر الجهود من أجل تجاوز
ه��ذه الجائحة .وأش��اد بالجهود الوطنية الت��ي يقوم بها
فريق البحرين بقيادة صاحب السمو الملكي األمير سلمان
بن حم��د آل خليف��ة ولي العه��د رئيس مجل��س الوزراء،
وتس��خير كافة اإلمكانيات لحماية المواطنين والمقيمين
من هذه الجائحة وضمان سامة الجميع والحد من انتشار
الوباء.
وأك��د عضو مجلس الش��ورى رض��ا إبراهيم منف��ردي ،أن
الرس��الة المطمئنة الت��ي بعثها حض��رة صاحب الجالة
المل��ك حمد بن عيس��ى آل خليفة عاهل الب��اد المفدى،
لجميع المواطني��ن والمقيمين ،ب��أن البحرين قادرة على
تجاوز جائحة كورون��ا (كوفيد )19والوصول إلى بر األمان،
أوج��دت مس��اراً للتفاؤل والثق��ة بالقضاء عل��ى الجائحة،
وذل��ك عبر تضافر الجهود الوطني��ة ،والتكاتف والتعاضد
بي��ن الجميع .وأع��رب منفردي عن عمي��ق الفخر واالعتزاز
بالمضامين التي حملتها رس��الة جال��ة الملك المفدى،
وتأكيد جالته على تس��خير كافة اإلمكانيات والسبل من
أجل تجاوز الجائحة وآثارها ،مشيراً إلى ّ
أن توجيهات جالة
الملك المفدى تشكل دافع ًا وحافزاً لفريق البحرين بقيادة
صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حمد آل خليفة
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأك��د عضو مجل��س أمناء المؤسس��ة الملكي��ة لألعمال
الخيري��ة ضياء الموس��وي أن عاه��ل الباد جال��ة الملك
حمد بن عيس��ى آل خليف��ة هو صمام األمان وإرش��اداته
تظلل البحرين باالس��تقرار وتعطي تص��و ًرا للحفاظ على
المجتم��ع ،منوه ًا أنه بدعم جالته وتوجيهات س��مو ولي
العه��د رئيس الوزراء والفريق الوطني وتكاتف المواطنين

والمقيمين ستتجاوز البحرين جائحة كورونا.
وج��دد الموس��وي ش��كره لجال��ة المل��ك المف��دى على
مواقف��ه الداعمة للوط��ن والمواطني��ن والمقيمين على
أرض البحرين الحبيبة ،وأوصل ش��كره أيض ًا إلى سمو ولي
العه��د رئيس ال��وزراء والفريق الوطني والك��وادر الطبية
والمتطوعي��ن على م��ا بذلوه يبذلونه ف��ي خدمة الوطن
والمواطني��ن ،مش��يراً إل��ى أن البحري��ن بتكات��ف الجميع
ستتجاوز المحنة بإذن اهلل.
وثمن��ت عضو مجل��س أمانة العاصمة د .مها آل ش��هاب
الثق��ة الملكية الس��امية من لدن حض��رة صاحب الجالة
المل��ك حمد بن عيس��ى آل خليف��ة بجهود وعط��اء فريق
البحرين بقيادة صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان بن
حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء.
وأك��دت أن كلمات صاح��ب الجالة المل��ك المفدى راعي
نهض��ة البحرين ج��اءت أبوية ومطمئن��ة وحنونه ،بعثت
األمل في النفوس واإلحس��اس باألمان ،والتي تأتي دائم ًا
ف��ي ميع��اد ننتظره لتش��حذ الهم��م لمزيد م��ن العطاء
وتحمل المسؤولية وبذل الغالي والنفيس من أجل مملكة
البحرين الغالية.
وأضافت آل شهاب أن فريق البحرين بقيادة صاحب السمو
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس
الوزراء سطر ملحمة حقيقية من العطاء والتفاني في حب
البحرين ،عاوة على تحمل مسؤولية وطنية ضخمة وعمل
ج��اد ومضن��ي ومتواصل في وقت صعب وش��ائك يعيش
العالم أجمع فيه وبا ًء عابراً للجغرافيا خلف مأساة إنسانية
وأزمة صحية عالمية ومخاطر كبيرة على االقتصاد.
وأش��ادت جمعية الخالدية الش��بابية بمضامين الخطاب
الملكي الس��امي ال��ذي وجهه إل��ى أبناء ش��عبه ،مؤكدة
أن كلم��ات جالت��ه كان له��ا وقع كبير في قل��وب العامة
لطمأنتهم وبث روح األمل والس��كينة فيهم في ظل هذه
األوقات الصعبة التي نعيشها بسبب جائحة كورونا.
وق��ال رئي��س الجمعي��ة إبراهيم راش��د النايم إن ش��باب
البحرين وكافة فئات س��كان ه��ذه المملكة من مواطنين
ومقيمين يلتفون حول قيادتهم ويؤيدون كافة الخطوات
واإلج��راءات االحترازية والق��رارات التي تص��ب في حفظ
الصحة والسامة العامة.
وأش��اد الناش��ط االجتماع��ي أس��امة الش��اعر بمضامين
الرس��الة الملكية الس��امية لحضرة صاحب الجالة الملك
حمد بن عيسى آل خليفة عاهل الباد المفدى ،وما حملته
م��ن رس��الة تطمين لكاف��ة المواطني��ن والمقيمين بأن
البحرين بس��واعد ابنائها من الكوادر الطبية تجاوز محنه
جائح��ة كورون��ا (كوفي��د ،)19الفت ًا إل��ى أن كلمة جالته
تؤك��د ما تقوم به المملكة من جهود في كل من ش��أنه
الحفاظ على الصحة العامة في المملكة بكامل مكوناتها
لمواصلة مس��يرة النماء واالزدهار التي تعيشها المملكة
على كافة المستويات واألصعدة.
وقال��ت الرابطة البحرينية األوروبي��ة للتواصل االجتماعي
أن البحرين راعت أعلى معايير حقوق اإلنسان بتعاملها مع

وزير العدل :اعتماد خدمات إلكترونية لتقديم
اللوائح والمستندات والمذكرات والطلبات القضائية
أص��در وزي��ر الع��دل والش��ؤون
اإلس��امية واألوق��اف الش��يخ خال��د
بن عل��ي آل خليف��ة ،ق��راراً باعتماد
خدم��ات إلكترونية لتقدي��م اللوائح
والمس��تندات والمذكرات والطلبات
القضائي��ة ،وإلغ��اء الق��رار رق��م 75
لس��نة  2020باعتم��اد خدم��ات
إلكترونية وبري��د إلكتروني لتقديم
اللوائ��ح والمس��تندات والمذك��رات
والطلبات القضائية .وجاء في المادة
األولى من القرار رقم  44لسنة 2021
والمنش��ورة في الجريدة الرسمية ما
يلي:
«ف��ي تطبيق أحكام هذا القرار تكون
للكلمات والعب��ارات التالية المعاني
يقتض
المبينة قرين كل منها ،ما لم
ِ
سياق النص خاف ذلك:
 الهيئ��ة :هيئ��ة المعلوم��اتوالحكومة اإللكترونية.
 موقع الهيئ��ة :الموقع اإللكترونيللهيئ��ة عل��ى ش��بكة اإلنترنت وهو
( )www.iga.gov.bhوال��ذي يتي��ح
عدداً من الخدمات اإللكترونية ،ومن
بينها خدمة رفع الدعاوى القضائية،

وزير العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف

وخدمة الطلب��ات القضائية ،وخدمة
تقديم مذكرات الدعوى.
 الئح��ة الدع��وى ،الئح��ة أي م��نالدع��اوى المدني��ة والتجاري��ة
والعمالي��ة ،ودع��اوى المطالب��ات
الصغي��رة والفواتي��ر والدع��اوى
الشرعية ،والئحة الطلبات المتقابلة
الت��ي تق��دم ف��ي أي نوع م��ن هذه
الدعاوى.

 الئح��ة الطع��ن :الئح��ة الطع��نباالس��تئناف أو بالتميي��ز والئح��ة
االس��تئناف الفرع��ي ف��ي األح��كام
الص��ادرة ف��ي أي م��ن الدع��اوى
المدني��ة والتجاري��ة والعمالي��ة
ودع��اوى الفواتير القابل��ة للطعن،
والئح��ة الطعن في األحكام الصادرة
ف��ي ح��دود النص��اب االنتهائي في
الحاالت االستثنائية المقررة قانون ًا،
وف��ي األحكام الصادرة ف��ي الدعاوى
الشرعية.
 الطلبات القضائية :أي من الطلباتأو اللوائ��ح المبين��ة ف��ي الج��دول
المرافق لهذا القرار.
 مذكرات الدع��وى :المذكرات التيتقدم خال مرحل��ة إدارة الدعوى ،أو
خ��ال جلس��ات المرافعة أثن��اء نظر
الدعوى أو الطعن.
المادة الثانية:
تعتم��د خدم��ة (رف��ع الدع��اوى
القضائي��ة) المتاح��ة عل��ى موق��ع
الهيئ��ة ،دون غيره��ا ،كوس��يلة
إلكتروني��ة إلع��داد وتقدي��م الئحة
الدع��وى أو الطعن أو طلب أمر األداء

والتي يتم من خالها إدخال البيانات
والمستندات المتطلبة قانون ًا.
ويجب أن تس��توفي الئحة الدعوى أو
الطع��ن أو طلب أم��ر األداء ،البيانات
المتطل��ب إدخاله��ا إلكتروني�� ًا من
خ��ال الخدم��ة ،بما في ذلك س��داد
الرسم المقرر لذلك.
وفي الدعاوى المتقابلة واالستئناف
الفرع��ي ،يج��ب بي��ان رق��م الدعوى
األصلي��ة أو رقم االس��تئناف األصلي
بحسب األحوال.
المادة الثالثة
تعتم��د خدم��ة (تقدي��م طلب��ات
قضائية) المتاحة على موقع الهيئة،
دون غيره��ا ،كوس��يلة إلكتروني��ة
لتقدي��م الطلب��ات القضائي��ة
والمس��تندات المرفق��ة بها ،بما في
ذل��ك ما يفيد س��داد الرس��م المقرر
عنها.
ويك��ون إع��ان الخص��وم بالطلبات
القضائية بالوسائل المعتمدة ،بما
في ذلك الوسائل اإللكترونية.
* نص القرار على الموقع اإللكتروني
لصحيفة «الوطن».

«العمل» :جهود إلصدار بطاقة
المسار الخاص لذوي العزيمة لعبور الجسر
في إطار التعاون والتنس��يق بين وزارة العمل والتنمية االجتماعية والمؤسسة
العامة لجس��ر الملك فهد ،تم عقد اجتماع مش��ترك عن ُبعد ،ضم ممثلين عن
كل م��ن الوزارة وهيئ��ة المعلومات والحكومة اإللكترونية والمؤسس��ة العامة
لجس��ر الملك فهد عبر االتصال المرئي ،وذلك للوقوف على اس��تعدادات جس��ر
الملك فهد إلصدار بطاقة المسار الخاص لذوي اإلعاقة والتسهيات المصاحبة
وذل��ك باعتماد بطاقة ذوي اإلعاقة الجديدة المدمجة مع بيانات بطاقة الهوية
المحدثة.
وقد شاركت في االجتماع ،القائم بأعمال مدير إدارة التأهيل االجتماعي ،رئيس
قس��م خدم��ات ذوي االحتياجات الخاصة ب��وزارة العمل والتنمي��ة االجتماعية،
جليلة الس��يد س��لمان ش��بر ،إلى جانب مدير إدارة تطوير األنظم��ة الحكومية
بهيئ��ة المعلوم��ات والحكوم��ة اإللكتروني��ة ،عب��د اهلل حبي��ب ،وم��ن الجانب
السعودي بالمؤسسة العامة لجسر الملك فهد ،محمد عبيد ،من إدارة التواصل
المؤسسي بالمؤسسة ،وكذلك عدد من المتخصصين من كافة األطراف.
وت��م خال االجتماع مناقش��ة نظام وزارة العمل والتنمي��ة االجتماعية المعني
بدم��ج بطاقات ذوي اإلعاقة بالهوية الوطنية البحرينية ،وبحث نظام اس��تقبال
الجس��ر لح��االت أصح��اب الفئة المذك��ورة والمتطلب��ات المطلوبة الس��تخراج
البطاق��ة الخاصة بالتخفيض والمس��ار ،إضافة إلى وضع آلي��ة متكاملة بديلة

وذلك بس��بب دمج بيانات ذوي اإلعاقة إلى أن يتم اعتماد البطاقة المحدثة في
نظام المؤسسة العامة.
ونوه��ت ش��بر بمس��اعي القائمين في جس��ر الملك فهد عل��ى تذليل الصعاب
للمس��افرين من األش��خاص ذوي العزيمة من خال ما تقدمه من تس��هيات
لحامل��ي بطاقة ذوي اإلعاق��ة ،الفتة إلى أن وزارة العم��ل والتنمية االجتماعية
وف��ي إطار مواكبة التطورات والتقنيات الحديث��ة لتجويد الخدمة ،قامت مؤخراً
وبالتع��اون م��ع هيئة المعلوم��ات والحكوم��ة اإللكترونية بدم��ج بيانات ذوي
اإلعاقة في بطاقة الهوية دون الحاجة لوجود بطاقة خاصة تثبت بأن الشخص
من ذوي اإلعاقة.
وبدوره ،أكد عبيد س��عي المؤسسة العامة لجس��ر الملك فهد إلدخال التقنيات
الحديثة بهدف تذليل العقبات التي تواجه المسافرين من ذوي اإلعاقة ،منوهاً
بأهمية التنس��يق المس��تمر مع الجهات ذات الصلة في البحرين في كل ما من
شأنه خدمة جميع المسافرين.
م��ن جانبه ،أش��ار حبي��ب إل��ى الخصائ��ص األمنية لبطاق��ة الهوي��ة الجديدة
واالمتي��ازات التقنية التي تتضمنها ،مؤكداً دع��م هيئة المعلومات والحكومة
اإللكتروني��ة للجهود المش��تركة بما يخ��دم الجميع وف��ي مقدمتهم فئة ذوي
العزيمة ويسهل إجراءات عبورهم جسر الملك فهد.

المواطني��ن والمقيمين منذ بداية جائحة كورونا إذ وفرت
المملك��ة كافة الس��بل التي تدعم جميع فئ��ات المجتمع
وش��رائحهم العمرية وتنظر له من ناحية إنس��انية بحته
بتوفير الخدمات الطبية وخدمات الحجر والرعاية العاجية
والفح��ص لفي��روس كورون��ا ،والتطعي��م بكاف��ة أنواعه
المتاح��ة في المملك��ة ،وكل هذه الجهود ت��م تقديمها
مجان ًا دون أي مقابل م��ادي بينما فرضت كثير من الدول
مبال��غ مالية عل��ى الحجر والفحص والتطعي��م دون أدنى
مراع��اة لألوضاع الصحية والمادي��ة خاصة للمقيمين في
بلدانهم.
وأك��دت الرابط��ة على أن العي��ش الكري��م وتوفير األمن
المعيش��ي كان م��ن الركائ��ز الت��ي اهتمت به��ا مملكة
البحرين كتأجيل الق��روض البنكية ووقف فواتير الكهرباء
والماء ودعم أج��ور العاملين في القط��اع الخاص وغيرها
من القرارات التي المست الحق اإلنساني.
وأش��ار رئي��س الرابط��ة البحريني��ة األوروبي��ة للتواصل
االجتماع��ي عبداهلل الش��اعر إن فري��ق البحرين عمل على
الجان��ب اإلعامي منذ البداي��ة بإبراز الوع��ي المجتمعي
واالعتم��اد على هذا الوعي في مواجه��ة الجائحة وبجميع
اللغات وه��ي ترجمة ألبس��ط الحقوق اإلنس��انية لجميع
الجنس��يات بالمجتمع ،كما كان للصحف المحلية ووسائل
التواص��ل االجتماعي دور هام في نش��ر عدا ما يتم إثارته
من إشاعات ومواضيع ال تمت للواقع بصلة ،ومحاولة ضرب
الجه��ود الوطني��ة المبذولة م��ن فريق البحري��ن والدولة
لمصال��ح غي��ر وطنية وه��ي مكش��وفة أمام ال��رأي العام
العالمي ف��ي مواقع التواصل االجتماعي ،وتعمل الرابطة
على رصد ه��ذه التحركات والرد عليه��ا ضمن آخر مبادرة
تم إطاقها للرد على الش��ائعات الت��ي تثار ضد البحرين
ومحاولة ضرب الجهود فيها لمآرب سياسية معروفة.
م��ن جهته ،أك��د الدكتور خال��د بومطيع أهمي��ة تضافر
جهود جميع المواطني��ن والمقيمين من أجل تخطي هذه
المرحل��ة الحرجة من تفش��ي في��روس كورون��ا ،والتحلي
بأقصى درجات المس��ؤولية ،وااللت��زام الكامل بتوصيات
الفريق الوطني المعني بالتصدي للجائحة ،وعدم السماح
لغير المتخصصين بالتش��كيك في جه��ود فريق البحرين
الذي يضم نخبة من الخبراء والكوادر الطبية على مستوى
عال م��ن الكف��اءة واالقت��دار ،ويهمهم مصلح��ة الوطن
ٍ
والمواطني��ن ف��ي المق��ام األول ،محذراً م��ن المعلومات
المغلوطة التي قد تنتشر في وسائل التواصل االجتماعي
أو التي قد يروج إليها البعض دون علم ومعرفة ،مؤكدين
أن األمور الطبية يج��ب أن ال يبت فيها العامة فهي علوم
وتخصص��ات تدرس .وق��ال الدكتور بومطيع إن الش��عب
البحرين��ي واجه عبر تاريخ��ه البعيد والقري��ب الكثير من
التحدي��ات والصعوبات واس��تطاع أن يتجاوزها ،وهو قادر
اليوم على تج��اوز األزمة الصحية لجائح��ة كورونا بفضل
وعيه وتاحمه ووقوفه صف ًا واحداً خلف قيادته الرش��يدة
والفري��ق الصحي الوطني في مواجهة هذا التحدي الجديد
واالنتصار عليه بإذن اهلل.

«العمل» :انتقال ٪10
من العمال لمواقع سكن أخرى
ضمن خطة مواجهة «كورونا»
أناب وزي��ر العمل والتنمي��ة االجتماعية ،جميل ب��ن محمد علي
حميدان ،الوكيل المس��اعد لش��ؤون العمل بالوزارة ،أحمد جعفر
الحايكي ،للمش��اركة في اللقاء الثاثي لقطاع البناء واإلنش��اءات
في البحرين ،والذي عق��ده االتحاد العام لنقابات عمال البحرين،
بحضور أمينه العام ،عبد القادر عبد الكريم الشهابي ،حول قطاع
اإلنشاءات في البحرين وضمان حقوق العمال ،بعد الدراسة التي
أعدها االتحاد العام في هذا الش��أن ،وذلك بالتعاون مع كل من
االتحاد الدولي لعمال البناء واألخشاب ،ومنظمة العمل الدولية.
وتن��اول الحايك��ي خال مش��اركته ،التس��هيات الت��ي قدمتها
الحكوم��ة لفئة العمال ف��ي قطاع البناء والتش��ييد خال جائحة
فيروس كورونا المس��تجد ،ومنها المب��ادرات واإلجراءات لتفادي
تداعيات فيروس «كورونا» على قطاع األعمال وضمان اس��تقرار
العمال وظيفي ًا ،حيث خصصت الحكومة جزءاً من الحزمة المالية
لدعم أجور العاملين المواطنين في القطاع الخاص واستقرارهم،
الى جانب وقف رس��وم العم��ل لمدة ثاثة ش��هور وإعطاء فترة
س��ماح لجميع العمال األجانب لتعدي��ل أوضاعهم ،وانتقال %10
من العمال في مواقع سكنهم إلى مواقع سكن أخرى ،وباستخدام
مقار بديلة كس��كن للعمال للتخفيف من تك��دس أعداد العمال
بمواق��ع س��كنهم للحيلول��ة دون انتش��ار الم��رض بالتزامن مع
تفعيل التفتيش على مساكن العمال.

«األشغال» 3891 :بالغًا بقطاع
الصرف الصحي خالل الربع األول
ق��ال القائم بأعمال مدير إدارة تش��غيل وصيانة الصرف الصحي
بوزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس
عبد النبي حس��ن الكوفي أن عدد الباغ��ات التي وردت إلى مركز
تلقي الباغات والشكاوى بلغت  3891باغ ًا خال الربع األول من
الع��ام الجاري ،وقد تم معالجة جميع الباغات المس��تلمة ،علم ًا
بأنه تم معالجة  3873باغ ًا خال ساعة من استامها.
وقال الكوف��ي إن الباغات التي ترد إلى مركز االتصاالت بالوزارة
يتم تلقيها من قبل عدد من الموظفين في المركز ألخذ البيانات
والتفاصي��ل كامل��ة ،وبالتالي يت��م تحويلها إل��ى طاقم الصرف
الصحي الذي يجوب مناطق المملكة بشكل يومي لمعالجة حاالت
الط��وارئ التي ت��رد المركز والمتعلقة بش��بكات الصرف الصحي
وشبكات تصريف مياه األمطار .وأضاف القائم بأعمال مدير إدارة
تش��غيل وصيانة الصرف الصحي أن محافظ��ة العاصمة هي من
أعلى المناط��ق التي ترد منها الباغات ،حي��ث بلغت خال الربع
ً
باغ��ا ت��م معالجة  1316باغ ًا منها خال س��اعة أو
األول 1319
أقل ،وتليها محافظة المحرق ب�  1079باغ ًا وتم اتخاذ اإلجراءات
الازم��ة خال س��اعة أو أقل ل���  1070باغ ًا ،أما ف��ي المحافظة
الجنوبية فقد تم االنتهاء من معالجة  998باغ ًا خال س��اعة أو
أقل من أص��ل  994باغ ًا ،وأخيراً جاءت المحافظة الش��مالية في
عدد الباغات الواردة منها ،حيث بلغت  494باغ ًا تم االس��تجابة
ل�  492منها خال ساعة أو أقل من تلقي الباغ.

أخبار الوطن
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نشرت ردها على  39سؤا ً
ال واستفسارًا

«الصناعة» :شمول معارض السيارات
والدراجات النارية واألثاث بـ«قرار الغلق»
نش��رت وزارة الصناع��ة والتجارة  39س��ؤا ًال
متكرراً من األسئلة األكثر شيوع ًا حول القرار
رقم  68لسنة  2021بغلق المحال الصناعية
والتجارية ..واألسئلة كالتالي:
 .1هل يمكن للمحالت التجارية العمل داخل
المحل دون استقبال الزبائن لتأدية العمل
أو تجهيز الطلبات للتوصيل؟
 نع��م فيما عدا األنش��طة التي ال يس��محمزاولتها حس��ب القرار ،وباإلمكان ممارسة
األنش��طة التجارية األخرى غير المس��تثناة
في الق��رار ،وذل��ك دون اس��تقبال الزبائن،
م��ع الس��ماح باس��تالم وتس��ليم الطلب��ات
خ��ارج المح��ل أو توصيلها للزب��ون ،آخذين
بعين االعتبار تطبيق اإلج��راءات االحترازية
المطلوبة.
 .2هل يمك��ن للمحالت التي تزاول نش��اط
بي��ع أو تج��ارة األغذي��ة والمش��روبات مثل
البقاالت ومحالت الفواكه والخضار ،ممارسة
أنشطتها بالشكل المعتاد؟
 نع��م ،م��ع تطبي��ق اإلج��راءات االحترازيةالمطلوبة.
 .3ه��ل يس��مح بدخ��ول جميع الفئ��ات إلى
المحال الصناعية والتجارية المس��تثناة من
الغلق في القرار؟
 يس��مح بدخول جميع الفئ��ات إلى المحالالصناعي��ة والتجارية المس��تثناة من الغلق
في القرار ،ويقتصر الدخول إلى تلك المحال
الت��ي تقع ف��ي المجمع��ات التجاري��ة على
الحاصلين على التطعيم ضد فيروس كورونا
المس��تجد أو المتعافي��ن من��ه مم��ن تزيد
أعماره��م على ثمانية عش��ر س��نة ،ويكون
اإلثبات بإب��راز الوثيقة الدال��ة على ذلك أو
من خالل تطبيق مجتم��ع واعي أو غيره من
التطبيقات المعتمدة.
 .4هل يسمح للزبون دخول المطاعم ومحال
بيع األطعمة والمشروبات واستالم الطلب؟
 ال يمكن ذلك ،ويس��مح للعاملين بتسليمالطلبات خ��ارج ح��دود المطع��م أو المحال
فقط.
 .5هل يمكن للفنادق أن تزاول أنشطتها؟
 نعم ،عل��ى أن ال تقدم خدم��ات األطعمةف��ي المطاع��م للزبائن وإنما ف��ي الغرف أو
للطلب��ات الخارجي��ة والتوصيل ،وال يس��مح
بإقامة الفعاليات والمناسبات.
 .6ه��ل يمك��ن للمح��ال التي لديه��ا فروع
داخل الهايبر مارك��ت -وال تقدم األطعمة-
ممارسة نش��اطها؟ وإذا كان للهايبر ماركت

طواب��ق متع��ددة وأحده��ا مخص��ص لبيع
الم��واد الغذائي��ة ،فيم��ا الطواب��ق األخرى
لغير المواد الغذائي��ة مثل األثاث والديكور
والمالبس وغيرها ،هل يمكن للطوابق التي
ال تبيع األغذية ممارسة أنشطتها؟
 نع��م ،يس��مح للهايب��ر ماركت نفس��ه أنيقوم بفت��ح المحل وجميع الطوابق التي به
طالما أن الفروع ف��ي حدود الهايبر ماركت،
وليس��ت في المحالت المقاربة أو المقابلة،
وذلك في حال كانت في مجمع تجاري.
 .7هل يمكن للعيادات البيطرية ومحال بيع
أدوية الحيوانات ممارسة أنشطتها؟
 نعم مع تطبيق اإلجراءات االحترازية. .8ه��ل يمك��ن ل��ورش النج��ارة واللح��ام
واأللمني��وم والتنجدي��ات مزاولة نش��اطها
بشكل معتاد؟
 نع��م على أن تق��وم باس��تقبال الطلباتوالتركي��ب مع تطبيق اإلج��راءات االحترازية
المطلوب��ة ،وع��دم اس��تقبال الزبائن داخل
المحالت.
 .9هل يمكن لمغس��لة المالبس ممارس��ة
أنشطتها؟
 نعم دون اس��تقبال الزبائن داخل المحل،مع السماح باالستالم والتسليم خارج المحل
أو التوصيل للزبون ،آخذين باالعتبار تطبيق
اإلجراءات االحترازية المطلوبة.
 .10هل يمكن لمحالت بيع األدوات الصحية
وأدوات البناء واألدوات الكهربائية ممارسة
نشاطها؟
 نع��م م��ع تطبي��ق اإلج��راءات االحترازيةالمطلوبة.
 .11هل يمكن لمكاتب المبيعات للعقارات
ممارسة أنشطتها؟
 المكات��ب اإلداري��ة تعمل دون اس��تقبالالزبائ��ن ،م��ع تطبيق اإلج��راءات االحترازية
المطلوبة.
 .12ه��ل يمكن لش��ركات االتص��االت على
س��بيل المثال بتلكو وزين و STCممارس��ة
نشاطها؟
 نع��م ،وفق�� ًا للتعميم الص��ادر من هيئةتنظيم االتصاالت.
 .13ه��ل محالت غس��يل وتلميع الس��يارات
يمكنها مزاولة نشاطها؟
 نعم بش��رط أن يتم تسليم السيارة وعدممك��وث الزبون ف��ي المحل ،وعل��ى أصحاب
المحال غلق أماكن االنتظار.
 .14ه��ل مق��اوالت البناء وتش��ييد المباني

من األنش��طة التي يمكنها مواصلة عملها
كالمعتاد؟
 نعم يمكن لمحالت البناء واإلنشاء مواصلةعمله��ا م��ع تطبي��ق اإلج��راءات االحترازية
المطلوبة.
 .15ه��ل المحال التي تق��دم خدمات إصالح
أعطال وصيانة المياه والكهرباء أن تمارس
نشاطها؟
 نع��م ،تعم��ل ه��ذه المح��ال م��ع تطبيقاإلجراءات االحترازية المطلوبة.
 .16هل محالت صيانة الس��يارات وبيع قطع
غي��ار الس��يارات والدراجات الناري��ة يمكنها
مواصلة عملها كالمعتاد؟
 نعم يمكنها ممارسة أنشطتها مع تطبيقاإلجراءات االحترازية المطلوبة.
 .17ه��ل يمكن لمح��الت تنجيد الس��يارات
ممارسة أنشطتها؟
 نعم ،ولكن يمكنهم ممارس��ة أنشطتهمبشرط أن يتم تسليم السيارة وعدم المكوث
في المحل مع تطبيق اإلج��راءات االحترازية
المطلوبة.
 .18ه��ل يمك��ن للصالون��ات الرجالي��ة
والنس��ائية وص��االت التدري��ب الرياضي��ة
ممارس��ة أنش��طتها ،وهل يس��مح بتقديم
الخدمة من خالل الذهاب لمنزل العميل؟
 ال يمكنه��م ذلك ،وال يس��مح لهم بتقديمالخدم��ة لدى العمي��ل س��واء للصالونات أو
التدريب الرياضي.
 .19هل يمكن لمحالت بيع النظارات الطبية
وفحص العيون العمل؟
 نعم يمكنها ممارسة أنشطتها مع تطبيقاإلجراءات االحترازية المطلوبة.
 .20هل باإلمكان ممارس��ة األنشطة بشكل
طبيعي بتاريخ  11يونيو 2021؟
 جمي��ع الق��رارات قابل��ة إلع��ادة النظ��روالمراجعة الدوري��ة طبق ًا لتوصيات الفريق
الوطني لمكافحة فيروس كورونا المستجد.
 .21هل يمكن لقطاع تصليح السفن العمل
بالشكل المعتاد؟
 نع��م يمكنه��م ممارس��ة أنش��طتهم معتطبيق اإلجراءات االحترازية المطلوبة.
 .22هل يس��تطيع العمال العمل في مواقع
المشاريع مثل المباني والطرق وغيرها؟
 نع��م م��ع تطبي��ق اإلج��راءات االحترازيةالمطلوبة.
 .23ه��ل تس��تطيع مح��الت بي��ع الهوات��ف
وصيانته��ا ممارس��ة نش��اطها بالش��كل

المعتاد؟
 ال يمك��ن فتح المحال واس��تقبال الزبائنلممارس��ة نشاط البيع ،ولكن يمكن استالم
وتس��ليم الهواتف للتصليح خ��ارج المحل أو
التوصي��ل للزب��ون ،آخذين بعي��ن االعتبار
تطبيق اإلجراءات االحترازية المطلوبة.
 .24ه��ل تس��تطيع المكات��ب المحترف��ة
والمحامين ومكاتب االستشارات الهندسية
أو اإلداري��ة والمحاس��بة والتدقي��ق مزاولة
أنشطتهم؟
 نع��م يمكنه��م مزاول��ة العم��ل داخ��لالمكاتب دون اس��تقبال الزبائن ،مع تطبيق
اإلجراءات االحترازية المطلوبة.
 .25هل تس��تطيع محالت تأجير الس��يارات
مزاولة أنشطتها؟
 نع��م يمكنه��م مزاول��ة العم��ل داخ��لالمكاتب دون اس��تقبال الزبائن ،مع تطبيق
اإلجراءات االحترازية المطلوبة.
 .26هل عيادات التجميل تستطيع ممارسة
أنشطتها؟
 نع��م ،وفق�� ًا للتعميم الص��ادر عن هيئةتنظيم المهن الصحية.
 .27هل يمكن لش��ركات التأمين ممارس��ة
أنشطتها؟
 نع��م يمكنه��م مزاول��ة أنش��طتهم ،معتطبيق اإلجراءات االحترازية المطلوبة.
 .28هل يمكن للمختبرات الطبية ممارس��ة
أنشطتها؟
 نعم يمكنهم مزاولة أنشطتهم مع تطبيقاإلجراءات االحترازية المطلوبة.
 .29ه��ل تزاول المركب��ات المتنقلة تقديم
خدم��ات األطعمة والمش��روبات نش��اطها
كالمعتاد؟
 نع��م ينطب��ق عليه��م م��ا ينطب��ق عل��ىالمطاعم عن طريق خدم��ات البيع الخارجي
وتوصيل الطلبات للمنازل.
 .30هل يمكن لمكاتب االستيراد والتصدير
ممارسة أنشطتها؟
 نع��م يمكنه��م م��ع تطبي��ق اإلج��راءاتاالحترازية المطلوبة.
 .31هل يمكن لمحالت الطب البديل تقديم
العالج��ات ع��ن طري��ق األعش��اب والع��الج
بالمساج والزيوت وغيرها؟
 نع��م وفق�� ًا للتعميم الصادر ع��ن الهيئةالوطني��ة لتنظيم المهن والخدمات الصحية
وال يسمح بالمساج.
 .32هل يمكن للص��االت الرياضية وأماكن

الترفي��ه والمالع��ب الخارجي��ة ممارس��ة
أنشطتها؟
 ال ،ال يمكنهم ممارسة أنشطتهم. .33ه��ل يمك��ن للعاملي��ن العم��ل داخ��ل
المكاتب والمحال وغلق الباب الخارجي؟
 نع��م يمك��ن العم��ل داخل المح��ل دوناس��تقبال الزبائ��ن م��ع تطبيق اإلج��راءات
االحترازية المطلوبة.
 .34هل يمكن لمكاتب التخليص الحكومية
والخاصة ممارسة أنشطتها؟
 نع��م يمكن العمل داخ��ل المكتب فقط،وتقدي��م الخدمات بأي وس��يلة تواصل دون
اس��تقبال الزبائ��ن م��ع تطبيق اإلج��راءات
االحترازية المطلوبة.
 .35ه��ل يمك��ن لمح��الت بي��ع الذه��ب
والمجوهرات ممارسة أنشطتها؟
 نعم ،دون اس��تقبال الزبائن داخل المحل،مع السماح باس��تالم وتسليم البضائع خارج
المحل أو التوصيل للزبون ،آخذين باالعتبار
تطبيق اإلجراءات االحترازية المطلوبة.
 .36هل يمكن لمحالت تصليح اإللكترونيات
والثالجات والمكيفات ممارسة أنشطتها.
 نعم دون اس��تقبال الزبائن داخل المحل،مع السماح باالستالم والتسليم خارج المحل
أو التوصيل للزبون ،آخذين باالعتبار تطبيق
اإلجراءات االحترازي��ة المطلوبة ،وال ينطبق
ذلك على محالت الهواتف النقالة.
 .37ه��ل يمكن لمح��ال الخياطة ممارس��ة
أنشتطهم؟
 نعم دون اس��تقبال الزبائن داخل المحل،مع السماح باالستالم والتسليم خارج المحل
أو التوصي��ل للزبون آخذين بعي��ن االعتبار
تطبيق اإلجراءات االحترازية المطلوبة.
 .38ه��ل يمك��ن لمع��ارض الس��يارات،
أو الدراج��ات الناري��ة أو األث��اث ممارس��ة
أنشطتها؟
 ال ،غي��ر مس��موح للمعارض فت��ح المحالواستقبال الزبائن.
 .39ه��ل يمك��ن لمح��الت بي��ع الحيوان��ات
وأسماك الزينة وأطعمة الحيوانات واألعالف
ممارسة أنشطتها؟
 نعم دون اس��تقبال الزبائن داخل المحل،مع السماح باالستالم والتسليم خارج المحل
أو التوصيل للزبون ،آخذين باالعتبار تطبيق
اإلجراءات االحترازية المطلوبة.

«الصناعة» :غلق صالون نسائي خالف «قرار الغلق»

بعد دخول قرار غلق بعض المحال الصناعية
والتجاري��ة ،الذي تم بن��ا ًء على القرارات التي
أعلن عنها الفريق الوطني للتصدي لفيروس
كورون��ا بعد الع��رض وأخذ موافق��ة اللجنة
التنس��يقية ،الحت��واء ومنع انتش��ار فيروس
كورون��ا (كوفي��د )19حيز التنفي��ذ ،تم أمس
الجمعة إغالق صالون نسائي غلق ًا إداري ًا بعد
أن تم رصده يقوم باستقبال العمالء وتقديم

الخدمات لهم ،بعد نفاذ قرار اإلغالق ،وجاري
اتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة.
وأك��د الوكي��ل المس��اعد للرقاب��ة والموارد
عبدالعزي��ز األش��راف ب��أن إدارة التفتي��ش
بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة ستواصل
زياراتها التفتيشية لكافة المنشآت والمحال
التجاري��ة الصناعي��ة في مختل��ف محافظات
المملكة.

ون��وه بأهمي��ة أخ��د الق��رارات بالجدي��ة
الالزم��ة حيث ل��ن يتم التهاون ف��ي تطبيق
اإلجراءات ض��د المخالفين ،داعي ًا إلى التحلي
بالمس��ؤولية ف��ي تنفيذ اإلجراءات بحس��ب
ما يس��تجد منها ،س��واء من أصحاب المحال
التجاري��ة أو المرتادي��ن له��ا ،للتمك��ن من
خفض معدالت انتش��ار الفيروس وتس��ريع
العودة للحياة الطبيعية.

«الصحة» :إغالق  6محال وتسجيل  30مخالفة
أعلن��ت وزارة الصح��ة
ع��ن تنفيذ ع��دة زيارات
تفتيش��ية ش��ملت 154
مطعم�� ًا و 34صالون�� ًا
ومح ً
ال للحالق��ة الرجالية
والنس��ائية وت��م إغ��الق
 6منه��ا وتس��جيل 30
مخالف��ة م��ن مجم��وع
الزيارات.
ودع��ت ال��وزارة الجمي��ع
لمواصل��ة االلتزام بكافة
اإلج��راءات االحترازي��ة
واالش��تراطات الصحي��ة
الواج��ب تطبيقه��ا للحد
من انتشار الفيروس بما
يحف��ظ صح��ة وس��المة
الجميع.
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تقديم اإلسناد الالزم لممثلي «الصحة» و«الصناعة»

نشر دوريات أمنية في األسواق والمواقع
التجارية للتأكد من تنفيذ قرارات «الغلق»
باشرت مديريات الشرطة بالمحافظات وإدارة العمليات
برئاس��ة األم��ن الع��ام واإلدارات األمني��ة المعني��ة،
إجراءاته��ا الميدانية من خالل نش��ر الدوري��ات األمنية
(الراكبة والراجلة) في األسواق والمواقع التجارية للتأكد
من تنفيذ قرارات اللجنة التنس��يقية بش��أن إغالق كافة
المحال الصناعية والتجارية التي تقدم س��لع ًا أو خدمات
مباش��رة للجمهور اعتباراً من الساعة الثانية عشرة من
مس��اء الخمي��س  27مايو  2021وحتى مس��اء الخميس
 10يوني��و  ،2021وفي إطار الت��زام وزارة الداخلية بأداء
واجباتها األساس��ية المتمثلة ف��ي حفظ األمن وحماية
الس��المة العامة ،والهادفة بش��كل أس��اس إلى تأمين
الصحة والس��المة العام��ة والحد من تداعي��ات جائحة
كورونا.
وتابعت ش��رطة خدم��ة المجتمع ،جهوده��ا في تنظيم

وتس��هيل ارتي��اد المواطني��ن والمقيمي��ن للمس��اجد
ألداء ص��الة الجمع��ة والح��رص على تطبي��ق اإلجراءات
االحترازية المقررة ،بحيث يكون ارتياد المس��اجد قاصراً
عل��ى المطعمين والمعافين من في��روس كورونا ،فيما
اس��تمرت عملي��ة رص��د أي مخالف��ات تتعل��ق بارتداء
كمامة الوجه في كل المواقع والظروف وتقديم اإلسناد
ال��الزم لممثل��ي وزارت��ي الصح��ة والتج��ارة والصناعة
ف��ي تنفيذ قرارات اإلغ��الق المذكورة واتخ��اذ اإلجراءات
الالزمة لتحقيق التباع��د االجتماعي والتقيد باإلجراءات
االحترازية.
وقد اتخذت الجهات األمني��ة المعنية اإلجراءات الالزمة
حيال عدد من التجمعات في األماكن العامة والسواحل
في إطار التأكد من تطبيق اإلجراءات االحترازية لمكافحة
فيروس كورونا والحد من انتشاره بين أفراد المجتمع.

تتراوح بين دينار و  4دنانير في مختلف المحال والمطاعم

مواطنون :عدم الحصول على التطعيم
يضاعف أسعار خدمات التوصيل المنزلي
»

أحمد خالد

أك��د مواطن��ون ارتف��اع الطل��ب عل��ى مندوب��ي التوصيل
وذل��ك لعدم قدرة غي��ر المتطعمين على دخ��ول المحالت
والمجمعات التجارية ،مبينين أن أس��عار التوصيل أصبحت
تتراوح بين دينار وأربعة دنانير.
وتق��ول فاطمة الجودر« :ن��رى ارتفاع ًا قياس��ي ًا في اإلقبال
على التطبيقات الذكية وخدمات التوصيل ،ففي ظل جائحة
كورونا لم يتمكن البعض من التس��وق بسبب عدم أخذهم
للتطعي��م وبذل��ك ن��رى أن اإلقبال على خدم��ات التوصيل
مرتفع وبشكل ملحوظ ،وتحت ظل هذه الجائحة كان هناك
رابحون وخاسرون ،ومن بين هؤالء الرابحين كانت شركات
خدم��ات التوصيل الت��ي تش��هد ارتفاع ًا ف��ي الطلب على
خدماتها بفعل إجراءات اإلغالق التي اتخذتها البحرين».
وأضاف��ت قائل��ة« :بالتأكيد أن عدم حص��ول البعض على
التطعي��م من األس��باب األساس��ية في زي��ادة الطلب على
مندوب��ي التوصيل حيث إن ال يمكنهم الذهاب إلى الس��وق
ألخذ احتياجاتهم وذلك ما زاد اإلقبال على خدمة التوصيل».
وتابع��ت قائلة« :يختلف س��عر التوصيل من مكان إلى آخر

ولكن األسعار من  ٣٠٠فلس حتى ثالثة دنانير ونصف».
بدوره��ا قالت س��كينه األنص��اري« :بالطبع هن��اك ارتفاع
على خدم��ات التوصي��ل بعد إغ��الق المح��الت والمطاعم
وأنا م��ن مفضلي خدمة التوصيل ،فهي س��ريعة ومريحة،
وارتفاع الطلب كان بس��بب عدم حصول بعض االش��خاص
عل��ى التطعيم ولذلك اليس��تطيعون الدخ��ول إلى المحال
والمجمع��ات وغيرها من اإلمكان بالفت��رة األخيرة ،ولذلك
ارتف��ع الطل��ب على المندوبي��ن الحاصلين عل��ى التطعيم
لتمكنه��م م��ن دخ��ول المح��ال وغيره ألخ��ذ الطلب��ات أو
استالمها».
وأضافت قائلة« :األس��عار تت��راوح بين الدين��ار إلى أربعة
دناني��ر ،وهن��اك مبالغ��ة م��ن بع��ض المحالت بأس��عار
التوصيل».
أما منى رضا فتقول« :بعض المحال تس��تغل الناس ألنهم
ال يس��تطيعون الخ��روج ولذل��ك يرفع��ون س��عر التوصيل
والن��اس مجبرون على الدف��ع ،وبالفعل عدم حصول بعض
االش��خاص عل��ى التطعيم س��بب ارتفاع�� ًا عل��ى مندوبي
التوصيل ،ويبدأ سعر التوصيل من  500فلس إلى دينارين

ونص على حسب المكان».
فيم��ا أكد أحد مندوبي التوصيل أنه أصبح يس��تلم من 10
طلبات إلى  15طلب ًا بالي��وم بعدما مرت عليه فترة خمول،
وقال« :فص��ل الصيف دائم ًا ترتفع في��ه الطلبات خصوص ًا
بع��د العي��د فالن��اس لديه��ا ق��درة ش��رائية فمعظمهم
يطلب��ون الهدايا ألبنائه��م بأموال العي��ادي ،ولذلك تزيد
طلب��ات التوصيل ،وحالي ًا وبعد صدور ق��رار عدم دخول غير
المتطعمي��ن إلى المحال التجاري��ة والمجمعات زاد الطلب
عل��ى عدد من مندوب��ي التوصيل ،فيما هب��ط الطلب عند
الذين لم يقوموا بالتطعيم».
وأضاف قائ ً
ال« :أصبح أصحاب المحال والمتاجر اإللكترونية
يس��ألون المندوب إن كان متطعم�� ًا أو ال ،في حال لم يكن
متطعم فيذهبون إلى أحد غيره خصوص ًا ممن يريدون منه
أن يذهب ألحد المحال أو المجمعات لشراء غرض لهم».
فيم��ا قال نس��يم علي« :قب��ل ق��رار التطعي��م كان هناك
ارتفاع على مندوب��ي التوصيل وحالي ًا أصب��ح االرتفاع أكبر
فالن��اس مضطرة أنهم يلج��ؤون لمندوبي التوصيل لعدم
اس��تطاعتهم دخ��ول المجمعات وغيرها م��ن المحال التي

يتطل��ب وج��ود درع التطعي��م ،أم��ا عن األس��عار فتختلف
بحس��ب المكان فالمطاعم تأخذ  300فلس أو  600فلس،
وبعضه��م يتعاونون ويقوم��ون بإيصاله مجان�� ًا من أجل
سالمة المجتمع ولتجاوز األزمة».
فيما قال أحمد بوفرس��ن« :يوجد ارتف��اع كبير في خدمات
التوصيل ،وبس��بب ع��دم حص��ول بعض االش��خاص على
التطعي��م ارتف��اع الطلب عل��ى مندوبي التوصيل بس��بب
أنهم ال يستطيعون أن يدخلوا مختلف المحالت وذلك خوف ًا
على أنفس��هم من الفي��روس وعلى االخري��ن فيكون الحل
أن المن��دوب يذه��ب للمح��ل ويصور له��م البضائع الذين
يريدونها ويقوم بتوصيلها لهم أو إذا كانوا يريدون ش��يئ ًا
مح��دداً يرس��لون صورته للمن��دوب وهو يق��وم بتوصيله
لهم».
أما عن األس��عار فقال« :يختلف الس��عر فمحال التوصيل أو
تطبيق��ات توصيل المطاعم تأخذ س��عراً أق��ل يتراوح من
 ٣٠٠فل��س إل��ى دين��ار ومندوب��ي التوصيل يختلف س��عر
توصيلهم على حسب المكان الذي سيقومون بالتوصيل له
ويتراوح بين  ١.٥إلى  ٣دنانير في الغالب».

بوصيبع :حملة «الوقاية خير من العالج» تناشد توفير  1000حقيبة لمكافحة «كورونا»

«التربية اإلسالمية» تطلق «الحقيبة الوقائية» لألسر المتعففة
أطلقت جمعية التربية اإلسالمية مع مجموعة من الجهات
الحكومية وش��ركاء الخير ف��ي المؤسس��ات المحلية حملة
«الوقاية خير من الع��الج» لتوزيع «الحقيبة الوقائية» على
 1000أس��رة متعفف��ة للوقاي��ة من جائح��ة كورونا تحت
ش��عار «صحتكم أمانة « والتي تس��تمر ألس��بوعين ضمن
الفعالي��ات الخيرية للجمعية للتعامل م��ع جائحة كورونا،
ودع��م الحراك الجماع��ي للدولة بهذه المبادرة اإلنس��انية
الخيرية لتوزيع الحقائب الوقائية على الفئات المستهدفة
والتصدي للفيروس بكل عزم وإصرار.
وق��ال مدي��ر إدارة المش��اريع الوطني��ة بجمعي��ة التربي��ة
اإلس��المية عادل راش��د بوصيب��ع «مع دعوة جالل��ة الملك
المف��دى لتكاتف الجميع ،لتتخطى البحرين الجائحة إلى بر
األم��ان ،وأن الدولة تضع كل جهوده��ا تحت تصرف فريق
البحري��ن الوطني ،باإلضاف��ة إلى الجهود الجب��ارة للكوادر
الطبي��ة واإلدارية لحماية المجتمع ،وأن الثقة الكبيرة التي
يوليها صاحب الس��مو الملك��ي ولي العهد رئي��س الوزراء
بالك��وادر الوطنية وقدرتها على مواجهة تحديات المرحلة،
واالس��تمرار بكل عزيمة وإص��رار ،أصبح الجمي��ع في موقع
المس��ؤولية المجتمعي��ة لحماي��ة الدول��ة والمجتم��ع بال
تهاون أو إهمال» .ولفت بوصيبع إلى أن هذه الحملة تقوم
بها الجمعية لتوفير  1000حقيبة وقائية لألسر المتعففة
تماشي ًا مع اإلرشادات الصحية الصادرة عن الفريق الوطني
للح��د م��ن انتش��ار في��روس كورون��ا ،وإتباع ًا ًلإلج��راءات
االحترازية والتدابي��ر الوقائية حتى تتج��اوز البحرين هذه
الجائحة ،مش��يراً إلى أن الجمعية تبنت ع��ددا من القواعد
المتعلق��ة بتطبيق هذه اإلجراءات ضم��ن برامج وفعاليات
وإرش��ادات تبثه��ا عل��ى موقعه��ا ف��ي وس��ائل التواصل
االجتماعي ،مناش��داً األس��ر المتعففة والمجتمع البحريني
الكريم ضرورة االلتزام بالش��روط الوقائية بهدف س��المة
الجميع .وأض��اف« :أن جمعية التربية اإلس��المية من واقع

شعورها الوطني واالنتماء المجتمعي ،وتصدرها الصفوف
األول��ى في الحركة الخيرية بالمملكة ،وإيمان ًا منها كإحدى
مؤسس��ات المجتم��ع المدن��ي بأهمية تفعي��ل دورها في
خدمة الوطن ،تستنفر كل طاقتها في هذه الحملة لمحاربة
تداعيات انتش��ار المرض ،والتخفيف من آثار الوباء ،بتوفير
هذه الحقيبة الوقائية لألس��ر المتعففة والمسجلين لديها
بالمئات في قاعدة بيانات الجمعية».
وأك��د بوصيبع« ،كمس��اعدة عاجلة من التربية اإلس��المية
لألسر المتعففة والتي ناهزت على  1000أسرة وحمايتها
من الوباء والحد من انتش��ار الع��دوى ،فإن الجمعية تقوم
بتس��ليم ه��ذه الفئات «س��لة وقائي��ة « وفق اش��تراطات

صحية بإشراف فريق متطوع لديه مهارات اتصال مطلوبة
في التعامل مع الفئات المس��تهدفة ،بإرش��ادها إلى عدم
التجمعات في المناسبات المختلفة ،والحفاظ على التباعد
المكان��ي ،وتطبيق االش��تراطات الصحي��ة ،وتعزيز ثقافة
االلتزام باإلجراءات الوقائية ،وزيادة الوعي بتثقيف األس��رة
المس��جلة في قاعدة بيانات الجمعي��ة بتوفير بيئة صحية
آمن��ة ألفراده��ا خاصة في ظل انتش��ار الوباء ح��ول العالم
وقي��ام معظم ال��دول ومنها المملكة ف��ي مكافحته والحد
م��ن انتش��اره .وأش��اد بوصيبع بجه��ود الفري��ق المتطوع
م��ع الجمعية بانتق��اء نوعية جيدة من تجهي��زات الحقيبة
الوقائي��ة ومش��ترياتها ،والت��ي تحت��وي عل��ى قف��ازات،

وكمام��ات ،ومعقمات جل ،وصابون غس��يل يد ،ومناش��ف
«فوط» ،ومناديل ورقية ،وجهاز قياس الحرارة ،ومعقم بخاخ
لألس��طح ،ومعقم ديتول متعدد االس��تعمال ،ومنش��ورات
توعية ،مناشداً المجتمع البحريني بدعم حملة الوقاية خير
من العالج بتوفير الحقيبة الوقائية ل�  1000أس��رة حفاظ ًا
على صحة وسالمة المستفيدين من هذه األسر المتعففة،
علم�� ًا ب��أن قيم��ة المس��اهمة في تجهي��ز ه��ذه الحقيبة
مفتوح��ة بع��دد م��ن األس��هم ،وأن قيمة الس��هم الواحد
لتجهيزها هو خمس��ة دنانير ليتسنى للجميع المشاركة في
دعم الحملة للحد من انتش��ار الوباء وتخطي هذه المرحلة
الحرج��ة إلى بر األمان .ونوه مدير إدارة المش��اريع الوطنية
بالجمعي��ة أن توزي��ع حقيب��ة المس��تلزمات الوقائية على
هذه األس��ر يقلل من الحاالت الخفيف��ة التي تخضع للعزل
المنزل��ي أو المخالطين لتلك الح��االت ،وحماية المتعافين
من اإلصابة بم��ا يفرض حالة من الهدوء واالس��تقرار في
أوس��اط هذه األس��ر ،بخالف العوائل أو األسر التي ال تتوفر
لديهم وس��ائل الحماية ،أو م��ن يرفضون أخذ التطعيم ،أو
من ال يلتزم منهم باإلجراءات الوقائية ،أو من يش��ارك في
تجمعات عائلية ،أو من يستهتر بالتباعد المكاني ،وناشد
الجميع بأن يتحملوا مس��ؤولية حماية أنفسهم وعوائلهم
ومجتمعهم ..وناش��د بوصيبع الجمي��ع بالتبرع لدعم هذه
الحمل��ة ،حيث إن اس��تهداف ه��ذا العدد الكبير من األس��ر
المس��جلة ل��دى الجمعية به��ذه الحقيب��ة الوقائية ،يهيئ
غيره��م باالنضمام اليهم ،بعدما تش��بعت ه��ذه العوائل
بثقافة االلتزام ،وتعقيم اليدين ،والتقيد بلبس الكمامات،
وانتش��ار هذه الثقافة الوقائية ،والتوعية الصحية وس��ط
أبنائهم وأقاربهم وجيرانهم وأهاليهم ،بما يزيد من أعداد
المجتمع الواعي ،الفت ًا إلى أن المرحلة الحالية التي يمر بها
وطننا الغالي تتطلب الكثير م��ن التكاتف بتعزيز التوعية
الصحية لدى الجميع.

بمشاركة  1054شخصًا عبر «زووم»

المؤتمر الصحي اإلقليمي يوصي ببرنامج وطني للدعم النفسي
اختتم��ت أعمال المؤتمر الصح��ي اإلقليمي للعام  2021الذي
نظمته جمعية الخالدية الش��بابية برعاي��ة فخرية من رئيس
مجل��س الش��ورى علي ب��ن صالح الصال��ح ،تحت ش��عار «نحو
مس��تقبل آمن» وذلك عبر قناة الب��ث االفتراضية على تطبيق
.Zoom
وفي يومه الثاني ،ناقش المؤتمر أربعة محاور في أربع جلسات
علمي��ة أدارته��ا آالء البن��اء مع��دة ومقدمة برامج ف��ي إذاعة
البحري��ن ،وتناولت «توفي��ر األدوية والمس��تلزمات الصحية»
للدكت��ورة عف��اف عب��داهلل طبيب��ة مختصة بمرض الس��كري،
«الموارد البش��رية الصحية» وتحدث في��ه د .الهادي أحمد أبو
عجيلة باحث في العلوم الصيدالنية واإلدارية الصحية« ،الصحة
النفس��ية والدعم النفس��ي» وتناوله د .سيف درويش أخصائي

طب المجتمع المتحدث باسم جمعية اإلمارات للصحة العامة،
أم��ا المحور األخي��ر فركز على «المج��االت الصحية التخصصية
للدراسة الجامعية لطلبة المستقبل» وقدمته د .نجاة السهلي
المتخصصة في الطب الصيني والتغذية.
وف��ي ختام جلس��اته أص��در المؤتمر بيان�� ًا ختامي�� ًا متضمن ًا
 16اقتراح�� ًا وتوصي��ة ترمي إلى تحس��ين المس��تقبل الصحي
اإلقليمي ورس��م الطريق اآلمن له من خالل تعظيم االستفادة
م��ن الخبرات والتج��ارب التي م��ا زالت البش��رية تخوضها مع
جائح��ة كورونا .يذكر أن المؤتمر أقي��م بتنظيم وإدارة «حلول
الجودة لالستش��ارات» ،والراعي العلمي له مستش��فى السالم
التخصص��ي الذي منح ش��هادات للمش��اركين ،وبرعاية تقنية
من قبل «س��بائك للتعليم والتدري��ب» أما الراعي اإلعالمي له

فهو صحيفة األيام باإلضافة إلى رعايته من قبل ش��ركة سما
بحري��ن كارد التي قدمت بطاقة س��ما للرعاية الصحية لجميع
المش��اركين بالمؤتمر .وقالت مؤسس��ة والرئيسة التنفيذية
لش��ركة س��ما بحرين كارد رئيس��ة المؤتمر الصحي اإلقليمي
 2021أري��ج الخ��ان الذي نظمت��ه جمعية الخالدية الش��بابية
مؤخراً أن هذا المؤتمر القى صدى كبيراً على مستوى البحرين
وال��دول العربية ،ووصل عدد المش��اركين فيه إلى نحو 1054
مشارك ًا عبر قاعة زووم ومنصات التواصل االجتماعي.
وأكدت أنه س��يتم تنظيم سلس��لة م��ن المؤتم��رات الصحية
خالل الفترة القادمة بهدف تعزيز الجهود وتوجيهها من أجل
إحداث نقلة نوعية في المجال الصحي على المس��توى المحلي
واإلقليمي.

أريج الخان

األسرة
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باحثة تربوية :ضرورة وضع ضوابط
لتعامل األطفال مع مواقع التواصل االجتماعي
»

هدى عبدالحميد

قال��ت الباحث��ة ف��ي التعلي��م
اإللكترون��ي وتنمي��ة الطف��ل
الدكت��ورة ن��وار عراب��ي بش��أن
الضواب��ط التي يجب أن يضعها
الوال��دان على األطف��ال في أثناء
اس��تخدامهم مواق��ع التواص��ل
االجتماع��ي« :ف��ي الس��ابق كان
الوال��دان يخصص��ان أوقات�� ًا
لمطالع��ة التلف��از ف��كان هناك
رقاب��ة ،أما ف��ي ه��ذا العصر مع
ازدياد كمية الشاش��ات وامتالك
األطف��ال هوات��ف أو «تابلي��ت»
والكمبيوترات أصبحت مسؤولية
الوالدي��ن كبي��رة وتحت��اج إل��ى
جه��د وصب��ر للمراقب��ة الجي��دة
لألطفال؛ حتى ال تخرج األمورعن
السيطرة».
وأوضح��ت أن التعام��ل م��ع
مواقع التواص��ل االجتماعي عبر
الشاش��ات وجه ًا لوجه يؤثر على
نمو المهارات االجتماعية للطفل

والنمو العاطف��ي ووعيه الذاتي،
لذا يجب أن يضع الوالدان العديد
من الضوابط لمواجهة تأثيرها
السلبي على أطفالهم.

وشددت على ضرورة تحديد وقت
للتعام��ل م��ع مواق��ع التواص��ل
االجتماع��ي وفق�� ًا للمرحل��ة
العمري��ة ،حيث أوص��ت منظمة

الصح��ة العالمية بأن��ه من غير
المس��موح إطالق ًا ت��رك األطفال
الصغ��ار أمام التلف��از وغيره من
شاشات األجهزة اإللكترونية كما

أخصائي تغذية :دور رئيسي لألسرة
في دعم مريض «كورونا» لالنتصار على الفيروس
»

أحمد خالد

أك��د أخصائي التغذية ف��ي المركز
األمريك��ي الطب��ي س��يد عل��ي أن
لألس��رة دوراً كبيراً في توفير الدعم
النفس��ي والمعنوي لمريض كورونا
م��ن خ��الل إع��داد قائمة التس��وق
الصحي��ة للمري��ض خاص��ة بع��د
فقدانه لحاسة الشم والتذوق.
وقال« :عادة ما يتعرض الكثير من
المصابين بكورونا لفقدان حاس��ة
الش��م والتذوق ويعتق��د عموم ًا أن
الرائح��ة مس��ؤولة ع��ن  %80على
األق��ل م��ن إدراك الت��ذوق ،ولذلك
تلعب حواس��نا األخرى مثل الس��مع
والبصر واللمس أيض ًا دوراً هام ًا في
تجربة األكل بأكملها».
وبين أن فقدان حاس��ة الش��م يؤثر
عل��ى ال��وزن وقال« :أش��ارت بعض
الدراس��ات إلى أن مرض كورونا قد
يؤثر سلب ًا على وزن الجسم والحالة
الغذائي��ة خاص��ة عند فقد حاس��ة
الش��م وكذلك المرض��ى المصابين
بمشاكل في التنفس مما يجعلهم
يحتاج��ون عناية خاص��ة ،لذلك من

يحل��و لهم ،باس��تثناء الدردش��ة
المرئية مع األهل وخاصة في ظل
ً
مؤكدة أن
التباعد االجتماع��ي ،
مشاهدة أو اس��تخدام الشاشات
به��دف التس��لية أو الله��و يجب
أال يح��دث قب��ل أن يبل��غ الطفل
عامين.
وأضاف��ت« :إن الح��د األقص��ى
لألطف��ال الذين تتراوح أعمارهم
بين س��نتين وخمس سنوات هو
ساعة واحدة يومي ًا ،وبالنسبة إال
األطفال األكبر سن ًا والمراهقين،
توص��ي األكاديمي��ة األمريكي��ة
لط��ب األطف��ال بم��ا ال يزيد عن
 60دقيق��ة يومي�� ًا وتطرقت إلى
العديد من النصائح التي تساعد
الوالدي��ن عل��ى االلت��زام بحدود
صحي��ة للس��يطرة عل��ى قض��اء
األطفال وقت ًا أمام الشاشات ،أو ً
ال
وضع قواعد وحدود يتوافق عليها
جميع أفراد األسرة بحيث ال تعكر
صف��و العالق��ة بي��ن الوالدي��ن
واألبناء ،ويجب أن يتلزم الوالدان

كقدوة بهذه القواعد».
وبين��ت« :تحدي��د وق��ت زمن��ي
وأماك��ن مح��ددة الس��تخدام
اإلجهزة اإللكترونية على س��بيل
المث��ال يج��ب ت��رك الهاتف في
أثن��اء اجتماع األه��ل على طاولة
الطعام وعدم استخدام األجهزة
اإللكترونية في غرفة النوم».
وش��ددت على «ضرورة استخدام
األجه��زة ف��ي مس��احة مفتوحة
يمكن من خاللها مراقبة الطفل
كم��ا يجب التعرف عل��ى المواقع
الت��ي يس��تخدمها الطف��ل أو
األلعاب ويجربها بنفسه لحماية
الطفل من المواق��ع غير الالئقة
أو الت��ي تح��وي مش��اهد عن��ف
ويجب من��ع الطفل م��ن الدخول
إل��ى أي موق��ع قد ي��راه الوالدان
غير مناس��ب من خالل مناقشته
واختي��ار بدائ��ل لمواق��ع أخ��رى
تفاعلي��ة تس��اعد عل��ى تنمي��ة
مهاراته ومناقش��ته دائم ًا فيما
استفاده منها».

هبة أبوعبيدة :استخدام الماء
البارد أثناء االستحمام يضر
بالمناعة في حاالت

سيد علي

المهم االهتمام بالتغذية الصحية
خالل تل��ك الفت��رة للمحافظة على
الجس��م وعدم حدوث فق��دان الوزن
غير المتعمد وسوء التغذية».
وزاد قائ�� ً
ال« :عل��ى المري��ض أن
يدم��ج مجموع��ات مختلف��ة م��ن
الغذاء ف��ي طبق أو وجبة واحدة ،قد
تش��مل األمثلة على هذه اإلضافات
المكس��رات أو البذور أو قطع الجبن
أو الحمص أو الطحينية أو التبولة أو
بعض الصوص��ات الجاهزة الصحية

وإضافات التوابل إلى الغذاء لتعزيز
النكهة ،حي��ث إن لبعضها دوراً في
تقلي��ل االلتهاب ،ويج��ب ان يحاول
المري��ض ب��دء وجبت��ه م��ع تناول
بع��ض من عصي��ر الليمون إليقاظ
براع��م الت��ذوق لدي��ه ،إل��ى جانب
إضافة القليل م��ن الليمون الطازج
للحصول على تدفق اللعاب .يمكن
أن ي��ؤدي المضغ بب��طء أيض ًا إلى
إنت��اج اللع��اب ،ويمكن أن يس��اعد

شرب الماء في الحفاظ على رطوبة
فمك أثناء الوجبات».
وتاب��ع قائ�� ً
ال« :عل��ى المري��ض ان
يجرب ق��وام طعام مختل��ف عندما
تك��ون قدرت��ه عل��ى إدراك النكهة
محدودة ،ولجعل األم��ور أكثر إثارة
يجب أن يحاول الخروج عن المألوف
وأن يحضر الطع��ام بطرق مختلفة
كتناول األطعمة الدافئة أو الساخنة
أو المثلجة».

تحد يواجه األم
موظفات :حضانة الطفل أكبر
ٍّ
أك��دت أمه��ات عامالت ف��ي القط��اع الخاص
أن أكب��ر تح��د يواجههن يتمثل ف��ي حضانة
األطفال ورعايتهم في أثناء ذهابهن للعمل.
وقال��ت زه��راء منص��ور وهي أم لطف��ل عمره
سنتان« :استمراري في العمل مرهون بوجود
حاضن��ة للطفل ،األب ف��ي العمل وأنا كأم في
العمل ،فمن لطفل عمره سنتان؟! هل يجلس
في الش��قة وحده؟! إنها مش��كلة كبي��رة جداً
بالنسبة إلى أم تعمل».
وأضافت« :أنا أعمل في شركة بالقطاع الخاص
بدوامين فترة الصبح وفترة العصر ،وال توجد
خيارات ،وكل ما نفعله هو التكيف مع الظروف
واالستمرار في الحياة بأفضل صورة ممكنة».
وتابعت« :الحمد هلل ،وجدت حاضنة من األهل
تقوم برعاية طفلي في أثناء غيابي عن البيت
وتواجدي في العمل ،بأجر شهري وقد طرحت
عليها فكرة إنشاء حاضنة ،لكنها رفضت؛ ألنها
تفكر في وظيفة بنفس تخصصها الجامعي»،
مش��ير ًة إل��ى أن فكرة إنش��اء حاضنة لألطفال
يمك��ن أن تلق��ى نجاح ًا كبيراً ألنه��ا يحل أكبر
معضلة تواجهها األمهات العامالت.
م��ن جهته��ا ،قال��ت األم معصومة يوس��ف:
«تغلبت على المش��كلة من خالل الخادمة ،إذ
عامل��ت الخادم��ة معاملة طيب��ة وكأنها بنت
العائلة ،سوف تجد منها ما تحب فعند ذهابي
للعم��ل تق��وم بالواج��ب ف��ي رعاي��ة طفلي،
فجزاها اهلل خير الجزاء».
وأضاف��ت« :الخادمة ترعى ابن��ي وكأنها أمه،
بفض��ل المعاملة الحس��نة ،فعند الذهاب إلى
أي مكان سواء الس��وق أو المطعم أو الحديقة
أو أي م��كان تك��ون معن��ا وكأنه��ا ج��زء من
العائلة».
م��ن جهتها ،قالت األم عقيلة حس��ن« :عندما

كانت أم��ي على قيد الحياة لم أواجه مش��كلة
حضانة ابنتي مري��م ،فأمي كانت تعتني بها
ف��ي أثناء ذهاب��ي إلى العمل ،لك��ن بعد وفاة
أم��ي رحمه��ا اهلل في  ،2013واجهت مش��كلة
كبي��رة ف��ي حضانة ابن��ي مه��دي ،ربما تجد
حاضنة بأجر شهري ،لكن قلب األم قد ال يرتاح
ويظل في حالة خوف».
وأضافت« :أول حاضنة بقيت معها أسبوعين،
ولم يطمئن قلبي ،وكذلك الثانية لم يطمئن
قلب��ي معه��ا ،لك��ن الثالث��ة اطم��أن قلب��ي،
استمررت معها».
وقالت« :العائل��ة الكبيرة نعمة ،فحين تغيب
ع��ن البي��ت هن��اك األم واألخ��وات والعم��ات
يقوم��ون بالواج��ب ،لك��ن بمج��رد أن تخ��رج
العائل��ة الصغيرة في بي��ت منفرد وبعيد عن

العائلة الكبيرة تواجه تحديات كبيرة إذا كان
األب واألم يعمالن».
من جهته ،قال الخبير االقتصاد جاسم حسين:
«األم العاملة لديها خياران أما باالعتماد على
خادمة المنزل وهذا يعتبر على القدرة المالية
لألس��رة ،والخي��ار الثاني التعاق��د مع حاضنة
خاصة» ،مشيراً إلى أن نجاح مشاريع الحاضنات
الخاص��ة يعتمد على ع��دد األمهات العامالت
في كل منطقة».
وبي��ن حس��ين أن��ه كلم��ا زاد ع��دد األمهات
العام��الت ذوات المدخ��ول المنخف��ض ،زادت
فرص��ة نج��اح مش��روع الحاضن��ات الخاص��ة
وخصوص�� ًا الت��ي تق��دم أس��عاراً تنافس��ية،
مؤكداً أهمي��ة مراعاة الحق��وق واألمن وعدم
االستغالل.

»

سماهر سيف اليزل

يلجأ األش��خاص لالس��تحمام بالماء البارد ف��ي فصل الصيف
عادة اعتقاداً منهم أنه بتلك الطريقة س��تخفض درجة حرارة
أجسامهم دون الدراية بصحة ذلك أو فائدته أو ضرره.
وحول ذل��ك ،قالت الدكت��ورة هبة أبوعبيدة« :إن األش��خاص
ع��ادة يلجؤون لالس��تحمام بالم��اء البارد في فص��ل الصيف
ولألمر فوائد منها يعالج الحكة الجلدية وعلى االنتعاش يحفز
الق��درة على التركيز واالنتباه ويس��اهم في ضخ الدم المحمل
باألوكس��جين إلى جميع أعضاء الجس��م ،ما يحسن من كفاءة
ال��دورة الدموية ،كما يعمل على إرخاء العضالت ،لذلك يعتبر
االستحمام به االختيار األمثل بعد ممارسة التمارين الرياضية
الشاقة ،حيث يساعد فقدان الوزن ،ألن بعض الخاليا الدهنية
الموجودة بالجسم عندما تتعرض للماء البارد ،يزيد ذلك من
معدل حرقها.
ودعت إلى عدم االستحمام بالماء البارد إذا كانت درجة حرارة
الجس��م منخفضة ،ألن ذلك يؤثر س��لب ًا على الجهاز المناعي،
ما يجعل الجس��م عرضة لإلصاب��ة باألمراض ،كن��زالت البرد
والحمى.
وأش��ارت إلى أن م��ن فوائد االس��تحمام بالم��اء الدافئ ،أنه
يس��اعد على استرخاء العضالت وتس��اعد أمالح «إبسوم» في
الم��اء الدافئ عل��ى التقليل م��ن التهاب المفاص��ل ،ويعالج
ضيق التنفس ،حيث يس��اهم في تخفي��ف أعراض نزالت البرد
واإلنفلونزا.
كم��ا يس��اعد البخار النات��ج عن المي��اه الدافئة على توس��يع
الشعب الهوائية ،وطرد البلغم على الصدر ،فض ً
ال عن تنظيف
المم��رات األنفي��ة ،ما يجع��ل التنف��س بصورة أس��هل كما
يعمل على تفتيح مس��ام الجلد ،ما يساهم في إخراج السموم
والبكتيريا الضارة المتراكمة تحته وتخفيف التوتر.
وأوضح��ت أن االس��تحمام بالم��اء الداف��ئ يصي��ب البش��رة
بالجفاف ،حيث أفادت بعض الدراسات أن المياه الدافئة تضر
بالكيراتي��ن الموجود عل��ى الطبقة الخارجية للجلد والش��عر،
وال يفضل لمرضى اإلكزيما االس��تحمام بالماء الدافئ ،ألنها
س��تزيد من التهاب وتهي��ج الجلد ،حيث يحفز الماء الس��اخن
الخاليا التي تحتوي على هس��تامين بإط��الق محتوياتها ،ما
يسبب حكة الجلد.
وأوص��ت أبوعبيدة باس��تخدام الماء البارد دقيق��ة واحدة في
أثناء االس��تحمام ،ثم التعرض للمياه الدافئ��ة دقيقة أخرى،
وهكذا بالتناوب لفترة قصيرة من الوقت ،ثم تس��تطيع بعد
ذلك أن تكمل استحمامك بالماء الذي تفضله.
وبتلك الطريقة ،س��يتخلص الجسم من الس��موم المتراكمة
بداخله ،ألن الماء البارد يس��اهم في ضي��ق األوعية الدموية،
وبالتالي س��يتجمع الدم في منتصف جس��م اإلنس��ان ،وحين
يتعرض الش��خص للماء الساخن ،سيعمل ذلك على ضخ الدم
بالكامل ف��ي العضالت ،وبذلك تضمن الحص��ول على فوائد
االثنين.
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رؤى الحايكي

هل أطفالنا في مأمن من سالالت كورونا الجديدة؟
عل��ى الرغم م��ن تأقلمنا ش��به الكلي
م��ع ظروف الحي��اة ومس��تجداتها ،لم
تك��ن األش��هر الماضي��ة س��هلة أبداً
بس��بب القلق والخوف إزاء تزايد حاالت
اإلصابات بفيروس كورونا بس��االته
الجدي��دة ف��ي العالم أجم��ع .والجدير
بالذكر أن الس��االت الجديدة تختلف
عن س��ابقتها من حي��ث تأثيرها على
األطف��ال ،وه��ذا م��ا يح��اول العلماء
إلى اآلن دراس��ة تفاصيل��ه وحيثياته
ودرجة خطورته ،فبع��د أن كان اآلباء
واألمهات يش��عرون باالطمئنان على

صحة أطفالهم وبأنهم في مأمن من
خطر كورونا وفتكه ،أصبح الجميع في
قلق وترقب وتساؤل ،وعلى الرغم من
كوننا في البحرين لم نستش��عر هذة
الخط��ورة عل��ى أطفالن��ا إى اآلن ،فإن
االحتم��ال ال ي��زال قائم ًا كونن��ا أمام
تحدي��ات جدي��دة ال يعلمه��ا إال اهلل
سبحانه وتعالى.
وس��ؤال يح��اول العلم��اء والباحث��ون
أن يج��دوا ل��ه جواب�� ًا ،وه��و إمكانية
نق��ل األطف��ال لفي��روس كورون��ا
ونش��ره بصمت ف��ي المحيط الخاص

به��م؛ لكونهم ق��د ينقل��ون المرض
بصم��ت م��ن دون أي أع��راض؟ يقول
استش��اري األمراض الصدرية الدكتور
عبدالرحمن العناني( :يشكل األطفال
خط��راً كبيراً عل��ى من حوله��م؛ ذلك
ألنهم قد ينقلون الفيروس إلى غيرهم
بصمت دون ظهور أي أعراض عليهم،
وف��ي كثير من األحي��ان يكتفي األهل
بتش��خيص حالة أطفاله��م وإرجاعها
للحساس��ية أو الرش��ح ،األم��ر ال��ذي
يتس��بب في نش��ر الع��دوى لآلخرين،
وخاصة أننا بحكم عاداتنا االجتماعية

همسة أمل
haaali07@gmail.com
@haaali07

هدى عبدالحميد

الصيف واإلجازة ومازالت كورونا
ج��اء الصي��ف وب��دأت الحي��رة ل��دى
العديد من األس��ر ،فقد كان الصيف
يأتي في الماضي وسط استعدادات
مبهج��ة لألبناء بقضاء وقت ترفيهي
وممتع سواء من خال االنضمام إلى
المعسكرات وس��فرات لرؤية أماكن
جديدة للس��ياحة والتسوق ،أما اآلن
وبعد انتهاء الدراسة ألغلب المراحل
فا يوجد لدى األس��ر خي��ارات كثيرة
رغم فتح العديد من البلدان أبوابها
الس��تقبال الس��ياحة ،ولكن وس��ط
إج��راءات قد ال تتناس��ب مع البعض
وتخ��وف العديد نتيجة ظهور كورونا
المتحور في  44دولة.

كم��ا تختل��ف إج��راءات كل دول��ة
الستقبال الس��ياح فما بين اللقاحات
المتعددة التي لم تعتمد كلها لدى
جميع ال��دول ،باإلضافة إل��ى ارتفاع
تكلف��ة الس��فر وس��ط تحلي��ات ال�
 PCRأو اإلجراءات الملزمة والتباعد
االجتماع��ي النس��بي الذي س��يجعل
تكلف��ة الس��فرات أعل��ى م��ن ذي
قب��ل ،باإلضافة إلى ضع��ف المردود
االقتصادي وس��ط المشاكل المالية
لدخ��ل األس��رة نتيج��ة انتش��ار هذا
الوب��اء ،بات الخي��ار المرجح هو عدم
السفر.
ولم تعد برامج التلوين والمسابقات

المعتادة كافية لملء أوقات الفراغ؛
فاألطف��ال دائم�� ًا ف��ي حاج��ة إل��ى
التجديد والتنويع فا بد من أن نبذل
مجه��وداً أكبر لوضع برنامج ترفيهي
لهم خال العطلة الصيفية للتخفيف
والترفيه عنهم.
وأيض�� ًا االتج��اه لتمضي��ة بع��ض
األوق��ات ف��ي الس��ياحة الداخلية إن
تع��ذر القيام برح��ات خارجية ،وهنا
نناش��د القائمي��ن عل��ى الس��ياحة
الداخلي��ة توفير برام��ج عائلية أكثر
تنوع�� ًا لكس��ر الجم��ود الناج��م عن
الظروف غير الطبيعية التي نعيشها
هذه األيام.

عائشة العباسي

«تجربة الفيروس من قلب الحدث»..
شكرًا للفريق الوطني للتصدي لجائحة كورونا
أصبت أنا وأطفالي بفيروس كورونا،
وبطبيعة الحال حزنت كثيراً فبالرغم
م��ن التزام��ي الش��ديد باالحترازات
والتعليم��ات وحرص��ي على تحصين
نفس��ي وأس��رتي من هذا الفيروس
ق��در اهلل علين��ا ه��ذا المص��اب ،لقد
كانت هذه الفترة أمراً صعب ًا ومؤلم ًا
جسدي ًا ونفسي ًا ومعنوي ًا،
ومن باب األمانة وتجربتي الشخصية
حرص��ت أن أنق��ل بع��ض المواق��ف
والتج��ارب التي مررت بها خال هذه
التجربة.
في أحد األيام اضطررت لطلب سيارة
اإلسعاف لطفلتي ،فأخبرني الموظف
بأن اإلس��عاف سيتأخر ،ال أنكر بأنني
قد تذم��رت في البداية واس��تنكرت
تأخر س��يارة اإلس��عاف الت��ي جاءت
في وقت الحق ونقلتنا للمستش��فى،
وعندم��ا وصل��ت إل��ى المستش��فى
أدركت خ��ال انتظاري داخل س��يارة
اإلس��عاف تلك الجه��ود الجبارة التي
يق��وم به��ا فري��ق البحري��ن لخدمة
الجمي��ع وس��يارات االس��عاف الت��ي
تنطل��ق ذهاب ًا وإياب ًا إلس��عاف ونقل
تلك األع��داد الكبيرة م��ن المرضى،
وانتظ��ار المس��عفين م��ع المريض
بداخل س��يارة اإلس��عاف لحين توفر
س��رير ش��اغر للمري��ض ونقله وفق
إج��راءات احترازي��ة مش��ددة لداخل
المستش��فى األمر الذي جعلني أدرك
حجم الجه��ود الجبارة وأرى بأم عيني

تلك األح��داث التي تج��ري من قلب
الح��دث م��ن مش��اهد ومواق��ف قد
ال يعلمه��ا البع��ض ،وعن��د وصولي
إلى قس��م الط��وارئ ال��ذي كان يعج
بالمرضى الذين يتوس��دون األس��رة
استشعرت حينها رحمة اهلل وشكرت
ربي على أنني بحال أفضل من غيري
وف��ي بلد يكفل لن��ا الرعاية الصحية
بالمس��توى المطلوب ويس��عى بكل
طاقاته وكفاءاته لمساعدة الجميع،
أدركت بأن اإلس��عاف لم يتأخر عبث ًا
وبأن أولئك الجن��ود المجهولين من
األطب��اء والممرضين والمس��عفين
وغيره��م ممن يقوم��ون بعمل جبار
يفوق طاقة أي إنس��ان ،وكلمة شكر
وتقدير لطبيبة األطفال التي فحصت
طفلتي بكل دقة وحرص ولطف وعلى
تأديتها لدورها االنس��اني والوطني
بكل تميز بالرغم من الضغوط التي
تق��ع على عاتقه��ا وبالرغم من ذلك
اللب��اس الثقيل ال��ذي ترتديه وتلك
الكمامات التي تغطي وجهها كانت
تبتس��م وتؤدي عملها ب��كل إتقان،
فش��كراً م��ن القل��ب لتل��ك الطبيبة
الت��ي كانت مناوبة بقس��م الطوارئ
بمستشفى قوة دفاع البحرين والتي
صادفتها فج��ر يوم األربعاء الموافق
 ١٩مايو .٢٠٢١
وهذا موق��ف آخر عندم��ا اصطحبت
ابني ال��ذي أصيب بفي��روس كورونا
بعد إصابت��ي بعدة أي��ام إلى مركز

عالي الش��امل حي��ث كان يعاني من
كح��ة ش��ديدة وآالم مزعج��ة ،وق��د
تأخرنا بعض الش��يء النتظار دورنا،
وبطبيعة الح��ال فاالنتظ��ار هو أمر
مزع��ج للمريض ،وقد حاولت أن أدير
حواراً ش��يق ًا وهادف ًا مع ابني الصغير
لتعريفه بجهود هؤالء العاملين من
الممرضي��ن واألطباء وغيرهم ،فقلت
له به��دوء اعلم يا بن��ي بأننا نعاني
ونتألم ،ولكن ماذا عن تلك الطبيبة
الت��ي بالداخل! انظ��ر إليها فهي لم
تتأخ��ر عبث ًا ولم تضيع وقت ًا وتعطي
لكل مريض حقه ووقته حتى تعاينه
وتتأك��د من وضع��ه وصحته وتأخذ
كاف��ة المعلومات وتق��وم بإعطائه
التعليم��ات المناس��بة ل��ه .فصمت
ابني حتى حان دوره .حينها رأى بعينه
تلك الطبيب��ة المحترمة التي كانت
تتعام��ل معن��ا بكل رقي وإنس��انية
وبشاشة ،وعندما انتهينا من فحص
الطبيب��ة أدرك ابن��ي ما كن��ت أعنيه
وتلقى درس�� ًا في الصب��ر واإلخاص
والوطنية .نعم إنه نموذج آخر مشرف
لطبيب��ة مخلص��ة مجاه��دة تعم��ل
بعمل وجه��د مضاعف وترتدي تلك
البدل��ة الثقيلة ناهي��ك عن الضغط
النفس��ي والمعنوي وتذمر المرضى
الذين في االنتظ��ار وبالرغم من كل
ذلك فهي تبتس��م بحن��ان للمرضى
واألطفال .فش��كراً للدكتورة بش��رى
بمجمع عالي الشامل بمبنى رقم (.)٥

وحبنا لألطف��ال واهتمامنا بهم نقوم
باحتضانه��م وتقبيلهم دون أن نفكر
في حقيقة كونهم مصابين أم ال).
وفي مقال مهم حول الساالت الجديدة
للكاتب جيمس غالغر مراسل الشؤون
العلمي��ة والطبي��ة التابع لش��بكة بي
بي س��ي نش��ر في فبراير ه��ذا العام
(أن دراس��ة مبدئية رصدت حوالي 17
تح��وراً مهم�� ًا ل�في��روس كورونا حتى
تاريخ نش��ر المقال ،ورص��دت تغيرات
في البروتين الش��وكي أو مس��تقبات
الفي��روس التي يس��تخدمها كس��اح
أساس��ي ف��ي االرتب��اط بمس��تقبات
الخاي��ا البش��رية قب��ل أن يخترقه��ا
ليجنده��ا إلنت��اج حمض��ة الن��ووي).
والجدي��ر بالذكر أن اللقاحات تس��اعد
جه��از المناع��ة ف��ي مهاجم��ة أجزاء
عدي��دة مختلف��ة من الفي��روس على
الرغ��م م��ن الطف��رات الجيني��ة التي
تحدث كونها تقوم بعملها المس��اعد
لجه��از المناعة ،وبحس��ب غوبتا وهو

باح��ث ف��ي جامع��ة كامبري��دج يحذر
قائ�� ً
ا( :اتخذ الفيروس خطوتين حتى
اآلن على طريق تفادي هجمات اللقاح
عبر تطوير طف��رات جينية وقد تمثل
ه��ذه الحقيقة أكث��ر بواع��ث القلق).
ويق��ول دافيد روبرتس��ون الباحث في
جامعة غاس��كو( :إن اس��تمرار قدرة
الفيروس على تطوي��ر طفرات جينية
تساعده في تفادي هجمات اللقاحات،
أمر متوقع ويضعنا هذا السيناريو في
موضع ش��بيه بموضعنا من الفيروس
المس��بب لإلنفلونزا ،ما يعني الحاجة
إلى تطوير منتظم للقاحات).
خاصة القول إذن :البشرية في سباق
متواص��ل ومجه��د مع الزم��ن إليجاد
الحلول لمواجهة الس��االت الجديدة،
أما أطفالنا وسامتهم وسامتنا أيض ًا
تبقى في عناي��ة اهلل وحفظه كوننا ال
نمل��ك كبش��ر إال االجته��اد واالطاع
والحذر والتحصين وأخذ كل احتياطات
السامة األمنية المتوافرة.

وفتح انتش��ار كورونا المجال للبرامج
عب��ر اإلنترن��ت فظه��ر العديد من
التطبيق��ات لممارس��ة الرياض��ة،
وأضاف��ت بعض المواق��ع مزيداً من
الحرك��ة لأللع��اب اإللكترونية التي
تس��وقها ،فأصب��ح لزام�� ًا أن يق��وم
األبوان بدراس��ة كل م��ا هو مطروح
واالعتماد على المواقع المتخصصة
إن لم يكن لديهم الخبرة في اكتشاف
هذه األلع��اب واالعتماد على نصائح
المتخصصين.
فا يوجد مفر من استخدام األطفال
لألجه��زة اإللكتروني��ة وهن��ا تق��ع
مس��ؤولية أكب��ر عل��ى الوالدين في
مراقب��ة نش��اطات أوالده��م عل��ى
الش��بكة العنكبوتي��ة؛ فق��د ح��ذر
العدي��د م��ن المنظمات م��ن زيادة
نشاط القراصنة والمتنمرين الذين
يس��تهدفون األطفال ويج��ب اللجوء
إلى برامج الحماية ،وعمل شبكة من
اآلباء واألمهات لحماية األطفال ،وال
مناص عن اللجوء لإلخوة األكبر س��ن ًا
واألكثر رشداً وتفاع ً
ا مع هذه البرامج
حت��ى تك��ون الحماي��ة أكب��ر وذات

فاعلية ،واألهم هو أن تكون الرقابة
ذاتي��ة ل��دى األطفال أنفس��هم من
خال توعيتهم ،وفتح جسور التواصل
معهم فيما يتعلق بالمش��اكل التي
قد يقابلونها؛ فالحوار وبناء شخصية
ق��ادرة على مجابه��ة الضغوط أهم
من أي شيء.
كلها اس��تعدادات لصي��ف نتمنى أن
يكون األخير ف��ي مجابهة هذا الوباء
الخطي��ر ،فالجميع يتمن��ى أن تعود
الحياة إلى س��ابق عهدها ،ولكننا قد
تعلمن��ا كثيراً من خ��ال هذه األيام
الصعبة ،وكل من��ا يحاول أن يمضي
وقت��ه ويس��تثمر الصيف في ش��يء
مفيد يعود بالنفع لنرفع عن أنفسنا
كاه��ل الضغوط الت��ي تعرضنا لها
خ��ال الع��ام ،والتخطي��ط للترفيه
ع��ن ابنائن��ا لجعلهم يس��تمتعون
بإجازته��م ويجددون نش��اطهم من
أج��ل الدخ��ول إل��ى العام الدراس��ي
الجدي��د وق��د اس��تطاعوا أن يجددوا
هممهم الس��تقبال العام الدراس��ي
الجديد.

تجربة أخرى لي عندما تلقيت اتصا ً
ال
م��ن قبل إح��دى الطبيب��ات بالصحة
العام��ة لاستفس��ار ع��ن وضع��ي
الصح��ي حي��ث وجهتن��ي لض��رورة
مراجعة الطبيب بمستشفى البحرين
الدولي ،وبعد مراجعتي للمستشفى
المذك��ور وانتظ��اري ،رأتن��ي إح��دى
الطبيب��ات وأن��ا واقف��ة أنتظر دوري
ونادتني تفضل��ي ..تفضلي ،وأخذت
تستنش��ق بعض الهواء بسرعه لكي
تس��تطيع أن تكمل عملها الش��اق،
وعندم��ا أخ��ذت اس��مي تبي��ن أنني
لس��ت على قائمته��ا فاعتذرت مني
كثي��راً وقالت بكل تواضع «لألس��ف
اس��مج مو عن��دي ش��وفي التصنيف
وإذا اس��مك عل��ى غرفت��ي حياج اهلل
أتش��رف فيج» أليس��ت هذه الطبيبة
التي رأيتها متألقة جداً بأدائها هذا
في فت��رة صعبة جداً نموذج آخر من
نم��اذج كثيرة م��ن الك��وادر الطبية
الت��ي تعمل خل��ف الكوالي��س ،نعم
إنها مثال للطبيبة التي تبعث األمل
واالبتس��امة واإليجابي��ة بالرغم من
ع��دد المرضى الهائ��ل الذين تقوم
بمعالجتهم ه��ي وغيرها من طاقم
األطب��اء والممرضي��ن ،وأود أن أوجه
له��ا تحيت��ي له��ذه الدكت��ورة التي
كانت ه��ي مناوبة بتاري��خ  ٢١مايو
خال الفترة المس��ائية بمستشفى
البحرين الدول��ي غرفة رقم ( )٩فلها
مني كل التقدير والش��كر ،وبعد هذا
الموقف جاءني طبي��ب آخر وقد كان
أيض�� ًا مث��ا ً
ال لاحت��رام والمعامل��ة
الطيبة والتواضع ،وكان وجهه باعث ًا
لابتس��امة والطمأنين��ة األمر الذي
يحتاجه المريض خصوص ًا خال هذه
الفترة الصعبة .فشكراً للدكتور الذي
ال أعرف سوى اس��مه األول (سيد) ...
بمستشفى البحرين الدولي ،وكلمة
حق تقال في مس��توى الكادر الطبي
والتمريض��ي م��ن حي��ث التنظي��م
والمعامل��ة والرعاي��ة والتعقي��م
المستمر لجميع المرافق بمستشفى

البحرين الدول��ي بالرغم من األعداد
الكبيرة من المرضى.
أعلم بأن البعض قد مر بتجارب غير
مرضية أو صعبة ولكنني على قناعة
ب��أن هذه التج��ارب س��تكون طريق ًا
للنجاح والتطوير وبالتأكيد س��تؤخذ
بعين االعتبار من قبل المس��ؤولين
المعنين بالمملكة.
وختام�� ًا ..ال أنك��ر بأننا نم��ر بأزمة
عظيم��ة وبمص��اب جل��ل وبتح��دي
كبير ،وكثير هم إخواننا الذين فقدوا
أحبابهم خال هذه األزمة نسأل اهلل
ألهاليهم الصب��ر والثبات ولموتاهم
المغفرة والفردوس األعلى ،ولكنني
أثق بأن ش��عب البحرين قادر بصبره
وبتضافر جه��وده ووعي��ه والتزامه
وتاحم��ه أن يتج��اوز ه��ذه األزمة،
وس��نتجاوز ب��إذن اهلل تعال��ى ه��ذه
الجائح��ة بالصبر واإليم��ان والدعاء
والتضرع إلى اهلل والثقة بأن اهلل هو
القادر عل��ى تفريج هذه الكربة ،كما
يج��ب علين��ا الوقوف جنب�� ًا إلى جنب
مع الفريق الوطني للتصدي لجائحة
كورون��ا والذي يحتاج من��ا كل الدعم
والمساندة والتشجيع والشكر والثناء
تقدي��راً لجهودهم الجب��ارة خصوصا
خ��ال ه��ذه المرحلة ،وال ننس��ى أن
نحمد اهلل على نعمة هذا الوطن الذي
نعيش تح��ت ظله وقيادته الحكيمة
التي تسعى جاهدة لحمايتنا ودعمنا
وتذلي��ل كل الصعوب��ات وتهيئ��ة
الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة
لجميع المواطنين والمقيمين.
وختام�� ًا أس��ألكم باهلل بأن تنش��روا
األم��ل والكلمات الباعث��ة لإليجابية
والدعوات المبش��رة بالفرج والنجاة،
وأيقنوا بأن الفرج قريب وقادم بإذن
اهلل تعالى.
وختام ًا من ال يش��كر الناس ال يشكر
اهلل .يعطيك��م أل��ف عافي��ة فري��ق
البحري��ن ،قلوبن��ا معاك��م ودعواتنا
لكم.
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ال تكن قات ً
ال!!

نلتزم ألجل البحرين
مثلم��ا أعلن مجل��س ال��وزراء في جلس��ته األخيرة بش��أن ضرورة
مراجعة اإلجراءات المعنية بمواجهة فيروس كورونا بش��كل دوري
ومستمر ،فإن اإلجراءات التي اتخذت ودخلت فعليا حيز التنفيذ منذ
دخول يوم أمس الجمعة ،هي إجراءات الزمة بسبب ما شهدناه في
اآلونة األخيرة.
ف��ي البحرين لدينا قائ��د حكيم هو جاللة المل��ك حفظه اهلل الذي
يح��رص أش��د الحرص على س��المة ش��عبه والحفاظ عل��ى أبناءه،
وكلماته الس��امية كانت بلس��م ًا ش��افي ًا وأم ً
ال لنا جميع�� ًا ،وفيها
الكثي��ر من تجديد الثقة باهلل س��بحانه وتعالى ث��م في العمليات
واإلجراءات التي تقوم بها حكومة البحرين بقيادة صاحب الس��مو
الملك��ي األمير س��لمان بن حمد ولي العهد رئي��س الوزراء حفظه
اهلل.
أرق��ام كبي��رة لإلصابات س��جلت ،وكذل��ك أرقام غير مس��بوقة في
الوفي��ات ،وكله��ا دفعت التخ��اذ إج��راءات عاجلة هدفه��ا الحفاظ
عل��ى أرواح الناس ،إج��راءات عبر تطبيقه��ا وااللت��زام باالحترازات
واإلرشادات سنعبر بإذن اهلل إلى بر األمان ،وهنا يأتي التذكير دائم ًا
بالمس��ؤولية المجتمعية لكل منا في دع��م جهود الدولة لمحاربة
هذا الوباء وللحفاظ على أرواح الناس.
نحن جميع ًا في هذا الوطن نتأثر بما يحصل له ،وعليه فإن تنصل
أي�� ًا منا بدوره ومس��ؤوليته تج��اه إنجاح مس��اعي الحكومة وفريق
البحرين هو بمثابة التخاذل وبمثابة التخلي عن تلبية نداء الوطن
حينم��ا يحتاجن��ا في الظ��روف الصعب��ة ،إذ الوطن يق��وى بأبنائه
المخلصي��ن له الس��اعين إلنجاح كل الخط��ط والعمليات الهادفة
لضمان سالمة البحرين وأهلها.
لذل��ك اإلجراءات التي طبقت هدفها تقليل هذه األعداد المتزايدة،
هدفه��ا حماية الناس ،وعليه فإن المطلوب منك يا مواطن ش��يء

بس��يط ج��داً لو تمعن��ت وفكرت في��ه ،المطل��وب من��ك االلتزام
بالتعليم��ات واالحترازات ،إذ ما المش��كلة في توخ��ي الحذر وعدم
التع��رض للمخالط��ة عبر اإلص��رار عل��ى التجمع��ات العائلية أو
الخارجية؟! وها هي المرافق أعيد إغالقها حتى نمنح الجميع فرصة
لمدة زمني��ة لوقف أي صورة من صور االس��تهتار والالمس��ؤولية
وإن كانت بحس��ن نية كما نؤمن ،إذ ال نعتقد بأن أي إنسان يريد
لنفسه أو عائلته اإلصابة بهذا الوباء وبعدها يتعرض لمضاعفات
ال يحمد عقباها أو يفقد أحباء وأعزاء رحيلهم ال يمكن تعويضه.
التس��هيالت مس��تمرة تلك الت��ي تقدمها الحكوم��ة ،ومع تقنين
عملي��ة العم��ل واالعتم��اد بش��كل أكبر عل��ى العمل م��ن المنزل
واالقتصار على نس��بة بسيطة مع تش��ديد عملية الفحص والتأكد
من خلو اإلصابات لدى األشخاص الموجودين في مواقع العمل ،ها
هي الحكومة توجه لمد السقف الزمني لوقف القروض لستة أشهر
إضافي��ة حتى نهاية هذا العام وذلك تس��هيال للن��اس والتخفيف
عليهم.
وعليه ليحرص كل منا على االلتزام باالحترازات واإلجراءات ،من لم
يتطعم ليفكر بأن اهلل سبحانه وتعالى يوجه عباده لألخذ باألسباب
وم��ن ثم التوكل عليه ،بالتالي التطعيم وقاية بإذن اهلل من تأثير
هذا الوباء وهو س��بب إن شاء اهلل في إنقاذ عشرات األرواح ،العودة
لممارس��ة حياتنا المعتادة أمر س��يكون بإذن اهلل ،لكن حتى ننجح
في تجاوز هذه األوقات الصعبة ليعتبر كل منا أنه مخالط لمصاب
وليح��اول الجلوس في منزله دون الخروج إال للضرورة ،ومن يضطر
للعمل عليه أن يحرص على سالمته عبر تطبيق اإلجراءات.
كلم��ة الس��ر هي دائم�� ًا «االلت��زام» ،بالتال��ي لنلتزم رج��اء ألجل
البحرين ،ألجل أنفسنا وعوائلنا وكل إنسان روحه غالية عليه وعلى
من يحبونه.

من القلب
fatema.aa@hotmail.com

فاطمة الصديقي

رسائل ملكية مطمئنة في الوقت المناسب
رس��ائل س��يدي حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل
خليفة عاه��ل البالد المف��دى حفظه اهلل وأي��ده واضحة وملهمة
ج��اءت ف��ي الوقت المناس��ب بع��د البي��ان الص��ادر ع��ن اللجنة
التنسيقية أس��همت في بث روح األمل والتحلي بالصبر والعزيمة
ف��ي المجتمع مع تداعيات الجائحة ،رس��ائل نثمنها للموازنة بين
حقوق المواطن والمقي��م ووجباتهم إزاء هذا الوباء والحرص على
العمل والتعاون في صف واحد تحده المسؤولية لتخطى العقبات
التي ارجعتنا للوراء قليال ،فمتى ما تحقق ذلك سوف يطوي الجميع
هذه الصفحة المؤلمة ونجتازها معا ألنها محطة اختبار لالنتماء
الوطن��ي وح��ب األرض ودف��ع األذى عن جميع مكون��ات المجتمع،
فجاللة الملك حفظه اهلل دائم ًا يغرس بذور التعايش وحب الوطن
ويعام��ل الجميع –المواط��ن والمقيم والس��ائح والمغترب– على
أنه��م جزء ال يتجزأ من ش��عب البحرين بل جزء أصيل من ش��عبه،
فحكمت��ه وبصيرته ورؤيته المس��تقبلية دائم�� ًا محل تقدير لدى
ش��عبه الوفي ،الذي يس��اند جاللته في كل األحوال ،يحملون لواء
السمع والطاعة لجاللته أيده ونصره وحفظه ورعاه.
جميلة هذه الثقة من جاللته لصاحب السمو الملكي األمير سلمان
بن حم��د آل خليفة ،ولي العهد ،رئيس مجلس الوزراء ،حفظه اهلل
عل��ى جهوده وجهود فريق البحرين والعاملين من الكوادر الطبية

واإلدارية ،التي ال تنكر ،منذ بدء انتشار الفيروس إلى هذه اللحظة،
فه��م محل تقدي��ر يعملون بطاق��ة عالية من المثاب��رة والهمة
والصب��ر ال كلل وال تذمر بل أمانة صادقة يحملونها على عاتقهم
من أجل س��المة وصح��ة الجميع .فهذه الثق��ة الملكية عبرت عن
حج��م المس��ؤولية وفخره��م لخدمة الوط��ن وأمانة أداء القس��م
كميث��اق ش��رف وظيفي وأخالق��ي ملتزمون به أم��ام اهلل والوطن
والملك والمجتمع فما يقوم به فريق البحرين عمل إنساني ووطني
بالدرجة األولى يس��تحقون هذه الثقة ا ًلملكية والثقة المجتمعية
ويستحقون الدعم دائم ًا.
* كلمة من القلب:
حب الوطن مش��اعر جميلة تتحول إلى أفعال في الش��دائد ونحن
كمجتم��ع في ظل الجائحة على المحك مع ارتفاع أعداد المصابين
بالفيروس وأعداد الوفيات حيث أصبح ش��رار الفيروس يجر الجميع
واح��داً تل��و اآلخ��ر ال يعلم م��ن أين يأتي��ه الخطر وينق��ض عليه
ولك��ن يقين��ا هو ال يرحم الصغي��ر وال الكبير وعلين��ا أن نعود من
جدي��د كمجتمع واعي ونلتفت إلى حقيقة ب��أن رفع الوباء ال يأتي
باألمني��ات وإنما بالعمل الجاد والمس��ؤولية والتع��اون الحق مع
فريق البحرين.

يوسف محمد أحمد بوزيد

لن تلقى عتابًا ومالمًا
منذ أن علمنا بأن فيروس�� ًا اس��مه كورونا (كوفي��د  ،)19والذي
منبع��ه مدين��ة ووه��ان الصينية ،وأن ه��ذا الوب��اء أو الجائحة
س��ريعة االنتش��ار ،ال داخل الدولة الواحدة ،وإنما هي س��ريعة
االنتش��ار من دولة إلى دولة ،بل عابرة للقارات ،فإذا بها تضم
دول العالم اجمع.
ولملمت وجن��دت الدول الكبرى التي لديها مراكز أبحاث طبية،
الكثي��ر م��ن علمائها إلى اكتش��اف دواء ناجح وفع��ال للقضاء
علي��ه ،وإنقاذ الكثير م��ن األرواح البش��رية ،وإنقاذها من موت
محقق قبل انقضاء آجالها.
مملك��ة البحرين ممثلة في مركز ولي العهد للتدريب والبحوث
الطبي��ة ،أخذ مبادرة اس��تباقية بالتنس��يق م��ع وزارة الصحة،
واالس��تعداد الكامل لمكافحة تلك الجائحة ،من منطلق المثل
المشهور «الوقاية خير من العالج».
ونش��طت أجهزة الدولة وف��ي مقدمته��ا وزارة الداخلية ،بأخذ
االحت��رازات الواجبة ،وأولها مراقبة منافذ الدخول إلى البحرين،
سواء البرية والبحرية والجوية وبالعكس.
ه��ذه الجهات الث��الث ،الفريق الوطني الطب��ي ،ووزارة الصحة،
ووزارة الداخلي��ة ،كان عليه��ا العبء األكبر ف��ي عدم غزو هذه
الجائحة بالدنا ،مع العل��م أن مملكة البحرين صغيرة ،وتعداد
س��كانها جميع ًا ال يتعدون المليون ونصف المليون من البشر،
فإذا هاجمتنا هذه الجائحة على غفلة منا ،فالمصاب جلل.
الحكوم��ة رص��دت الماليي��ن م��ن الدناني��ر لتوفي��ر اللقاحات
المعتمدة من منظمة الصحة العالمية ،على أنها لقاحات آمنة
وفاعلة ،وال أنس��ى دور الش��باب البحريني من الجنس��ين الذين
ن��ذروا أنفس��هم ف��داء للبحرين وأهله��ا ووقفوا ف��ي الصفوف
األمامي��ة مع الجهات الس��ابقة الذكر تطوع ًا ،ش��كراً لهم وألف

شكر.
أيض�� ًا وزارة اإلع��الم ،جن��دت موظفيه��ا وأجهزته��ا اإلذاعي��ة
والتلفزيونية ،والصحافة ووسائل اإلعالم األخرى ،كلها لها دور
ف��ي توعية المواطنين والمقيمين ،وأش��هر حملة تبنتها وزارة
اإلعالم ،مجتمع واعي.
كل تلك الجهود محل تقدير ،وأصبحت مملكتنا مضرب األمثال
ف��ي حصر «كورون��ا» في أضيق حيز وأقل إصاب��ات ب� «كورونا»
عالمي ًا ،وكدنا أن نصل إلى الصفر يومي ًا في الوفيات.
إال أن قس��م ًا من��ا ،تراخ��ى ،بل تم��ادى ،وتجاهل اإلرش��ادات و
االحت��رازات ،ف��إذا بنا نعود إلى المرب��ع األول ،فهل هذا يرضي
صاحب ضمير حي؟!
إلى اآلن ،الكثير من المواطني��ن والمقيمين ،لم يتقدموا ألخذ
حتى الجرعة األولى من اللقاح ،لماذا؟!
األوقاف الس��نية والجعفرية ،ش��ددتا المراقبة على المس��اجد
والتجمع��ات ،وتطبيق التعليمات االحترازي��ة بحذافيرها ،فإذا
بنا ن��رى الكثير من المصلين في المس��اجد س��ابق ًا يمتنعون
عن الحضور ،ما الس��بب؟ تبين أن الغالبية منهم لم يتطعموا،
منهم في حرج ،وخوف من المساءلة أو التوبيخ!!
ي��ا أخي المواطن والمقيم ،ال تخش��ى توبيخ�� ًا وال لوم ًا ،تقدم
وأنقذ نفس��ك وأنقذ أسرتك وأنقذ أفراد مجتمعك ،ولك الشكر
والثناء ،وأتوجه بالش��كر واالمتنان إل��ى حضرة صاحب الجاللة
مليكنا الملك حمد بن عيس��ى آل خليف��ة ملك مملكة البحرين
المف��دى حفظه اهلل تعال��ى ورعاه وأطال عمره ،الس��اهر على
س��المة الوط��ن ورفعت��ه ،وس��المة المواطني��ن والمقيمين،
والمسخر جهوده وما تملك الحكومة لتوفير أسباب حياة صحية
للجميع.

القت��ل جريم��ة تعاق��ب عليه��ا جمي��ع الش��رائع والقوانين،
وجريم��ة القتل نوع��ان ،قتل عمد ،وقتل غي��ر عمد ،وبالطبع
القت��ل العمد ل��ه عقوبات��ه المغلظ��ة كاإلع��دام أو الحبس
المؤبد ،وكذلك القتل غي��ر العمد له عقوباته كالفدية التي
تدف��ع ألهل المقتول ،وف��ي اآلونة األخي��رة ازداد عدد القتلة
غير العم��د دون أن يعلموا أنهم قتل��وا أقرباءهم وأحباءهم،
وهؤالء القتلة لم يدفعوا الفدية ألهل المقتول ،فمن عجائب
ه��ذا الزمان أن قد يكون أهل المقتول هم القتلة أنفس��هم،
هذا ال��كالم ليس أحجية ،ب��ل هو الواقع في زم��ن «كورونا»،
فبعض المصابين ب�»كورون��ا» والذين تظهر عليهم أعراض
خفيفة يتهاونون في عزل أنفس��هم ع��ن الناس ،فيخالطون
باقي أه��ل بيتهم ،وربما يخالطون أقربائهم ،فيتس��ببوا في
نقل العدوى لهم ،س��واء عن طريق االختالط المباش��ر أو عن
طري��ق لمس «الحاجيات» فيأتي اإلنس��ان الس��ليم ليمس��ك
«الحاجيات» بعد المصاب فتنتقل له العدوى ،وقد يكون هذا
المعدي،
الش��خص الذي انتقلت ل��ه العدوى أقل مناع��ة من ُ
فتظهر عليه األعراض بشدة ،فتسوء حالته الصحية وتتدهور
وقد تصل إلى الوفاة ،وبذلك فإن الش��خص الذي تس��بب في
العدوى يكون هو من تسبب في الوفاة ،قد يكون هذا التحليل
مبالغ فيه ،ولكن عندم��ا تزداد عدد الوفيات لتصل إلى مئات
األشخاص شهري ًا ،وتزداد عدد اإلصابات فال تكاد تخلو عائلة
من مصابين ،فأرى أنه آن األوان لمحاس��بة من يتس��بب في
نشر المرض ،ويتهاون في االلتزام بتعليمات الفريق الوطني
الطبي للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد ،)19وفريق البحرين،
بقيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد األعلى
رئيس الوزراء.
فقد وضعت اللجنة سياس��ات حكيمة ،وأدت مهمتها بوطنية
وعزيمة وإصرار ،وحشدت الموارد المادية والبشرية لمواجهة
هذا الفيروس ،ووضعت التدابير الس��ليمة التي أش��ادت بها
المنظمات الصحية العالمية ،وأصدرت التعليمات التي تكفل
حماية المواطنين والمقيمين على حد س��واء ،وبذلت الجهود
الجب��ارة للتوعية به��ذه التعليم��ات بجميع لغ��ات الجاليات
الموج��ودة في البحرين ،إال أن هناك الكثيرين من المواطنين
والمقيمي��ن ال يلتزمون بتطبيق هذه التعليمات الس��يما في
التجمع��ات العائلي��ة داخل المن��ازل ،وتلك التجمعات س��بب ًا
رئيس�� ًا النتش��ار العدوى ،هنا البد من تغليظ العقوبات على
المصابين نتيجة التجمعات العائلية واتخاذ إجراءات صارمة
لمخالفتهم التعليمات ،خاصة إذا ما تسبب هذا التهاون في
وفاة أحدهم ..ودمتم أبناء قومي سالمين.

حبر جاف
Mohammed.lori@gmail.com
@mohammed_lori

محمد ناصر لوري

الفريق الوطني وحظر التجول!..
لصحتك النفس��ية ولس��المتك العقلية نصيحت��ي لك هي أن
تبتعد ع��ن قراءة التعليق��ات في أي منش��ور يتعلق بجائحة
كورونا (كوفيد )19في تطبيق اإلنستغرام ،ألنك ستجد العجب
العجاب ،فالكل هناك فالسفة وأطباء ،والدلو أصبح بيد الجميع
ينثر به س��مومه وضحالة أفكاره على مرأى من الجميع ،وكما
قال أحدهم قبل ظهور وس��ائل التواص��ل االجتماعي لم يكن
أحد مدرك «لهبالتك» إال دائرتك المغلقة.
من خالل متابعة بسيطة لمنصات التواصل االجتماعي خالل
األس��بوع المنص��رم وردود األفع��ال المختلفة ح��ول تصاعد
أعداد اإلصاب��ات بفيروس كورونا وارتفاع عدد الوفيات كانت
هن��اك الكثير من األصوات المطالبة بفرض حظر للتجول غير
مدركي��ن لما تعني هذه الكلم��ة ،ولكنهم في الغالب يظنون
أن الحظ��ر ه��و لعبة بس��يطة وقرار يأخذه فرد وهو يحتس��ي
القه��وة ،ومعظم م��ن يطالب بف��رض الحظر تجده يرس��ل
التغري��دة أو يكتب تعليقه وهو يحتس��ي قهوته في ضاحية
السيف أو ينتظر دوره في طابور أحد مطاعم العدلية.
مع انطالق مؤتمر الفري��ق الوطني الطبي للتصدي لفيروس
كورون��ا والقرارات المتخذة بدأت أصوات النش��از تنتش��ر مرة
أخرى معترضين على قرارات اإلغالق للمحالت واألندية ومراكز
التجمي��ل ،ومن عجائب الدني��ا أن هذه األص��وات هي ذاتها
األصوات الت��ي كانت تطالب بفرض حظ��ر للتجول متهمين
المعنيين بقصر نظرهم وأنهم سبب في انتشار الفيروس!
م��ا ال يدرك��ه ه��ؤالء أن الق��رارات تأتي بعد دراس��ة عميقة
للبيان��ات والمعلوم��ات وكمي��ة عظيمة من ال���  DATAيتم
تحليلها من قبل مختصين م��ن جميع التخصصات ،مع وجود
ف��رق تعمل لي��ل نهار من الصف��وف األولى وحت��ى المكاتب
الخلفية وال تأتي بش��كل عبثي غير مدروس ،ولذلك هي أقوم
وأصوب من مصادرك المرتبطة ب�»واتساب الوالدة».
كنت قد لمح��ت تغريدة مفادها أن التخبطات أعادتنا لنقطة
الصفر ،بطريقة تجعلك تظ��ن أن ما نمر به في البحرين هو
أزم��ة داخلية وليس وب��اء اجتاح العالم كل��ه وهدد منظمات
العالم الصحي��ة بأجمعها ،ومع ذلك أثبتت البحرين بفريقها
الوطن��ي وقيادته علو كعبها في التعامل المحترف بش��هادة
العالم أجمع لتق��ول لهم اننا لم نعد لنقطة الصفر ،بل نحن
في منعط��ف حاد س��يحدد بوصلة المس��تقبل ف��ي مواجهة
الجائح��ة ،وهذه التضحي��ات على كماليات الحياة أبس��ط ما
نقدمه لخدمة الوطن ودعم الصفوف األولى والفريق الوطني.
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النعيمي :تطوير مستمر للبوابة التعليمية استعدادا للعام الجديد

إضافـــة خدمتيـــن جديدتيـــن خـــال الفصـــل الدراســـي الثانـــي

مدينة عيسى  -وزارة التربية والتعليم

صـــرح وزيـــر التربيـــة والتعليـــم ماجـــد
النعيمـــي بأن الوزارة قـــد قامت بتطوير
وكميا،
نوعيا
خدمـــات البوابة التعليمية
ً
ً
وذلـــك فـــي ضـــوء التحـــول إلـــى التعلم

موســـع ،خصوصـــا
اإللكترونـــي بشـــكل
ّ

فـــي ظـــل الظـــروف االســـتثنائية غيـــر

المسبوقة جراء تفشي فيروس كورونا،
بحيث أصبح اللجوء إلى التعلم الرقمي

على ضمـــان اســـتدامة التعلم عـــن بعد،

الخطط الدراســـية والكفايات التعليمية

تطوير توجهـــات تربويـــة جديدة تقوم

االختبارات.

وأشـــار إلـــى أن هاتيـــن الخدمتيـــن

على التعاون وتبادل الخبرات ،وتجميع
المـــوارد

بطاقات غير محدودة.

الجديدتيـــن تضافـــان إلـــى الخدمـــات

واســـتخدامها

األخرى التي توفرهـــا البوابة التعليمية،
وتشـــمل

وأضـــاف الوزيـــر أن البوابـــة التعليميـــة

االمتحانـــات ،والدرجـــات ،والحضـــور

ويســـتفيد منهـــا الطلبـــة والمعلمـــون

والتعلـــم المدمـــج فـــي جميـــع المراحـــل

ومديـــرو إدارات الـــوزارة المعنيـــة

لضمـــان اســـتدامة الخدمـــة التعليميـــة،

هـــذه البوابـــة والخدمـــات التـــي تقدمها

التـــي خاضتهـــا الـــوزارة أثبتـــت قدرتها

مـــن العـــام الدراســـي الحالـــي 2020

الدراســـية خيـــارًا أساســـا ال غنـــى عنـــه،

بالتعليـــم ،وأن آخـــر تطويـــر شـــهدته

مشـــيرًا إلـــى أن تجربـــة التعلـــم عن بعد

كان فـــي الفصـــل الدراســـي الثانـــي

الخدمـــات

التعليميـــة،

مثـــل الجـــدول الدراســـي ،وجـــدول

تخضع باســـتمرار إلى تحديث وتطوير،
وأوليـــاء األمـــور والقيـــادات المدرســـية

سيد ضياء الموسوي

S.dheya2020@gmail.com

والمهـــارات التعليمية المختلفة وخدمة

ورفع جودة التعليم وفعاليته ،من خالل

والمهـــارات
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وزير التربية والتعليم

 2021م ،إذ تمـــت إضافـــة خدمـــةإنشـــاء دروس الكترونيـــة نموذجيـــة،
بقالـــب موحـــد ،يعتمـــد باألســـاس علـــى

اليومـــي،

والـــدروس،

واإلثـــراءات،

والمحتوى التعليمي الرقمي ،واألنشطة
والتطبيقـــات ،إلـــى جانـــب الخدمـــات

اإلداريـــة ،مثـــل اإلعالنـــات المدرســـية،

والفعاليـــات

المدرســـية،

والملفات اإلدارية.

والتقاريـــر

قصة النور والنار ...نور األمل من نار األلم ()2
 Ûمنــذ كنــت صغيــرً ا ،وأنــا أقــدّ س الجمــال بــكل صــوره ،كتبــا وأناقــة
ودراســة ورياضــة وموســيقى .كنــت أســتمتع بالموســيقى ،وكنــت
أذهــب المنامــة الصطيــاد آخــر صيحــات الموضــة .حتــى انبــرى ذات
يوم أناس متوترون قالوا لي :إن الموسيقى حرام وأدواتها بوق من
أبواق الشيطان .كان حلمي العزف على البيانو.

 Ûكنــت أذهــب لمكتبة في مدينتي الطيبــة ،وأرى لعب البيانو الصغيرة
وأحــاول العــزف بيــدي بصــورة عشــوائية .ال أعلــم منذ كنــت صغيرا

أشــعر أن الموســيقى جــزء من جمــال الحياة .كنت أرســم كاريكاتير،
وكنــت أرســم لوحــات باأللــوان ،وشــاركت فــي معــرض ببــالد القديم
بلوحة عن القدس.

 Ûولكــون الرياضــة محــل اهتمامــي ،عشــقت كــرة الطاولــة ،والتحقــت

أرباحا تشغيلية لـ “بيت األسرة”
 79ألف دينار
ً

حـــمـــيـــدان :تـــطـــور بـــــارز بــصــنــاعــة الــتــمــويــل مــتــنــاهــي الــصــغــر

مدينة عيسى  -وزارة العمل والتنمية االجتماعية

بالنادي لســنين .حتى كبرنا في مجتمع غيب هذه الفنون بحجة أنها
توافــه واإلســالم يركــز علــى القضايــا المصيريــة .أدخلوا فــي عقولنا

كشــباب أن قيمة المرء بعمله وجزء من تقييم الشــخص هو لحيته.
وكانوا يقولون :إن حلق اللحية حرام حتى كبرت ،وذهبت للدراســة
الحوزويــة ،فاكتشــفت أن حرمــة حلق اللحيــة تأتي من نصوص غير
معتمــدة وضعيفــة ،لذلــك الســيد الخوئــي ال يحــرم حلــق العارضيــن،
وعــدد كبيــر مــن فقهــاء الفقــه .مرت أعــوام ،طالما فُ َّســق بشــر ألجل
لحيــة أو ســماع موســيقى أو ثــوب أنيق أو لعــب ورق على طاولة أو
شطرنج ...إلخ.

ترأس وزير العمـــل والتنمية االجتماعية

 Ûســافرت إلــى ايــران ،وكنــت أقفــز بيــن حقــول مــن األلغــام الفقهيــة

متناهي الصغـــر جميل حميدان ،اجتماع

حكومــة غير شــرعية ،ثم تطــورت أن كل حكومة غير حكومة والية

رئيس مجلس إدارة بيت األسرة للتمويل

غيــر العمليــة وال المدعومــة باألدلــة مــن قبيل أي حكومــة غير دينية

مجلـــس االدارة الثانـــي للعـــام الحالـــي

الفقيــه فيهــا نظــر .كان اإلعــالم اإليراني بنظريتــه ،يتدخل حتى في

 ،2021عبـــر تقنيـــة االتصـــال المرئـــي،

تفكيــك وإعــادة تركيب الفقه المتوارث لمئات الســنين ،ليكون داعما

بحضـــور نائـــب رئيـــس مجلـــس اإلدارة،

لنظريتــه ،وكان أي مرجــع أو فقيــه ال يــرى واليــة الفقيــه المطلقــة

مصطفـــى الســـيد ،والرئيـــس التنفيـــذي

كحاكم إما يتم إنذاره أو يلتزم الصمت أو يختفي  .وكلها محاوالت

للبنك عضو مجلـــس اإلدارة خالد عتيق،

لغلــق ثقــل مدرســة الفقهاء التي كانت تدعو للســالم وعــدم الدخول

وأعضاء مجلس إدارة بيت األسرة.

فــي مواجهــات مــع الدول كمدرســة الخوئي والحكيم التــي توارثتها

واســـتعرض االجتمـــاع العديـــد مـــن

أجيــال ،ونقــذت كثيــرا من األجيال في عــدم الدخول في الصراعات

الموضوعـــات ،إذ تمـــت الموافقـــة علـــى

الميزانية السنوية للبنك ،وإقرار البيانات

الماليـــة للربع األول من العام الحالي .كما
اســـتعرض األعضـــاء نتائـــج عمـــل البنك
خـــالل الفتـــرة الحاليـــة لجائحـــة كوفيـــد

 19وخطـــط العمـــل المســـتقبلية ،والتـــي
تضمنـــت تعزيـــز مســـاهمة البنـــك فـــي

االقتصـــاد الوطني اســـتنادا إلـــى خبراته
في مجـــال دعم ومســـاندة رواد األعمال

واألســـر المنتجـــة ،إذ حقق البنـــك أرباحا

تشغيلية بمقدار  79128دينارا.

وقد وافق مجلس اإلدارة على سياسات
بيـــت األســـرة لتعزيـــز مكانتـــه المحليـــة
ً
ســـباقا في اتباع أفضل الممارسات
كونه

السياسية.

من االجتماع

التنمويـــة ،ودوره في تحســـين مســـتوى

المبذولـــة خالل الفترة الماضية ،الســـيما

الدخـــل المحـــدود وكبـــار المواطنيـــن

يشـــهدها العالـــم ،مؤكـــدًا في هذا الشـــأن

دخـــل مئـــات األفـــراد واألســـر مـــن ذوي

وربـــات البيوت وفئة الباحثين عن عمل،
عبـــر تمويـــل أفكارهـــم ومشـــروعاتهم

التنموية ،وتقديم االستشارات المناسبة

فـــي ظـــل الظـــروف االســـتثنائية التـــي

أهميـــة االلتـــزام بأعلى معاييـــر الحوكمة
المؤسســـية التـــي حققـــت تطـــورًا بـــار ًزا

فـــي صناعـــة التمويـــل متناهـــي الصغـــر

في المملكة ،إلـــى جانب تحقيق التوازن

لهم ومســـاعدتهم على النهوض بأعمالهم
ً
فضال عن تزويدهم بالخطط
وأنشطتهم،

الصحيح والمناســـب لالرتقاء بمســـتوى

علـــى مهـــارة إدارة األعمـــال األساســـية.

وأكد وزيـــر العمل والتنميـــة االجتماعية

الالزمـــة لتســـويق منتجاتهـــم ،وتدريبهم
وبهـــذه المناســـبة ،نوه حميـــدان بالجهود

وجودة الخدمات المقدمة للعمالء.

أن تبنـــي بيت األســـرة للتمويـــل متناهي

 Ûكان الناس في زمن مدرسة الحكيم والخوئي يعيشون أفضل عالقة

الصغـــر للمنهجيـــة االســـتباقية لتطويـــر
األعمـــال التنمويـــة ،ســـاهم بإيجابية في
خلـــق مزيد من فـــرص العمل للمواطنين،

واالقتصاد وعلى عالقة بكبار العوائل مع دولهم حتى بدأ كل شــيء
يتغيــر بانتصــار الثــورة اإليرانيــة  .1979كان انقالبــا علــى المدرســة

إلـــى جانـــب تعزيـــز مســـاهمة األســـر
المنتجة ورواد األعمال المستفيدين من

النــاس لمئــات الســنين .هنــا كان التأثيــر كبيــرا ،واســتبدلت المفاهيم

الخدمات التمويلية فـــي دورة االقتصاد

عنــد بعــض من النــاس ،فتحولت من تقديس الشــهادة الجامعية إلى

الوطني من خالل مشروعاتهم اإلنتاجية
واالقتصاديـــة الملبيـــة لحاجات الســـوق
المحلية االســـتهالكية ،والتي من خاللها
سطروا قصص نجاح مميزة تحتذى.

تـــنـــســـيـــق الـــــتـــــعـــــاون فــــــي مــــجــــابــــهــــة “كـــــــورونـــــــا”

المنامة  -وزارة الصحة

تقديــس شــهادة المــوت ،وانتقــل شــباب مــن عالــم الفنــون إلــى عالم
الســجون ،وتــذوق موســيقى مــوزارت والتلــذذ بجميــل الصــوت إلى
التلذذ بالتابوت .كل شيء تحول إال من بعض لم تؤثر عليه الداعية.
فكان كل منطقة جميلة تتحول إلى كومة خراب ونعوش وســجون
وغربة.

 Ûأصبــح المــوت يقتحــم فكــر الحيــاة ،وبــات جيــل الشــباب المنشــغل
بالســياحة والدراســة فــي مصــر ولبنــان (سويســرا الشــرق األوســط )
وعــراق الرافديــن ...إلــخ ،أصبــح هنــاك جيــل جديــد مرهــون للعذاب
وثقافــة المــوت ،يكثــر على نفســه ثقافة الحياة ،وســماع الموســيقى
والتلــذذ بالرياضــة والثقافــة المتنوعــة التــي هجــرت وانتقلــت إلــى
حيــث ثقافــة األحــزاب التــي كانــت تجمــل العــذاب والمــوت بحجــة
الطريق األسهل واألفضل للجنة.

 Ûهنــاك في إيران ،اكتشــفت بؤس النظريــة المركبة على أعمدة هزيلة
غير متناسقة أو منسقة أو منسجمة.

ترأســـت وزيـــرة الصحـــة فائقـــة الصالـــح

 Ûســافرت أوروبــا ،وســقطت بقيــة هــذه الحجــارة ،وكلمــا تعمقــت فــي

االجتمـــاع الخامـــس االســـتثنائي لوزراء

الحضــارات ،وصلــت إلــى قناعة أن الدين وأهل البيت “ع” يقوم على

الصحـــة مجلـــس الصحـــة لـــدول مجلس

الســالم والمحبــة وحب الحياة واألوطان وإنقــاذ ما يمكن إنقاذه من

الموسوي
علوي
بمقـــر األمانـــة العامة
الـــذي عقد
التعـــاون

األجيــال الضائعــة بســبب الشــحن والغســيل الفكري الــذي ال يقود إال

لـــدول مجلـــس التعـــاون فـــي العاصمـــة

إلى مقبرة أو سجن أو منفى.

السعودية بالرياض صباح أمس السبت.

 Ûاليــوم ،نحــن بحاجــة إلى انقــالب فكري على هــذه النظرية والرجوع

وخالل الجلســـة االفتتاحية ،التي شـــارك
واألميـــن العـــام لمجلـــس التعـــاون لـــدول

جامعات أوروبية ويمارســون ثقافة الحياة ،ومنشــغلون في التجارة

الكالســيكية للسيد الخوئي والحكيم ومدارس الفقهاء التي توارثها

تدارس إجراءات سفر المحصنين بين الدول الخليجية

فيهـــا وزراء الصحـــة فـــي دول المجلـــس

مــع دولهــم فــي أمــن واســتقرار ووســطيين وأكثــر أبنائهــم خريجــو

إلــى الفكــر الكالســيكي الــذي عاش عليــه األجداد مــن عالقة وطيدة

وزيرة الصحة تترأس جلسة االجتماع الخامس االستثنائي لمعالي وزراء الصحة مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الذي عقد بالعاصمة السعودية الرياض

الخليـــج العربية ورئيـــس مجلس الصحة

وتمنيـــات ســـموه نجـــاح هـــذا االجتمـــاع

لجنـــة الـــوكالء بشـــأن إجـــراءات التنقـــل

وبعد المناقشـــات والمداوالت قرر الوزراء

وزيـــرة الصحـــة رئيســـة الـــدورة الحاليـــة

وتضمـــن برنامـــج االجتمـــاع االســـتثنائي

لألشخاص المحصنين ،والدليل الخليجي

التـــي اعتمدهـــا الـــوزراء ،حيـــث تضمنـــت

العهـــد رئيـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو

تـــم خاللها اســـتعراض الوضـــع الراهن في

دراســـة فحص التسلســـل الجيني لعينات

لـــدول الخليـــج ســـلمان الدخيـــل ،ألقـــت

وتحقيق األهداف المرجوة منه.

كلمـــة ترحيبيـــة ،نقلت فيهـــا تحيات ولي

الخامـــس عـــددا مـــن الموضوعـــات التـــي

الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة،

الـــدول األعضـــاء ،واســـتعراض مخرجات

والســـفر بيـــن دول مجلـــس التعـــاون

الســـتخدامات لقاح كوفيد  ،19إلى جانب

كوفيد .19

فـــي البيـــان الختامي عـــددا مـــن القرارات

التوصيـــات االســـتمرار فـــي مجابهـــة

فيروس كورونا المستجد ،والتي تعزز من

مــع الحيــاة والوطــن وثقافــة التنوير مــع االحتفاظ بحــب وقيم أهل
البيــت “ع” والصحابــة “رض” واالنتقال إلى فكر التصالح والمصالحة
الثقافيــة مــع الواقع ودعم دولنا وأوطاننــا وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من
األبنــاء لينعمــوا بحيــاة كريمــة وطنيــة وبالفــوز باآلخــرة وفــق الفكــر
الجميل المســالم الذي عشــناه وتربينا عليه ســنينا وذلك ال يكون إال
بالمنطق الوسطي والوطني واإلنساني بترسيخ حب هللا ،إله الحب
والجمال واإلنسان.

التنسيق والتعاون بين الدول األعضاء.

دورية أجنبية تنشر دراسة لغفران أحمد تتناول األبعاد النفسية لكورونا

تــعــد جــــــزءًا مـــن إســـهـــامـــات أبـــنـــاء الــبــحــريــن فـــي رســــم الـــمـــســـارات الــعــاجــيــة الــعــالــمــيــة لــمــخــتــلــف األمـــــراض

المنامة  -بنا

نشــرت دوريــة ( neuropsychiatri diseassetre and treatmentاألمــراض العصبيــة والنفســية وعالجهــا) ،دراســة حديثــة
لغفران أحمد جاسم بروفسور مشارك في الكلية الملكية للجراحين اإليرلندية جامعة البحرين الطبية بمشاركة إدوينا برينان
مديــرة برنامــج الســنه التحضيريــة للطــب ومريم جميل طبيبه مقيمه في قســم الطب الباطني ،وفريــق بحثي مكون من طلبة
وخريجيــن مــن الكليــة الملكيــة للجراحيــن اإليرلنديــة ،تضمنــت األبعاد النفســية لفيــروس كورونــا (كوفيــد ، )-19وكان مجتمع
ً
عامــا أصيبوا بفيروس كورونا أو خضعوا للحجــر الصحي االحترازي أو
الدراســة يتكــون مــن بحرينييــن تزيد أعمارهم عن 18
العزل الصحي.

ً
ُ
جزءا من إســـهام
وتعـــد المشـــاركة

دور الكـــوادر الطبيـــة البحرينيـــة

والبحوث العالمية المعنية بفيروس

الدراســـات البحثيـــة التـــي ترســـم

مملكـــة البحريـــن فـــي الدراســـات

كورونـــا وأبعـــاده المختلفـــة علـــى
الحـــاالت القائمـــة ووضـــع الحلـــول

لها ،بناء على منهج وأسلوب علمي
قائـــم علـــى الدراســـة والتجربـــة،

وتعزز مـــن هذه المشـــاركات الثرية

الشـــابة ومســـاهماتها الفاعلـــة فـــي

المســـارات

العالجيـــة

لمختلف األمراض.

العالميـــة

ً
استرشـــادا
فيروس كورونا لتشـــكل

لعـــالج الحـــاالت القائمـــة مـــن آثاره
ً
معربـــة عـــن اعتزازها بما
النفســـية،

توفـــره مملكة البحريـــن من أرضية
خصبـــة للباحثيـــن ومـــا يحظـــى بـــه

وأعربـــت غفـــران أحمـــد جاســـم

البحـــث العلمي من رعايـــة واهتمام

أعدتهـــا عن األبعاد النفســـية لمرض

بـــن عيســـى آل خليفة عاهـــل البالد

عـــن ســـعادتها بنشـــر الدراســـة التي

مـــن صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد

غفران أحمد جاسم

الـــذي هو دافـــع ومشـــجع لتمكينهم

مـــن إدارة أبحاثهـــم وفـــق المعاييـــر
العالميـــة وعلـــى الطريقـــة التـــي

مريم جميل

إدوينا برينان

ً
ً
عالميـــا،
مرجعـــا يُ عتـــد بـــه
تجعلهـــا
ً
وإضافة إلى النجاحات واإلنجازات

صاحب السمو الملكي األمير سلمان

التـــي يحققها فريق البحرين بقيادة

بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس
مجلس الوزراء.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

االلتزام ...الطريق المضمون والمجرب إلحداث أي تغيير
مـــا هي األغـــراض التي يجب التأكيـــد عليها دون غيرهـــا ،وما هي

األرضيـــة التـــي من الواجب االتفاق عليهـــا لمجابهة جائحة كورونا

وهذا الوضع االستثنائي ..كلمة واحدة هي “االلتزام”.

االلتـــزام الـــذي تنـــادي به الدولـــة اليوم ليـــس تدخـــال تفصيليا في

حيـــاة الناس كمـــا يتوهم البعض ،إنمـــا هو الـــدور الطليعي الواعي

للوصول إلى بر األمان وتغيير األوضاع إلى األفضل ،وهو الطريق

الدولـــة ال تطلب منا ســـوى االلتزام والجلوس فـــي المنزل في هذا

المضمون والمجرب إلحداث أي تغيير في واقع الحال الذي ينحدر

تماما مثلما نؤمن بالقيم والدين والتراث والتاريخ والحق والعدل

الطـــرق للخروج من أزمـــة كورونا بأقل خســـائر ممكنة ،ويكفي أن

الوقـــت الحرج ،وهو أمـــر يقبله العقل والمنطق عـــن إيمان وقناعة
والحريـــة ،ومـــن غيـــر المقبول أبـــدا أن يتصـــور البعـــض أن دعوته

لاللتـــزام ســـتحد مـــن فرديتـــه ،وهي عمومـــا ظاهرة موجـــودة في

مجتمعاتنا العربية التي تتحســـس من التوجيه وتقديم التنازالت،

وتعتبر نفسها مجتمعات خلقت ولديها مناعة وقوة ذاتيتان نلمس
تزايدهمـــا فـــي كل يوم ،ومـــازال المواطن العربي يـــرى أن االلتزام

الذي تنادي به الدولة في مثل هذه الظروف ســـيقضي على معالم
شـــخصيته ويمتص فرديته ألنه يعلـــو فوق كل األحداث وهو قوة

فاعلة مؤثرة في المجتمع وفي الوطن وله قيمة عليا مهما ارتكب
من هفوات وزالت وأخطاء.

اآلراء الواردة في
«منطلقات» تعبر
عن أصحابها وال
»
تلزم «

بســـرعة ،التـــزام المواطـــن والمقيـــم اليوم أقـــرب األبـــواب وأقصر

للتواصل17111483 :

الجميـــع ذاق مرارة الفجيعـــة وامتأل بحزن مقيت جراء فقد األهل

واألحبـــة واألصدقاء وتحمل مـــا ال يطيق حمله وصرخاته ضاعت
في صمت األفق.

إذا كان المواطـــن البحرينـــي أيـــا كان موقعـــه يـــرى أنـــه مـــاض في

مضمـــار العطاء واإلخالص والبذل للوطن والقيادة ،فعليه االلتزام
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opinions@albiladpress.com

وتنفيـــذ كل قرارات وتوجيهات الفريـــق الوطني لمكافحة كورونا،

09

وأن يتفاعـــل مع القرارات يوميا بشـــكل عملي خاص ويعتبرها من

األمور المقدسة ألنها مرتبطة بسالمة الوطن الذي يستحق منا كل
اإلخالص بمختلف األشكال والروافد.

إبراهيم النهام

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

تعددت األسباب والموت واحد
دخلت مســـاء أمس على حســـاب “تواصل البحريـــن” في تطبيق
االنســـتغرام ،والـــذي يهتـــم بنشـــر أخبـــار الوفيـــات والمناســـبات،
لصاحبـــه األخ العزيـــز أحمد جمعة الغريب ،وذهبت ألول بوســـت
تـــم نشـــره في بداية شـــهر مايو الحالي ،ثم بـــدأت أتصفح وجوه
وأخبار الوفيات بالتتابع ،حتى هذه اللحظة ،كانت كثيرة بشـــكل
مخيف ومرعب ،شباب وكبار سن ومراهقون ،كلهم سلموا الروح
للبارئ وذهبوا بال عودة.
هـــؤالء األموات (رحمهم هللا) ممن كانـــوا معنا باألمس ،أصدقاء،
وآباء ،وزمالء عمل وغيرهم ،هم (اآلن) يسألون ويحاسبون على
كل شـــاردة وواردة فـــي هـــذه الدنيـــا الفانية ،مـــاذا فعلوا؟ وكيف
ولماذا؟ وألجل من؟
وكمـــا أن الموت يقدم لنا وألوالدنا عبرا في الحياة ،فإن فيروس
كورونا يقدم دروسا مشابهة على ذات التوازي ،فالمعاني األخيرة
واحدة ،والقيم ،والنتائج والدروس والعبر ،لمن يعتبر.
فـــي المقابل ،فإن البعض ممن حباهم هللا وفضلهم ،وميزهم عن
غيرهم ،بالمال ،والنفوذ ،والجاه ،وغيرها من النعم ،ال يزالون على
حالهم القاسي والجاهل األول ،فال دروس تعلموها من الجائحة،
وال رأفة في من هم تحتهم ،وال زكاة أو صدقة أو ســـقيا يعملون
ألجلها ،ألنهم يعملون للدنيا وما فيها.
» هؤالء “األحياء األموات” نجدهم بكثرة في مواقع العمل

عبدعلي الغسرة

بتهميشهم الضعفاء ،وفي الجيرة بأذيتهم وحسدهم وتربصهم،
وفي ذوي القربى أيضاً ،وتتعدد األماكن ومعها الوجوه والمواقف
واألحداث الموجعة ،التي ال تقدر الذاكرة على نسيانها.

معا لننتصر
لنتحد ً
تبذل القيادة السياســـية بمملكة البحريـــن جهودا كبيرة لحماية البحرين

لقـــد بذلـــت الحكومـــة البحرينيـــة وال تزال جهـــودًا كبيـــرة لمواجهة وباء

والدعـــم مســـتمر لمواجهـــة هـــذا الظـــرف الصحـــي العصيـــب الـــذي ألـــم

حجـــم الخطـــورة الكامنـــة والتحديات الناجمـــة عن الجائحـــة ،ما كان له

وشـــعبها والمقيميـــن على أرضها مـــن جائحة كورونا ،فالقـــرارات تصدر،
بالبحريـــن وشـــعبها وأوجع شـــعوب العالم ،ومـــا صدر مؤخـــرً ا عن عاهل

البـــالد جاللة الملك المفدى وعن ســـمو ولي العهـــد األمين رئيس الوزراء

من قـــرارات وإجراءات وتوجيهات يؤكد حرص القيادة البحرينية على
صحة الشعب البحريني وسالمته.

إن إشادة عاهل البالد بجهود العاملين في الصفوف األمامية ثقة غالية
بهـــذه الجهود التي استبســـلت من أجل حماية البحرين وشـــعبها ،ودعم

ســـمو ولي العهـــد رئيس الوزراء يؤكـــد عزم القيادة السياســـية مكافحة
هـــذا الوبـــاء والعمل على التقليل من انتشـــاره والتخفيـــف من تداعياته

االجتماعية واالقتصادية والمالية ،وهي جهود تتطلب التكاتف الشعبي
وااللتـــزام بمـــا أصدرته الحكومـــة والفريـــق الوطني الطبي مـــن قرارات

ودينيا ،وهو دور يدعم جهود
وطنيـــا
مطلبا
وإجـــراءات احترازية باتت
ً
ً
ً
العامليـــن والمتطوعين في الصفوف األمامية بما يُ حقق األمن والســـالم

واالستقرار للبحرين وشعبها.

كورونـــا وتعزيز الصحـــة المجتمعية ،ومنذ البداية استشـــعرت الحكومة
األثـــر البالغ في احتوائها بكل دقة وعناية ،وتابعت مجرياتها باحترافية

أميرة صليبيخ

Ameerasulaibeekh@gmail.com

وعيا
شـــديدة وطرق ســـديدة ،وهـــذه الجهود الرســـمية الرائعـــة تتطلب
ً
وبيئيـــا من قبـــل أفـــراد المجتمع من أجل ســـالمتهم
وصحيـــا
مجتمعيـــا
ً
ً
ً

وسالمة من حولهم بما يُ عزز ويُ حقق أهداف الدولة وإجراءاتها الوقائية.

إن الوعي بخطورة الجائحة يمنع انتشارها ،وااللتزام باإلجراءات حجر
األساس في احتوائها واجتثاثها شي ًئا فشي ًئا بإذن هللا تعالى.
إن التزامنـــا باإلجراءات يُ مكننـــا من االنتصار على كورونا ،فالوقاية خير
مـــن العالج ،ومـــن ُطرق الوقايـــة االلتـــزام باإلجراءات ،ولـــن تكون لهذه

اإلجـــراءات والتوجيهـــات الرســـمية أيـــة فائـــدة إن لم يكن هنـــاك التزام
جـــاد وفاعل من قبـــل المواطنيـــن والمقيمين ،ولنتحد معً ـــا في مواجهة
الجائحة حتى ننتصر عليها.

» فتحية إعزاز وتقدير للقيادة السياسية وجميع العاملين والمتطوعين في
الصفوف األمامية والشعب البحريني الذي يعمل جاهدً ا لمكافحة هذا الوباء،
دائما عاليةً خفاقة.
ً
وحفظ الله البحرين وقيادتها وشعبها وأدام رايتها

عالمات اإلصابة بمرض “حب الكتب”
ال أســـتطيع الجـــزم بأي عـــام تحديدا أصبت بمـــرض حب الكتب،
لكننـــي أعلـــم أنني مصابـــة به منـــذ الطفولة ،وهو مـــرض يصعب
تشـــخيصه مـــن المرة األولـــى ،لكن ســـرعان ما يالحـــظ اآلخرون
األعراض وسط نوع من التعجب ونظرات الشفقة.
وحتـــى تعـــرف إن كنت مصابا بـــه ،فإن األعـــراض الظاهرة هي
كالتالـــي :عـــدم القدرة على مفارقة الكتـــب وحملها أينما ذهبت،
مـــع الحرص علـــى االحتفاظ ببعـــض الكتب في الســـيارة لوقت
الحاجـــة ،باإلضافة إلى أن طبيعة الكتـــب التي يقرأها اآلخرون
ســـتحدد عمق عالقتك بهم ،وتتآلف بســـرعة مع محبي القراءة
والكتـــب وتنشـــأ رابطـــة مـــن المـــودة الضمنيـــة فيمـــا بينكـــم،
وســـترفض إعـــارة الكتـــب رفضـــا قاطعـــا ،وتعـــوض أصدقـــاءك
بشـــراء الكتـــب لهم ،فالكتب لم تخلق لإلعـــارة نهائيا ،وقد تتأثر

سمر األبيوكي

نحن لها
دعونـــا جميعـــا ننظر إلى األمور بعيـــن الحكمة والروية ،نعـــم نعترف أننا

والمقيمين ،سننتصر بإذن هللا تعالى.

لكننـــا قادرون بإذن هللا تعالى على إعـــادة األمور إلى نصابها وإلى جادة

ومضة

بهـــذه األرقام الكبيـــرة لحصيلة اإلصابات بفيـــروس كورونا عدنا للخلف

الطريـــق كما حدث مســـبقا ،الوقت اآلن ليس للعتـــاب أو إلقاء اللوم على

نحـــن بحاجـــة حقيقـــة لتخفيف الضغوط على األســـر ،فتجمع كل أســـرة

أكيـــد لمـــا وصلنـــا إليه ،وحســـنا فعـــل الفريق الوطنـــي باتخـــاذ إجراءات

خصوصا في هذه الفترة من الســـنة التي تعد فترة امتحانات لعدد كبير

اآلخريـــن أو المزايـــدة في األســـباب ،إنما نحن نبحـــث جميعا عن مخرج

وحدهـــا لمـــدة طويلـــة دون خـــروج أو دخـــول ،ودون برامـــج ،أمر ثقيل،

حازمـــة تعمـــل على تقليـــل عدد اإلصابـــات والوصول إلى بـــر األمان عبر

مـــن الطلبـــة والطالبات فـــي الجامعات والمـــدارس بمختلـــف قطاعاتها..

المسألة اآلن هي مسألة انتصار نفسي في المقام األول ،نحن بحاجة إلى

تقييـــم الطلبـــة بأســـلوب النجـــاح والرســـوب بـــدال مـــن الرصـــد الدقيـــق

الصفوف األولى قبل غيرهم ،وقد كانت رسالة جاللة الملك عاهل البالد

حاليا بشـــكل مضاعف عن كل فصل دراســـي ،لذا أوجه رســـالة مفتوحة

المرحلة هي الخطوة األولى لذلك ،فلو أننا جميعا نتسم بروح اإليجابية

العالـــي بـــأن يتالحموا مع فريق البحرين ويقدموا يد العون والمســـاعدة

حظر شبه تام لكل ما قد يكون مسببا النتشار الفيروس.

وددت لـــو يقـــل هـــذا الضغط الكبير عـــن كاهل الطالب واألســـرة بأن يتم

ضخ روح الوحدة والعون والفرح رغم الصعاب في نفوس العاملين في

للدرجات ،وهو ما سيبعث نوعا من الراحة ويخفف الضغط الذي نشهده

المفـــدى حفظه هللا ورعاه التي أكد فيها قدرة البحرين على تجاوز هذه

إلى كل المعنيين وعلى رأســـهم وزارة التربية والتعليم ومجلس التعليم

والصبر ومراعاة الغير والحب ،نعم حب كل الجهود المقدمة للمواطنين

بتخفيض الضغط على الطلبة واألسر ،خصوصا في األسبوعين المقبلين.

عالقتـــك بأحدهم عندما يرجع كتابا لك وبه بعض الضرر ،وعند
الوقـــوع في حب كاتب ،فإنك تحرص على قراءة كل ما يتعلق
بـــه وتصبـــح عملية شـــراء كل مؤلفاتـــه واجبا حتميا ومقدســـا،
وأن جزءا كبيرا من المصروف ســـتنفقه على شراء الكتب دون
إحساس بالندم ،فهناك دائما قائمة جاهزة للكتب التي ترغب في
شرائها ومهما ضاقت بك الحياة والمكتبة في البيت هناك دائما
متسع لكتاب جديد ،وستتابع أغلب الحسابات المتعلقة بالكتب
والقراءة ،وستعشـــق تأمل صورة الكتب وســـتثيرك مشـــاهدتها
وهـــي مصفوفة على األرفف ،فأعظم الهدايا بالنســـبة لك عندما
تكـــون في هيئة كتاب ،وســـتحب ملمس الـــورق ورائحة الورق
وتهمك طريقة طباعة الحروف ،وال تفضل القراءة من األجهزة
اإللكترونية إال في حاالت قليلة جدا ،وستحب مشاهدة األفالم
المقتبسة عن الروايات ،ودائما ستختار رفقة الكتب على قضاء
الوقت برفقة األصدقاء المزيفين ،وال رغبة لك بالشفاء من هذا
ً
أبدا.
المرض
» إن كنت مصابا ببعض هذه األعراض أو تعاني من غيرها ..ال تتردد
في مشاركتها معي.
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