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ب(:  ف  )أ   - واشـــنـــطـــن 
ــوم  ــ ــون يـ ــ ــاجـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ ــن الـ ــ ــلــ ــ أعــ
تحقيقًا  فــتــح  ــه  ــ أّن االثــنــيــن 
جــــــديــــــدًا فـــــي غــــــــارة جـــويـــة 
مدنيين  مقتل  عــن  أســفــرت 
فــي   ،2019 فــــي  ســــوريــــا  فــــي 
أسبوعين  بعد  تأتي  خطوة 
من تحقيق صحافي نشرته 
»نــيــويــورك تــايــمــز« واّتــهــمــت 
بأّنه  األمريكي  الجيش  فيه 
حــــاول الــتــســّتــر عــلــى وجـــود 
ضــحــايــا غــيــر مــقــاتــلــيــن في 

عداد قتلى الغارة. 
وقــــال الــمــتــحــّدث بــاســم 
إّن  كيربي  جــون  البنتاجون 
ــاع لــويــد أوســتــن  ــدفـ وزيــــر الـ
كّلف الجنرال في سالح البّر 

النظر  »إعــادة  مايكل غاريت 
ــقــة  ــــي الــــتــــقــــاريــــر الــمــتــعــّل فـ
بــالــتــحــقــيــق الــــذي ســبــق أن 
ــذه الــحــادثــة«  ــري فـــي هــ ــ ُأجــ
الــتــي وقــعــت فـــي 18 مـــارس 
2019 فــي بــلــدة الــبــاغــوز في 

شرق سوريا. 
الــذي  للتحقيق  ووفــقــًا 
»نــيــويــورك  صحيفة  أجــرتــه 
تــايــمــز« فــــإّن قــــّوة أمــريــكــّيــة 
ــمـــل فــي  ــعـ خـــــاّصـــــة كــــانــــت تـ
عملياتها  وتــحــيــط  ــا  ســـوريـ
أغــارت  بالغة  بسرّية  أحيانًا 
ــــك  ثـــــــــــالث مــــــــــــــرات فــــــــي ذلــ
الـــيـــوم عــلــى مــجــمــوعــة من 
المدنيين قرب بلدة الباغوز، 
الدولة  لتنظيم  معقل  آخــر 
اإلســالمــيــة فــي حــيــنــه، مما 
أسفر عن مقتل 70 شخصًا 

بينهم نساء وأطفال. 
أّن  كـــــيـــــربـــــي  وأوضــــــــــــــح 
ــذي  ــ ــت الــ ــ ــاريــ ــ الـــــجـــــنـــــرال غــ
ــان قـــائـــدًا لــلــقــوات الــبــرّيــة  كـ
العاملة في الشرق األوسط، 
وهو منصب لم يغادره سوى 
الضربة  قليلة من  أيام  قبل 
ــيـــجـــري خـــالل  ــة، سـ ــويــ ــجــ الــ
يـــومـــًا   90 ــا  ــاهــ أقــــصــ مـــهـــلـــة 
الضربة  تشمل  ال  مــراجــعــة 
فحسب وإّنما أيضًا الطريقة 
التحقيق  فيها  أجــري  التي 
األوّلي بشأنها وكيفية إبالغ 
التسلسل الهرمي العسكري 

بحيثياتها. 
باسم  للمتحّدث  ووفــقــًا 
فإّن  األمريكية  الدفاع  وزارة 
الــتــحــقــيــق الـــجـــديـــد الــــذي 
ســيــجــريــه الــجــنــرال غــاريــت 
سيرّكز خصوصًا على ما إذا 
كانت الضربة قد انتهكت أّيًا 
الحرب، وكذلك  من قوانين 
كــانــت  إذا  مــــا  ــلـــى  عـ أيــــضــــًا 
تــدابــيــر حــمــايــة الــمــدنــيــيــن 
الــمــفــتــرض اّتـــبـــاعـــهـــا وفــقــًا 
أجريت  سابقة  لتحقيقات 
ــد تـــّم  فــــي هـــــذه الـــمـــأســـاة قــ

اّتباعها بالفعل. 
وأوضــــــــــــح كــــيــــربــــي أّنــــــه 

ــلـــى  ــــن أيــــــــضــــــــًا عـ ــّيـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــيـ ــ سـ
ــــذي ســيــجــريــه  الــتــحــقــيــق الـ
الــجــنــرال غــاريــت أن يــحــّدد 
عقوبات  هناك  كانت  إذا  ما 
ينبغي أن ُتّتخذ وما إذا كانت 
هناك إجراءات مّتبعة ينبغي 
ل. وكان تحقيق أّولي  أن ُتعدَّ
ــه الـــقـــيـــادة الــمــركــزّيــة  ــرتـ أجـ
األمــريــكــّيــة »ســنــتــكــوم« التي 
ــيـــات  ــلـ ــمـ ــعـ تـــــشـــــرف عــــلــــى الـ
الــعــســكــريــة األمــريــكــيــة في 
الــشــرق األوســـط قــد خلص 
التي  الجوية  الغارة  أّن  إلــى 
ذلك  في  الباغوز  استهدفت 
اليوم تّمت في إطار »الدفاع 
المشروع عن النفس« وكانت 
»متناسبة« و»اّتخذت خاللها 
الستبعاد  مالئمة  خــطــوات 

إمكانية وجود مدنيين«. 
ــيــــق  ــتــــحــــقــ وأضــــــــــــــــاف الــ
مـــن  بـــــعـــــضـــــًا  أّن  األولــــــــــــــي 
الـــنـــســـاء واألطــــفــــال »ســـــواًء 
تلّقنوها  عــقــيــدة  عــلــى  بــنــاًء 
الشخصي،  على خيارهم  أو 
ــل الــــســــالح فــي  ــمـ قــــــــــّرروا حـ
لم  وبــالــتــالــي  المعركة  هــذه 
يـــكـــن بـــاإلمـــكـــان اعــتــبــارهــم 
وبحسب  مدنيين«.  محض 
ــإّن  ــ ــورك تــــايــــمــــز« فــ ــ ــويــ ــ ــيــ ــ »نــ
القّوات  وحدة  شّنتها  الغارة 
ــورس  ــ ــــك فـ ــاسـ ــ الــــخــــاّصــــة »تـ
ســوريــا  ــّوات  قــ مــن  9« بطلب 

الديمقراطّية. 
ــإّن  ــًا لــســنــتــكــوم فــ ــ ــقـ ــ ووفـ
ــًا لــــــقــــــوات ســــوريــــا  ــ ــعــ ــ ــوقــ ــ »مــ
ــان تــحــت  ــ الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة كـ
نـــــيـــــران كـــثـــيـــفـــة ومــــعــــّرضــــًا 
ــر االجــــــــتــــــــيــــــــاح، مـــا  ــ ــــطـ ــــخـ لـ
ــى غــــــــــــارات جـــويـــة  ــ ــدعـ ــ ــتـ ــ اسـ
دفاعية على مواقع مقاتلي 
اإلسالمية«،  الــدولــة  تنظيم 
ســـوريـــا  قــــــوات  أّن  مـــضـــيـــفـــًا 
ــة وقـــــــــوات  ــ ــيـ ــ ــراطـ ــ ــقـ ــ ــمـ ــ ــديـ ــ الـ
ــة عــلــى  ــاصـ الـــعـــمـــلـــيـــات الـــخـ
وجــود  عــن  تبلغ  لــم  األرض 

أّي مدنّيين في المنطقة.

البنتاج�ون يحق�ق ف�ي غ�ارة جوي�ة ُقت�ل 

2019 ف�ي  �س�وريا  ف�ي  مدني�ون  فيه�ا 

ألمانية أمس  )أ ف ب(: قضت محكمة   - فرانكفورت 
تنظيم  مــن  عــراقــي  على  الحياة  مــدى  بالسجن  الــثــالثــاء 
ــــش( بــعــد إدانـــتـــه بتهمة ارتــكــاب  الـــدولـــة اإلســالمــيــة )داعـ
»إبادة« في حق اإليزيديين، في حكم هو األول من نوعه في 
العالم. واعتبر قضاة محكمة فرانكفورت أن طه الجميلي 
إلى  أفضت  اإلنسانية  وجــرائــم ضــد  اإلبـــادة  بتهم  »مــذنــب 

الوفاة«. 
االعــتــراف  فــي  أساسيا  الحكم  هــذا  يكون  أن  ويتوقع 
بالفظائع التي ارتكبها تنظيم الدولة اإلسالمية في حق 
هــذه األقــلــيــة الناطقة بــالــكــرديــة. وهــي الــمــرة األولـــى في 
في  المرتكبة  الفظائع  بــأن  محكمة  تقضي  التي  العالم 
أن  »اإلبــادة« كما سبق  إلى مستوى  حق اإليزيديين ترقى 

وصفها محققون من األمم المتحدة. 
وتوقفت تالوة الحكم بعيد النطق بالعقوبة إذ أغمي 
على المتهم. وأدين العراقي طه الجميلي الذي انضم إلى 
ترك  بتهمة   2013 عام  اإلسالمية  الدولة  تنظيم  صفوف 
تموت عطشا في  العمر  الخامسة من  في  إيزيدية  طفلة 
اشتراها  بعدما  العراق  الفلوجة في  صيف عام 2015 في 

مع والدتها »كسبية« على ما أفادت جهة االدعاء. 
السابقة  زوجته  على  نفسها حكم  التهمة  إطــار  وفــي 
الماضي  الشهر  ســنــوات  عشر  بالسجن  فينيش  جنيفير 
بعد إدانتها بتهمة ارتكاب »جريمة ضد اإلنسانية أدت إلى 
الرئيسية  الشاهدة  الطفلة  والــدة  وروت  الطفلة.  مقتل« 

أمام المحكمة المأساة التي عانتها طفلتها »وهي معّلقة 
إلى  المنزل وسط حرارة »تصل أحيانا  على نافذة« خارج 

أكثر من 50 درجة مئوية« على ما ذكرت النيابة العامة. 
»عوقبت«  المعاملة  لــســوء  بــاســتــمــرار  تعرضها  فبعد 
اإليــزيــديــون  ويقطن  ســريــرهــا.  على  تبولت  ألنــهــا  الــفــتــاة 
العراق  أقلية ناطقة بالكردية في مناطق في شمال  وهم 
ويتعرضون  باطنية.  توحيدية  ديانة  ويعتنقون  وســوريــا، 
منذ قرون لالضطهاد على أيدي متطّرفين. وجعل تنظيم 
الرجال  مئات  وقتل  سبايا  اإليزيديات  اإلسالمية  الدولة 
في  العراق  غرب  في شمال  منطقة سنجار  اجتاح  بعدما 

أغسطس 2014. 
أمل  بينهم  الطفلة ثالثة محامين من  والــدة  ويمثل 
كلوني. وترأست المحامية اللبنانية البريطانية مع نادية 
مراد الحائزة جائزة نوبل للسالم وإحدى سبايا التنظيم 
وتنتمي إلى البلدة نفسها مثل الضحية حملة لالعتراف 

بهذه الجرائم على أنها إبادة. 
ــبـــت نـــاديـــة مــــراد الــحــائــزة أمـــس بــالــحــكــم األول  ورّحـ
مــن نــوعــه الـــصـــادر فــي ألــمــانــيــا بــحــق عــراقــي مــن تنظيم 
اإليزيديين،  بحق  إبــادة  ارتكاب  بتهمة  اإلسالمية  الدولة 
التنظيم  إحدى سبايا  وأكــدت مراد  »انتصار«.  أنه  معتبرًة 
والشخصية اإليزيدية المعروفة عالمًيا في بيان أن »هذا 
الــحــكــم هــو انــتــصــار للناجين مــن اإلبــــادة والــنــاجــيــن من 

العنف الجنسي ومجمل المجتمع اإليزيدي«.

تظاهرات حا�سدة في الخرطوم للمطالبة بت�سليم الحكم ل�سلطة مدنية

اأدي���ن  داع�����ش  تنظيم  م��ن  ل��ع��راق��ي  ال��ح��ي��اة  م���دى  ال�����س��ج��ن 

ف���ي األ��م��ان��ي��ا ب���ارت���ك���اب »اإب��������ادة« ف���ي ح���ق الإي��زي��دي��ي��ن

} الداعشي طه الجميلي لدى وصوله إلى المحكمة. )رويترز(

قــوات  الـــوكـــاالت: أطلقت   – الــخــرطــوم 
المسيل  الـــغـــاز  قــنــابــل  الــســودانــيــة  األمــــن 
المتظاهرين  آالف  لتفريق  أمــس  للدموع 
لسلطة  الحكم  بتسليم  يطالبون  الــذيــن 

مدنية، بحسب ما قال شهود عيان. 
بأن  بــرس  فرانس  وكالة  الشهود  وأفــاد 
قوات األمن أطلقت الغاز على المحتجين 
بالقرب من القصر الرئاسي في الخرطوم. 
وتــأتــي احــتــجــاجــات األمـــس بــعــد أكتر 
مـــن شــهــر عــلــى إجــــــــراءات الــعــســكــر الــتــي 
نــفــذهــا قــائــد الــجــيــش الــســودانــي الــفــريــق 
الــخــامــس  فـــي  الـــبـــرهـــان  أول عــبــدالــفــتــاح 
والـــعـــشـــريـــن مــــن أكـــتـــوبـــر عـــنـــدمـــا حــــل كــل 
ــات الــســلــطــة االنـــتـــقـــالـــيـــة وأطـــــاح  مـــؤســـسـ
كـــان يتقاسم  الــذيــن  الــمــدنــيــيــن  بــشــركــائــه 
مــعــهــم الــســلــطــة بــمــوجــب اتــفــاق أبــــرم عــام 

2019 عقب إطاحة عمر البشير. 
ومــــنــــذ ذلـــــك الـــحـــيـــن، تـــشـــهـــد شـــــوارع 
الــعــاصــمــة وبــعــض الـــواليـــات احــتــجــاجــات 

مستمرة تطالب بالحكم المدني. 
مــجــددا  الــمــتــظــاهــريــن  آالف  وهـــتـــف 
أمس في الخرطوم »ال شراكة وال تفاوض«، 
وطالب آخرون بعودة الجنود إلى ثكناتهم. 
وقـــــــــال مـــحـــمـــد عـــــــالء الــــــديــــــن، أحــــد 
برس  لفرانس  الــخــرطــوم  فــي  المحتجين 

»أتظاهر للمطالبة بإسقاط العسكر«. 
وتــزامــنــا مــع قـــــرارات الــبــرهــان الشهر 
الماضي، تم اعتقال رئيس الوزراء عبداهلل 
أعـــضـــاء حكومته  مـــن  والــعــديــد  حـــمـــدوك 
إلــى  ــاد  عــ أن حـــمـــدوك  إال  والــســيــاســيــيــن، 
في  ُأبـــرم  سياسي  اتــفــاق  بموجب  السلطة 
يرض  لــم  نوفمبر  مــن  والعشرين  الــحــادي 

الجميع ووصفه البعض بأنه »خيانة«. 
ــراج عــن بعض  ــ وبــعــد االتـــفـــاق تــم اإلفـ
الــــــــوزراء والــســيــاســيــيــن الــمــوقــوفــيــن وتــم 
وبدا   ،2023 في  االنتخابات  موعد  تحديد 
المجتمع  لمطالب  استجاب  الــبــرهــان  أن 

الوقت  بالهيمنة في  الدولي مع احتفاظه 
ذاته على سلطات المرحلة االنتقالية. 

والــســبــت، أعــلــن حــمــدوك إقــالــة قائد 
الشرطة ومساعده بعد أن وصلت حصيلة 
قتلى االحتجاجات إلى 43 شخصا نتيجة 

قمع التظاهرات المعارضة للعسكر. 
ورغم أن الشرطة نفت قيامها بإطالق 
النار على المتظاهرين فإن نقابات أطباء 
اتهمت قوات األمن بأنها »استهدفت رؤوس 
بالرصاص  المتظاهرين  وصــدور«  وأعناق 
ــي كـــمـــا أطـــلـــقـــت الـــغـــاز  ــاطـ ــطـ ــمـ الـــحـــي والـ

المسيل للدموع عليهم. 

ــع عــلــى االتــفــاق  ــه وقـ ــال حــمــدوك إنـ قـ
السياسي من أجل »حقن دماء السودانيين«، 
وطالب بلقاء العديد من نشطاء المجتمع 
المدني في مختلف الواليات واألكاديميين 
أخرى  جهة  من  جــديــدة.  حكومة  لتشكيل 
قــدم األســبــوع الماضي 12 وزيــرا من أصل 
التي  والتغيير«  الحرية  »قوى  17 من كتلة 
ــدنـــي اســـتـــقـــاالتـــهـــم مــن  تـــطـــالـــب بــحــكــم مـ
رافضين  الــبــرهــان،  أقــالــهــا  الــتــي  الحكومة 
اســتــراتــيــجــيــة الـــحـــوار مـــع الــجــيــش الــتــي 

اعتمدها حمدوك. 
الكيان  المهنيين،  واألحــد، دعا تجمع 

فــي  مـــحـــوريـــا  دورا  لـــعـــب  الــــــذي  الـــمـــهـــنـــي 
البشير في  التي أسقطت عمر  االنتفاضة 
السوداني  الشعب  »جماهير   ،2019 ابــريــل 
ــام، والـــعـــامـــالت  ــ وقـــــــواه الـــثـــوريـــة بــشــكــل عــ
والــعــامــلــيــن بـــأجـــر والـــقـــطـــاعـــات الــمــهــنــيــة 
الفعالة  والمشاركة  للخروج  بشكل خاص، 

في المواكب المليونية الثالثاء«. 
صفحته  على  نشره  بيان  في  وأضــاف 
الشوارع  »احتالل  فيسبوك  على  الرسمية 
هــو الـــرد الــنــاصــع والــجــواب الــحــاســم على 

ترهات االنقالبيين«. 

بن  سلمان  األمــيــر  سمو  ألقاها  التي  الكلمة 
حــمــد آل خــلــيــفــة ولـــي الــعــهــد رئــيــس الــــــوزراء في 
العالمية  الــصــحــة  لمنظمة  االستثنائية  الــــدورة 
أمامها  يتوقف  أن  يجب  كلمة  عــاديــة..  غير  كلمة 
كي  العالم  ضمير  إلــى  كلمة  هي  مــطــوال..  العالم 

يستيقظ.
الكلمة اتسمت بالمصارحة والوضوح والحزم 
والروح اإلنسانية وتمثل مرشدا ودليال للمستقبل.

المستحق  واالعــتــزاز  الفخر  تجسد  والكلمة 
الــفــريــدة في  الــعــالــمــيــة  الــبــحــريــن  تــمــامــا بتجربة 
وما يجب  والتعامل معها  كورونا  مواجهة جائحة 

أن يتعلمه العالم منها.
حـــول ثالثة  دارت  ســلــمــان  األمــيــر  ســمــو  كلمة 
محاور كبرى، كل محور منها له أهمية استثنائية 

في حد ذاته.
المحور األول: التنبيه إلى أن العالم كله يدفع 
للتقصير  باهظا  ثمنا  كــورونــا  جائحة  مــع  الــيــوم 
وعدم االستعداد أو التخطيط لمثل هذه الجائحة 
أكثر  الصحة.  خبراء  وتحذيرات  نــداءات  وتجاهل 
مــن خمسة مــاليــيــن مــن الــبــشــر فــقــدوا أرواحــهــم، 
ــشـــرت مــعــلــومــات  ــتـ وانــــهــــارت أنــظــمــة صــحــيــة، وانـ

مضللة، واضطربت األسواق.
أنــه ليس هــنــاك مفر  تأكيد  الــثــانــي:  الــمــحــور 
أمام العالم سوى أن يتعلم دروس ما جرى ويستعد 

للمستقبل بناء على ذلك.
ســمــوه دعــا الــعــالــم إلــى اعــتــبــار أن االســتــعــداد 
لــلــجــائــحــات الــعــالــمــيــة مــن أمــثــال كـــورونـــا مسألة 
أمــــن عــالــمــي مــثــلــهــا فـــي ذلــــك مــثــل الــتــهــديــدات 
على  وبناء  العالم.  يواجهها  التي  الجيوسياسية 
ذلــك أطــلــق ســمــوه الــدعــوة إلــى بــنــاء نــظــام صحي 

عالمي مبني على الدروس التي تعلمناها. 
ســـمـــوه يـــدعـــو إلــــى االرتــــقــــاء بــقــضــيــة األمـــن 

الصحي للشعوب إلى مستوى األولوية الكبرى.
المحور الثالث: دعوة العالم إلى دراسة تجربة 
واالستفادة  والتعلم  كورونا  مواجهة  في  البحرين 

منها.
ســـمـــوه قــــدم فـــي كــلــمــتــه عـــرضـــا مــكــثــفــا جــدا 
لــتــجــربــة الــبــحــريــن وأبـــعـــادهـــا ومــقــومــاتــهــا وســر 

نجاحها الرائد، والتي تتلخص في:
1 – بعد النظر والرؤية االستباقية واالستعداد 
العمليات  غــرفــة  تشكيل  تــم  حــيــث  جدا?  الــمــبــكــر 
الــمــركــزيــة قــبــل شــهــر كــامــل مــن ظــهــور أول حالة 
مع  للتعامل  مسبقا  الــخــطــط  وضـــع  وتـــم  كــورونــا 

الجائحة.
والمسؤولية  الواحد  الفريق  بروح  العمل   –  2
الجماعية التي أبدتها كل قوى المجتمع وما كان 

الناجح مع  التعامل  كبير جدا في  اثر  لذلك من 
الجائحة.

الصحية  بالحالة  فقط  ليس  االهــتــمــام   -  3
من  القدر  وبنفس  أيضا  وإنما  الجائحة  ظل  في 

االهتمام بالصحة االقتصادية والنفسية.
ــانـــت الـــنـــتـــائـــج الــمــبــهــرة  ــذا كـ ــ مــحــصــلــة كــــل هـ
إذ سجلت  كله،  العالم  باعتراف  البحرين  لتجربة 
ما  وتم تطعيم  العالم  في  التعافي  أعلى معدالت 
االستقرار  إلــى  باإلضافة  السكان  من   %93 نسبته 

االجتماعي والنفسي.
الــوزراء  رئيس  العهد  ولي  كان سمو  باختصار 
البحرين  تــجــربــة  أن  ــى  إلـ يــنــبــه  أن  عــلــى  حــريــصــا 
ويتعلم  الــعــالــم  يــدرســهــا  أن  يــجــب  ورائــــدة  ملهمة 

منها.
كما نرى، كلمة سمو ولي العهد رئيس الوزراء 
في  ملهمة  لتجربة  قائد  مــن  عاليا  حسا  تجسد 
كل  مصلحة  تحتمه  مــا  تــجــاه  الجائحة  مواجهة 

البشر حاضرا ومستقبال.
الكلمة هي كما ذكرت بمثابة رسالة إلى ضمير 
العالم كي يستيقظ وكي يستعد ويجنب البشرية 

ما شهدته من مآس مع جائحة كورونا.
حــيــن نــقــرأ الــكــلــمــة بــدقــة نــجــد أن ســمــوه قد 
بمثابة خريطة  تعتبر  كــبــرى  جــوانــب  ثــالثــة  حــدد 
طريق أمام العالم إن كان له أن يرتقي إلى مستوى 
البشرية،  مصالح  ويــراعــي  التاريخية  المسؤولية 

هي:
1 – االستعداد للمستقبل والتخطيط الدقيق 
مــن أجـــل ذلـــك بــنــاء عــلــى الــتــجــربــة الــتــي مــر بها 

العالم مع كورونا.
التعاون والتكاتف من منطلق اإلحساس   - 2

الواجب بالمسؤولية.
3 – العدل الذي يجب أن يسود بإنهاء التفاوت 
الــكــبــيــر فـــي مــســتــويــات الــصــحــة ســــواء فـــي داخـــل 

الدولة الواحدة أو بين الدول المختلفة.
للعالم  دعــوة  سموه  أطلق  الكلمة  ختام  فــي   
بــحــمــايــة أجـــيـــال الـــيـــوم وأجـــيـــال الــمــســتــقــبــل من 
أن هــذا واجــب أخالقي  الــكــوارث واألوبــئــة واعتبار 
»إن  ــال:  قــ الــجــمــيــع. ســمــوه  بــه  أن يضطلع  يــجــب 
األمــــل يـــراودنـــا بـــأن تــتــضــافــر جــهــود دول الــعــالــم 
هذه  مــن  المستخلصة  الـــدروس  مــن  تستفيد  وأن 
الجائحة، وذلك بهدف السعي وراء جبهة موحدة 
تــخــدم الـــواجـــب األخـــالقـــي الــمــتــمــثــل فـــي حماية 
أجيال اليوم واألجيال القادمة من كوارث األوبئة«.

يحق لنا أن نعتز ونفتخر بقيادتنا وبتجربتنا 
ــدة وبــفــريــقــنــا.. فـــريـــق الــبــحــريــن  ــرائــ الــوطــنــيــة الــ

الواحد.
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السيد زهره

} محتجون يرفعون الفتات مناوئة للعسكر خالل تظاهرة الخرطوم. )أ ف ب(

ــــدى  أبـ ــاالت:  ــ ــ ــوكـ ــ ــ الـ  - ــدن  ــنــ لــ
رئيس مختبرات موديرنا تشاؤما 
المتوافرة  اللقاحات  فعالية  إزاء 
أومــيــكــرون  الــمــتــحــّور  حاليا ضــد 
فــي وقـــت تــتــضــاعــف فــيــه الــقــيــود 
الــصــحــيــة الــجــديــدة فــي الــعــالــم، 
كما حصل في المملكة المتحدة 

واليابان أمس.
ــال رئــيــس شــركــة مــوديــرنــا  وقـ
ــان بــــانــــســــل لــصــحــيــفــة  ــفــ ــيــ ــتــ ســ
البيانات  إن  تــايــمــز«  »فــايــنــنــشــال 
الحالية  اللقاحات  فعالية  بشأن 
ســــتــــكــــون مــــتــــاحــــة فــــــي غـــضـــون 
أن  إال  الــمــقــبــلــيــن،  األســـبـــوعـــيـــن 
هذا  في  متفائلين  غير  العلماء 

الصدد. 
وصــــــــّرح لــلــصــحــيــفــة: »قــــال 
تحّدثت  الــذيــن  الــعــلــمــاء  جميع 
ــن يـــكـــون  ــ ــم... )الـــــوضـــــع لـ ــ ــهـ ــ ــيـ ــ إلـ

جّيدا(«.
لكن العديد من المختبرات 
وأسترازينيكا  موديرنا  بينها  من 
وفــايــزر/بــايــونــتــيــك ونــوفــافــاكــس 
ــدرة  ــ ــي قـ ــ ــن ثـــقـــتـــهـــا فـ ــ ــت عـ ــ ــربـ ــ أعـ
لقاحاتها على مكافحة المتحّور 
أومــيــكــرون. مــن جــانــبــهــا، أعلنت 
تــعــمــل عــلــى تطوير  أنــهــا  روســـيـــا 
ــة مـــــن »ســـبـــوتـــنـــيـــك-فـــي«  نـــســـخـ
تـــســـتـــهـــدف أومـــــيـــــكـــــرون بــشــكــل 
الـــلـــقـــاح  ــن  ــكــ يــ لـــــم  إذا  خـــــــــاص، 
أمر  »وهــو  فعاال  حاليا  المتوافر 

غير مرجح«.
وأودى وباء كوفيد-19 بحياة 
ما ال يقل عن 5.206.370 شخصا 
في   2019 عام  نهاية  منذ ظهوره 
وكالة  إلحــصــاءات  وفقا  الصين، 

فرانس برس.
وهذا المتحّور الجديد الذي 
اكـــتـــشـــفـــت فــــي جــــنــــوب إفــريــقــيــا 

كل  فــي  انتشر  الماضي  األســبــوع 
إلـــى إيطاليا  كــنــدا  الـــقـــارات، مــن 
وألمانيا وإسبانيا  باليابان  مرورا 
المتحدة  والــمــمــلــكــة  والــبــرتــغــال 
ــم تـــأكـــيـــد ســــت إصـــابـــات  حـــيـــث تــ

جديدة يوم االثنين.
ــد مــن  ــ ــديـ ــ ــعـ ــ ودفـــــــــع ذلــــــــك الـ
الــرحــالت مع  إلــى تعليق  الـــدول 
جــنــوب إفــريــقــيــا وفــــرض تــدابــيــر 
وقـــائـــيـــة، وحـــّضـــت أكــثــر الــبــلــدان 
تــــزودا بــالــلــقــاحــات ســكــانــهــا على 

الحصول على جرعة ثالثة.
وفـــــي الــمــمــلــكــة الـــمـــتـــحـــدة، 
وهـــــي واحــــــــدة مــــن أكــــثــــر الـــــدول 
وفــاة(،  ألــف   145( بالوباء  تضررا 
وضع  إلزامية  فــرض  أمــس  أعيد 

ــة فـــــي وســـــائـــــل الـــنـــقـــل  ــامــ ــمــ ــكــ الــ
والــمــتــاجــر. كــذلــك أصــبــح يجب 
الــذيــن  الــمــســافــريــن  عــلــى جميع 
الخضوع  بريطانيا  إلــى  يصلون 
وحــجــر  آر«  ســــي  ــي  ــ »بــ ــبــــار  ــتــ الخــ

صحي حتى صدور النتيجة.
ــــة  ــايـ ــ ــهـ ــ واعــــــــــتــــــــــبــــــــــارا مــــــــــن نـ
هـــــــذا األســــــبــــــوع ســـتـــغـــلـــق لـــنـــدن 
ــام األشـــخـــاص غير  ــ حـــدودهـــا أمـ
 10 مــن  الــقــادمــيــن  البريطانيين 
إفريقيا  إفريقية هي جنوب  دول 
ونــامــيــبــيــا ولــيــســوتــو وإســواتــيــنــي 
وزيــمــبــابــوي وبــوتــســوانــا ومـــالوي 

وموزمبيق وزامبيا وأنجوال. 
الـــتـــي  أوروبــــــــــــــا  أن  ويــــــبــــــدو 
أصبحت منذ أسابيع بؤرة الوباء 

هــي الــقــارة األكــثــر تــضــررا حاليا 
بالمتحّور أوميكرون. 

 14 أن  ــدا  ــ ــنـ ــ ــولـ ــ هـ ــــت  ــنـ ــ ــلـ ــ وأعـ
ــوع  ــبـ ــذا األسـ ــ ــلــــوا هـ مـــســـافـــرا وصــ
ــن جـــنـــوب إفـــريـــقـــيـــا مــصــابــون  مــ
ــالـــت الــســلــطــات  بـــأومـــيـــكـــرون. وقـ
الهولندية أمس إن المتحّور كان 
منتشرا في البالد في 19 نوفمبر، 
أي قبل أسبوع تقريبا من إعالن 

جنوب إفريقيا اكتشافها. 
اكتشاف  عــن  فرنسا  وأبلغت 
في  أمــس  بأوميكرون  إصابة  أول 
جــزيــرة ال ريــونــيــون، وهــي أوصــت 
تتراوح  الــذيــن  األطــفــال  بتلقيح 
أعمارهم بين 5 سنوات و11 عاما 
ــة  ــابـ والـــمـــعـــرضـــيـــن لــخــطــر اإلصـ

ــادة مــــن الــــمــــرض.  ــ ــ ــراض حـ ــ ــأعـ ــ بـ
األوروبية  الناظمة  الهيئة  وكانت 
قـــد وافـــقـــت عــلــى تــحــصــيــن هــذه 

الفئة قبل بضعة أيام.
وفـــــي ألـــمـــانـــيـــا الـــتـــي تــشــهــد 
ــاء قــضــت  ــوبـ ــلـ ــا لـ ــعــ انـــتـــشـــارا واســ
بأن  أمــس  الدستورية  المحكمة 
التي  الجزئي  اإلغـــالق  إجـــراءات 
اتــخــذتــهــا الــحــكــومــة مــنــذ بــدايــة 
ومتناسبة،  مــبــررة  الــوبــاء  تفشي 
تشديد  أمـــام  الــطــريــق  يمهد  مــا 

إضافي للقيود. 
وفــي آســيــا، حــظــرت الــيــابــان، 
أســابــيــع مــن تخفيف  ثــالثــة  بعد 
بـــعـــض الـــقـــيـــود، »دخـــــــول جــمــيــع 
الـــرعـــايـــا األجــــانــــب« اعـــتـــبـــارا من 
أول  ــة  ــومـ ــكـ الـــحـ وأكــــــــدت  أمـــــــس. 
إصـــابـــة بـــأومـــيـــكـــرون أمــــس لــدى 

رجل عائد من ناميبيا. 
ودعــــــــــت مـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة 
ــاذ  ــخــ ــيــــة أمـــــــس إلـــــــى اتــ الــــعــــالــــمــ
ــتـــواء  إجــــــــراءات »مــنــطــقــيــة« الحـ

تفشي أوميكرون.
وأثار أوميكرون قلقا أكثر من 
دلتا  ظهور  منذ  أخــر  متحّور  أي 
الـــذي تــبــّيــن أنـــه أشـــد عـــدوى من 

متحورات كوفيد-19 السابقة. 
مـــــن جــــانــــبــــه، حـــــــذر رئـــيـــس 
االحـــتـــيـــاطـــي الـــفـــدرالـــي جــيــروم 
باول يوم االثنين من أن المتحّور 
أوميكرون قد يلقي بظالله على 
ــاد والـــتـــضـــخـــم، مــشــددا  ــتـــصـ االقـ
التوظيف  تراجع  »مخاطر  على 

والنشاط االقتصادي«. 
بأن  أمــس  الصين  أقــرت  كما 
أومـــيـــكـــرون ســيــصــّعــب اســتــضــافــة 
ــاب األولـــمـــبـــيـــة الــشــتــويــة  ــ ــعـ ــ األلـ
)4-20 فبراير 2022( لكنها أكدت 

ثقتها في نجاح الحدث.
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ب(:  ف  )أ   - واشـــنـــطـــن 
ــوم  ــ ــون يـ ــ ــاجـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ ــن الـ ــ ــلــ ــ أعــ
تحقيقًا  فــتــح  ــه  ــ أّن االثــنــيــن 
جــــــديــــــدًا فـــــي غــــــــارة جـــويـــة 
مدنيين  مقتل  عــن  أســفــرت 
فــي   ،2019 فــــي  ســــوريــــا  فــــي 
أسبوعين  بعد  تأتي  خطوة 
من تحقيق صحافي نشرته 
»نــيــويــورك تــايــمــز« واّتــهــمــت 
بأّنه  األمريكي  الجيش  فيه 
حــــاول الــتــســّتــر عــلــى وجـــود 
ضــحــايــا غــيــر مــقــاتــلــيــن في 

عداد قتلى الغارة. 
وقــــال الــمــتــحــّدث بــاســم 
إّن  كيربي  جــون  البنتاجون 
ــاع لــويــد أوســتــن  ــدفـ وزيــــر الـ
كّلف الجنرال في سالح البّر 

النظر  »إعــادة  مايكل غاريت 
ــقــة  ــــي الــــتــــقــــاريــــر الــمــتــعــّل فـ
بــالــتــحــقــيــق الــــذي ســبــق أن 
ــذه الــحــادثــة«  ــري فـــي هــ ــ ُأجــ
الــتــي وقــعــت فـــي 18 مـــارس 
2019 فــي بــلــدة الــبــاغــوز في 

شرق سوريا. 
الــذي  للتحقيق  ووفــقــًا 
»نــيــويــورك  صحيفة  أجــرتــه 
تــايــمــز« فــــإّن قــــّوة أمــريــكــّيــة 
ــمـــل فــي  ــعـ خـــــاّصـــــة كــــانــــت تـ
عملياتها  وتــحــيــط  ــا  ســـوريـ
أغــارت  بالغة  بسرّية  أحيانًا 
ــــك  ثـــــــــــالث مــــــــــــــرات فــــــــي ذلــ
الـــيـــوم عــلــى مــجــمــوعــة من 
المدنيين قرب بلدة الباغوز، 
الدولة  لتنظيم  معقل  آخــر 
اإلســالمــيــة فــي حــيــنــه، مما 
أسفر عن مقتل 70 شخصًا 

بينهم نساء وأطفال. 
أّن  كـــــيـــــربـــــي  وأوضــــــــــــــح 
ــذي  ــ ــت الــ ــ ــاريــ ــ الـــــجـــــنـــــرال غــ
ــان قـــائـــدًا لــلــقــوات الــبــرّيــة  كـ
العاملة في الشرق األوسط، 
وهو منصب لم يغادره سوى 
الضربة  قليلة من  أيام  قبل 
ــيـــجـــري خـــالل  ــة، سـ ــويــ ــجــ الــ
يـــومـــًا   90 ــا  ــاهــ أقــــصــ مـــهـــلـــة 
الضربة  تشمل  ال  مــراجــعــة 
فحسب وإّنما أيضًا الطريقة 
التحقيق  فيها  أجــري  التي 
األوّلي بشأنها وكيفية إبالغ 
التسلسل الهرمي العسكري 

بحيثياتها. 
باسم  للمتحّدث  ووفــقــًا 
فإّن  األمريكية  الدفاع  وزارة 
الــتــحــقــيــق الـــجـــديـــد الــــذي 
ســيــجــريــه الــجــنــرال غــاريــت 
سيرّكز خصوصًا على ما إذا 
كانت الضربة قد انتهكت أّيًا 
الحرب، وكذلك  من قوانين 
كــانــت  إذا  مــــا  ــلـــى  عـ أيــــضــــًا 
تــدابــيــر حــمــايــة الــمــدنــيــيــن 
الــمــفــتــرض اّتـــبـــاعـــهـــا وفــقــًا 
أجريت  سابقة  لتحقيقات 
ــد تـــّم  فــــي هـــــذه الـــمـــأســـاة قــ

اّتباعها بالفعل. 
وأوضــــــــــــح كــــيــــربــــي أّنــــــه 

ــلـــى  ــــن أيــــــــضــــــــًا عـ ــّيـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــيـ ــ سـ
ــــذي ســيــجــريــه  الــتــحــقــيــق الـ
الــجــنــرال غــاريــت أن يــحــّدد 
عقوبات  هناك  كانت  إذا  ما 
ينبغي أن ُتّتخذ وما إذا كانت 
هناك إجراءات مّتبعة ينبغي 
ل. وكان تحقيق أّولي  أن ُتعدَّ
ــه الـــقـــيـــادة الــمــركــزّيــة  ــرتـ أجـ
األمــريــكــّيــة »ســنــتــكــوم« التي 
ــيـــات  ــلـ ــمـ ــعـ تـــــشـــــرف عــــلــــى الـ
الــعــســكــريــة األمــريــكــيــة في 
الــشــرق األوســـط قــد خلص 
التي  الجوية  الغارة  أّن  إلــى 
ذلك  في  الباغوز  استهدفت 
اليوم تّمت في إطار »الدفاع 
المشروع عن النفس« وكانت 
»متناسبة« و»اّتخذت خاللها 
الستبعاد  مالئمة  خــطــوات 

إمكانية وجود مدنيين«. 
ــيــــق  ــتــــحــــقــ وأضــــــــــــــــاف الــ
مـــن  بـــــعـــــضـــــًا  أّن  األولــــــــــــــي 
الـــنـــســـاء واألطــــفــــال »ســـــواًء 
تلّقنوها  عــقــيــدة  عــلــى  بــنــاًء 
الشخصي،  على خيارهم  أو 
ــل الــــســــالح فــي  ــمـ قــــــــــّرروا حـ
لم  وبــالــتــالــي  المعركة  هــذه 
يـــكـــن بـــاإلمـــكـــان اعــتــبــارهــم 
وبحسب  مدنيين«.  محض 
ــإّن  ــ ــورك تــــايــــمــــز« فــ ــ ــويــ ــ ــيــ ــ »نــ
القّوات  وحدة  شّنتها  الغارة 
ــورس  ــ ــــك فـ ــاسـ ــ الــــخــــاّصــــة »تـ
ســوريــا  ــّوات  قــ مــن  9« بطلب 

الديمقراطّية. 
ــإّن  ــًا لــســنــتــكــوم فــ ــ ــقـ ــ ووفـ
ــًا لــــــقــــــوات ســــوريــــا  ــ ــعــ ــ ــوقــ ــ »مــ
ــان تــحــت  ــ الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة كـ
نـــــيـــــران كـــثـــيـــفـــة ومــــعــــّرضــــًا 
ــر االجــــــــتــــــــيــــــــاح، مـــا  ــ ــــطـ ــــخـ لـ
ــى غــــــــــــارات جـــويـــة  ــ ــدعـ ــ ــتـ ــ اسـ
دفاعية على مواقع مقاتلي 
اإلسالمية«،  الــدولــة  تنظيم 
ســـوريـــا  قــــــوات  أّن  مـــضـــيـــفـــًا 
ــة وقـــــــــوات  ــ ــيـ ــ ــراطـ ــ ــقـ ــ ــمـ ــ ــديـ ــ الـ
ــة عــلــى  ــاصـ الـــعـــمـــلـــيـــات الـــخـ
وجــود  عــن  تبلغ  لــم  األرض 

أّي مدنّيين في المنطقة.

البنتاج�ون يحق�ق ف�ي غ�ارة جوي�ة ُقت�ل 

2019 ف�ي  �س�وريا  ف�ي  مدني�ون  فيه�ا 

ألمانية أمس  )أ ف ب(: قضت محكمة   - فرانكفورت 
تنظيم  مــن  عــراقــي  على  الحياة  مــدى  بالسجن  الــثــالثــاء 
ــــش( بــعــد إدانـــتـــه بتهمة ارتــكــاب  الـــدولـــة اإلســالمــيــة )داعـ
»إبادة« في حق اإليزيديين، في حكم هو األول من نوعه في 
العالم. واعتبر قضاة محكمة فرانكفورت أن طه الجميلي 
إلى  أفضت  اإلنسانية  وجــرائــم ضــد  اإلبـــادة  بتهم  »مــذنــب 

الوفاة«. 
االعــتــراف  فــي  أساسيا  الحكم  هــذا  يكون  أن  ويتوقع 
بالفظائع التي ارتكبها تنظيم الدولة اإلسالمية في حق 
هــذه األقــلــيــة الناطقة بــالــكــرديــة. وهــي الــمــرة األولـــى في 
في  المرتكبة  الفظائع  بــأن  محكمة  تقضي  التي  العالم 
أن  »اإلبــادة« كما سبق  إلى مستوى  حق اإليزيديين ترقى 

وصفها محققون من األمم المتحدة. 
وتوقفت تالوة الحكم بعيد النطق بالعقوبة إذ أغمي 
على المتهم. وأدين العراقي طه الجميلي الذي انضم إلى 
ترك  بتهمة   2013 عام  اإلسالمية  الدولة  تنظيم  صفوف 
تموت عطشا في  العمر  الخامسة من  في  إيزيدية  طفلة 
اشتراها  بعدما  العراق  الفلوجة في  صيف عام 2015 في 

مع والدتها »كسبية« على ما أفادت جهة االدعاء. 
السابقة  زوجته  على  نفسها حكم  التهمة  إطــار  وفــي 
الماضي  الشهر  ســنــوات  عشر  بالسجن  فينيش  جنيفير 
بعد إدانتها بتهمة ارتكاب »جريمة ضد اإلنسانية أدت إلى 
الرئيسية  الشاهدة  الطفلة  والــدة  وروت  الطفلة.  مقتل« 

أمام المحكمة المأساة التي عانتها طفلتها »وهي معّلقة 
إلى  المنزل وسط حرارة »تصل أحيانا  على نافذة« خارج 

أكثر من 50 درجة مئوية« على ما ذكرت النيابة العامة. 
»عوقبت«  المعاملة  لــســوء  بــاســتــمــرار  تعرضها  فبعد 
اإليــزيــديــون  ويقطن  ســريــرهــا.  على  تبولت  ألنــهــا  الــفــتــاة 
العراق  أقلية ناطقة بالكردية في مناطق في شمال  وهم 
ويتعرضون  باطنية.  توحيدية  ديانة  ويعتنقون  وســوريــا، 
منذ قرون لالضطهاد على أيدي متطّرفين. وجعل تنظيم 
الرجال  مئات  وقتل  سبايا  اإليزيديات  اإلسالمية  الدولة 
في  العراق  غرب  في شمال  منطقة سنجار  اجتاح  بعدما 

أغسطس 2014. 
أمل  بينهم  الطفلة ثالثة محامين من  والــدة  ويمثل 
كلوني. وترأست المحامية اللبنانية البريطانية مع نادية 
مراد الحائزة جائزة نوبل للسالم وإحدى سبايا التنظيم 
وتنتمي إلى البلدة نفسها مثل الضحية حملة لالعتراف 

بهذه الجرائم على أنها إبادة. 
ــبـــت نـــاديـــة مــــراد الــحــائــزة أمـــس بــالــحــكــم األول  ورّحـ
مــن نــوعــه الـــصـــادر فــي ألــمــانــيــا بــحــق عــراقــي مــن تنظيم 
اإليزيديين،  بحق  إبــادة  ارتكاب  بتهمة  اإلسالمية  الدولة 
التنظيم  إحدى سبايا  وأكــدت مراد  »انتصار«.  أنه  معتبرًة 
والشخصية اإليزيدية المعروفة عالمًيا في بيان أن »هذا 
الــحــكــم هــو انــتــصــار للناجين مــن اإلبــــادة والــنــاجــيــن من 

العنف الجنسي ومجمل المجتمع اإليزيدي«.

تظاهرات حا�سدة في الخرطوم للمطالبة بت�سليم الحكم ل�سلطة مدنية

اأدي���ن  داع�����ش  تنظيم  م��ن  ل��ع��راق��ي  ال��ح��ي��اة  م���دى  ال�����س��ج��ن 

ف���ي األ��م��ان��ي��ا ب���ارت���ك���اب »اإب��������ادة« ف���ي ح���ق الإي��زي��دي��ي��ن

} الداعشي طه الجميلي لدى وصوله إلى المحكمة. )رويترز(

قــوات  الـــوكـــاالت: أطلقت   – الــخــرطــوم 
المسيل  الـــغـــاز  قــنــابــل  الــســودانــيــة  األمــــن 
المتظاهرين  آالف  لتفريق  أمــس  للدموع 
لسلطة  الحكم  بتسليم  يطالبون  الــذيــن 

مدنية، بحسب ما قال شهود عيان. 
بأن  بــرس  فرانس  وكالة  الشهود  وأفــاد 
قوات األمن أطلقت الغاز على المحتجين 
بالقرب من القصر الرئاسي في الخرطوم. 
وتــأتــي احــتــجــاجــات األمـــس بــعــد أكتر 
مـــن شــهــر عــلــى إجــــــــراءات الــعــســكــر الــتــي 
نــفــذهــا قــائــد الــجــيــش الــســودانــي الــفــريــق 
الــخــامــس  فـــي  الـــبـــرهـــان  أول عــبــدالــفــتــاح 
والـــعـــشـــريـــن مــــن أكـــتـــوبـــر عـــنـــدمـــا حــــل كــل 
ــات الــســلــطــة االنـــتـــقـــالـــيـــة وأطـــــاح  مـــؤســـسـ
كـــان يتقاسم  الــذيــن  الــمــدنــيــيــن  بــشــركــائــه 
مــعــهــم الــســلــطــة بــمــوجــب اتــفــاق أبــــرم عــام 

2019 عقب إطاحة عمر البشير. 
ومــــنــــذ ذلـــــك الـــحـــيـــن، تـــشـــهـــد شـــــوارع 
الــعــاصــمــة وبــعــض الـــواليـــات احــتــجــاجــات 

مستمرة تطالب بالحكم المدني. 
مــجــددا  الــمــتــظــاهــريــن  آالف  وهـــتـــف 
أمس في الخرطوم »ال شراكة وال تفاوض«، 
وطالب آخرون بعودة الجنود إلى ثكناتهم. 
وقـــــــــال مـــحـــمـــد عـــــــالء الــــــديــــــن، أحــــد 
برس  لفرانس  الــخــرطــوم  فــي  المحتجين 

»أتظاهر للمطالبة بإسقاط العسكر«. 
وتــزامــنــا مــع قـــــرارات الــبــرهــان الشهر 
الماضي، تم اعتقال رئيس الوزراء عبداهلل 
أعـــضـــاء حكومته  مـــن  والــعــديــد  حـــمـــدوك 
إلــى  ــاد  عــ أن حـــمـــدوك  إال  والــســيــاســيــيــن، 
في  ُأبـــرم  سياسي  اتــفــاق  بموجب  السلطة 
يرض  لــم  نوفمبر  مــن  والعشرين  الــحــادي 

الجميع ووصفه البعض بأنه »خيانة«. 
ــراج عــن بعض  ــ وبــعــد االتـــفـــاق تــم اإلفـ
الــــــــوزراء والــســيــاســيــيــن الــمــوقــوفــيــن وتــم 
وبدا   ،2023 في  االنتخابات  موعد  تحديد 
المجتمع  لمطالب  استجاب  الــبــرهــان  أن 

الوقت  بالهيمنة في  الدولي مع احتفاظه 
ذاته على سلطات المرحلة االنتقالية. 

والــســبــت، أعــلــن حــمــدوك إقــالــة قائد 
الشرطة ومساعده بعد أن وصلت حصيلة 
قتلى االحتجاجات إلى 43 شخصا نتيجة 

قمع التظاهرات المعارضة للعسكر. 
ورغم أن الشرطة نفت قيامها بإطالق 
النار على المتظاهرين فإن نقابات أطباء 
اتهمت قوات األمن بأنها »استهدفت رؤوس 
بالرصاص  المتظاهرين  وصــدور«  وأعناق 
ــي كـــمـــا أطـــلـــقـــت الـــغـــاز  ــاطـ ــطـ ــمـ الـــحـــي والـ

المسيل للدموع عليهم. 

ــع عــلــى االتــفــاق  ــه وقـ ــال حــمــدوك إنـ قـ
السياسي من أجل »حقن دماء السودانيين«، 
وطالب بلقاء العديد من نشطاء المجتمع 
المدني في مختلف الواليات واألكاديميين 
أخرى  جهة  من  جــديــدة.  حكومة  لتشكيل 
قــدم األســبــوع الماضي 12 وزيــرا من أصل 
التي  والتغيير«  الحرية  »قوى  17 من كتلة 
ــدنـــي اســـتـــقـــاالتـــهـــم مــن  تـــطـــالـــب بــحــكــم مـ
رافضين  الــبــرهــان،  أقــالــهــا  الــتــي  الحكومة 
اســتــراتــيــجــيــة الـــحـــوار مـــع الــجــيــش الــتــي 

اعتمدها حمدوك. 
الكيان  المهنيين،  واألحــد، دعا تجمع 

فــي  مـــحـــوريـــا  دورا  لـــعـــب  الــــــذي  الـــمـــهـــنـــي 
البشير في  التي أسقطت عمر  االنتفاضة 
السوداني  الشعب  »جماهير   ،2019 ابــريــل 
ــام، والـــعـــامـــالت  ــ وقـــــــواه الـــثـــوريـــة بــشــكــل عــ
والــعــامــلــيــن بـــأجـــر والـــقـــطـــاعـــات الــمــهــنــيــة 
الفعالة  والمشاركة  للخروج  بشكل خاص، 

في المواكب المليونية الثالثاء«. 
صفحته  على  نشره  بيان  في  وأضــاف 
الشوارع  »احتالل  فيسبوك  على  الرسمية 
هــو الـــرد الــنــاصــع والــجــواب الــحــاســم على 

ترهات االنقالبيين«. 

بن  سلمان  األمــيــر  سمو  ألقاها  التي  الكلمة 
حــمــد آل خــلــيــفــة ولـــي الــعــهــد رئــيــس الــــــوزراء في 
العالمية  الــصــحــة  لمنظمة  االستثنائية  الــــدورة 
أمامها  يتوقف  أن  يجب  كلمة  عــاديــة..  غير  كلمة 
كي  العالم  ضمير  إلــى  كلمة  هي  مــطــوال..  العالم 

يستيقظ.
الكلمة اتسمت بالمصارحة والوضوح والحزم 
والروح اإلنسانية وتمثل مرشدا ودليال للمستقبل.
المستحق  واالعــتــزاز  الفخر  تجسد  والكلمة 
الــفــريــدة في  الــعــالــمــيــة  الــبــحــريــن  تــمــامــا بتجربة 
وما يجب  والتعامل معها  كورونا  مواجهة جائحة 

أن يتعلمه العالم منها.
حـــول ثالثة  دارت  ســلــمــان  األمــيــر  ســمــو  كلمة 
محاور كبرى، كل محور منها له أهمية استثنائية 

في حد ذاته.
المحور األول: التنبيه إلى أن العالم كله يدفع 
للتقصير  باهظا  ثمنا  كــورونــا  جائحة  مــع  الــيــوم 
وعدم االستعداد أو التخطيط لمثل هذه الجائحة 
أكثر  الصحة.  خبراء  وتحذيرات  نــداءات  وتجاهل 
مــن خمسة مــاليــيــن مــن الــبــشــر فــقــدوا أرواحــهــم، 
ــشـــرت مــعــلــومــات  ــتـ وانــــهــــارت أنــظــمــة صــحــيــة، وانـ

مضللة، واضطربت األسواق.
أنــه ليس هــنــاك مفر  تأكيد  الــثــانــي:  الــمــحــور 
أمام العالم سوى أن يتعلم دروس ما جرى ويستعد 

للمستقبل بناء على ذلك.
ســمــوه دعــا الــعــالــم إلــى اعــتــبــار أن االســتــعــداد 
لــلــجــائــحــات الــعــالــمــيــة مــن أمــثــال كـــورونـــا مسألة 
أمــــن عــالــمــي مــثــلــهــا فـــي ذلــــك مــثــل الــتــهــديــدات 
على  وبناء  العالم.  يواجهها  التي  الجيوسياسية 
ذلــك أطــلــق ســمــوه الــدعــوة إلــى بــنــاء نــظــام صحي 

عالمي مبني على الدروس التي تعلمناها. 
ســـمـــوه يـــدعـــو إلــــى االرتــــقــــاء بــقــضــيــة األمـــن 

الصحي للشعوب إلى مستوى األولوية الكبرى.
المحور الثالث: دعوة العالم إلى دراسة تجربة 
واالستفادة  والتعلم  كورونا  مواجهة  في  البحرين 

منها.
ســـمـــوه قــــدم فـــي كــلــمــتــه عـــرضـــا مــكــثــفــا جــدا 
لــتــجــربــة الــبــحــريــن وأبـــعـــادهـــا ومــقــومــاتــهــا وســر 

نجاحها الرائد، والتي تتلخص في:
1 – بعد النظر والرؤية االستباقية واالستعداد 
العمليات  غــرفــة  تشكيل  تــم  حــيــث  جدا?  الــمــبــكــر 
الــمــركــزيــة قــبــل شــهــر كــامــل مــن ظــهــور أول حالة 
مع  للتعامل  مسبقا  الــخــطــط  وضـــع  وتـــم  كــورونــا 

الجائحة.
والمسؤولية  الواحد  الفريق  بروح  العمل   –  2
الجماعية التي أبدتها كل قوى المجتمع وما كان 

الناجح مع  التعامل  كبير جدا في  اثر  لذلك من 
الجائحة.

الصحية  بالحالة  فقط  ليس  االهــتــمــام   -  3
من  القدر  وبنفس  أيضا  وإنما  الجائحة  ظل  في 

االهتمام بالصحة االقتصادية والنفسية.
ــانـــت الـــنـــتـــائـــج الــمــبــهــرة  ــذا كـ ــ مــحــصــلــة كــــل هـ
إذ سجلت  كله،  العالم  باعتراف  البحرين  لتجربة 
ما  وتم تطعيم  العالم  في  التعافي  أعلى معدالت 
االستقرار  إلــى  باإلضافة  السكان  من   %93 نسبته 

االجتماعي والنفسي.
الــوزراء  رئيس  العهد  ولي  كان سمو  باختصار 
البحرين  تــجــربــة  أن  ــى  إلـ يــنــبــه  أن  عــلــى  حــريــصــا 
ويتعلم  الــعــالــم  يــدرســهــا  أن  يــجــب  ورائــــدة  ملهمة 

منها.
كما نرى، كلمة سمو ولي العهد رئيس الوزراء 
في  ملهمة  لتجربة  قائد  مــن  عاليا  حسا  تجسد 
كل  مصلحة  تحتمه  مــا  تــجــاه  الجائحة  مواجهة 

البشر حاضرا ومستقبال.
الكلمة هي كما ذكرت بمثابة رسالة إلى ضمير 
العالم كي يستيقظ وكي يستعد ويجنب البشرية 

ما شهدته من مآس مع جائحة كورونا.
حــيــن نــقــرأ الــكــلــمــة بــدقــة نــجــد أن ســمــوه قد 
بمثابة خريطة  تعتبر  كــبــرى  جــوانــب  ثــالثــة  حــدد 
طريق أمام العالم إن كان له أن يرتقي إلى مستوى 
البشرية،  مصالح  ويــراعــي  التاريخية  المسؤولية 

هي:
1 – االستعداد للمستقبل والتخطيط الدقيق 
مــن أجـــل ذلـــك بــنــاء عــلــى الــتــجــربــة الــتــي مــر بها 

العالم مع كورونا.
التعاون والتكاتف من منطلق اإلحساس   - 2

الواجب بالمسؤولية.
3 – العدل الذي يجب أن يسود بإنهاء التفاوت 
الــكــبــيــر فـــي مــســتــويــات الــصــحــة ســــواء فـــي داخـــل 

الدولة الواحدة أو بين الدول المختلفة.
للعالم  دعــوة  سموه  أطلق  الكلمة  ختام  فــي   
بــحــمــايــة أجـــيـــال الـــيـــوم وأجـــيـــال الــمــســتــقــبــل من 
أن هــذا واجــب أخالقي  الــكــوارث واألوبــئــة واعتبار 
»إن  ــال:  قــ الــجــمــيــع. ســمــوه  بــه  أن يضطلع  يــجــب 
األمــــل يـــراودنـــا بـــأن تــتــضــافــر جــهــود دول الــعــالــم 
هذه  مــن  المستخلصة  الـــدروس  مــن  تستفيد  وأن 
الجائحة، وذلك بهدف السعي وراء جبهة موحدة 
تــخــدم الـــواجـــب األخـــالقـــي الــمــتــمــثــل فـــي حماية 
أجيال اليوم واألجيال القادمة من كوارث األوبئة«.
يحق لنا أن نعتز ونفتخر بقيادتنا وبتجربتنا 
ــدة وبــفــريــقــنــا.. فـــريـــق الــبــحــريــن  ــرائــ الــوطــنــيــة الــ

الواحد.

ر�سالة الأمير �سلمان
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السيد زهره

} محتجون يرفعون الفتات مناوئة للعسكر خالل تظاهرة الخرطوم. )أ ف ب(

ــــدى  أبـ ــاالت:  ــ ــ ــوكـ ــ ــ الـ  - ــدن  ــنــ لــ
رئيس مختبرات موديرنا تشاؤما 
المتوافرة  اللقاحات  فعالية  إزاء 
أومــيــكــرون  الــمــتــحــّور  حاليا ضــد 
فــي وقـــت تــتــضــاعــف فــيــه الــقــيــود 
الــصــحــيــة الــجــديــدة فــي الــعــالــم، 
كما حصل في المملكة المتحدة 

واليابان أمس.
ــال رئــيــس شــركــة مــوديــرنــا  وقـ
ــان بــــانــــســــل لــصــحــيــفــة  ــفــ ــيــ ــتــ ســ
البيانات  إن  تــايــمــز«  »فــايــنــنــشــال 
الحالية  اللقاحات  فعالية  بشأن 
ســــتــــكــــون مــــتــــاحــــة فــــــي غـــضـــون 
أن  إال  الــمــقــبــلــيــن،  األســـبـــوعـــيـــن 
هذا  في  متفائلين  غير  العلماء 

الصدد. 
وصــــــــّرح لــلــصــحــيــفــة: »قــــال 
تحّدثت  الــذيــن  الــعــلــمــاء  جميع 
ــن يـــكـــون  ــ ــم... )الـــــوضـــــع لـ ــ ــهـ ــ ــيـ ــ إلـ

جّيدا(«.
لكن العديد من المختبرات 
وأسترازينيكا  موديرنا  بينها  من 
وفــايــزر/بــايــونــتــيــك ونــوفــافــاكــس 
ــدرة  ــ ــي قـ ــ ــن ثـــقـــتـــهـــا فـ ــ ــت عـ ــ ــربـ ــ أعـ
لقاحاتها على مكافحة المتحّور 
أومــيــكــرون. مــن جــانــبــهــا، أعلنت 
تــعــمــل عــلــى تطوير  أنــهــا  روســـيـــا 
ــة مـــــن »ســـبـــوتـــنـــيـــك-فـــي«  نـــســـخـ
تـــســـتـــهـــدف أومـــــيـــــكـــــرون بــشــكــل 
الـــلـــقـــاح  ــن  ــكــ يــ لـــــم  إذا  خـــــــــاص، 
أمر  »وهــو  فعاال  حاليا  المتوافر 

غير مرجح«.
وأودى وباء كوفيد-19 بحياة 
ما ال يقل عن 5.206.370 شخصا 
في   2019 عام  نهاية  منذ ظهوره 
وكالة  إلحــصــاءات  وفقا  الصين، 

فرانس برس.
وهذا المتحّور الجديد الذي 
اكـــتـــشـــفـــت فــــي جــــنــــوب إفــريــقــيــا 

كل  فــي  انتشر  الماضي  األســبــوع 
إلـــى إيطاليا  كــنــدا  الـــقـــارات، مــن 
وألمانيا وإسبانيا  باليابان  مرورا 
المتحدة  والــمــمــلــكــة  والــبــرتــغــال 
ــم تـــأكـــيـــد ســــت إصـــابـــات  حـــيـــث تــ

جديدة يوم االثنين.
ــد مــن  ــ ــديـ ــ ــعـ ــ ودفـــــــــع ذلــــــــك الـ
الــرحــالت مع  إلــى تعليق  الـــدول 
جــنــوب إفــريــقــيــا وفــــرض تــدابــيــر 
وقـــائـــيـــة، وحـــّضـــت أكــثــر الــبــلــدان 
تــــزودا بــالــلــقــاحــات ســكــانــهــا على 

الحصول على جرعة ثالثة.
وفـــــي الــمــمــلــكــة الـــمـــتـــحـــدة، 
وهـــــي واحــــــــدة مــــن أكــــثــــر الـــــدول 
وفــاة(،  ألــف   145( بالوباء  تضررا 
وضع  إلزامية  فــرض  أمــس  أعيد 

ــة فـــــي وســـــائـــــل الـــنـــقـــل  ــامــ ــمــ ــكــ الــ
والــمــتــاجــر. كــذلــك أصــبــح يجب 
الــذيــن  الــمــســافــريــن  عــلــى جميع 
الخضوع  بريطانيا  إلــى  يصلون 
وحــجــر  آر«  ســــي  ــي  ــ »بــ ــبــــار  ــتــ الخــ

صحي حتى صدور النتيجة.
ــــة  ــايـ ــ ــهـ ــ واعــــــــــتــــــــــبــــــــــارا مــــــــــن نـ
هـــــــذا األســــــبــــــوع ســـتـــغـــلـــق لـــنـــدن 
ــام األشـــخـــاص غير  ــ حـــدودهـــا أمـ
 10 مــن  الــقــادمــيــن  البريطانيين 
إفريقيا  إفريقية هي جنوب  دول 
ونــامــيــبــيــا ولــيــســوتــو وإســواتــيــنــي 
وزيــمــبــابــوي وبــوتــســوانــا ومـــالوي 

وموزمبيق وزامبيا وأنجوال. 
الـــتـــي  أوروبــــــــــــــا  أن  ويــــــبــــــدو 
أصبحت منذ أسابيع بؤرة الوباء 

هــي الــقــارة األكــثــر تــضــررا حاليا 
بالمتحّور أوميكرون. 

 14 أن  ــدا  ــ ــنـ ــ ــولـ ــ هـ ــــت  ــنـ ــ ــلـ ــ وأعـ
ــوع  ــبـ ــذا األسـ ــ ــلــــوا هـ مـــســـافـــرا وصــ
ــن جـــنـــوب إفـــريـــقـــيـــا مــصــابــون  مــ
ــالـــت الــســلــطــات  بـــأومـــيـــكـــرون. وقـ
الهولندية أمس إن المتحّور كان 
منتشرا في البالد في 19 نوفمبر، 
أي قبل أسبوع تقريبا من إعالن 

جنوب إفريقيا اكتشافها. 
اكتشاف  عــن  فرنسا  وأبلغت 
في  أمــس  بأوميكرون  إصابة  أول 
جــزيــرة ال ريــونــيــون، وهــي أوصــت 
تتراوح  الــذيــن  األطــفــال  بتلقيح 
أعمارهم بين 5 سنوات و11 عاما 
ــة  ــابـ والـــمـــعـــرضـــيـــن لــخــطــر اإلصـ

ــادة مــــن الــــمــــرض.  ــ ــ ــراض حـ ــ ــأعـ ــ بـ
األوروبية  الناظمة  الهيئة  وكانت 
قـــد وافـــقـــت عــلــى تــحــصــيــن هــذه 

الفئة قبل بضعة أيام.
وفـــــي ألـــمـــانـــيـــا الـــتـــي تــشــهــد 
ــاء قــضــت  ــوبـ ــلـ ــا لـ ــعــ انـــتـــشـــارا واســ
بأن  أمــس  الدستورية  المحكمة 
التي  الجزئي  اإلغـــالق  إجـــراءات 
اتــخــذتــهــا الــحــكــومــة مــنــذ بــدايــة 
ومتناسبة،  مــبــررة  الــوبــاء  تفشي 
تشديد  أمـــام  الــطــريــق  يمهد  مــا 

إضافي للقيود. 
وفــي آســيــا، حــظــرت الــيــابــان، 
أســابــيــع مــن تخفيف  ثــالثــة  بعد 
بـــعـــض الـــقـــيـــود، »دخـــــــول جــمــيــع 
الـــرعـــايـــا األجــــانــــب« اعـــتـــبـــارا من 
أول  ــة  ــومـ ــكـ الـــحـ وأكــــــــدت  أمـــــــس. 
إصـــابـــة بـــأومـــيـــكـــرون أمــــس لــدى 

رجل عائد من ناميبيا. 
ودعــــــــــت مـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة 
ــاذ  ــخــ ــيــــة أمـــــــس إلـــــــى اتــ الــــعــــالــــمــ
ــتـــواء  إجــــــــراءات »مــنــطــقــيــة« الحـ

تفشي أوميكرون.
وأثار أوميكرون قلقا أكثر من 
دلتا  ظهور  منذ  أخــر  متحّور  أي 
الـــذي تــبــّيــن أنـــه أشـــد عـــدوى من 

متحورات كوفيد-19 السابقة. 
مـــــن جــــانــــبــــه، حـــــــذر رئـــيـــس 
االحـــتـــيـــاطـــي الـــفـــدرالـــي جــيــروم 
باول يوم االثنين من أن المتحّور 
أوميكرون قد يلقي بظالله على 
ــاد والـــتـــضـــخـــم، مــشــددا  ــتـــصـ االقـ
التوظيف  تراجع  »مخاطر  على 

والنشاط االقتصادي«. 
بأن  أمــس  الصين  أقــرت  كما 
أومـــيـــكـــرون ســيــصــّعــب اســتــضــافــة 
ــاب األولـــمـــبـــيـــة الــشــتــويــة  ــ ــعـ ــ األلـ
)4-20 فبراير 2022( لكنها أكدت 

ثقتها في نجاح الحدث.
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هاجروا و�ضاعوا 
و�ضيعوا ت�ضارلين

كشخص عاش حينا من الدهر في دولة أوربية وزار العديد 
الغربية، أستطيع أن اهتف ملء فمي بأن مقولة  من الدول 
الكثيرين  ألسنة  التي تجيء على  قّل مقداره،  داره  فارق  من 
واألمريكي  األوروبــــي  الــغــرب  ففي  تماما،  صائبة  الــعــرب  مــن 
قد ال يفارق العربي، مسلما كان أم مسيحيا، مقداره بل قد 
التطرف  ظواهر  شهدت  ومهما  فمجتمعاتنا  عافيته،  يفارق 
والــدعــدشــة، تبقى آمــنــة إلـــى حــد كــبــيــر، فــا يــوجــد فيها ما 
يسمى بالقاتل المتسلسل أي الذي يتخصص في قتل عدد 
كبير من الناس ال تربطهم به أي عاقة وال ظاهرة آكل البشر 
للحوم البشر، بل ان جرائم مثل االغتصاب نادرة الحدوث في 
المجتمعات العربية واألفريقية، ولكن بعض المهاجرين إلى 

الغرب قد يلتقطوا فيروس الجرائم البشعة.
انظر هذه الواقعة المتعلقة بالفتاة البريطانية تشارلين 
نعم  أبــدا.  بعدها  ولم تظهر  الوجود  اختفت من  التي  داونــز 
أحد  من  ما  ولكن  مقتولة،  ماتت  أنها  الجميع الحقا  عــرف 
رأى أو عثر على جثتها رغم أن الشرطة والقضاء كمشوا من 
بيتها  مغادرة  بعد  فيها  شوهدت  منطقة  آخــر  وكانت  قتلها، 
باكبول  في مدينة  اآلسيوية  بالمطاعم  تعج  التي  تلك  هي 
القضاء  أمــام  مثل  قليلة  بأشهر  اختفائها  وبعد  السياحية. 
والــشــاورمــا،  للكباب  مطعم  فــي  يعمل  الـــذي  البطيخي  إيـــاد 
إيراني اسمه محمد روشي. وما حدث  يملكه رجل من أصل 
شقيق  أبلغ  تشارلين  اختفاء  من  عامين  نحو  وبعد  أنــه  هو 
إياد وروشي مارسا الجنس مع  أن  إياد البطيخي صديقا له 
تشارلين ثم قتاها. الصديق أبلغ الشرطة بما سمع وقامت 
الــشــرطــة بـــدورهـــا بــــزرع أجــهــزة تــنــصــت فــي الــمــطــعــم ومــكــان 
سكنى إياد وروشي، وحصلت على إفادات بصوتيهما. وإذا كنت 
في مطعم  اللحوم  وتناولت  باكبول  زرت  قد  القارئ  عزيزي 

يحمل اسم »فاني بويز« فا تواصل قراءة السطور التالية.
ــي بــأن  ــ ــاد وروشــ ــ فـــي الــتــســجــيــات الــصــوتــيــة يــتــبــاهــى إيـ
تشارلين راحت مع الكباب، يعني تم تقطيع لحمها وخلطه 
مـــع لــحــوم الــمــواشــي وبــيــعــه لــلــزبــائــن كــلــحــم مــشــوي وكفتة 
وشاورما. الغريب في األمر أن تشارلين التي تنتمي إلى عائلة 
مفككة كانت تتباهى بأنها تحصل على وجبات مجانية ببيع 
جسدها، ومن ثم فليس من المفهوم لماذا تعرضت للذبح؟ 
أعني أنها ليست من النوع الذي يبلغ الشرطة بأنها تعرضت 
العتداء جنسي، ألنها تستجدي مثل ذلك االعتداء وتعتبره 
»أكـــل عــيــش«. أم هــل كــانــت هــنــاك أزمـــة لــحــوم فــي بــاكــبــول؟ 
على  االنــحــطــاط  يــمــارســون  عندنا  المطاعم  جماعة  بعض 
يبيعون  فهم  وصــاحــبــه(  بالبطيخي  مقارنة  )نسبيا  خفيف 
لحوم الحمير للشاورما ولحوم القطط كأرانب ودجاج. وفي 
الخرطوم اعتقلوا قبل سنوات وافدا إفريقيا يصنع الشاورما 

من لحوم الكاب.
مــن جماعتنا،  اسمه  مــن  واضــح  هــو  كما  البطيخي  إيــاد 
ونال الجنسية البريطانية.. وهو واحد من بين مئات اآلالف 
من الشبان العرب والمسلمين الذين طاروا فرحا ألنهم نالوا 
»راحوا فيها«.. لم يهتموا  حق اإلقامة في بلد غربي، ثم.... 
كل  ظــل  بــل  مهنية،  أو  فنية  مــهــارات  باكتساب  وال  بالتعليم 
ولدوا في حضنها،  التي  الثقافة  »قيود«  همهم االنفات من 
والتزلج في حلبات أندية الديسكو، والتفنن في التحايل على 
القوانين للحصول على إعانات تجعلهم يتمتعون بالبطالة، 
الــمــخــدرات  وتــرويــج  بــل  الــفــتــيــات،  واصــطــيــاد  للعبث  للتفرغ 
دخلوا  زوجــيــن  مــن  أكثر  أعــرف  المالية..  مداخيلهم  لــزيــادة 
بريطانيا كاجئين سياسيين ثم ذهبوا إلى سفارات بلدانهم 
وتطلقوا.. وفور الطاق تحصل الزوجة على مسكن منفصل 
الزوجية  بيت  في  يعيشان  ويظان  يرغب  لمن  تأجيره  يتم 
البريطانية  الحكومة  على  »ضحكنا  يعلنان  وهما  األصــلــي 
انه  أو سوء حظ من يفعلون ذلك  بطاق شكلي«.. ولحسن 
الــزنــا.. المدن  م  قــانــون فــي بريطانيا يــحــرم ويــجــرِّ يــوجــد  ال 
في  يتخصصون  عــرب  شبان  عصابات  من  تشكو  االسترالية 
اخــتــطــاف واغــتــصــاب الــبــنــات )وال مــجــال لــلــزعــم بـــأن هــذه 
مؤامرة إلشانة سمعة الجالية العربية هناك فأسماء عشرات 
في  بانتظام  تظهر  العرب  الشبان  من  والمدانين  المتهمين 
وســائــل اإلعـــام األســتــرالــيــة(.. كــل مــن يـــزور عاصمة غربية 
الــذيــن يحسبون  الــعــرب  والسياح  الـــزوار  بـــاآلالف مــن  يلتقي 
يأتي  حتى  واأليـــام  الشهور  يحسبن  العواصم  تلك  نساء  أن 
أن  يحسبون  أخـــرى  بعبارة  الــســيــاحــة..  مــواســم  فــي  الفحول 
فيطاردونهن  داعــــرات..  فــاجــرات  جميعهن  الــخــواجــات  نساء 
بأساليب فظة وفجة، ولكن يا ويلك إذا قلت لواحد من هؤالء 

إنه بفعله هذا فاجر داعر.

كتبت زينب إسماعيل: 
تنطلق فعاليات النسخة الثانية من المهرجان الخليجي األلماني 
السينمائي 2021 في 6 ديسمبر 2021، الذي يقام بتنظيم مشترك من 

سفارة جمهورية ألمانيا االتحادية ومعهد جوته-الخليج.
وتــســتــمــر فــعــالــيــات الــنــســخــة الــثــانــيــة مــن الــمــهــرجــان حــتــى 8 من 
الواحة- مجمع  في  السينمائي  سينيكو  مسرح  على  الجاري  ديسمبر 

الجفير. وستقدم برنامجا سينمائيا ألمانيا مثيرا. ويمنح المهرجان 
المتطعمين،  مــن  األخــضــر  الـــدرع  لحاملي  المجاني  الــدخــول  فــرصــة 

ويعرض األفام باللغة األلمانية مترجمة إلى اللغة اإلنجليزية.
ويعرض المهرجان فيلم جوندرمان األلماني، الذي يسلط الضوء 
غــيــرهــارد جــونــدرمــان  الــشــرقــي  األلــمــانــي  والــكــاتــب  المغني  على قصة 
وصراعاته مع الموسيقى وحياته كعامل في منجم للفحم وتعاماته 

مع الشرطة السرية في جمهورية ألمانيا.
الــوردي« فيناقش قصة عائلة  أما فيلم »عندما سرق هتلر األرنب 
زيــورخ،  مدينة  إلــى  برلين  في  النازيين  من  الفرار  إلــى  يهودية تضطر 
ومنها إلى باريس لتحط رحالها في لندن. ويتناول فيلم »بعيد جدا« 
-الذي يعرضه المهرجان أيضا- قصة طفل )12 عاما( يتعرض للتنمر 

خال ممارسة كرة القدم برفقة الجئ سوري )11 عاما(.

تعر�ض اأفالما اأملانية فـي البحرين

انط�اق فعالي�ات الن�س�خة الثاني�ة من المهرج�ان الخليج�ي الألماني ال�س�ينمائي

يوم  العالمية  النور  بمدرسِة  أقيَم 
الــثــانــي مــن نــوفــمــبــر لــلــعــام األكــاديــمــي 
الــــحــــالــــي حــــفــــل تـــنـــصـــيـــب الــمــجــلــس 

الطابي الجديد. 
18 عضوا من  بدخول  الحفُل  بــدأَ 
ممثلين  الــطــابــي  الــمــجــلــس  أعـــضـــاء 
 660 البالغ عددهم  األعضاء  بقية  عن 
وذلــك  الــمــدرســة،  على مستوى  عــضــوا 
عاء  الطالب  المجلس  رئيس  بقيادة 
أشرف، ومعه رئيسة المجلس الطالبة 
رنــيــن مــوســى. وبــعــدهــا ألــقــى الــطــالــب 
بالضيوف،  ترحيبية  كلمة  أشرف  عاء 
ج مـــن خــالــهــا عــلــى أبـــــرز الــمــهــام  عـــــرَّ

والمسؤوليات القيادية للمجلس.
وبعدها قام الدكتور محمد مشهود 

بــصــحــبــة األســـتـــاذ أمــيــن حــلــيــوة مــديــر 
المدرسة بتوزيع شارات العضوية على 
أعـــضـــاء الــمــجــلــس الـــطـــابـــي، ثـــم أدى 
أعضاء المجلس الطابي الَقَسم الذي 
بـــأن يسهم  الجميع  ــام  أمـ فــيــه  تــعــهــدوا 
الــمــدرســة  رؤيـــة  تحقيق  فــي  المجلس 

ورسالتها.
ــع الــكــلــمــة  كــمــا تــفــاعــل الــطــلــبــة مـ
المدرسة  مدير  ألقاها  التي  الُملهمة 
عــلــيــهــم، حــيــث حــثــهــم عــلــى الــمــشــاركــة 
الفاعلة في الحياة المدرسية، والتفكير 

بطرق إبداعية لمواجهة التحديات.
شــكــٍر من  بكلمة  الــحــفــل  واخــتــتــم 
الــطــالــبــة شــيــريــن عــلــي طــلــبــة الــقــســم 

الثانوي.
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تقديرا جلهودهم يف مواجهة اجلائحة

تكرم وال�سام  للتنمية  الأوروبية  المنظمة 

ال�سحي البحرين  مركز  في  الطبي  الطاقم 

سفيرتها  فــي  ممثلة  والــســام  للتنمية  األوروبـــيـــة  المنظمة  قــامــت 
الدكتورة أنيسة فخرو سفيرة السام والنوايا الحسنة في مملكة البحرين 
بمدينة  الصحي  البحرين  مركز  فــي  والصحي  الطبي  الطاقم  بتكريم 
عراد، وذلك تقديرا لجهودهم الكبيرة ِفي مواجهة جائحة كورونا وتقديم 
الخدمات الصحية الممتازة للمواطنين والمقيمين، وتوافق التكريم مع 
االحتفال بيوم الطبيب البحريني، وذلك في صباح يوم الثاثاء الساعة 
12 بتاريخ 30 نوفمبر احتفاء بالطواقم الصحية لتقديم الشكر والعرفان 
لهم. وقد تم تكريم 75 طبيبا وطبيبة وموظفا وموظفة بالمركز، وذلك 
بتقديم شهادة شكر وتقدير باسم المنظمة وتقديم مجموعة من الكتب 
التكريم  وقد حضر  بالمركز،  والصحي  الطبي  للطاقم  إهداء  لكل مكرم 
من المجلس البلدي باسم المجدمي بمرافقة الدكتور مازن الُما رئيس 
من  ومجموعة  البنعلي  عائشة  والدكتورة  الصحي  المركز  إدارة  مجلس 

المشاركين.

كتب عبداألمير الساطنة:
إبراهيم  عيسى  البحريني  المصور  دشــن 
يوثق حصاد  الــذي  عين(  )ذاكـــرة  األول  كتابه 
رحاته الفوتوغرافية التي جال خالها على 

مدار سبعة عشر عاما. 
كيرفن  متجر  فــي  التدشين  حفل  وأقــيــم 
بمنطقة السيف، وحضره نخبة من المصورين 
الــفــوتــوغــرافــيــيــن، وتــضــمــنــت فـــقـــرات الــحــفــل 
فيلما قصيرا تحدث فيه عدد من المصورين 
عيسى  المصور  مسيرة  حول  الفوتوغرافيين 

إبراهيم.
فيها  توجه  كلمة  إبــراهــيــم  عيسى  وألــقــى 
بــالــشــكــر لــحــضــور حــفــل الــتــدشــيــن ولــنــاشــر 
)ذاكـــرة  كــتــاب  يعتبر  أنــه  إلــى  الــكــتــاب، مشيرا 

عين( أحد أكبر إنجازاته.
ويستعرض إبراهيم في كتابه )ذاكرة عين( 
كاميرته خال خمس وعشرين  وثقتها  صورا 
)25( رحلة قام بها على مدى سبعة عشر عامًا، 
جال خالها 10 دول هي البحرين، والسعودية، 
واإلمارات، وعمان، ومصر، والمغرب، والنيبال، 
والــهــنــد، والــصــيــن، وإثــيــوبــيــا. ويــوثــق عيسى 
الــــــدول عــبــر 63 قصة  تــلــك  فـــي  مـــشـــاهـــداتـــه 
مصورة يبلغ مجموع صورها 460 صورة تنبض 

بالحياة والجمال. 
ــتـــاب )ذاكــــــــرة عــيــن(  جـــديـــر بـــالـــذكـــر أن كـ

حــصــل عــلــى الــمــيــدالــيــة الــفــضــيــة فــي جــوائــز 
 Tokyo  2019 لــعــام  لــلــصــور  الــدولــيــة  طــوكــيــو 

.International Foto Awards
عــيــســى إبــراهــيــم هـــو مــصــور فــوتــوغــرافــي 
حــاصــل عــلــى جـــوائـــز الــعــديــد مـــن مــســابــقــات 
جائزة   669 على  حصل  إذ  الدولية،  التصوير 
عالمية، كما نال ألقابا عالمية عديدة أهمها 

االتحاد  من   )MFIAP( الفياب  الماستر  لقب 
الدولي لفّن التصوير وهو أول عربي ينال هذا 
الفياب  التميز  لقب  على  حصل  كما  اللقب، 
 )EPSA( التميز  ولقب   )EFIAP/p( الباتيني 
مـــن الــجــمــعــيــة األمــريــكــيــة لــلــتــصــويــر، وعــلــى 
 GPU(و  )GPU Zeus(و  )GPU CR4( ألــقــاب 

VIP4( من اتحاد المصورين الدوليين. 

عين« »ذاكرة  كتابه  يد�سن  اإبراهيم  عي�سى  الفوتوغرافي  الم�سور 



توفالو،  دولــة  وزيــر خارجية  كوفي  رد سيمون 
وهــــي جــــزر واقـــعـــة فـــي الــمــحــيــط الــــهــــادي، على 
الــــحــــراري ومشكلة  االحـــتـــبـــاس  مــنــكــري ظـــاهـــرة 
التغير المناخي، ضاربا مثال ببالده التي تغوص 

تحت الماء. 
وسجل وزير خارجية دولة توفالو، الواقعة في 
منتصف الطريق بين جزر هاواي وأستراليا، كلمة 
موجهة إلى قمة األمم المتحدة للتغير المناخي، 
وهو يقف داخل مياه المحيط. ولفت كوفي إلى 

إثباتها  تــم  قــد  الـــحـــراري  أن ظــاهــرة االحــتــبــاس 
ــات الــتــي أجــراهــا  مــن خـــالل الــعــديــد مــن الـــدراسـ
األشــخــاص  على  الصعب  مــن  وسيكون  العلماء، 
إلى  الفتا  يجري،  ما  شــرح  العلم  ينكرون  الذين 
تتغير  كيف  والــصــور  بالفيديو  نوضح  أن  ضــرورة 
واستشهد  الــمــنــاخــي.  التغير  بسبب  الــتــضــاريــس 
ــر خــارجــيــة تــوفــالــو بــمــوقــع فــي تــوفــالــو، حيث  وزيـ
ســّجــل كلمته إلـــى األمـــم الــمــتــحــدة، مــشــيــرا إلــى 
العالمية  الــحــرب  خــالل  وضــعــوا  األمريكيين  أن 
)قبل  المكان  هــذا  فــي  مسلحة  خرسانة  الثانية 

أن تغمره مياه البحر(، وهي اآلن مغمورة بالمياه 
على عمق حوالي 20 سنتيمترا. 

أنه ال يوجد في توفالو  وأشــار السياسي إلى 
مــن ال يــؤمــن بــاالحــتــبــاس الـــحـــراري، قــائــال بهذا 
تعيش في جزيرة صغيرة  »تعلمون، حين  الشأن: 
وتــــرى كــيــف تــجــرفــهــا الــمــيــاه عــلــى مـــر الــســنــيــن، 
حقيقة  إنــكــار  عليك  جــدا  الصعب  مــن  فسيكون 
ــوقــــت نــفــســه عــن  ــاخ«، مـــعـــربـــا فــــي الــ ــنــ ــمــ تــغــيــر الــ
للتعرف  توفالو  في  بالسياح  للترحيب  استعداده 

على المشاكل المناخية التي يواجهها السكان.

مبلغ قيا�صي تقا�صاه محمد �صالح

�أديب عمرو  مع  ظـهـوره  مـقابـل 
تحدث اإلعالمي المصري عمرو أديب عبر برنامجه »الحكاية« على 
قناة »mbc مصر« عن إجرائه حوارا تلفزيونيا مع الدولي المصري محمد 
فيما  الحوار،  عرض  موعد  يعلن  ولم  اإلنجليزي.  ليفربول  نجم  صالح 
عقب  المقبلة،  الحلقات  إحــدى  في  سيعرض  أنــه  بالكشف  أديــب  اكتفى 
انتهاء المونتاج. وشهدت األشهر الماضية جولة طويلة من المفاوضات 
بين فريق البرنامج وإدارة قناة »mbc مصر« من جانب، ورامي عباس وكيل 
محمد صالح وإدارة فريق ليفربول من جانب آخر، وانتهت بالتوصل إلى 
اتفاق يقضي بظهور الالعب خالل البرنامج، مقابل الحصول على مبلغ 

مادي يعد األكبر في تاريخ القناة، وفقا للعديد من المواقع المصرية. 
 650 مبلغ  على  التقارير أن محمد صالح حصل  من  وأكدت العديد 
هذا  ويعتبر  10 ماليين جنيه مصري،  يعادل  ما  أي  أمريكي،  دوالر  ألف 
األجر من أكبر األجور التي تقوم قناة »mbc مصر« بمنحها ألحد الضيوف 
الذين تستضيفهم خالل برامجها، ويرجع هذا األجر الكبير إلى المكانة 
الكبيرة للنجم محمد صالح عند جميع العرب في جميع أنحاء العالم.
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»مـوظـفــــــة«  يـ�صـتـاأجــر  رجــل 

لـ�صـفـعــه بـ�صـبـــب فـيـ�صـبـــوك
وظـــف رجـــل أعـــمـــال أمــريــكــي ُيـــدعـــى مــانــيــش سيثي 
ــرة يـــدخـــل فيها  ــل صــفــعــه فـــي كـــل مــ »مـــوظـــفـــة« مـــن أجــ
من  التخلص  أجــل  مــن  »سيثي«  وأقـــدم  »فيسبوك«.  إلــى 
عددها  يتزايد  والتي  االجتماعية  الشبكات  على  إدمانه 
يوما بعد يوم ويضيع في تصفحها األفــراد وقتا هائال. 
وانتشرت طريقة »سيتثي« بين المتابعين بعد أن تفاعل 
إيلون ماسك أغنى رجل في العالم مع قصة الرجل على 

»تويتر«.

ــم طــــــفــــــالن فـــي  ــ ــه ــ ــن ــ ــي ــ �أربــــــــعــــــــة قــــتــــلــــى ب

ــة ــونـ ــلـ ــصـ ــر�ـ ــى مــــهــــجــــور فــــــي بـ ــنـ ــبـ ــمـ حـــــريـــــق بـ

} الموظفة تصفع مخدمها.

تجتاح  جــارفــة  ــيــول  �ــص

ــدم  ــن ــص ــ� ــافـــظـــة م مـــحـ

ــان ــم ــة ع ــن ــط ــل ــص ــي � ــ ف

فـــي سلطنة  شــهــدت مــحــافــظــة مــســنــدم 
ــــس الــــثــــالثــــاء، أمـــــطـــــارا رعـــديـــة  عــــمــــان، أمــ
غزيرة، تسببت في جريان األودية والسيول، 
تــزامــنــا مـــع حــالــة عـــدم االســـتـــقـــرار الــجــوي 
حسابات  وتداولت  السلطنة.  تشهدها  التي 
معنية بأخبار الطقس ورواد مواقع التواصل 
االجـــتـــمـــاعـــي عـــــددا مـــن مــقــاطــع الــفــيــديــو 
القوية  السيول  اجتياح  توثق  التي  والصور، 
مختلف المناطق في مسندم، وسط أمطار 
فيديو  مقاطع  ووثقت  عاتية.  وريــاح  غزيرة 
رصد  كما  بيوتا،  واقتحامها  األوديــة  جريان 
»كمزار« في  لمدرسة  السيول  اقتحام  فيديو 
ــات السلطنة  مــســنــدم. وتــأثــر عـــدد مــن واليــ
ــتــــقــــرار الــــجــــوي، كـــواليـــة  ــدم االســ ــ بـــحـــالـــة عـ
شــنــاص ونــخــل وصــحــار والــرســتــاق. وتسبب 
أخدود يعرف بـ»أخدود النهضة« في سلطنة 
اشتدت  إذ  متقلب،  جــوي  بمنخفض  عمان 
في  الركامية  الــرعــديــة  السحب  كثافة  معه 
الثالثاء،  أمــس  ذروتــهــا  ووصلت  عمان،  بحر 
ــن الــمــنــتــظــر أن تــتــحــرك تــدريــجــيــا على  ومـ
ســـواحـــل بــحــر الــســلــطــنــة وبــعــض الــمــنــاطــق 

الداخلية.

دم�صق تحبط عملية جديدة 

لـتـهـريـب حبوب كبتاجون 

�أكـيـا�س مـعـكـرونة  د�خل 
أعــلــنــت دمــشــق أمــــس الـــثـــالثـــاء إحــبــاط 
حبوب  مــن  كيلوجرام   500 مــن  أكثر  تهريب 
شحنة  ضمن  مخبأة  الــمــخــدرة  الكبتاجون 
من أكياس المعكرونة كانت في طريقها إلى 
السعودية، في ثاني عملية من نوعها خالل 
أسبوع. وأوردت وكالة األنباء السورية الرسمية 
اليوم  المختصة  الجهات  »ضبطت  )ســانــا(: 
كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون المخدرة 
كانت موضوعة ضمن شحنة معكرونة معدة 
أن  إلـــى  مــشــيــرة  الــســعــوديــة«،  إلـــى  للتصدير 
من  كيلوجرامًا   525 نحو  تضمنت  الشحنة 
أعلنت  الماضية  األشــهــر  وخـــالل  الــحــبــوب. 
مــصــادرة شحنات  مـــرارًا  الــســوريــة  السلطات 
مــن حــبــوب الــكــبــتــاجــون، آخــرهــا فــي 24 من 
الــشــهــر الــحــالــي تــضــمــنــت 525 كــيــلــوجــرامــًا 
مــخــبــأة أيـــضـــًا فـــي أكـــيـــاس مـــعـــكـــرونـــة. وتــم 
أيضًا  الحالي  الشهر  حبة  ألــف   180 ضبط 
داخل علب حالوة في دمشق، وأخرى الشهر 
من  أكثر  أي  كيلوجرامًا   650 تــزن  الماضي 
داخل سيارة  تم ضبطها  أربعة ماليين حبة 
على أوتوستراد حمص دمشق. وتعد حبوب 
الكبتاجون من المخدرات السهلة التصنيع، 
وتباع بسعر رخيص في األسواق، ويرى فيها 

البعض بدياًل رخيصًا عن الكوكايين. 

طفلة اخلليفة tefla.kh@aakgroup.net

تعاون

تجربة البحرين التي نجحت في احتواء 
أعلى  من  تكون  البحرين  وجعلت  كورونا  وباء 
البلدان في نسب التعافي, تجربتها في التعاون 
بين الجميع واالستعداد المبكر, تجربتها في 
أجل  من  والنفيس  الغالي  وبــذل  التطوع  روح 
إنــقــاذ الــبــحــريــن مــن الــتــحــديــات ومـــن الــوبــاء 
الكبيرة  أخطاره  له  تكون  أن  يمكن  كان  الــذي 
والــتــي تــأثــرت بــهــا الــعــديــد مــن الــــدول والــتــي 
المالية  الــقــدرات  فــي  البحرين  مــن  أكــبــر  هــي 
أن  الــبــحــريــن  اســتــطــاعــت  وغيرها,  والــعــلــمــيــة 
إعجاب  وتكون محل  الــدول  هــذه  على  تتفوق 
الــدروس  وأن تعطيهم هي  العالم  من كل دول 
والبذل  بالتعاون  األخطار  كيفية مواجهة  في 
بكل  والــعــمــل  المسبق  واالســتــعــداد  والــتــطــوع 
وشفافية,  ودقــة  اجتهاد  وبكل  وإخــالص  تفان 
البحرين تجربة مميزة  كل ذلك جعل تجربة 
ــلـــى جــمــيــع  ــعــــرض عـ تــ أن  تــســتــحــق  وصــــــــارت 
العالم  منها  يستفيد  وأن  الــدولــيــة  المحافل 
أو على أساس كل  اجمع سواء بشكل جماعي 

دولة على حدة.
ــرف صـــاحـــب الــســمــو  ــ ــــك عـ ــل ذلـ ــ ــن أجـ ــ ومـ
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء أن العالم لو اتخذ 
السبل نفسها التي سارت عليها البحرين فإنه 
عرض  ولذلك  جماعيا,  صحيا  أمنا  سيحقق 
البحرين بكل شفافية وصراحة  سموه تجربة 
الدورة االستثنائية  االفتتاحية في  في كلمته 
إلى  الجميع  ودعا  العالمية  الصحة  لمنظمة 
لمواجهة  مستعد  عالمي  صحي  نظام  تكون 
كافة التحديات واألخطار واألوبئة مستلهمين 
الروح التي واجهت بها الدول كورونا ونجحت 

في السيطرة عليه وأولها البحرين.

�صـركـة �أزيـاء من �لأرجنتين تحول 

�أكيا�س �لرمل �لطفلي �إلى حقائب يد 
وجدت شركة أزياء أرجنتينية مصدرا جديدا لإللهام ومواد للتصنيع 
في مكان غير متوقع, منطقة حقول فاكا مويرتا للنفط والغاز الصخريين 
والتي تستخدم فيها أكياس من خيش البالستيك لنقل الرمل الطفلي. 
تــقــوم الــشــركــة بــإعــادة تــدويــر األكــيــاس لصناعة األحــذيــة وحــقــائــب اليد 
وحقائب السفر. وأسست شركة فراكينج ديزاين ثالث شقيقات استوحين 
والــغــاز  النفط  اســتــخــراج  فــي  المستخدمة  التكسير  عملية  مــن  اسمها 
بمخلفات  بخلطها  الضخمة  البالستيكية  األكــيــاس  بمعالجة  ويقمن 
وهي  مويرتا,  فاكا  منطقة  في  والغاز  النفط  صناعة  وتستخدم  الجلد. 
تكوين ضخم من الصخر الطفلي, االفا من هذه األكياس والتي ال يعاد 

تدويرها في األغلب بل تحرق مما يولد انبعاثات ملوثة. 
وقالت أورنيال باسيلوتا )40 عاما( مصممة األزياء واحدى األخوات 
الواحدة  »البئر  المنطقة  في  الطاقة  شركات  مع  تشاركن  الالئي  الثالث 
الــرمــل. وهـــو مــا يعني نحو  ألـــف طــن مــن  إلـــى 40  بــيــن 30  تستخدم مــا 
اإلنتاج  سلسلة  في  اآلن  تشارك  أســرة   40 نحو  ان  وقالت  كيس«.   26500
مطلوبة  كانت  شجرة   1100 نحو  »يعادل  تدويره  المعاد  البالستيك  وان 
المــتــصــاص ثــانــي أكــســيــد الــكــربــون الــــذي كـــان سينبعث مــن حـــرق هــذه 

األكياس لو أحرقت«. 

} الشقيقات يعملن في صنع الحقائب.

} الوزير يلقي كلمته للقمة.

عبداملنعم إبراهيم

�إير�ن ت�صرق �أنهار �لعر�ق لإخماد �حتجاجات �لمياه في �أ�صفهان!
ــران، عــلــى رأســهــا اســتــثــمــارات »الـــحـــرس الــثــوري  ــ سلطة الــمــاللــي فــي إيـ
اإليراني«- تصرف مليارات الدوالرات على أذرع إيران ومليشياتها المسلحة 
تاركة  وقــطــاع غــزة  واليمن  والــعــراق  لبنان وســوريــا  فــي  الــعــرب«  »الخونة  مــن 
الــشــعــب اإليـــرانـــي يعيش حــالــة الــبــؤس والــفــقــر والــبــطــالــة وتــــردي األوضـــاع 
االحتجاجات  مظاهر  آخــر  وكـــان  اإليرانية,  والــقــرى  الــمــدن  فــي  المعيشية 
نواة  كانت  التي  المياه«  »احتجاجات  يسمى  أن  يمكن  ما  اإليرانية  الشعبية 
ويناير 2018  البالد في ديسمبر 2017  التي شهدتها  الواسعة  لالحتجاجات 
ــراء تــدهــور األوضــــاع االقــتــصــاديــة والــتــي أوقــعــت عــشــرات القتلى ومــئــات  جـ

المعتقلين, وقد بدأت باحتجاجات ضد نقص المياه.
نقص  ضد  واسعة  شعبية  احتجاجات  أصفهان  مدينة  شهدت  ومؤخرا 
مدن  إلــى  ونقلها  بسرقتها  للمسؤولين  اتــهــامــات  وســط  جديد,  مــن  المياه 
وقالت  اإليراني,  الثوري  للحرس  بعضها  يعود  رفد مشاريع  أجل  أخرى من 
وتم  قتلوا,  متظاهرين   3 إن  يومين  منذ  اإليرانية  اإلنسان  حقوق  منظمة 
تجمع حاشد وسط  في  المزارعين  من  اآلالف  وخــرج  120 شخصا,  توقيف 
ذلك  إثــر  الزراعية  محاصيلهم  وتضرر  المياه  نقص  على  احتجاجا  البالد 
الخيام  مــن  مدينة  المتظاهرون  وأقـــام  )زانــيــده(،  نهر  وخصوصا  الجفاف, 
اإليــرانــيــة  الــشــرطــة  قـــوات  لكن  الماء«,  يــريــدون  »أطــفــالــنــا  الفــتــات  حاملين 
أضرمت النار في خيام المزارعين المحتجين, واعتقلت 50 شخصا وصفتهم 

بالمشاغبين!
عربية:   - نــيــوز  لسكاي  قــال  العباسي  رحــمــة  أحــمــد  األحــــوازي  الــكــاتــب 
وتوزيعها  جيد,  بشكل  المائية  الــمــوارد  إدارة  عــدم  إلــى  تــعــود  األســبــاب  »إن 
قمع  على  قــادر  النظام  وأن  الفساد..  نتيجة  عــادل  بشكل  المحافظات  على 
كبرى  احتجاجية  لحركة  نــواة  يكون  قد  يحدث  ما  لكن  حاليا,  المحتجين 
التي  االقتصادية  واألزمـــات  العقوبات  ظــل  فــي  برمته  النظام  مصير  تهدد 

تشهدها البالد«.
نقص  على  المحتجين  ضــد  القمع  آلــة  يملك  اإليــرانــي  النظام  طبعا 
وقمع   ,2018 ويناير   2017 ديسمبر  انتفاضة  فــي  شهدناه  مــا  وهــذا  المياه, 
االحتجاجات ضد نقص المياه في األحواز, لكن النظام اإليراني يملك شيئا 
آخر لمعالجة نقص المياه في األنهار اإليرانية, وهو سالح سرقة مياه أنهار 
الموارد  إيــران! فقد كشف مستشار وزارة  أنهار  العراق لتعويض النقص في 

المائية في العراق عون ذياب عبداهلل لصحيفة 
»أن  الماضي  االثنين  يــوم  العراقية  »الــصــبــاح« 
العراق,  عــن  كــامــل  بشكل  المياه  قطعت  إيـــران 

وقد أثر ذلك بشكل مباشر في المناطق الحيوية المهمة بمحافظة )ديالى( 
و)بــــدرك( و)جــصــان( و)هـــور الــحــريــة( إضــافــة إلــى )شــط العرب(«, وأضــاف 
وأهمها  الدولية,  والمواثيق  لألعراف  مخالفة  طهران  تصرفات  »إن  قائال: 
وعدم  الحوض,  أعالي  في  للمياه  استغاللها  عن  فضال   ,1975 عــام  اتفاقية 
مراعاة مصلحة مناطق المصّب, حيث بدأ الخزين المائي يتناقص في )سد 
الجفاف بسبب  الذي شارفت مياهه على  ديالى,  نهر  المقام على  حمرين( 
قلة هطول األمطار, وقطع إيران لمجموعة من األنهار المغذية لنهر ديالى«, 
وحذر المسؤول العراقي من »أن استمرار انقطاع الواردات المائية عن العراق 
سيما ضمن  وال  العراق,  مناطق جنوبي  من  قسرية  إلــى هجرة  يــؤدي  ربما 

مناطق األحواز المهددة بالجفاف«.
إذن إيران ال تكتفي بسرقة أنهار الشعب اإليراني لصالح مشاريع عقارية 
تسرق  الماللي  ولكن حكومة  اإليراني,  الثوري  الحرس  يديرها  واستثمارية 
ومحاولة  اإليــرانــيــة  األنــهــار  مياه  فــي  النقص  لتعويض  الــعــراق  أنــهــار  أيضا 
ومدن  واألحــواز  أصفهان  في  اإليرانية  الشعبية  االحتجاجات  إخماد صوت 

أخرى.
تضرب  التي  الجفاف  موجة  هل  مهم:  ســؤال  أمــام  نتوقف  دعونا  واآلن 
إيران منذ حوالي 30 عاما, بحسب األمم المتحدة, وتقرير األرصاد الجوية 
اإليرانية أن ما يقدر بنحو 97 بالمائة من البالد تواجه مستوى معينا من 

الجفاف.. هل هذا الجفاف هو السبب فقط؟
الحقائق السياسية واالقتصادية تكشف أن حكومة ماللي إيران صرفت 
على مدى أكثر من 40 عاما أمواال طائلة تقدر بالمليارات من الدوالرات على 
تسليح وتجنيد مرتزقة من الخونة العرب واألفغان والباكستانيين والهنود 
الكشميريين, وكان بإمكان هذه األموال اإليرانية أن تذهب لصالح مشاريع 
مائية وحيوية واقتصادية يستفيد منها الشعب اإليراني والمزارع اإليراني, 
لدى  السياسي  والنفوذ  العقائدية  السيطرة  بسط  في  الرغبة  جنون  لكن 
الماللي والحرس الثوري اإليراني وتصدير الثورة كانت أهم لديهم من توفير 

حياة كريمة للشعب اإليراني.. هذه هي الحقيقة.

�أر��ــصــيــهــا �لــبــحــر  يبتلع  دولـــة  خــارجــيــة  وزيـــر  و�ــصــيــة 

قــضــى أربــعــة أشــخــاص، 
عمره  وطفل  رضيع  بينهم 
اندلع  3 سنوات، في حريق 
ــان  ــور كــ ــجــ ــهــ ــي مـــبـــنـــى مــ ــ فــ
يحتله  وبــات  مصرفا  يضم 
ــة غــيــر  ــقـ ــريـ ــطـ أشـــــخـــــاص بـ
قانونية، في وسط برشلونة 
أمس الثالثاء، حسبما أعلن 

عناصر إطفاء إسبانيون. 
»بالغان  هــم  والــضــحــايــا 
ــره  ــمــ ورضــــــــيــــــــع وطــــــفــــــل عــ
أكد  ســنــوات« حسبما  ثــالث 
ــاء  ــفـ مــــســــؤول عــمــلــيــة اإلطـ
أن  مضيفا  لــوبــيــث،  أنخيل 
إخــمــاد  مــن  تمكنت  الــفــرق 

النيران.
ــكـــان الـــــذي انــدلــع  والـــمـ
الساعة  قرابة  الحريق  فيه 
السادسة صباحا بالتوقيت 
بتوقيت   05:00( الــمــحــلــي 
جــريــنــتــش( »كــــان يــضــم في 
السابق وكالة مصرفية« في 
ساحة تتوان، وفق المسؤول 
الـــذي لــم يــقــدم مــزيــدا من 

الضحايا.  عــن  الــتــفــاصــيــل 
وتـــمـــكـــن أربـــــعـــــة أشـــخـــاص 

آخرون يقيمون في المبنى 
من الفرار من النيران وعثر 

عليهم عناصر اإلطفاء في 
باحة، كما أضاف. 

} المبنى المحترق.
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يف ر�سالة وجهها لكافة موظفي القطاع احلكومي

 ويل العهد رئي�س الوزراء: كل اإجناز عظيم يبداأ بفكرة
الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  اأعرب 

العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �سلمان 

تطلعه  عن  الوزراء  جمل�س  رئي�س 

تت�سم  التي  امل�ساركات  من  املزيد  اإىل 

البتكار  م�سابقة  يف  والتمّيز  بالإبداع 

اخلدمات  لتطوير  »فكرة«،  احلكومي 

احلكومي  الأداء  وحت�سني  احلكومية 

وذلك يف  املن�سودة،  الأهداف  يحقق  مبا 

ر�سالة وجهها �سموه اإىل موظفي القطاع 

الإلكرتوين، حيث  الربيد  احلكومي عرب 

قال �سموه ندعوكم بروح الفريق الواحد 

من  للإجناز،  وع�سٍق  للتحدي  وبحٍبّ 

خلل حتديد مواطن التطوير للبناء على 

ل�سياغة  اأفكاركم،  طرح  عرب  اأجُنز  ما 

قطاع؛  كل  يف  بها  نفخر  جناح  ق�س�س 

الوطن.  م�ستقبل  اأ�سا�س  اليوم  ففكرة 

وفيما يلي ن�س الر�سالة:

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

الإخوة والأخوات الكرام..

ال�سلم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

 لأننا نوؤمن باأن كل اإجناٍز عظيم يبداأ 

الثلث  ال�سنوات  يف  اأطلقنا  فقد  بفكرة، 

احلكومي  البتكار  م�سابقة  املا�سية 

للم�ساركة  لكم،  فر�سة  توفري  بهدف 

كمبادرات  وتبّنيها  املبتكرة  بالأفكار 

خلقة، لتطوير العمل احلكومي من اأجل 

حا�سر وم�ستقبل البحرين واأبنائها.

اإىل  معكم  نتطلع  العام،  هذا  ويف 

املزيد من امل�ساركات التي تت�سم بالإبداع 

بالنهج  مهتدين  عهدناكم،  كما  والتمّيز 

الذي اختطه لنا ح�سرة �ساحب اجلللة 

عاهل  خليفة  اآل  عي�سى  بن  حمد  امللك 

البلد املفدى حفظه اهلل ورعاه، وا�سعني 

مملكة البحرين اأوًل ودائًما ن�سب الأعني، 

لتطوير  اجلهود  نوا�سل  اأجلها  ومن 

الأداء  وحت�سني  احلكومية  اخلدمات 

احلكومي مبا يحقق الأهداف املن�سودة.

فريو�س  جائحة  حتدي  كان  لقد 

للتاأكيد  فر�سًة  )كوفيد-19(  كورونا 

الوطنية  الكوادر  ال�ستثمار يف  اأن  على 

خري  هو  الإبداعية  الأفكار  وتبني 

ن�ستطيع  فالتحديات  للوطن،  ا�ستثمار 

اأن ن�سنع منها ق�س�س جناح وم�ساريع 

اأثرها  ينعك�س  م�ستقبلية،  ومبادرات 

اأبنائها  بجهود  الغالية  مملكتنا  ل�سالح 

ال�سكر  جندد  اأن  يفوتنا  ول  املخل�سني، 

�سمن  فاعلني  كاأع�ساء  لكم  والتقدير 

يف  حتقق  جناٍح  فكل  البحرين،  فريق 

العزم  مرتكزه  كان  اجلائحة  مواجهة 

هذا  اأع�ساء  لكل  اجلامعة  والعزمية 

برامج  ا�ستمرار  يف  اأ�سهم  مما  الفريق، 

ملرحلة  بلوًغا  عملها  وم�سرية  الدولة 

التعايف القت�سادي.

الواحد  الفريق  بروح  ندعوكم 

من  للإجناز،  وع�سٍق  للتحدي  وبحٍبّ 

خلل حتديد مواطن التطوير للبناء على 

ل�سياغة  اأفكاركم،  طرح  عرب  اأجُنز  ما 

قطاع؛  كل  يف  بها  نفخر  جناح  ق�س�س 

ففكرة اليوم اأ�سا�س م�ستقبل الوطن.

اأ�ساأل اهلل عّز وجل اأن يوفقنا واإياكم 

خلدمة هذا الوطن العزيز.

دمتم بحفظ اهلل �ساملني موفقني

�سلمان بن حمد اآل خليفة

ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء

ناق�ست اآخر م�ستجدات التعامل مع فريو�س كورونا

اللجنة التن�سيقية ت�ستعر�س اخلطة اال�سرتاتيجية لوزارة اخلارجية
التن�سيقية،  اللجنة  ا�ستعر�ست 

يف اجتماع لها اأم�س، برئا�سة �ساحب 

بن حمد  �سلمان  الأمري  امللكي  ال�سمو 

جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  خليفة  اآل 

ال�سرتاتيجية  اخلطة  الوزراء، 

لوزارة اخلارجية.

 - التن�سيقية  و ناق�ست  اللجنة 

ُعقد  الذي   404 رقم  اجتماعها  يف 

التعامل  م�ستجدات  اآخر   - ُبعد  عن 

)كوفيد-19(،  كورونا  فريو�س  مع 

والإجراءات املتعلقة بذلك.

امللك يهنئ رئي�س جمهورية رومانيا

اآل  عي�سى  بن  حمد  امللك  اجلللة  �ساحب  ح�سرة  بعث 

فخامة كلو�س  اإىل  تهنئة  برقية  املفدى،  البلد  عاهل  خليفة، 

ذكرى  وذلك مبنا�سبة  رومانيا،  رئي�س جمهورية  يوهاني�س، 

اليوم الوطني لبلده. 

ومتنياته  تهانيه  اأطيب  عن  الربقية  يف  جللته  واأعرب 

لفخامته مبوفور ال�سحة وال�سعادة بهذه املنا�سبة الوطنية.

امللك يهنئ رئي�س اأفريقيا الو�سطى

اآل  عي�سى  بن  حمد  امللك  اجلللة  �ساحب  ح�سرة  بعث 

خليفة، عاهل البلد املفدى حفظه اهلل ورعاه، برقية تهنئة اإىل 

جمهورية  رئي�س  اأديرا  تو  اأركاجن  فاو�ستني  الرئي�س  فخامة 

اأفريقيا الو�سطى، وذلك مبنا�سبة ذكرى اليوم الوطني لبلده. 

ومتنياته  تهانيه  اأطيب  عن  الربقية  يف  جللته  واأعرب 

لفخامته مبوفور ال�سحة وال�سعادة بهذه املنا�سبة الوطنية.

امللك وويل العهد رئي�س الوزراء

 يتلّقيان برقية �سكر جوابية من رئي�س تركيا

�ساحب  ح�سرة  عن  �سدر 

عي�سى  بن  حمد  امللك  اجلللة 

املفدى،  البلد  عاهل  خليفة  اآل 

 2021 ل�سنة   )116( رقم  مر�سوم 

املوا�سلت  وزارة  يف  وكيل  بتعيني 

والت�سالت، جاء فيه:

املادة الأوىل: ُيعنّي ال�سيخ اأحمد 

خليفة  اآل  خليفة  بن  عي�سى  بن 

املوانئ  ل�سوؤون  للوزارة  وكيلً 

وامللحة البحرية بوزارة املوا�سلت 

والت�سالت.

وزير  على  الثانية:  املادة 

تنفيذ  والت�سالت  املوا�سلت 

مــن  به  وُيعــمل  املر�ســوم،  هـذا 

يف  وُيــن�َسر  �ســدوره،  تــاريـخ 

اجلــريدة الر�سميـة.

امللك ي�سدر مر�سوًما بتعيني

 وكيل يف وزارة املوا�سالت واالت�ساالت

البلد  عاهل  خليفة  اآل  عي�سى  بن  حمد  امللك  اجلللة  �ساحب  ح�سرة  تلقى 

رئي�س اجلمهورية  اأردوغان،  الرئي�س رجب طيب  �سكر جوابية من  برقية  املفدى، 

اإليه مبنا�سبة ذكرى  الرتكية، وذلك رًدا على برقية التهنئة التي بعث بها جللته 

عيد اجلمهورية لبلده.

العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �سلمان  الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  تلقى  كما 

رئي�س جمل�س الوزراء، برقية �سكر جوابية من الرئي�س رجب طيب اأردوغان، رئي�س 

اجلمهورية الرتكية، وذلك رًدا على برقية التهنئة التي بعث بها �سموه اإليه مبنا�سبة 

ذكرى عيد اجلمهورية لبلده.

�ل�سيخ �أحمد بن عي�سى
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خالل ا�ستقباله نخبة من �سيدات اأعمال من البحرين والهند

القائد يبحث التعاون التقني والفني لتعزيز اأثر متكني املراأة

لهيئة  التنفيذي  الرئي�س  ا�ستقبل 

حممد  الإلكرتونية  واحلكومة  املعلومات 

الرئي�س  الهيئة  مقر  يف  مبكتبه  القائد،  علي 

جناحي  اأحــام  من  كا  عي�سى،  مبدينة 

الأعمال  �سيدات  اإدارة جمعية  رئي�س جمل�س 

ع�سو  تالوار  كاور  وهاريجندر  البحرينية، 

امل�سروعات  وزارة  لإدارة  الوطني  املجل�س 

يف  واملتو�سطة  وال�سغرية  ال�سغر  متناهية 

الهند ومدير عام �سركة »كومفيجني«. 

الرئي�س  اأ�ساد  الــزيــارة،  م�ستهل  ويف 

املتميز  الأعــمــال  �سيدات  بــدور  التنفيذي 

ال�سركات  من  العديد  قيادة  �سعيد  على 

من  العديد  على  والإ�سراف  وعاملًيا،  حملًيا 

القت�سادات  دعم  يف  امل�سهمة  امل�سروعات 

موؤ�س�سات  دور  موؤكًدا  وتنميتها،  الوطنية 

البناء  عملية  يف  اخلا�س  القطاع  و�سركات 

والتطوير، واأهمية التعاون وتبادل اخلربات 

البحرين  مملكة  بني  التقني  ال�سعيد  على 

والــدول  الهند  جمهورية  يف  وال�سركات 

تر�سيد  يف  ي�سهم  مبا  ال�سديقة،  ــرى  الأخ

اخلدمات  جودة  وتعزيز  احلكومية  النفقات 

كافة. للم�ستفيدين  املقدمة 

التعاون  �ُسبل  القائد  بحث  ذلــك  بعد 

لتعزيز  الرامي  والفني  التقني  الدعم  وتقدمي 

وتلبية  الأعمال  جمال  يف  املــراأة  متكني  اأثر 

مبا  واملجتمع،  العمل  �سوق  يف  احتياجاتها 

اأهداف  الهدف اخلام�س من  ي�سهم يف حتقيق 

امل�ستدامة. التنمية 

والأنظمة  اخلدمات  اأبــرز  وا�ستعر�س 

املعلومات  هيئة  تقدمها  التي  احلديثة 

اململكة،  يف  للمراأة  الإلكرتونية  واحلكومة 

تكافوؤ  وت�سمن  الأعمال  قطاع  تدعم  والتي 

الفر�س يف العديد من املجالت، بالإ�سافة اإىل 

اإجنازات الهيئة واإ�سهاماتها يف اإطار تعاونها 

ومن  للمراأة،  الأعلى  املجل�س  مع  امل�ستمر 

الدقيقة  الح�سائيات  خمتلف  توفري  �سمنها 

ومبوؤ�سرات  البحرينية  بــاملــراأة  املتعلقة 

ح�سب  املف�سلة  امل�ستدامة  التنمية  اأهــداف 

والتعليم  ال�سحة  بقطاعات  واملتعلقة  النوع 

دعم  يف  ي�سهم  ما  وغريها،  العاملة  والقوى 

القرار. التي يتخذها �سناع  القرارات 

اإدماج  على  الهيئة  حر�س  اإىل  اأ�سار  كما 

ال�سيا�سات  و�سع  عند  ــراأة  امل احتياجات 

لت�سهم  وغريها،  اخلدمات  وتطوير  واخلطط 

تتيح  متكافئة  بيئة  العقبات وخلق  اإزالة  يف 

�ستى  الإجنازات يف  املزيد من  للمراأة حتقيق 

يف  فاعل  ك�سريك  دورها  وموا�سلة  املجالت 

الوطن. تنمية 

واأكد حممد علي القائد الرئي�س التنفيذي 

الإلكرتونية، يف  واحلكومة  املعلومات  لهيئة 

مع  بالتعاون  ترحب  الهيئة  اأن  اللقاء،  ختام 

الإ�سهام يف  على  وحري�سة  اخلا�س،  القطاع 

لفتا  باململكة،  الأعمال  �سيدات  جمتمع  دعم 

با�ستثمار  املت�سلة  تطلعاتهن  جميع  اأن  اإىل 

املبتكرة  التقنيات  وتوظيف  التكنولوجيا 

الهيئة  قبل  من  ومتابعة  اهتمام  حمّل  هي 

ت�سخري  على  �ستعمل  واأنها  وم�سوؤوليها، 

التطلعات  هذه  درا�سة  اأجل  من  اإمكاناتها 

منها. املمكن  وحتقيق 

حمافظ املحرق يرفع التهنئة للمجل�س الأعلى للمراأة.. بن هندي: 

الروؤية امللكية اأ�سهمت يف اإميان املجتمع بدور املراأة

رفع �سلمان بن عي�سى بن هندي املناعي 

حمافظ  املحرق خال�س التهاين اىل �ساحبة 

ال�سمو امللكي الأمرية �سبيكة بنت اإبراهيم اآل 

املفدى  امللك  اجلالة  �ساحب  قرينة  خليفة 

رئي�سة املجل�س الأعلى للمراأة مبنا�سبة يوم 

ا دور املراأة يف  املراأة البحرينية، م�ستعر�سً

املحرق  حمافظة  اأن  موؤكًدا  املجالت،  كافة 

من  الن�سائي  العن�سر  من  بروادها  تفخر 

زلَن  ول  قدمَن  الائي  وقراها  مدنها  كافة 

الكثري يف خدمة الوطن واملواطنني. 

البحرينية  املراأة  اأن  املحافظ  واأ�ساف 

تبّواأت مكاًنا عالًيا بف�سل دورها يف خدمة 

روؤية  باأن  موؤكًدا  الوطن،  وبناء  املجتمع 

الكرمية  وتوجيهاته  املفدى  امللك  جالة 

اأ�سهم يف اإميان املجتمع بدور املراأة. 

اأقامته  الذي  احلفل  خال  ذلك  وجاء 

املراأة  يوم  مبنا�سبة  املحرق  حمافظة 

الن�سائية  العنا�سر  تكرمي  خاله  من  ومت 

العاملة مبحافظة املحرق مبختلف اإداراتها 

واأق�سامها، م�سيًدا بالدور الذي تقّدمه املراأة 

خال  من  توؤكد  والتي  الوطن  خدمة  يف 

)املراأة  املراأة  يوم  �سعار  على  الدور  هذا 

م�سرية  الوطنية..  التنمية  يف  البحرينية 

ارتقاء يف وطن معطاء(.

وزير املالية يرعى حفل تد�سني

 كتاب »القت�ساد ال�سلوكي بني املعرفة والتطبيق«

الوطني  والقت�ساد  املالية  وزيــر  اأكــد 

اأهمية  خليفة  اآل  خليفة  بن  �سلمان  ال�سيخ 

املوؤلفات النوعية التي ت�سهم يف اإثراء املعرفة 

املكتبة  رفد  يف  وت�سب  العلوم  خمتلف  يف 

القت�سادي،  املجال  يف  خا�سة  الوطنية، 

واملهتمني  والدار�سني  الباحثني  بدور  منوًها 

وما  والأعــمــال  واملــال  القت�ساد  جمال  يف 

ي�سهمون به من خمرجات علمية يف موؤلفاتهم 

اخلطط  خمتلف  تنفيذ  تدعم  واإ�سداراتهم 

ال�ساملة  التنموية  امل�سرية  لأهداف  حتقيًقا 

بقيادة ح�سرة �ساحب اجلالة امللك حمد بن 

حفظه  املفدى،  الباد  عاهل  خليفة  اآل  عي�سى 

م�ساعي  دعم  يف  ي�سهم  ومبا  ــاه،  ورع اهلل 

امللكي  ال�سمو  �ساحب  برئا�سة  احلكومة 

العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �سلمان  الأمري 

رئي�س جمل�س الوزراء، حفظه اهلل.

املالية  ــر  وزي رعــايــة  ــدى  ل ــك  ذل جــاء 

كتاب  تد�سني  حفل  الوطني  والقت�ساد 

والتطبيق«  املعرفة  بني  ال�سلوكي  »القت�ساد 

القطان،  خلود  الدكتورة  الأعمال  ل�سيدة 

اإذ  واملهتمني،  امل�سوؤولني  من  عدد  بح�سور 

على  القطان  للدكتورة  تقديره  عن  اأعــرب 

الكتاب  هذا  لإ�سدار  جهود  من  بذلته  ما 

للباحثني  مهًما  مرجًعا  �سي�سكل  الذي  القيم 

اإىل  م�سرًيا  القت�ساد،  جمال  يف  والدار�سني 

توجًها  باعتباره  ال�سلوكي  القت�ساد  اأهمية 

يف  م�ستمر  ب�سكل  يتنامى  يــزال  ل  عاملًيا 

العديد من الدول وما له من تاأثري على البعد 

للمجتمعات. ال�سلوكي 

الأعمال  �سيدة  توّجهت  جانبها،  من 

وزير  اإىل  بال�سكر  القطان  خلود  الدكتورة 

حفل  رعايته  على  الوطني  والقت�ساد  املالية 

واهتمام  دعم  من  يوليه  وما  الكتاب  تد�سني 

اأن  مو�سحًة  القت�سادية،  املعارف  بتنمية 

معني  نظري  الأول  جزئني؛  يت�سمن  الكتاب 

وعاقته  ال�سلوكي  القت�ساد  علم  بتعريف 

بالعلوم الأخرى كعلم النف�س، واجلزء الثاين 

جتارب  من  عدد  خاله  من  تعر�س  تطبيقي 

اأن�ساأت وحدات للروؤى ال�سلوكية  الدول التي 

ومن اأبرزها اململكة املتحدة. كما لفتت القطان 

اإىل اأن علم القت�ساد ال�سلوكي ي�ستهدف كافة 

ودول،  وموؤ�س�سات  اأفراد  من  املجتمع  فئات 

كيفية  ومعرفة  ال�سلوكيات  بدرا�سة  يهتم  اإذ 

اأمثل.  ب�سكل  توجيهها 

كلمة  على  كذلك  التد�سني  حفل  وت�سمن 

اإدارة  رئي�س جمل�س  هجر�س  زكريا  للدكتور 

عن  نقا�سية  وندوة  لا�ستثمار،  مينا  مركز 

املولين  علي  الدكتور  اأدارها  الكتاب  حمتوى 

املعتمدين. املاليني  املحللني  جمعية  رئي�س 

رئي�س ديوان ويل العهد يت�سّلم ن�سخة من كتاب 

»النهج الوطني يف خطابات حمد بن عي�سى«

اآل خليفة،  اأحمد بن �سلمان  ا�ستقبل ال�سيخ �سلمان بن 

رئي�س ديوان ويل العهد، اأم�س الثاثاء، الدكتورة لولوة بو 

دلمة، حيث �سلّمته ن�سخة مهداة اإىل �ساحب ال�سمو امللكي 

الأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة، ويل العهد رئي�س جمل�س 

بن  حمد  خطابات  يف  الوطني  »النهج  كتاب  من  الوزراء، 

عي�سى«، والذي ا�ستمل على حتليٍل لأبرز اخلطابات امللكية 

ال�سامية لعاهل الباد املفدى.

كتاب  عليه  ركز  مبا  العهد  ويل  ديوان  رئي�س  ونّوه 

توثيٍق  من  عي�سى«  بن  حمد  خطابات  يف  الوطني  »النهج 

ل�سل�سلة خطابات جالته، اأّيده اهلل، وما حتويه اخلطابات 

من حمددات للعمل الوطني وقيم اأ�سيلة، م�سيًدا مبا مت بذله 

من جهود يف اإعداد هذا الكتاب ما يجعله مرجًعا مهًما لنهج 

اململكة خال امل�سرية التنموية ال�ساملة بقيادة جالة امللك 

من  املزيد  دلمة  بو  للدكتورة  متنياته  عن  معرًبا  املفدى، 

التوفيق والنجاح.

قّدمت وثائق مزّورة لنتزاع حقوق البحرين وال�سيطرة على الرثوات يف مياهها الإقليمية.. كاتب روماين:

قطــر مار�سـت اخلـداع والحتيـال اأمـام حمكمـة العـدل الدوليـة
حمكمة  حكم  اأن  رومــاين  كاتب  راأى 

احلــدود  ق�سية  ب�ساأن  الدولية  العدل 

يف  وقطر  البحرين  مملكة  بني  البحرية 

اإن  القول  عليه  ينطبق   )2001-1991(

»العدالة ل تقدم احلقيقة دائًما«، يف اإ�سارة 

قطر  مار�سته  الذي  والحتيال  اخلداع  اإىل 

مزورة  وثائق  تقدمي  عرب  املحكمة  اأمــام 

على  وال�سيطرة  البحرين  حقوق  لنتزاع 

الرثوات يف مياهها الإقليمية.

 Răzvan الروماين  الكاتب  وتناول 

الأحد  يوم  ن�سره  مقال  يف   ،Necşulescu
التزوير  رومانية،  قانونية  �سحيفة  يف 

مع  البحرية  احلــدود  ق�سية  يف  القطري 

البحرين، موؤكًدا اأن »قطر قامت بتزوير 82 

والبحار  الأرا�سي  على  للح�سول  وثيقة 

وال�ستفادة من مواردها من الغاز والنفط، 

وهو ما ل يزال يحدث حتى اليوم«.

�ستوفر  »احلقيقة  اأن  الكاتب  ــد  واأك

وقت«،  م�ساألة  فقط  واأنها  دائًما  العدالة 

قطر«  ـ  »البحرين  �سيناريو  اأن  اإىل  م�سرًيا 

ذاته تكرر يف حالة م�سابهة تتعلق بالنزاع 

وال�سومال،  كينيا  بني  البحرية  احلدودي 

الدولية  العدل  حمكمة  فيه  حكمت  والذي 

ال�سومال،  ل�سالح  كبري  حد  اإىل  موؤخًرا 

والذي يحظى ـ بح�سب راأي الكاتب ـ بدعم 

قطري تركي.

اأنه ميكننا  اإل  يبدو غريًبا،  »قد  وقال: 

نف�س  املختلفة  الت�سابه  اأوجه  مع  جند  اأن 

ق�سية  قطر يف  ا�ستخدمتها  التي  الأ�ساليب 

ب�ساأن  ــرية  الأخ الدولية  العدل  حمكمة 

وال�سومال  كينيا  بني  البحرية  احلــدود 

)ال�سادر يف 12 اأكتوبر 2021(«.

حالة  يف  نرى  اأن  ال�سهل  »من  وتابع 

نف�س  ا�ستخدمت  قطر  دولة  اأن  ال�سومال، 

حمامون،  )قا�سي،  القانونية  ال�سيغة 

م�ست�سارون( وفرق ر�سامي اخلرائط، التي 

ا�ستخدمتها �سد البحرين عام 2001.«

اأظهرت  ــظ،  احل »ل�سوء  ــاف:  ــس واأ�

اأن دولة  عمليات التحكيم الدولية الأخرية 

وا�ستثمرت يف  ال�سطور  ما بني  لعبت  قطر 

بطلة  لت�سبح  حماولة  يف  القانون  جمال 

العامل يف التحكيم«.

الفرتة  خــال  اأنــه  الكاتب  واأو�ــســح 

نفوذها  قطر  زادت   2021-2014

خال  من  الأفريقي،  القرن  منطقة  يف 

حركة  مثل  متعددة  مبجموعات  عاقاتها 

وال�سركاء  الإرهابية،  ال�سومالية  ال�سباب 

الع�سكريني الأتراك، وما متلكه من اأ�سهم يف 

�سركات نفطية مثل اإيني و�سوناطراك.

كينيا  موقف  ب�ساأن  الكاتب  وت�ساءل 

الدولية دون  العدل  الراف�س لقرار حمكمة 

بي  بي  ذكرت  كما  الرتافع،  حق  ممار�سة 

 ،2021 اأكتوبر   12 يف  الإخبارية  �سي 

ب�ساأن  كينية  �سكوك  من  عليه  ينطوي  وما 

حدث  كما  جمدًدا  القطري  اخلداع  ممار�سة 

يف حالة البحرين وقطر يف عام 2001.

�سل�سلة  اإىل  كذلك  الكاتب  اأ�سار  كما 

دعواها  يف  قطر  �ساقتها  التي  الأكاذيب 

العدل  حمكمة  اأمام  الإمارات  �سد  الباطلة 

الإمـــارات  فيها  اتهمت  والتي  الدولية 

مبمار�سة التمييز العن�سري �سد القطريني 

اإبان اأزمة عام 2017، وهي الدعوى التي 

امل�ساألة  اأن  واعتربت  املحكمة  رف�ستها 

»لي�ست من اخت�سا�سها«.

اأنه   Răzvan Necşulescu وذكــر 

واجه  اإليها،  امل�سار  الدعوى  هذه  خال 

قطر  فولتريا،  روبرت  املعروف  املحامي 

وثيقتني  ب�ساأن  الدولية  العدل  حمكمة  يف 

جتاهل  قطر  حمامو  حاول  فيما  مزورتني، 

يف  وا�ستمروا  مرافعتهم،  يف  احلقيقة  هذه 

حجتهم. ويف 4 فرباير 2021، اأعلن ق�ساة 

موؤهلني  غري  اأنهم  الدولية  العدل  حمكمة 

للتعبري عن قرار ب�ساأن هذا الحتيال.

على  مقاله  ختام  يف  الكاتب  و�سدد 

لكن  دائًما،  احلقيقة  تقّدم  ل  »العدالة  اأن 

فقط  اأنها  دائًما.  العدالة  �ستوفر  احلقيقة 

م�ساألة وقت«.

»امل�ست�سفيات احلكومية«: 12 طبيًبا يح�سلون 

على �سهادات الخت�سا�س والزمالت الدقيقة

ا�ستقبل الدكتور اأحمد حممد الأن�ساري، 

الرئي�س التنفيذي للم�ست�سفيات احلكومية، 

ال�سلمانية  جممع  منت�سبي  من  طبيًبا   12

البتعاث  فرتة  اأنهوا  الذين  الطبي 

�سهادات  على  للح�سول  اخلارج  اإىل 

الخت�سا�س والزمالت الدقيقة يف عدٍد من 

التخ�س�سات الطبية.

وهّناأ الرئي�س التنفيذي الأطباء مبنا�سبة 

الخت�سا�س  �سهادات  على  ح�سولهم 

التي  اجلهود  مثمًنا  الدقيقة،  والزمالت 

مهاراتهم  و�سقل  معارفهم  لتنمية  بذلوها 

الدقيق،  التخ�س�س  نطاق  يف  الطبية 

ورغبتهم  العايل  طموحهم  تعك�س  والتي 

اخلدمات  وم�ستوى  باأدائهم  الرتقاء  يف 

الطبية التي يقدمونها للمر�سى. واأّكد على 

اأن امل�ست�سفيات احلكومية تفخر مبا ت�سّمه 

كوادرها  كافة  بني  متميزة  كفاءاٍت  من 

والإدارية،  والفنية  والتمري�سية  الطبية 

املنظومة  يف  املحوري  دورها  وُتقدر 

اإىل  م�سرًيا  البحرين.  مملكة  يف  ال�سحية 

تاأتي  الطبية  الكوادر  ابتعاث  برامج  اأن 

انطاقاً من اإميان جمل�س اأمناء امل�ست�سفيات 

تطوير  خطط  دعم  باأهمية  احلكومية 

وتقدمي  بها،  والرتقاء  الب�سرية  املوارد 

الدعم الازم لتعزيز م�ساركتها الفعالة يف 

مبا  ال�سحية،  وال�سرتاتيجيات  ال�سيا�سات 

بتمكني  اخلا�سة  والتطلعات  الروؤى  يحقق 

على  احل�سول  من  واملقيمني  املواطنني 

رعاية �سحية �ساملة وذات نوعيٍة عالية.

ي�سمون  املبتعثني  الأطباء  اأن  ُيذكر 

الزمالة  خنجي/    حممد  اإ�سماعيل  الدكتور 

يف �سبكية العني من ماليزيا، والدكتور علي 

ال�سمعيات  الزمالة يف علم  القا�سم/    ح�سن 

من الوليات املتحدة الأمريكية، والدكتورة 

الأمرا�س  يف  الزمالة  را�سي/    حممد  ثريا 

حممد  والدكتور  الأردن،  من  ال�سدرية 

الأمرا�س  يف  الزمالة  خملوق/    الأمري  عبد 

روان  والدكتورة  الأردن،  من  ال�سدرية 

املعدية  الأمرا�س  الزمالة يف  الآغا/    املعتز 

عبا�س  هدى  والدكتورة  �سنغافورة،  من 

من  والولدة  الن�ساء  يف  الزمالة  عي�سى/   

غلوم/    عبداهلل  نور  والدكتورة  تركيا، 

الع�سبية  الأمرا�س  يف  الإقامة  برنامج 

والدكتور  ال�سعودية،  العربية  اململكة  من 

عبداحلميد ها�سم نعمه/   الزمالة يف جراحة 

ت�سحيح عيوب النظر النك�سارية والقرنية 

العربية  اململكة  من  البي�ساء  واملياه 

عيد/    جعفر  رجاء  والدكتورة  ال�سعودية، 

بريطانيا،  من  الثدي  جراحة  يف  الزمالة 

الزمالة  ال�سندي/    اإبراهيم  مها  والدكتورة 

ح�سن  والدكتور  اإيرلندا،  من  الأورام  يف 

ال�سماء  الغدد  يف  الزمالة  ح�سن/    فروخ 

الأردن، والدكتور منري مهدي عبداهلل/    من 

الزمالة يف الأمرا�س ال�سدرية من الأردن.
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يوم املراأة البحرينية فر�ضة ال�ضتح�ضار جماالت تقّدمها

وزير املالية: املراأة ت�ضغل ن�ضف الوظائف الرئي�ضية بالوزراة

وزير االإعالم: الروؤية امللكية �ضكلت نقطة االرتكاز نحو متكني املراأة البحرينية

مبنا�ضبة يوم املراأة البحرينية.. امل�ضت�ضار نواف حمزة:

مكانة املراأة البحرينية يف ميادين التنمية جت�ضيد للنه�ضة الع�ضرية يف العهد الزاهر

الوطني  والقت�صاد  املالية  وزير  اأكد 

ال�صيخ �صلمان بن خليفة اآل خليفة اأن يوم 

ل�صتح�صار  فر�صة  هو  البحرينية  املراأة 

من  به  ا�صطلعت  وما  املراأة  تقدم  جمالت 

التنمية  جمالت  خمتلف  يف  فاعل  اإ�صهام 

بقيادة  ال�صاملة  التنموية  امل�صرية  �صمن 

بن  حمد  امللك  اجلاللة  �صاحب  ح�صرة 

عي�صى اآل خليفة عاهل البالد املفدى حفظه 

اهلل ورعاه.

كما اأ�صاد بالدعم الذي توليه احلكومة 

برئا�صة �صاحب ال�صمو امللكي الأمري �صلمان 

بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س 

الربامج  تبّني  عرب  اهلل،  حفظه  الوزراء 

وال�صيا�صات التي تعزز تقّدم املراأة.

اآل  خليفة  بن  �صلمان  ال�صيخ  ورفع 

الوطني  والقت�صاد  املالية  وزير  خليفة 

امللكي  ال�صمو  �صاحبة  اإىل  التهاين  خال�س 

خليفة  اآل  اإبراهيم  بنت  �صبيكة  الأمرية 

املجل�س  املفدى رئي�صة  البالد  قرينة عاهل 

الأعلى للمراأة حفظها اهلل مبنا�صبة احتفال 

البحرينية  املراأة  بيوم  البحرين  مملكة 

عاًما  ع�صرين  مرور  ذكرى  مع  واملتزامن 

على تاأ�صي�س املجل�س.

قبل  من  املبذولة  باجلهود  منوًها 

يف  املجل�س  ودور  للمراأة،  الأعلى  املجل�س 

املجالت  �صتى  يف  البحرينية  املراأة  تقدم 

وجعلها �صريًكا فاعالً يف التنمية.

الأدوار  اأهمية  اإىل  الوزير  اأ�صار  كما 

وزارة  ملنت�صبات  والإجنازات  الرئي�صية 

وم�صاهمتهن  الوطني،  والقت�صاد  املالية 

تنفيذ اخلطط والربامج �صمن  الفعالة يف 

البحرين،  ململكة  ال�صاملة  التنمية  م�صرية 

والقت�صاد  املالية  وزارة  تفخر  حيث 

الوطني اأن الن�صاء ي�صكلن 50% من �صاغلي 

الوظائف الرئي�صية يف الوزارة، فيما بلغت 

القيادية  للوظائف  الإناث  �صغل  ن�صبة 

على  معاليه  اأثنى  وقد   ،%40 والإ�صرافية 

دور املراأة الأ�صا�صي يف امل�صاركة يف خطط 

وبرامج عمل الوزارة.

والقت�صاد  املالية  وزير  اأ�صاد  كما 

الوطني باأدوار جلان تكافوؤ الفر�س �صمن 

اجلهات واملوؤ�ص�صات احلكومية، واأكد على 

بوزارة  الفر�س  تكافوؤ  جلنة  دور  اأهمية 

تعزيز  يف  الوطني  والقت�صاد  املالية 

وامل�صاواة  الفر�س  تكافوؤ  ومفاهيم  مبادئ 

والربامج  اخلطط  وتنفيذ  اجلن�صني،  بني 

وال�صيا�صات الداعمة التي من �صاأنها �صمان 

العمل  املراأة يف جمالت  اإدماج احتياجات 

يف الوزارة، اإ�صافة اإىل اإبراز تناف�صية املراأة 

من  املزيد  حتقيق  على  وعزمها  العاملة 

الإجنازات.

حممد  بن  علي  الإعالم  وزير  اأ�صاد 

الرميحي بالروؤية امللكية ال�صامية حل�صرة 

عي�صى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �صاحب 

اهلل،  اأيده  املفدى،  البالد  عاهل  خليفة  اآل 

والتي  البحرينية،  املراأة  ومتكني  دعم  يف 

منها  انطلقت  التي  الرتكاز  نقطة  �صكلت 

الرائدة  املكت�صبات  من  العديد  حتقيق  يف 

دورها  على  تاأكيدا  وعاملًيا،  اإقليمًيا 

املجتمع  يف  املرموقة  ومكانتها  املحوري 

ك�صريك فاعل يف م�صرية البناء والتحديث 

والنه�صة التنموية ال�صاملة وامل�صتدامة.

التهاين  اآيات  اأ�صمى  الوزير  ورفع 

امللكي  ال�صمو  �صاحبة  اإىل  والتربيكات 

خليفة  اآل  اإبراهيم  بنت  �صبيكة  الأمرية 

قرينة  للمراأة  الأعلى  املجل�س  رئي�صة 

مبنا�صبة  اهلل  حفظها  املفدى  امللك  جاللة 

الحتفاء بيوم املراأة البحرينية لهذا العام 

حتت عنوان »املراأة البحرينية يف التنمية 

الوطنية.. م�صرية ارتقاء يف وطن معطاء« 

لتاأ�صي�س  الع�صرين  الذكرى  مع  بالتزامن 

املجل�س الأعلى للمراأة واإقرار ميثاق العمل 

الوطني، م�صرًيا اإىل ما يعك�صه هذا الحتفاء 

لت�صليط  وطنية  منا�صبة  من  ال�صنوي 

للمراأة  التاريخي  احل�صور  على  ال�صوء 

من  والتطوير  البناء  البحرينية يف جهود 

اأجل تعزيز مكانة اململكة وتقدمها.

اأن مملكة البحرين  واأكد وزير الإعالم 

ال�صامية،  امللكية  التوجيهات  بف�صل 

برئا�صة �صاحب  املوقرة  احلكومة  وجهود 

اآل  حمد  بن  �صلمان  الأمري  امللكي  ال�صمو 

الوزراء  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  خليفة 

الأعلى  املجل�س  ومبادرات  اهلل،  حفظه 

مقومات  البحرينية  للمراأة  كفلت  للمراأة 

الوطني،  العمل  يف  الفاعلة  امل�صاركة 

والقائمة على اأ�ص�س العدالة وامل�صاواة يف 

رجالً  املواطنني،  بني  والواجبات  احلقوق 

ون�صاًء، ووفرت البيئة الت�صريعية الداعمة 

واأهلتها  والجتماعي،  الأ�صري  لال�صتقرار 

لتقلد اأعلى املنا�صب التنفيذية والت�صريعية 

والق�صائية والدبلوما�صية والأكادميية.

وحّيا الرميحي بهذه املنا�صبة، عطاءات 

يف  الفاعل  وح�صورها  البحرينية  املراأة 

تقوم  الوطني، وما  العمل  ميادين  خمتلف 

جمتمعها  خلدمة  متوا�صلة  جهود  من  به 

من  تقّدمه  ما  عرب  وطنها،  راية  واإعالء 

معاين  اأ�صمى  جت�صد  م�صرفة  �صورة 

العطاء والإبداع وال�صراكة الفاعلة يف تقدم 

القانون  دولة  وتر�صيخ  وازدهاره  الوطن 

واملوؤ�ص�صات على اأ�ص�س من العدالة وتكافوؤ 

الفر�س وامل�صاواة بني اجلن�صني.

املراأة  بدور  الإعالم  وزير  واأ�صاد 

وما  الإعالمي،  املجال  يف  البحرينية 

تتمتع به من ح�صور مميز يف هذا املجال، 

اإ�صافة اإىل دعمها للتطور الثقايف واملعريف 

الأمامية  ال�صفوف  وت�صدرها  والريا�صي، 

جائحة  مواجهة  البحرين يف  فريق  �صمن 

التنموية  الإ�صهامات  كورونا، وغريها من 

باملراأة  للنهو�س  الوطنية  اإطار اخلطة  يف 

البحرينية.

واأعرب وزير الإعالم عن فخره وجميع 

للمراأة  امل�صرفة  بالإ�صهامات  الوطن  اأبناء 

الإعالمية  املحافل  خمتلف  يف  البحرينية 

بعد  والدولية،  الإقليمية  والدبلوما�صية 

املتحدة،  لالأمم  العامة  للجمعية  رئا�صتها 

والدولية  العربية  اللجان  يف  وع�صويتها 

لهيئة  التنفيذي  واملجل�س  والطفل  للمراأة 

الأمم املتحدة للمراأة، وافتتاح مكتب متثيلي 

البحرينية  التجربة  لنقل  باملنامة  للهيئة 

باإطالق  تعززت  والتي  العامل،  اإىل  الرائدة 

اآل  اإبراهيم  بنت  �صبيكة  الأمرية  جائزة 

خليفة العاملية لتمكني املراأة.

والراأي  الت�صريع  هيئة  رئي�س  قال 

اأن  القانوين امل�صت�صار نواف عبداهلل حمزة 

ما حققته مملكة البحرين من مكانة ورقي 

املجالت  خمتلف  يف  البحرينية  للمراآة 

النه�صة  ل�صورة  جت�صيد  يعد  وامليادين 

الع�صرية التي ت�صهدها اململكة يف الع�صر 

الزاهر حل�صرة �صاحب اجلاللة امللك حمد 

املفدى  البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�صى  بن 

حفظه اهلل ورعاه.

التي  الع�صرية  النه�صة  اأن  واأكد 

ت�صتند  اليوم  البحرينية  املراأة  تعي�صها 

ن�صو�س  من  متني  قانوين  اأ�صا�س  على 

ت�صافرت  حيث  وقانونية  د�صتورية 

املعنية  والأطراف  اجلهات  كافة  جهود 

بالعمل الت�صريعي على تدعيمها وتقويتها 

وحتديثها مبا ي�صمن متتع املراأة البحرينية 

وحقوق  وعادلة  من�صفة  قانونية  بحماية 

ودورها  الوطنية  وم�صوؤولياتها  تن�صجم 

املحوري يف م�صرية العمل الوطني.

جاء ذلك مبنا�صبة يوم املراأة البحرينية 

والذي  دي�صمرب،  من  الأول  ي�صادف  الذي 

لـ»املراأة  العام  هذا  تخ�صي�صه  جرى 

م�صرية  الوطنية،  التنمية  يف  البحرينية 

ارتقاء يف وطن معطاء«، حيث رفع رئي�س 

اأ�صمى  القانوين  والراأي  الت�صريع  هيئة 

اآيات التهاين والتربيكات اإىل مقام ح�صرة 

عي�صى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �صاحب 

اهلل  حفظه  املفدى  البالد  عاهل  خليفة  اآل 

الأمري  امللكي  ال�صمو  �صاحب  واإىل  ورعاه، 

�صلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س 

�صاحبة  واإىل  اهلل،  حفظه  الوزراء  جمل�س 

اإبراهيم  الأمرية �صبيكة بنت  امللكي  ال�صمو 

اآل خليفة قرينة عاهل البالد املفدى رئي�صة 

املجل�س الأعلى للمراأة حفظها اهلل، واإىل كل 

امراأة بحرينية، تقديراً لإ�صهاماتها املتميزة 

يف جمال التنمية الوطنية.

عبداهلل  نواف  امل�صت�صار  واأ�صاد 

املراأة  اإليه  و�صلت  الذي  بامل�صتوى  حمزة 

البحرينية ومبا حققته من اإجنازات رائدة 

الوطنية،  التنمية  جمال  يف  ومرموقة 

ودعمها امل�صهود له ك�صريك اأ�صا�صي وفاعل 

يف م�صرية التطور والبناء والنماء يف ظل 

�صاحب  حل�صرة  الزاهر  الإ�صالحي  العهد 

خليفة  اآل  عي�صى  بن  حمد  امللك  اجلاللة 

ورعاه،  اهلل  حفظه  املفدى  البالد  عاهل 

لفتاً اإىل الدور الكبري الذي قادته �صاحبة 

اإبراهيم  الأمرية �صبيكة بنت  امللكي  ال�صمو 

اآل خليفة قرينة عاهل البالد املفدى رئي�صة 

املجل�س الأعلى للمراأة حفظها اهلل يف ترجمة 

النقلة  ال�صامية ويف  تلك التطلعات امللكية 

البحرينية  املراآة  بها  تنعم  التي  الع�صرية 

يف خمتلف امليادين.

واأكد امل�صت�صار نواف عبداهلل حمزة باأن 

هو  ما  العزيزة،  املنا�صبة  بهذه  الحتفاء 

الر�صيدة  القيادة  لتقدير  فعلية  ترجمة  اإل 

للدور البارز الذي تلعبه املراأة البحرينية 

والتي  العامة،  احلياة  نواحي  جميع  يف 

امل�صوؤولية  حتمل  يف  قدرتها  اأثبتت 

يف  الوطني  العمل  يف  بدورها  والنهو�س 

جلياً  ات�صح  الذي  الأمر  امليادين  خمتلف 

الالمتناهية  العظيمة  اإ�صهاماتها  من خالل 

على كافة امليادين واملجالت التنموية التي 

ت�صهدها مملكة البحرين.

وزير املالية

 ال�شيخ ه�شام بن عبدالعزيز

 اأحمد حممد الأن�شاري

وزير الإعالم

 نواف عبداهلل حمزة

رئي�س اأمناء امل�ضت�ضفيات احلكومية: 

يوم املراأة البحرينية تاأكيٌد على مكانة املراأة

احلكومية،  امل�صت�صفيات  اأمناء  جمل�س  رئي�س  رفع 

اآيات  اأ�صمى  خليفة،  اآل  عبدالعزيز  بن  ه�صام  ال�صيخ 

اجلاللة  �صاحب  ح�صرة  مقام  اإىل  والتربيكات  التهاين 

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

اهلل ورعاه، واإىل �صاحب ال�صمو امللكي الأمري �صلمان بن 

حمد اآل خليفة، ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء حفظه 

�صبيكة  الأمرية  امللكي  ال�صمو  �صاحبة  واإىل  ورعاه،  اهلل 

بنت اإبراهيم اآل خليفة، قرينة عاهل البالد املفدى، رئي�صة 

املجل�س الأعلى للمراأة حفظها اهلل ورعاها، وذلك مبنا�صبة 

يوم املراأة البحرينية.

املنا�صبة  هذه  اأن  على  الأمناء  جمل�س  رئي�س  واأكد 

الوطنية تاأتي تذكرياً وتاأكيداً على مكانة املراأة يف مملكة 

القيادة  لدن  من  والهتمام  الرعاية  ظل  يف  البحرين، 

احلكيمة، مبا ُيعزز اخلطى لتمكينها يف �صتى املجالت، 

وي�صهم يف حتقيق العديد من املكت�صبات، م�صرًيا اإىل اأن 

تخ�صي�س الحتفال هذا العام لت�صليط ال�صوء على دور 

املراأة البحرينية يف التنمية الوطنية حتت �صعار )املراأة 

البحرينية يف التنمية الوطنية.. م�صرية ارتقاء يف وطٍن 

َبَرزت  معطاء(، ياأتي لي�صمل كافة جمالت العطاء التي 

فيها املراأة البحرينية، مبا فيها القطاع ال�صحي.

االأن�ضاري: البحرين منوذج

 ُيحتذى به يف متكني املراأة

احلكومية  للم�صت�صفيات  التنفيذي  الرئي�س  تقّدم 

اأحمد حممد الأن�صاري، باأ�صمى اآيات التهاين والتربيكات 

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

امللكي  ال�صمو  واإىل �صاحب  املفدى،  البالد  عاهل  خليفة، 

رئي�س  العهد  ويل  خليفة،  اآل  حمد  بن  �صلمان  الأمري 

الأمرية  امللكي  ال�صمو  �صاحبة  واإىل  الوزراء،  جمل�س 

�صبيكة بنت اإبراهيم اآل خليفة، قرينة عاهل البالد املفدى، 

رئي�صة املجل�س الأعلى للمراأة حفظها اهلل ورعاها، وذلك 

مبنا�صبة يوم املراأة البحرينية.

العام  هذا  الحتفاء  باأن  التنفيذي  الرئي�س  و�صّرح 

يوؤكد  الوطنية،  التنمية  يف  البحرينية  املراأة  باإ�صهامات 

على الدور املحوري الذي ت�صطلع به يف كافة املجالت 

القيادة  قبل  من  به  حتظى  الذي  والدعم  التنموية، 

الر�صيدة والذي جعل من اململكة منوذجاً ُيحتذى به يف 

املراأة  اأن  على  موؤكًدا  الأ�صعدة،  كافة  على  املراأة  متكني 

البحرينية اأثبتت قدراتها وكفاءتها يف �صتى املجالت، ل 

�صيما املجال ال�صحي، الذي متيزت فيه من خالل عطائها 

خمتلف  يف  البّناءة  وجهودها  العالية  وكفاءتها  البارز 

مملكة  يف  ال�صحية  املنظومة  �صمن  الوظيفية  املواقع 

البحرين.

�ضيدة االأعمال البحرينية اأ�ضهمت بجدارة يف م�ضرية التنمية.. جناحي: 

املراأة تعي�س ع�ضرها الذهبي يف ظل امللك اجتماعًيا واقت�ضادًيا و�ضيا�ضًيا
التهاين  اآيات  اأ�صدق  البحرينية  الأعمال  �صيدات     رفعت جمعية 

والتربيكات اإىل  القيادة  الر�صيدة، واإىل �صاحبة ال�صمو امللكي الأمرية 

رئي�صة  املفدى  البالد  عاهل  قرينة  اإبراهيم  اآل  خليفة  بنت  �صبيكة 

املجل�س الأعلى للمراأة، مبنا�صبة يوم  املراأة البحرينية،  موؤكدة اأن املراأة 

البحرينية تعي�س اأزهى ع�صورها يف ظل امل�صروع  الإ�صالحي جلاللة 

تاريخ  على  مدى  تلقاه  مل  ما  الأخريين  العقدين  ولقت خالل   امللك، 

 البحرين احلديث والقدمي. 

�صمو  اإىل  تهانيها  خال�س  املنا�صبة  بهذه  اجلمعية  رفعت  كما 

ال�صيخة ثاجبة بنت �صلمان اآل  خليفة  الرئي�صة الفخرية للجمعية. 

وقالت اجلمعية يف بيان بهذه املنا�صبة »تهنئ اجلمعية ع�صواتها، 

البحرينية، حيث  توا�صل  املراأة  يوم  البحرين  مبنا�صبة  والن�صاء يف 

املراأة �صعيها بكل داأب وحر�س لتاأكيد جدارتها  يف كافة جمالت العمل 

وخا�صة  اجلانب القت�صادي«. 

حققته  املراأة  مبا  واعتزازها  فخرها  عن  اجلمعية  واأعربت 

البحرينية من  منجزات اأ�صهمت  يف موا�صلة م�صرية التنمية امل�صتدامة 

املراأة  البحرينية  باأن  مبينة  الدولة،  قطاعات  يف  جميع  ال�صاملة 

 ا�صتطاعت ان توؤكد قدرتها على حتمل  امل�صئولية وامل�صاركة يف تطور 

وتقدم  مملكتنا الغالية على كافة الأ�صعدة. 

العديد  حققن  البحرينيات  الأعمال  �صيدات  اأن  اجلمعية  واأكدت 

من الإجنازات التي  �صاهمت  يف تطوير وتعزيز العالقات القت�صادية 

املراأة  دور  يف  البحرين  وتعزيز  الأعمال  �صيدات  بني  والجتماعية 

التجارية  والقت�صادية  الأن�صطة  جميع  يف  وم�صاهمتها  البحرينية 

 وال�صتثمارية والتنموية يف اململكة، ولعبت اجلمعية دوًرا مهًما يف 

تفعيل دور  �صيدات الأعمال وحثهن على امل�صاركة  يف جمال�س اإدارات 

وال�صركات  وال�صتثمار  البحرين  وامل�صارف  و�صناعة  جتارة  غرفة 

 العامة . 

وحّثت جناحي كافة موؤ�ص�صات املجتمع املدين يف البحرين وعلى 

امل�صتوى  الإقليمي والعاملي بامل�صاركة يف هذه اجلائزة ملا حتمله من 

قيم نبيلة واأهداف تنموية  لها تقديرها. 

بالدعم  البحرينية  الأعمال  �صيدات  جمعية  رئي�صة  اأ�صادت  كما 

هذا  يف  م�صرية  املحلي،  امل�صتوى  املجل�س   على  يقدمه  الذي  الكبري 

ال�صدد للدعم الكبري الذي يقدم للجمعية �صواء فيما  يتعلق مب�صروعات 

كل  مقدمة  اأنف�صهن،  بالع�صوات  يتعلق  ما  اأو  ومبادراتها  اجلمعية 

ال�صكر  ملقام الأمرية �صبيكة ولالإدارة التنفيذية الن�صيطة للمجل�س. 

ومتكن املجل�س الأعلى للمراأة بعد 20 عاًما من تاأ�صي�صه مبوجب 

اأمر �صامي كجهة ا�صت�صارية  جلاللة امللك املفدى حفظه اهلل ورعاه، اأن 

اأ�ص�س ثابتة ليكون مرجًعا ر�صمًيا وبيت  للخربة واملعرفة يف  ي�صع 

امل�صتجدة  الظروف  تثنيه  ومل  الإقليمي.  امل�صتوى  على  املراأة  �صوؤون 

 والتحولت املت�صارعة التي تفر�صها جائحة كوفيد-19 من الإ�صهام 

يف �صياق اجلهود  الوطنية لفريق البحرين وخططه ال�صاملة وبراجمها 

املحفزة على خمتلف الأ�صعدة  ل�صتمرار �صري العمل واتزان ذلك مع 

كل ما يلزم تطبيقه للحد من انت�صار الفريو�س وحماية  املجتمع .  اأحالم جناحي 
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تن�سرها »االأيام« مبنا�سبة االحتفال بيوم املراأة البحرينية 

ق�س�ص بحرينيات واجهن حتّديات وتركن ب�سمات يف جماالت خمتلفة
البنخليل: نورة 

تن�شرها  متنوعة  وجتـــارب  ق�ش�ص 

»الأيام« يف يوم املراأة البحرينية، ت�شتعر�ص 

ا�شتثنائية  وق�ش�ص  جناحات  خاللها  من 

يف  ب�شمتها  منهن  لكل  بحرينيات  لن�شاء 

منهن  واحدة  كل  وواجهت  خمتلفة،  جمالت 

حتدًيا خمتلًفا.

اأكدت طبيبة الأمرا�ص اجللدية مب�ش�شتفى 

اإحدى  وهي  البحارنة،  مــروة  ال�شلمانية 

»كورونا«،  فريو�ص  ملواجهة  املتطوعات 

وطني  يوم  هو  البحرينية  ــراأة  امل يوم  اأن 

التي  امل�شرفة  باإجنازاتها  يحتفل  م�شرف 

والعملية،  العلمية  كافة  الأ�شعدة  ت�شدرت 

وقد �شهدت فرتة اجلائحة العديد من الأمثلة 

من  متقاعدات  بحرينيات  ل�شيدات  امل�شرفة 

القطاع ال�شحي واأخريات عاطالت عن العمل 

للت�شدي  البحرين  فريق  يف  للعمل  تطوعن 

يف  الأمثلة  اأروع  و�شربن  كورونا،  جلائحة 

وتعري�ص  والإيثار  والإ�شرار  الت�شحية 

يف  باملر�ص  الإ�شابة  ملخاطر  والأهل  النف�ص 

�شبيل خدمة مملكتنا، موؤكدة اأن »مهنة الطب 

اإن�شانية  خدمة  فهي  املهني،  املفهوم  تتجاوز 

تتكلله  و�شاق،  م�شني  حياة  واأ�شلوب  جليلة 

على  والعقبات  الت�شحيات  مــن  الكثري 

وتتطلب  والجتماعي،  ال�شخ�شي  ال�شعيد 

ل�شاعات  والعمل  امل�شتمر  العلمي  الإطــالع 

والتفهم  النف�شي،  للدعم  واحلاجة  طويلة، 

ي�شتحق  املعنوي  العائد  لكن  الأهل،  قبل  من 

املر�شى  حياة  تغيري  بهدف  اجلهد  ذلك  كل 

لالأف�شل«.

وهي  التميمي،  �شارة  حتدثت  بدورها، 

طبيبة متدربة يف برنامج طب العائلة بوزارة 

تف�شي  فرتة  خالل  املراأة  دور  حول  ال�شحة، 

الطبيبات  اأن  اإىل  م�شرية  كورونا،  جائحة 

التخ�ش�شات �شربن  البحرينيات من خمتلف 

اأروع الأمثلة يف التفاين يف العمل والإخال�ص 

منهن  العديد  وتعر�ص  الغالية،  ململكتنا 

لالإ�شابة بالفريو�ص، اإل اأن ذلك زادهن �شرًبا 

وقوة واجتهاًدا، موؤكدة اأن »املراأة البحرينية 

يف  القيادية  القوية  بال�شخ�شية  تتميز 

الطبيبة  ُعرفت  وقد  العمل،  جمالت  �شتى 

للعاملية«. وو�شولها  بنجاحها  البحرينية 

الأخ�شائية  اأكدت  التعليم،  جمال  ويف 

البحرينية  »املراأة  اأن  الها�شل  فجر  الرتبوية 

والتعليم،  للتعلم  حبها  مبــدى  معروفة 

اأم  فهي  الرتبوية،  املجالت  يف  وتولعها 

دائًما ت�شعى لتطوير نف�شها.  ومثقفة وعاملة 

يبداأ  املجتمع  تطور  اإن  اإذ  جًدا،  مهم  التعليم 

جتربتها  اإىل  م�شرية  اأفـــراده«،  تعليم  من 

عملت  اإذ  عاًما،   12 مدى  على  الرتاكمية 

تكتِف  ومل  اخلا�شة،  الحتياجات  ذوي  مع 

ا،  اأي�شً الكثري  منهم  تعلمت  بل  بتعليمهم، 

واأبرز ما تعلمته »ال�شرب«.

الفرن�شية  اللغة  مدر�شة  اأكدت  بدورها، 

تتوقف  ل  البحرينية  »املراأة  اأن  علي  �شو�شن 

ويف  العمل،  الدرا�شة،  جمال  يف  العطاء  عن 

واأن  لها،  حدود  ل  طاقة  لديها  واأن  البيت، 

وت�شعى  طاقتها،  بكل  تعمل  البحرينية  املراأة 

الأجيال،  لباقي  ال�شنني  مر  على  العلم  لنقل 

على  وحتر�ص  التعليم،  تطورات  وتواكب 

العتناء بالطلبة وكاأنهم اأبناوؤها، والتاأكد من 

تقدمهم يف املهارات العلمية كافة«.

من جانبها، ا�شتعر�شت الكاتبة واملوظفة 

عن  النعيمي  نور  والتعليم  الرتبية  بوزارة 

ا  جتربتها، وقالت: »اأنا اأم عاملة، ولكني اأي�شً

من  العديد  اأن  واأعتقد  بكثري،  ذلك  من  اأكرث 

الأمهات العامالت اللواتي قابلتهم يف حياتي 

على  نحكم  اأن  ينبغي  فال  الراأي،  يوافقنني 

كيفية عمل املراأة. لقد التقيت باأمهات عامالت 

كن يتفوقن يف العمل، ولكن لديهن القليل من 

قابلت  ولقد  املنزل،  اإىل  العودة  عند  الطاقة 

ن�شاًء مل ي�شتطعن النتظار للعودة اإىل املنزل 

امراأة  كل  مري�ص.  ر�شيع  اأو  يبكي  لطفل 

توازن الأمور بطريقتها«.

املــراأة  يــوم  اأهمية  عن  �شوؤالها  وعند 

البيئية  امل�شت�شارة  قالت  البحرينية، 

املراأة  اإن يوم  الأعمال عطاف �شحادة  ورائدة 

امراأة  كل  تفعله  ما  حول  يدور  البحرينية 

تقدمه  وما  البحرين،  مملكة  يف  عاملة  واأم 

على  واأنــه  والعامل،  واأ�شدقائها  لعائلتها 

الرغم من اأن الآباء ينخرطون ب�شكل اأكرب يف 

حياة اأ�شرهم، اإل اأن الأمهات ل يزلن يتحملن 

واملنزل  الأطفال  رعاية  مهام  عاتقهن  على 

عام  ب�شكل  الأمهات  اأن  اإىل  م�شرية  والعائلة، 

والعامالت على وجه التحديد عانني اأكرث من 

فر�شت  التي  كورونا  جائحة  خالل  غريهن 

وقًتا  كان  فقد  املــراأة،  على  اأكرث  �شغوطات 

مرهًقا للغاية بالن�شبة لالأمهات العامالت، اإل 

اأنهن تاأقلمن مع ذلك التحدي وجنحن فيه.

برنامج  رئي�ص  نائب  قالت  جانبها،  من 

البحرين  جمعية  يف  البيئية  املواطنة 

»املراأة  اإن  فروتن  فاطمة  للتنمية  الن�شائية 

مملكة  متثيل  على  قدرتها  اأثبتت  البحرينية 

اأنا  واليوم  املجالت،  �شتى  يف  البحرين 

الإقليمي  املمثل  بكوين  واأعتز  بحرينية  �شابة 

امل�شلحة  واأ�شحاب  الرئي�شة  للمجموعات 

املتحدة  الأمم  برنامج  اآ�شيا لدى  ملنطقة غرب 

البحرين  مملكة  اأمثل  بذلك  واأنــا  للبيئة، 

املحافل  جميع  يف  اآ�شيا  غرب  دول  وجميع 

الإقليمية والعاملية التي ينظمها برنامج الأمم 

املتحدة، وقد عملت بجد على اإحداث تغيريات 

لي�شل  بقوة  ومتثيلها  املنطقة  يف  اإيجابية 

ا  �شوتنا عاملًيا«، لفتة اإىل اأنها يف املقابل اأي�شً

اأخذت على عاتقها م�شوؤولية التوعية مبر�ص 

من  مرتني  متعافية  اعتبارها  على  ال�شرطان، 

جتربتها  ن�شر  على  حري�شة  وهي  املر�ص، 

التوا�شل الجتماعي. على من�شات 

فاطمة فروتن
فجر الها�شل

دكتورة �شارة التميمي

نور النعيمي 

دكتورة مروة البحارنة عطاف �شحادة

ال�سيارات االأوروبية حتتفل بيوم املراأة البحرينية

الأوروبية  ال�شيارات  �شركة  احتفلت 

ل�شيارات  احل�شري  واملوزع  -امل�شتورد 

جاكوار لندروفر الفاخرة يف مملكة البحرين- 

مبنا�شبة يوم املراأة البحرينية من خالل ت�شليط 

ال�شوء على الدور الرئي�ص للمراأة واإ�شهامها يف 

املجتمع، وتعزيز الوعي حول اأهمية التنوع بني 

اجلن�شني يف بيئة العمل. 

العام  املدير  م�شاعد  قال  ذلك،  وحول 

وويل:  اآندي  الأوروبية  ال�شيارات  ملجموعة 

»نوؤمن بالمكانات الهائلة التي تتمتع بها املراأة 

ال�شيارات  يف  نعمل  لذا  ال�شيارات،  قطاع  يف 

للمراأة  متكافئة  فر�شة  تقدمي  على  الأوروبية 

قدراتها  واإبراز  مهاراتها  وتطوير  دعمها  بهدف 

للمراأة  الريادي  بالدور  نوؤمن  ال�شتثنائية. كما 

املنا�شبة اخلا�شة  يف املجتمع، ومن خالل هذه 

البحرين  يف  الن�شاء  وجميع  ملوظفاتنا  تنمنى 

دوام ال�شعادة والتقدم«. 

التي  الرببوري،  �شديقة  قالت  جهتها،  من 

ال�شيارات  يف  العمالء  عالقات  ق�شم  يف  تعمل 

ال�شيارات  يف  رائعة  العمل  »بيئة  الأوروبية: 

جميع  من  كافة  املوظفون  ُيعد  اإذ  الأوروبية، 

كما  كبرية.  واحدة  عائلة  املختلفة  الأق�شام 

اأ�شجع جميع الن�شاء على العمل يف هذا القطاع 

املميز الذي ُيعد قطاًعا ذكورًيا«.

على  دوًما  الأوروبية  ال�شيارات  وتعمل 

تعزيز امل�شاواة بني اجلن�شني من خالل التعامل 

مع جميع املوظفني بطريقة مت�شاوية. واإذ يتميز 

قطاع ال�شيارات بوجود ن�شبة ذكور اأعلى ب�شكل 

تقدمي  على  الأوروبية  ال�شيارات  حتر�ص  عام، 

الدعم الالزم للموظفات وت�شجيعهن على العمل 

واحدة  موظفة  تعيني  يتم  اإذ  القطاع،  هذا  يف 

على الأقل يف كل ق�شم يف ال�شركة، مبا يف ذلك 

العمالء  عالقات  واإدارة  واملبيعات  الت�شويق 

وال�شمان والإدارة واملوارد الب�شرية.

»بنك ال�سالم« يوا�سل التزامه بدعم ومتكني الكوادر الن�سائية يف فريق العمل
مبنا�شبة يوم املراأة البحرينية، 

املوارد  ق�شم  رئي�ص  �شرحت 

لدى  الإدارية  وال�شوؤون  الب�شرية 

قائلة:  البلو�شي  منى  ال�شالم  بنك 

»نعتز جدا برعايتنا ودعمنا للمراأة 

وبتمكني كوادرنا الن�شائية يف بنك 

على  حر�شنا  ويتوا�شل  ال�شالم، 

للمواهب  الفر�ص  تكافوؤ  تعزيز 

دائما  ون�شعى  اجلن�شني.  كال  من 

لأع�شاء  عمل  بيئة  اأف�شل  لتوفري 

على  كذلك  ونحر�ص  الفريق، 

العاملة  للقوى  داعمة  ثقافة  ن�شر 

اململكة.  اأنحاء  الن�شائية يف جميع 

ومن خالل هذا النهج، نتطلع قدما 

ملتابعة اإبراز اأهمية دور املراأة عرب 

والفعاليات  املنا�شبات  خمتلف 

واملبادرات التي ينفذها بنك ال�شالم 

يف امل�شتقبل«.

تنفيذ  ال�شالم  بنك  وبا�شر 

الداعمة  املبادرات  من  العديد 

ب�شكل  وللمراأة  الن�شائي  للكادر 

�شنويا  احتفاله  �شمنها  من  عام، 

بيوم املراأة البحرينية وتقدمي هدية 

تنظيم  وكذلك  موظفة،  لكل  مميزة 

للك�شف  �شنوية  توعوية  مبادرات 

�شهر  خالل  الثدي  ل�شرطان  املبكر 

ا�شت�شافة  اأي�شا  وتتم  اأكتوبر. 

يقدمها  م�شتمرة  توعوية  جل�شات 

لفريق  وخمت�شون  ا�شت�شاريون 

انعقدت  وقد  ال�شالم،  بنك  عمل 

متالزمة  حول  العام  هذا  جل�شة 

مب�شاركة  املباي�ص  تكي�ص 

ا�شت�شارية  فوؤاد  خولة  الدكتورة 

الغدد ال�شماء وال�شكري وال�شمنة. 

ويحر�ص البنك على توفري فر�ص 

والتدريب  التوظيف  يف  متكافئة 

ب�شكل دائم، مع تاأكيد امل�شاواة بني 

اجلميع. 

بتعزيز  التزامه  من  وانطالقا 

الفريق،  اأع�شاء  ورفاهية  راحة 

خيار  متديد  اإىل  ال�شالم  بنك  بادر 

العمل من املنزل للموظفات الالتي 

ُرزقن مبولود خالل فرتة اجلائحة، 

هذا  خالل  اأي�شا  ا�شت�شاف  كما 

مبنا�شبة  لالأمهات  م�شابقة  العام 

يوم الأم بالتعاون مع »جموهرات 

منذ  البنك  ويبادر   .»Signature
املوظفة  حق  باإقرار   2007 عام 

مدفوعة  اإجازة  على  احل�شول  يف 

الأجر ملالزمة ابنها املري�ص، وذلك 

ح�شب اإجراءات البنك الداخلية.

منى البلو�شي 

44% من موظفي »ممتلكات« من الن�ساء 
وي�سغلن 41 % من املنا�سب التنفيذية

البحرين  ممتلكات  �شركة  حتتفل 

الرثوة  �شندوق  )ممتلكات(،  القاب�شة 

املــراأة  بيوم  البحرين،  ململكة  ال�شيادي 

البحرينية لهذا العام الذي تزامن مع مرور 

الأعلى  املجل�ص  تاأ�شي�ص  على  عاًما   20

للمراأة.

الرئي�ص  �شرح  املنا�شبة،  وبــهــذه 

قائالً:  الرميحي  خالد  ملمتلكات  التنفيذي 

العام  لهذا  البحرينية  املــراأة  يوم  »ياأتي 

تتويًجا لدور املراأة البحرينية البارز �شمن 

بكافة  واحتفاًء  الوطنية،  التنمية  م�شرية 

اجنازاتها يف �شتى امليادين، بحيث كان ول 

يزال دورها حمورًيا يف بناء نه�شة مملكتنا 

احلبيبة«.

واأ�شاف: »نهنئ املجل�ص الأعلى للمراأة 

مبنا�شبة يوم املراأة البحرينية ومرور 20 

املراأة  متكنت  فقد  التاأ�شي�ص،  على  عاًما 

البحرينية من حتقيق العديد من الإجنازات 

ظل  يف  واملتميزة،  الرائدة  والإ�شهامات 

امل�شرية التنموية ال�شاملة حل�شرة �شاحب 

خليفة  اآل  عي�شى  بن  حمد  امللك  اجلاللة 

ورعــاه،  اهلل  حفظه  املفدى،  البالد  عاهل 

والدور الريادي املهم الذي يقوم به املجل�ص 

الأعلى للمراأة برئا�شة �شاحبة ال�شمو امللكي 

الأمرية �شبيكة بنت اإبراهيم اآل خليفة قرينة 

عاهل البالد املفدى حفظها اهلل«

من جانبها، اأكدت مروة اآل �شعد املدير 

ممتلكات  لدى  الب�شرية  للموارد  التنفيذي 

»فريق  اأن  الفر�ص  تكافوؤ  جلنة  ورئي�شة 

عمل ممتلكات ي�شم نخبة من اأف�شل املواهب 

الن�شائية البحرينية، التي تعمل �شمن روح 

فريق البحرين نحو الإ�شهام يف كل ما من 

�شاأنه دفع عجلة م�شرية التنمية الوطنية، 

من   %44 ن�شبته  ما  الن�شاء  ت�شغل  بحيث 

الوظائف لدينا، كما بلغت ن�شبة الن�شاء يف 

الإدارة التنفيذية %41«.

املنا�شبة  هذه  ي�شعني يف  »ل  وقالت:   

امراأة  لكل  وعرفان  تقدير  باقة  اأقدم  اأن  اإل 

بحرينية توا�شل ال�شعي نحو حتقيق املزيد 

كافة  �شمن  واملكت�شبات  النجاحات  من 

امليادين والأ�شعدة«.

ت�شعى  ممتلكات  اأن  بالذكر  اجلدير 

املراأة  م�شاركة  دعم  اإىل  م�شتمرة  ب�شورة 

لتمثيلها �شمن جمال�ص  الفر�شة  واإعطائها 

ال�شتثمارية  حمفظتها  �شركات  اإدارات 

�شركات  من   %41 حتتوي  بحيث  ا،  اأي�شً

تزيد  ا  ح�ش�شً فيها  متتلك  التي  حمفظتها 

على 50% على متثيل ن�شائي.

مروة اآل �شعدخالد الرميحي



الطالبة فاطمة مراد من جامعة البحرين للتكنولوجيا حت�صل على جائزة التميز للحكومة الإلكرتونية 2021
للتكنولوجيا  البحرين  جامعة  هناأت 

تدر�س  التي  مراد  فاطمة  الطالبة 

املعلومات  نظم  يف  العلوم  بكالوريو�س 

الإدارية يف اجلامعة، حل�صولها على جائزة 

يف   2021 الإلكرتونية  للحكومة  التميز 

مملكة البحرين، بعد فوزها على املر�صحني 

الآخرين ونيلها املركز الأول باأف�صل مقرتح 

للحكومة  التميز  جائزة  اأُن�صئت  اإلكرتوين. 

الإلكرتونية حتت رعاية �صمو ال�صيخ حممد 

جمل�س  رئي�س  نائب  خليفة  اآل  مبارك  بن 

لتقنية  العليا  اللجنة  رئي�س  الوزراء، 

 ،2008 العام  يف  والت�صالت  املعلومات 

املعلومات  لهيئة  ا�صرتاتيجية  كمن�صة 

الحتفاء  اإىل  تهدف  الإلكرتونية  واحلكومة 

والت�صالت  املعلومات  تقنية  مببادرات 

ومكافاأتها،  البحريني  املجتمع  يف  الرائدة 

الإلكرتونية  للحكومة  التميز  جائزة  وتقام 

كل �صنتني وجتمع عدًدا كبرًيا من امل�صاريع 

واملبادرات الوطنية يف حقل تقنية املعلومات 

والت�صالت يف خمتلف املجالت.

جاء مقرتح م�صروع الطالبة فاطمة مراد 

بوليفارد  »نظام  ا�صم  حتت  الفائز  وفريقها 

املعزز،  الواقع  تقنية  على  ويقوم   ،»360°

حتت  منطقة  ت�صور  للمهند�صني  ميكن  اإذ 

الأر�س اخلا�صة بطريق حمدد دون احلاجة 

املقرتح  هذا  ويهدف  الطرق،  ر�صومات  اإىل 

غري  والأ�صرار  الهدم  عمليات  من  احلد  اإىل 

عند  امل�صتغرق  الوقت  وتقليل  ال�صرورية 

ا�صهامه  جانب  اإىل  الر�صومات  عن  البحث 

يف خف�س التكلفة. هذا ويوفر النظام ميزة 

عر�س  للم�صتخدمني  تتيح  معزز  واقع 

م�صور  وعر�س  الأبعاد  ثالثي  تطبيق 

للبيانات واحل�صول على البيانات والكثري 

من املزايا الأخرى، وبذلك فاإن هذا امل�صروع 

التقدم  م�صرية  دفع  ي�صهم يف  اأن  �صاأنه  من 

اأجل  من  ال�صامل  الرقمي  التحول  نحو 

القت�صادية  البحرين  روؤية  اأهداف  حتقيق 

فاطمة  الطالبة  اأن  بالذكر  اجلدير   .2030

وبرامج  واأن�صطة  م�صاريع  يف  �صاركت  قد 

تطوعية عديدة، فقد كانت واحدة ممن مّثل 

ال�صباب  وزارة  قبل  من  البحرين  مملكة 

يف   2020 اإك�صبو  معر�س  يف  والريا�صة 

دبي بالإمارات العربية املتحدة.

املدر�صة الفرن�صية العاملية بالبحرين تقيم يومها املفتوح والريا�صي

»زين البحرين« تتولىّ توظيف وتدريب 

ال�صباب البحريني يف اإطار برناجمها لتمكني ال�صباب

يف  الرائدة  ال�صركة  البحرين،  زين  اأعلنت 

اأنها  اململكة،  يف  الت�صالت  ابتكارات  جمال 

ال�صباب  من  جمموعة  بتوظيف  موؤخًرا  قامت 

البحريني وتعيينهم يف اإدارات خمتلفة. كذلك 

ال�صباب  من   95 تدريب  يف  ال�صركة  جنحت 

البحريني يف الربع الثالث من العام، وذلك يف 

الذي �صمم  ال�صباب  اإطار برنامج زين لتمكني 

مت  به.  والنهو�س  البحريني  ال�صباب  لتمكني 

لتوفري  ال�صباب  لتمكني  زين  برنامج  ت�صميم 

البحريني  ال�صباب  ومتكني  العمل  فر�س 

وتزويدهم باأحدث املهارات لإن�صاء قوة عاملة 

يف  مبا�صر  ب�صكل  ت�صهم  تناف�صية  م�صتقبلية 

روؤية البحرين 2030. ويتما�صى برنامج زين 

تطوير  ا�صرتاتيجية  مع  التدريبي  البحرين 

يف  الأ�صا�صية  الركيزة  مبنزلة  وهو  ال�صركة، 

ثقافة  وتر�صيخ  لل�صركة  املجتمعي  الإ�صهام 

امل�صوؤولية الجتماعية يف جميع عمليات زين 

البحرين ب�صكل عام.

ال�صباب،  متكني  برامج  على  وتعليًقا 

وعالقات  التوظيف  مدير  عي�صى  حممد  قال 

�صركة  يف  ال�صباب  وتطوير  املوظفني  �صوؤون 

زين  يف  ال�صباب  »متكني  قائالً:  البحرين  زين 

البحرين هي عملية �صلوكية وهيكلية وثقافية، 

ال�صباب  اأن  �صمان  على  خاللها  من  نحر�س 

زين  برنامج  اإىل  ان�صموا  الذين  البحريني 

وال�صلطة  القدرة  يكت�صبون  ال�صباب  لتطوير 

يف  التغيري  واإحداث  القرارات  لتخاذ  الالزمة 

ال�صباب  ملتزمون جتاه  اأننا  �صيما  حياتهم، ل 

القيام  على  قادرون  باأنهم  ونوؤمن  البحريني 

باأعمال باهرة. ومن خالل براجمنا هذه، نهدف 

اإىل توفري املعرفة من خالل اإلهامهم وتدريبهم 

التي  النمو  فر�س  توفري  مع  مهني  ب�صكل 

متكنهم وتبني ثقتهم باأنف�صهم وت�صاعدهم على 

مواجهة اأي حتدٍّ«.

العري�س  فاطمة  �صرحت  جانبها،  من 

البحرين  زين  يف   )Z )جيل  التوظيف  مدربة 

اأن  اإىل  البحريني  ال�صباب  »يحتاج  قائلة: 

ومن  الأ�صا�صية،  باملهارات  جمهزين  يكونوا 

من  متكنا  اأننا  نعتقد  هذه  براجمنا  خالل 

م�صاعدة الأفراد من خالل تدريبهم وتوجيههم 

اأع�صاء  من  املعرفة  لكت�صاب  رحلتهم  طوال 

فريقنا من ذوي اخلربة واملوهوبني«.

فاطمة العري�ض حممد عي�سى

انتخابات جمل�س الإدارة

ر�صيد بن عي�صى رئي�ًصا لنادي البحرين حلفظ الأ�صالة

اأ�صالة  حلفظ  البحرين  نادي  انتخب 

اأجريب  اإذ  اجلديد،  اإدارته  جمل�س  الكالب 

منطقة  يف  مبقرها  النتخابات  قاعة  يف 

العامني  اأع�صائها  بح�صور  اجل�صرة، 

واملنت�صبني.

ال�صيخ  فوز  عن  النتخابات  واأ�صفرت 

اآل  حمد  بن  عبداهلل  بن  عي�صى  بن  ر�صيد 

وفوز  الإدارة،  جمل�س  برئا�صة  خليفة 

ال�صيخة مرمي عي�صى اآل خليفة نائب رئي�س 

جمل�س الإدارة.

ومت توزيع املنا�صب على جا�صم حممد 

املو�صوي بع�صوية جمل�س الإدارة ورئا�صة 

القانونية،  العامة وال�صوؤون  الإدارة  جلنة 

العامة،  بالأمانة  اندر�صون  ماغي  وفوز 

وعي�صى �صلمان �صريف مبن�صب اأمني ال�صر، 

الإدارة  جمل�س  ع�صو  الفر�صاين  و�صادق 

ورئي�س جلنة العالقات العامة، وفاز خالد 

ح�صن �صليم وزياد خليفة وليتونز اأر. اأي 

بع�صوية جمل�س الإدارة.

عن  الرئي�س  ونائب  الرئي�س  واأعرب 

التي  العمومية  للجمعية  وامتنانه  �صكره 

اجلديد،  الإدارة  مبجل�س  ثقتها  و�صعت 

موؤكدا ان جمل�س الإدارة اجلديد �صيوا�صل 

نهو�صه باأقوى العرو�س وتقييد وت�صجيل 

اأ�صيلة  )الكالب(  الأليفة  احليوانات  قيود 

و�صيبذل  املهجن،  غري  ن�صلها  من  الإنتاج 

العقبات  كل  لتذليل  جهده  ق�صارى 

كما  احليواين،  القطاع  يف  وال�صعوبات 

اإدارة ال�صابق برئا�صة  وجه ال�صكر ملجل�س 

رحمها  خليفة  اآل  دانة  ال�صيخة  املرحومة 

اهلل.

البحرين  نادي  اأن  بالذكر  اجلدير 

�صنة  يف  تاأ�ص�س  الكالب  اأ�صالة  حلفظ 

اأول ناٍد حلفظ  1974، اأي منذ 47 عاًما، 

اأ�صالة الكالب يف اخلليج العربي وال�صرق 

املكتمل  الع�صو  وهي  العربي،  الأو�صط 

الوحيد ملنظمة فدرالية حفظ اأ�صالة الكالب 

يف بلجيكا )اأف.�صي.اأي - الفدرالية(.

م  امل�صت�صفى امللكي للن�صاء والأطفال يقدىّ

بطاقات المتياز ملدر�صة عبدالرحمن كانو الدولية

كانو  عبدالرحمن  ملدر�صة  المتياز  بطاقات  والأطفال  للن�صاء  امللكي  امل�صت�صفى  قدم 

الدولية، ما يتيح للم�صتخدمني ال�صتفادة من جميع الباقات واخل�صومات اخلا�صة.

اتفاقية  والأطفال  للن�صاء  امللكي  امل�صت�صفى  وّقع  للعمالء،  مميزة  جتربة  ولتوفري 

الدولية. مت توقيع التفاقية من قبل كيت مو�صكوا مدير  مع مدر�صة عبدالرحمن كانو 

مدر�صة عبدالرحمن كانو الدولية، وروهيت �صريفا�صتافا الرئي�س التنفيذي للم�صت�صفى 

امللكي للن�صاء والأطفال، يف مبنى امل�صت�صفى يف الرفاع يوم الثالثاء املوافق 30 نوفمرب 

2021. وت�صمل التفاقية موظفي املدر�صة والطالب والأ�صر.

احتفالً بالعيد الوطني اخلم�صني للبحرين 

»احلداد لل�صيارات« تقدم لكم اأ�صبوع اخلدمة!

تدعوكم �صركة احلداد لل�صيارات اإىل ح�صور اأ�صبوع اخلدمة من 6 اإىل 8 دي�صمرب 

يف جممع الإمناء، ومن 9 اإىل 11 دي�صمرب يف جممع العايل لنقدم لكم 50 �صاعة من 

ال�صركة املعتمدين، فح�س  ظاهري ملركبتك،  الفح�س املجاين ل�صيارتك من قبل فنيي 

واإمكانية  الغيار  العمالة،  خ�صم حتى 50% على قطع  اأجور  خ�صم حتى 50% على 

الفوز بجوائز رائعة واأكرث.

وميكنك الات�صل بنا على 17785999 حلجز موعدك.
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وزارة العمل والتنمية االجتم�عية ترد على: 

»حرمن� من عالوة غالء املعي�سة ب�سبب ت�س�به اأ�سم�ء«

الأيام  جريدة  يف  املن�شورة  املالحظة  اإىل  بالإ�شارة 

نوفمرب   3 الأربعاء  يوم   )11897( عددها  يف  املوقرة 

املعي�شة  غالء  عالوة  من  »ُحرمنا  عنوان  حتت   ،2021

ب�شبب ت�شابه اأ�شماء«، حيث نا�شد املواطن الكرمي �شاحب 

يف  النظر  الجتماعية  والتنمية  العمل  وزارة  املو�شوع 

مطالبته ب�شرف عالوة الدعم املايل، فَي�ُشر وزارة العمل 

�شاحب  وللمواطن  لكم  تتقّدم  اأن  الجتماعية  والتنمية 

املالحظة بالتحية والتقدير، واأن تفيدكم مبا يلي:

الإدارة  اإىل  بالرجوع  الطلب  من  التحقق  بعد  اأنه 

املعنية، فقد تبّي باأن املواطن �شاحب املالحظة مل ي�شبق 

له ال�شتفادة من الدعم املايل، وذلك نظًرا لتجاوز جمموع 

وفًقا  لالإعانة  املعتمد  ال�شتحقاق  �شقف  ال�شهري  دخله 

ملعايري و�شروط ال�شتحقاق، ولي�س ب�شبب وجود ت�شابه 

يف الأ�شماء مع مواطن اآخر وفق ما مت ذكره يف املالحظة.

وبالنظر اإىل اآخر حتديث ورد للوزارة يف �شهر نوفمرب 

فقد  ال�شلة،  ذات  املعنية  احلكومية  اجلهات  من   2021

طراأ تغيري يف دخل املواطن، وبذلك اأ�شبح م�شتحًقا للدعم 

نتيجة  بحرينًيا،  ديناًرا   50 بفئة  الغالء(  )عالوة  املايل 

ا�شتيفائه املعايري املن�شو�س عليها يف القانون. و�شوف 

 ،2021 دي�شمرب  �شهر  يف  م�شتحقاته  اأوىل  �شرف  يبداأ 

باأثر رجعي من نوفمرب 2021.

اإدارة االت�س�ل

وزارة العمل والتنمية االجتم�عية

ملزم بعقد خلدمة االإنرتنت.. لكن االإنرتنت ال يعمل

اأنا مواطن بحريني اأواجه م�شكلة تقطع م�شتمر مع اإحدى �شركات الت�شال، حيث 

من  العديد  وعملت  �شهرين،  من  لأكرث  »الفايرب«  املنزيل  الإنرتنت  خدمة  بطلب  قمت 

الت�شالت ملركز خدمة العمالء، وقدمت 4 بالغات ب�شاأن امل�شكلة.

يف اأول بالغي زارين اأحد املوظفي من ال�شركة وبعدها اأخربين بوجود م�شكلة من 

ال�شركة. 

اأي  لدي  توجد  ول  لدي ممتازة  الإنرتنت  قراءات  اأن  اأخربوين  بهم  ات�شايل  وعند 

لتقوم بعملها  اأكتوبر  بتاريخ 24  الت�شالت  تنظيم  اإىل هيئة  اللجوء  م�شكلة! فقررت 

بالغ  بعمل  قامت  الت�شالت  تنظيم  هيئة  اأن  كانت  ال�شدمة  ولكن  امل�شتهلك،  حلماية 

ب�شكل عادي لل�شركة، وخالل اأيام زارين املوظف نف�شه من ال�شركة واأخربين الكالم ذاته 

الذي قاله يل يف ال�شابق.

ثم تلقيت ات�شالً من هيئة تنظيم الت�شالت يفيد باأنه مت اإغالق ملف ال�شكوى، اإذ 

اإن كل املعطيات تفيد باأن اخلدمة ممتازة لدي ول يوجد بها اأية م�شكلة! ولكن بالطبع 

هذا مغاير للواقع، فقمت باإخبار املوظفة بهيئة تنظيم الت�شالت باأن امل�شكلة مازالت 

م�شتمرة ول جدوى من �شكواي وقد تو�شلت لقناعة حتى اأقوم باإغالق العقد مع ال�شركة 

ولكن ل اأريد دفع مبلغ ك�شر العقد ب�شبب ف�شل ال�شركة يف توفري الإنرتنت بح�شب ما 

ين�شه العقد، فهذا عدم التزام من جانبهم ولي�س من جانبي.

البي�ن�ت لدى املحرر

ترحب »الأيام« بر�شائل القراء وم�شاهماتهم، وتوجه قراءها اإىل ذكر ال�شم كامالً والعنوان م�شفوعي بعنوان الربيد الإلكرتوين اإذا وجد ورقم الت�شال.  وحتتفظ »الأيام« لنف�شها بحق التعديل والخت�شار وفق مقت�شيات الن�شر.
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اإطالق �س�رع ب��سم االأمرية �سبيكة بنت اإبراهيم

بنت  �شبيكة  الأمرية  امللكي  ال�شمو  �شاحبة 

امللك  اجلاللة  �شاحب  قرينة  خليفة  اآل  اإبراهيم 

الأعلى  املجل�س  رئي�شة  ورعاه،  اهلل  حفظه  املفدى 

البحرينية  املنتجة  لالأ�شر  الأول  الداعم  للمراأة، 

بالزراعة  الهتمام  �شديدة  العربية،  وكذلك 

والت�شجري يف اأنحاء اململكة كافة، والراعية للكثري 

حلقوق  الأوىل  والداعمة  املتنوعة،  الفعاليات  من 

للمراأة،  الأعلى  للمجل�س  رئا�شتها  خالل  من  املراأة 

رعاها  �شموها  عهد  يف  البحرينية  املراأة  خطت  اإذ 

ي�شهده  الذي  للتقدم  مواكبة  �شريعة  خطوات  اهلل 

ديننا  وتعاليم  �شريعة  مع  يتنا�شب  مبا  العامل، 

الإ�شالمي احلنيف.

 وكذلك معايل ال�شيخة مي بنت حممد اآل خليفة 

قيادة  توليها  منذ  والآثار  الثقافة  هيئة  رئي�شة 

الرتاثية  والبيوت  املتاحف  بتطوير  قامت  الهيئة 

والأثرية واملراكز الثقافية يف �شتى مواقع اململكة، 

وخا�شة املحرق، فهي اأول من بداأت يف ال�شتثمار 

يف الثقافة والرتويج ململكة البحرين يف اخلارج، 

من  ت�شتحق  معاليها  من  تبذل  التي  اجلهود  تلك 

اجلميع التقدير.

ال�شوارع  اأحد  ت�شمية  اإطالق  اأرجو  وعليه،   

القريبة واملحاذية ملطار البحرين الدويل اأو )مطار 

امللك حمد الدويل مب�شماه اجلديد( ب�شارع الأمرية 

�شبيكة بنت اإبراهيم اآل خليفة.

مدر�شة  اىل  املوؤدي  ال�شارع  ت�شمية  وكذلك 

خديجة الكربى الإعدادية للبنات مبحافظة املحرق 

اآل  حممد  بنت  مي  ال�شيخة  ب�شارع   211 جممع 

خليفة.

 تقديرا وتكرميا لهما، وملا تقدمه جهود �شاحبة 

ال�شمو امللكي الأمرية �شبيكة بنت اإبراهيم اآل خليفة 

ومعايل ال�شيخة مي بنت حممد اآل خليفة والذي ل 

ي�شع املجال لذكرها تف�شيالً، من اجل رفعة مملكتنا 

الزاهر  العهد  ظل  يف  الدولية  املحافل  يف  الغالية 

خليفة  األ  عي�شى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  ل�شاحب 

عاهل البالد املفدى رعاه اهلل، واىل املزيد من التقدم 

ملكا  الغالية  البحرين  مملكة  اهلل  حفظ  والنجاح. 

وحكومة و�شعبا.

 

يو�سف عبدالرحمن بن جالل

الأمرية �سبيكة بنت اإبراهيم

14 ع�ًم� من خدمتي مل يتم ت�سجيله� يف الت�أمين�ت االجتم�عية 

وزارة العمل اأقفلت ملفي

 وترف�ض اإيج�د وظيفة تن��سبني

الراحل  الأمري  من  مكرمة  على  ح�شلن  الالتي  املدر�شات  من  بحرينية  مدر�شة  اأنا 

خليفة بن �شلمان اآل خليفة رحمه اهلل ملنت�شبي مدار�س التعليم امل�شتمر احلا�شلي على 

اإىل  املعلمات  معظم  وحتويل  خدمتهم  �شنوات  ب�شم  وذلك  العامة،  الثانوية  ال�شهادة 

الدوام الر�شمي )�شباًحا(.

�شمن  ال�شنوات  تلك  احت�شاب  بهدف  جراءات  الإ جميع  باتخاذ  الوزارة  وقامت 

التاأمينات الجتماعية ملنحنا مكافاأة مالية، اإل اأنني مل اأكن �شمن امل�شمولي بتلك املكرمة 

التعليم  بالعمل يف  بداأت  العامة يف عام 1996  الثانوية  اأنني منذ تخّرجي من  رغم 

امل�شتمر لدى الوزارة وقد اأمتمت 25 عاًما يف �شلك التعليم، 14 عاًما يف التعليم امل�شتمر 

على  ح�شويل  بعد  البتدائية  للمرحلة  املنتظم  التعليم  يف  عاًما  و11  الأمية«  »حمو 

ال�شهادة اجلامعية وعند مراجعتي للتاأمينات الجتماعية تفاجاأُت اأنه مت احت�شاب 11 

عاًما من خدمتي الفعلية فقط، اأما باقي الأعوام مل يتم احت�شابها اأي �شاع علي 14 عاًما 

من خدمتي ومل يتم احت�شابه!

 مع العلم اإين تقّدمُت بعّدة خطابات اإىل وزارة الرتبية والتعليم دون جدوى، واأنا 

من هذا املنرب اأوّجه خطابي اإىل �شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة، 

اأن ينهي معاناتي بي  اأمل  ويل العهد، رئي�س جمل�س الوزراء حفظه اهلل ورعاه وكلي 

وزارة الرتبية والتعليم والتاأمينات الجتماعية. 

البي�ن�ت لدى املحرر

العمل واأدر�ُس حالًيا  اأنا مواطنة بحرينية عاطلة عن 

للح�شول على درجة املاج�شتري مت ف�شلي من عملي ال�شابق 

وقامت وزارة العمل بتعوي�شي بدفع 60% من راتبي ملدة 

املدة قامت بغلق ملفي كباحثة  انتهاء هذه  اأ�شهر وبعد   9

عن العمل!

يعود  ال�شبب  اأن  اأخربوين  لهم  مراجعتي  وعند 

ت�شجيعي  من  بدًل  حتبيطي  يتم  اأن  ُيعقل  فهل  لدرا�شتي، 

الدرا�شة  اأحتّمل م�شاريف هذه  اإنني  الدرا�شة؟ حيث  على 

مت  وظيفة  على  العثور  يف  م�شاعدتي  من  بدلً  والوزارة 

الأكادميي  التطوير  فهل  العمل!  عن  كباحثة  ملفي  اإيقاف 

يعترب �شبًبا لوقف م�شاعدتي يف العثور على وظيفة؟ علًما 

على  يل  العثور  يتم  اأن  يف  واأرغُب  اأدر�ُس  زلت  ل  باأنني 

وظيفة ب�شهادة البكالوريو�س. 

البي�ن�ت لدى املحرر

خريجو طب »ج�معة �سي�ن« ين��سدون 

�سمو ويل العهد رئي�ض الوزراء ملع�دلة �سه�داتهم
نحن 54 خريًجا من طلبة الطب يف جامعة �شيان ال�شينية، ننا�شد �شاحب ال�شمو 

امللكي الأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء املوقر، ملعادلة 

�شهاداتنا اجلامعية، خ�شو�شاً اأننا كنا من اأوائل املتطوعي ممن خدموا الفريق الوطني 

الطبي خالل فرتة اجلائحة.

وقد اأم�شينا 6 �شنوات يف الدرا�شة اجلامعية على نفقتنا اخلا�شة، ونواجه عقبات 

منذ 18 �شهراً على بخ�شو�س معادلة �شهاداتنا كخريجي من جامعة �شينية معرتف 

بها ر�شميا منذ 2014.

اجلائحة  ب�شبب ظروف  ُبعد  بالتعلم عن  الدرا�شة  من  الأخرية  الأ�شهر  اأمتمنا  وقد 

الرتبية  وزارة  ولكن  الحرتازي،  الإغالق  ل�شيا�شة  الدول  كافة  واتباع  الوباء  وتف�شي 

تعطيل  واأن  المتياز  �شنة  لإمتام  �شهاداتنا  ملعادلة  تعجيزية  حلولً  ت�شع  والتعليم 

الإجراءات امل�شتمر �شيفقدنا فر�شة ال�شتمرار يف درا�شة الطب«.

ونحن كلنا ثقة بدعم �شموكم الكرمي باإ�شدار توجيهاتكم ال�شامية ملعادلة �شهاداتنا 

اجلامعية وموا�شلة م�شوارنا العلمي و العملي لنكون عنا�شر فاعلة للقطاع ال�شحي 

يف مملكتنا الغالية، اإذ اأن معظمنا كان ولزال من املتطوعي يف الفريق الوطني الطبي 

خدمًة لوطننا احلبيب.

البي�ن�ت لدى املحرر

نورة املن�سورينورة املن�سوري

اأ�سطر النون 

م�سرية ارتق�ء يف وطن معط�ء

اأدبية  قيمة  من  يحمله  وما  دي�شمرب  من  الأول  »اإن 

حتتلها  التي  الكبرية  للمكانة  املج�شدة  كبرية  ومعنوية 

املراأة البحرينية ك�شريك وم�شاهم ل غنى عنه يف م�شرية 

ورديفة  خالدة  وطنية  منا�شبة  لهي  والتطوير،  البناء 

امل�شرية  قائد  و�شفها  كما  املباركة،  الوطن  اأعياد  لذكرى 

ورعاه«.  اهلل  حفظه  املفدى  البالد  عاهل  اجلاللة  �شاحب 

البحرينية  املراأة  يوم  ل�شموها يف  مقتب�شة  كلمات حمفزة 

عام 2008.

يف البداية يطيب يل ان اتقدم بخال�س التهاين القلبية 

اآل  ابراهيم  بنت  �شبيكة  المرية  امللكي  ال�شمو  ل�شاحبة 

امللك  وقرينة جاللة  للمراأة  الأعلى  املجل�س  رئي�شة  خليفة 

املفدى، و�شيدة البحرين الأوىل التي لطاملا كانت ول تزال 

الداعمة الوىل لكل امراأة بحرينية على هذه الر�س الطيبة، 

ا�شتمرارية  يف  �شبًبا  البحرينية  املراأة  بتقدم  ترى  والتي 

منظومة التنمية والزدهار يف اململكة.

وتزامًنا مع الحتفالت الوطنية التي تزهو بها اململكة 

ملا  الفخر  يعمه  وطنًيا  �شهًرا  يعد  الذي  دي�شمرب  �شهر  يف 

جميع  على  العاملية  الزدهارات  من  اململكة  له  و�شلت 

ال�شعدة، وب�شكل خا�س الدور التي متثله املراأة البحرينية 

من خالل الدعم املقدم من قبل القيادة الر�شيدة، بتوجيهات 

امللكي  ال�شمو  و�شاحب  امللك  جاللة  �شيدي  من  �شامية 

ويل العهد المي رئي�س الوزراء، الذي يعد و�شاًما للمراة 

على  وال�شتثنائية  التميز  نحو  انطلقت  التي  البحرينية 

ال�شعيد الوطني والعربي والعاملي.

وان الحتفاء باملراأة يف جمال التنمية الوطنية اأتى باًبا 

اأ�شهمت  التي  للمراأة  الوطنية  الجنازات  اأبرز  ل�شتعرا�س 

يف ا�شتمرارية التنمية، والتي ت�شهد بها كافة املحافل التي 

الوطنية  اأثرها وب�شمتها  ترك  البحرينية  املراأة  ا�شتطاعت 

الوطنية  التنمية  ا�شرتاتيجية  اطلعنا على  وان  امل�شهودة، 

لن�شجامها  امل�شتدامة  التنمية  لأهداف  موائمة  اأنها  جند 

البناء  عمليات  اإطار  �شمن  الن�شائي  احل�شور  عراقة  مع 

الوطني، وان جمالت التنمية الوطنية ورغم عمقها فاإنها 

نقاط  اإحدى  كونها  للمراأة  الوطنية  بالإجنازات  زاخرة 

ا�شتمرارية النتاجية لتقدم املراأة البحرينية ومتكينها.

عملية  ن�شيب يف  لهم  كان  البحريني  ال�شباب  اأن  كما 

يف  رائد  دور  من  ميثله  ملا  الوطنية  التنمية  يف  التمكي 

قبل  من  كبري  باهتمام  يحظى  والذي  التنمية،  منظومة 

بحقوق  واٍع  جيل  �شناعة  بهدف  للمراأة  الأعلى  املجل�س 

التي  الثوابت  من  تعد  والتي  املجتمع،  يف  واأثرها  املراأة 

يرتكز عليها املجل�س لتحقيق الروؤية امللكية ل�شراكة ن�شاء 

الوطن، وملا حتمل جهودهن واجنازاتهن على الثقة الرفيعة 

يف التطور والتقدم يف هذا الوطن املعطاء.

حتر�س  بحرينية  امراأة  لكل  والتربيكات  التهاين  كل 

لالرتقاء  وت�شعى  الوطنية،  التنمية  يف  امل�شاركة  على 

باجنازاتها العظيمة يف تقدم وازدهار اململكة، كون املجل�س 

هذه  من  لال�شتفادة  العامل  اإليه  ي�شتند  وطني  خربة  بيت 

ال�شيدة  جهود  ابارك  كما  الناجحة،  الوطنية  التجارب 

العلى  للمجل�س  العام  المي  الن�شاري  حممد  بنت  هالة 

البحرينية  املراأة  دعم  يف  ودورها  العظيمة  جلهودها 

وجميع  والزدهار،  التقدم  م�شرية  نحو  ال�شباب  واحتواء 

العاملي يف هذا ال�شرح الوطني الذي يعد مرجًعا وطنًيا 

لكل ن�شاء اململكة.
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قرقا�ش  حممد  بن  اأنور  الدكتور  قال 

دولة  لرئي�ش  الدبلوما�صي  امل�صت�صار 

اإقليمية  خماوف  بالده  لدى  اإن  االإمارات، 

ال�صبيل  لي�صت  املواجهة  لكن  اإيران  ب�صاأن 

االأمثل للم�صي قدما.

ت�صريحات  يف  قرقا�ش  واأ�صاف 

اأن  ترى  »االإمارات  اأن  لـ»رويرتز« 

من  جزءا  االقت�صادي  والتعاون  احلوار 

اإجراءات بناء الثقة مع اإيران«، لكن »االأمر 

�صي�صتغرق وقتا«

حمادثات  تو�صلت  اإذا  »حتى  وتابع: 

تعالج  لن  فهي  اإيجابية  نتائج  اإىل  اإيران 

كل املخاوف ب�صاأن �صيا�صة طهران«.

واأ�صار اإىل اأن »االإمارات �صرت�صل قريًبا 

حت�صني  م�صاعي  اإطار  يف  اإيران  اإىل  وفًدا 

احللفاء  و�صتبقي  طهران،  مع  العالقات 

اخلليجيني على علم مب�صتجدات االأمور«. 

الفرن�صي  الرئي�ش  زيارة  وب�صاأن 

اإنه  قال  االإمارات،  اإىل  ماكرون  اإميانويل 

خالل  االتفاقيات  من  عدد  توقيع  »�صيتم 

يوم  دبي  اإىل  الفرن�صي  الرئي�ش  زيارة 

اجلمعة«. 

�صتكون  فرن�صا  مع  »عالقتنا  وتابع: 

اأ�صمل بعد زيارة الرئي�ش الفرن�صي«. 

اأثارها  التي  االأخرية  االأزمة  وحول 

قرداحي،  جورج  اللبناين  االإعالم  وزير 

وت�صببت يف �صحب االإمارات للدبلوما�صيني 

واملواطنني  بعثتها  يف  واالإداريني 

اأن  قرقا�ش  اأكد  لبنان،  لدى  االإماراتيني 

ال�صفر  من  اللبنانيني  متنع  لن  »االإمارات 

�صتوا�صل  »االإمارات  اأن  اإىل  ولفت  اإليها«. 

الدعم االإن�صاين للبنان، وال تريد اأن يواجه 

املعاناة  من  مزيدا  اللبنانيون  املواطنون 

واالقت�صادية  ال�صيا�صية  االأزمة  ب�صبب 

امل�صتمرة يف بالدهم«.
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بارزون،  اأوروبيون  دبلوما�صيون  ك�صف 

من  االآن  حتى  االنتهاء  مت  اأنه  الثالثاء،  اأم�ش 

االتفاق  م�صودة  من   %80 اإىل   %70 �صياغة 

النووي مع اإيران يف حمادثات فيينا.

هناك  اأن  »رويرتز«  لوكالة  واأ�صافوا 

وتابعوا  اإيران،  مع  املحادثات  يف  ا�صتعجاالً 

»لكننا ال نريد فر�ش مواعيد نهائية م�صطنعة«.

كذلك اأو�صح الدبلوما�صيون اأن ما مت االتفاق 

عليه مع اإيران لي�ش نهائياً وميكن اأن يتغري.

زالت  ما  االأوروبية  القوى  اأن  وك�صفوا 

تنتظر تاأكيداً باأنها �صتكمل من حيث توقفت يف 

املحادثات النووية مع اإيران يف يونيو املا�صي.

اإىل ذلك، اأكد الدبلوما�صيون اأنه �صتكون هناك 

املفاو�صات  يف  جدية  اإيران  تبد  مل  اإذا  م�صكلة 

النووية مع القوى العاملية هذا االأ�صبوع.

بغية  فيينا  يف  املحادثات  ا�صتئناف  ومع 

 ،2015 عام  املربم  النووي  االتفاق  اإحياء 

االحتاد  ترويكا  من  وهم  الدبلوما�صيون،  اأبلغ 

االأوروبي فرن�صا وبريطانيا واأملانيا، ال�صحفيني 

املتعلقة  ال�صائكة  الق�صية  بعد  يحلوا  مل  باأنهم 

املركزي  الطرد  اأجهزة  اإزاء  فعله  ينبغي  مبا 

لتخ�صيب  اإيران  ت�صتخدمها  التي  املتطورة 

اليورانيوم.

املفاو�صات  من  ال�صابعة  اجلولة  وكانت 

اإعادة  اأجل  من  فيينا،  االثنني يف  اأم�ش  انطلقت 

عام  والغرب  اإيران  بني  املوقع  االتفاق  اإحياء 

.2015

االحتاد  يف  املفاو�صات  من�صق  ولفت 

االأوروبي، الدبلوما�صي االأوروبي اإنريكي مورا، 

مبعنى  »مفتوحة«  اجلولة  تلك  اأن  اإىل  اأم�ش، 

اأنها قد ت�صتمر طويال حلاجة الوفود اإىل العودة 

ا�صتكمال  قبل  الت�صاور،  اأجل  من  العوا�صم  اإىل 

النقا�ش يف العا�صمة النم�صاوية.

من جانب اخر اأعلن اجلي�ش االإ�صرائيلي اأنه 

يكثف ا�صتعداداته ملنع اإيران من اجتياز العتبة 

النووية، وذلك بعد يوم من انطالق املحادثات 

حول برنامج طهران النووي. 

وقال املتحدث با�صم اجلي�ش االإ�صرائيلي ران 

كوخاف: »لقد �صّرعنا ا�صتعدادنا ملنع اإيران من 

اأن تر�صخ نف�صها يف ال�صاحة ال�صمالية، ومنعها 

من اأن ت�صبح على عتبة نووية«.

للهيئة  ت�صريحات  يف  كوخاف،  واأ�صاف 

اإننا  اأقول  »عندما  االإ�صرائيلي:  للبث  العامة 

ن�صرع اخلطط �صد اإيران فاأنا اأعني ذلك«. 

مع  الدولية  املحادثات  ا�صتئناف  وحول 

»ال  االإ�صرائيلي:  اجلي�ش  متحدث  اأجاب  اإيران، 

اأتدخل يف ال�صوؤون ال�صيا�صية. كما قلنا من قبل، 

نحن ن�صتعد لكل االحتماالت«. 

االأمن  وزير  قال  اال�صتعداد،  �صياق  ويف 

اخليار  اإن  بارليف  عومري  االإ�صرائيلي  الداخلي 

طاولة  على  موجود  اإيران  �صد  الع�صكري 

نقلته  ليف  لبار  ت�صريح  ويف  احلكومة. 

امل�صوؤول  اأكد  االإ�صرائيلية،   »103FM« اإذاعة 

الع�صكري اأنه يوجد لدى اإ�صرائيل خيار ع�صكري 

اأي�صا، وهي تعزز وتقوم ب�صيانة هذا اخليار. 

 واأ�صاف: »وا�صح اأن هذا اخليار مو�صوع 

على الطاولة«. 

واعترب بارليف اأن االن�صحاب االأمريكي من 

االتفاق الدويل مع اإيران »جعل اإيران اأكرث قربا 

من قدرة نووية«. 

قال  فيينا،  مفاو�صات  اإىل  اإ�صارة  ويف 

بارليف: »لي�ش وا�صحا لنا كثريا ما هي املواقف 

املختلفة جلميع اولئك الذين يفاو�صونهم. وهل 

االإيرانيني واإلغاء  اأمام  الرتاجع  يعتزمون فعال 

العقوبات والتو�صل اإىل اتفاق كهذا اأو ذاك«. 

و�صدد امل�صوؤول الع�صكري على اأن اإ�صرائيل 

»تريد جلم تقدم اإيران نحو تخ�صيب يورانيوم 

مب�صتوى عال، وتريد العودة اإىل الو�صع ال�صابق 

وحت�صني الو�صع ومتديد القيود على اإيران«.

املخابرات  رئي�ش  اأكد  مت�صل  �صياق  يف 

ت�صتخدم  اإيران  اأن  مور،  ريت�صارد  الربيطانية 

يف  اال�صطرابات  لتاأجيج  اهلل  حزب  ميلي�صيا 

حزب  من  جعلت  طهران  اأن  واأ�صاف  املنطقة. 

اهلل »دولة داخل دولة«، يف اإ�صارة اإىل ممار�صات 

احلزب يف لبنان.

الربيطانية  املخابرات  رئي�ش  ك�صف  كما، 

التهديدات  تت�صدر  ورو�صيا  وال�صني  اإيران  اأن 

الدول  التي تواجه بالده حيث تت�صابق كل من 

واملنظمات غري امل�صروعة ال�صتغالل تكنولوجيا 

املعلومات �صريعة التغري.

املتحدث با�سم اجلي�ش الإ�سرائيلي ران كوخاف من حمادثات فيينا 29 نوفمرب 2021 

جنيف- اأ ف ب

ال�صحة  ملنظمة  العام  املدير  دعا 

غيربيي�صو�ش  اأدهانوم  تيدرو�ش  العاملية 

اّتخاذ  اإىل  االأع�صاء  الدول  »كل  الثالثاء 

خلف�ش  ومتنا�صبة  منطقية  اإجراءات 

االأملاين  امل�صت�صار  اأعلن  فيما  االأخطار« 

االأملان  النواب  اأن  �صولت�ش  اأوالف  املقبل 

�صي�صوتون على اإلزامية اللقاحات بنهاية 

ال�صنة. 

ال�صحة  ملنظمة  العام  املدير  وقال 

من  اأكرث  اأ�صئلة  لدينا  زالت  »ما  العاملية 

اأوميكرون  املتحورة  تاأثري  ب�صاأن  االأجوبة 

على انتقال العدوى و�صدة املر�ش وفعالية 

الفحو�ش والعالجات واللقاحات«.

خمتربات  رئي�ش  اأبدى  جهته،  من 

اللقاحات  فعالية  اإزاء  ت�صاوؤما  موديرنا 

اأوميكرون  املتحّورة  �صد  حاليا  املتوافرة 

ال�صحية  القيود  فيه  تت�صاعف  وقت  يف 

اجلديدة يف العامل، كما ح�صل يف اململكة 

املتحدة واليابان الثالثاء.

�صتيفان  موديرنا  �صركة  رئي�ش  وقال 

اإن  تاميز«  »فاينن�صال  ل�صحيفة  بان�صل 

احلالية  اللقاحات  فعالية  ب�صاأن  البيانات 

املقبلني،  االأ�صبوعني  �صتكون متاحة خالل 

اإال اأن العلماء غري متفائلني يف هذا ال�صدد.

و�صّرح لل�صحيفة »قال جميع العلماء 

الذين حتّدثت اإليهم... اإن الو�صع لن يكون 

جّيدا«.

بينها  من  املختربات  من  العديد  لكن 

موديرنا واأ�صرتازينيكا وفايزر/ يايونتيك 

يف  ثقتها  عن  اأعربت  ونوفافاك�ش 

املتحّورة  مكافحة  على  لقاحاتها  قدرة 

اأوميكرون. من جانبها، اأعلنت رو�صيا اأنها 

تعمل على تطوير ن�صخة من »�صبوتنيك-

يف« ت�صتهدف اأوميكرون ب�صكل خا�ش، اإذا 

املتوافر حاليا فعاال »وهو  اللقاح  مل يكن 

اأمر غري مرجح«.

ما  بحياة  كوفيد-19  وباء  اأودى 

منذ  �صخ�صا   5،206،370 عن  يقل  ال 

ال�صني،  يف   2019 العام  نهاية  ظهوره 

بر�ش  فران�ش  وكالة  الإح�صاءات  وفقا 

ا�صتناًدا اإىل االأرقام الر�صمية.

»ريجينريون«  �صركة  واأعلنت 

الثالثاء  احليوية  للتكنولوجيا  االأمريكية 

اأن عالجها باالأج�صام امل�صادة اال�صطناعية 

�صد  فعالية  اأقل  يكون  قد  لكوفيد-19 

الإجراء  وتخطط  اجلديدة  املتحورة 

اختبارات لتحديد مدى الفعالية.

املدير العام ملنظمة ال�سحة العاملية 

�جلي�ش �لإ�سر�ئيلي يكثف ��ستعد�د�ته ملنع �إير�ن من �جتياز �لعتبة �لنووية

دبلوما�سيون �أوروبيون: �أجنزنا 80% من �لتفاق �لنووي مع �إير�ن 

منظمة �ل�سحة �لعاملية تدعو �إىل �إجر�ء�ت 

»منطقية« لحتو�ء تف�سي �أوميكرون
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النهائية  النتائج  ثّبتت 

التي  الت�صريعية  لالنتخابات 

العا�صر من  العراق يوم  جرت يف 

ترتيب   ،)2021( املا�صي  اأكتوبر 

التحالفات الفائزة يف البالد.

امل�صتقلة  املفو�صية  اأعلنت  فقد 

العراقية،  الت�صريعية  لالنتخابات 

النهائية  النتائج  الثالثاء،  ام�ش 

املفو�صية،  رئي�ش  وقال  لالقرتاع. 

جليل عدنان، خالل موؤمتر �صحايف 

»هناك تغيري يف مقعد واحد« يف 

خم�ش حمافظات، مقارنة بالنتائج 

اأعلنت يف الثامن من  االأولية التي 

م�صيفاً  )نوفمرب(،  احلايل  ال�صهر 

اأن ن�صبة االقرتاع و�صلت اإىل نحو 

.%44

املفو�صية  اأن  على  �صدد  كما 

املهنية،  درجات  باأق�صى  التزمت 

اأن كافة النتائج النهائية  مو�صحاً 

ن�صرت على موقع املفو�صية.

اطلع  التي  النتائج  بينت  فيما 

اأن  العربية/ احلدث  مرا�صل  عليها 

التغيري طال 5 مقاعد نيابية فقط، 

والب�صرة  بغداد  حمافظات  يف 

واأربيل وكركوك ونينوى.

اجلديدة  النتائج  �صوء  وعلى 

بزعامة  ال�صدري،  التيار  بقي 

االأوىل،  املرتبة  ال�صدر، يف  مقتدى 

تاله  برملانياً،  مقعداً   73 حا�صداً 

حتالف تقدم بـ37.

فيما حل حتالف دولة القانون 

مقعداً،   33 بـ  الثالثة  املرتبة  يف 

الكرد�صتاين  الدميقراطي  واحلزب 

التحالف  تاله   ،31 بواقع 

الكرد�صتاين بـ18 مقعداً.

مقاعد  عدد  اأ�صبح  حني  يف 

فقط.  مقعداً   17 الفتح  حتالف 

بـ14  عزم  حتالف  بعده  حل  ثم 

بت�صعة  اجلديد  واجليل  مقعداً، 

بت�صعة  امتداد  وحركة  مقاعد 

ب�صتة  كانون  اإ�صراقة  ثم  مقاعد، 

بخم�صة  ت�صميم  وحتالف  مقاعد، 

الوطني  العقد  وحتالف  مقاعد، 

باأربعة.

من جانبه ويف اأول رد لزعيم 

التيار ال�صدري يف العراق، مقتدى 

ال�صدر، ام�ش الثالثاء، على اإعالن 

لالنتخابات  العليا  املفو�صية 

التي  النهائية لالنتخابات  النتائج 

املا�صي،  اأكتوبر   10 يف  جرت 

تويرت:  يف  ح�صابه  على  كتب  فقد 

»�صكراً ملفو�صية االنتخابات«.

املفو�صية  اأن  على  �صدد  كما 

املهنية،  درجات  باأق�صى  التزمت 

اأن كافة النتائج النهائية  مو�صحاً 

ن�صرت على موقع املفو�صية.

اأن جمموع  اإىل  االإ�صارة  جتدر 

الربملان  يف  امل�صتقلني  مقاعد  عدد 

اجلديد بلغ 30 مقعدا، وهي نتيجة 

جيدة يف ظل اال�صتقطاب احلا�صل 

يف البالد، و�صطوة االأحزاب.

من  العديد  يرتقب  فيما 

العراقيني اأن يفتح الربملان اجلديد 

اأجل  من  �صئيال  ولو  اأمل  باب 

اإحداث تغيري يف البالد، بعيدا عن 

االأحزاب  من  العديد  حما�ص�صة 

وف�صادها.

مقتدى ال�سدر

�ل�سدر �أولً و5 مقاعد تغريت.. �لعر�ق:

 �ملفو�سية �لعليا تعلن نتائج �لنتخابات �لنيابية 

�لنتخابات �لليبية.. معارك

 مبكرة باأروقة �ملحاكم للنظر يف ��ستبعاد �ملر�سحني

 عوا�صم - وكاالت

بداأت املعارك مبكرا يف االنتخابات الليبية، 

التي ُيتوقع اأن ت�صهد تناف�صا حمتدما، يف اأروقة 

الق�صاء لنظر طعون املر�صحني امل�صتبعدين من 

ال�صباق. 

ومن بني اأبرز الوجوه التي تخو�ش معارك 

واملر�صح  الليبية  احلكومة  رئي�ش  ق�صائية 

الذي  الدبيبة  عبداحلميد  الرئا�صية  لالنتخابات 

الثالثاء،  طرابل�ش،  ا�صتئناف  حمكمة  اأجلت 

اليوم  جل�صة  اإىل  طعنه  يف  باحلكم  النطق 

االأربعاء.

بطرابل�ش  االبتدائية  الطعون  وكانت جلنة 

با�صاغا  فتحي  املر�صح  طعني  بقبول  ق�صت  قد 

عارف  واملر�صحني  ال�صابق  الداخلية  وزير 

الناي�ش، وعثمان عبداجلليل، وحممد املنت�صر، 

اأحمد  ال�صيا�صي  احلوار  جلنة  وع�صوي 

والناخب،  اليعقوبي،  وال�صيدة  ال�صرك�صي، 

وق�صت  الدبيبة  �صد  عبدالعاطي،  املهدي 

اأن  اإال  اال�صتحقاق،  خو�ش  من  با�صتبعاده 

الدبيبة ا�صتاأنف على احلكمني.

لل�صوؤون  الدولة  وزير  قال  جانبه،  من 

يف  الغويل،  �صالمة  الليبي  االقت�صادية 

اال�صتئناف  حمكمة  اإن  اإعالمية،  ت�صريحات 

ال�صباق  اإىل  باإعادته  وق�صت  طعنه  قبلت  قد 

االنتخابي.

حمكمة  فاإن  اأولية  معلومات  وبح�صب 

اال�صتئناف ق�صت ل�صالح عودة مر�صحني اثنني 

لالنتخابات الرئا�صية كان قد �صبق ا�صتبعادهم 

بن  فتحي  هما  للمر�صحني  االأولية  القائمة  من 

�صتوان وعثمان الب�صري.

الطعون  جلنة  ت�صلمت  ذاته  ال�صياق  ويف 

 13 طرابل�ش  ا�صتئناف  مبحكمة  اال�صتئنافية 

ابتدائية، وقررت  طلبا لال�صتئناف على طعون 

ا�صتئناف  مبحكمة  االبتدائية  الطعون  جلنة 

يف  باحلكم  النطق  تاأجيل  الثالثاء،   طرابل�ش، 

الطعن املقدم من املرت�صح الرئا�صي فتحي با�صاغا 

�صد املر�صح لالنتخابات الرئا�صية رئي�ش ديوان 

املحا�صبة خالد �صك�صك اإىل غد االأربعاء. 

كما عاد خالد الزايدي حمامي املر�صح �صيف 

اإىل  القذايف  معمر  الراحل  الزعيم  االإ�صالم جنل 

جممع املحاكم مبدينة �صبها، لتقدمي الطعن �صد 

ا�صتبعاده  لالنتخابات  العليا  املفو�صية  قرار 

االأيام  يف  الطعن  تقدميه  وتعذر  ال�صباق،  من 

املا�صية ال�صتقالة ق�صاة بعد جتمع متظاهرين 

وقوات قرب مبنى املحكمة. 

املحكمة  باأن  �صبها  من  م�صادر  واأفادت 

�صتنظر الطعن بعد ا�صتبدال القا�صيني املتنحيني 

من اللجنة باآخرين، لدواع اأمنية.

الدكتور اأنور بن حممد قرقا�ش 

قرقا�ش: لدينا خماوف �إقليمية ب�ساأن

 �إير�ن لكن �ملو�جهة لي�ست �ل�سبيل �لأمثل

ب�سبب �لإ�سابة بفريو�ش.. �لكويت 

حتظر ��ستري�د �لطيور �حلية من 3 دول 

عوا�صم - وكاالت

قررت الهيئة العامة ل�صوؤون الزراعة 

حظر  الكويت،  يف  ال�صمكية  والرثوة 

احلية  الطيور  اأنواع  جميع  ا�صترياد 

و»بي�ش تفريخ الدجاج البَيا�ش والالحم«، 

من كل من بولندا وهنغاريا وكازاخ�صتان، 

الطيور  »اإنفلونزا  فريو�ش  ظهور  ب�صبب 

.)H5N1( »عايل ال�صراوة

الهيئة،  با�صم  الر�صمي  املتحدث  وقال 

»بناء  جاء  القرار  اإن  الديحاين،  طالل 

لل�صحة  العاملية  املنظمة  تو�صيات  على 

امل�صتجدات  اآخر  ومتابعة  احليوانية، 

وتطورات احلالة ال�صحية يف هذه الدول، 

الوباء فيها«، ح�صب ما  انت�صار  التي ثبت 

ذكرت وكالة االأنباء الكويتية.

�صرورة  »اأكد  القرار  اأن  واأ�صاف 

خ�صوع جميع االإر�صاليات، ح�صب نوعها، 

اإدارة  ت�صدرها  التي  وال�صوابط  لل�صروط 

ال�صحة احليوانية بالهيئة، وفق اإجراءات 

احليوانية،  لل�صحة  العاملية  املنظمة 

الئحة  من  عليها  املن�صو�ش  واالإجراءات 

جمل�ش  ودول  بالكويت  البيطري  احلجر 

التعاون اخلليجي«. و�صدد الديحاين على 

امل�صابة  االإر�صاليات  رف�ش  »�صيتم  اأنه 

بعد  واملعدية  الوبائية  االأمرا�ش  من  باأي 

اأن  على  الهيئة،  مبخترب  العينات  فح�ش 

يكلف امل�صتورد اإعادة الطيور واحليوانات 

امل�صابة اإىل اجلهة التي و�صلت منها على 

اأية  الهيئة  حتمل  دون  اخلا�صة،  نفقته 

م�صوؤولية«.
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خليفة  اآل  حمود  بن  خالد  ال�شيخ  هناأ 

وكيل وزارة الإ�شكان �شاحب ال�شمو امللكي 

الأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد 

رئي�س جمل�س الوزراء حفظه اهلل مبنا�شبة  

باأن  موؤكًدا   ،2021 احلكومية  الجنازات 

اإجنازات  خالله  من  حتققت  العام  هذا 

تاأخذ  تزال  ل  �شاملة  ومبادرات  بارزة 

حيزها من التنفيذ. 

وقال ال�شيخ خالد بن حمود اآل خليفة: 

يقودها  التي  واملبادرات  التوجيهات  »اإن 

حفظه  الوزراء  رئي�س  العهد  ويل  �شمو 

التنموي  الإ�شكاين  للعمل  مدار  هي  اهلل، 

نحو  الطريق  خريطة  وهي  البالد،  يف 

م�شاريعنا  يف  امل�شتدامة  التنمية  حتقيق 

ال�شرتاتيجية«. 

وزارة  يف  نعمل  »اإننا  واأ�شاف: 

من  املزيد  حتقيق  اأجل  من  الإ�شكان 

�شراكات  وحتقيق  الإ�شكانية  امل�شاريع 

ت�شب  والتي  اخلا�س،  القطاع  مع  ناجحة 

الوطن  م�شلحة  لتحقيق  املطاف  نهاية  يف 

يف  الأ�شا�شي  الهدف  وهو  واملواطنني 

م�شرية العمل الإ�شكاين �شعًيا لتنفيذ الأمر 

اجلاللة  �شاحب  حل�شرة  ال�شامي  امللكي 

البالد  اآل خليفة ملك  امللك حمد بن عي�شى 

 40 تنفيذ  ب�شاأن  ورعاه  اهلل  حفظه  املفدى 

ا�شتدامة  اإىل  وال�شعي  �شكنية  وحدة  األف 

وت�شريع وترية اخلدمات الإ�شكانية«.

التي  الإ�شكانية  امل�شاريع  �شاأن  ويف 

خالل  اإجنازها  يف  فعلًيا  الوزارة  بداأت 

وجود  على  الوزارة  وكيل  اأكد  العام،  هذا 

م�شاريع اإ�شكانية قائمة مبدينة �شلمان من 

خالل م�شروع تنفيذ 303 وحدات �شكنية 

بتكلفة تبلغ 13.5 مليون دينار بحريني، 

تنفيذ  من  النتهاء  يتم  اأن  املوؤمل  ومن 

للم�شتفيدين  الوحدات  وت�شليم  امل�شروع 

املقبل  العام  من  الأول  الن�شف  خالل 

اإن�شاء 1382  اإىل جانب م�شروع   ،2022

دينار  مليون   122 وبتكلفة  �شكنية  �شقة 

بحريني على اأن يتم النتهاء من امل�شروع 

خالل العام 2023، اإذ تاأتي هذه امل�شاريع 

الواردة  الإ�شكانية  الأهداف  اإطار تنفيذ  يف 

على  العمل  ب�شاأن  احلكومة  برنامج  يف 

توفري 25 األف وحدة �شكنية.

م�شاريع  �شمن  »ومن  واأ�شاف: 

القطاع  مع  ال�شراكة  والتي حتقق  الوزارة 

حقوق  تطوير  م�شروع  هو  اخلا�س 

الأرا�شي احلكومية حيث بداأ العمل الفعلي 

 132 تنفيذ  يت�شمن  والذي  امل�شروع  يف 

البنية  اأعمال  اإىل  بالإ�شافة  �شكنية  وحدة 

وحلول  خيارات  توفري  بهدف  التحتية، 

توفري  �شرعة  تكفل  مبتكرة  اإ�شكانية 

الوحدات ال�شكنية للمواطنني«.

الوزارة  اأن  الإ�شكان  وكيل  واأكد   

»مزايا«  برنامج  تطوير  يف  م�شتمرة 

والذي حقق نقلة نوعية يف تلبية الطلبات 

اخلدمة  فورية  خالل  من  الإ�شكانية 

لأكرث  ال�شكن  توفري  يف  �شاهمت  والتي 

زيادة  يف  اأكتوبر  حتى  اأ�شرة   9333 من 

بهذا  الثقة  تعك�س حجم  ووا�شحة  مطردة 

الذي  اخلا�س  القطاع  وتعاون  الربنامج 

بنحو  الوطني  القت�شاد  رفد  يف  �شاهم 

اليوم،  وحتى  انطالقته  منذ  دينار  بليون 

وبدعم حكومي جتاوز 78 مليون دينار. 

وختم ال�شيخ خالد بن حمود ت�شريحه 

واجلهود  امل�شاعي  موا�شلة  على  بالتاأكيد 

القت�شادية  البحرين  روؤية  لتحقيق 

امللكي  ال�شمو  اأطلقها �شاحب  التي   2030

يف  الوزراء  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل 

�شاملة  روؤية  تعد  والتي   ،2008 اأكتوبر 

هدف  على  الرتكيز  مع  اململكة،  لتطوير 

م�شتوى  حت�شني  يف  يتج�شد  اأ�شا�شي 

خالل  من  ال�شتقرار،  وحتقيق  املواطنني 

والربامج  ال�شيا�شات  من  �شل�شلة  تنفيذ 

الإنتاجية  الكفاءة  حتقيق  اإىل  الهادفة 

واخلدمات املتكاملة يف املنظومة احلكومية 

ال�شاملة. للتنمية  حتقيًقا 

الأن�شاري،  حممد  اأحمد  الدكتور  اأكد 

احلكومية،  للم�شت�شفيات  التنفيذي  الرئي�س 

الأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  قيادة  اأن  على 

�شلمان بن حمد اآل خليفة، ويل العهد رئي�س 

لفريق  ورعاه،  اهلل  حفظه  الوزراء،  جمل�س 

البحرين يف مواجهة جائحة فريو�س كورونا 

ُيحتذى  متميزاً  قّدمت منوذجاً  )كوفد-19(، 

به على �شعيد اإدارة الأزمات، واأبرزت حر�س 

�شموه البالغ على الرتقاء باملنظومة ال�شحية 

متكني  يف  ي�شاهم  مبا  البحرين،  مملكة  يف 

جميع املواطنني واملقيمني من احل�شول على 

وب�شورٍة  عالية  نوعيٍة  ذات  �شحية  رعاية 

م�شتدامة.

�شاحب  دعم  باأن  الأن�شاري  واأ�شاف 

بالقطاع  الرتقاء  مل�شاعي  امللكي  ال�شمو 

اأدائه ل �شيما على �شعيد  احلكومي وتعزيز 

خالل  وا�شحاً  بان  ال�شحية  اخلدمات 

اجلائحة، من خالل خطط وم�شاريع التطوير 

مواٍز  خٍط  يف  ت�شري  وكانت  تتوقف  مل  التي 

ُت�شتجد  كانت  التي  الحرتازية  لالإجراءات 

العاملية.  املعايري  مع  يتوافق  مبا  وُتقر 

ململكة  حققت  التي  امل�شاعي  مع  اإنه  حيث 

البحرين الريادة الدولية يف مكافحة جائحة 

واخلطوات  )كوفد-19(،  كورونا  فريو�س 

�شعيد  على  للجائحة  للت�شدي  ال�شتباقية 

الربوتوكولت العالجية التي مت تطبيقها، اأو 

حملة التطعيم الوطنية التي حظيت برعايٍة 

بن  حمد  امللك  اجلاللة  �شاحب  من  �شامية 

عي�شى اآل خليفة، عاهل البالد املفدى، حفظه 

ال�شمو  اهلل ورعاه، ودعٍم مبا�شٍر من �شاحب 

امللكي ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء، فاإن 

املن�شرم  العام  ا�شتمر خالل  ال�شحي  القطاع 

املقدمة  ال�شحية  بالرعاية  يف خطط الرتقاء 

للجميع على الرغم من ظروف اجلائحة.

الت�شيري  م�شاريع  ا�شتمرت  واأ�شاف: 

اجلدولة  وفق  ال�شحية  للموؤ�ش�شات  الذاتي 

تنفيذ م�شاريع  توا�شل  كما  املحددة،  الزمنية 

واإدخال  املختلفة،  ال�شحية  املن�شاآت  تطوير 

والعالجية  الت�شخي�شية  التقنيات  اأحدث 

والأجهزة واملعدات الطبية، بالإ�شافة اإىل رفع 

والفنية  والتمري�شية  الطبية  الطواقم  اأداء 

والإدارية وفق ال�شرتاتيجيات اخلا�شة بذلك، 

وال�شاملة  املتكاملة  اخلطة  يعك�س  ما  وهو 

مكانة  ُيعزز  مبا  ال�شحية  املنظومة  لتطوير 

احلديث  للطب  رائد  كمركز  البحرين  مملكة 

والرعاية ال�شحية املتطورة.

جـــهــود ســمـو ولــي العـهــد رئيــس الـــوزراء 
ســــــاهمــت فـــــي قـــفــــــزة إســكـــانـــيـــة غــيــــر مـســـبــوقــــة

توالي أوامر التوزيع وتنوع الحلول اإلسكانية كفلت االستقرار آلالف األسر البحرينية.. »الحمر«:

احلمر  يعقوب  بن  با�شم  املهند�س  هناأ 

الأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  الإ�شكان  وزير 

اآل خليفة ويل العهد رئي�س  �شلمان بن حمد 

الجنازات  مبنا�شبة  املوقر  الوزراء  جمل�س 

اأن  موؤكًدا   ،2021 عام  خالل  احلكومية 

�شموه  اأولهما  التي  والهتمام  املتابعة 

املا�شية  ال�شنوات  خالل  الإ�شكاين  للملف 

غري  اإ�شكانية  قفزة  اإحداث  يف  �شاهمت 

يف  وا�شح  ب�شكل  ُترجمت  وقد  م�شبوقة، 

وتنويع  اجلديدة  البحرين  مدن  م�شاريع 

مبادرات  خالل  من  الإ�شكانية  اخليارات 

ال�شراكة مع القطاع اخلا�س، الأمر الذي دعم 

جهود الوزارة يف خطتها لتنفيذ الأمر امللكي 

امللك حمد  ال�شامي حل�شرة �شاحب اجلاللة 

بن عي�شى اآل خليفة ملك البالد املفدى حفظه 

وت�شريع  ا�شتدامة  اإىل  والهادفة  ورعاه  اهلل 

وترية اخلدمات الإ�شكانية املختلفة.

وقال وزير الإ�شكان اإن �شمو ويل العهد 

التنموية  امل�شاريع  يويل  الوزراء  رئي�س 

امل�شاريع  �شك  بال  بينها  ومن  اململكة  يف 

قطاع  اأن  باعتبار  كبرية،  اأولوية  الإ�شكانية 

يف  رئي�ًشا  م�شاهًما  يعد  الجتماعي  ال�شكن 

اخلطة التنموية ال�شاملة التي يقودها جاللة 

مالم�شة  عن  ف�شالً  اهلل،  حفظه  املفدى  امللك 

ب�شكل  املواطن  لحتياجات  القطاع  هذا 

توفري  اإىل  احلكومة  ت�شعى  حيث  مبا�شر، 

باعتباره  للمواطن  الجتماعي  ال�شتقرار 

عن�شًرا رئي�ًشا يف التنمية. 

�شمو  جهود  اإن  احلمر  املهند�س  وقال 

قطاع  تنمية  يف  الوزراء  رئي�س  العهد  ويل 

الإ�شكان وا�شحة للعيان، وتتجلى يف دعمه 

املبا�شر ملدن البحرين اجلديدة ومتابعة �شري 

الوزارة وبف�شل  امل�شاريع بها، حتى متكنت 

ذلك الدعم من ت�شغيل 5 مدن منها يف وقت 

احلكومي  الهتمام  مدى  يعك�س  ما  قيا�شي، 

ملبادرات  �شموه  دعم  عن  ف�شالً  امللف،  بهذا 

مقدمتها  ويف  اخلا�س  القطاع  مع  ال�شراكة 

برنامج مزايا الذي وفر ال�شكن املالئم لنحو 

9000 مواطن.

خطط  اأن  اإىل  احلمر  املهند�س  واأ�شار 

وفًقا  الإ�شكانية  اخليارات  لتنويع  الوزارة 

مبادئ  من  م�شتقاة  احلكومة  لتوجيهات 

القت�شادية  البحرين  مملكة  روؤية  واأهداف 

العهد  ويل  �شمو  ي�شرف  والتي   ،2030

ومتابعتها  تنفيذها  على  الوزراء  رئي�س 

قطاعات  خطط  جميع  يف  مبادئها  واإر�شاء 

اأن تنويع اخليارات عرب  اإىل  اململكة، م�شرًيا 

حتقيق  كفل  اخلا�س  القطاع  مع  ال�شراكة 

مبا  التحديد،  وجه  على  التناف�شية  مبداأ 

�شاهم يف زيادة وتنوع امل�شاريع املخ�ش�شة 

املطورين  قبل  من  الجتماعي  لل�شكن 

والبنوك  امل�شارف  وتوفري  العقاريني، 

من  املدعومة  التمويلية  احللول  امل�شرفية 

على  انعك�س  الذي  الأمر  املوقرة،  احلكومة 

املواطنني  اأمام  وفرة يف احللول واخليارات 

لال�شتفادة من اخلدمات الإ�شكانية.

وتطرق وزير الإ�شكان اإىل اأوامر �شاحب 

الوزراء  رئي�س  العهد  ويل  امللكي  ال�شمو 

منذ  واملمتدة  ال�شكنية،  الوحدات  بتوزيع 

عام 2016، والتي بف�شلها متكنت الوزارة 

يف  الوارد  الإ�شكاين  اللتزام  اإمتام  من 

برنامج احلكومة ال�شابق، وامل�شي يف تنفيذ 

برنامج  يف  الواردة  الإ�شكانية  اللتزامات 

اأوامر  اأن  اإىل  م�شرًيا  احلايل،  احلكومة 

وامل�شتمرة  املبا�شرة  تعك�س مالم�شته  �شموه 

لحتياجات املواطنني، واحلر�س على توفري 

للتوجيهات  وفًقا  لهم  الكرمي  العي�س  �شبل 

ال�شامية. امللكية 

رئي�س  العهد  ويل  �شمو  اإن  احلمر  وقال 

جمل�س الوزراء يت�شم بالروؤية الثاقبة، وقد 

اأر�شى ثقافة جديدة يف اإدارة احلكومة املوقرة 

ات�شم  حيث  البحرين،  فريق  ثقافة  وهي 

الظروف،  اأ�شعب  يف  الإدارة  بح�شن  �شموه 

�شيما من خالل مواجهة حتديات جائحة  ل 

عن  البحرين  مملكة  ترتاجع  مل  اإذ  كورونا، 

واملكت�شبات  احلكومية  املنجزات  ت�شجيل 

وتوجيهاته  �شموه  فبحكمة  الوطنية، 

امل�شي  من  احلكومة  ا�شتطاعت  امل�شتنرية، 

التي  الإجنازات  م�شرية  موا�شلة  يف  ُقدًما 

ومنها  القطاعات  جميع  يف  اململكة  ت�شهدها 

كان  �شموه  واأن  �شيما  ل  الإ�شكاين،  القطاع 

الداعم الرئي�شي للجهود واخلطط والربامج 

للحكومة  امل�شيئة  احلقبة  يف  احلكومية 

اهلل  باإذن  له  املغفور  تراأ�شها  التي  املوقرة 

خليفة  الأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  تعاىل 

بن �شلمان اآل خليفة رحمه اهلل.

وزارة  منت�شبي  جميع  اإن  الوزير  وقال 

موا�شلة  على  العهد  يجددون  الإ�شكان 

جاللة  يقودها  التي  والعطاء  اخلري  م�شرية 

البحرين  فريق  بروح  والعمل  املفدى،  امللك 

برئا�شة  املوقرة  احلكومة  توجيهات  لتنفيذ 

�شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلمان بن حمد 

حفظه  الوزراء  رئي�س  العهد  ويل  خليفة  اآل 

اهلل ورعاه خالل املرحلة املقبلة.

وزير الإ�سكان

ال�سيخ خالد بن حمود

احمد الأن�ساري

وكيل اإلسكان: إنجازات بارزة ومبادرات شاملة قادها سمو ولي العهد رئيس الوزراء

رؤى وتوجيهـــات ســمــوه خــريطــــة الـطــريق للتنمـيـة 

سموه قدم نموذجا متميزا في إدارة األزمات.. األنصاري:

خطة شاملة لتطوير المنظومة الصحية 

م��واط��ن آالف  ل�9  ال��م��ائ��م  ال��س��ك��ن  وف���ر  ق��ي��اس��ي  وق���ت  ف��ي  م���دن   5 تشغيل 



متطوعون في الفريق الوطني للتصدي لكورونا:

البحرين قدمت نموذجا رائدا على المستوى العالمي في التصدي لكورونا

من  عام  ب�شكل  عانت  ال�شحية  امل�ؤ�ش�شات  باأن  وذكر 

�شغ�ط مالية كبرية وعانى العاملني يف هذه امل�ؤ�ش�شات 

�شغ�ط  من  �شحيني  واأخ�شائيني  اأطباء  من  ال�شحية 

نف�شية كبرية خلل الأزمة وكان للإدارة احلكيمة ل�شم� 

اهلل يف  ت�فيق  بعد  الكبري  الدور  وفريقه  ال�زراء  رئي�س 

واملخاوف  الهم�م  وازالة  ال�شغ�ط  هذه  من  التخفيف 

داعيا  اململكة،  يف  ال�شحي  وال��شع  الأزمة  تداعيات  من 

اهلل  �شاء  وان  و�شعبا  حك�مة  البحرين  مملكة  اهلل  حفظ 

نحتفل العام القادم بانتهاء الأزمة نهائيا وع�دة احلياة 

لطبيعتها ب�شكل كامل.

واأّكد النائب ال�شابق جلل كاظم املحف�ظ والذي كان 

متط�ًعا منذ الأيام الأوىل يف ال�شف�ف الأمامية للت�شدي 

ويل  امللكي  ال�شم�  �شاحب  جه�د  باأن  ك�رونا،  جلائحة 

العهد رئي�س جمل�س ال�زراء خلل عام منذ ت�ليه رئا�شة 

الرائدة  التنم�ية  للم�شرية  ا�شتمرار  ه�  ال�زراء  جمل�س 

التي د�شنها جللة امللك �شمن امل�شروع الإ�شلحي ال�شامل 

يف العهد الزاهر ل�شاحب اجلللة.

رئي�س  العهد  ويل  �شم�  حققه  مبا  املحف�ظ  ون�ه 

جمل�س ال�زراء من جناحات مت�ا�شلة على �شعيد خطة 

ه�  اإمنا  ك�رونا،  جائحة  مل�اجهة  والت�شدي  التعامل 

جناح ي�شجل ل�شم� ويل العهد وململكة البحرين على حد 

�ش�اء، فقد �شيطرت البحرين على انت�شار املر�س رغم اأن 

البحرين  اأن  اإل  الرادة،  عن  خارجة  حدثت  اأم�را  هناك 

دون  من  املر�س  لنت�شار  الت�شدي  يف  من�ذجا  �شجلت 

اإغلق للقت�شاد ال�طني.

والعاملية  الإقليمية  الإجنازات  كل  اأن  املحف�ظ  واأكد 

القرارات  �ش�ابية  ت�ؤكد  اإمنا  البحرين،  حققتها  التي 

والإجراءات التي مت اتخاذها، ويجدد الثقة بفريق البحرين 

عجزت  التي  الجنازات  من  كثري  حتقيق  ا�شتطاع  الذي 

عنها كثري من دول العامل، وليك�ن �شم� ويل العهد رئي�س 

جمل�س ال�زراء القدوة واملثل الأعلى بالعزمية والإ�شرار 

النجاح، وتخطي كافة ال�شعاب والتحديات و�ش�لً  على 

اإىل الأهداف العليا التي حتقق تطلعات واأحلم امل�اطنني 

كافة.

امللكي  ال�شم�  �شاحب  اأّكده  مبا  املحف�ظ  اأ�شاد  كما 

الأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س 

ال�زراء يف كلماته من اأن اأبناء البحرين بجه�دهم اجلبارة 

النجاحات التي تعزز من م�قع البحرين  ي�شنع�ن دوماً 

التناف�شي واأنه يجب امل�ا�شلة بنف�س هذه الروح اجلامعة 

الأ�شيلة ملجتمعنا يف مرحلة التعايف مبا ي�شهم يف حتقيق 

بقيادة ح�شرة �شاحب  ال�شاملة  التنم�ية  امل�شرية  اأهداف 

اجلللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة عاهل البلد املفدى 

حفظه اهلل ورعاه.

حممد  ح�شن  عبا�س  هاين  املتط�ع  اأعرب  جهته،  من 

)ممر�س متقاعد من وزارة ال�شحة(، عن فخره واعتزازه 

يف  ال�اجب  نداء  ولبى  ال�طن  خدمة  فر�شة  نال  باأنه 

التي مرت بها مملكتنا خلل تف�شي  الظروف ال�شتثنائية 

جائحة ك�رونا )ك�فيد19(.

للعمل  ممر�شني  طلب  مت  اجلائحة  بداية  »مع  وقال 

احلد  حمجر  يف  الطبي  الكادر  مل�شاندة  وذلك  التط�عي 

ال�شحي وكنت من اوائل املتقدمني لطلب التط�ع، التحقت 

باملحجر بتاريخ 1 مار�س 2020 حيث التحقت بالعمل 

يف العيادة حيث يرتكز عملنا على تقدمي العلج والرعاية 

الفريو�س  ال�شحية ح�ل  الت�عية  عن  ف�شل  التمري�شية 

مت  الذين  للمر�شى  العدوى  من  ال�قاية  ان�شطة  وتعزيز 

و�شعهم باحلجر«.

اأ�شكال  كافة  ت�فري  يف  جهدا  ناأل�ا  »مل  حممد  واأكد 

امل�شاندة والدعم النف�شي واملعن�ي مل�اجهة هذه اجلائحة، 

وبعد اإغلق حجر احلد ال�شحي يف نهاية ن�فمرب 2020 

بعايل  ال�شامل  م�شت�شفى  يف  التط�عي  بالعمل  التحقت 

حيث  اللحظة  هذه  حتى  معهم  بالعمل  م�شتمرا  ولزلت 

جللة  من  ال�شامية  والت�جيهات  الثاقبة  الروؤية  كانت 

امللك املفدى و�شم� ويل العهد رئي�س جمل�س ال�زراء عظيم 

الأثر ا�شتمرارنا يف العمل التط�عي والعمل بجد واجتهاد 

من اأجل مملكتنا الغالية«.

طب  ا�شت�شاري  طبيب  البقارة  علي  الدكت�ر  واأكد 

املحاجر  يف  ومتط�ع  -متقاعد  ال�شحة  ب�زارة  الأ�شرة 

الطبية- ان التاريخ �شجل ململكة البحرين يف عهد جللة 

امللك وبداية ت�يل �شم� ويل العهد رئي�س ال�زراء، بداأها 

و�شعه  الذي  الأثر  وخمزون  ال�شباب  بطم�ح  �شم�ه 

الأجداد وخرباته املرتاكمة.

وقال »نحن يف جمال ال�شحة متفائل�ن اعتمادا على 

�شجاعة  من  حمد  بن  �شلمان  الأمري  �شم�  عن  نعرفه  ما 

من  وانتاجا  جمال  اكرث  م�شتقبل  يف  دائم  وتفكري  واإقدام 

من  املا�شية  ال�شن�ات  فى  القيادية  الك�ادر  اإعداد  خلل 

بالي�م  البحرين  مملكة  احلاملة  جزرنا  و�شابات  �شباب 

الأجمل«.

وتابع البقارة »كان خلل العامني املا�شيني اأمام حتٍد 

واأثبت  اجلائحة،  ملكافحة  البحرين  فريق  قيادة  يف  كبري 

كما قلنا �شجاعته وقدرته يف القيادة واجنازه الكبري يف 

الق�شاء على ال�باء والتقليل من خ�شائر اململكة الإن�شانية 

يف  والعاملني  املهتمني  من  الكثري  ب�شهادة  وهذا  واملادية 

نحن  اننا  »كما  م�شيفا  والقت�شادي«،  ال�شحي  املجال 

بالكادر  ال�شم�  �شاحب  اهتمام  نلم�س  ال�شحة  جمال  يف 

البحريني وحر�شه الدائم على ان يك�ن الركيزة الرئي�شية 

الول  فى  يهدف  والذي  البحريني  ال�شحي  النظام  يف 

الطيبة، وبذلك  الأر�س  الإن�شان على هذه  والخري �شحة 

وتط�ير  اول  التعليم  تط�ير  على  احلر�س  كل  يحر�س 

العامل  يف  الطب  علماء  م�شاف  يف  ليك�ن  الطبي  الكادر 

بها يف جمال  البحرين منارة يهتدي  وحتى تك�ن مملكة 

املتكاملة  ال�شحية  الرعاية  اأجل  من  الطبية  الجنازات 

وجعل اململكة حمطة هامة على اخلريطة العاملية يف جمال 

ال�شياحة ال�شحية«.

القت�شادية  باخلطط  كثريا  متفائل�ن  باأنهم  واأكد 

البحريني  الب�شري  العن�شر  على  ترتكز  والتي  الطم�حة 

والراأ�س املال ال�طني، وي�شهد على ذلك الجنازات ال�شابقة 

اجل  الم�ال من  روؤو�س  ا�شتقطاب  واخلطط اجلديدة يف 

العلمي  الن�شاط  من  �شعلة  البحرين  مملكة  تك�ن  ان 

والقت�شادي والتي ت�شب يف م�شلحة الإن�شان البحريني 

ال�شحية والجتماعية والقت�شادية.

وزارة  تقدمه  الن�شابة مبا  علي  املتط�ع  اأ�شاد  بدوره، 

هذا  حماربة  اأجل  من  وجه�دها  البحرين  يف  ال�شحة 

ويل  امللكي  ال�شم�  �شاحب  بجه�د  اململكة،  يف  الفريو�س 

العهد رئي�س جمل�س ال�زراء خلل عام منذ ت�ليه رئا�شة 

الرائدة  التنم�ية  للم�شرية  ا�شتمرار  ه�  ال�زراء  جمل�س 

الإ�شلحي  امل�شروع  �شمن  امللك  جللة  د�شنها  التي 

ل�شاحب اجلللة.

وقال الن�شابة ان التحق بالعمل التط�عي يف ال�شف�ف 

اىل  م�شريا   ،2020 مار�س  �شهر  من  الـ17  يف  المامية 

م�شت�شفى  املعار�س،  اأر�س  منها  م�اقع  عدة  عمل يف  انه 

مركز  )ال�شاية(،  الفح�س  منطقة  البحرين،  مطار  الدويل، 

ال�شامل، مركز ي��شف اجننري وال�حدات املتنقلة.

ال�طني  الفريق  واهتمام  حر�س  منطلق  »من  وقال 

ت�شحيات  من  قدمه  وما  ك�رونا،  جلائحة  للت�شدي 

من  للحد  امراً حمتماً  التط�ع  مبادرة  كانت  فقد  م�شه�دة 

انت�شار اجلائحة وعليه فقد كانت نقطة البداية يل يف عمل 

باأنه مت اختياري يف ار�س املعار�س تقريبا ملدة  التط�ع 

انتقلت اىل  ثم  ال�شامل  تلتها عملي يف مركز  �شهر ون�س، 

م�شت�شفى البحرين الدويل وبعده املركز الطبي الكائن يف 

وبعدها  املتنقلة  ال�حدات  ثم  ومن  املعار�س  اأر�س  مركز 

مركز  الخري  ويف  �شهرين  ملدة  ال�شاية  فح�س  منطقة 

ي��شف اجننري من �شهر 6 اىل الآن.

أّكد متطوعون وكوادر طبية في الصفوف األمامية للتصدي لجائحة كورونا أن الحكومة وبقيادة صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة قّدمت نموذّجا رائًدا 
وعالمًيا في إدارة األزمات، وذلك خالل الجائحة غير المسبوقة التي اجتاحت العالم في العام المنصرم وتسّببت في خسائر فادحة على المستوى العالمي أخفقت الكثير من الدول 
المتقدمة في معالجتها، في حين نجحت المملكة في تقديم نموذج فريد في المعالجة الحكيمة بقيادة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والذي قاد فريق البحرين بكل حنكٍة 

واقتدار.
وقال رئيس مجلس إدارة جمعية أصحاب المؤسسات الصحية الخاصة الدكتور حسين المير ان التجربة البحرينية لمكافحة الجائحة وتجاوز آثارها السلبية والتقليل من أضرار الجائحة 
وما قام به فريق البحرين بقيادة سمو ولي العهد ورئيس الوزراء سمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة حفظه اهلل هي تجربة تستحق اإلشادة و الشعور بالفخر أمام تجارب باقي الدول.
وأضاف »نحمد اهلل على هذه النعمة ونتمنى من اهلل ان يحمي مملكة البحرين من الكوارث الصحية وان تتمكن الحكومة من االستمرار في قيادة البلد الى بر األمان، مشيرا الى 
في  واثرت  العالم  فاجأت  والتي   19 كوفيد  جائحة  مكافحة  مجال  في  وخصوصا  والداني  القاصي  لها  يشهد  إنجازات  تحقيق  في  واالستمرار  النجاح  من  عاما  شهدت  المملكة  ان 

اقتصاديات جميع الدول واألنظمة وأثرت على الخدمات الصحية وشكلت ضغطا كبيرا عليها«.

علي الن�سابةد. علي البقارةهاين عبا�س ح�سن جالل املحفوظد. ح�سني املري

جهود ولي العهد رئيس 
الوزراء هو استمرار 

للمسيرة التنموية 
الرائدة التي دشنها 
جاللة الملك ضمن 
المشروع اإلصالحي

ال��وزراء مجلس  رئيس  العهد  ول��ي  سمو  بقيادة  واإلن��ج��ازات  التفاؤل  من  ع��ام 
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أدار دفة الوطن إلى بر األمان بْإعادة الحياة الطبيعية.. برلمانيو »الخدمات«:

فريقنا الطبي بقيادة سموه قدم أداء مبهرا في التصدي لـ»كورونا«

بمناسبة االنجازات الحكومية بقيادة ولي العهد رئيس الوزراء

خلف يهنئ بعام من اإلنجازات التنموية الرائدة في مجاالت البنية التحتية 

العهد  ويل  �سمو  اهتمام  اإىل  خلف  الوزير  واأ�سار 

بتطوير م�ساريع البنية التحتية وامل�ساريع اخلدمية يف 

مملكة البحرين، موؤكداً على اأن الوزارة قد حققت العديد 

البنية  الإجنازات احل�سارية والتنموية على �سعيد  من 

واخلدمي  والزراعي  والعمراين  البلدي  والعمل  التحتية 

خالل ال�سنة الأخرية بف�سل جهود �ساحب ال�سمو امللكي 

الأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة رئي�س الوزراء ومتابعته 

وتوجيهاته. 

فقد  التحتية،  البنية  م�ساريع  �سعيد  على  وذكر 

م�ساريع  وتنفيذ  اخلدمات  توفري  على  الوزارة  حر�ست 

البنية التحتية عالية اجلودة من اأجل الرتقاء مب�ستوى 

التنمية  اأهداف  لدعم  واأي�ساّ  املواطنني واملقدمني  معي�سة 

توفري  اإن   حيث  القت�سادي،  التطور  الوطنية وحتقيق 

القت�سادية  للتنمية  اأ�سا�ساً  تعترب  التحتية  البنية 

والعمرانية، لذلك عملت الوزارة وبتوجيهات من احلكومة 

املوقرة على تنفيذ باكورة من م�ساريع اخلدمات والبنية 

التحتية الهادفة لتحقيق هذا الهدف منها على �سبيل املثال 

ل احل�سر م�ساريع الطرق واجل�سور والأنفاق عالوة عن 

خدمات ال�سرف ال�سحي واإن�ساء املباين. 

تعزيز جهود  قد عملت على  الوزارة  اأن  وذكر خلف 

التنمية احل�سرية امل�ستدامة لالرتقاء  بالبيئة احل�سرية 

اأهمها  من  والتي  امل�ساريع  من  العديد  تقدمي  خالل  من 

اإىل  اإ�سافة  م�سروع زيادة الرقعة  اخل�سراء يف اململكة، 

يف   امل�سي  وم�سامري  العامة  واحلدائق  املنتزهات  ان�ساء 

يف  العامة  املرافق  وتطوير  البحرين،  مناطق  خمتلف 

ال�سعبية  ال�سواق  وتطوير   ان�ساء  اإىل  اإ�سافة  املناطق، 

ملختلف  التف�سيلية  املخططات  وتنفيذ  اإقرار  جانب  اإىل 

املناطق. 

و�سعت  فقد  البحرية،  والرثوة  الزراعة  جمال  ويف 

غذائي  اأمن  بتحقيق   للدفع  الرئي�سية  القواعد  الوزارة 

م�ستدام على ال�سعيد الزراعي وال�سمكي واحليواين.

البلديات  و�سئون  الأ�سغال  وزارة  اأن  خلف  واأكد 

احلكومة  توجيهات  على  وبناء  العمراين  والتخطيط 

الإمنائية  خططها  تنفيذ  يف  عملها  �ستوا�سل  الر�سيدة 

وامل�ساريع  باخلدمات  لالرتقاء  املتنوعة  وبراجمها 

لتحقيق  وذلك  البحرين،  مملكة  يف  البلدية  والربامج 

امل�سرية  الوطن واملواطنني، يف ظل  كافة تطلعات واآمال 

املفدى  امللك  اجلاللة  �ساحب  ال�ساملة حل�سرة  التنموية 

وبناء  واملواطنني،  الوطن  خلدمة  ورعاه  اهلل  حفظه 

امل�ستقبل امل�سرق لالأجيال القادمة.

وتابعت قائلة »كما متيزت الفرتة التي توىل فيها �سموه 

امل�سوؤولية ت�سجيل اقت�سادنا الوطني ملوؤ�سرات ايجابية �ساهمت 

يف ا�ستئناف خطط ال�ستثمار وا�ستقطاب روؤو�س الأموال من 

اأجل موا�سلة ما ر�سمته روؤية البحرين القت�سادية 2030 من 

ركيزة بتعزيز تناف�سية البحرين ومكانتها القت�سادية.

واأ�سافت كما اأدار �سموه الفريق احلكومي بروؤية وا�سحة 

لتحقق البحرين اأعلى امل�ستويات يف جمال التوازن املايل من 

ويف  واخلدمات  الجراءات  جودة  على  الرقابة  ت�سديد  خالل 

مقابل ذلك رفع كفاءة توزيع الدعم والهتمام امل�ستمر بتاأهيل 

الكوادر الوطنية من اأجل تويل امل�سوؤولية يف خمتلف القطاعات.

واأكد ع�سو جلنة اخلدمات مبجل�س النواب النائب عمار 

قمرب باأن �سمو ويل العهد رئي�س الوزراء ا�ستطاع  باأن ي�سع 

�سديدة  روؤية  وفق  احلكومة  عليه  ت�سري  وا�سح  وخط  نهج 

ت�سع املواطن البحريني يف مقدمة الأولويات والهتمامات.

وقال: �سنة م�سيئة مرت وعلى الرغم من الزمة ال�سحية 

التي خلفها وباء كورونا يف العامل اجمع، ال ان �سمو رئي�س 

وح�سن  وحنكته  حكمته  بف�سل  ا�ستطاع  العهد  ويل  الوزراء 

تعود  باأن  ا�ستطاع من خالله  والذي  البحرين  لفريق  قيادته 

الو�ساع يف البحرين اىل طبيعتها بعد الجراءات التي قامت بها 

اململكة للت�سدي لهذه اجلائحة وخالل فرتة وجيزة، فقد اأكدت 

احلكومة الر�سيدة بقيادة �سمو ويل العهد رئي�س الوزراء باأن 

احلفاظ على �سحة الن�سان وابعاد اجلميع من هذا الوباء من 

خالل خطة التطعيم الكاملة للمواطنني واملقيمني والحرتازات 

الكاملة هو النهج الذي عملت عليه وجنحت باأمتياز وال�ساهد 

على ذلك ما تعي�سه اململكة اليوم من تدين ال�سابات وارتفاع 

حالت ال�سفاء وانعدام الوفيات.

خالد  اإبراهيم  النواب  جمل�س  ع�سو  ثمن  جهته،  ومن 

امللكي  ال�سمو  ل�ساحب  وامل�ستنرية  احلكيمة  الإدارة  النفيعي 

الوزراء  رئي�س  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �سلمان  الأمري 

للحكومة مو�سحاً باأن �سموه ي�سطر ق�س�س النجاح املتتالية 

والتي ت�سع املواطن والدولة على راأ�س الأولويات، وهو ديدن 

الدولة اخلليفية منذ البدايات الأوىل.

وبني النفيعي باأن التوجيهات الكرمية من �سموه للوزراء 

وللم�سئولني احلكوميني يف اجلل�سة الأ�سبوعية ملجل�س الوزراء 

والتعاون املثمر مع املجل�س الت�سريعي باملقرتحات والقوانني 

وال�سئلة واملالحظات.

واأ�ساف: واأي�ساً الن�سات ملا ين�سر يف ال�سحافة واملن�سات 

الرقمية من مطالبات للنا�س، يعك�س الر�سد يف احلكم، والهتمام 

يف اأن يكون املواطن واحلكومة �سركاء معا يف بناء امل�ستقبل 

اجلديد، لفتا باأن ما حققته الدولة خالل فرتة اجلائحة باأ�سراف 

املتتالية  اخلطط  وو�سع  »كورونا«  مللف  �سموه  من  مبا�سر 

ملواكبة تطورات الفايرو�س ومتغرياته، وتوفري اللقاحات كلها، 

وو�سعها باملجان يف متناول يد اجلميع، وجمانية الفح�س، 

واإقامة املحاجر، وتزويدها بالكوادر الطبيبة الكفوءه، وكذلك 

تكرمي ال�سفوف الأمامية، وتقديرها، وترقيتها، كلها اهتمامات 

تعك�س التقدير، والمتنان، والو�سل من �سموه الكرمي.

رفع عدد من اعضاء مجلسي الشورى والنواب أسمى آيات التهنئة والتبريكات بمناسبة اإلنجازات الحكومية خالل العام 2021 بقيادة صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 
حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه اهلل، مؤكدين تحقيق سموه للكثير من االنجازات الوطنية وفق رؤية حكيمة وإدارة ناجحه وضعت الوطن والمواطن على 

رأس أهتمامات سموه.
كما أشادوا بإدارته المتميزة لفريق البحرين والتي من خاللها استطاع الوصول بالممكلة الى بر االمان وإعادة الحياة الطبيعية وفق اجراءات وخطط متتالية وضعت المملكة 

على خارطه النجاحات التي يشار لها في المحافل الدولية المتعددة.
وفي هذا السياق أشارت الشورية جهاد الفاضل رئيسة لجنة الخدمات بمجلس الشورى الى تميز فريق البحرين بقيادة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بإدارة األزمة الطارئة 
النتشار فيروس كورونا من خالل اطالق حزمة مبادرات ساهمت في تخفيف حدة انتشاره واستمرار دوران عجلة الحياة والنشاط االقتصادي مما حاز على االعجاب لدى منظمة 
C3 األمريكية تكريما لجهود وانجازات سموه الدؤوبة والمتواصلة في كافة المجاالت وبخاصة  الصحة العالمية وحصول سموه على جائزة القيادة الممنوحة من قبل منظمة 

تقديم الرعاية الصحية في البحرين.

والتبريكات  التهاني  آيات  آسمى  خلف  عبداهلل  بن  عصام  المهندس  العمراني  والتخطيط  البلديات  وشؤون  األشغال  وزير  رفع 
بمناسبة اإلنجازات الحكومية خالل العام 2021 بقيادة صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة  ولي العهد رئيس 
مجلس الوزراء حفظه اهلل.وأكد خلف أن العام الذي مضى قد تميز بتحقيق نجاحات وإنجازات متالحقة، كما شهد استمرارًا وإصرارًا 
الحياة في  العهد في مبادرة غير مسبوقة غطت كافة مناحي  التي أطلقها سمو ولي   2030 البحرين  رؤية مملكة  على تطبيق 

المملكة، وأصبحت نبراسًا تهتدي به المملكة لالنطالق بخطى واثقة نحو المستقبل. 
العهد في مكافحة فيروس كورونا كوفيد 19،  البحرين بقيادة سمو ولي  »األشغال والبلديات« بما حققته مملكة  وأشاد وزير 
العالم  أنظار  محط  منها  يجعل  وأن  األمان،  بر  إلى  البحرين  بمملكة  يعبر  أن  بحكمته  أستطاع  وأنه  دولية  إشادة  محل  باتت  حيث 

ونموذجا يحتذى به في مثل هذه الحاالت.  
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إقبال كبير وتحديث البروتوكوالت بحسب المتغيرات 

نسبة الحاصلين على »التطعيم« في تزايد وإشادات دولية 

ومنذ انطالق احلملة الوطنية للتطعيم، اأكدت وزارة 

واملقيمني  املواطنني  قبل  من  وا�سع  اإقبال  ال�سحة وجود 

لفريو�س  امل�ساد  اللقاح  اأخذ  على  البحرين  مملكة  يف 

يت�سم  الذي  امل�سوؤول  الوعي  عن  ينم  ما  وهو  كورونا، 

احلفاظ على �سحة و�سالمة  به اجلميع وحر�سهم على 

اأنف�سهم وعوائلهم وحميطهم املجتمعي.

وتقوم البحرين بتطوير بروتوكولت التطعيم �سمن 

احلملة الوطنية للتطعيم بح�سب الربوتوكولت العاملية 

من�سطة  جرعة  تقدمي  ويعترب  م�ستمر،  ب�سكل  املعتمدة 

التي  امل�ساد لفريو�س كورونا �سمن اخلطوات  للتطعيم 

تقوم بها اململكة يف جهود الت�سدي للفايرو�س، بالإ�سافة 

 17 اإىل   12 من  العمرية  الفئة  تطعيم  على  املوافقة  اإىل 

عاًما، ب�سرط موافقة ويل الأمر قبل اأخذ التطعيم للراغبني 

اإىل وجود مرافق معهم  اإ�سافة  العمرية  الفئات  من هذه 

عند اأخذ التطعيم.

الطبي  الوطني  الفريق  اأعلن  املا�سي،  اأغ�سط�س  ويف 

للت�سدي لفريو�س كورونا )كوفيد-19( عن النتهاء من 

تطعيم ما ن�سبته 80% حتى اليوم من البالغني من العمر 

40 عاًما فما فوق باجلرعة املن�سطة للذين تنطبق عليهم 

�سروط اجلرعة املن�سطة.

التطعيمات  بخ�سو�س  املتخذة  القرارات  كل  وتاأتي 

والدرا�سات  امل�ستجدات  لآخر  وفقاً  املن�سطة  واجلرعات 

التي تتم من قبل املعنيني يف جلنة التطعيمات اإىل جانب 

اآخر الدرا�سات العاملية يف هذا ال�ساأن.

بادرت  التي  الدول  اأوائل  من  البحرين  مملكة  وتعد 

اإعالن  فور   2020 اأغ�سط�س  منذ  التطعيمات  بطلب 

لإنتاج  لديها  جتارب  وجود  عن  امل�سنعة  ال�سركات 

التطعيمات.

حل�سرة  ال�سامية  امللكية  التوجيهات  على  وبناء 

عاهل  خليفة  اآل  عي�سى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �ساحب 

الآمن  التطعيم  بتوفري  ورعاه،  اهلل  حفظه  املفدى  البالد 

جلميع  واإتاحته  »كوفيد-19«  كورونا  لفريو�س 

بتوفري  البحرين  مملكة  قامت  واملقيمني،  املواطنني 

جماًنا  كورونا  لفريو�س  امل�سادة  التطعيمات  خمتلف 

خالل  من  للتطعيم  الوطنية  اخلطة  وفق  للجميع 

مركز  يف  التطعيم  مراكز  جانب  اإىل  �سحًيا  مركًزا   27

البحرين الدويل للمعار�س واملوؤمترات، وم�ست�سفى امللك 

وامل�ست�سفى  التجاري،  �سرتة  وجممع  اجلامعي،  حمد 

الع�سكري، بحيث ت�سمل مناطق البحرين كافة.

املا�سي  مايو  �سهر  خالل  البحرين  مملكة  ووافقت 

ذو  اجلديد  �سبوتنيك  لتطعيم  الطارئ  ال�ستخدام  على 

الوطني  غاماليا  مركز  ينتجه  والذي  الواحدة  اجلرعة 

لبحوث الأوبئة والأحياء الدقيقة التابع لوزارة ال�سحة 

وي�ستخدم  كورونا،  فريو�س  �سد  الرو�سي  بالحتاد 

التطعيم اجلديد)�سبوتنك ليت( اجلرعة الأوىل فقط من 

الدرا�سة  واأثبتت  �سابًقا،  امل�سرح  يف  �سبوتنيك  تطعيم 

واأثبت فعاليته  اأنه يعطي فعالية عالية،  للهيئة  املقدمة 

�سد جميع �ساللت فريو�س كورونا اجلديدة كما اأو�سح 

مركز »غاماليا« خالل الختبارات املعملية.

وباإجازة ال�ستخدام الطارئ للتطعيم الرو�سي تكون 

يف  لتطعيم  طارئ  ا�ستخدام  �ساد�س  اأقرت  قد  البحرين 

وتطعيم  )�سينوفارم(  �سركة  تطعيم  بعد  البحرين 

)كوفي�سيلد- وتطعيم  وبيونتيك(،  )فايزر  �سركتي 

ا�سرتازينكا(، وتطعيم جون�سن، وتطعيم �سبوتنك.

واجلدير بالذكر اأن 6 اآلف متطوع يف مملكة البحرين 

التجارب  من  الثالثة  املرحلة  اختبارات  يف  �ساركوا 

 )19  – )كوفيد  كورونا  فايرو�س  للقاح  ال�سريرية 

وامل�سئولية  املجتمعي  الوعي  يعك�س  مما  الن�سط،  غري 

املجتمعية من قبل املتطوعني الذين لبوا الواجب الوطني 

التجارب  يف  �سارك  وقد  الإن�سانية«،  �سعار»لأجل  حتت 

ال�سمو  �ساحب  يتقدمهم  امل�سوؤولني  كبار  من  العديد 

امللكي الأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س 

جمل�س الوزراء.

تشير اإلحصائيات الرسمية إلى أن مملكة البحرين ضمن أوائل الدول التي حققت أعلى معدالت تطعيم 
كافة  التطعيمات  أنواع  من  جرعة  ماليين   4.5 من  أكثر  وّفرت  أنها  الصحة  وزارة  أكدت  وقد  العالم،  حول 

لتغطية متطلبات هذا العام والعام القادم إلى جانب الجرعات المنشطة.
وحظيت البحرين بإشادات دولية تقديرًا لجهود صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في التصدي لجائحة كورونا، حيث أشاد مدير عام منظمة الصحة العالمية 
كورونا  لجائحة  للتصدي  الوزراء  مجلس  رئيس  العهد  ولي  سمو  بجهود  غيبريوسيس  أدهانوم  ثيدريس  د. 
)كوفيد19( وتأمين اللقاحات، وتعد تلك اإلشادة الدولية تقديرًا لرؤية سموه، وجهود الفريق الوطني وكافة 
العاملين في الصفوف األمامية وفي مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة لمواجهة الجائحة حتى باتت 

مملكة البحرين نموذجًا دوليًا رائدًا في هذا المجال.

توفير التطعيم اآلمن لفيروس كورونا »كوفيد-19« وإتاحته لجميع 
المواطنين والمقيمين



Wednesday 1st December 2021 - No. 11925الأربعاء 26 ربيع الآخر 1443 ـ العدد 11925

31
www.alayam.com

اأعظم تكاتف �شهدها املواطن واملقيم على اأر�ض مملكتنا الغالية كان 

مدى  على  البحرين  فريق  اجلائحة، وكيف �شحى  بداية  منذ  وا�شًحا 

24 �شهًرا متوا�شالً لن�شل اإىل ما و�شلنا اليه حاليًا من اأمن وا�شتقرار 
جاللة  القائد  حكمة  ثم  وجل  عزَّ  اهلل  من  بف�شل  اجلوانب،  �شتى  فى 

امللك وتنفيذ ومتابعة من �شمو ويل العهد ونلم�ض يف القيادة احلكيمة 

حر�شها على جعل املواطن يف مقدمة اهتماماتها، وذلك من اأجل نه�شة 

الوطن وبناء على روؤية توؤمن اأوًل واأخريًا بال�شتثمار يف الإن�شان وهذا 

مانتج عنه فريق البحرين وهو ما نلم�شه على اأر�ض الواقع حاليًا.

لي�ض البحرين فقط بل العامل اليوم من �شرقه اإىل غربه يف مواجهة 

يهدد  الذي  امل�شتجد،  �شر�شة مع عدو م�شرتك، وهو فريو�ض كورونا 

تهديد غري  اإليه، يف  ي�شل  الفتك مبن  ويحاول  ا�شتثناء،  دون  اجلميع 

م�شبوق لل�شحة العاملية والقت�شاد العاملي، ل يعرف حدوًدا جغرافية، 

ول فوارق عرقية اأو قومية اأو لغوية اأو دينية.

هل يوجد اأغلى واأثمن من �شحة الن�شان يف ظل هذا الوباء؟!.. هذا 

ما لم�شناه من كلمات �شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلمان بن حمد اآل 

خليفة ويل العهد رئي�ض جمل�ض الوزراء.

امليادين  �شتى  يف  �شاخمة  و�شروح  عظيمة  ح�شارية  اإجنازات 

لت�شكل  والب�شرية،  التنموية  والتكامل يف جوانبها  بال�شمولية  ات�شمت 

يف  مزدهرة  ملرحلة  عنوانا  بحق  وتكون  الوطن  لبناء  وطنية  ملحمة 

تاريخ البالد يتحقق فيها الإجناز تلو الإجناز، وترتفع خاللها رايات 

الرفاهية والعزة

ويف ظل ا�شتمرار جائحة فريو�ض كورونا اإجنازات وطني يف وجه 

ل التنمية يف بلدان عديدة احب ان  هذا الفريو�ض الذي اأ�شغل العامل وعطَّ

اذكر عن جتربة البحرين يف 10 نقاط:

1. ال�شرعة يف ال�شتجابة
2. اإجراءات احتواء الوباء 

3. القدرة على اتخاذ القرارات ال�شعبة
4. ال�شتفادة من التكنولوجيا

5. زرع الثقة يف املجتمع 
6. ل ميكن ال�شيطرة بدون التعاون املجتمعي 

7. الرعاية ال�شحية حق للجميع
8. عدم جتاهل الفئات الفقرية والعمال

9. حتقيق التوازن بني الحتواء واحلياة املعي�شية الطبيعية 
باأقل  التحدي  من  للخروج  والبحوث  الن�شان  يف  ال�شتثمار   .10

اخل�شائر

ويف اخلتام لدي كلمتني:

وجودك  نعمة  على  احلمدهلل   .. احلبيبة  ومملكتي  لوطني  اأوًل.. 

واأكتب اإليك يا وطني لأخربك اأين اأ�شعر بقدر كبري من الفخر والمان 

اأنهكت  الفتاك يف �شياق معركة  العدو  للق�شاء على هذا  على عزميتك 

العامل، فتحية اإجالل من بحريني على ربيع هذا الوطن اإىل وطني ملكا 

التاآزر والت�شامن التي جعلت العامل يتحدث  و�شعبا، وعلى �شمو قيم 

عنك بكل فخر. �شكرا �شيدي جاللة امللك و�شيدي �شمو وىل العهد على 

ثقتكم يف اأبنائكم فريق البحرين 

والتناغم  التكامل  لتن�شو  ن�شيحتي   .. البحريني  للمجتمع  ثانيًا.. 

بني اجل�شد )الوقاية( والنف�ض )ال�شحه النف�شية( ملواجهة الفريو�ض هو 

النت�شار وال�شتمرار يف احلياة.

املتميزة  القيادية  ال�صخ�صية  تقدمي  اخت�صار  حماولة  اإن 

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

لهو  الكلمات  بع�ض  يف  ورعاه  اهلل  حفظه  الوزراء  رئي�ض  العهد 

من اأ�صعب الأمور، نظًرا ملا تتميز به �صخ�صية �صموه القيادية من 

مميزات متعددة وفريدة.

ولكن كما يقال، ما ل يدرك كله ل يرتك جله، وميكن يف هذا 

واحلكيمة  الثاقبة  ال�صرتاتيجية  النظرة  من  جانب  ذكر  ال�صدد 

ل�صموه منذ اإنت�صار خرب ظهور فايرو�ض كورونا يف ال�صني، فكما 

ي�صل  ان  �صموه  ينتظر  مل  الأمر،  تفا�صيل  على  املطلعون  يعلم 

فرق  ت�صكيل  باأمر  بادر  بل  البحرين،  مملكة  يف  لنا  الفايرو�ض 

جميع  وو�صع  املحتملة،  ال�صيناريوهات  لكافة  ت�صتعد  خمتلفة 

اإلخ حتت  اإدارية..  مادية  اأ�صكالها، حكومية  الإمكانيَّات مبختلف 

الفرق املختلفة حتى تكون مملكة البحرين م�صتعدة  ت�صرف هذه 

لأي واقع نتيجة و�صول وانت�صار الفايرو�ض يف البحرين. وذلك 

كله قبل اأن ينت�صر الفايرو�ض حول العامل.

مملكة  جنبت  ال�صرتاتيجية  ال�صتباقية  اخلطوات  تلك  اإن 

التي  واملادية  الب�صرية  واخل�صائر  ال�صرر  من  الكثري  البحرين 

كانت لتحدث لو مل تتخذ اخلطوات والتي ل زلنا نراها يف كثري 

واأمر  قادها  اخلطوات  تلك  وجميع  اليوم،  حتى  العامل  دول  من 

واأ�صيف  ورعاه،  اهلل  حفظه  الوزراء  رئي�ض  العهد  ويل  �صمو  بها 

هنا، اإنه لول تلك النظرة الثاقبة ل�صموه مل نكن نحظى بكل هذه 

الجنازات والنجاحات التي حققناها على م�صتوى اململكة والتي 

اأ�صادت بها خمتلف املنظمات العلمية والطبية والعاملية.

كافة  على  �صموه  اطالع  �صعة  �صمة  ذكر  من  هنا  ولبد 

التفا�صيل املتعلقة بالفايرو�ض، وهذه لي�صت جماملة، ولكنه واقع 

عمق  وهو  كورونا،  حول  �صموه  حلديث  ا�صتمع  من  كل  يعرفه 

معرفته العلمية بكافة التفا�صيل، حتى يخال ملن ي�صتمع حلديث 

فقط  مني  لي�ض  ياأتي  الأمر  من عامل متخ�ص�ض، وهذا  انه  �صموه 

كمتخ�ص�صة، بل جميع املخت�صني حمليني اأو دوليني، ممن ت�صرف 

بال�صتماع حلديث �صموه حول جائحة كورونا.

ال�صكر  اآيات  بجزيل  اأتقدم  اأن  اإل  املجال  هذا  يف  ي�صعني  ول 

م�صريتنا  قائد  يف  املتمثلة  الر�صيدة  للقيادة  والمتنان  والعرفان 

الوطنية وربان �صفينتها وقائد م�صرية نه�صتنا، �صاحب اجلاللة 

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

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

بعد  مرة  جنح  الذي  ورعاه  اهلل  حفظه  املوقر  الوزارء  ورئي�ض 

اأخرى يف اإدارة خمتلف امللفات بحنكة ودراية ومنهجية ح�صارية 

متميزة لقت خمتلف الإ�صادات املحلية والدولية. 

ال�صمو امللكي  وال�صكر والمتنان والعرفان مو�صول ل�صاحبة 

الأعلى  املجل�ض  رئي�صة  خليفة  اآل  اإبراهيم  بنت  �صبيكة  الأمرية 

والالحمدود  املتوا�صل  لدعمها  البحرينية  املراأة  وقائدة  للمراأة، 

للمراأة البحرينية ومتكينها يف خمتلف املجالت.

يف البدء اأتقدم با�صمى التهاين والتربيكات ل�صاحب ال�صمو امللكي 

الوزراء  رئي�ض جمل�ض  العهد  اآل خليفة ويل  بن حمد  �صلمان  الأمري 

حفظه اهلل مبنا�صبة الإجنازات احلكومية خالل العام 2021.

اإن اجنازات �صموه ل تخطئها عني، خا�صة واإن �صاحب  ونقول 

اأ�صعب واأدق مرحلة �صحية  املوقرة يف  امللكي قاد احلكومة  ال�صمو 

متر بالعامل، وهي مرحلة جائحة كورونا والتي جتلت فيها قدراته 

للت�صدي  الوطنية  للجهود  رعايته  خالل  من  الباهرة  القيادية 

للفريو�ض والتي جعلت مملكة البحرين تتبواأ مكانة دولية مرموقة 

به  يحتذى  منوذجاً  لت�صكل  اجلائحة  لهذه  الت�صدي  م�صتوى  على 

لكافة دول العامل يف احلفاظ على �صحة و�صالمة اأفراد املجتمع من 

مواطنني ومقيمني على اأر�ض اململكة.

كما اأن �صاحب ال�صمو امللكي وخالل اأقل من عام من توليه من�صب 

رئي�ض الوزراء حقق الكثري من الجنازات التي ا�صتحق بها عن جدارة 

والتي  الأمريكية   »C3« منظمة  قبل  من  القيادة  جائزة  �صموه  منح 

وريادتها  العاملية  البحرين  اجنازات  قائمة  اىل  ي�صاف  تكرمًيا  تعد 

ومتيزها يف خمتلف املجالت وهذا م�صدر فخر واعتزاز جلميع اهل 

البحرين و�صعب اخلليج. 

رئي�ض  العهد  ويل  �صمو  اجنازات  نح�صي  اأن  بو�صعنا  لي�ض   

يحتاج  ذلك  لأن  املجالت  جميع  يف  الول  عامه  خالل  الوزراء 

مل�صاحات اأكرب لكنني �صا�صري فقط لبع�ض ما حققه �صموه يف اجلانب 

العهد  ولية  توليه  منذ  الق�صوى  الولوية  اأوله  والذي  القت�صادي 

تخفيف  من  متكن  حيث  البحرين،  ململكة  الوزراء  جمل�ض  ورئا�صة 

الثار القت�صادية للجائحة وانقاذ الكثري من القطاعات القت�صادية 

الكربى وال�صغرى من النهيار بل ويف ظل هذه الظروف القت�صادية 

اإىل  القت�صاد  عن  باحلديث  ينتقل  ان  ا�صتطاع  العاملية  وال�صحية 

اآفاق جديدة ت�صت�صرف امل�صتقبل من خالل خطة التعايف القت�صادي 

وتلبي طموحاته يف  واملواطن  الوطن  اولويات  بالفعل  والتي متثل 

العي�ض الكرمي من خالل الولويات املعلنة للخطة واملتمثلة يف خلق 

العمل،  �صوق  يف  الأول  اخليار  املواطن  وجعل  واعدة  عمل  فر�ض 

ل�صتقطاب  فعاليتها  وزيادة  التجارية  الإجراءات  ت�صهيل  وكذلك 

ال�صتدامة  م�صاعي  وتعزيز  الواعدة  القطاعات  وتنمية  ا�صتثمارات 

املالية وال�صتقرار القت�صادي من خالل حتقيق التوازن املايل بحلول 

عام 2024.

العديد  مع  املبا�صرة  التفاقيات  من  توقيع عدد  من  �صهدناه  وما 

من دول العامل واخلليج ب�صكل خا�ض بهدف حتقيق التكامل ال�صامل 

بني  القت�صادية  مكانتها  على  البحرين  لتحافظ  القت�صاد  تعزيز  و 

دول العامل.

ل�صاحب  والتهنئة  والتقدير  بال�صكر  نتقدم  املنا�صبة،  وبهذه 

ال�صمو بكل هذه الجنازات وما ت�صهده اململكة من م�صاريع تنموية يف 

خمتلف املجالت ودورها يف رفد القت�صاد الوطني وموا�صلة م�صرية 

البناء والنماء.

ع�ضو جمل�س اإدارة جمعية املقاولني البحرينية

لقد مرَّ عام منذ �شدور المر امللكي بتكليف �شاحب ال�شمو امللكي 

اجلهاز  رئا�شة  م�شوؤلية  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �شلمان  الأمري 

ملجل�ض  رئي�ض  ثاين  و�شموه  العامة.  �شوؤونها  وادارة  للدولة  التنفيذي 

ال�شمو  �شاحب  اهلل  باذن  املغفورله  وفاة  بعد  البحرين  ململكة  الوزراء 

امللكي الأمري خليفة بن �شلمان اآل خليفة طيب اهلل ثراه. 

وبتويل �شمو ويل العهد هذا املن�شب فهو اأتى مت�شلًحا بخربات عديدة 

اكت�شبها خالل العوام ال�شابقة بتوليه كثري من املنا�شب احل�شا�شة يف 

توليه  منذ  الوزراء  قرارات جمل�ض  موؤثر يف  دور  له  كان  كما  الدولة، 

من�شب النائب الول لرئي�ض جمل�ض الوزراء منذ عام 2013، كما انه 

جدير بال�شارة اىل دور �شموه يف و�شع اخلطط ال�شرتاتيجية للتطوير 

 ،2002 عام  يف  القت�شادية  التنمية  ملجل�ض  تروؤ�شه  منذ  القت�شادي 

وتبني املجل�ض لروؤية البحرين القت�شادية 2030. 

من  للكثري  وت�شدى  القت�شادي  امللف  وباقتدار  �شموه  اأدار  لقد 

املعوقات خا�شة خالل ال�شنة ال�شابقة والعامل ينوء حتت وطاأة جائحة 

كورونا وتاأثرياتها وانكما�ض القت�شاد العاملي. انطلق �شموه يف بداية 

الغذائية  ال�شلع  توافر  املا�شي ومن منطلق حر�شه على �شمان  العام 

حتت الظروف ال�شعبة وهاج�ض الأمن الغذائي الذي كان ي�شود العامل 

بتوجيه امل�شوؤولني للتاأكد من توفري خمزون ا�شرتاتيجي لل�شلع الغذائية 

لفرتة ل تقل عن �شتة اأ�شهر بالرغم من ان مملكة البحرين وهلل احلمد، 

وبجهود كافة الطراف مل تتعر�ض يف اأي وقت لنق�ض يف توفر كافة 

ال�شلع الغذائية ال ان قرار �شموه يف حينه كان موؤ�شًرا لهتمامه بهذا 

اجلانب احليوي وحر�شه على �شمان عدم تاأثر املواطن واملقيم بالثار 

ال�شلبية لتوقف �شل�شلة المداد الغذائي. 

اإننا وبكل تقدير نثمن دور �شموه وادارته بجدارة من خالل  كما 

اللجنة التن�شيقية يف الت�شدي ومكافحة وباء كورونا مع الفريق الطبي، 

والذي بف�شل من اهلل جعل البحرين على راأ�ض قائمة الدول التي حافظت 

على م�شتوى متدين لال�شابات والوفيات، واأ�شبحت بلداً امناً وحم�شناً 

ب�شكل كبري �شد خماطر هذه اجلائحة.

اأما يف اجلانب القت�شادي فاإن �شموه كرجل دولة والداعم ال�شا�شي 

للقطاع التجاري ورواد العمال، وهو كان ومازال يدير امللف القت�شادي 

باقتدار، واأملنا كبري باأن جهوده لتحقيق التوازن املايل �شتاأتي بثمارها 

خالل الفرتة القريبة خا�شة، واإن حت�شن ال�شعار العاملية للنفط وم�شتقاته 

�شيكون حتما له تاأثري ايجابي يف ال�شراع بتحقيق هذا التوازن. 

وت�شجيعه  العمال  برواد  اهتمامه  ل�شموه  نقدر  اأن  علينا  اإن  كما 

لولوج  ودفعهم  العمال  رجال  من  اجلديد  واجليل  لل�شباب  امل�شتمر 

التقنية  العلوم  جمال  يف  بالخ�ض  و  القت�شادي  الن�شاط  حتديات 

والت�شالت واملبادرات اخلالقة. 

نعم مرَّت �شنة على تويل �شموه رئا�شة الدولة و�شتتبعها �شنون اإن 

�شاء اهلل وتتحقق اآمالنا يف غد اأف�شل لكافة فئات املجتمع وحياة �شعيدة.

محورّية صحة اإلنسان بوصلة
 العمل لولي العهد في إدارة األزمة

ولي العهد.. سعة اطالع 
ومعرفة تخصصية عميقة

قدرات قيادية
 باهرة في أصعب مرحلة

إدارة مبتكرة للملف االقتصادي والتصدي للجائحة

مناف القحطاين جميلة ال�ضلمان

الدكتور حممد يو�ضف احلو�ضني

اإبراهيم زينل
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استحداث وسام ا�مير سلمان بن حمد لالستحقاق الطبي
تقدير لجهود القطاع الطبي

 يتألف الوسام 
ترتيبه بعد من درجة واحدة

وسام البحرين

يمنح لورثة من استشهد 
منهم بسبب أدائه 

واجبات عمله

 يمنح الطواقم الطبية 
 العسكرية والمدنية 

 من األطباء والممرضين 
في الصفوف األمامية العاملين 
في األقسام الطبية المساندة 
من إداريين وأخصائيين وفنيين، 

ممن قدموا خدمات متميزة 
أثناء انتشار األوبئة أو في الظروف 

الطارئة أو الكوارث

 يمنح لألفراد والمؤسسات 
ممن لهم إسهامات وخدمات 

جليلة في الدعم المادي 
والمعنوي للجهود الطبية 
خالل انتشار األوبئة أو في 

الظروف الطارئة أو الكوارث
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الصالح لـ                : رؤية حكومية طموحة تستشرف المستقبل 
أكد رئيس مجلس الشورى علي بن صالح الصالح أنَّ الحكومة 
 برئاس��ة صاح��ب الس��مو الملكي األمي��ر س��لمان بن حمد 
آل خليفة، ولي العهد حفظه اهلل فتحت العديد من مس��ارات 
��خت العم��ل الوطني  التع��اون المثم��رة والمتمي��زة، ورسَّ
المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، معربًا عن 
الفخ��ر واالعتزاز الكبيرين بالمتابع��ة الحثيثة، والتوجيهات 
م  المتواصلة من سمّوه لتعزيز الجهود والعطاء من أجل تقدُّ
ونم��اء البحرين، وحصد المكتس��بات الوطنية عبر اس��تمرار 
التنسيق والتشاور بين الحكومة وأعضاء السلطة التشريعية 

في مختلف الموضوعات.
وبّين أنَّ اللقاءات العديدة مع سمو ولي العهد رئيس مجلس 
الوزراء خالل الفترة الماضية ش��ّكلت امتدادًا لجهود حثيثة، 
وتعاون��ًا بّناًء ومثمرًا، وأس��همت في تبادل األف��كار والرؤى 

بش��أن التش��ريعات والقواني��ن، والتأكيد على المس��ؤولية 
المشتركة لالرتقاء بمنظومة التشريعات، وتحديثها بصورة 
تنس��جم مع التطور المس��تمر ال��ذي تش��هده المملكة في 

العديد من القطاعات.
كما أكد رئيس مجلس الش��ورى أن المجلس لن يدخر جهدًا 
في بحث ومناقش��ة مشروعات القوانين، وتقديم االقتراحات 
بقواني��ن الت��ي تع��زز جهود الس��لطة التنفيذية، وتس��هم 
في إح��داث نقلة نوعية على مس��توى الخدم��ات الحكومية، 

وتؤسس آلفاق أرحب من النجاح واإلنجاز لمملكة البحرين.
والمب��ادرات  الحكومي��ة،  والخط��وات  الجه��ود  أنَّ  وأوض��ح 
المتع��ددة، الت��ي ت��م اتخاذه��ا تفعي��اًل لتوجيهات س��مو 
ول��ي العهد رئيس مجل��س الوزراء، تجّس��د طموحات كبيرة 
وتطلع��ات ُتس��هم ف��ي البن��اء على م��ا تحقق م��ن نهضة 

تنموية، وتطور مشهود.
وأشار  رئيس مجلس الشورى إلى أنَّ سمو ولي العهد رئيس 
مجلس ال��وزراء بهر دول العال��م بإدارت��ه الحكيمة للحملة 
الوطني��ة للتصدي لفيروس كورونا »كوفيد 19«، واإلجراءات 
والخطوات التي تّم اتخاذها للتصدي للجائحة، والتي جعلت 
البحري��ن في ريادة دول العالم واألكثر تميزًا في التقليل من 

تأثيرات الجائحة على جميع القطاعات.
ون��ّوه إل��ى أنَّ البحري��ن َمَضت خ��الل الفت��رة الماضية في 
اتجاهين متواَزيين، وبدعم ومس��اندة مباشرة من سمو ولي 
ت لجائحة كورونا  العهد رئيس مجل��س الوزراء، حيث تص��دَّ
وفق تدابي��ر وإجراءات متقدمة، وفي الوقت نفس��ه واصلت 
مسيرة تنفيذ الخطط والبرامج التنموية التي تعزُز النهضة 

علي بن صالح الصالحوالتقّدم في المجاالت كافة.

 العربي: إنجازات حكومية مستدامة
 بقيادة ولي العهد رئيس الوزراء

العربي  االتح��اد  رئي��س  ق��ال 
لحقوق اإلنسان عيسى العربي: 
» إن البحري��ن قطع��ت ش��وطًا 
كبي��رًا في تطوير التش��ريعات 
حق��وق  بمج��ال  الخاص��ة 

اإلنسان«.
وأض��اف إن الحكومة برئاس��ة  
صاحب الس��مو الملك��ي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي 
الوزراء  العه��د رئيس مجل��س 
جعلت في مقدمة خطة عملها 
تطوي��ر التش��ريعات الخاص��ة 

بحقوق اإلنسان.
ولف��ت إل��ى أن البحرين حققت 
التعليمية  بالمنظومة  نهوضًا 
والعلمية في إطار الحقوق التي 
فرضها الدستور وميثاق العمل 

الوطني.
وعل��ى صعي��د م��ا تحق��ق من 
»إن  العرب��ي:  ق��ال  إنج��ازات 
صاحب الس��مو الملك��ي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي 
الوزراء  العه��د رئيس مجل��س 

الحكومية  االس��تراتيجية  رسم 
مليئ��ة  جدي��دة  لمرحل��ة 
باإلنج��ازات والتح��دي لتح��ول 

التحدي إلى فرص«. 
الحكوم��ة  أن  العرب��ي  وبي��ن 
التعاف��ي  خط��ة  بإطالقه��ا 
االقتصادي تس��عى إلى تطوير 
المنظوم��ة االقتصادي��ة وخلق 

وفرص للشباب البحريني.  
وأوضح عملت الحكومة برئاسة  
صاحب الس��مو الملك��ي األمير 

س��لمان ب��ن حم��د آل خليف��ة  
ط��وال ع��ام عل��ى خل��ق فرص 
جديدة تع��زز االقتصاد وتدعم 
القط��اع الخاص وتوف��ر الحياة 
وف��ق  للمواطني��ن  الكريم��ة 

الرؤية االقتصادية للبحرين. 
وبين أن الحكوم��ة عملت على 
مواجه��ة الجائحة الت��ي أثرت 
االقتص��اد  عل��ى  تداعياته��ا 
الوطن��ي وأطلقت حزم��ًا لدعم 
القط��اع الخ��اص والح��د م��ن 
والمحافظ��ة  التس��ريحات 
عل��ى العمال��ة البحريني��ة في 

وظائفها.
ولفت إلى أن الجهود الحكومية 
لفري��ق البحرين بقيادة صاحب 
الس��مو الملك��ي ول��ي العه��د 
رئي��س الوزراء جعل��ت البحرين 
ف��ي مصاف الدول ف��ي محاربة 
في��روس كورون��ا وجعلت منها 
م��ن  عالمي��ة  إش��ادة  مح��ل 
المنظم��ات بم��ا حققته طوال 

فترة الجائحة.

عيسى العربي

أك��د رئيس مجلس إدارة مجموعة يوس��ف بن أحمد كانو، 
خالد محم��د كانو، عل��ى اإلنجازات الواعدة واإلس��هامات 
المتعددة الحكومية التي ش��هدها الع��ام 2021 بقيادة 
صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حمد آل خليفة 

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
مش��يراًَ إل��ى أن تل��ك اإلنج��ازات كان لها األث��ر المحوري 
ف��ي دفع عجل��ة التنمية االقتصادية ف��ي المملكة، ودعم 
اإلصالح��ات المجتمعي��ة ليعم األمن واالس��تقرار والرخاء 
الوطن وتطوير كافة القطاعات وحل العديد من الملفات 
الوطني��ة في س��بيل تحقيق األهداف المدرج��ة في الرؤية 

االقتصادية 2030. 
وقال »ال يسعنا رد العرفان والجميل لسموه الكريم نظير 
جهوده الجبارة في قيادة فريق البحرين لمكافحة فيروس 

كورون��ا )كوفي��د19(، حيث ق��ّدم نموذجًا حيًا ف��ي النجاح 
والتح��دي ومغالب��ة الصعاب ومّكن المملك��ة لتصبح في 
مقدمة البل��دان التي تصدت للجائحة واس��تلهمت منها 
دروسًا في إدارة األزمات والتقدم المستمر وقهر الظروف«.
وأك��د أن الجهود الحكومية في هذه األزم��ة، أّدت للخروج 
المواطني��ن  مراع��اة  م��ع  االقتصادي��ة  األض��رار  بأق��ل 
واحتياجاته��م عل��ى الرغ��م م��ن كل الظ��روف المتغيرة، 
واس��تطعنا من خ��الل العديد م��ن المب��ادرات وااللتزام 
باإلجراءات والقيود المفروضة التعايش مع هذه الجائحة 

والتصدي لتبعاتها االقتصادية واالجتماعية.
وأك��د أن الجه��ود الحكومي��ة أحدث��ت نقل��ة نوعي��ة في 
القطاع التجاري واالقتصادي وجذب االستثمارات الداخلية 
والخارجي��ة، بتوجي��ه القط��اع الخ��اص ليصب��ح مح��ركًا 

أساس��يًا في االقتصاد الوطني، وتقدي��م مزيد من الدعم 
لمؤسس��ات القطاع األهلي، واالحتفاء بقدرات وابتكارات 
الجيل الش��اب ومنحه��م المزيد م��ن الفرص واس��تثمار 
طاقاته��م في تنمي��ة القطاع االقتص��ادي، بما يصب في 
 مصلح��ة الوطن وتحس��ين مس��توى معيش��ة المواطن.

وقال كانو »حرصت الحكومة على إطالق المبادرات و تطوير 
الخدمات الحكومية لمواكب��ة كافة التحوالت والمتغيرات 
التي يواجهها س��وق العمل العالمي واإلقليمي، وبجهود 
فري��ق البحرين اس��تطاعت المملكة أن تخط��و في فترة 
وجي��زة خط��وات متقدم��ة نحو تعزي��ز مكانته��ا ودورها 
التجاري واالس��تثماري في المنطقة«، مؤكدًا ثقته بخطة 
التعافي االقتصادي التي س��تقود االقتص��اد الوطني إلى 

مرحلة جديدة من اإلنجاز.

خالد كانو لـ                 : إنجازات حكومية واعدة تحققت خالل عام 

خالد محمد كانو
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سوسن الشاعر

كلمة أخيرة

صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء خالل استقباله رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي المحرق والعبي فريق كرة القدم بالنادي 
والجهازين الفني واإلداري.

يوميــة  .  شاملــة  .  تفاعليــة
الوطن والء للوطن
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2021 تؤكــد أن  إنجــازات حكوميــة رائــدة خــالل العــام 
البحريــن تســير بخطــى ثابتة نحو المســتقبل بســواعد 

أبنائها.  

باألحمر
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شـركــة الـوطــــن 
للصحافة والنشر

مـبـنــــى دار - أم الحصـــم

تصدر عن
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عقاب المبغض لمصر
وصلتني هذه الرسالة:

»أكت��ب هذه الكلمات وأنا في طريقي إلى المط��ار مغادرًا القاهرة.. التي زرتها ألول 
مرة قبل ثالثين عامًا..

بعيدًا عن المشاعر التي نكنها لمصر وأهلها المسالمين.. أصحاب القلوب الطيبة..
أكتب هذه الكلمات لتوثيق وجهة نظر..

رغ��م ما تمر به مصر م��ن تحديات اقتصادية غير مس��بوقة.. ورغم اس��تحالة ترك 
بصمة وس��ط هذه الرقعة الكبيرة والتي تحتضن 120 مليون مواطن.. إال أنك ترى 
أن مصر بأكملها تحولت لورشة عمل.. وترى بصمات اإلدارة الجادة في كل مكان..

أكت��ب هذه الكلم��ات في الوقت الذي يقبع ألف مرتزق يهاج��م مصر من قطر والتي 
يبلغ عدد مواطنيها 300 ألف ومن المصادفة أن عدد المصريين في قطر 300 ألف..

هناك 80 ألف عالم مصري خارج مصر.. منهم 3 آالف عالم مصري في أمريكا.. إضافة 
إلى أن وزير البحث العلمي في كندا مصري.. ومن المصادفة أن هناك 80 ألف قطري 
تم سلبهم حقوقهم السياسية.. و5 آالف تم سحب جنسيتهم بتهمة الوالء لألمير..

خالل 10 سنوات قامت قطر بمحاربة مصر بكل شراسة بالوكالة عن الراعي الرسمي 
والممول.. حتى أصبح الشارع العربي ال يعي أهمية مصر للعالم العربي الذي أصبح 

بقايا دول..
عندما تس��أل المصري كيف حالك.. تس��مع دائمًا الحمد هلل مس��تورة.. شعب عظيم 
ق��دم الكثير طوال مئ��ة عام لألمتين العربية واإلس��المية تعليم وطب وعمارة بين 

مدرس وطبيب ومهندس..
يحارب بش��كل يومي من بلد لم يع��رف معنى الوفاء ألق��رب الناس..بلد يعتقد أنه 

يستطيع أن يشتري كل شيء بالمال..
والواقع أنك تستطيع أن تشتري كل شيء .. إال التاريخ..

حفظ اهلل مصر وأدام عليها نعمة األمن واألمان.
علي الرميحي

28 نوفمبر 2021
مطار القاهرة الدولي )انتهى(.

أتفق معك تمامًا أخي الكريم وأزيد أن من يبغض مصر وله يد في أي إساءة تطالها 
أو ضرر يصيبها فإنه حاقد ومريض نفس��يًا يؤلمه الفارق الذي بينه وبينها حضاريًا 
وعمقًا تاريخيًا، فأنت تتحدث عن أعرق الحضارات البش��رية جذورًا، تمتد إلى ما قبل 
7000 س��نة قبل الميالد، وتأتيها اإلس��اءة ومحاولة إصابته��ا بالضرر ممن بالكاد 
أصبح دولة تأسيس��ها قائ��م إلى يومنا الحاضر على الس��رقات، س��رقة مياه ونفط 
وغاز وأراٍض وآثار وتزوير وثائق ورش��اوى للفاسدين، مقتنعًا بأن السرقة ممكن أن 

تؤسس حضارة أو تاريخًا أو أصواًل.
مصر ليس��ت عمقًا حضاري��ًا فقط، فما يحدث اآلن في مصر ه��و الرد على من توقع 
سقوطها مثلما توقع س��قوط المملكة العربية السعودية خالل 12 عامًا، اإلنجازات 
التي تحققت في الس��نوات السبع األخيرة منذ س��قوط اإلخوان كحكم وكجماعة منذ 
تولى قاهرهم الرئيس عبدالفتاح السيس��ي تفرح قلب كل محب لمصر وتغيض كل 

مبغض له.
ما تحقق في الس��نوات الس��بع األخيرة يفوق ما تحقق في عق��ود في مصر، إنه زمن 
المعجزات حقًا، شبكات الطرق والطاقة والمشاريع الكبيرة واألهم القوة االقتصادية 
واالس��تقاللية والس��يادة الت��ي ردت بها مصر عل��ى جميع من ح��اول أن يتدخل في 
ش��ؤونها ويفرض عليها قرارًا بالمنع البات، ذل��ك ما يعصر قلب من حاول كما قلت 

على مدى عشر سنوات أن يسيء لها.
ل��ك أن تتخي��ل الحالة النفس��ية له وهو ي��رى العاصم��ة اإلدارية، توس��عة القناة، 
المصانع التي عادت تدور، ش��بكة الطرق، قطاراتها، واألهم أمنها وأمانها هذا الذي 
دف��ع المبغض من أجل زعزعته المليارات، نكاد نراه وهو يقضم أصابعه اآلن غيضًا 
وحسدًا وقهرًا ويعض على أسنانه وهو يرى وفود دولته عادت تطلب الود من مصر 
وتع��د باالس��تثمارات في دولة كانت تش��تمها إلى ما قبل ش��هور، إنها واهلل كأس 
س��ٍم زعاف مجبر عل��ى أن يتناولها وهو يتصنع االبتس��امة، وإن أردت الحق .. يكفيه 
المبغض لمصر هذا العقاب .. أن يجبره النسر المصري على أن يبتسم له حين يلقاه!

حفظ اهلل مصر.. 
حفظ اهلل مصر..
حفظ اهلل مصر..

 وأدام عليها نعمة األمن واألمان.

 »واحة في صحراء الذات« 
يفتح أبوابه بمركز الفنون اليوم

افتت��اح  الي��وم  الفن��ون  مرك��ز  يش��هد 
مع��رض »واحة ف��ي صحراء ال��ذات« عند 
الس��ابعة مس��اًء، وهو معرض مش��ترك 
للشاعرة البحرينية دينا بسيسو والخطاط 
التشكيلي التونسي السويسري عبدالرزاق 
حمودة. وتنظ��م هيئة البحري��ن للثقافة 

ديس��مبر   10 حت��ى  المع��رض  واآلث��ار 
المقب��ل.  ويم��زج المع��رض م��ا بين فن 
الخط العرب��ي وعراقت��ه والكلمات، حيث 
تجتمع الحروف والكلمات من أجل صناعة 
مش��هد فني متناغم يتحّدث لغة الش��عر 
والخط. وسيكون الجمهور خالل المعرض 

عل��ى موع��د م��ع ح��وار م��ا بي��ن ثقافات 
متعددة تح��ت مظلة هوية عربية واحدة، 
أثرته��ا التجرب��ة الحياتي��ة المختلفة في 
فن تركيب الحروف عن��د كل من الخطاط 
حمودة ومهارة التعبير العميق بالكلمات 

عند الشاعرة بسيسو.

»حبة البركة«.. غذاء مضاد للشيخوخة والشيب
لطالما س��عى الباحثون والعلماء للتوصل إلى طريقة لمحاربة الشيخوخة 
وأح��د أبرز أعراضها أال وهو الش��يب، إال أن خبراء أكدوا أن نوعًا من الغذاء 

المتوافر في كل بيت قد يساعد في ذلك وبطريقة سهلة وسريعة.
فقد كش��فت خبيرة اللياقة البدنية والتغذية ناتالي كوتوفا، بأنه يمكن 
لبذرة واحدة في نظامك الغذائي معالجة السبب الجذري للشيب ومساعدة 
الش��عر على االحتفاظ بلونه. وأوضحت أن بذور السمس��م األس��ود »حبة 
البركة« تعد من أفضل األطعمة المضادة للش��يخوخة، مش��يرة إلى أنها 
تحتوي على أعلى نس��بة من الزيت، وهي غنية بنكهة البندق، وفق موقع 
»إكس��برس« المخت��ص بالمواضيع الطبية. كذلك، أضافت أن السمس��م 
يأت��ي بأصناف مختلفة من البذور ذات األلوان األس��ود والبني إلى األحمر 

والبنفسجي، الفتة إلى أن لديها جميعًا تركيبة غذائية متشابهة.

 إلزام شركة بدفع 14 ألف 
دينار أجرة بركة سباحة في فندق

أيمن شكل «

ألزمت المحكمة الكبرى التجارية ش��ركة بدفع 14 ألف 
دينار ألحد الفنادق وذلك قيمة استئجار بركة السباحة 
فيه، وتعثر الشركة في السداد بسبب جائحة كورونا، 
وقال��ت المحكمة إن الفندق المدعي قد منح الش��ركة 
إعفاء بس��بب الجائح��ة، بلغ نصف األج��رة وربعها في 
بعض األش��هر. وكان الفن��دق الكائن بجزي��رة أمواج 
قد رفع الدعوى مش��يرًا إلى أن الش��ركة المدعى عليها 
اس��تأجرت من المدعي المس��احة المحددة في العقد 
بقيمة إيجارية قدرها 2350 دينارًا في الش��هر، إال أنها 
تخلفت عن س��داد األجرة عن الفترة من فبراير 2020 

وحت��ى ماي��و 2021، بالرغم من مراع��اة المدعي لها 
بسبب جانحة كورونا وإعفائها من أجرة بعض األشهر 
بش��كل كامل، ونصف األجرة للبعض اآلخر بما ترصد 
ف��ي ذمتها مبلغ 17650 دينارًا، وطلب الفندق إلزامها 
بس��داد المبلغ المذكور والفائدة القانونية وتحميلها 
بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. وقدمت الشركة 
المدع��ى عليه��ا مذك��رة دفع��ت فيها بأنها س��ددت 
مؤخرًا مبلغ ألف دينار ودفعت بتطبيق نظرية الظروف 
الطارئة واس��تنزال التزام��ات المدع��ى عليها لتكون 
نصف األجرة ع��ن الفترة من فبراير 2020 وحتى مايو 
2021 وطلبت في ختامها بن��دب خبير وفي الموضوع 

برفض الدعوى. 

 كالب شرسة تحمي 
بائع مخدرات من الشرطة

أيمن شكل «

اس��تخدم مس��ؤول عالقات عامة مدمن على 
الم��واد المخ��درة، الكالب الضخم��ة لحماية 
بيته من رجال الش��رطة الذين جاؤوا للقبض 
عليه، وذلك بعد أن تبين أنه يزرع الماريجوانا 
في منزل��ه، ويحمي زراعت��ه بكلبين من نوع 
بول��دوغ، وبعد س��اعة ونص��ف تمكنت قوة 
الشرطة من السيطرة على الكلبين، والقبض 
على المتهم، وأحي��ل للمحاكمة بتهم زراعة 
وبيع وتعاطي مواد مخدرة، وقررت المحكمة 
تأجيل القضية 6 ديسمبر لجلبه من محبسه.
المته��م يبلغ من العمر 42 عام��ًا ووظيفته 
مسؤول عالقات عامة بحسب األوراق ويسكن 
في المحرق، وكانت تحريات الشرطة قد دلت 
على قيامه بحيازة م��واد مخدرة بقصد البيع 
والتعاطي، فتم تكثيف التحريات والبحث عن 
مصدر س��ري يوط��د عالقت��ه بالمتحرى عنه 
لش��راء المواد المخدرة من��ه وترتيب كمين، 
لك��ن األخي��ر كان ش��ديد الح��رص، فتم��ت 

مراقبته لفترة واتخاذ الق��رار بالتوجه لمقر 
سكنه بعد استصدار إذن من النيابة العامة.
وقامت الش��رطة بطرق الباب ففتح ش��خص 
كان بحال��ة غي��ر طبيعي��ة، وبس��ؤاله ع��ن 
المتحرى عنه قرر بأن��ه متواجد في الصالة، 
وعندم��ا ش��اهد المته��م الش��رطة قادم��ة 
باتجاهه وجه إليهم كلبين ضخمين من نوع 
بول��دوغ كانا برفقت��ه لمهاجمتهم، وهو ما 
اضطر رجال الش��رطة إلى الن��زول من البناية 

عبر الدرج حرصًا على سالمتهم.
ووق��ف رجال الش��رطة خ��ارج البناي��ة وقاموا 
بتأمين المداخ��ل والمخارج، بينم��ا الكلبين 
متمركزي��ن على بواب��ة البناية يدافعان عن 
صديقهم��ا المته��م، واس��تغرق األمر قرابة 
س��اعة ونصف في محاوالت مكثفة للسيطرة 
عل��ى الكلبين الشرس��ين، وبطريقة فنية تم 
اقتياد الكلبين إلى س��طح البناية وغلق الباب 
عليهما، وع��ادت القوة إل��ى المتهم وقامت 

بالقبض عليه.
وعث��رت الش��رطة على ش��بو باإلضاف��ة إلى 

أصي��ص به نب��ات الماريجوانا وع��ازل حراري 
وإضاءة خاصة بالزراعة، فيما قرر المتهم أنه 
يتعاطى المواد المخ��درة، وأنكر البيع، وقال 
إنه يتعاطى منذ عام 1994 الحشيش والشبو 
والكمي��كال وأق��راص طبية كثي��رة ال يتذكر 
أس��ماءها كلها، مشيرًا إلى أن يتحصل عليها 
من ش��خص باكس��تاني يتواص��ل معه عبر 
»واتس��اب« بحيث يرس��ل له المبلغ بحوالة، 

ويتسلم المواد المخدرة بالبريد الميت.
وف��ي أحد األي��ام قرر زراع��ة الماريجوانا بعد 
أن ش��اهد مقاط��ع فيدي��و تعليمي��ة عل��ى 
يوتيوب، وطلب من الباكس��تاني إرسال بذور 
الماريجوان��ا، وحاول الزراعة إال أنه فش��ل في 

الحصول على النبتة.
أس��ندت النياب��ة العام��ة للمته��م أن��ه في 
خ��الل 2021 ح��از وزرع بقصد اإلتج��ار نبات 
مخ��در »ماريجوان��ا«، وحاز وأح��رز وباع مخدر 
الحش��يش، وقدمه ب��دون مقاب��ل للتعاطي 
وح��از وأح��رز بقص��د التعاطي م��واد مخدرة 

ومؤثرات عقلية.

https://alwatannews.net/article/868946
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