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المحافظة الجنوبية توزع 10000 كمامة
ـــانية” ـــة اإلنس ـــع “الملكي ـــاون م ـــر” وبالتع ـــا خي ـــة “فين ـــة الوطني ـــن الحمل ضم

ضمـــن جهـــود الحملـــة الوطنيـــة “فينـــا 
خيـــر” التي أطلقها ممثـــل جاللة الملك 
لألعمـــال اإلنســـانية وشـــؤون الشـــباب 
ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
فـــي مكافحـــة جائحـــة كورونـــا، وفـــي 
إطـــار حـــرص محافظ الجنوبية ســـمو 
الشـــيخ خليفة بـــن علي بـــن خليفة آل 
خليفـــة علـــى تعزيـــز مســـتوى الوعـــي 
ومكافحة فيـــروس كورونا وإبراز دور 
الشـــراكة المجتمعيـــة فـــي المبـــادرات 
األمنية والتوعوية، شاركت المحافظة 
الجنوبيـــة فـــي حملـــة واســـعة النطاق 
المحافظـــة  مناطـــق  مختلـــف  تشـــمل 
تـــم  وقائيـــة  كمامـــة   10000 بتوزيـــع 
الملكيـــة  المؤسســـة  مـــن  اســـتالمها 
نائـــب  بحضـــور  اإلنســـانية،  لألعمـــال 
عيســـى  العميـــد  الجنوبيـــة  محافـــظ 
المســـؤولين  مـــن  وعـــدد  الدوســـري، 

بالمحافظة.
وبهذه المناســـبة أشـــاد نائب المحافظ، 
بهذه اللفتة الكريمة لحملة “فينا خير”، 
والتي كانت محط تقدير واعتزاز لدى 
األهالـــي والمقيميـــن فـــي المحافظـــة، 
فـــي  مســـتمرة  المحافظـــة  أن  مؤكـــدا 
المؤسســـات  مختلـــف  مـــع  التنســـيق 

األهليـــة والخاصـــة لنشـــر الوعـــي مـــن 
المبـــادرات  العديـــد مـــن  خـــالل تبنـــي 

األمنية واالجتماعية الرائدة.
ووزعت المحافظة الجنوبية الكمامات 
بمختلـــف  واســـع  نطـــاق  فـــي  الطبيـــة 
مناطق المحافظة بالتعاون والتنســـيق 
مـــع شـــرطة خدمـــة المجتمـــع بمديرية 

شـــرطة المحافظـــة الجنوبية، من أجل 
تعزيز الوعـــي بضرورة االلتـــزام بلبس 
مبـــدأ  تطبيـــق  ومراعـــاة  الكمامـــات، 
التباعـــد االجتماعـــي واتباع إرشـــادات 
الفريق الوطني لخفض معدل انتشـــار 
الفيـــروس. يذكـــر أن عمليـــة التوزيـــع 
تطبيـــق  درجـــات  أعلـــى  وفـــق  تمـــت 

والتدابيـــر  االحترازيـــة  اإلجـــراءات 
االلتـــزام  مقدمتهـــا  وفـــي  الوقائيـــة 
بارتداء كمامات الوجه ووجود مسافة 
كافيـــة بين األفـــراد بما يحقـــق معايير 
التباعـــد االجتماعـــي المعمول بها للحد 
مـــن انتشـــار الجائحـــة والحفـــاظ على 

سالمة الجميع.
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الخليجيون والنتائج المتوقعة لالنتخابات األميركية
Û  عندمــا قــررت دولــة اإلمــارات العربية المتحــدة ومملكة

وتبــادل  إســرائيل  بدولــة  عالقاتهمــا  تطبيــع  البحريــن 
التمثيــل الدبلوماســي معهــا، اجتهد الكثيــرون وأفاضوا 
بــأن هــذه الخطــوة كانــت تهدف فــي األســاس إلى دعم 
الموقف االنتخابي للرئيس ترامب في مواجهة منافسه 
الديمقراطــي جــو بايــدن؛ الــذي فــي حالة فوزه، حســب 
رأيهــم، قد تنهار المنجزات التــي حققها الخليجون على 
صعيــد تطويــر عالقاتهــم بالواليــات المتحــدة، بحيــث 
عــادت لهــا الحيويــة، ووصفــت بأنهــا أصبحــت تعيــش 
عصرهــا الذهبــي في عهد ترمب، بعد أن كانت قد تدنت 
وأصابهــا الفتــور فــي عهــد الرئيس الديمقراطي الســابق 

باراك أوباما، إال أن الحقيقة تختلف عن ذلك تماًما.
Û  فالواقــع يؤكــد أن قــرار اإلمــارات والبحريــن جاء ضمن

اســتباقية  خطــوة  بمثابــة  وكان  خليجيــة،  توافقــات 
محكمة التوقيت اتخذت تحسًبا الحتماالت فوز بايدن.

Û  وللتوضيح فإن التزام الواليات المتحدة بأمن وســالمة
إســرائيل تحــت أي ظرف من الظــروف، هو من الثوابت 
أو  يجــرؤ  ال  التــي  األميركيــة  السياســة  فــي  الراســخة 
أو  عنهــا  يحيــد  أن  حــزب  أي  أو  رئيــس  أي  يســتطيع  
يتخطاهــا، وهــذه السياســة ال تتغيــر أو تتزحــزح رغــم 
تعاقــب الحزبيــن علــى إدارة البــالد، بل انهما يتســابقان 
دائًما على التأكيد على التزامهما بها إلى حد المزايدات، 
وهــي سياســة محفوفــة بســياج مــن اللوبيــات وأروقــة 
المصالــح وجماعــات الضغــط وســواعد الدولــة العميقة، 
بأمــن  العربيــة  الخليــج  دول  وحمايــة  أمــن  ربــط  وإن 
بيــن  أمنيــة ودفاعيــة  اتفاقيــات  عــن طريــق  إســرائيل 
الطرفيــن ســيمد مظلــة الحمايــة األميركيــة لهــذه الدول 
وســيحميها من أي مبادرة قــد يفكر بايدن في اتخاذها، 
فــي حالــة فــوزه، لتقليــص التزامــات أميــركا الدفاعيــة 

تجاه دول الخليج.
Û  مــن ناحيــة أخرى، فــإن الــدول العربيــة الخليجية تدرك

أيًضــا  وجــود تشــابه كبير  بين سياســات دونالد ترامب 
ومنافســه جو بايدن فيما يتعلق باستراتيجية الواليات 
المتحــدة فــي الشــرق األوســط الهادفــة إلــى تخفيــض 
الــدور  وتقليــص  المنطقــة  بهــذه  األميركــي  االرتبــاط 

القيــادي فيهــا، هــذه مســألة أصبحت محســومة وتوجه 
رئيــس  أي  الجتهــادات  يخضــع  يعــد  لــم  اســتراتيجي 
بعينــه، وهــو أمــر راجــع بشــكل أساســي إلــى انخفــاض 
األهميــة اإلســتراتيجية للمنطقة في منظومــة المصالح 
اإلســتراتيجية األميركيــة، وعلــى ضــوء ذلــك فــإن بقاء 
ترامــب أو فــوز بايــدن ال يغيــر فــي األمــر شــيًئا، وهو ما 
يبرر قلق الدول الخليجية من إمكانية انكشافها األمني 
قبالة تنامي وتطور القوة العسكرية اإليرانية والتواجد 
والتنســيق  والتعــاون  المنطقــة  فــي  التركــي  العســكري 
المتزايــد بيــن الدولتيــن الطامعتيــن والمتربصتين بهذه 

الدول.
Û  وال شك في أن قادة وحكومات الدول العربية الخليجية

قــد اكتســبوا خبــرة واســعة فــي تعاملهــم مــع الواليــات 
المتحــدة وسياســاتها، وفــي تفاعلهم مع تقلبــات المناخ 
االنتخابــي ومــا تســفر عنه مــن اســتحقاقات ومفاجآت، 
كمــا انهــم يدركــون، كباقــي دول العالــم، أن االنتخابــات 
القادمــة تعتبــر األهــم فــي التاريــخ الحديــث للواليــات  
المتحــدة، ويولون نتائجها المرتقبة أهمية خاصة تفوق 
سابقاتها، وكما هو معروف فإن دول مجلس التعاون أو 
خمًســا منهــا، تتمنــى أن يبقى ترامب في ســدة الســلطة 
للــدورة القادمــة، لكــن هــذه الــدول ليســت متخوفــة أو 
متوترة من احتمال خسارته لالنتخابات وفوز منافسه.

Û  ففيمــا يتعلــق بالقضيــة الفلســطينية والصــراع العربــي
بيــن  تضــارب  أو  اختــالف  أي  ثمــة  ليــس  اإلســرائيلي 
مواقــف وسياســات دول المجلس وخطــط واطروحات 
الحــزب الديمقراطــي؛ فالحــزب الديمقراطــي أكــد فــي 
برنامجــه االنتخابــي بأنــه ســيعمل علــى إنهــاء الصــراع 
الفلسطيني اإلسرائيلي بدعم حل الدولتين، وبدعم حق 
الفلسطينيين في العيش في حرية وأمن في دولة قابلة 
للحيــاة خاصة بهــم، كما أن الديمقراطيين يعارضون أي 
خطــوات أحاديــة الجانــب من قبل أي مــن الطرفين؛ بما 
فــي ذلــك ضــم األراضــي والتوســع االســتيطاني. وفيما 
يتعلــق بالقــدس فــإن الديمقراطييــن يــرون أن وضعهــا 
خاضع لمفاوضات الوضع النهائي، إال أنهم يؤكدون على 
بقائها عاصمة إلســرائيل غير مقســمة، ومفتوحة لجميع 

األديــان. ومــن المؤكــد أن بايدن لن يســتطيع إلغاء قرار 
نقل السفارة األميركية إلى القدس.

Û  وبمقارنــة المتنافَســين على كرســي الرئاســة فــإن بايدن
ســينفذ، فــي حالــة انتخابــه، تعهــده بمواجهــة أردوغان، 
الخصــم اللدود للثالثــي الخليجي الســعودية والبحرين 
واإلمارات، وأنه سيدعم قرارًا يعترف باإلبادة الجماعية 
لألرمــن علــى يــد األتراك، وســيعارض التوغل العســكري 

التركي في سوريا. 
Û  الخليجيــة، خصوًصــا العربيــة  الــدول  يقلــق  مــا  أن  إال 

ثالثي السعودية والبحرين واإلمارات والحليف الجديد 
إســرائيل هــو موقــف بايــدن مــن ملــف االتفــاق النــووي 
مــع إيــران الــذي ألغــاه ترامــب وضاعــف مــن العقوبــات 
علــى إيــران، والــذي أصبــح ملًفــا شــائًكا ومعقــًدا وأكثــر 
خطــورة مــن ذي قبل، وبهذا الصدد فإن بايدن في حالة 
فــوزه ســيتجه إلــى تخفيض حالــة التوتر بيــن الواليات 
المتحــدة وإيــران، وتخفيف حــدة العقوبــات المفروضة 
عليهــا، لكنــه لن يســتطيع إعــادة تفعيل االتفــاق كما كان 
فــي األصــل، وقد يشــرع فور دخوله البيــت األبيض إلى 
إجراء مفاوضات بشأن إحياء االتفاق بضوابط وقواعد 
مختلفــة، وســيمارس الضغــوط الالزمــة للحصــول علــى 
المزيــد مــن التنــازالت مــن الجانــب اإليرانــي تأخــذ فــي 
االعتبــار مخــاوف الــدول الخليجيــة والمجتمــع الدولــي 
مــن دور إيــران فــي المنطقة وتنامي قوتهــا الصاروخية 

البالستية، وبرامج تطوير طاقتها النووية.
Û  وفــي حالــة فــوز بايــدن ســيجد أمامــه ملفــات وقضايــا

داخلية أكثر أهمية وســخونة وإلحاًحا بالنســبة للناخب 
األميركــي الــذي أعطــاه صوتــه، وعلــى رأســها تنظيــف 
البــالد من جائحة كورونا وتضميد الجراح التي ســببتها 

هذه الجائحة،
Û  وإصــالح الوضع االقتصــادي، وإعادة توظيــف الماليين

مــن العاطليــن الذيــن فقــدوا وظائفهــم بســبب اإلغــالق 
الناتــج عــن الجائحــة، وخلــق المزيــد مــن فــرص العمــل 
لأليدي العاملة الجديدة التي ستتدفق إلى سوق العمل، 
وتحقيق وتدعيم قيم وممارســات التعايش االجتماعي 

بين مختلف مكونات المجتمع األميركي.

Û  وعلــى بايــدن، فــي حالة فــوزه، ترتيب جــدول أولوياته
المتحــدة  للواليــات  الخارجيــة  السياســة  صعيــد  علــى 
وفــي إطــار خارطــة جديــدة لشــبكة العالقــات الدوليــة، 
فأيــن ســتقع قضايــا الخليــج والشــرق األوســط األمنيــة 
في ســلم هذه األولويات؟ هذه القضايا أصبحت معقدة 
وشــائكة كما ذكرنــا، مثل القضية الفلســطينية والصراع 
العربي اإلســرائيلي وجملة من الملفات الثقيلة من بينها 
مســتقبل الوجود األميركي في العراق وســوريا، وحرب 

اليمن، واألزمة الخليجية، والتوتر مع إيران.
Û  الديمقراطــي وحزبــه  بايــدن  أن  المراقبــون  ويــرى 

ســيعطون األولويــة القصــوى فــي سياســتهم الخارجية 
إلــى ترميــم  العالقــات وبنــاء جســور الثقــة مــع الحلفاء 
والشــركاء األوروبييــن التــي تصدعت في عهــد ترامب، 
بحيث تحولت أميركا من حليف لألوروبيين إلى خصم 
لهــم، إلــى جانــب وضــع حــد لتفاقــم الحــرب التجاريــة 
مــع الصيــن ثانــي أكبــر اقتصاد فــي العالم بعــد الواليات 

المتحدة.
Û  وســيعمل بايــدن فــي حالــة فــوزه علــى اســتعادة الدور 

القيــادي للواليــات المتحــدة فــي العالــم ضمــن توافقات 
جديدة وواقع غير مســبوق ومعطيات جديدة ترسخت 
عــن  ســتعيقه  والتــي  الماضيــة  الســنوات  أربــع  خــالل 
الــدوران بالعربــة إلــى الــوراء، وهــو مــا أكــده البرنامــج 
االنتخابي للديمقراطيين من أنه “يجب أن نواجه العالم 
كمــا هــو اليوم، وليــس كما كان قبل أن يدمــره ترامب... 
القيــادة  اســتعادة  إلــى  نطمــح  أن  ببســاطة  يمكننــا  وال 
األمريكيــة، بــل يجــب علينــا إعــادة اكتشــافها لتصبــح 

مناسبة للعصر الجديد”.
Û  وضمــن هــذا اإلطــار تأتي مهمة العــودة أو االنضمام إلى

المؤسســات الدوليــة التــي خرجــت أميــركا منهــا خــالل 
واليــة الرئيــس ترامــب مثــل منظمــة الصحــة العالميــة، 
المتحــدة،  لألمــم  التابــع  اإلنســان  حقــوق  ومجلــس 

وصندوق األمم المتحدة للسكان وغيرها.
Û  مــن ليســو متخوفيــن  الخليجييــن  أن  يؤكــد  ذلــك  كل 

احتمــال هزيمــة ترامــب وفــوز بايــدن فــي االنتخابــات 
الرئاسية األميركية التي ستجرى بعد أيام قليلة.

الجفير - ديوان الخدمة المدنية

أكد رئيس ديـــوان الخدمة المدنية 
يتابـــع  الديـــوان  أن  الزايـــد  أحمـــد 
تطبيـــق نظام الجودة فـــي الجهات 
توظيـــف  طريـــق  عـــن  الحكوميـــة 
ُبعـــد  عـــن  االجتماعـــات  تقنيـــات 
 Microsoft( تطبيـــق  باســـتخدام 
الجهـــات  ممثلـــي  مـــع   )Teams
لمتابعـــة تنفيـــذ المشـــروع بمراحله 

المختلفة.
إدارة  نظـــام  تطبيـــق  أن  ـــن  وبيَّ
مراحـــل  بخمـــس  يمـــر  الجـــودة 
أساســـية وهي: نشر ثقافة الجودة، 
ومرحلـــة  التوثيـــق،  ومرحلـــة 
التدريب والدعم، ومرحلة التدقيق 
الخارجـــي،  والتدقيـــق  الداخلـــي، 
وتنبثـــق منها خطة عمـــل تفصيلية 
لتطبيـــق المتطلبات األساســـية في 
كل مرحلـــة. وقـــال إنـــه ومنذ مطلع 
العـــام الجـــاري حتـــى اآلن واصـــل 
الديـــوان دعـــم ومســـاندة 5 جهات 
حكوميـــة فـــي اســـتكمال متطلبات 
مرحلـــة التوثيـــق، والتي تشـــكل ما 
نســـبته 70 % مـــن إجمالـــي عملية 
المعنييـــن  أن  وأضـــاف  التطبيـــق. 
وفـــي هـــذا العـــام قامـــوا بأكثـــر من 

16 اجتماع عمل عن بعد؛ لمناقشـــة 
ومراجعة وثائق ومتطلبات تطبيق 
نظـــام إدارة الجـــودة، باإلضافة إلى 
ورش لتخطيـــط وتطويـــر الخطـــة 

اإلستراتيجية للجهة الحكومية.
التطبيـــق  بـــدء  ومنـــذ  أنـــه  وأكـــد 
للجهـــات الحكومية حتـــى اآلن بلغ 
مؤشـــر تطبيق نظـــام إدارة الجودة 
 ،%  68 الحكوميـــة  الجهـــات  فـــي 
وجار العمل على استكمال الجهات 
المتبقيـــة، بإعـــداد خطـــط ســـنوية 
لجدولـــة التطبيـــق وتأهيـــل المزيد 
مـــن الجهـــات الحكوميـــة، وجـــاري 
إعـــداد خطـــة  علـــى  حاليـــا  العمـــل 
للســـنة المقيلة 2021 إلدراج جهات 
حكوميـــة جديـــدة لتوقيـــع اتفاقية 

التطبيق والبدء بالعمل.

“الخدمة” يتابع تطبيق “الجودة” 
مع الجهات الحكومية

المنامة - وزارة الداخلية

مديريـــة  عـــام  مديـــر  افتتـــح 
الجنوبيـــة  المحافظـــة  شـــرطة 
العقيد الشـــيخ عبدهللا بن خالد 
آل خليفـــة، البرنامـــج التدريبي 
للفريـــق الطالبي لمركـــز العيادة 
اإلنســـان  وحقـــوق  القانونيـــة 

البحريـــن،  لجامعـــة  التابـــع 
بحضـــور القائـــم بأعمـــال عميـــد 
كلية الحقـــوق بجامعة البحرين 
ديـــاب، ورئيـــس مركـــز  صـــالح 
شرطة المنطقة الجنوبية وعدد 

من ضباط المديرية.

مدير شرطة الجنوبية يفتتح البرنامج 
التدريبي لطلبة “العيادة القانونية”

أحمد الزايد


