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بعث حضرة صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البالد 
الـــمـــفـــدى، بــرقــيــة تــهــنــئــة إلــــى صــاحــبــة 
ملكة  الثانية  اليزابيث  الملكة  الجاللة 
الشمالية  وايرلندا  المتحدة  المملكة 
بمناسبة  وذلــــك  الــكــومــنــولــث،  ورئــيــســة 
ذكـــــــرى عـــيـــد مــــيــــالد جـــاللـــتـــهـــا، أعــــرب 
تهانيه  أطيب  عــن  البرقية  فــي  جاللته 
والسعادة  الصحة  موفور  لها  وتمنياته 
صــاحــب  بـــعـــث  كـــمـــا  المناسبة.   بـــهـــذه 
حمد  بن  سلمان  األمير  الملكي  السمو 
مجلس  رئــيــس  الــعــهــد  ولـــي  خليفة  آل 
الوزراء برقية تهنئة إلى صاحبة الجاللة 
المملكة  ملكة  الثانية  إليزابيث  الملكة 
ورئيسة  الشمالية  وإيــرلــنــدا  المتحدة 
عيد  ذكرى  بمناسبة  وذلك  الكومنولث، 
ميالد جاللتها، أعرب سموه في البرقية 
موفور  لها  وتمنياته  تهانيه  خالص  عن 

الصحة والسعادة بهذه المناسبة.
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عن  البحرين  مملكة  خارجية  وزارة  أعــربــت 
بالغ األسى واألسف لمقتل الرئيس إدريس ديبي 
خالص  عــن  معربة  تــشــاد،  جمهورية  رئيس  إنتو 
الـــتـــعـــازي والــــمــــواســــاة ألســـــرة الـــرئـــيـــس الـــراحـــل 

ولشعب جمهورية تشاد الصديق.  
مــمــلــكــة  تـــضـــامـــن  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  وأكـــــــدت 
ودعمها  وشعبها،  تــشــاد  جمهورية  مــع  البحرين 

التصعيد  وعــدم  للتهدئة  المبذولة  الجهود  لكل 
وتـــعـــزيـــز الـــســـلـــم األهــــلــــي بـــمـــا يـــصـــون مــصــالــح 
تطلعاته  ويــحــقــق  الــتــشــادي،  الــشــعــب  ومـــقـــدرات 
نحو السالم والنماء واالزدهار، داعية كل أطراف 
إلى  للتوصل  الــحــوار  إلــى  الــلــجــوء  إلــى  الــصــراع 
على  حفاظا  السلمية  بالطرق  للخالفات  حلول 

أمن واستقرار البالد.
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نــــاقــــشــــت لــــجــــنــــة الـــــشـــــؤون 
بمجلس  واالقــتــصــاديــة  المالية 
الـــــــشـــــــورى خــــــــالل اجـــتـــمـــاعـــهـــا 
خالد  برئاسة  بعد  عن  المنعقد 
حــســيــن الــمــســقــطــي الـــمـــرســـوم 
 ٢٠٢٠ لــســنــة   (٢٨) رقـــم  بــقــانــون 
بــتــعــديــل بـــعـــض أحــــكــــام قـــانـــون 

الــــشــــركــــات الـــتـــجـــاريـــة الــــصــــادر 
 (٢١) رقــــم  بـــقـــانـــون  بـــالـــمـــرســـوم 
االجــتــمــاع  وخـــالل   .٢٠٠١ لسنة 
اطــــلــــع أعـــــضـــــاء الـــلـــجـــنـــة عــلــى 
أعدها  التي  القانونية  المذكرة 
المستشارون القانونيون للجنة، 
بقانون  الــمــرســوم  أهــــداف  حـــول 

تطبيقه  على  المترتبة  واآلثــــار 
عن  فـــضـــًال  الــــواقــــع،  أرض  عــلــى 
مــبــررات إصـــدار الــمــرســوم، فيما 
تفاصيل  فـــي  الــلــجــنــة  تــبــاحــثــت 
أن  قــبــل  تضمنها،  الــتــي  الـــمـــواد 
بشأنه  مناقشاتها  مواصلة  تقرر 

في االجتماعات القادمة. 
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اجـــتـــمـــع الــــدكــــتــــور الــشــيــخ 
خليفة  آل  أحــمــد  بـــن  عـــبـــداهللا 
للشؤون  الخارجية  وزارة  وكيل 

الـــســـيـــاســـيـــة، أمـــــس فــــي مــكــتــبــه 
رودي  الـــســـيـــد  مـــــع  بــــــــالــــــــوزارة، 
درامــــــــونــــــــد ســــفــــيــــر الـــمـــمـــلـــكـــة 

المتحدة لدى مملكة البحرين.
وخــــــالل االجــــتــــمــــاع، رحـــب 
الدكتور الشيخ عبداهللا بن أحمد 
الــمــمــلــكــة  بــســفــيــر  خــلــيــفــة،  آل 
الــمــتــحــدة، مــشــيــًدا بــالــعــالقــات 
الـــتـــاريـــخـــيـــة والـــمـــتـــمـــيـــزة الــتــي 
تجمع بين البلدين الصديقين، 
ومـــا تــتــســم بــه مــن مــتــانــة وقــوة 
فــــي ظــــل الــــحــــرص الـــمـــتـــبـــادل 
عـــلـــى تـــعـــزيـــزهـــا وتــنــمــيــتــهــا فــي 
مــخــتــلــف الــــمــــجــــاالت، مـــعـــرًبـــا 
الطيبة  لــلــنــتــائــج  ارتــيــاحــه  عــن 
عن  تمخضت  التي  واإليجابية 
البحريني  العمل  فريق  اجتماع 
البريطاني المشترك بما يصب 
فــــي صـــالـــح تــحــقــيــق الــمــنــافــع 

والتطلعات المشتركة.
مــــن جـــانـــبـــه، أعــــــرب ســفــيــر 
الــمــمــلــكــة الــمــتــحــدة عــن تطلع 
بــــــــالده الـــــــى اســـــتـــــمـــــرار تـــعـــزيـــز 
المشترك  والــتــنــســيــق  الــتــعــاون 
مـــع مــمــلــكــة الــبــحــريــن، فـــي كل 
للمملكة  مــتــمــنــًيــا  الـــمـــجـــاالت، 

مزيًدا من التقدم واالزدهار.
وجــــــرى خـــــالل االجـــتـــمـــاع، 
اســـتـــعـــراض مــجــمــل الــعــالقــات 
التعاون  تعزيز  وسبل  الثنائية، 
المجاالت  شتى  فــي  المشترك 

بين البلدين الصديقين.

IóëàªdG áμ∏ªªdG ™e ¿hÉ©àdG õjõ©J åëÑj á``«LQÉîdG π«ch

èeÉfôÑdG ôjƒ°üJ ™bƒªd √ƒª°S É¡H ΩÉb »àdG IQÉjõdG ∫ÓN 

øjôëÑdG ï``jQÉJ øe Éª¡e GAõ``L πμ°ûj ájQÉ°ùdG è``eÉfôH :óªM ø``H ô``°UÉf
بن  نــاصــر  الشيخ  سمو  وّجـــه 
جــاللــة  مــمــثــل  خــلــيــفــة  حــمــد آل 
الــــمــــلــــك لــــألعــــمــــال اإلنـــســـانـــيـــة 
وشـــــــــــؤون الـــــشـــــبـــــاب بـــمـــضـــاعـــفـــة 
برنامج  فــي  الــمــقــدمــة  الــســيــارات 
الـــمـــســـابـــقـــات الــشــعــبــي الـــســـاريـــة 
البحرين،  قــنــاة  عــلــى  يــبــث  الـــذي 
حيث أمر سموه بزيادة ٦ سيارات 
بواقع سيارة كل يومين، في إطار 
دعم سموه للبرنامج والنجاحات 
نسخته  في  حققها  التي  الكبيرة 

الثانية.
جاء ذلك خالل الزيارة التي 
بن  خليفة  برفقة  سموه  بها  قــام 
اللجنة  رئــيــس  الــقــعــود  عـــبـــداهللا 
الــبــحــريــنــيــة لــريــاضــات الـــمـــوروث 
الشعبي التابعة للمجلس األعلى 
للشباب والرياضة لموقع تصوير 
بــــرنــــامــــج الــــســــاريــــة فــــي الـــقـــريـــة 

التراثية.
بن  نــاصــر  الشيخ  سمو  وأكـــد 
الــبــرنــامــج  أن  خــلــيــفــة  آل  حــمــد 
حــــقــــق الــــعــــديــــد مـــــن األهـــــــــداف 
الـــمـــرجـــوة ويــســيــر وفــــق الــخــطــة 
البحرينية  اللجنة  وضعتها  التي 
لــــريــــاضــــات الــــــمــــــوروث الــشــعــبــي 
وتهدف إلى زيادة ثقافة المجتمع 
والــعــربــي  والخليجي  البحريني 
والمحافظة  الشعبي  بــالــمــوروث 
جزءا  يعتبر  أنه  وخصوصًا  عليه 
الغالية  مملكتنا  تاريخ  من  مهمًا 
وارتـــبـــط بــثــقــافــة أهــــل الــبــحــريــن 

منذ القدم.
وأوضـــــح ســمــو الــشــيــخ نــاصــر 
بــرنــامــج  أن  خليفة  آل  حــمــد  بــن 
الــــســــاريــــة يــمــثــل مــنــبــت الــهــويــة 
قيم  تعزيز  على  ويبعث  الوطنية 
مملكتنا  إلـــى  واالنـــتـــمـــاء  الـــــوالء 

توجيه  عــلــى  وحــرصــنــا  الــغــالــيــة، 
اللجنة بمواصلة تقديم البرنامج 

جسرًا  ليشكل  والــنــاجــح  الــهــادف 
من التواصل بين أجيال الماضي 

والحاضر.
ونــــــــوه ســـمـــو الـــشـــيـــخ نـــاصـــر 
بـــجـــهـــود  خـــلـــيـــفـــة  آل  حــــمــــد  بـــــن 
جــمــيــع طـــاقـــم الـــبـــرنـــامـــج الــــذي 
األيــام  خــالل  كبيًرا  نجاًحا  القــى 
الواسع  اإلقبال  بدليل  الماضية 
عـــلـــى الـــمـــشـــاركـــة فــــي الــبــرنــامــج 
وهـــو ســلــســلــة نــجــاح تــحــقــق منذ 
يواصل  ومــازال  الماضي  الموسم 
شــق طــريــقــه نــحــو الــنــجــاح حتى 
العربي،  الوطن  إلــى  صــداه  وصــل 
البرنامج  بــطــاقــم  ســمــوه  مــشــيــدًا 
ونيلة  محمد  حسن  والمقدمين 
سلوى  القديرة  والفنانة  جناحي 

بخيت.
بالمشرف  سموه  التقى  كما 
العام على برنامج السارية عيسى 
المطوع وأشاد سموه بجهوده في 

سبيل نجاح البرنامج.

الصالح  صالح  بــن  علي  أكــد 
رئيس مجلس الشورى أنَّ البعثات 
تقدم  الــبــحــريــنــيــة  الــدبــلــومــاســيــة 
إســــهــــامــــات مـــتـــمـــيـــزة ومـــشـــهـــودة، 
وتـــعـــمـــل وفـــــق إطــــــار الــمــســؤولــيــة 
الــوطــنــيــة إلبــــراز مــســيــرة الــتــقــدم 
والـــنـــمـــاء فـــي الــمــمــلــكــة، وتــعــزيــز 
عــالقــات األخـــوة والــصــداقــة التي 
بــالــدول  الــبــحــريــن  مملكة  تــربــط 
الــشــقــيــقــة والـــصـــديـــقـــة، مــشــيــًدا 
بــــالــــدور الــــــذي يـــقـــوم بــــه ســـفـــراء 
مـــمـــلـــكـــة الــــبــــحــــريــــن فــــــي بـــيـــان 
اإلنــــــجــــــازات والــــنــــجــــاحــــات الــتــي 
المجاالت  في  البحرين  تشهدها 
كــــافــــة، وخـــصـــوًصـــا فــيــمــا يــتــعــلــق 
بــــحــــقــــوق اإلنــــــســــــان والــــحــــريــــات 
الذي  السلمي  والتعايش  الدينية 
تنعم به مملكة البحرين في ظل 
الــعــهــد الـــزاهـــر لــحــضــرة صــاحــب 
عيسى  بن  حمد  الملك  الجاللة 

آل خليفة عاهل البالد المفدى.
جــــاء ذلــــك خــــالل اســتــقــبــال 

رئيس مجلس الشورى في مكتبه 
صــبــاح أمـــس الــشــيــخ عــبــداهللا بن 
راشد بن عبداهللا آل خليفة سفير 
الــواليــات  لـــدى  الــبــحــريــن  مملكة 
الــمــتــحــدة األمـــريـــكـــيـــة، بــحــضــور 
جــــمــــال مـــحـــمـــد فــــخــــرو الـــنـــائـــب 
الــشــورى،  مــجــلــس  لــرئــيــس  األول 
وجـــمـــيـــلـــة عـــلـــي ســـلـــمـــان الــنــائــب 
الثاني لرئيس المجلس، والعضو 
يـــوســـف بـــن أحـــمـــد الــغــتــم رئــيــس 
والدفاع  الخارجية  الشؤون  لجنة 

واألمن الوطني بالمجلس.
وثـــــــــّمـــــــــن رئــــــــيــــــــس مـــجـــلـــس 
الـــشـــورى خــــالل الــلــقــاء الــجــهــود 
الشيخ  الــســفــيــر  بــهــا  يــقــوم  الــتــي 
خــلــيــفــة،  آل  راشــــــد  بــــن  عــــبــــداهللا 
لــالرتــقــاء بــالــعــالقــات الــتــاريــخــيــة 
واالســــتــــراتــــيــــجــــيــــة الــــتــــي تـــربـــط 
مـــمـــلـــكـــة الــــبــــحــــريــــن بــــالــــواليــــات 
الصديقة،  األمــريــكــيــة  الــمــتــحــدة 
من  أوســع  آفــاق  نحو  بها  والــدفــع 
التعاون والتنسيق البّناء في شتى 

الخدمات  لــه  مــقــّدًرا  الــمــجــاالت، 
سفارة  تقدمها  التي  والتسهيالت 
مـــمـــلـــكـــة الــــبــــحــــريــــن بــــالــــواليــــات 
للمواطنين  األمريكية  المتحدة 
وطــلــبــة الـــجـــامـــعـــات، إلــــى جــانــب 
أعـــــضـــــاء الـــســـلـــطـــة الــتــشــريــعــيــة 
المحافل  فــي  مشاركاتهم  خــالل 
الـــبـــرلـــمـــانـــيـــة الــــدولــــيــــة. بـــــــدوره، 
بن  عــبــداهللا  الشيخ  السفير  بــّيــن 
الدبلوماسية  أن  خليفة  آل  راشد 
أساسًيا  داعًما  تشكل  البرلمانية 
مشيًدا  الــرســمــيــة،  للدبلوماسية 
التشريعية  السلطة  أعضاء  بدور 
أعضاء  مــع  المستمر  وتواصلهم 
الــكــونــجــرس األمـــريـــكـــي، وتــبــادل 
الــــــخــــــبــــــرات والـــــمـــــعـــــلـــــومـــــات فــي 
الجانب التشريعي، مؤكًدا الدعم 
والمساندة لكل الجهود المبذولة 
واستقطاب  االستثمارات  لجذب 
مــمــلــكــة  إلــــــــى  األمـــــــــــــوال  رؤوس 
روافد  أحد  يشكل  وبما  البحرين، 

االقتصاد الوطني.
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أكــــــــد ســــمــــو الــــشــــيــــخ عــيــســى 
خليفة  آل  حــمــد  بـــن  ســلــمــان  بـــن 
مــــــا يـــــربـــــط مـــمـــلـــكـــة الـــبـــحـــريـــن 
الصديقة  الفرنسية  والجمهورية 
مـــن عـــالقـــات ثــنــائــيــة وصـــلـــت إلــى 
مختلف  فـــي  مــتــمــيــزة  مــســتــويــات 
بأهمية  سموه  منوًها  الــمــجــاالت، 
المشترك  الــتــعــاون  بمسار  الــدفــع 
نــــحــــو آفــــــــاق أرحــــــــب بــــمــــا يــحــقــق 
الــتــطــلــعــات الـــمـــنـــشـــودة لــلــبــلــديــن 

والشعبين الصديقين.
جـــاء ذلـــك لـــدى زيـــــارة ســمــوه 
مـــســـاء أمــــس لــحــامــلــة الـــطـــائـــرات 
بميناء  ديـــغـــول  شــــارل  الــفــرنــســيــة 
خـــلـــيـــفـــة بـــــن ســــلــــمــــان بــمــنــاســبــة 
حيث  الــبــحــريــن،  لمملكة  زيــارتــهــا 
الركن  الــلــواء  االستقبال  فــي  كــان 
قــائــد  ســــيــــدات  او  مـــــــارك  بــــحــــري 
حــامــلــة الــطــائــرات شــــارل ديــغــول. 
وقـــد نــقــل ســمــوه تــحــيــات وتــقــديــر 
الملك  الــجــاللــة  صــاحــب  حــضــرة 
عاهل  خليفة  آل  عيسى  بن  حمد 

الـــبـــالد الـــمـــفـــدى الـــقـــائـــد األعــلــى 
وصـــاحـــب الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــر 
ولــي  خليفة  آل  حــمــد  بــن  ســلــمــان 
رئيس  األعلى  القائد  نائب  العهد 
مـــجـــلـــس الــــــــــــــوزراء إلـــــــى فـــخـــامـــة 

رئيس  مــاكــرون  إيمانويل  الرئيس 
الصديقة،  الفرنسية  الجمهورية 
مـــرحـــبـــًا ســـمـــوه بـــهـــم فــــي مــمــلــكــة 
البحرين، منوهًا سموه بدور حاملة 
ومساهمتها  الفرنسية  الطائرات 

ضمن الجهود الدولية في تحقيق 
المنطقة  فــي  واالســتــقــرار  األمـــن 
الشقيقة  الـــقـــوات  مـــع  بــالــتــعــاون 
التوفيق  لهم  متمنيا  والصديقة، 

والنجاح في مهامهم.

عن  إيجاز  إلى  سموه  واستمع 
الفرنسية  الطائرات  حاملة  مهمة 
كما  عملها،  وطبيعة  المنطقة  في 
قـــام ســمــوه بــجــولــة تــفــقــديــة على 

متن حاملة الطائرات.
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استجابة للمبادرات التي تقدم بها عدد من الوسطاء في سبيل 
في  وممثليه  الوطنية  الــوحــدة  تجّمع  بين  القائمة  القضية  حــل 
مجلس النواب والبلدي، فقد قررت قيادة التجّمع قبول المبادرات 
سبيل  في  العضوين  تجاه  التجّمع  من  المرفوعة  القضية  وشطب 
إطــار  وفــي  ودي  بشكل  الموضوع  لحل  الــوقــت  مــن  المزيد  إعــطــاء 

البيت الداخلي لتجّمع الوحدة الوطنية.

«غاماليا»  األبــحــاث  لمعهد  حديثة  بيانات  كشفت 
ألبــحــاث األوبـــئـــة واألحـــيـــاء الــدقــيــقــة الــــذي طـــور لقاح 
فاعلية  نسبة  أن  كورونا  لفيروس  المضاد   «V «سبوتنيك 
بيانات  تحليل  عــلــى  بــنــاًء  وذلـــك   ٪٩٧٫٦ بلغت  الــلــقــاح 
مما  التطعيم،  جرعتي  تلقوا  ممن  روســي  ماليين   ٣٫٨
لبيانات  ووفًقا  العالم.  في  فعالية  األكثر  اللقاح  يجعله 
نقلها الصندوق الروسي لالستثمارات المباشرة ومعهد 
الدقيقة  واألحــيــاء  األوبــئــة  ألبــحــاث  «غاماليا»  األبــحــاث 
 ٪٩١٫٦ بنسبة  الــلــقــاح  فــعــالــيــة  تــأكــيــد  مــســبــًقــا  تــم  فــقــد 
الــرائــدة  الطبية  المجلة  فــي  الــبــيــانــات  نــشــر  خـــالل  مــن 
 «V «سبوتنيك  لقاح  على  الموافقة  تمت  كما  «النسيت»، 

سكانها  عــدد  إجمالي  ويبلغ  دولــة   ٦٠ مــن  يقرب  مــا  فــي 
أكثر من ١٫٥ مليار نسمة، كان آخرها النمسا. إلى جانب 
ذلك قال العالم الروسي دنيس لوجونوف، وهو أحد كبار 
كورونا  لفيروس  المضاد   (V (سبوتنيك  لقاح  مــطــوري 
إن اللقاح أثبت أنه فعال ومعدل الفاعلية الجديد هذا 
أعلى من المعدل السابق الذي اتضح في نتائج تجربة 
الطبية  النسيت  مجلة  ونشرتها  للقاح  النطاق  واسعة 
بيانات  قاعدة  باستخدام  أنه  موضًحا  العام،  هذا  أوائــل 
األشخاص الذين تلقوا جرعتين من اللقاح قام العلماء 
معدل  بحساب  طــوره  الــذي  بموسكو  جماليا  معهد  في 

الفاعلية الواقعية له بنسبة ٩٧٫٦ في المائة.
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أعــــــلــــــن مــــعــــهــــد الــــبــــحــــريــــن 
لــلــتــنــمــيــة الـــســـيـــاســـيـــة إطـــالقـــه 
الــنــســخــة الــثــالــثــة مـــن بــرنــامــج 
الــــوعــــي الـــســـيـــاســـي عـــبـــر تــقــنــيــة 
االتــــــصــــــال الــــمــــرئــــي عـــــن بـــعـــد؛ 
بمشاركة نخبة من المتحدثين؛ 
والـــــــــــذي يــــســــتــــهــــدف كــــــل فـــئـــات 
للسادة  يمكن  حيث  المجتمع، 
الـــجـــمـــهـــور الــــكــــريــــم الــتــســجــيــل 
بــالــبــرنــامــج مـــجـــاًنـــا عــبــر مــوقــع 

 .bipd.org المعهد االلكتروني
وبـــــهـــــذه الـــمـــنـــاســـبـــة أكـــــدت 
إيـــمـــان فــيــصــل جــنــاحــي الــمــديــر 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لــمــعــهــد الــبــحــريــن 
لــلــتــنــمــيــة الـــســـيـــاســـيـــة، أنـــــه بــعــد 
الـــنـــجـــاح الـــكـــبـــيـــر الــــــذي حــقــقــه 
األولـــى  نسختيه  فـــي  الــبــرنــامــج 
والـــثـــانـــيـــة، ســتــتــضــمــن الــنــســخــة 
الثالثة من البرنامج سلسلة من 
المحاضرات التوعوية المتعددة 
شرائح  كل  الى  موجهة  المحاور 
المجتمع، حيث يهدف البرنامج  
إلـــــــى نــــشــــر الـــــوعـــــي والـــمـــعـــرفـــة 

بالمتغيرات الوطنية في مختلف 
األفراد  مدركات  وتعزيز  الظروف 
بـــالـــثـــقـــافـــة الـــســـيـــاســـيـــة بــجــمــيــع 
جـــوانـــبـــهـــا، إضـــافـــة إلــــى تــرســيــخ 
قيم المواطنة واالنتماء الوطني 
وتـــقـــبـــل الـــــــرأي اآلخــــــر والــــحــــوار 
البناء، وبما يتوافق مع المسيرة 
الـــتـــنـــمـــويـــة الـــشـــامـــلـــة لــحــضــرة 
صاحب الجاللة الملك حمد بن 
البالد  عاهل  خليفة،  آل  عيسى 

المفدى.
أن  جـــــنـــــاحـــــي  وأوضـــــــــحـــــــــت 
الـــــــبـــــــرنـــــــامـــــــج يـــــتـــــضـــــمـــــن ســـبـــع 
مـــــحـــــاضـــــرات، يـــقـــدمـــهـــا نــخــبــة 
مــن األكــاديــمــيــيــن والــخــبــراء في 
مــخــتــلــف الـــتـــخـــصـــصـــات؛ حــيــث 
يــــتــــنــــاول األســــــتــــــاذ عـــــز الــــديــــن 
األمانة  شــؤون  مستشار  المؤيد، 
العامة للمجلس األعلى للمرأة، 
موضوع  فــي الــمــحــاضــرة األولـــى 
«الـــــــمـــــــرأة الـــبـــحـــريـــنـــيـــة شـــريـــك 
أما  والتطوير»،  البناء  في  فاعل 
فستتناول  الــثــانــيــة  الــمــحــاضــرة 

مـــوضـــوع «الـــبـــحـــوث والــــدراســــات 
أســـــــــاس الـــتـــنـــمـــيـــة الــــشــــامــــلــــة»، 
إبراهيم  حمد  الدكتور  ويقدمها 
عـــــبـــــداهللا، الــــمــــديــــر الــتــنــفــيــذي 
لـــمـــركـــز الـــبـــحـــريـــن لــــلــــدراســــات 
االستراتيجية والدولية والطاقة 
(دراســـــــــــــــــات)، وســــيــــكــــون ضــيــف 
الـــمـــحـــاضـــرة الـــثـــالـــثـــة الـــســـيـــدة 
المساعد  الــوكــيــل  الخليف،  نــور 
لــــلــــشــــؤون االقــــتــــصــــاديــــة بـــــــوزارة 

الــمــالــيــة واالقـــتـــصـــاد الــوطــنــي، 
في  االقـــتـــصـــاد  «دور  وســتــتــنــاول 
دعــــم الــعــمــلــيــة الـــتـــنـــمـــويـــة»، أمــا 
لمستقبل  والــتــطــويــر  «الــتــعــلــيــم 
واعد» فسيكون محور المحاضرة 
الرابعة، وتقدمها السيدة لطيفة 
الـــبـــونـــوظـــة، الـــوكـــيـــل الــمــســاعــد 
للتعليم بوزارة التربية والتعليم.

أن  جــــــنــــــاحــــــي  وأضــــــــــافــــــــــت 
الــــبــــرنــــامــــج ســـيـــتـــضـــمـــن أيــــضــــاَ 
فـــــــي مـــــحـــــاضـــــرتـــــه الــــخــــامــــســــة 
الــرأي  حرية  «تشريعات  موضوع 
المستشار  بمشاركة  والتعبير»؛ 
إدارة  مـــديـــر  بــوصــيــبــع،  مــصــعــب 
بهيئة  والبحوث  القانوني  الــرأي 
الـــتـــشـــريـــع والـــــــــرأي الـــقـــانـــونـــي، 
وفــــــــي الـــــمـــــحـــــاضـــــرة الــــســــادســــة 
الـــتـــي ســيــقــدمــهــا الـــدكـــتـــور مــال 
مــجــلــس  عـــضـــو  الــــحــــمــــادي،  اهللا 
الوطنية  المؤسسة  المفوضين 
لـــحـــقـــوق اإلنـــــســـــان، وســـتـــتـــنـــاول 
مــــــــوضــــــــوع "تــــــطــــــويــــــر الــــنــــظــــام 
القانوني لتعزيز العدالة وحقوق 

البرنامج  وسيختتم  اإلنـــســـان»، 
على  «الرقابة  بعنوان  بمحاضرة 
دســـتـــوريـــة الـــقـــوانـــيـــن»، يــقــدمــهــا 
عـــضـــو الــمــحــكــمــة الـــدســـتـــوريـــة، 

القاضي عيسى الكعبي.
أن  جـــــنـــــاحـــــي  واخـــــتـــــتـــــمـــــت 
الــبــرنــامــج فـــي نــســخــتــه الــثــالــثــة 
المعهد،  ألهـــداف  محققًا  يــأتــي 
مــــرســــوم  فــــــي  ورد  مــــــا  بـــحـــســـب 
إنشائه، والمتمثل في نشر ثقافة 
الــديــمــقــراطــيــة ودعـــــم وتــرســيــخ 
الديمقراطية  الــمــبــادئ  مــفــهــوم 
الــســلــيــمــة، نــشــر وتــنــمــيــة الــوعــي 
وفًقا  المواطنين  بين  السياسي 
ميثاق  ومبادئ  الدستور  ألحكام 
البرامج  وتوفير  الوطني،  العمل 
الخاصة  بــالــدراســات  المتعلقة 
بــحــقــوق اإلنـــســـان، وفــًقــا ألحــكــام 
العمل  ميثاق  ومــبــادئ  الــدســتــور 
ونشر  تعزيز  جانب  إلى  الوطني، 
ثــقــافــة الــــحــــوار وتــــبــــادل الـــــرأي، 
في  لــالنــخــراط  مؤهلين  وإعـــداد 

العمل السياسي.
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أنها  للتظلمات  العامة  األمانة  أعلنت 
المساعدة  طلبات  من  عــددا  مؤخرا  تلقت 
مـــن ذوي وأهـــالـــي نــــزالء بــمــركــز اإلصــــالح 
والتأهيل بجو، بشأن االستفسار عن أوضاع 
هــــــؤالء الــــنــــزالء وطـــلـــب إجـــــــراء اتـــصـــاالت 
مــعــهــم، وفــــي ســـيـــاق مــتــصــل فــــإن األمـــانـــة 
الــعــامــة اطــلــعــت كــذلــك عــلــى مـــا جــــاء في 
والتأهيل  لإلصالح  العامة  اإلدارة  تصريح 
يوم السبت الماضي ١٧ أبريل ٢٠٢١م بشأن 
عدد  بحق  وقانونية  أمنية  إجــراءات  اتخاذ 
مــحــدود مــن الـــنـــزالء الــمــخــالــفــيــن، الــذيــن 
قــامــوا «بــإغــالق الــمــمــرات ورفــضــهــم دخــول 
الــصــادرة  للتعليمات  ومخالفتهم  العنابر 
تعطيلهم  إلــــى  أدى  مـــا  الــــشــــأن،  هــــذا  فـــي 
االتصاالت  بينها  ومن  المقدمة  للخدمات 
وكذلك  آخرين،  لنزالء  الصحية  والرعاية 

التأثير على سير العمل».

القانوني  لواجبها  أدائها  منطلق  ومن 
والمهني واستجابة للطلبات المقدمة من 
ذوي النزالء، فإن األمانة العامة للتظلمات 
قامت بمتابعة ما ورد في طلبات المساعدة 
العمل  منهجية  خـــالل  مــن  لــهــا  الــمــقــدمــة 
األدلــة  على  تستند  والــتــي  لديها  المتبعة 
وسائل  خــالل  ومــن  الواقعية  والمعلومات 
اإلثبات التي يعتمد عليها مثل تسجيالت 
المرئية  والتسجيالت  المراقبة،  كاميرات 
األخــــــرى (تــســجــيــالت فـــيـــديـــو)، حــيــث قــام 
فــريــق مـــن األمـــانـــة الــعــامــة بـــزيـــارة لمركز 
اإلصـــــــالح والـــتـــأهـــيـــل بـــجـــو، واطــــلــــع عــلــى 
الصلة،  ذات  اإلداريــة  والوثائق  المستندات 
كــمــا اســتــمــع إلـــى إفــــادة عـــدد مــن الــشــهــود، 
وقــــد تــبــيــن قـــيـــام بــعــض الــــنــــزالء فـــي عــدد 
داخل  شغب  بأعمال  «العنابر»  من  محدود 
رافضين  فيها  القاطنين  «الزنازين»  الغرف 

التنظيمية  والتوجيهات  التعليمات  تنفيذ 
والــقــانــونــيــة، ومــصــريــن عــلــى الــبــقــاء داخــل 
هــــذه الـــغـــرف، األمـــــر الـــــذي شــكــل خــطــورة 
على  ثــم  أوال  أنفسهم  الــنــزالء  هــؤالء  على 
طــاقــم الــمــكــان مـــن أفـــــراد األمــــن وغــيــرهــم 
مـــن الـــطـــواقـــم اإلداريـــــــة الــمــســانــدة ثــانــيــا، 
االعتيادية  الخدمات  تقديم  كذلك  وعطل 
الهاتفية  االتـــصـــاالت  إجــــــراءات  مــثــل  لــهــم 
والمرئية، باإلضافة إلى ذلك فإن عددا من 
الغرف  من  الــخــروج  رفضوا  الــنــزالء  هــؤالء 
وإجراء االتصاالت بشكل طوعي، علًما بأن 
عددا آخر استجاب للنصائح التي وجهتها 
الــطــلــبــات  عــلــى  بـــنـــاًء  الــمــركــز  إدارة  الــيــهــم 
بشأن  للتظلمات  العامة  لألمانة  المقدمة 
إجراء اتصاالت مع ذويهم وطمأنتهم على 

أوضاعهم وبالفعل أجروا االتصاالت.
وبـــشـــكـــل عـــــــام، فــــــإن األمـــــانـــــة الـــعـــامـــة 

لــلــتــظــلــمــات تــؤكــد أنـــه ال صــحــة لــلــمــزاعــم 
النزالء  من  عدد  حرمان  بشأن  واالدعــاءات 
ما  وأن  قــســريــا،  إخفائهم  أو  االتــصــال  مــن 
جــــرى مـــن بــعــض الــــنــــزالء وعـــرقـــل خــدمــة 
االتصال، كان في عدد محدود من «العنابر» 
أمـــــا بــقــيــة الــــنــــزالء فــــي جــمــيــع الــمــبــانــي 
و«الــعــنــابــر» والــغــرف األخـــرى فــإن ظروفهم 
المعيشية، والخدمات المقدمة لهم ومنها 
واعتيادي،  طبيعي  بشكل  تسير  االتصاالت 
ومــنــهــم نــــزالء آخــــرون تــقــدم ذووهــــم أيضا 
بطلبات مساعدة لالستفسار عن أوضاعهم 
معهم،  اتصاالت  إجراء  من  كذلك  وتمكنوا 
وقد تواصلت األمانة العامة للتظلمات مع 
بطلبات  إليها  تــقــدمــوا  الــذيــن  األشــخــاص 
مـــســـاعـــدة فــــي الــــمــــوضــــوع الـــســـابـــق ذكــــره 
تحقيقاتها  إلــيــهــا  خلصت  بــمــا  وأبــلــغــتــهــم 

فيه.
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جـــــــاء ذلـــــــك فـــــي حــيــثــيــات 
الــصــحــة  وزارة  بـــــإلـــــزام  حـــكـــم 
بــاتــخــاذ اإلجــــــراءات الــقــانــونــيــة 
من  مــوظــف  الستبعاد  الــالزمــة 
للتأمين  الــعــامــة  الهيئة  نــظــام 
من  عليه  كــمــؤمــن  االجــتــمــاعــي 
تقاعد  قانون  ألحكام  الخضوع 
موظفي الحكومة، بعد أن أنهت 
والتحق  سنوات   ٨ منذ  خدمته 
بــالــعــمــل فـــي الــقــطــاع الــخــاص 
تعذر  أنــه  إال  التاريخ  ذلــك  منذ 
تــســجــيــلــه مـــــجـــــددا فـــــي نـــظـــام 
الــتــأمــيــن االجــتــمــاعــي وخــاصــة 
بعد صدور قانون حظر الجمع 
بـــيـــن الـــمـــعـــاشـــات الـــتـــقـــاعـــديـــة 
الـــمـــســـتـــحـــقـــة عـــــن الـــصـــنـــاديـــق 
الـــــتـــــقـــــاعـــــديـــــة والــــتــــأمــــيــــنــــيــــة 
المختلفة، كون الوزارة استمرت 
التأمين  هيئة  في  تسجيله  في 

دون إلغاء اسمه من سجالتها.
وقال المدعي في دعواه إنه 
الصحة  وزارة  لـــدى  يعمل  كـــان 
إنهاء  تم  وقــد  ممرض  بوظيفة 

صــدور  خــدمــتــه مــن ٢٠١٣ بــعــد 
حـــكـــم جـــنـــائـــي فــــي مــواجــهــتــه، 
وبــــعــــد ذلــــــك الـــتـــحـــق بــالــعــمــل 
لـــدى شــركــة خــاصــة مـــن ٢٠١٤ 
الفترة  فــي  وعــمــل   ،٢٠١٩ حتى 
حتى   ٢٠٢٠ فبراير  من  الثانية 
شركة  قبل  من   ٢٠٢٠ أغسطس 
العمل  صــاحــب  أن  إال  أخـــــرى، 
الهيئة  لدى  تسجيله  عن  عجز 
فوجئ  حــيــث  للتأمين  الــعــامــة 
كموظف  مــســجــال  مـــــازال  بــأنــه 
استبعاده  يتم  ولم  الــوزارة  لدى 
االجتماعي،  التأمين  نظام  من 
فـــقـــام الـــمـــدعـــي بــمــخــاطــبــتــهــا 
الستبعاده كي يتسنى له العمل 
فـــي الــقــطــاع الـــخـــاص وخــاصــة 
بــعــد صــــدور الــمــرســوم بــقــانــون 
بـــشـــأن   ٢٠٢٠ لـــســـنـــة   ٢١ رقــــــم 
صــنــاديــق ومـــعـــاشـــات الــتــقــاعــد 
فـــــــي الـــــقـــــوانـــــيـــــن واألنـــــظـــــمـــــة 
والــذي  والتأمينية  التقاعدية 
المعاشات  بين  الجمع  يحظر 
الـــــتـــــقـــــاعـــــديـــــة الـــمـــســـتـــحـــقـــة 

عـــــن الــــصــــنــــاديــــق الـــتـــقـــاعـــديـــة 
أنه  إال  المختلفة،  والتأمينية 
لم يلق جوابا، وقالت المحكمة 
وفقا  المدعي  طلب  حقيقة  إن 
طلب  هــو  الــقــانــونــي  للتكييف 
وزارة  عــلــيــهــا  الـــمـــدعـــى  إلـــــــزام 
الـــصـــحـــة بـــاتـــخـــاذ اإلجـــــــــراءات 
الستبعاده  الــالزمــة  الــقــانــونــيــة 
من نظام الهيئة العامة للتأمين 
من  عليه  كمؤمن  االجــتــمــاعــي 
تقاعد  قانون  ألحكام  الخضوع 

موظفي الحكومة.
على  إنــه  المحكمة  وقــالــت 
والــجــهــات  واإلدارات  الـــــــوزارات 
الـــحـــكـــومـــيـــة األخــــــــرى تــحــريــر 
نهاية  لقرار  المرافقة  النماذج 
خــــدمــــة الـــمـــوظـــف واســـتـــيـــفـــاء 
الـــــمـــــســـــتـــــنـــــدات الــــتــــقــــاعــــديــــة 
الخدمة  ديــــوان  إلـــى  وإرســالــهــا 
الــمــدنــيــة ثــم يــرســلــهــا الــديــوان 
إلـــى الــهــيــئــة الــعــامــة لــصــنــدوق 
الـــتـــقـــاعـــد فــــي مــــوعــــد أقـــصـــاه 
أســــبــــوعــــان مــــن تــــاريــــخ تــحــقــق 

الواقعة، وأنه عدا حاالت انتهاء 
المستخدم  أو  الموظف  خدمة 
للعجز أو الوفاة، تقوم الوزارات 
الحكومية  والجهات  واإلدارات 
األخـــــرى بـــإرســـال الــمــســتــنــدات 
المشار إليها في المادة الثانية 
مــــن هــــــذا الـــــقـــــرار إلــــــى ديــــــوان 
عليها  لــتــصــديــق  الــمــوظــفــيــن 
بعد  الـــديـــوان  يرسلها  أن  عــلــى 
العامة  الهيئة  إلـــى  الــتــصــديــق 
لــصــنــدوق الــتــقــاعــد قــبــل شهر 
عــلــى األقــــل مـــن تـــاريـــخ انــتــهــاء 
لتسوية  تمهيدا  وذلك  الخدمة 
وصـــــرف الـــحـــقـــوق الــتــقــاعــديــة 
اعــــتــــبــــارا مــــن الــــتــــاريــــخ الــــذي 

تنتهي فيه الخدمة.
وقالت الوزارة في ردها إنها 
«ليست الجهة المختصة بشأن 
وال  الــتــقــاعــد  مــعــاشــات  تنظيم 
تسقط  أو  تــقــيــد  أن  لــهــا  يــحــق 
الــمــوظــفــيــن مـــن تــلــك الــجــهــة، 
األوراق  تسلم  قد  المدعي  وأن 
الـــتـــي تــفــيــد بـــإنـــهـــاء الــخــدمــة 
انتهاء  إخــطــار  نــمــوذج  وكــذلــك 
قبلها،  من  المعتمدة  الخدمة 
هو   – –المدعي  الموظف  وإن 
بــتــقــديــم  يـــقـــوم  أن  عــلــيــه  مــــن 
تــــلــــك الــــمــــســــتــــنــــدات لــلــجــهــة 
المختصة بشأن رفع اسمه من 
أســـمـــاء الــمــؤمــن عــلــيــهــم» وهــو 
استخلصت معه المحكمة عدم 
الـــتـــزام الـــــوزارة بــأحــكــام الــقــرار 
الخاص بإلزامها في مثل حالة 

بإرسال  هي  تقوم  بــأن  المدعي 
إلى  إليها  المشار  المستندات 
على  عليها  للتصديق  الديوان 
العامة  الهيئة  إلــى  يرسلها  أن 
لــصــنــدوق الــتــقــاعــد قــبــل شهر 
عــلــى األقــــل مـــن تـــاريـــخ انــتــهــاء 
لتسوية  تمهيدا  وذلك  الخدمة 
وصـــــرف الـــحـــقـــوق الــتــقــاعــديــة 
اعــــتــــبــــارا مــــن الــــتــــاريــــخ الــــذي 

تنتهي فيه الخدمة.
وهـــو مــا أكــــدت عــلــيــه أيضا 
الــــهــــيــــئــــة الـــــعـــــامـــــة لـــلـــتـــأمـــيـــن 
الجهة  باعتبارها  االجتماعي 
الــمــخــتــصــة فــــي هـــــذا الـــشـــأن، 
والـــتـــي بــيــنــت فـــي مـــذكـــرة ردهـــا 
خــدمــة  أنـــهـــت  الـــــــــوزارة  أن  مــــن 
المدعي دون قيامها باستكمال 
إجـــــــــــــــــــراءات اســــــتــــــبــــــعــــــاده مـــن 
الــخــدمــة بــالــمــخــالــفــة ألحــكــام 
والمستندات  اإلجـــــراءات  قـــرار 
الــــالزمــــة الســـتـــحـــقـــاق وصــــرف 
الــمــقــررة،  التقاعدية  الــحــقــوق 
ولــــــــهــــــــذه األســـــــــبـــــــــاب حـــكـــمـــت 
الصحة  وزارة  بإلزام  المحكمة 
القانونية  اإلجــــــراءات  بــاتــخــاذ 
من  المدعي  الستبعاد  الالزمة 
للتأمين  الــعــامــة  الهيئة  نــظــام 
من  عليه  كمؤمن  االجــتــمــاعــي 
تقاعد  قانون  ألحكام  الخضوع 
مــوظــفــي الــحــكــومــة، وألــزمــتــهــا 
بـــالـــمـــصـــروفـــات ومـــبـــلـــغـــا قــــدره 
عـــشـــرون ديـــنـــارا مــقــابــل أتــعــاب 

المحاماة.
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أكدت المحكمة اإلدارية الكبرى أن مسؤولية 
تخليص إجراءات إنهاء خدمة الموظف وتحرير 
اإلداريــة  الجهة  على  تقع  التقاعدية  مستنداته 
بالتسجيل  يتعلق  فيما  وخاصة  الموظف  وليس 
وشددت  االجتماعي،  التأمين  نظام  في  واإللغاء 
على أن القانون نص على دور الوزارات واإلدارات 
النماذج  تحرير  في  األخرى  الحكومية  والجهات 

الـــمـــرافـــقـــة لــــقــــرار إنــــهــــاء الـــخـــدمـــة واســـتـــيـــفـــاء 
إلى  وإرسالها  للموظف  التقاعدية  المستندات 
يرسلها  ثــم  عليها  للتصديق  الموظفين  ديـــوان 
لصندوق  العامة  الهيئة  إلــى  الموظفين  ديـــوان 
الـــتـــقـــاعـــد تــمــهــيــدا لــتــســويــة وصــــــرف الــحــقــوق 
فيه  تنتهي  الذي  التاريخ  من  اعتبارا  التقاعدية 

الخدمة.

التمييز  محكمة  رفــضــت 
بالسجن  مــحــكــومــيــن  طــعــون 
٧ ســنــوات واإلبــعــاد عــن البالد 
عـــقـــب تــنــفــيــذ الـــعـــقـــوبـــة بــعــد 
آســيــويــة  مـــنـــزل  اقــتــحــمــوا  أن 
وقــــامــــوا بـــســـرقـــة مــقــتــنــيــاتــهــا 
الذهبية التي تجاوزت قيمتها 
أحــد  أن  تــبــيــن  إذ  ديـــنـــار،   ٩٠٠
وقــام  الواقعة  وراء  أصدقائها 
بــالــواقــعــة نــظــرا إلـــى خــالفــات 

سابقة.
وكــــانــــت الــمــجــنــي عــلــيــهــا 
بأنها  تفيد  ببالغ  تقدمت  قد 
سمعت  الواقعة  يوم  مساء  في 
طـــــرقـــــا عــــلــــى بـــــــاب مـــنـــزلـــهـــا، 
فـــقـــامـــت بـــالـــنـــظـــر مــــن خــلــف 
األشــخــاص  أحـــد  ورأت  الــبــاب 
فــفــتــحــت  الــــبــــاب،  وراء  يـــقـــف 
فتح  وبــمــجــرد  لتجيبه  الــبــاب 
أشخاص  بعدة  فوجئت  الباب 
يقتحمون  ملثمين  آسيويين 
الــــمــــنــــزل وقــــــامــــــوا بـــضـــربـــهـــا 
وتفتيش  بالحبال  وتقييدها 
مــنــزلــهــا وســــرقــــوا مــصــوغــات 
 ٩٠٠ مــن  أكــثــر  قيمتها  بــلــغــت 
 ٦٠٠ إلـــــى  بــــاإلضــــافــــة  ديــــنــــار، 
هاربين،  وفروا  وهاتفين  دينار 

بعد  الحبال  فك  من  وتمكنت 
خروجهم، مؤكدة أنها ال تعلم 

هويتهم.
وبــــإجــــراء الـــتـــحـــريـــات تم 
التوصل إلى هوية المتهمين، 
إذ جاءت اعترافاتهم متشابهة 
اتصاالت  تلقوا  بأنهم  وتفيد 
مــــن الـــمـــتـــهـــم الـــرئـــيـــســـي، كــل 
منهم على حدة، أخبرهم فيها 
المجني  شقة  إلــى  بالحضور 
عـــلـــيـــهـــا وااللــــــتــــــقــــــاء هـــنـــاك 
وكان  معها،  الجنس  لممارسة 
المكان  إلــى  يــذهــب  منهم  كــل 
الــمــتــفــق عــلــيــه يـــــرى آخـــريـــن 
الرئيسي،  المتهم  منتظرين 
جميعا  دخـــلـــوا  حــضــر  وحــيــن 
المجني  بضرب  أحدهم  وقــام 
بعض  وســرقــوا  ودخــلــوا  عليها 

المقتنيات.
وقـــــال الــمــتــهــم الــرئــيــســي 
المجني  يــعــاقــب  أن  أراد  إنـــه 
صور  إليه  ترسل  كونها  عليها 
ممارسة  عليه  وتعرض  فتيات 
مادي  بمقابل  معهن  الــدعــارة 
ووافـــقـــهـــا وكـــــرر الـــواقـــعـــة عــدة 
مرات، وأراد أن يستعيد أمواله 
منها مرة أخرى فاتصل بباقي 

الــمــتــهــمــيــن وعــــــرض عــلــيــهــم 
المجني  مع  الدعارة  ممارسة 
اجـــتـــمـــعـــوا  إن  ومـــــــا  عـــلـــيـــهـــا، 
ودخـــلـــوا مــنــزلــهــا حــتــى قــامــوا 
بـــســـرقـــة بـــعـــض الـــمـــشـــغـــوالت 

التي تخصها.
وأســــــنــــــدت الــــنــــيــــابــــة إلــــى 
مارس   ١٣ في  أنهم  المتهمين 
محافظة  أمـــن  بـــدائـــرة   ٢٠٢٠
المنقوالت  ســرقــوا  العاصمة 
الـــمـــبـــيـــنـــة بـــالـــوصـــف والــــنــــوع 
للمجني  والمملوكة  والــقــدر، 
الواقع  اإلكـــراه  بطريق  عليها 
عــلــيــهــا بـــــأن قــــامــــوا بــضــربــهــا 
وتقييدها  عليها  واالعـــتـــداء 
وأحــــــــدثــــــــوا بــــهــــا اإلصــــــابــــــات 
الطبي  بالتقرير  الــمــوصــوفــة 
من  الــوســيــلــة  بتلك  وتــمــكــنــوا 
على  واالستيالء  حركتها  شل 
على  بها  والــفــرار  الــمــنــقــوالت 
كما  بــــاألوراق،  المبين  النحو 
أســـنـــدت إلــــى الــمــتــهــمــيــن من 
تــهــمــة  الـــخـــامـــس  إلـــــى  األول 
بطريقة  الـــبـــالد  فـــي  اإلقـــامـــة 
انتهت  أن  بعد  مشروعة،  غير 
يــقــومــوا  ولـــم  إقــامــتــهــم  أوراق 

بتجديدها.
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كتب وليد دياب:
تــــقــــدم الــــنــــائــــب يــــوســــف زيـــنـــل 
نيابية  تحقيق  لجنة  تشكيل  بطلب 
والدعم  والماء  الكهرباء  شــؤون  في 
واالستهالك الحكومي لها، وتضمن 
 ١٣ الــتــحــقــيــق  لــجــنــة  تشكيل  طــلــب 

محورا.
في  زينل  يوسف  النائب  وأشــار 
تــصــريــح لـــ«أخــبــار الــخــلــيــج» إلـــى أن 
التحقيق  الــمــحــاور  تــلــك  أبــــرز  مـــن 
الكهرباء  لهيئة  المالي  الوضع  في 
الدعم  إلــى  حاجتها  ومـــدى  والــمــاء 
جميع  فـــي  والــتــحــقــيــق  الــحــكــومــي، 
الكهرباء  هيئة  ومصروفات  إيــرادات 
المقدم  الحكومي  والــدعــم  والــمــاء 
مــــن قــبــلــهــا لــلــمــشــتــركــيــن وخـــاصـــة 
الـــــدعـــــم الـــحـــكـــومـــي الــــمــــقــــدم مــن 
والجهات  والهيئات  لــلــوزارات  قبلها 

الحكومية.
تحصيل  كفاءة  في  والتحقيق 
هــيــئــة الـــكـــهـــربـــاء والــــمــــاء أمـــوالـــهـــا 
وأمــــــوال الــجــهــات األخــــــرى، وطـــرق 
الــتــحــصــيــل الـــتـــي تــتــبــعــهــا ومـــقـــدار 
كــلــفــتــهــا، وطــريــقــة تـــوزيـــع األمـــــوال 
الــجــهــات،  مختلف  بــيــن  المحصلة 

والــتــحــقــيــق فــــي حـــجـــم مـــتـــأخـــرات 
الــمــشــتــركــيــن لـــدى هــيــئــة الــكــهــربــاء 
ما  ومــقــدار  تسويتها  وطــرق  والــمــاء 
المتخذة  واإلجـــــــراءات  مــنــهــا  ســـوي 
فيما يختص بمتأخرات المتوفين.

والــــتــــحــــقــــيــــق فـــــــي األوضــــــــــــاع 
الــــمــــالــــيــــة لــــمــــحــــطــــات الــــكــــهــــربــــاء 
تشغيلها،  وكلفة  الحكومية  والــمــاء 
التي  العقود  جميع  في  والتحقيق 
لشراء  الهيئة  أو  الحكومة  أبرمتها 
وحـــــدات الــكــهــربــاء والـــمـــاء مـــن أي 

جهة.
محاور  ضمن  أنــه  النائب  وذكــر 
عـــمـــل لــجــنــة الــتــحــقــيــق أيـــضـــا هــو 
وحــدات  كلفة  مــقــدار  فــي  التحقيق 
الــكــهــربــاء والـــمـــاء عــلــى الــهــيــئــة مع 
الـــتـــحـــقـــيـــق فـــــي كـــمـــيـــة الـــمـــفـــقـــود 
والتحقيق  فــقــدهــا،  وأســـبـــاب  مــنــهــا 
فـــي مـــقـــدار تــعــرفــة كـــل مـــن وحــدتــي 
الـــكـــهـــربـــاء والـــــمـــــاء عـــلـــى مــخــتــلــف 
اخذ  التي  واالعتبارات  المشتركين 

بها ذلك.
احتساب  طــرق  فــي  والتحقيق 
هـــيـــئـــة الــــكــــهــــربــــاء والــــــمــــــاء كــمــيــة 
ومدى  المشتركين  لدى  االستهالك 
قطع  حــاالت  في  والتحقيق  دقتها، 

الخدمات عن المشتركين.
والــــتــــحــــقــــيــــق فــــــي اســــتــــهــــالك 
والهيئات  والجهات  الــوزارات  جميع 
الــــحــــكــــومــــيــــة وحـــــــــــدات الــــكــــهــــربــــاء 
والـــــــمـــــــاء، والــــتــــحــــقــــيــــق فــــــي مــــدى 
من  والــتــأكــد  لالستهالك  ترشيدها 
الحكومة  اتخذتها  التي  الخطوات 
الوطني  واالقــتــصــاد  المالية  ووزارة 
والــــمــــاء  الـــكـــهـــربـــاء  شـــــــؤون  ووزارة 
ترشيد  في  والــمــاء  الكهرباء  وهيئة 

االستهالك لدى تلك الجهات.
والــتــأكــد مـــن جــــودة الــخــدمــات 
لدى مراكز الخدمات التابعة لهيئة 
الكهرباء والماء، ومدى سرعة ودقة 
اإلنــجــاز فــيــهــا، ومـــدى جـــودة تــوزيــع 
تــلــك الـــمـــراكـــز مـــن حــيــث الــنــطــاق 
إلنــجــاز  كفايتها  ومـــدى  الــجــغــرافــي 
الخدمات المطلوبة منها في الوقت 

المقبول بالنسبة إلى طبيعتها.
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خالل اجتماع للجنة برئا�صة وزير املالية واالقت�صاد الوطني

»التعاون املايل« اخلليجية تبحث تعريًفا موحًدا للمنتج اخلليجي

دعا ال�صفراء الإثراء املجال�س بخرباتهم الدبلوما�صية وجتاربهم الغنية 

وزير اخلارجية يد�صن برنامج »جمال�س االأكادميية« مب�صاركة ال�صفراء

ا�صتقبل كبار امل�صوؤولني مبنا�صبة تعيينهم يف منا�صبهم.. الزياين: 

االرتقاء بالعمل ال�صيا�صي ودعم الدبلوما�صية البحرينية

اآل  خليفة  بن  �ضلمان  ال�ضيخ  تراأ�س 

الوطني  واالقت�ضاد  املالية  وزير  خليفة 

املايل  التعاون  للجنة   )113( االجتماع 

واالقت�ضادي ملجل�س التعاون لدول اخلليج 

العربية والذي عقد اأم�س عرب تقنية االت�ضال 

املرئي. 

اآل  ال�ضيخ �ضلمان بن خليفة  وقد رحب 

خليفة بالوزراء اأع�ضاء اللجنة واالأمني العام 

وجميع احل�ضور، معربا عن �ضكره وتقديره 

اإىل دولة االإمارات العربية املتحدة ال�ضقيقة 

وقرارات  م�ضاريع  من  اإجنازه  مت  ما  على 

واإىل  ال�ضابقة،  للدورة  تروؤ�ضها  فرتة  خالل 

االأمانة العامة ملجل�س التعاون على جهودها 

يف عمل املجل�س. 

ومت خالل االجتماع مناق�ضة املو�ضوعات 

املدرجة على جدول االأعمال والتي ت�ضمنت 

موؤ�ض�ضات  حمافظي  جلنة  تو�ضيات  اآخر 

النقد والبنوك املركزية، والدرا�ضة اخلا�ضة 

الوطني  للمنتج  موحد  تعريف  باإيجاد 

من�ضاأ  قواعد  م�ضروع  وو�ضع  )اخلليجي( 

اإطار االحتاد اجلمركي  خليجية موحدة يف 

لدول املجل�س، ومبادرات جمموعة الع�ضرين 

G20 يف امل�ضار املايل. 

قرارات  تنفيذ  اآليات  دعم  بحث  مت  كما 

العمل املايل واالقت�ضادي امل�ضرتك ومتابعة 

دول  بني  االقت�ضادية  الوحدة  برنامج  �ضري 

جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية، كما 

اعتمدت اللجنة تو�ضيات وقرارات حما�ضر 

هيئة  اأهمها  والتي  العالقة  ذات  اللجان 

وجلنة  املجل�س،  لدول  اجلمركي  االحتاد 

بدول  ال�ضريبية  االإدارات  ومديري  روؤ�ضاء 

املجل�س وجلنة ال�ضوق اخلليجية امل�ضرتكة.

را�ضد  بن  عبداللطيف  الدكتور  د�ضن 

تقنية  عرب  اأم�س  اخلارجية  وزير  الزياين 

»جمال�س  برنامج  املرئي  االإلكرتوين  البث 

االأكادميية« الذي تنظمه اأكادميية حممد بن 

الدبلوما�ضية،  للدرا�ضات  خليفة  اآل  مبارك 

اخلارجية  وزارة  ملنت�ضبي  االأوىل،  بن�ضخته 

ال�ضقيقة  الدول  �ضفراء  من  عدد  ومب�ضاركة 

البحرين،  مملكة  لدى  املعتمدين  وال�ضديقة 

و�ضفراء مملكة البحرين يف اخلارج.

اأعمال  اخلارجية  وزير  افتتح  وقد 

الربنامج بكلمة اأعرب فيها عن �ضكره للجهود 

االأكادميية  بذلتها  التي  واملخل�ضة  املتميزة 

بنت  منرية  ال�ضيخة  الدكتورة  برئا�ضة 

خليفة اآل خليفة، املدير التنفيذي الأكادميية 

ال�ضيخ حممد بن مبارك اآل خليفة للدرا�ضات 

التي  املجال�س  هذه  لتنظيم  الدبلوما�ضية 

لتبادل  م�ضرتكة  من�ضة  مبثابة  �ضتكون 

من  نخبة  بني  واالأفكار،  والروؤى  اخلربات، 

الدبلوما�ضيني الذين نفتخر باحت�ضانهم بيننا 

يف اململكة، معربا عن بالغ التقدير مل�ضاركة 

املعتمدين  ال�ضقيقة وال�ضديقة  الدول  �ضفراء 

يف  البحرين  مملكة  و�ضفراء  اململكة،  لدى 

اخلارج، يف اإثراء هذه املجال�س مبا ميتلكونه 

عريقة  دبلوما�ضية  وخربات  معارف  من 

والعرب  بالدرو�س  غنية  حياتية  وجتارب 

املفيدة للدبلوما�ضيني ال�ضباب.

اإعجابه  عن  اخلارجية  وزير  واأعرب 

الأن  باملجال�س،  الربنامج  هذا  بت�ضمية 

يتجزاأ  ال  البحرين جزٌء  املجال�س يف مملكة 

من اإرثنا احل�ضاري العريق، ومتثيل واقعي 

لرتابط اأفراد املجتمع كافة، وجت�ضيد لوحدتنا 

البحرينيني،  جمال�س  اأن  موؤكدا  الوطنية، 

وبيوتهم، وقلوبهم كذلك، كانت على الدوام 

مفتوحة للقريب والبعيد، وال�ضغري والكبري، 

وامتدادا  الر�ضيدة،  القيادة  بدءا من جمال�س 

اإىل جمال�ضنا ال�ضعبية واالأ�ضرية.

اعتزازه  عن  اخلارجية  وزير  واأعرب 

وزارة  يف  االأكادميية  جمال�س  بتد�ضني 

اخلارجية، التي �ضوف متثل كنزا من اخلربات 

ال�ضفراء،  من  لنخبة  العريقة،  والتجارب 

نتطلع يف وزارة اخلارجية للقائهم وال�ضماع 

على  ال�ضوء  وت�ضليط  وحماورتهم  منهم 

املحمودة،  املبادرة  هذه  اأن  موؤكدا  جتاربهم، 

والذي  احلوار،  من  جديدة  اآفاق  لفتح  تاأتي 

االإن�ضانية  ال�ضالت  ركائز  من  ركيزة  هو 

والعالقات الدبلوما�ضية على امتداد تاريخنا 

الب�ضري.

الدبلوما�ضية  اإن  اخلارجية  وزير  وقال 

البحرينية ت�ضع ن�ضب عينيها ركائز اأ�ضا�ضية 

وحقوق  امل�ضتدامة  والتنمية  ال�ضالم  هي 

االأمم  بني  احلوار  كان  ولطاملا  االإن�ضان، 

االأهداف  هذه  �ضبيلنا يف حتقيق  وال�ضعوب 

اخلارجية  وزارة  اأن  موؤكدا  الدبلوما�ضية، 

توطيد  اإىل  املجال�س  هذه  خالل  من  ت�ضعى 

ال�ضلة ومد ج�ضر التفاهم بني اأع�ضاء البعثات 

ومنت�ضبي  البحرين  مملكة  يف  الدبلوما�ضية 

وزارة اخلارجية.

االأمل  عن  اخلارجية  وزير  واأعرب 

ملزيد  خري  فاحتة  املجال�س  هذه  تكون  باأن 

ال�ضلك  اأع�ضاء  بني  امل�ضرتك  التعاون  من 

البحرين، واأن تكون  الدبلوما�ضي يف مملكة 

الكت�ضاب  معينا  البحرينيني  للدبلوما�ضيني 

ل�ضقل  املهمة  والدراية  واملعرفة  اخلربة 

القدرات واالرتقاء بالعمل الدبلوما�ضي.

األقت الدكتورة ال�ضيخة منرية بنت  كما 

الأكادميية  التنفيذي  املدير  خليفة  اآل  خليفة 

للدرا�ضات  خليفة  اآل  مبارك  بن  حممد 

�ضكرها  فيها عن  اأعربت  كلمة  الدبلوما�ضية، 

للدكتور عبداللطيف بن را�ضد الزياين، وزير 

اخلارجية، على ما يوليه من الدعم امل�ضتمر 

فيها  واأكدت  ومبادراتها،  االأكادميية  لربامج 

على تكثيف جهود االأكادميية الإثراء اجلوانب 

املعرفية من خالل الربامج التي ت�ضتهدف فئة 

الدبلوما�ضيني ال�ضباب على وجه اخل�ضو�س.

املجال�س  هذه  من  الهدف  اأن  واأو�ضحت 

يف  واالأفكار  االآراء  لتبادل  من�ضة  خلق  هو 

اإطار  يف  وذلك  الدبلوما�ضي،  الو�ضط  داخل 

الدبلوما�ضية  البعثات  مع  العالقات  تعزيز 

لال�ضتفادة  وحتقيقا  البحرين،  مملكة  يف 

املوا�ضيع  يف  العريقة  ال�ضفراء  خربات  من 

اإىل  �ضكرها  موجهة  امل�ضرتك،  االهتمام  ذات 

عن  ومعربة  على ح�ضن جتاوبهم،  ال�ضفراء 

تقديرها لدور ال�ضفري كاي بوكمان يف تعزيز 

العالقات الثنائية بني مملكة البحرين وبني 

جمهورية اأملانيا االحتادية.

»جمال�س  برنامج  اأعمال  ا�ضتهلت  وقد 

بوكمان  ثامو  لكاي  مبحا�ضرة  االأكادميية« 

حيث  اململكة،  لدى  االحتادية  اأملانيا  �ضفري 

التحدث  لفر�ضة  امتنانه  عن  ال�ضفري  اأعرب 

الدكتور  اإىل  �ضكره  موجها  املجل�س،  هذا  يف 

وزير  الزياين،  را�ضد  بن  عبداللطيف 

اخلارجية، والدكتور ال�ضيخ عبداهلل بن اأحمد 

لل�ضوؤون  اآل خليفة، وكيل وزارة اخلارجية 

بنت  منرية  ال�ضيخة  والدكتورة  ال�ضيا�ضية، 

خليفة اآل خليفة، املدير التنفيذي الأكادميية 

للدرا�ضات  خليفة  اآل  مبارك  بن  حممد 

الدبلوما�ضية.

را�ضد  بن  عبداللطيف  الدكتور  ا�ضتقبل 

مكتبه  يف  اأم�س  اخلارجية،  وزير  الزياين 

مبقر الوزارة، بح�ضور عبداهلل بن في�ضل بن 

جرب الدو�ضري م�ضاعد وزير اخلارجية، كالً 

من الدكتور ال�ضيخ عبداهلل بن اأحمد اآل خليفة 

وكيل وزارة اخلارجية لل�ضوؤون ال�ضيا�ضية، 

وزارة  وكيل  املن�ضور  اأحمد  وتوفيق 

واالإدارية،  القن�ضلية  لل�ضوؤون  اخلارجية 

العام  املدير  االأن�ضاري  عبدال�ضالم  وطالل 

مبنا�ضبة  وذلك  اخلارجية،  وزارة  ل�ضوؤون 

 2021 ل�ضنة   )50( رقم  املر�ضوم  �ضدور 

بتعيينهم يف منا�ضبهم اجلديدة.

اخلارجية  وزير  هناأهم  اللقاء،  وخالل 

يف  بتعيينهم  ال�ضامية  امللكية  الثقة  على 

موؤكًدا  اخلارجية،  وزارة  يف  منا�ضبهم 

واحلكيمة  ال�ضديدة  بالتوجيهات  اعتزازه 

من لدن ح�ضرة �ضاحب اجلاللة امللك حمد 

املفدى،  البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�ضى  بن 

امللكي  ال�ضمو  �ضاحب  واهتمام  وحر�س 

االأمري �ضلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد 

ال�ضيا�ضي  بالعمل  لالرتقاء  الوزراء،  رئي�س 

العديد  لتحقيق  الوزارة  يف  والدبلوما�ضي 

من االإجنازات امل�ضرفة خدمة مل�ضالح مملكة 

البحرين، متمنًيا لهم دوام التوفيق وال�ضداد 

يف مهام عملهم اجلديد.

عن  املعينون  اأعرب  جانبهم،  من 

ال�ضامية  امللكية  للثقة  وتقديرهم  اعتزازهم 

و�ضكرهم لوزير اخلارجية ملا يوليه من دعم 

موؤكدين  كافة،  الوزارة  مبنت�ضبي  واهتمام 

احلر�س على العمل بكل تفاٍن واإخال�س، مبا 

ي�ضهم يف تعزيز العمل الدبلوما�ضي وحتقيق 

اأهداف ال�ضيا�ضة اخلارجية ململكة البحرين.

وزير اخلارجية يت�صلم

 اأوراق اعتماد ال�صفري التون�صي

وزير اخلارجية يت�صلم

 اأوراق اعتماد �صفري باك�صتان 

.. ويت�صلم اأوراق

 اعتماد ال�صفرية الرتكية

ا�ضتقبل وزير اخلارجية عبداللطيف بن را�ضد الزياين، 

اأم�س ال�ضفري كمال القيزاين، حيث ت�ضلم ن�ضخة من اأوراق 

مملكة  لدى  املعنينّ  التون�ضية  للجمهورية  ك�ضفري  اعتماده 

جرب  بن  في�ضل  بن  عبداهلل  بح�ضور  وذلك  البحرين، 

ال�ضيخ  والدكتور  اخلارجية،  وزير  م�ضاعد  الدو�ضري، 

عبداهلل بن اأحمد اآل خليفة، وكيل وزارة اخلارجية لل�ضوؤون 

العام  املدير  االأن�ضاري،  عبدال�ضالم  وطالل  ال�ضيا�ضية، 

ل�ضوؤون وزارة اخلارجية. 

ب وزير اخلارجية ب�ضفري اجلمهورية  وخالل اللقاء، رحنّ

اعتزازه  البحرين، معرًبا عن  املعنينّ لدى مملكة  التون�ضية 

مملكة  بني  القائمة  املتميزة  االأخوية  بالعالقات  وتقديره 

وموؤكًدا  ال�ضقيقة،  التون�ضية  واجلمهورية  البحرين 

واالرتقاء  الثنائي  التعاون  لتعزيز  البحرين  مملكة  تطلع 

بالعالقات الثنائية اإىل م�ضتويات اأو�ضع مبا يحقق امل�ضالح 

واالأهداف املن�ضودة، متمنًيا لل�ضفري دوام التوفيق والنجاح 

يف مهام عمله الدبلوما�ضي. 

ا�ضتقبل وزير اخلارجية عبداللطيف بن را�ضد الزياين، 

اأوراق  من  ن�ضخة  ت�ضلم  اأيوب، حيث  ال�ضفري حممد  اأم�س، 

اعتماده ك�ضفري جلمهورية باك�ضتان االإ�ضالمية املعنينّ لدى 

مملكة البحرين، وذلك بح�ضور عبداهلل بن في�ضل بن جرب 

ال�ضيخ  والدكتور  اخلارجية،  وزير  ،م�ضاعد  الدو�ضري 

عبداهلل بن اأحمد اآل خليفة، وكيل وزارة اخلارجية لل�ضوؤون 

العام  املدير  االأن�ضاري،  عبدال�ضالم  وطالل  ال�ضيا�ضية، 

ل�ضوؤون وزارة اخلارجية. 

ب وزير اخلارجية ب�ضفري جمهورية  وخالل اللقاء، رحنّ

موؤكًدا  البحرين،  مملكة  لدى  املعنينّ  االإ�ضالمية  باك�ضتان 

التي جتمع بني مملكة  الوطيدة  التاريخية  العالقات  عمق 

البحرين وجمهورية باك�ضتان االإ�ضالمية يف ظل ما حتظى 

به من دعم ورعاية من قبل قيادتي البلدين، متمنًيا لل�ضفري 

دوام التوفيق والنجاح يف مهام عمله. 

ا�ضتقبل وزير اخلارجية عبداللطيف بن را�ضد الزياين، 

من  ن�ضخة  ت�ضلم  حيث  ت�ضاكيل،  اي�ضن  ال�ضفرية  اأم�س، 

اأوراق اعتمادها ك�ضفرية للجمهورية الرتكية املعينة لدى 

مملكة البحرين، وذلك بح�ضور عبداهلل بن في�ضل بن جرب 

ال�ضيخ  والدكتور  اخلارجية،  وزير  م�ضاعد  الدو�ضري، 

عبداهلل بن اأحمد اآل خليفة، وكيل وزارة اخلارجية لل�ضوؤون 

العام  املدير  االأن�ضاري،  عبدال�ضالم  وطالل  ال�ضيا�ضية، 

ل�ضوؤون وزارة اخلارجية. 

ب�ضفرية  اخلارجية  وزير  ب  رحنّ اللقاء،  وخالل 

م�ضيًدا  البحرين،  مملكة  لدى  املعينة  الرتكية  اجلمهورية 

البحرين  مملكة  بني  جتمع  التي  ال�ضداقة  عالقات  مب�ضار 

واجلمهورية الرتكية ال�ضديقة، معرًبا عن اعتزازه وتقديره 

ملا ت�ضهده تلك العالقات من تطور ومناء يف كل املجاالت، 

متمنًيا لها دوام التوفيق وال�ضداد. 

من جانبها، اأعربت ال�ضفرية اإي�ضن ت�ضاكيل عن اعتزازها 

بتمثيل اجلمهورية الرتكية ك�ضفرية لدى مملكة البحرين.

متهيًدا التخاذ االإجراءات القانونية �صدهما.. هيئة »ال�صياحة«:ال�صاعاتي وع�صو بـ»الدوما« الرو�صي يبحثان تعزيز التعاون الثنائي

اإغالق مطعمني مدة اأ�صبوع ملخالفتهما االإجراءات االحرتازية
مملكة  �ضفري  ال�ضاعاتي  عبدالرحمن  اأحمد  اجتمع 

الدكتور  النائب  مع  االحتادية  رو�ضيا  لدى  البحرين 

جلنة  رئي�س  الدوما  جمل�س  ع�ضو  بيرتوف،  األك�ضندر 

ال�ضحة يف الربملان الرو�ضي.

واأعرب النائب الدكتور الك�ضندر بيرتوف عن اعتزازه 

ورو�ضيا  البحرين  مملكة  بني  القائمة  التعاون  بعالقات 

االحتادية، معرًبا عن تطلعه لتعزيز التعاون بني البلدين 

اخلربات  ونقل  واالأدوية  اللقاحات  �ضناعة  جمال  يف 

الرو�ضية يف هذا املجال اإىل الدول العربية ال�ضديقة.

وقد رحب ال�ضفري اأحمد عبدالرحمن ال�ضاعاتي بعالقات 

التعاون مع رو�ضيا االإحتادية يف خمتلف املجاالت، م�ضيًدا 

مبا حققته من جناح يف جمال ت�ضنيع تطعيم »�ضبوتنيك 

مملكة  اأن  اإىل  م�ضرًيا  كورونا،  فريو�س  ملكافحة   »V
البحرين من اأوائل الدول التي اأجازت هذا التطعيم ووفرته 

من  املجتمع  حت�ضني  يف  ي�ضهم  مبا  واملقيمني  للمواطنني 

الفريو�س والوقاية منه.

اإغالق  عن  واملعار�س  لل�ضياحة  البحرين  هيئة  ك�ضفت 

مطعَمني مبحافظة العا�ضمة غلًقا اإدارًيا ملدة اأ�ضبوع بالتن�ضيق 

وال�ضياحة  والتجارة  ال�ضناعة  بوزارة  التفتي�س  اإدارة  مع 

اتخاذ  ومبا�ضرة  ال�ضحة،  بوزارة  العامة  ال�ضحة  واإدارة 

االإجراءات الالزمة الإحالة املطعَمني للجهات القانونية، وذلك 

اإثر ر�ضد خمالفات لالإجراءات االحرتازية والتدابري الوقائية 

للحد من انت�ضار فريو�س كورونا )كوفيد-19( ال�ضادرة من 

وزارة ال�ضحة.

مفت�ضو  بها  قام  التي  التفتي�ضية  الزيارة  بعد  ذلك  جاء 

االأغذية  مراقبة  بق�ضم  ال�ضحة  بوزارة  العامة  ال�ضحة  اإدارة 

ال�ضناعة  بوزارة  التفتي�س  اإدارة  مع  والتعاون  بالتن�ضيق 

والتجارة وال�ضياحة، وهيئة البحرين لل�ضياحة واملعار�س، 

مبينة الهيئة اأن غلق املن�ضاآت اخلا�ضعة لت�ضنيف اخلدمات 

القانونية  االإجراءات  ومبا�ضرة  اإدارًيا،  اتخاذه  مت  ال�ضياحية 

والتدابري  االحرتازية  لالإجراءات  املن�ضاأة  ملخالفة  املعمول 

البحرين  هيئة  واأو�ضحت  الفريو�س،  من  للحد  الوقائية 

لل�ضياحة واملعار�س اأنه نظًرا ملخالفة تلك املن�ضاآت لالإجراءات 

واال�ضرتاطات التنظيمية املن�ضو�س عليها يف القرار الوزاري 

رقم 51 ل�ضنة 2020 ب�ضاأن اال�ضرتاطات ال�ضحية الواجب 

تطبيقها يف املطاعم واملقاهي الحتواء ومنع انت�ضار فريو�س 

كورونا )كوفيد-19(، ور�ضد خمالفات للتعليمات ال�ضادرة 

بهذا ال�ضاأن مت تطبيق القوانني حيال هذه املن�ضاآت.

بق�ضم  الق�ضائي  ال�ضبط  ماأموري  اأن  اإىل  الهيئة  ولفتت 

مراقبة االأغذية قاموا بالتن�ضيق مع ماأموري ال�ضبط الق�ضائي 

باإدارة التفتي�س بوزارة ال�ضناعة والتجارة وال�ضياحة وهيئة 

البحرين لل�ضياحة واملعار�س، ومت �ضبط خمالفات املن�ضاأة 

وغلقها اإدارًيا ملدة اأ�ضبوع، متهيًدا التخاذ االإجراءات االإدارية 

والقانونية بهذا ال�ضاأن.
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 »العلوم التطبيقية« ت�شارك

يف اجتماعات احتاد اجلامعات العربية

عواد  غ�ضان  الدكتور  الأ�ضتاذ  �ضارك 

رئي�س جامعة العلوم التطبيقية يف اأعمال 

للموؤمتر  واخلم�ضني  الثالث  الجتماع 

الذي  العربية،  اجلامعات  لحتاد  العام 

اأقيم افرتا�ضيا بتنظيم من جامعة الأمري 

العربية  باململكة  عبدالعزيز  بن  حممد 

ال�ضعودية، وحتت رعاية �ضاحب ال�ضمو 

امللكي الأمري حممد بن فهد بن عبدالعزيز، 

اجلامعات  العام لحتاد  الأمني  وح�ضور 

عزت  عمرو  الدكتور  الأ�ضتاذ  العربية 

الدول  جلامعة  العام  والأمني  �ضالمة، 

حيث  اأبوالغيط،  اأحمد  معايل  العربية 

من  العديد  مناق�ضة  الجتماع  يف  جرت 

الق�ضايا مثل توثيق ال�ضهادات اجلامعية 

والن�ضر  الدوريات  ومن�ضات  وحمايتها، 

العلمي، وغريها من الق�ضايا.

اأعمال الجتماع  وخالل م�ضاركته يف 

التي  العلمية  اللجنة  لرئي�س  كنائب 

ناق�ضت مو�ضوعات اجلمعيات واملجال�س 

العربي  والأبحاث واملجالت، والت�ضنيف 

بني  امل�ضرتك  والعمل  للجامعات، 

اجلامعة  رئي�س  اأكد  العربية،  اجلامعات 

اجلامعات  بني  التعاون  اأهمية  على 

التعليمية  العملية  خلدمة  العربية 

اإىل  م�ضريا  العلمي،  البحث  وت�ضجيع 

فر�ضتها  التي  ال�ضتثنائية  الظروف  اأن 

على  حتتم  كورونا  جائحة  العامل  على 

ال�ضتفادة  التعليمية  املوؤ�ض�ضات  جميع 

التكنولوجيا  توفرها  التي  الإمكانات  من 

التعلمية  العملية  ا�ضتمرارية  ل�ضمان 

والبحث العلمي خلدمة الطلبة واملجتمع 

اجلامعات  بني  م�ضتمر  تعاون  عرب 

البحثية. واملراكز 

د. غ�سان عواد

�شفري البحرين لدى الواليات 

املتحدة يزور م�شت�شفى االإر�شالية االأمريكية

قام �ضفري مملكة البحرين لدى الوليات املتحدة ال�ضيخ عبداهلل بن را�ضد اآل خليفة بزيارة 

اإىل م�ضت�ضفى الإر�ضالية الأمريكية، حيث رافقه الدكتور جورج �ضرييان الرئي�س التنفيذي 

لل�ضركات وجوليا تويف الرئي�س التنفيذي للمجموعات يف جولة باأنحاء امل�ضت�ضفى.

 متتد العالقة بني مملكة البحرين والوليات املتحدة الأمريكية لأكرث من 120 عاما 

وم�ضت�ضفى الإر�ضالية الأمريكية، الذي مت اإن�ضاوؤه عام 1902 خلدمة �ضعب البحرين.

بنك البحرين الوطني يقيم حفاًل افرتا�شًيا

لتخريج الدفعة االأوىل من برنامج Rise التدريبي

تخريج  حفل  الوطني  البحرين  بنك  نظم 

املوافق  الأربعاء  يوم  يف  وذلك  افرتا�ضي، 

الأوىل  الدفعة  لتكرمي   ،2021 اأبريل   14

 Rise برنامج  اجتازوا  الذين  امل�ضاركني  من 

الحتفاء  احلفل  خالل  ومت  بنجاح.  التدريبي 

على  ال�ضوء  وت�ضليط  امل�ضاركني  بجهود 

خمرجات واجنازات الربنامج التدريبي، وذلك 

امتدت على  التي  املكثفة  التدريبات  بعد ختام 

مدى عام كامل وحتقيق الأهداف املرجوة منها.

روؤ�ضاء  الفرتا�ضي  احلفل  ح�ضر  وقد 

الإدارة  ومنت�ضبو  الإدارية،  املجال�س  واأع�ضاء 

التنفيذية لكل من بنك البحرين الوطني وبنك 

البحرين الإ�ضالمي، بان�ضمام املديرين القائمني 

على برنامج Rise وجميع املوظفني املنت�ضبني 

ملجموعة بنك البحرين الوطني.

جهود  ليعك�س   Rise برنامج  وياأتي 

يف  الدائمة  الوطني  البحرين  بنك  جمموعة 

يتجاوز  مبا  العاملة  كوادره  وتدريب  تطوير 

وحتديهم  املعتادة،  وم�ضوؤولياتهم  اأدوارهم 

حتقيق  اأجل  من  الكامنة  اإمكاناتهم  لإطالق 

لتكون  الوطني  البحرين  بنك  جمموعة  روؤية 

يف  الهامة  اخلربات  لأ�ضحاب  الأول  اخليار 

فر�س  من  تقدمه  ملا  وذلك  املايل،  القطاع 

من  الأوىل  الدفعة  هذه  وتعد  املهني.  التطوير 

خريجي الربنامج والذي يهدف لر�ضم م�ضتقبل 

اأف�ضل للمجموعة.  

كري�ضتوف  جان  �ضرح  املنا�ضبة،  وبهذه 

البحرين  لبنك  التنفيذي  الرئي�س  دوراند 

 Rise برنامج  بنجاح  �ضعداء  »نحن  الوطني: 

التزامنا  ليعك�س   2019 عام  يف  بداأ  الذي 

وم�ضوؤولة.  م�ضتدامة  عاملة  قوى  بتاأ�ضي�س 

ونحن يف بنك البحرين الوطني نويل اهتماما 

كبريا لنهج التخطيط بعيد املدى، ملا له من دور 

اإننا  اإذ  اململكة 2030،  اأ�ضا�ضي يف دعم روؤية 

القت�ضادية  املكانة  لتعزيز  با�ضتمرار  نتطلع 

ململكة البحرين. وكجزء من دورنا كبنك وطني 

العاملة  القوى  بتطوير  ملتزمني  �ضنبقى  رائد، 

البحرينية ودعمهم نحو الرتقاء«.

بوحجي  دانة  اأ�ضادت  اآخر،  جانب  ومن 

الرئي�س التنفيذي للموارد الب�ضرية وال�ضتدامة 

ال�ضتثمار  باأهمية  الوطني  البحرين  بنك  يف 

�ضعى  »لطاملا  بقولها:  الب�ضرية  املوارد  يف 

موارده  يف  لال�ضتثمار  الوطني  البحرين  بنك 

التدريبي   Rise برنامج  جاء  وقد  الب�ضرية، 

بجهد  نعمل  ونحن  بذلك،  البنك  التزام  ليجدد 

من اأجل دفع عجلة النمو يف املوؤ�ض�ضة من خالل 

تزويد موظفينا بالأدوات الالزمة لرفع م�ضتوى 

مهاراتهم مبا يتالءم مع تطورات القطاع«.

اجلامعة امللكية للبنات تنظم فعالية 

املناظرة ال�شنوية مع جامعة وي�شت فريجينيا االأمريكية

اجلامعة  للبنات،  امللكية  اجلامعة  نظمت 

التعليم  عرب  وتقدمها  املراأة  متكني  يف  الرائدة 

الطالبية  املناظرة  البحرين،  مملكة  يف  العايل 

جامعة  ال�ضرتاتيجي  �ضريكها  مع  ال�ضنوية 

املتحدة  الوليات  يف  فريجينيا  وي�ضت 

عرب  لأهدافها  حتقيقا  تاأتي  والتي  الأمريكية 

عاملية  تعليمية  بتجربة  الطالبات  تزويد 

من  اأكرث  ح�ضور  احلدث  �ضهد  وقد  ووا�ضعة. 

التدري�س  هيئة  اأع�ضاء  ومن  طالبة   200

واأفراد من املجتمع.

وجرت املناظرة هذا العام بعنوان »يوؤمن 

هذا املجل�س اأن جائحة كوفيد 19 توفر فر�ضا 

جديدة للمراأة« حيث ركزت على تاأثري جائحة 

الن�ضاء.  فئة  على  امل�ضتجد  كورونا  فريو�س 

وقد قدمن الطالبات من كال اجلامعتني حججا 

منطقية واأ�ضبابا واآراء متنوعة حظيت بتفاعل 

كبري بني امل�ضاركني واحل�ضور، وكذلك حققت 

ت�ضب  التي  اجلامعتني  اأهداف  املناظرة  هذه 

لأفكار  املجال  وترك  البناء  احلوار  تعزيز  يف 

جديدة، حديثه ومتنوعة.

اجلامعة  رئي�ضة  باأعمال  القائمة  واأعربت 

عن  �ضوري،  منى  الدكتورة  للبنات،  امللكية 

»تلتزم  بقولها:  الفعالية  هذه  بنجاح  فخرها 

العامل  يف  الإيجابي  التاأثري  ب�ضنع  اجلامعة 

واملهارات  باملعرفة  الطالبات  تزويد  من خالل 

حلول  واإيجاد  الإيجابي  التغيري  لقيادة 

للتحديات العاملية«.

مدير  الأغا،  همام  الدكتور  اأ�ضاد  كما 

امللكية  باجلامعة  العامة  الدرا�ضات  مركز 

واأو�ضح  اجلامعتني.  فريقي  بجهود  للبنات، 

العامة يف اجلامعة يعمل  الدرا�ضات  اأن مركز 

يف  للم�ضاركة  للطالبات  الفر�س  توفري  على 

هذه  ظروف  مع  الدولية  التعليمية  التجارب 

املناظرة  بتنظيم  املركز  قام  حيث  اجلائحة، 

املرئي،  الت�ضال  تقنية  عرب  بنجاح  ال�ضنوية 

التي  الفعالية  هذه  بنجاح  فخره  عن  وعرب 

خمتلفة  ثقافات  مع  يتفاعلن  الطالبات  جعلت 

ال�ضعيدين  على  واملعرفة  للثقافة  ولن�ضرهم 

الوطني والدويل.

د. همام الأغا

»تويوتا« و»لكز�ض«: عرو�ض ا�شتثنائية على خدمات ما بعد البيع

اإبراهيم خليل كانو، املوزع  اأعلنت �ضركة 

احل�ضري ل�ضيارات تويوتا ولكز�س يف مملكة 

رم�ضان  �ضهر  حملة  اإطالق  عن  البحرين، 

اخلا�ضة  العام  لهذا  الرتويجية  املبارك 

بخدمات ال�ضيانة وخدمات ت�ضليح و�ضباغة 

ال�ضيارات. 

تويوتا  �ضيارات  ملالكي  احلملة  هذه  تقدم 

خدمات  على  ا�ضتثنائية  خ�ضومات  ولكز�س 

ال�ضيانة مبا فيها قطع الغيار واأجور العمل، 

ب�ضراء  قاموا  الذين  العمالء  �ضيح�ضل  حيث 

 2014 العام  يف  ولكز�س  تويوتا  �ضيارات 

يح�ضل  بينما   ،%40 خ�ضم  على  قبل  اأو 

بني  �ضياراتهم  ب�ضراء  قاموا  الذين  العمالء 

عامي 2015 و2016 على خ�ضم 30%، اأما 

بعد  وما   2017 عام  يف  �ضيارته  امتلك  من 

�ضيح�ضل على خ�ضم بن�ضبة %20.

بتقدمي  املتخ�ض�س  الفني  كادرنا  �ضيقوم 

اجلودة  عالية  وال�ضباغة  الت�ضليح  خدمات 

اأ�ضلية واأحدث املعدات  با�ضتخدام قطع غيار 

والأجهزة، مما ي�ضمن اإعادة املركبات حلالتها 

خدمات  عمالء  �ضيح�ضل  كما  الأ�ضلية. 

الت�ضليح وال�ضباغة على خ�ضم بن�ضبة %20 

على اأعمال الت�ضليح التي تتجاوز قيمتها 50 

دينارا بحرينيا. 

الأول  العام  املدير  حتدث  جانبه،  من 

كانو،  خليل  اإبراهيم  �ضركة  لدى  للخدمات 

امل�ضافة  القيمة  عرو�س  عن  غود  مايكل 

قائال: »تعد تويوتا ولكز�س من اأكرث عالمات 

يف  وا�ضعة  ب�ضعبية  حتظى  التي  ال�ضيارات 

�ضنع  جودة  من  به  تتمتع  ملا  وذلك  اململكة، 

عالية، وما نقدمه من خدمات �ضيانة معتمدة 

وعالية امل�ضتوى، لذلك �ضممنا هذه العرو�س 

الرم�ضانية هذا العام لنكافئ بها العمالء من 

خالل تزويدهم باأف�ضل اخلدمات املتوافرة يف 

التابعة  البحرين  يف  احلديثة  اخلدمة  مراكز 

ل�ضركة اإبراهيم خليل كانو«.

�ضهر  فرتة  خالل  العمل  مواعيد  �ضتكون 

رم�ضان املبارك يف تويوتا بالزا بتوبلي ويف 

جميع مراكز خدمة تويوتا ومراكز الت�ضليح 

وحتى  �ضباحا   7 ال�ضاعة  من   وال�ضباغة 

ال�ضاعة  من  امل�ضائية  الفرتة  ويف  ع�ضرا،   3

طوال  م�ضاء،   11:30 ال�ضاعة  اإىل   8:30

اأيام الأ�ضبوع، ويف مراكز خدمات تويوتا يف 

حتى  �ضباحا   7 ال�ضاعة  من  والرفاع  املنامة 

4 ع�ضرا.

»مودا مول« يطلق حملة ال�شهر الكرمي الرم�شانية

»GT مع فر�شة للفوز ب�شيارة »لوت�ض اإيفورا 

رم�ضان  �ضهر  حلول  بقرب  احتفالً 

املبارك، يقدم مودا مول، وجهة الت�ضوق 

فر�ضة  البحرين،  مملكة  يف  الراقية 

لوت�س  ب�ضيارة  للفوز  للمت�ضوقني  رائعة 

يف  اجلديدة،   2021 طراز   GT اإيفورا 

الرم�ضانية.  الكرمي«  »ال�ضهر  اإطار حملة 

يف  مول  مودا  دخلت  املنا�ضبة  وبهذه 

هذه  لتكون  موتورز  اأداما�س  مع  �ضراكة 

املت�ضوقون  فيها  يفوز  التي  الأوىل  املرة 

لوت�س  ب�ضيارة  البحرين  مملكة  يف 

احل�ضرية.

الفاخرة،  ال�ضيارة  اإىل  وبالإ�ضافة 

»قائمة  بـ  الفوز  كذلك  للمت�ضوقني  ميكن 

�ضيقومون  التي  الثمينة«  الهدايا 

باختيار  لهم  وت�ضمح  بتخ�ضي�ضها 

قائمة تت�ضمن منتجات من  جوائزهم من 

عالمات جتارية مثل، بانغ اآند اأولوف�ضن، 

فينيتا،  بوتيجا  فري�ضات�ضي،  هوير،  تاغ 

جموهرات  دوبونت،  اإ�س.تي.  تومي، 

 ،8 بروجكت  الكوهجي، جموهرات خّنا، 

�ضتكون  كما  والعطور.  للهدايا  اأطياب 

جموهرات  من  هدايا  بطاقات  هنالك 

اأ�ضبوعًيا. عليها  ال�ضحب  و�ضيتم  اآ�ضيا، 

كري�س  ال�ضيد  �ضرح  املنا�ضبة  وبهذه 

ملركز  العام  املدير  نائب  جيب�ضون 

مول  ومودا  العاملي  التجاري  البحرين 

الطليعة  يف  مول  مودا  اأن  »نفخر  قائالً: 

الأمر بتقدمي اجلوائز  عندما يتعلق  دوماً 

الفريدة، و توؤكد هذه احلملة الرتويجية 

على موا�ضلة هذا التقليد؛ فهذه هي املرة 

يف  املت�ضوقون  فيها  يحظى  التي  الأوىل 

الفوز«. بفر�ضة  البحرين  مول  مودا 

من جانبه �ضرح كارل هامر الرئي�س 

قائالً:  موتور  اأداما�س  ل�ضركة  التنفيذي 

ال�ضيارة  تد�ضني  برنامج  من  »كجزء 

ال�ضهر  حملة  ُتعد  البحرين،  مملكة  يف 

اداما�س  بني  لل�ضراكة  رائعاً  مثالً  الكرمي 

اأن  من  ثقة  لعلى  واإننا  مول،  ومودا 

البحرين  الريا�ضية يف  ال�ضيارات  ع�ضاق 

التجارية  لوت�س  بعالمة  �ضريحبون 

�ضياراتنا  خالل  من  ترحيب  اأف�ضل 

الرائعة«. الريا�ضية 



تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين.

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

اإلعالنات: هاتف:  17581269 ـ 17617715 ـ فاكس 17617720.       املطبعة التجارية:  17617889

بعد الساعة السابعة مساء وأيام اإلجازات يرجى االتصال عىل هاتف: 36055472/ 36055480.

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744

اإلعالنات: هاتف:  17581269 ـ 17617715 ـ فاكس 17617720        املطبعة التجارية:  17617889

بعد الساعة السابعة مساًء وأيام اإلجازات يرجى االتصال عىل هاتف: 36055472/  36055480

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين.

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

اإلعالنات: هاتف:  17581269 ـ 17617715 ـ فاكس 17617720.       املطبعة التجارية:  17617889

بعد الساعة السابعة مساء وأيام اإلجازات يرجى االتصال عىل هاتف: 36055472/ 36055480.

ت�شدر عن م�ؤ�ش�شة »الأيام« للن�شر.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »الأيام« للن�شر - رقم الت�شجيل

املرا�شالت: �ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين

الإدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاك�ص: 17617111

الت�زيع:     هاتف: 17617733 - فاك�ص: 17617744

ال�شرتاكات: هاتف: 17617722 - فاك�ص: 17617744

الإعالنات: هاتف:  17581269 ـ 17617715 ـ فاك�ص 17617720        املطبعة التجارية:  17617889

بعد ال�شاعة ال�شابعة م�شاًء واأيام الإجازات يرجى الت�شال على هاتف: 36055472/  36055480
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تقليل  اإجراءات  ي�ستقبل  للأ�سف  النا�س  بع�س 

الأمر  بينما  التهاون،  من  مبزيد  والقيود  الإغلق 

يتطلب مزيًدا من الإح�سا�س بامل�سوؤولية واحلذر من 

اجلائحة.

منذ عقود،  اإيران  مع  باحلوار  ال�سعودية رحبت 

احلجاج  على  اعتداء  طهران  نظر  يف  احلوار  لكن 

اأن جددت  �سبق  امليلي�سيات.  ودعم  �سفارات  وحرق 

الريا�س ترحيبها باحلوار، لكن بطريقة مدنية وجادة 

ل عرب ت�سدير الفو�سى واملخدرات والإرهاب. من لعب دور 

بت�سدير  املتوهمني  مع  �سعب  احلوار  اأن  يعرف  الو�ساطة 

الثورة.
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اكت�شاف »ذبابة كورونا« يف »اجلبال امللعونة«
اكت�شف خليل الإبراهيمي، الباحث يف جمال علم احل�شرات، ح�شرة حديثة اأطلق 

عليها ا�شم »ذبابة ك�رونا«. كان الإبراهيمي يعمل على تقرير بحثي عن ن�ع من اأن�اع 

ذبابة العلبة مت العث�ر عليها يف حديقة »اجلبال امللع�نة« ال�طنية غرب ك��ش�ف�.

الإبراهيمي  قام  بري�شتينا،  بجامعة  الطبيعية  العل�م  كلية  م�شارك يف  وكاأ�شتاذ 

بجمع الأن�اع، التي تبني اأنها م�شت�طنة يف احلديقة ال�طنية، على بعد 120 كيل�مرتا 

غرب العا�شمة بري�شتينا، ووجد اأنها خمتلفة متاما عن الأن�اع الأخرى التي تعي�ص 

يف منطقة يف البلقان.

مفت�حة  مناطق  وتعي�ص مب�طن خمتلف ويف  بكثري  اأ�شغر  احل�شرة  اأن  ويبدو 

وعالية الرتفاع، اأي على ارتفاع ح�ايل 2000 مرت ف�ق م�شت�ى �شطح البحر.

الن�ع من احل�شرات يف جملة  الذي اختاره لهذا  الإعالن عن ال�شم اجلديد،  ومت 

علمية هذا ال�شهر، بح�شب »ي�روني�ز«.

اأراد الإبراهيمي التاأكد من تر�شيخ احل�شرة املكت�شفة حديثا يف الأوقات غري العادية 

التي يعي�ص فيها النا�ص من خالل اجلائحة، ويف هذا ال�شاأن يق�ل: »هناك بالفعل عدة 

اأ�شباب، اأول وقبل كل �شيء، مت اكت�شاف الأن�اع اجلديدة يف اأثناء اجلائحة لذلك اأردنا 

اأنها  اإما  اأن�اع جديدة  اكت�شاف  عند  عادة  لأنه  فيه  اكت�شافه  الذي مت  بال�قت  ربطها 

مرتبطة باملكان الذي تعي�ص فيه اأو مع �شيء يتعلق بال�قت الذي مت اكت�شافها فيه، 

لذا كان فريو�ص ك�رونا ه� اأكرث الأ�شياء حي�ية خالل هذا ال�قت حني مت اكت�شاف 

هذا الن�ع«.

اختطفها من �شيارتها وطعنها واألقاها اأمام امل�شت�شفى

ك�����ش��ف ت��ف��ا���ش��ي��ل اجل����رمي����ة امل����روع����ة يف ال��ك��وي��ت

التي  اجلرمية  تفا�شيل  ك�يتية  اإعالم  و�شائل  ك�شفت 

هّزت ال�شارع الك�يتي، وذلك بعد اإلقاء القب�ص على املتهم 

الذي اأقدم على قتل م�اطنة بطعنة قاتلة يف ال�شدر بعد 

اأن اختطفها ب�شيارتها من منطقة »�شباح ال�شامل«، بعدما 

اأجربها على الت�قف ب�شدمها عمدا.

تلقي  اإىل  الك�يتية  »الأنــبــاء«  �شحيفة  واأ�ــشــارت 

بالغا  الثالثاء،  ع�شر  الك�يتية،  الداخلية  وزارة  عمليات 

من م�اطنة قالت فيه اإن �شقيقتها اختطفت برفقة طفلتني 

ب�شيارتها من منطقة �شباح ال�شامل.

ونقلت ال�شحيفة عن م�شدر اأمني ق�له: »على الف�ر 

انتقل رجال الأمن، وتبني اأن اجلاين ترك �شيارته من ن�ع 

وانيت اأ�ش�د، وهرب ب�شيارة املجني عليها«.

التي  املركبة  اأو�شاف  تعميم  »مت  امل�شدر:  واأ�شاف 

تع�د للمجني عليها، ومت حتديد ه�ية اجلاين من خالل 

حاول  حيث  هاتفيا،  معه  والت�ا�شل  ال�انيت  مركبته 

جن�ب  منطقة  يف  مت�اجد  باأنه  الأمــن  رجــال  مت�يه 

تلقت  البحث جارية،  عملية  »فيما  قائال:  وتابع  ال�شرة«. 

العدان  م�شت�شفى  اإدارة  من  بالغا  الداخلية  عمليات 

يف  بطعنة  م�شابة  الثالث  العقد  يف  م�اطنة  ب��ش�ل 

ال�شدر، واأنها لفظت اأنفا�شها الأخرية بفعل غزارة الدماء 

التي نزفتها«.

بكامريات  ال�شتعانة  »متت  فقد  امل�شدر  وبح�شب 

التي كان ي�شتقلها اجلاين،  املركبة  املراقبة والتي حددت 

فيها  اختطفت  التي  امل�شجلة  املركبة  نف�ص  اأنها  وتبني 

جرى  وعليه  الرقة،  منطقة  يف  يقيم  واأنــه  ال�شحية، 

النتقال اإىل م�شكنه بعد ثب�ت وج�ده به، و�شرب �شياج 

اأمني ح�ل منزله و�شبطه«.

»ال�شحة«: ت�شجيل 1008 اإ�شابات 

جديدة ب�»كورونا« وتعايف 1057

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

15257 ي�م اأم�ص، اأظهرت ت�شجيل 1008 حالت قائمة 

حالة  و571  وافدة،  لعمالة  حالت   407 منها  جديدة 

اخلارج،  من  قادمة  حالة  و30  قائمة،  حلالت  ملخالطني 

الإجمايل  العدد  لي�شل  اإ�شافية،  حالة   1057 تعافت  كما 

للحالت املتعافية اإىل 155768.

حالة،   96 العناية  حتت  القائمة  احلالت  عدد  وبلغ 

واحلالت التي يتطلب و�شعها ال�شحي تلقي العالج 158 

حالة يف حني اأن 10694 حالة و�شعها م�شتقر من العدد 

الإجمايل للحالت القائمة الذي بلغ 10790 حالة قائمة.

خالل الزيارة التي قام بها �شموه اإىل موقع ت�شوير الربنامج.. نا�شر بن حمد: 

ب���رن���ام���ج ال�������ش���اري���ة ي�����ش��ك��ل ج�������زًءا م���ه���ًم���ا م����ن ت����اري����خ ال��ب��ح��ري��ن

وّجه �شم� ال�شيخ نا�شر بن حمد اآل خليفة ممثل جاللة امللك لالأعمال 

برنامج  يف  املقدمة  ال�شيارات  مب�شاعفة  ال�شباب  و�ش�ؤون  الإن�شانية 

امل�شابقات ال�شعبي ال�شارية الذي يبث على قناة البحرين، حيث اأمر �شم�ه 

بزيادة 6 �شيارات ب�اقع �شيارة كل ي�مني، يف اإطار دعم �شم�ه للربنامج 

والنجاحات الكبرية التي حققها يف ن�شخته الثانية.

عبداهلل  بن  خليفة  برفقة  �شم�ه  بها  قام  التي  الزيارة  خالل  ذلك  جاء 

التابعة  ال�شعبي  امل�روث  لريا�شات  البحرينية  اللجنة  رئي�ص  القع�د 

للمجل�ص الأعلى لل�شباب والريا�شة اإىل م�قع ت�ش�ير برنامج ال�شارية يف 

القرية الرتاثية.

اأن الربنامج حقق العديد  اآل خليفة  ال�شيخ نا�شر بن حمد  واأكد �شم� 

من الأهداف املرج�ة وي�شري وفق اخلطة التي و�شعتها اللجنة البحرينية 

البحريني  املجتمع  ثقافة  زيادة  اإىل  وتهدف  ال�شعبي  امل�روث  لريا�شات 

اأنه  ا  خ�ش��شً عليه  واملحافظة  ال�شعبي  بامل�روث  والعربي  واخلليجي 

يعترب جزًءا مهًما من تاريخ مملكتنا الغالية وارتبط بثقافة اأهل البحرين 

منذ القدم.

واأو�شح �شم� ال�شيخ نا�شر بن حمد اآل خليفة اأن برنامج ال�شارية ميثل 

ململكتنا  والنتماء  ال�لء  قيم  تعزيز  على  ويبعث  ال�طنية  اله�ية  منبت 

الهادف  الربنامج  تقدمي  مب�ا�شلة  اللجنة  ت�جيه  على  وحر�شنا  الغالية، 

والناجح لي�شكل ج�شًرا من الت�ا�شل بني اأجيال املا�شي واحلا�شر.

ون�ه �شم� ال�شيخ نا�شر بن حمد اآل خليفة بجه�د جميع طاقم الربنامج 

على  ال�ا�شع  الإقبال  بدليل  املا�شية  الأيام  خالل  كبرًيا  جناًحا  لقى  الذي 

املا�شي وما  امل��شم  الربنامج وه� �شل�شلة جناح حتقق منذ  امل�شاركة يف 

زال ي�ا�شل �شق طريقه نح� النجاح حتى و�شل �شداه اإىل ال�طن العربي، 

م�شيًدا �شم�ه بطاقم الربنامج واملقدمني ح�شن حممد ونيلة جناحي والفنانة 

القديرة �شل�ى بخيت.

كما التقى �شم�ه بامل�شرف العام على برنامج ال�شارية عي�شى املط�ع، 

واأ�شاد �شم�ه بجه�ده يف �شبيل جناح الربنامج.

�شموه ياأمر بزيادة 6 �شيارات للربنامج بواقع �شيارة كل يومني



محرر الشؤون المحلية  «

أكدت فعاليات أن الدولة الخليفية أحدثت 
نظام��ًا إداري��ًا غي��ر مس��بوق بالمنطقة 
لتس��جيل العقارات بإنشاء دائرة األراضي 
المعنية بتسجيل العقارات وإصدار قانون 
نوعي ينظم عملها ويحدد عالقتها بأفراد 

المجتمع.
اعتن��ت  الخليفي��ة  الدول��ة  »إن  وقال��ت 
بتنظي��م التس��جيل العقاري ف��ي خطوة  
لتنظي��م العمل اإلداري بالدولة عبر وضع 
آلي��ات وإص��دار قانون يح��دد اختصاص 

دائرة األراضي«.  
وق��ال رجل األعم��ال فؤاد ش��ويطر: »أن 
الحقيق��ة التاريخية تبق��ى على مر الزمن 
مهما حاول البع��ض محوها أو تغييرها، 
فالتاري��خ والوثائ��ق البريطاني��ة وكتب 
المؤرخي��ن الخليجيي��ن، تبي��ن بجالء أن 
الدولة الخليفية كان لها سيادة قضائية 

على إقليم الزبارة«. 

سيادة الدولة الخليفية 
القضائية على الزبارة 

من جانبه، ق��ال العضو البلدي الس��ابق 
محم��د حم��ادة: »إن التق��دم العمراني 
والثقاف��ي واإلداري ال��ذي أرس��اه ح��كام 
الدول��ة الخليفي��ة في تلك الفت��رة، كان 
غير مس��بوق في المنطقة فلم يكن أهل 
الخلي��ج وصل��وا إل��ى ه��ذه المرحلة من 
التط��ور، فالقالع بأس��لوبها الفريد التي 
شيدها حكام الدولة في شبه جزيرة قطر 
- والتي مازالت آثارها موجودة حتى اآلن 
- تعكس هذه النهض��ة العمرانية التي 

حققتها الدولة الخليفية«.
وبي��ن أن الحقائ��ق التاريخي��ة المثبت��ة 
والمدونة في الكتب والوثائق البريطانية 
وم��ا يتواتر ع��ن أهل الخلي��ج، كلها أدلة 
على السيادة الخليفية على تلك المنطقة 

في تلك الفترة التاريخية المهمة.

تأسيس الدولة الحديثة 
من جانبه أكد إبراهي��م الدوي أن الحكم 
الرش��يد ألي دولة يب��دأ دائم��ا بالقضاء 
العادل، وإيجاد قناع��ات لدى العامة بأن 
ه��ذا القضاء منصف ويفصل في النزاعات 
بعي��دًا عن االعتب��ارات التي قد تش��وب 
ف��ض النزاعات ف��ي ذاك الوق��ت، ولذلك 
حظي باحترام الجمي��ع، ألن حكام الدولة 
الخليفي��ة خول��وا قضاة ال يش��ك أحد في 
نزاهته��م وقدموا له��م الدع��م المادي 
والعلمي والفكري، ومساحة من السلطة 
التي تعط��ي كل ذي حق حقه وتأخذ من 

القوي حق الضعيف.

 تسجيل عقارات 
إقليم الزبارة

م��ن جانبه، تط��رق رجل األعم��ال أحمد 
الج��زاف أن التطور الذي ش��هدته الزبارة 
كان الفضل فيه لح��كام الدولة الخليفية 

الذين وضع��وا لبنات هذه النهضة بداية 
من إنش��اء القالع وتعميره��ا وتحصينها 
عس��كريًا م��رورًا بتطوير حرك��ة التجارة، 
وتحويل الزبارة إلى مركز حضاري وعلمي 
وتجاري مؤثر في المنطقة بفضل النظرة 
الخليفية  الدول��ة  لح��كام  االس��تراتيجي 

وتطلعهم للمستقبل.
وأوضح »ف��ي الوقت الذي كانت المنطقة 
مش��غولة بالتج��ارة، كان ح��كام الدولة 
الخليفي��ة يضع��ون أس��س دول��ة قوية 

حديثة يشار لها بالبنان في المنطقة«.
وأش��اد الج��زاف بم��ا تناولهت��ه سلس��ة 
حلقات »الوطن« الوثائقية من معلومات 
تاريخي��ة موثق��ة تحكي إنج��ازات الدولة 
الخليفي��ة في إقليم الزب��ارة وكيف حولت 
هذا اإلقليم إلى موقع جغرافي له ثقل في 
المنطقة لما شهده من نهضة عمرانية 

واقتصادية واجتماعية.

 محطات تاريخية 
مهمة في نهضة الزبارة 

من جانبه، ق��ال رئيس اللجن��ة الثقافية 
الس��ابق بن��ادي مدينة عيس��ى اإلعالمي 
صال��ح الع��م: »إن مجموع��ة السلس��لة 
الوثائقي��ة التي عرضتها صحيفة الوطن 
تطرق��ت لمحط��ات تاريخي��ة مهمة في 
تاري��خ نهضة الدول��ة الخليفية وتناولت 
ش��خصيات صنع��ت إنجازات يش��هد لها 

التاريخ«.
وأضاف »م��ا عرض من نهض��ة حققتها 
الدولة الخليفية في الزبارة يؤكد أن حكم 
الدول��ة الخليفي��ة كان يس��ير وفق منهج 
اس��تراتيجي تطويري، فقد بدأ باإلنش��اء 

والتعمي��ر وتوفير التحصي��ن األمني ثم 
أرس��ى القواع��د االجتماعي��ة، وبعد ذلك 
وض��ع األنظم��ة والقوانين الت��ي يحتكم 
لها الن��اس وأخذت العملي��ة التنظيمية 
ف��ي االس��تمرار وص��واًل إلنش��اء الدوائر 
الحكومي��ة ومنه��ا دائرة األراض��ي التي 

تتولى مهمة تسجيل العقارات«.      
وقال العم: »أشكر جهود صحيفة الوطن 
عل��ى م��ا قدمته م��ن معلوم��ات تغذي 
أذه��ان المواطني��ن الذي��ن ق��د تخف��ى 
عنهم الكثير من ه��ذه التفاصيل، فهذه 
الوثائقي��ات ح��ازت على متابع��ة كبيرة 
م��ن قبل المتلقين وه��و ما يعطي داللة 
واضح��ة عل��ى االهتم��ام بمعرف��ة ذلك 

التاريخ واإلنجازات الحضارية«.  

حقبة  تاريخية ذهبية
ووص��ف اإلعالم��ي عصام ناصر سلس��لة 
أفالم »الوطن« الوثائقية بالنقلة النوعية 
ف��ي ط��رح المعلوم��ة من حيث الش��كل 
والمضم��ون، إذ ت��م اس��تخدام أس��لوب 
عرض المعلومات في قالب صور ورس��وم 
للوثائق التاريخية يسهل فهمها بوضوح 

وتصل ألكبر شريحة من المتابعين.
ون��وه ناص��ر إل��ى الط��رح الج��ريء ف��ي 
مجموعة وثائقيات »الوطن«، والذي عمد 
إلى الخوض في كتب التاريخ والمذكرات 
التي تركها المؤرخون، وكل ما كتب عن 
ه��ذه الحقبة الذهبي��ة، وقدمه في حزمة 
معلوم��ات مكثفة وواضح��ة خلصت إلى 
تأكيد س��يادة الدولة الخليفية القضائية 

على إقليم الزبارة.
وأش��ار إلى أن »الوطن«، اختصرت الوقت 
عل��ى الجمهور فم��ن الصع��ب اليوم أن 

يبح��ث الناس عن ه��ذه المعلومات التي 
قدمتها الصحيفة بشكل ميسر.

وقال: »إن هذه الوثائقيات تمثل مرجعا 
لألجيال القادمة لكي يتعرفوا على تاريخ 
وطنهم، ويفخروا به أم��ام الجميع فنحن 
نحت��اج لمث��ل ه��ذه األف��الم الوثائقية 
لتوثي��ق تاريخنا وجغرافيتن��ا، ألن هناك 
الكثير م��ن التفاصيل التي كان يس��كت 

عنها العتبارات معينة«. 

الدولة الخليفية حولت 
الزبارة لحاضرة تاريخية 

م��ن جانبها أك��دت الش��اعرة والمحامية 
د. هن��ادي الج��ودر، أن م��ا تطرق��ت إليه 
»الوط��ن« م��ن وثائقيات ح��ول القضاء 
ونشأته في حكم الدولة الخليفية للزبارة 
وس��يادتها القضائية على اإلقليم، يبين 
أن الدول��ة الخليفي��ة حولت الزب��ارة إلى 
حاض��رة تاريخية كان لها قصب الس��بق 

في المنطقة. 
ولفت��ت الج��ودر إلى أهمي��ة المعلومات 
التي قدمته��ا الوثائقيات، من حيث نقل 
ه��ذا التاريخ لألجيال الموج��ودة الحالية. 
وقال��ت إن »الوثائقيات حملت معلومات 
تاريخية مهمة قد تخفى على الكثيرين«، 
مثمنة جهود صحيف��ة »الوطن« الكبيرة 

في حفظ التاريخ الوطني.
وقال��ت: »إن الحقائ��ق التاريخي��ة الت��ي 
شاهدنها في سلس��ة الحلقات الوثائقية 
التي قدمتها الوطن، لن تمحى بمحاوالت 
طم��س المعال��م ألن الش��واهد واآلث��ار 
التاريخي��ة س��تبقى خالدة وس��يتناقلها 

األجيال«   

ف��ي ذات الس��ياق، نوه اإلعالمي حس��ين 
آل إس��ماعيل، بالتفاصي��ل التي تطرقت 
إليها المجموعة الوثائقية التي أنتجتها 
صحيف��ة »الوط��ن«، حيث توس��عت في 
س��رد التفاصي��ل تلك الحقب��ة حتى أنها 
ذك��رت المقايي��س الهندس��ية وعمليات 
المسوحات الجغرافية والتسجيل العقاري 
والبناء الهندس��ي والمعماري لقالع شبه 
جزيرة قطر ومدى التقدم الذي ش��هدته 

تلك الحقبة إبان حكم الدولة الخليفية.
المعلوم��ات  :«إن  إس��ماعيل  آل  وق��ال 
الموثقة بالوثائق المذكورة في وثائقيات 
»الوطن« عن كافة األحداث، تبين حقائق 
تاريخي��ة ال تقبل المنازع��ة من أي طرف 
فقد تضمنت وثائق بريطانية وشهادات 
مؤرخي��ن معروفي��ن بإنصافه��م وعدم 
انحيازهم لطرف في مقابل مصلحة اآلخر، 
مث��ل جون غوردون لوريم��ر، كما أن نقل 
ش��هادة عيس��ى بن مبارك الكبيسي لما 
عاصره بنفس��ه في إقلي��م الزبارة من أن 
إقليم الزبارة كان يسكن في محيطه عدد 
من القبائل التي كان��ت تعتبر من رعايا 
حاكم البحري��ن وتوابعها، قبل أن ينتقل 
م��ع والده وأس��رته بع��د الع��دوان عام 
1937م إل��ى البحرين، يعط��ي الوثائقي 

مصداقية. 
وتاب��ع : »أهم ما يمي��ز المحيط الخليجي 
كاف��ة أنه مك��ون م��ن قبائ��ل وعائالت 
تربطها م��ع بعضه��ا عالق��ات متجذرة 
وراس��خة، وأنهم جميعا يعلمون ما حدث 
في ه��ذه الحقب��ة الت��ي مازال��ت آثارها 
وشواهدها موجودة في كل مكان وهو ما 
يجعل تغير ه��ذه الحقائق من الصعوبة 

بمكان«.
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محمد حمادة

صالح العم

أحمد الجزاف

عصام ناصر

إبراهيم الدوي

حسين آل إسماعيل

فؤاد شويطر

د. هنادي الجودر

العرب في الزبارة سجلوا ملكياتهم بدائرة األراضي

فعاليات: تأسيُس الدولة الخليفية 
»دائرة األراضي« نظام إداري غير مسبوق بالمنطقة

إغالق مطعمين بالعاصمة 
أسبوعًا لمخالفة اإلجراءات االحترازية

أغلق��ت هيئة البحرين للس��ياحة والمعارض مطعمين 
بمحافظة العاصمة إداريًا لمدة أس��بوع بالتنس��يق مع 
إدارة التفتي��ش ب��وزارة الصناع��ة والتجارة والس��ياحة 
وإدارة الصح��ة العامة بوزارة الصحة، ومباش��رة اتخاذ 
اإلجراءات الالزمة إلحالة المطعمين للجهات القانونية، 
إث��ر رص��د مخالف��ات لإلج��راءات االحترازي��ة والتدابير 
الوقائية للحد من انتش��ار في��روس كورونا )كوفيد19( 

الصادرة من وزارة الصحة.
ج��اء ذلك بعد زيارة تفتيش��ية لمفتش��ي إدارة الصحة 
العامة بوزارة الصحة بقس��م مراقبة األغذية بالتنسيق 
والتعاون مع إدارة التفتيش ب��وزارة الصناعة والتجارة 
والسياحة، والهيئة، حيث بينت الهيئة أن غلق المنشآت 
الخاضعة لتصنيف الخدمات السياحية تم اتخاذه إداريًا، 
ومباش��رة اإلجراءات القانونية لمخالفة هذه المنشآت 
لإلج��راءات االحترازي��ة والتدابي��ر الوقائي��ة للحد من 

الفيروس.
وأوضح��ت الهيئ��ة أنه نظ��ًرا لمخالفة تلك المنش��آت 
لإلجراءات واالش��تراطات التنظيمية المنصوص عليها 
في القرار الوزاري رقم 51 لسنة 2020 بشأن االشتراطات 
الصحي��ة الواج��ب تطبيقها ف��ي المطاع��م والمقاهي 
الحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا )كوفيد19(، ورصد 
مخالفات للتعليمات الصادرة بهذا الش��أن تم تطبيق 

القوانين حيال هذه المنشآت.
ولفتت الهيئة إلى أن مأموري الضبط القضائي بقسم 
مراقبة األغذية، قاموا بالتنس��يق م��ع مأموري الضبط 
القضائي بإدارة التفتيش بالوزارة والهيئة، وتم ضبط 
مخالفات المنش��أة وغلقها إداريا لمدة أسبوع، تمهيدًا 

التخاذ اإلجراءات اإلدارية والقانونية بهذا الشأن.
وأكدت الهيئة، اس��تمرار الزيارات الميدانية للمنش��آت 
وبالتع��اون مع الجهات ذات العالقة للتأكد من تطبيق 
البروتوك��والت الوقائي��ة والصحية، مع التش��ديد على 
ضرورة االلت��زام باالحت��رازات في كافة ه��ذه المرافق 
للمس��اهمة ف��ي الح��د م��ن انتش��ار في��روس كورونا 

)كوفيد19(.

عبداهلل بن أحمد: عالقات تاريخية 
متميزة تجمع البحرين بالمملكة المتحدة

التق��ى وكيل وزارة الخارجية للش��ؤون السياس��ية 
د.الش��يخ عب��داهلل ب��ن أحم��د آل خليف��ة، أم��س 
س��فير المملك��ة المتحدة ل��دى مملك��ة البحرين 
رودي درامون��د، حيث أش��اد بالعالق��ات التاريخية 
والمتميزة الت��ي تجمع بين البلدي��ن الصديقين، 
وما تتس��م به م��ن متانة وقوة ف��ي ظل الحرص 
المتب��ادل عل��ى تعزيزه��ا وتنميتها ف��ي مختلف 
المج��االت. وأع��رب ع��ن ارتياحه للنتائ��ج الطيبة 
واإليجابية التي تمخضت عن اجتماع فريق العمل 

البحريني البريطاني المشترك بما يصب في صالح 
تحقيق المنافع والتطلعات المشتركة.

فيم��ا أعرب س��فير المملكة المتح��دة، عن تطلع 
بالده الستمرار تعزيز التعاون والتنسيق المشترك 
مع مملك��ة البحرين، في كافة المج��االت، متمنيًا 

للمملكة مزيدًا من التقدم واالزدهار.
وجرى خالل االجتماع اس��تعراض مجمل العالقات 
الثنائية، وسبل تعزيز التعاون المشترك في شتى 

المجاالت بين البلدين الصديقين.

سفير البحرين لدى إيطاليا 
يشارك في احتفال يوم األرض العالمي

قام��ت عمدة مدين��ة روم��ا فيرجينيا راجي، وس��فير 
مملك��ة البحرين لدى الجمهوري��ة اإليطالية د.ناصر 
البلوش��ي، وس��فير دولة إس��رائيل ل��دى الجمهورية 
اإليطالي��ة دورو إي��دار، بحضور رئي��س مجلس إدارة 
بيوباركو »Bioparco Di Roma« فرانسيكو بتريتي، 
 Bioparco« بغرس ش��جرة في حديقة حيوانات روما

di Roma«، بمناسبة يوم األرض العالمي.
وأك��د الس��فراء وعم��دة مدينة روما ف��ي كلمة، على 
أهمية هذه المناسبة والمبادرة التاريخية في التوقيع 

على مبادئ إبراهيم لنشر السالم والتعايش السلمي 
والوحدة بين كافة شعوب العالم.

ويأتي هذا االحتفال تأكيدًا على أهمية المس��ؤولية 
المجتمعية تجاه الحفاظ على الطبيعة، ونشر الوعي 
واالهتمام بالبيئ��ة الطبيعية لألرض، والدعوة لبيئة 
صحي��ة وآمنة وعالم مس��تقر. كم��ا أن التوقيع على 
مب��ادئ إبراهي��م هو ج��زء ال يتجزأ م��ن الحفاظ على 
األرض ومكوناتها من الحروب واالقتتال والصراعات 

التي تفتك باألرض ومواردها الطبيعية.
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خطة الستقطاب 15 مليون سائح في العام بعد الجائحة.. حميدان:

80٪ حجم »االستثمارات األجنبية المباشرة« في البحرين 
مريم بوجيري «

كش��ف الرئيس التنفي��ذي لمجلس 
التنمية االقتصادي��ة خالد حميدان 
وجود خطة لتنمية القطاع السياحي 
تهدف الس��تقطاب 15 مليون سائح 
ف��ي الع��ام بع��د الجائح��ة، مؤكدًا 
على بدء التعاف��ي االقتصادي خالل 
العام الجاري، مؤكدًا أن اس��تقطاب 
األجنبي��ة  لالس��تثمارات  البحري��ن 
ضع��ف  تمث��ل   FDI المباش��رة 
المتوس��ط العالم��ي بمع��دل أكثر 
م��ن دول الج��وار بما يع��ادل %80 
بمخزون اس��تثمار أجنب��ي قدره 31 

مليون دوالر.
ج��اء ذل��ك خ��الل اإليج��از اإلعالمي 
الحكومي الذي أقامه مركز االتصال 
مجل��س  م��ع  بالتع��اون  الوطن��ي 
التنمي��ة االقتصادي��ة، وال��ذي ت��م 
الحديث فيه حول دور االس��تثمارات 
االقتصادية  التنمية  في  المباش��رة 
للمملك��ة، حي��ث أك��د حمي��دان أن 
االس��تثمارات المباشرة سيكون لها 
أهمي��ة أكبر خالل المرحلة القادمة، 
س��يكون  االقتص��ادي  والتعاف��ي 
معتم��دًا عليها عالمي��ًا، منوهًا بأن 
نس��بة  عل��ى  س��تحافظ  المملك��ة 
تنافس��يتها ف��ي المنطق��ة كما أن 
التعاف��ي االقتص��ادي س��يبدأ خالل 
الع��ام الجاري بع��د اخ��ذ اللقاحات 
الالزم��ة وارتف��اع نس��ب التعاف��ي 
ي��ؤدي لتحس��ين ملحوظ ف��ي أداء 
المختلفة  االقتصادي��ة  القطاع��ات 
تأث��رًا  االكث��ر  القطاع��ات  منه��ا 

بالجائحة.
وأضاف ان البحرين كان تس��تضيف 
اكثر من 11 مليون سائح سنويًا قبل 
الظروف االستثنائية الحالية، مؤكدًا 
في رده على استفسارات »الوطن«، 
أن المجل��س يس��ير ف��ي خط��وات 
ثابت��ه مع قرب افتتاح جس��ر الملك 
فه��د كرابط حي��وي بي��ن البحرين 
والمملكة العربية السعودية، حيث 
أك��د أن عملي��ة نق��ل الس��لع عادت 
لطبيعته��ا م��ن ناحي��ة التصدي��ر 
واالستيراد والنقل، في حين أن غلق 
الجس��ر أدى للتأثي��ر على الس��ياحة 
لكن هناك استراتيجية في المجلس 

الس��تقطاب المستثمرين في قطاع 
الس��ياحة والذي��ن يتواص��ل معهم 
المجلس بش��كل دائم ولديهم نية 
المش��اريع  أن  لالس��تثمار، مؤك��دًا 
الحيوي��ة بالق��رب من الجس��ر منها 
ب��الج  ومش��روع  األراض��ي  تطوي��ر 
الجزائر ومشروعي الساحل و«ساوث 
س��يتي« س��تحقق النمو في القطاع 

السياحي خالل السنوات المقبلة.
أم��ا فيم��ا يتعل��ق ب��دور المجلس 
ح��ول البيئ��ة الرقابي��ة التجريبي��ة 
التي يش��رف عليها مصرف البحرين 
المركزي، بي��ن حمي��دان أن البيئة 
المذكورة خلقت الستقطاب شركات 
»الفينت��ك«  المالي��ة  التكنولوجي��ا 
حيث انطلقت الكثير من الش��ركات 
وزاولت عملها في األس��واق المحلية 
والعالمي��ة بعد اتخاذ البحرين مقرًا 
لها، ويعمل المجلس على تش��جيع 
تل��ك الش��ركات العاملة ف��ي قطاع 
المالية لالستفادة من  التكنولوجيا 
ه��ذه البيئ��ة، مؤكدًا عل��ى التفاؤل 
في المرحلة القادمة من اس��تحداث 
المصرفي��ة  للقواني��ن  المرك��زي 
 OPEN المفتوح��ة او بم��ا يس��مى
 »”BANKING REGULATIONS
والت��ي تعد من أهم النظم الرقابية 
والتي س��تضع مملك��ة البحرين في 
مصاف دول العالم كدولة سباقة في 
اس��تحداث ذلك النوع من القوانين، 
والتي ستسمح باستقطاب وتشجيع 
عدد أكبر من الش��ركات االستثماري 
األجنبي��ة والت��ي ستس��تفيد منه��ا 

لالنطالق من البحرين الى العالم.

وأش��ار حمي��دان إلى أن أه��م مهام 
المجلس هي استقطاب االستثمارات 
المباشرة إلى مملكة البحرين والتي 
تس��اهم في دعم التنوع االقتصادي 
وتحقيق أه��داف النمو المس��تدام، 
حي��ث يتم مس��اعدة المس��تثمرين 
ضمن ع��دة مراحل تش��مل الجدوى 
االقتصادي��ة لالس��تثمار م��ن خالل 
جم��ع المعلوم��ات وتحليله��ا لدعم 
اتخاذ القرارات المناس��بة في مجال 
االس��تثمار ف��ي مرحل��ة م��ا قب��ل 
التس��جيل من ناحية كلفة العمالة 
وحج��م الس��وق، ويتم التنس��يق مع 
الجه��ات المعنية لتقلي��ص مرحلة 
ما قبل التس��جيل، وذل��ك من خالل 
إرش��اد المس��تثمرين ومساندتهم 
س��وق  إل��ى  دخوله��م  لتس��هيل 
المملك��ة، إلى جانب تقديم خدمات 
الرعاية والمتابعة عن طريق الدعم 
المس��تمر للمس��تثمرين القائمين 
لتس��هيل نجاحهم وتشجيعهم على 
التوس��ع. وأوضح أن المس��تثمرين 
يهتم��ون ب��� 3 أم��ور رئيس��ة وهي 
والش��ركاء،  والكف��اءات  الربحي��ة، 
ولذلك يعمل المجل��س على تعزيز 
للمملك��ة  المس��تثمرين  ج��ذب 
م��ن خالل تعزي��ز ربحية الش��ركات 
عب��ر عدم ف��رض أي��ة ضرائب على 

الش��ركات، إلى جانب تعزيز نس��بة 
التملك األجنبية في تلك الش��ركات 
بنس��بة 100% ف��ي أغلب األنش��طة 
التجارية، كما أن الكلفة التشغيلية 
في المملكة تصل إلى نس��بة %43 
أقل من الدول المجاورة والمش��روع 
ال��ذي يتمركز ف��ي البحري��ن تكون 
ربحيت��ه أعلى م��ن أي دول��ة أخرى، 
إل��ى جان��ب تعزي��ز الكف��اءات من 
المحلي��ة  العامل��ة  الق��وة  خ��الل 
الماه��رة والدع��م الحكومي لتعزيز 
كفاءة الق��وة العامل��ة، كما يمكن 
ألي مس��تثمر واج��ه أي صعوبة في 
مزاول��ة عمله االس��تعانة ب� »فريق 
البحرين« م��ن خالل رب��ط أصحاب 
األعم��ال بصن��اع الق��رار المعنيين 

إليجاد الحلول المناسبة.
تتمي��ز  البحري��ن  أن  إل��ى  ولف��ت 
إنه��ا  حي��ث  متن��وع،  باقتص��اد 
 20 م��ن  اق��ل  خ��الل  اس��تطاعت 
عام��ًا تقليل نس��بة االعتم��اد على 
القطاع النفطي الذي اصبح يش��كل 
نح��و 20% م��ن النات��ج المحلي من 
القطاع��ات المس��اهمة ف��ي الناتج 
مبينًا  للبحري��ن،  اإلجمالي  المحل��ي 
مه��م  االقتص��ادي  التنوي��ع  أن 
بالنس��بة للمجل��س ولذل��ك يتركز 
دعمه على قط��اع الخدمات المالية 

والتصنيع والخدمات اللوجستية إلى 
جان��ب قطاع تكنولوجي��ا معلومات 
االتصال والتعليم والرعاية الصحية 

والعقارات والسياحة.
وبين أنه تم اس��تقطاب العديد من 
الش��ركات العالمية والت��ي اتخذت 
من البحرين مق��رًا لها، ومن ضمن 
قص��ص النج��اح بن��ك ABC  والذي 
يه��دف للتوس��ع ف��ي الخ��ارج خالل 
م��ن  وينطل��ق  المقبل��ة  المرحل��ة 
البحرين إلى جان��ب مصنع موندليز 
أكب��ر ش��ركات تصني��ع األغذية في 
العالم والتي اتخ��ذت من المملكة 
مقرًا لها تقوم بالتصنيع والتصدير 
م��ن المملك��ة للخ��ارج، ال��ى جانب 
االيرلندي��ة  الكلي��ة  اس��تقطاب 
ش��ركة  واس��تقطاب  للجراحي��ن 
خدم��ات أم��ازون وس��يتم التواصل 
مع العديد من الش��ركات العالمية 
خالل المرحلة المقبلة الستقطابهم 

للعمل بالمملكة.
وفيما يتعل��ق باألم��ن الغذائي بين 
وج��ود اس��تراتيجية وطني��ة س��يتم 
إقرارها بعد انتهاء دراس��تها وسيتم 
حينها إنتاج الغذاء محليًا والتقليل من 
نس��بة االس��تيراد الغذائي، ويتمحور 
دور المجلس في الترويج الس��تقطاب 

المستثمرين في هذا المجال.

كما أكد من جانب آخر بدء التفاوض 
مع الجانب اإلس��رائيلي للوقوف على 
الفرص المناس��بة التي تسمح ببدء 
االس��تثمار في البحرين، وقال: »من 
الصعب ف��ي هذه المرحل��ة تحديد 
أية مخرجات من تل��ك المفاوضات 
خصوصًا أن المسألة تتطلب العديد 
من الس��نوات على أق��ل تقدير ومن 
الصع��ب التوق��ع ما س��يكون عليه 
الوض��ع خ��الل الس��نوات المقبلة«، 
مبين��ًا ان منطقتن��ا تتناف��س م��ع 
المناط��ق األخرى حي��ث يجب عليها 
الدخول ف��ي التنافس��ية معتبرًا أن 
تعزيز التنافس��ية المحلية يعد أمرًا 
مفي��دًا، وق��ال: »نح��ن متفائل��ون 
بوجود قاع��دة اقتصادي��ة إقليمية 
تتجه للنمو االقتصادي متسارع في 
المس��تقبل ونحن نحاول االستفادة 
الموج��ودة  الف��رص  تل��ك  م��ن 
خصوص��ًا أن البحرين لديها س��جل 
حافل م��ن خ��الل النجاح ف��ي خالل 
لزي��ادة نس��بة  الماضي��ة  العق��ود 
االستثمار األجنبي المباشر«، مؤكدًا 
اإلعالن خالل األس��ابيع المقبلة عن 
نتائج االس��تثمار األجنبي المباش��ر 
مؤتم��ر  خ��الل  م��ن   2020 لع��ام 
األم��م المتح��دة المتح��دة للتجارة 

واالقتصاد والتنمية »يونيكتاد«.

بدء التعافي االقتصادي من الجائحة العام الجاري

البحرين تسبق دول العالم بـقوانين مصرفية مفتوحة يعلن عنها قريبًا

التفاوض مع الجانب اإلسرائيلي لتحديد فرص االستثمار في المملكة

 »االستثمارات المباشرة« ضعف المتوسط العالمي وتفوق معدل دول الجوار

مشاريع حيوية هامة تحقق النمو في القطاع السياحي األعوام القادمة

استقطاب المستثمرين في قطاع »األمن الغذائي« قريبًا

عودة طبيعية لعملية نقل السلع والبضائع عبر »الجسر«

20٪ مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي اإلجمالي 

31 مليون دوالر مخزون االستثمار األجنبي بالبحرين 

خالد حميدان

انتهاء مراحل المشروع بالربع الثالث من العام الجاري.. »األشغال«:

افتتاح شارع الشيخ زايد بـ3 مسارات في االتجاهين
أعلنت وزارة األشغال وش��ؤون البلديات والتخطيط 
العمراني عن افتتاحها ش��ارع الشيخ زايد من شارع 
الش��يخ س��لمان ش��رقًا إلى شارع الش��يخ خليفة بن 
س��لمان غربًا شرقًا بثالثة مس��ارات في االتجاهين، 
وذلك ضمن أعمال مشروع تطوير شارع الشيخ زايد، 
عل��ى أن يت��م االنتهاء من أعمال الطرق للمش��روع 
بجمي��ع مراحله ف��ي الربع الثالث م��ن العام الجاري 

.2021
وأضاف��ت الوزارة أنه تم اس��تحداث إش��ارة ضوئية 
جدي��دة عن��د الجهة الغربي��ة من مدرس��ة تدريب 
السياقة، وتس��مح بالحركة المرورية للقاطنين في 
المنطقة باالتجاه شرقًا إلى شارع الشيخ سلمان، ما 
يس��اهم بش��كل كبير في تخفيف االزدحام المروري 
عند تقاطع مجمع الرملي. ومع فتح الحركة المرورية 
على شارع الشيخ زايد في المسارات الثالثة وتحويل 
الدوارين إلى تقاطعات تدار بإشارات ضوئية وزيادة 
عدد المس��ارات عند التقاطعات، سوف تساهم هذه 
التحس��ينات ف��ي س��هولة التنقل على هذا الش��ارع 

الحيوي.

من جه��ة أخرى تجري أعمال اس��تكمال المش��روع 
على شارع الش��يخ زايد الش��مالي الممتد إلى شارع 
الش��يخ عيسى بن س��لمان ش��مااًل، حيث يتم إنشاء 
ش��بكة لتصري��ف مياه األمط��ار متزامنة مع إنش��اء 
شبكة لتصريف مياه الصرف الصحي، ومن ثم وضع 
طبقات الدفان للشارع والعمل متركز حاليًا عند دوار 
جامعة AMA والذي س��وف يتم تحويله إلى تقاطع 
يدار بإشارة ضوئية.وكانت الوزارة قد قامت مؤخرًا 
بتركيب إشارة ضوئية جديدة على شارع الشيخ زايد 
بتقاطعه مع شارع 12 بمنطقة عالي في المحافظة 
الش��مالية.يذكر أن الوزارة انتهت من تطوير الجزء 
األول من المشروع في نهاية شهر نوفمبر الماضي 
من ش��ارع 16 ديس��مبر ويمتد من شارع االستقالل 
ش��رقًا إل��ى طري��ق 3407، أم��ا القس��م الثاني من 
المش��روع الذي تم افتتاحه فيش��مل توسعة شارع 
الش��يخ زايد من مس��ارين إلى ثالثة مسارات بطول 
3.2 كم ويمتد من ش��ارع الشيخ س��لمان شرقًا إلى 
ش��ارع الش��يخ خليفة بن س��لمان غربًا، وأما القسم 
الثالث من المشروع، فهو توسعة شارع الشيخ زايد 

الش��مالي من مس��ارين إلى ثالثة مس��ارات بطول 
3.2 كم.  ويعد مش��روع توسعة ش��ارع الشيخ زايد 
من المش��اريع اإلس��تراتيجية المهمة على ش��بكة 
الطرق الرئيس��ة في المملكة، حيث يمثل الشريان 
الرئي��س لنق��ل الحرك��ة المروري��ة من ق��رى عالي 
وس��لماباد ومدينة زايد باتجاه ش��ارع الشيخ خليفة 
بن سلمان وصواًل إلى المنامة وبالعكس، باإلضافة 
إلى أن المش��روع سيساهم في سهولة الوصول إلى 
المنطق��ة التعليمية ف��ي مدينة عيس��ى ومعالجة 
االختناقات المرورية أمام مدرس��ة تدريب السياقة 
واس��تاد البحرين الوطني.كم��ا تعمل الوزارة ضمن 
المش��روع القائم على إنش��اء خط رئيس��ي للصرف 
الصحي بطول 1.2 كم الذي يبدأ من مشروع الرملي 
اإلسكاني ويمتد إلى شارع الشيخ عيسى بن سلمان، 
كم��ا يتضمن المش��روع إنش��اء محطة رف��ع لمياه 
الصرف الصحي بعم��ق حوالي 10 أمتار، إضافة إلى 
ذلك يش��تمل المشروع على إنش��اء شبكة لتصريف 
مي��اه األمطار وتركيب إنارة جدي��دة ووضع الحواجز 

الخرسانية للفصل بين المسارات .

»التنمية السياسية« يطلق النسخة 
الثالثة من »الوعي السياسي« للجمهور

أعلن معهد البحرين للتنمية السياسية عن إطالقه 
للنس��خة الثالثة من برنامج الوعي السياس��ي عبر 
تقنية االتصال المرئي عن بعد؛ بمش��اركة نخبة 
م��ن المتحدثي��ن؛ والذي يس��تهدف كاف��ة فئات 
المجتم��ع، حيث يمكن للس��ادة الجمه��ور الكريم 
التس��جيل بالبرنام��ج مجان��ًا عبر موق��ع المعهد 

 .bipd.org اإللكتروني
وأكدت المديرة التنفيذية لمعهد البحرين للتنمية 
السياس��ية إيمان فيصل جناح��ي، أنه وبعد النجاح 
الكبي��ر الذي حقق��ه البرنامج في نس��ختيه األولى 
والثانية، س��تتضمن النسخة الثالثة من البرنامج 
سلسلة من المحاضرات التوعوية متعددة المحاور 
موجه��ه لكاف��ة ش��رائح المجتم��ع، حي��ث يهدف 
البرنامج  إلى نش��ر الوع��ي والمعرفة بالمتغيرات 
الوطني��ة ف��ي مختلف الظ��روف وتعزي��ز مدركات 
األفراد بالثقافة السياسية بجميع جوانبها، إضافة 
إلى ترسيخ قيم المواطنة واالنتماء الوطني وتقبل 
الرأي اآلخر والحوار البناء، وبما يتوافق مع المسيرة 
التنموية الش��املة لحضرة صاح��ب الجاللة الملك 

حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البالد المفدى.
وأوضح��ت جناح��ي أن البرنام��ج يتضم��ن س��بع 

األكاديميي��ن  م��ن  نخب��ة  يقدمه��ا  محاض��رات، 
والخبراء ف��ي مختل��ف التخصصات؛ حي��ث يتناول 
مستش��ار ش��ؤون األمانة العامة للمجلس األعلى 
للم��رأة عز الدي��ن المؤيد، في المحاض��رة األولى 
موضوع »المرأة البحرينية ش��ريك فاعل في البناء 
والتطوي��ر«، أم��ا المحاض��رة الثانية فس��تتناول 
موض��وع »البح��وث والدراس��ات أس��اس التنمي��ة 
الش��املة«، ويقدمه��ا المدي��ر التنفي��ذي لمركز 
والدولي��ة  االس��تراتيجية  للدراس��ات  البحري��ن 
والطاقة )دراس��ات( الدكتور حمد إبراهيم عبداهلل، 
وس��يكون ضي��ف المحاض��رة الثالثة الس��يدة نور 
الخلي��ف، الوكيل المس��اعد للش��ؤون االقتصادية 
ب��وزارة المالي��ة واالقتص��اد الوطني، وس��تتناول 
»دور االقتص��اد في دعم العملي��ة التنموية«، أما 
»التعلي��م والتطوير لمس��تقبل واعد« فس��يكون 
محور المحاضرة الرابعة، وتقدمها السيدة لطيفة 
البونوظة، الوكيل المساعد للتعليم بوزارة التربية 

والتعليم. 
وأضافت جناحي أن البرنامج س��يتضمن أيضًا في 
محاضرت��ه الخامس��ة موضوع »تش��ريعات حرية 
ال��رأي والتعبير«؛ بمش��اركة المستش��ار مصعب 

بوصيب��ع، مدي��ر إدارة ال��رأي القانون��ي والبحوث 
بهيئة التش��ريع والرأي القانوني، وفي المحاضرة 
اهلل  م��ال  الدكت��ور  س��يقدمها  الت��ي  السادس��ة 
الحم��ادي، عضو مجل��س المفوضين المؤسس��ة 
الوطني��ة لحق��وق اإلنس��ان، وس��تتناول موضوع 
»تطوير النظام القانون��ي لتعزيز العدالة وحقوق 
اإلنس��ان«، وس��يختتم البرنامج بمحاضرة بعنوان 
»الرقابة على دس��تورية القوانين«، يقدمها عضو 

المحكمة الدستورية، القاضي عيسى الكعبي.
واختتمت جناحي أن البرنامج في نس��خته الثالثة 
يأت��ي محقق��ًا أله��داف المعهد، حس��ب م��ا ورد 
في مرس��وم إنش��ائه، والمتمثل في نش��ر ثقافة 
الديمقراطي��ة ودع��م وترس��يخ مفه��وم المبادئ 
الديمقراطي��ة الس��ليمة، نش��ر وتنمي��ة الوع��ي 
السياس��ي بين المواطنين وفًقا ألحكام الدس��تور 
ومب��ادئ ميثاق العم��ل الوطني، وتوفي��ر البرامج 
المتعلق��ة بالدراس��ات الخاصة بحقوق اإلنس��ان، 
وفق��ًا ألح��كام الدس��تور ومب��ادئ ميث��اق العمل 
الوطن��ي، إلى جان��ب تعزيز ونش��ر ثقاف��ة الحوار 
وتب��ادل ال��رأي، وإع��داد مؤهلي��ن لالنخ��راط في 

العمل السياسي.

 بن دينه: دعم كافة 
الجهود الدولية من أجل 

التقدم في ملف المناخ
أك��د المبع��وث الخاص لش��ؤون المن��اخ الرئي��س التنفيذي 
للمجلس األعلى للبيئة د.محمد بن دينه، حرص البحرين على 

دعم كافة الجهود الدولية من أجل التقدم في ملف المناخ.
ج��اء ذل��ك، أثناء مش��اركته، ف��ي اجتم��اع الطاول��ة الوزارية 
المس��تديرة لقمة القادة بش��أن تغير المن��اخ والذي نظمته 
الوالي��ات المتح��دة األمريكي��ة بحض��ور المبعوث الرئاس��ي 
الخ��اص للمناخ جون كي��ري لبحث تمهيد الطري��ق نحو قمة 

.»cop26« المناخ القادمة
وأش��اد بن دين��ه بالجه��ود الكبيرة الت��ي يبذله��ا المبعوث 
الرئاس��ي الخاص للمناخ من أجل توحيد الجهود الدولية نحو 
تعزيز التعاون االقتصادي، وتسريع التقدم في العمل للتكيف 

مع آثار تغير المناخ. 
وأش��ار إلى أن البحرين تتقدم بخط��وات ثابتة في العمل مع 
ملف تغي��ر المن��اخ، تنفيذا للتوجه��ات الس��امية من حضرة 
صاح��ب الجاللة المل��ك المف��دى، وبمتابعة ودع��م  صاحب 
الس��مو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حيث نفذت 
البحرين مجموعة واسعة من الخطط والدراسات االستراتيجية 
والمشاريع البيئية، التي تؤكد التزامها بالمواثيق واالتفاقيات 

الدولية المعنية بالحفاظ على البيئة ومواجهة تغير المناخ.
وأكد كيري، ترحيب بالده بمش��اركة جميع الدول ذات العالقة 
بمؤتم��ر األطراف في اتفاقي��ة المناخ، واالس��تماع إلى كافة 

المقترحات إلنجاح العمل في هذا الشأن.

 الساعاتي: تعزيز التعاون 
 مع روسيا في صناعة 

اللقاحات واألدوية
أع��رب س��فير مملك��ة البحرين لدى روس��يا االتحادي��ة أحمد 
الس��اعاتي، خ��الل لقائ��ه عضو مجل��س الدوما رئي��س لجنة 
الصحة في البرلمان الروس��ي النائب د.ألكسندر بيتروف، عن 
اعتزازه بعالقات التعاون القائمة بين مملكة البحرين وروسيا 
االتحادية، معربًا عن تطلعه لتعزيز التعاون بين البلدين في 
مجال صناع��ة اللقاحات واألدوية ونقل الخبرات الروس��ية في 

هذا المجال إلى الدول العربية الصديقة.
وأش��اد الس��اعاتي بما حققته روس��يا االتحادية من نجاح في 
مجال تصنيع تطعيم »سبوتنيك V« لمكافحة فيروس كورونا 
)كوفيد19(، مش��يرا إلى أن مملكة البحرين م��ن أوائل الدول 
الت��ي أجازت هذا التطعيم ووفرته للمواطنين والمقيمين بما 

يسهم في تحصين المجتمع من الفيروس والوقاية منه.
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وســـط زحام األحـــداث وتضادها، وعلى دوي قرع الطبول شـــرقا وغربا، يحق للمرء 
أن يتساءل “ما هي الحاجة العاجلة لإلنسانية في هذا التوقيت، السيما أن البشرية 
تعيش حالة من السيولة الجيوستراتيجية، ويتحرك قلب العالم من الغرب األوروبي 
إلـــى الشـــرق اآلســـيوي، وتبدو فـــي األفق عالمـــات لنظـــام عالمي مغاير فـــي طريقه 

لالنبالج من ظلمة فجر العقدين األولين من القرن الحادي والعشرين؟
الجـــواب باختصـــار غير مخل يتمحور حول كلمة واحدة، الســـالم، والذي يفهم على 
أنفـــع وأرفع معنى من خالل تأمل حـــال الحروب والصراعات المتفجرة حول العالم، 
حيـــث باتـــت الحروب أقـــرب على فداحتها، وســـوء عاقبتهـــا من الســـالم. باختصار 
يبـــدو أن عالمنـــا المعاصر ماض قدما في طريق مناف ومجاف لبناء ســـالم حقيقي، 
وبات هناك خوف من صراعات كونية كبرى في الطريق قد تشهد استخدام أسلحة 
الدمـــار الشـــامل. هل آفـــة حارتنا الكونية الحقيقية هي النســـيان كما أشـــار إلى ذلك 
أديـــب نوبـــل الكبير نجيب محفوظ، ذات مرة؟ يبدو بالفعل أن بشـــريتنا ال تتعلم من 
أخطائها الكبيرة والخطيرة، ونظرة بسيطة على الساحة الدولية، تكاد تحذر من أن 
أجواء الحرب العالمية األولى تخيم على الجميع مرة جديدة، مع الفارق في النتائج 
والتداعيات.  قبل مئة عام تقريبا، انطلقت شرارة الحرب العالمية األولى من النمسا، 
واليوم يتساءل أي مراقب محقق أو مدقق في األوضاع األممية، عن ما يجري في 
أوكرانيا، والحشود العسكرية على الجانبين، ما بين روسيا والناتو، والجميع يخشى 

من لحظة سخونة الرؤوس. لن تتشابه النهايات المؤلمة بين حصاد الحرب العالمية 
األولى، والثالثة لو جرت بها المقادير ال ســـمح هللا، فاألخيرة هذه يمكنها أن تحصد 
مـــن البشـــر والحجر أضعافـــا مضاعفة في ســـاعات، فيما يمضي كوكـــب األرض عبر 

الشتاء النووي. 
نقـــاط االلتهاب المتفجرة عديدة، ومنهـــا بحر الصين الجنوبي، حيث المواجهة تبدو 
حتميـــة بيـــن بكين وواشـــنطن، وكأننـــا أمام فخ ثيوســـيديديس من جديـــد، وصراع 
متجـــدد بيـــن أثينا وأســـبرطة قبل الميالد، ناهيـــك عن ما يجري فـــي إيران، ورفض 
لحظات التعقل والســـعي الحثيث وراء الســـالح النووي، مع األخذ في عين االعتبار 
المخاطـــر المحدقة بالمشـــهد جراء المواجهة مع الواليـــات المتحدة وغيرها ممن لن 

يسمح بحيازة هذا السالح.

يفتقد العالم السالم يوما تلو اآلخر، ومن أسف شديد لم تعد المواجهات  «
والحروب مادية، تقليدية، أو نووية، رغم السعي الحثيث من األقطاب الدولية 

لزخم ترساناتها النووية بالمزيد من األسلحة الجهنمية، فالصين على سبيل 
المثال تسعى لبناء حائط ردع نووي مكون من عشرة آالف رأس نووية جديدة، 

والروس يسابقون الريح في ابتكار صواريخ فرط صوتية، فيما الواليات 
المتحدة األميركية تزرع الفضاء بمدافع الليزر، ترقبا للمواجهات القائمة 

والقادمة. “المقال كامال في الموقع اإللكتروني”.

إميل أمين

البشرية والحاجة إلى السالم الدائم

القـــرار الـــذي اتخـــذه الرئيـــس األميركـــي جو بايـــدن بســـحب القـــوات األميركية من 
أفغانســـتان بشـــكل كامل بحلول الحادي عشر من سبتمبر المقبل ينطوي على تكلفة 
مرتفعة للغاية، ليس فقط بالنسبة لألمن واالستقرار في أفغانستان، إنما أيضًا لألمن 
اإلقليمـــي والدولي على حد ســـواء، خصوصـــا أن هذا القرار يأتي في ظل اســـتمرار 
الوضـــع الهـــش في البالد، وتنامـــي نفوذ حركة طالبان وســـيطرتها على أجزاء كبيرة 

من البالد.
االنسحاب األميركي من أفغانستان الذي يأتي بعد عقدين من هجمات الحادي عشر 
من سبتمبر 2001 جاء دون أية شروط مسبقة، ودون اتخاذ الترتيبات التي تضمن 
اســـتتباب األمن واالســـتقرار في البـــالد، والمضي قدمـــًا في اســـتكمال عملية إعادة 
بناء الدولة بمؤسســـاتها المختلفة، وهذا هو الخطر الحقيقي الذي يهدد أفغانســـتان 
في مرحلة ما بعد االنســـحاب، فتجارب التاريخ تشـــير بوضوح إلى أن هذه المرحلة 
تتطلـــب قـــوات كافية لحفظ األمن واالســـتقرار، والتصدي أليـــة تحديات أو مخاطر 
ناشـــئة أو محتملـــة، فضـــالً عن التوافـــق الدولي على خارطة طريـــق واضحة إلعادة 
البناء واإلعمار، وإحداث تنمية حقيقية تســـتجيب لتطلعات الشعب األفغاني وحقه 

في التنمية واألمن واالستقرار.
ورغم أن الواليات المتحدة قدمت العديد من التبريرات لخطوة االنســـحاب الكامل 
من أفغانســـتان، وأنها لن تسمح بتحولها مرة ثانية إلى بؤرة للجماعات والتنظيمات 
اإلرهابية العابرة للحدود كالقاعدة و”داعش”، إال أن الواقع يؤكد أن قرار االنسحاب 
جـــاء للخـــروج مـــن المســـتنقع األفغاني الصعـــب، وكأن التاريـــخ يعيد نفســـه، حينما 
انســـحب االتحـــاد الســـوفييتي مـــن أفغانســـتان عـــام 1989 بعـــد عشـــر ســـنوات من 

احتاللها.

الوضع الراهن في أفغانستان، ال يدعو إلى االطمئنان، وال يشير بوضوح إلى  «
أن الحكومة األفغانية قادرة على إدارة مرحلة ما بعد االنسحاب الصعبة، وال 

التعامل مع تحدياتها المختلفة، األمنية والسياسية واالقتصادية، خصوصا أن 
حركة طالبان تنظر إلى هذا االنسحاب بمنزلة نصر استراتيجي وخطوة مهمة 

من شأنها تعزيز نفوذها وسيطرتها على أفغانستان، وهذا هو المأزق الحقيقي 
الذي يواجه البالد حاليًا ومستقباًل، والسؤال الذي يطرح نفسه وبقوة: من 

سيكون المستفيد األكبر من هذا االنسحاب؟.

يوسف الحداد

االنسحاب األميركي من أفغانستان... من المستفيد؟

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

للتواصل: 17111483

المسلسالت الخليجية... مذابح فكرية وأخالقية
الموضوعـــات الغزيرة التافهة التـــي تتناولها الدراما الخليجية تســـتلزم 
تبويبـــا وتركيـــزا، بل البحث عن ســـبب هذا التبلد واالنحـــدار والتخلخل 
والشـــعوذة والســـقوط فـــي االنحـــالل واالبتعـــاد عـــن الطريـــق القويـــم، 
مسلسالت تقدم لوحة كاملة من التزييف والميوعة والسخافة، وتساهم 
بـــكل ما فيها فـــي مذابح فكرية وأخالقية، وهـــذا اإلحباط ليس عرضيا 
أو آنيـــا أو غريبـــا، بل ينغرس في عقلية المنتجيـــن وبعض كبار الفنانين 
أفقيا وعموديا الذين ابتعدوا عن رســـالة الفن الحقيقية وتحولوا تجارا 
يتحدثون عن البيع والشـــراء والمناقصات أكثر من حديثهم وتمســـكهم 
بمخاطبـــة المشـــاهد بأعمـــال تمتـــاز برنينها القـــوي وما تحملـــه من قيم 

ومبادئ وأصالة وكل المعاني المشرفة.
فـــي كل رمضـــان تظهـــر لنا طبعـــة جديدة مـــن المسلســـالت الخالية من 
المعنـــى والمضمون والبعيـــدة عن صميم حياتنا التـــي ال تعالج قضايانا 
المعاصـــرة من قريب أو بعيد، وطوافا ســـريعا عليها يؤكد هذه المســـألة 

وأتحـــدى أي أحـــد أن يقـــول إن تلك المسلســـالت ســـليمة “نصـــا وروحا 
وفكرا” ولها من األهمية اإلنســـانية والفنية، أتحدى أي أحد أن يقول إن 
تلك المسلسالت كتبتها أقالم جادة قادرة على اإللهام واإليحاء وقائمة 

على أعمدة وقواعد سليمة.
الواقع ولغته مسألة خطيرة وليس بمقدور أي كاتب أن ينقل ذلك الواقع  «

إلى الشاشة إال إذا كان قد تخطى الحدود العادية من اإلبداع كالكاتب 
والروائي أمين صالح الذي قدم لنا بفكره وخياله وشعوره أعماال درامية من 
العمق والقوة والغنى الفكري، وعبرت عن مجتمعاتنا بكل صدق، بل ونجح 

في إشراك المشاهد في التفسير والتحليل واالنتهاء إلى نظرة خاصة، 
لمعرفته التامة أن الدراما التلفزيونية من أخطر أدوات التعبير في العصر 

الحديث وال مجال لالجتهادات الغبية ورسم أي شيء وعرضه على الناس 
في الشاشة، ومع األسف اقتحمت بعض الفضائيات معابد اإلسفاف 

وقرعت أجراس الفوضى وقبلت شراء وعرض مسلسالت ولدت مدفونة 
أصال في مقابر الشياطين، ومتناثرة في دفقات تائهة تسبح في عالم آخر 

غير عالمنا.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

متعففون ولكن...
يظـــن البعـــض، ممـــن تتزاحم األطباق على ســـفرهم في مائـــدة اإلفطار، 
أن جميـــع البيـــوت واألســـر تنعم كما ينعمـــون من مائـــدة رمضانية، وأن 
مـــا تشـــتهيه أنفســـهم خالل ســـاعات الصـــوم، يمكـــن أن يشـــبع رغباتهم 
خالل ساعات اإلفطار، فهم قادرون على توفير مستلزمات المطبخ من 
مقاديـــر و”ماجلة”، لكـــن هذه الصورة غير واقعية، إن مـــا علمنا أن عدًدا 
ليس يســـيرا من األســـر بالكاد توفر ما ُيشـــبع جوعها، وأن شـــهر رمضان 
قد يكون ثقيالً بعض الشـــيء على كاهل األســـر الفقيرة التي تغيب عن 
موائدهـــا الكثيـــر بـــل جميع األطبـــاق الرمضانيـــة التي تعجز عـــن توفير 
مكوناتهـــا، وما يفطـــر القلب أن يكون بين تلك األســـر أطفال ال يعرفون 

األطباق الرمضانية إال عبر الصور وشاشات التلفاز.
إن كانـــت هناك شـــريحة مـــن الفقراء بيننا قبل عامين مـــن اليوم، ولنقل 
وبشكل أدق، قبل أزمة كورونا، فعلينا أن ندرك أن تلك الشريحة اتسعت، 
إن لم تكن قد تضاعفت، فهناك من فقد عمله، وهناك من خســـر تجارته، 
وهناك من تعرقل عمله البســـيط الذي كان يتكئ عليه في تيســـير أمور 
حياته، كســـواق التاكســـي وباصات المدارس وغيرهم ممن كانوا ضمن 

مستوري الحال وباتوا اليوم على أعتاب الفقر والعوز والحاجة.
الجمعيـــات الخيريـــة، والتي كانت تدعم بعض األســـر ماديـــًا أو عينيًا أو 
بكوبونـــات شـــراء، عليها مســـؤولية مضاعفـــة اليوم، عليهـــا أن ُتدرك أن 
ليـــس كل فقير قد يطرق بابهـــا، وأن المتعففين قد يكونون أكثر حاجة، 
لكن عزة أنفســـهم تمنعهم من التقدم لطلـــب الدعم! فعلى القائمين على 
تلـــك الجمعيات التـــي يصل عددها اليوم إلـــى 113 جمعية في المملكة، 
أن تمســـح المناطـــق التـــي تغطيهـــا، لدعـــم األســـر ليس فقط المســـجلة 
علـــى قوائمهـــا، بل األســـر التـــي باتت اليـــوم ضمن المعوزين ولو بشـــكل 
مؤقت إلى أن تعود الحياة إلى طبيعتها ويعودوا إلى ممارســـة أعمالهم 
البســـيطة التـــي كانـــت تكفيهم ُذل الســـؤال. نعـــم قد تكون مـــوارد تلك 
الصناديـــق محدودة، لكن مع المســـؤولية االجتماعية التـــي ُنعول عليها 

من المقتدرين يمكن أن تنجح في ذلك. 

ياسمينة: ليكن شهر خير على الجميع. «

ياسمين خلف
yasmeeniat@yasmeeniat.com

ال مجاملة بمصالح الناس

. يشكو الكثير من النواب عدم تجاوب الجهات الحكومية والخدمية 
مع الخطابات المرسلة من قبل مكاتبهم الخدمية، والتي تخص طلبات 
المواطنيـــن والمراجعين، هذه الظاهـــرة غير صحية، وتتطلب من رأس 
الهـــرم بهـــذه الجهة أو تلك الوزارة وضع آليـــة رقابة وتتبع دقيقة، لتتبع 
هذه الطلبات والنظر لها بعين االهتمام والتقدير واالحترام، ومحاســـبة 
المقصريـــن ومســـاءلتهم، وضمـــان عدم حـــدوث أي تهاون بهذا الشـــأن، 

والتذكير المستمر بأنه “ال مجاملة بمصالح الناس”.
. ُتقـــدم “المتاحـــف الشـــخصية” والتـــي منهـــا متحـــف عبـــدهللا باقـــر 
وصالح الحســـن وعلي مســـاعد وغيرهم من رجـــاالت الوطن األوفياء، 
الصـــورة واألثـــر الطيـــب عن البحريـــن وعـــن المنطقة العربيـــة ككل، لما 
تحتويه من مقتنيات نادرة ومميزة ومتنوعة، اســـتنزفت من أصحابها 

الجهد والوقت والمال الكثير.
هـــذه األيقونات الجميلة، تتطلـــب االلتفاتة والدعـــم والترويج من لدن 
هيئة الثقافة واآلثار، وأن ُتضاف بفخر إلى خارطة الســـياحة الوطنية، 
كإحـــدى العالمـــات الجاذبـــة والمروجة للمملكـــة في الداخـــل والخارج، 

فمتى سيرى هذا المشروع الخير النور؟
. لفـــت انتباهي أثنـــاء زيارتي أحد األقارب بالمستشـــفى العســـكري 
أخيـــرًا، والـــذي ُحـــددت به زيـــارة المرضـــى بشـــهر رمضان من الســـاعة 
الســـابعة وحتـــى الثامنة مســـاء، وجـــود عدد مـــن المرضى كبار الســـن، 

والذين ال يزورهم أو يسأل عنهم أحد. 
ومـــن بـــاب الواجـــب، ُقمت وألكثـــر من مـــرة، بالحديث معهم والســـؤال 
عنهم، كل على حدة، فكانت أحاديثهم – ولألسف - مخنوقة ومتقطعة، 
وأنفاسهم الهثة وصعبة، من الجحود وانقطاع صلة الرحم من ذويهم، 

أكثر من المرض ذاته، وال حول وال قوة إال بالله.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام
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