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تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بشأن تشكيل فريق عمل 
لدراسة، ومتابعة تنفيذ توصيات غرفة تجارة وصناعة البحرين التي 
وبين  بينها  المشتركة  االقتصادية  اللجنة  اجتماعات  خالل  عرضتها 
والتجارة  الصناعة  وزيــر  تــرأس  والسياحة،  والــتــجــارة  الصناعة  وزارة 
وتم  العمل،  لفريق  األول  االجتماع  الزياني  راشد  بن  زايد  والسياحة 
ومتابعة  دراسة  في  الفريق  عمل  وآليات  األطر  بحث  االجتماع  خالل 
التوصيات.  من جانبه أشاد وزير الصناعة بالمتابعة الدائمة والدعم 
الالمحدود الذي توليه الحكومة بقيادة سمو ولي العهد رئيس الوزراء 
البحرين  مملكة  القتصاد  المتكاملة  الــصــورة  ورســم  وتطوير  لدعم 

بشكله المتكامل، وتأكيد دور القطاع الخاص في العملية التنموية.
ونـــوه إلــى أهمية الـــدور الـــذي تــمــارســه غــرفــة الــتــجــارة فــي تعزيز 
مساهمة  مستوى  رفــع  في  والمساهمة  للمملكة  االقتصادي  الــواقــع 
ودورهــــا فــي تفعيل  الــقــطــاع الــخــاص فــي الــنــاتــج المحلي اإلجــمــالــي 

التعاون والعمل المشترك بين الغرفة والوزارة.
(التفاصيل على الصفحات االقتصادية) 
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البحرين  مملكة  في  المختصة  الجهات  زينل  يوسف  النائب  دعا 
إلى المسارعة في وقف الرحالت الجوية القادمة من الهند، في ظل 
ما يشهده هذا البلد من حالة طوارئ نتيجة تفشي سالالت متحورة 

جديدة من فيروس كورونا.
فحص  نتيجة  تثبت  شــهــادة  تقديم  بشرط  االكتفاء  أن  وأضـــاف 
كورونا مختبريا قبل ٤٨ ساعة من وقت المغادرة من ٣ دول هي الهند 
صعوبات  ظــل  فــي  وخصوصا  كافيا،  يبدو  ال  وبنجالديش  وباكستان 
تعتري آليات التحقق من الشهادات وما يرتبط بذلك من احتماالت 
التزوير. وشدد زينل على ضرورة منح السيطرة على الحالة الصحية 
في المملكة األولوية، وخصوصا مع االرتفاع المستمر في اإلصابات 
المسجلة يوميا وتخطي مجموع الحاالت القائمة حاجز الـ١٠ آالف 
حالة، وهو رقم غير مسبوق منذ دخول الفيروس البحرين في فبراير 
وقف  من  اإلمــارات  بينها  دول  عليه  أقدمت  ما  إلى  زينل  ولفت   .٢٠٢٠
اللقاحات  مرحلة  نعيش  «ونحن  قائال:  الهند،  مع  الجوية  للرحالت 
تتعاظم الحاجة إلى الحزم وإتمام متطلبات السيطرة على الفيروس 
الصدد  هذا  في  مشيدا  للسكان»،  المجتمعية  المناعة  مرحلة  ببلوغ 
العاملين  وجميع  للجائحة  للتصدي  الطبي  الوطني  الفريق  بجهود 
فــي الــصــفــوف األمــامــيــة مــن أجـــل تحقيق هـــذا الــهــدف الــــذي باتت 

البحرين أقرب إليه من أي وقت مضى.
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بــــوزارة  الــجــويــة  االرصــــــاد  ادارة  أعــلــنــت 
الـــمـــواصـــالت واالتــــصــــاالت حـــالـــة مـــن عــدم 
رعدية  بأمطار  مصحوبة  الطقس،  استقرار 
وهـــبـــات شـــديـــدة الـــســـرعـــة، بـــــدءا مـــن الــيــوم 

االثنين حتى يوم األربعاء المقبل.
وأشــارت إدارة األرصــاد إلى فرص مهيأة 
رعــديــة  تــكــون  قــد  متفرقة  أمــطــار  لتساقط 
أحــيــانــا وخــاصــة يــومــي الــثــالثــاء واألربــعــاء، 
وتـــكـــون مــصــحــوبــة بــهــبــات شـــديـــدة الــســرعــة 
المناطق  بعض  في  والغبار  لألتربة  مثيرة 

وتؤدي إلى ارتفاع أمواج البحر.
بــالــجــمــهــور  األرصــــــــــاد  إدارة  وأهـــــابـــــت 
وخــصــوصــا مـــرتـــادي الــبــحــر تــوخــي الــحــذر 
ومــتــابــعــة تــحــديــثــات الــنــشــرات الــجــويــة عبر 

القنوات الرسمية خالل هذه الفترة.
المملكة  أجــواء  أن  بالذكر  الجدير  من 
مازالت في فترة «السرايات»، إال أن تأثيرها 

كان ضعيفا جدا هذا الموسم. 
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أكــــد حـــضـــرة صـــاحـــب الـــجـــاللـــة الــمــلــك 
حــمــد بـــن عــيــســى آل خــلــيــفــة عــاهــل الــبــالد 
بكونها  تفخر  البحرين  مملكة  أن  المفدى 
نـــمـــوذجـــا لـــلـــتـــواصـــل والـــتـــســـامـــح والــعــيــش 
المشترك وتحتضن الجميع من دون تمييز 
والمحبة  للتعايش  بلدا  اهللا  بــإذن  وستبقى 
والشعوب  والــمــذاهــب  األديـــان  مختلف  بين 

القائم على احترام الجميع.
لعلماء  الــســامــي  الـــــدور  جــاللــتــه  وقــــدر 
الـــديـــن األفـــاضـــل فـــي مـــد جــســور الــتــعــايــش 
وتــــأكــــيــــد الــــقــــيــــم اإلنــــســــانــــيــــة الـــمـــشـــتـــركـــة 
النبيل  دورهـــــم  إلــــى  بـــاإلضـــافـــة  واالعــــتــــدال 
ونشر  الحنيف  اإلسالمي  الدين  خدمة  في 
القائمة  بثوابته  والتوعية  السمحة  تعاليمه 
ما  وكل  والمحبة  والوسطية  االعتدال  على 

فيه خير الجميع.
بقصر  جاللته  استقبال  لدى  ذلك  جاء 

الــصــافــريــة أمــــس ســمــاحــة الــســيــد عــبــداهللا 
الــغــريــفــي، يــرافــقــه عــــدد مـــن الــمــشــايــخ، إذ 
وأطيب  التهاني  خالص  جاللته  إلى  قدموا 
الكريم،  رمــضــان  شهر  بمناسبة  التبريكات 
ضـــارعـــيـــن إلـــــى الـــمـــولـــى ســبــحــانــه وتــعــالــى 
المناسبة  هـــذه  ويــعــيــد  جــاللــتــه  يــحــفــظ  أن 
المباركة على جاللته بدوام الصحة وموفور 
على  واألمــــــان  الــخــيــر  يـــديـــم  وأن  الــعــافــيــة، 
مملكة البحرين وشعبها العزيز بالمزيد من 

التقدم واالزدهار.
وقـــــد رحـــــب حـــضـــرة صـــاحـــب الــجــاللــة 
الشهر  بــهــذا  الــتــهــانــي  وبــادلــهــم  بــالــجــمــيــع، 
الفضيل، داعيا اهللا سبحانه وتعالى أن يعيد 
البحرين  شعب  على  الطيبة  المناسبة  هذه 
بالخير  الــغــالــيــة  أرضـــهـــا  عــلــى  والــمــقــيــمــيــن 

والبركات.
(صور أخرى ص٢)

الــعــربــيــة.نــت: كــشــف تــســجــيــل صــوتــي 
جــواد  اإليراني محمد  الــخــارجــيــة  لــوزيــر 
ظريف، في مقابلة كان من المقرر نشرها 
دوره  أن  الــحــالــيــة،  الــحــكــومــة  انــتــهــاء  بــعــد 
إن  قائال  الخارجية،  السياسة  فــي  مــعــدوم 
التي  المقابلة  في  وقال  «صفرا».  كان  دوره 
استمرت ٣ ساعات مع االقتصادي الموالي 
في  أجــريــت  الــتــي  لــيــالز،  سعيد  للحكومة 
مـــارس مــن الــعــام الــمــاضــي وحــصــل عليها 
معظم  إن  إنــتــرنــاشــيــونــال»،  «إيـــــران  مــوقــع 
هيكل وزارة الخارجية اإليرانية شأن أمني. 
كــمــا أشـــــار الـــوزيـــر اإليــــرانــــي إلــــى عــالقــتــه 
أبــدا  أتمكن  «لــم  قــائــال:  سليماني،  بقاسم 
في مسيرتي المهنية من القول لسليماني 
أن يــفــعــل شــيــًئــا مــعــيــنــا لــكــي أســتــغــلــه في 
الــدبــلــومــاســيــة». وأضـــــاف: «ســلــيــمــانــي كــان 
يفرض شروطه عند ذهابي إلى أي تفاوض 
أتمكن  لم  وأنــا  سوريا،  بشأن  اآلخرين  مع 

من إقناعه بطلباتي».
طلب  المقابلة،  مــن  الــجــزء  هــذا  وفــي 
ظــريــف مــن لــيــالز «أال يــنــشــر هـــذا الــجــزء 
بين  االختالف  وبشأن  أبــًدا».  المقابلة  من 
وضرورة  إيــران،  في  والدبلوماسية  الجيش 

تــــرك األمـــــور لــلــدبــلــومــاســيــيــن، قــــال وزيـــر 
الــخــارجــيــة اإليــــرانــــي: «لــقــد كــانــت ســاحــة 
المعركة هي األولوية بالنسبة إلى النظام».
وأشـــــــــار إلــــــى الــــعــــالقــــة بـــيـــن الـــحـــرب 
والـــدبـــلـــومـــاســـيـــة فــــي ســــيــــاســــات الـــنـــظـــام 
من  الكثير  أنفقنا  «لقد  قــائــال:  اإليــرانــي، 
نتمكن  حتى  النووي،  االتفاق  بعد  المال، 
الحربية  عملياتنا  فــي  قدما  المضي  مــن 

الميدانية».
(التفاصيل ص٩)
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| جاللة الملك خالل استقبال سماحة السيد عبداهللا الغريفي وعدد من المشايخ.

| محمد جواد ظريف.

أعــلــن السفير الــســعــودي لـــدى لــبــنــان ولــيــد بــخــاري أمـــس أن 
إجمالي ما تم ضبطه من مخدرات في المملكة مصدرها لبنان بلغ 

أكثر من ٦٠٠ مليون حبة مخدرة ومئات كيلوجرامات الحشيش.
وقال السفير السعودي إن «إجمالي ما تم ضبطه من المواد 
الــمــخــدرة والـــمـــؤثـــرات الــعــقــلــيــة الــتــي مــصــدرهــا لــبــنــان مـــن قبل 
ومئات  مخدرة  حبة  مليون   ٦٠٠ من  أكثر  بلغ  المخدرات  ُمهربي 

الكيلوجرامات من الحشيش خالل السنوات الست الماضية». 
وأضاف بخاري، عبر حسابه على تويتر، أن «الكميات التي يتم 

إحباط تهريبها كافية إلغراق الوطن العربي بأكمله بالمخدرات 
والمؤثرات العقلية وليس السعودية وحدها».

مــــن نـــاحـــيـــة أخــــــرى ذكـــــر تـــقـــريـــر أن بــــدايــــة إدخـــــــال مــعــامــل 
اندالع  عام  وهو   ٢٠١١ عام  في  لبنان  شرق  شمال  إلى  الكبتاجون 
الثورة السورية واالنفالت األمني الذي شهدته الحدود اللبنانية 
السورية، إذ نشطت عمليات تصنيع حبوب الكبتاجون في أماكن 
للحدود  المحاذية  األراضـــي  داخـــل  الــدولــة  سيطرة  عــن  خــارجــة 
إذ  دمشق،  وريــف  القصير  هي  المناطق  هذه  السورية.  اللبنانية 

أحكمت السيطرة عليها مجموعات تابعة للنظام السوري و«حزب 
مصنع   ٦٠ من  أكثر  إحصاء  تم   ٢٠١٧ عــام  وحتى  اللبناني،  اهللا» 
معظمها  المنشطة  الكبتاجون  حبوب  إلنتاج  وصغير  كبير  بين 
المتاخمة  الحدود  وعلى  الشمالي  اللبناني  البقاع  محافظة  في 
أمنية  قوى  من  لسيطرة  خاضعة  األراضــي  هذه  كانت  إذ  لسوريا، 
معروفة ومحسوبة على سوريا، بحسب تقرير لموقع «سكاي نيوز 

عربية».
(التفاصيل ص٨)

»``Hô©dG ø``WƒdG ¥Gô``ZE’ »``ØμJ ¿É``æÑd ø``e á``Hô¡ªdG äGQó``îªdG :á``jOƒ©°ùdG
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أصــــدر الــمــجــلــس األعـــلـــى لــلــصــحــة الئــحــة اشــتــراطــات 
عليها  والرقابة  الحكومية  الصحية  للمؤسسات  الترخيص 
الالئحة  عليها  تــســري  صحية  مــؤســســة  كــل  تــقــوم  أن  عــلــى 
بتوفيق أوضاعها خالل فترة ال تتجاوز ستة أشهر من تاريخ 
العمل بها على أن يقوم الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية 
لتنظيم المهن الصحية بتنفيذ أحكام القرار ويعمل به من 

اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.
الصحية  الــمــؤســســات  جــمــيــع  أن  الــالئــحــة  وأوضـــحـــت 
من  للترخيص  ألعمالها  مزاولتها  فــي  تخضع  الحكومية 
الــهــيــئــة، وذلـــك وفــقــًا لــألحــكــام واالشـــتـــراطـــات واإلجـــــراءات 
والــقــرارات  الــالئــحــة  وهـــذه  الــقــانــون  فــي  عليها  المنصوص 
الصادرة تنفيذا لها وتتقيد المؤسسسة الصحية الحكومية 
وال  لها،  الصادر  الترخيص  بحدود  ألعمالها  مزاولتها  في 
على  الحصول  بعد  إال  الصحية  خدماتها  تعديل  لها  يجوز 

ترخيص مسبق بذلك من الهيئة.
إقامة  يجوز  ال  أنــه  أكــدت  الترخيص  اشتراطات  وحــول 
أعمال تشييد أو بناء أو إضافة أي جزء إلى مباني ومنشآت 
قسم  أي  هــدم  أو  هدمها  أو  الحكومية  الصحية  المؤسسة 
منها أو إجراء أي تعديل فيها بالتوسعة أو التعلية أو الدعم 
ترتيبه  أو  العمل  فــي  أو  للبناء  الخارجي  الشكل  فــي  ســواء 
الداخلي، إال بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة 

وفقا لالشتراطات اآلتية:
المؤسسة  ومــنــشــآت  مــبــانــي  مــوقــع  يــكــون  أن  يــجــب    -١

الصحية الحكومية مناسبا ويسهل الوصول إليه.
يجب  الصحية،  المؤسسات  قرار  أحكام  مراعاة  مع    -٢
أن تتوافر في مباني ومنشآت المؤسسة الصحية الحكومية 
االشتراطات اإلنشائية والصحية والفنية ومتطلبات األمن 
والسالمة، وجميع األمور التشغيلية بما في ذلك الخدمات 

المساندة والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس.
٣-  يجب أن تتوافر في المؤسسات الصحية الحكومية 
الترتيبات الصحية والتجهيزات الفنية واألجهزة والمعدات 
كل  نــوع  بحسب  المجلس  مــن  بــقــرار  تحدد  –التي  الطبية 
والــمــواصــفــات  الــمــعــايــيــر  ألفــضــل  طــبــقــُا  وفئتها–  مــؤســســة 
بكفاءة  إنشائها  أغراض  لتحقيق  وذلك  المعتمدة،  الدولية 
سالمة  وكفالة  الصحية،  الــخــدمــات  جــودة  ولضمان  عالية 
مع  يتناسب  بما  بالمؤسسة  والعاملين  والجمهور  المرضى 

طاقاتها االستيعابية لعالج المرضى.
خاصة  صيدلية  بفتح  الترخيص  شــأن  فــي  تسري  ب- 
بقانون  المرسوم  أحكام  الحكومية  الصحية  المؤسسة  في 
الــصــيــدلــة  مــهــنــة  تــنــظــيــم  شـــأن  فـــي   ١٩٩٧ لــســنــة   (١٨) رقـــم 
مزاولة  وإجـــراءات  اشتراطات  والئحة  الصيدلية،  والمراكز 
ومصانع  الصيدلية  للمراكز  والــتــرخــيــص  الصيدلة  مهن 

األدوية والمستحضرات الصيدلية والمنشآت الدوائية.
المؤسسة  شؤون  تصريف  المسؤول  المدير  يتولى  كما 
فنيا  أعمالها  سير  عن  مسؤوال  ويكون  الحكومية  الصحية 

وإداريا ويتولى بوجه خاص اآلتي:
إنشائها  أغــراض  تحقيق  يكفل  بما  المؤسسة  إدارة    -١

بكفاءات عالية وضمان جودة الخدمات الصحية.
لدى  واالشــتــراطــات  الــمــؤهــالت  تــوفــر  مــن  التحقق    -٢
جــمــيــع الـــطـــواقـــم الــطــبــيــة والــفــنــيــة والــتــمــريــضــيــة الــعــامــة 
التدريب  وبرامج  الخطط  ودعم  توفير  ومتابعة  بالمؤسسة 

لها.
داخــل  بالمؤسسة  الموظفين  جميع  عمل  ضــمــان    -٣

نطاق مهنتهم بحدود صالحياتهم.
٤-  تمثيل المؤسسة أمام الهيئة بتزويدها عند طلبها 
بــالــمــلــفــات والــســجــالت والــدفــاتــر والــمــســتــنــدات والــبــيــانــات 
التي  المناسبة  الــمــدة  خــالل  وذلــك  الصحية  والمعلومات 
تحددها الهيئة، وذلك كله بالتنسيق مع السلطة المختصة 

التي تتبعها المؤسسة الصحية الحكومية.
القانون  بأحكام  بااللتزام  الكفيلة  التدابير  اتخاذ    -٥

وبهذه الالئحة والقرارات الصادرة تنفيذا لها.
من  عنها  المفوضين  أو  الهيئة  منتسبي  تمكين    -٦
للتحقق  والتفتيش،  والتقييم  المراجعة  بأعمال  القيام 
من تطبيق أحكام القانون بهذه الالئحة والقرارات الصادرة 

تنفيذًا لها.
يجب أن يتوافر في المؤسسة الصحية الحكومية العدد 
وذلك  والتمريضية،  والفنية  الطبية  الطواقم  من  الكافي 
وبما  توفرها  التي  الصحية  والــخــدمــات  تصنيفها  بحسب 

يتناسب وطاقتها االستيعابية لعالج المرضى.
متابعة  الــحــكــومــيــة  الــصــحــيــة  الــمــؤســســة  عــلــى  ويــجــب 
نشاط  أي  بــمــزاولــة  لهم  الــمــرخــص  مــن  لديها  الموظفين 
يتعلق بتقديم الخدمات الصحية في تجديدهم تراخيص 

مزاولتهم للمهنة.
الحكومية  الصحية  المؤسسة  على  يجب  أنه  وأضافت 
والمعلومات  البيانات  على  يحتوي  إلكتروني  سجل  إنشاء 
والتي  والتمريضية،  والفنية  الطبية  بطواقمها  الخاصة 

يصدر بتحديدها قرار من المجلس.
ويجب على المؤسسة الصحية الحكومية إنشاء سجل 
طبي إلكتروني يحتوي على البيانات والمعلومات الخاصة 

بمرضاها والمترددين عليها وترفق به تقاريرهم الطبية.
والمعلومات  البيانات  بتحديد  قــرارا  المجلس  ويصدر 
التي تدون في السجل والضمانات الالزم توافرها لحمايتها 
التي  والجهة  فيها  تتم  تغييرات  أي  وبيان  سريتها،  وحفظ 
قامت بها، واألشخاص المصرح لهم باالطالع على السجل.

السجل  هذا  في  المدونة  والمعلومات  البيانات  وتعتبر 
من  بـــإذن  إال  عليها  االطــــالع  أو  إفــشــاؤهــا  يــجــوز  وال  ســريــة 

النيابة العامة أو المحكمة بحسب األحوال.
وتــبــاشــر الــهــيــئــة الـــرقـــابـــة عــلــى الــمــؤســســات الــصــحــيــة 
والتفتيش  أدائــهــا  وتقييم  مــراجــعــة  طــريــق  عــن  الحكومية 
والسرعة  والسالمة  العالية  الكفاءة  لضمان  وذلــك  عليها، 
الـــالزمـــة والــفــاعــلــيــة فــي تــقــديــم الــخــدمــات الــصــحــيــة وفــقــاَ 
ألفـــضـــل األســـــس الــعــلــمــيــة ومــعــايــيــر الــمــمــارســة الــصــحــيــة 
المعتمدة في مملكة البحرين وأنها في سبيل تحقيق ذلك 
عليها القيام بجميع األعمال الرقابية وعلى األخص اآلتي:

الطبية  والــمــعــدات  اســتــيــفــاء األجــهــزة  ١-  الــتــأكــد مــن 
المعتمدة  الــدولــيــة  والــمــواصــفــات  للمعايير  المستخدمة 
واتـــخـــاذ اإلجــــــــراءات الـــالزمـــة والــمــالئــمــة لــضــمــان ســالمــة 
اســـتـــخـــدامـــهـــا وصـــيـــانـــتـــهـــا بـــمـــا يــحــقــق ســـالمـــة الــمــرضــى 

والمستخدمين.
والــفــنــيــة  الـــطـــبـــيـــة  الــــطــــواقــــم  أن  مــــن  الــتــحــقــيــق    -٢
الهيئة  من  لها  مرخص  المؤسسة  في  العاملة  والتمريضية 

بمزاولة المهنة وملتزمة بشروط وضوابط الترخيص.
٣-  التأكد من االلتزام بشروط ومعايير جودة الخدمات 

الصحية.
٤-  التحقق من استمرار توافر االشتراطات والمعايير 

الصحية والفنية ومتطلبات السالمة.

كـــمـــا تـــقـــوم الــهــيــئــة بــالــتــنــســيــق مــــع الـــمـــركـــز الــوطــنــي 
بمهام  بــالــمــجــلــس،  الــمــعــرفــة  وإدارة  الــصــحــيــة  للمعلومات 
الصحية  الــخــدمــات  جــــودة  لــضــمــان  والــتــقــيــيــم  الــمــراجــعــة 
مستويات  أعلى  لتحقيق  الحكومية  الصحية  بالمؤسسات 

األداء والفاعلية.
أ - تكون المراجعة والتقييم وفقا لمعايير تقييم جودة 
المؤسسات  أداء  قياس  مؤشرات  ونماذج  الصحية  الخدمات 

الصحية الحكومية واعتمادها.
وفقا  انتقائية  أو  شاملة  والتقييم  المراجعة  تكون  ج- 
المجلس  يضعها  التي  العمل  خطة  تقررها  التي  للقواعد 
عن  بتقرير  الحكومية  الصحية  المؤسسة  الهيئة  وتخطر 
ومستوى  الصحية  خدماتها  جــودة  وتقييم  مراجعة  نتائج 
األداء مشفوعا بمالحظات وتوصيات الهيئة، وعلى المؤسسة 
وما  والتوصيات  المالحظات  على  بــردودهــا  الهيئة  مــراعــاة 

اتخذته من إجراءات في شأنها.
الــمــؤســســات  دخــــول  المختصين  الــهــيــئــة  لــمــوظــفــي  د- 
الــصــحــيــة الــحــكــومــيــة وغـــيـــرهـــا مـــن الـــمـــحـــال ذات الــصــلــة 
الطبية  والــمــعــدات  األجــهــزة  وفــحــص  ومعاينة  لمعاينتها، 
على  واالطــــالع  الــســالمــة،  ومتطلبات  الفنية  والــتــجــهــيــزات 
الــمــلــفــات والـــســـجـــالت والـــدفـــاتـــر والــمــســتــنــدات والــبــيــانــات 

الموجودة بالمؤسسة.
في  نفسها  تــلــقــاء  مــن  تحقيقا  تــجــري  أن  ولــلــهــيــئــة   -
الــصــادرة  والــقــرارات  والــلــوائــح  القانون  ألحــكــام  مخالفة  أي 
شكاوى  أو  بــالغــات  مــن  تتلقاه  مــا  على  بــنــاء  أو  لــه،  تنفيذًا 
الصحية  المؤسسة  في  ارتكبت  قد  أنــه  من  للتحقق  جدية 

الحكومية مخالفة من عدمه.
- يـــجـــوز لــلــهــيــئــة أن تــطــلــب مـــن الــمــؤســســة الــصــحــيــة 
الحكومية جميع البيانات واإليضاحات والمستندات، وذلك 

إذا ارتأت أنها الزمة الستكمال التحقيق.
ما  على  بناء  أو  نفسها  تلقاء  مــن  للهيئة  تبين  وإذا   -
وشك  على  مخالفة  أن  جدية  شكاوى  أو  بالغات  من  تتلقاه 
تصدر  أن  فعليها  الحكومية،  الصحية  المؤسسة  في  الوقوع 
الفقرات (ب)  في  عليها  المنصوص  لإلجراءات  طبقا  أمرًا، 
و(ج) و(د) من هذه المادة، باتخاذ ما تراه ضروريا من تدابير 

تمنع وقوع المخالفة.
- على الهيئة قبل إصدارها األمر المشار إليه أن تخطر 

المؤسسة الصحية الحكومية كتابة باآلتي:
واألمارات  مخالفة،  يشكل  الذي  االمتناع  أو  الفعل    -١
والــــدالئــــل الــجــديــة الــتــي تــرجــح فـــي تــقــديــر الــهــيــئــة وقـــوع 

المخالفة.
٢-  األمر المزمع إصداره.

٣-  الــمــهــلــة الــمــحــددة لــلــرد عــلــى الــهــيــئــة بــشــأن األمــر 
المزمع اتخاذه.

- على الهيئة بحث أي رد يقدم إليها كتابة خالل المهلة 
المحددة.

- إذا لم ترد المؤسسة الصحية الحكومية خالل المهلة 
تصدر  أن  فعليها  للهيئة:  مقنعا  ردهــا  يكن  لم  أو  المحددة 
أمرا بتوجيه المؤسسة الصحية الحكومية إلى القيام بأي 
أعمال أو االمتناع عن أي أفعال، بغرض معالجة أو منع أو 

إزالة أسباب المخالفة.
بتنفيذ  الحكومية  الصحية  المؤسسة  تقم  لــم  إذا   -
الهيئة  تــحــدده  الــذي  الميعاد  خــالل  إليه  المشار  التوجيه 

لذلك، جاز لها رفع األمر إلى المجلس.
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الفقر:  «مكافحة  بعنوان  أبيض  كتابا  الصيني 
أبريل   ٦ تاريخ  في  ومساهمتها»  الصين  تجارب 
العظيم  الكفاح  مسار  فيه  ويسجل  الــعــام،  هــذا 
للشعب الصيني في القضاء على الفقر المدقع، 
ويستعرض ممارسة الصين وتجاربها وإجراءاتها 

في مكافحة الفقر.
البشري  للمجتمع  مــزمــن  بـــالء  الــفــقــر  إن 
يعد  بأسره.  العالم  يواجهها  مشتركة  وتحديات 
التخلص من الفقر حلما جميال لألمة الصينية 
للحزب  وهــدفــا  السنين  مــن  اآلالف  مــدى  على 
الشيوعي الصيني جيال بعد جيل. يتمثل أعلى 
تأسيسه  منذ  الصيني  الشيوعي  للحزب  هــدف 
جميلة.  حياة  إلى  الصيني  الشعب  تطلعات  في 
عــلــى مـــدى مــا يــزيــد عــلــى ٤٠ عــامــا مــضــت من 
تطبيق سياسة اإلصالح واالنفتاح، تخلص أكثر 
مــن ٧٠٠ مــلــيــون مــواطــن مــن الــفــقــر، مــا أسهم 
على  الفقر  مكافحة  من  بالمائة   ٧٠ من  بأكثر 
الـ١٨  الوطني  المؤتمر  ومنذ  العالمي.  الصعيد 
للحزب الشيوعي الصيني، اتخذت الصين تحت 
الصيني  الــشــيــوعــي  لــلــحــزب  الــمــركــزيــة  الــقــيــادة 
السياسات  مــن  سلسلة  جينبينغ  شــي  ونــواتــهــا 
واإلجراءات الخاصة، ونفذت أكبر وأقوى معركة 
خلص  ما  البشرية،  تاريخ  في  الفقر  لمكافحة 
سنويا.  الفقر  من  مواطن  ماليين   ١٠ من  أكثر 
أعلن الرئيس الصيني شي جينبينغ مؤخرا في 
على  القضاء  في  باإلنجازات  االحتفال  اجتماع 
في  كامال  انتصارا  حققت  قد  الصين  أن  الفقر 
المعايير  بموجب  المدقع  الفقر  ضد  معركتها 
في  فقير  مليون   ٩٨٫٩٩ تخلص  تم  إذ  الحالية، 
 ٨٣٢ من  الفقر  صفة  وإزالــة  الفقر،  من  األريــاف 

مقاطعة فقيرة و١٢٫٨ ألف قرية فقيرة. 
يمثل عدد السكان الذين تم تخليصهم من 
الفقر في الصين أكثر من ٧٠٪ في العالم خالل 
مكافحة  هــدف  الصين  وحققت  الــفــتــرة،  نفس 
المتحدة  األمــــم  «أجـــنـــدة  فــي  الــمــطــروح  الــفــقــر 
مــوعــده  قــبــل   «٢٠٣٠ لــعــام  الــمــســتــدامــة  للتنمية 
الــمــحــدد بـــــ١٠ ســـنـــوات، وهــــو عــالمــة فـــارقـــة في 
تاريخ األمة الصينية وتاريخ البشرية، مما يقدم 
في  الفقر  مكافحة  قضية  في  ضخمة  مساهمة 

العالم وتنمية البشرية وتقدمها.
الفقر  مكافحة  فــي  الصين  إنــجــازات  نــالــت 
اإلشــــــــادة الــــدولــــيــــة، إذ وجـــــه الـــســـيـــد أنــطــونــيــو 
إلى  رسالة  المتحدة  األمم  عام  أمين  غوتيريش 
مؤخرا  جينبينغ  شي  الصيني  الرئيس  فخامة 
هنأه فيها بنجاح الصين في معركتها ضد الفقر، 
مساهمة  قــدمــت  الصين  بــأن  غوتيريش  وأشـــاد 
التنمية  بــأجــنــدة  وصــفــتــه  مـــا  لــتــحــقــيــق  مــهــمــة 
وأكثر  أجمل  عالم  لبناء   ٢٠٣٠ لعام  المستدامة 
العادية  غير  اإلنــجــازات  هــذه  إن  قــائــال  ازدهــــارا، 
بــأســره،  الــدولــي  للمجتمع  وإلــهــام  بــأمــل  تــرجــع 
للحكومة  الــســيــاســي  االلــــتــــزام  أهــمــيــة  وتــظــهــر 
واستقرار سياساتها بالنسبة الى تحسين ظروف 
الفئات األشد فقرا وضعفا، ويؤكد فرصة نماذج 
التطوير التي يقودها وهي: االبتكار والخضراء 

واالنفتاحية، ما يخدم مصالح الجميع.
ال تستغني تنمية الصين عن العالم. بينما 
تقوم الصين بتعزيز عمليتها الخاصة لمكافحة 

للبلدان  دائــمــا الــمــســاعــدة  تــقــدم  فــإنــهــا  الــفــقــر، 
أرسلت  اآلن،  حتى  قــدراتــهــا.  حــدود  فــي  النامية 
الــصــيــن أكـــثـــر مـــن ٦٠٠ ألــــف عـــامـــل فـــي مــجــال 
دولية.  ومنظمة  دولة   ١٦٦ إلى  الدولية  المعونة 
الصين  نفذت  ســنــوات،   ١٠ من  أكثر  مــدى  وعلى 
الفقر  لمكافحة  المساعدة  مشاريع  من  عشرات 
مــع مــا يــقــرب مــن ٢٠ دولـــة نــامــيــة، وقــد استفاد 
بــشــكــل مــبــاشــر أكـــثـــر مـــن ٧٠ ألــــف شــخــص في 
برنامج  مــن  وإفريقيا  آســيــا  فــي  نامية  دولـــة   ١٤
«مــنــظــمــة األغـــذيـــة والـــزراعـــة (الـــفـــاو) والــصــيــن 
للتعاون بين بلدان الجنوب». بعد تفشي جائحة 
مجموعة  أعضاء  مع  الصين  عملت  كوفيد-١٩، 
العشرين على تنفيذ «مبادرة تأجيل سداد ديون 
 ،٢٠٢٠ عــام  نهاية  وبحلول  فــقــرًا»،  األشــد  الــدول 
بقيمة  نامية  لدول  الديون  مدفوعات  علقت  قد 
األعلى  القيمة  وهــي  دوالر  مليار   ٢٫١ إجمالية 
بــيــن أعــضــاء الــمــجــمــوعــة. كــمــا واصــلــت الصين 
لـ«الحزام  المشترك  البناء  بين  الترابط  تعميق 
لعام  الــمــســتــدامــة  التنمية  وأجـــنـــدة  والــطــريــق» 
التنفيذ  أن  العالمي  البنك  تقرير  أظهر   .٢٠٣٠
تساعد  قــد  والــطــريــق»  «الــحــزام  لمبادرة  الكامل 
الفقر  من  التخلص  على  شخص  ماليين   ٧٫٦
المدقع وتساعد ٣٢ مليون شخص للتخلص من 

الفقر المعتدل بحلول عام ٢٠٣٠.
اهتماما  تولي  البحرين  مملكة  أن  الحظت 
لعام  المستدامة  التنمية  أجندة  بتنفيذ  بالغا 
لمملكة  األول  الــطــوعــي  الــتــقــريــر  أظــهــر   .٢٠٣٠
البحرين حول تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 
األول  الــهــدف  تـــجـــاوزت  قــد  الــبــحــريــن  أن   ٢٠٣٠

للقضاء على الفقر بكل أشكاله.
أثــــبــــتــــت مــــمــــارســــة الــــصــــيــــن الــــبــــالــــغ عــــدد 
الفقر  مــكــافــحــة  فــي  نسمة  مــلــيــار   ١٫٤ ســكــانــهــا 
أن الــفــقــر يــمــكــن هــزمــه. تــحــرص الــصــيــن على 
فيه  بما  الــدولــي  المجتمع  مــع  العمل  مواصلة 
البحرين الصديقة على تعزيز التبادل والتعاون 
فـــي مــكــافــحــة الــفــقــر وتـــقـــديـــم حــكــمــة الــصــيــن 
المتمثل  العالم  هدف  تحقيق  في  ومساهماتها 
في القضاء على الفقر، وإقامة مجتمع المصير 

المشترك للبشرية سويا. 
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بقلم: 
السفير السيد أنور حبيب اهللا

سفير جمهورية الصين الشعبية لدى مملكة البحرين
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أكدت الدكتورة فاطمة حبيل 
اســـتـــشـــاريـــة طـــب عــائــلــة ورئــيــســة 
قــــســــم الـــــبـــــرامـــــج بـــــــــــإدارة تـــعـــزيـــز 
أهمية  الصحة  وزارة  في  الصحة 
تــشــديــد االلـــتـــزام بــكــل اإلرشــــادات 
الصحية  والــتــدابــيــر  االحــتــرازيــة 

الـــــوقـــــائـــــيـــــة وذلـــــــــــك مـــــــن خـــــالل 
عــــدم إقـــامـــة تــجــمــعــات بــمــنــاســبــة 
الــــقــــرقــــاعــــون فــــي شـــهـــر رمـــضـــان 
التجمعات  مــن  وغيرها  المبارك 
الـــمـــرتـــبـــطـــة بــــالــــتــــراث الــشــعــبــي، 
فمتطلبات المرحلة في الحفاظ 

عــلــى صــحــة األســـــرة والــمــجــتــمــع 
والــضــرورة،  األهــمــيــة  فــي  تسبقها 
المجتمعية  الــمــســؤولــيــة  فــالــيــوم 
أفراد  من  فرد  كل  عاتق  على  تقع 
للمساهمة  البحريني  المجتمع 
عبر االلــتــزام الــجــاد بــاإلجــراءات 

االحــــتــــرازيــــة لــلــحــد مــــن انــتــشــار 
 (١٩- (كـــوفـــيـــد  كــــورونــــا  فــــيــــروس 
والــتــقــلــيــل مــــن أعـــــــداد الـــحـــاالت 

القائمة وخفضها.
ونـــــوهـــــت الـــــدكـــــتـــــورة حــبــيــل 
التعليمات  كــل  اتــبــاع  ضـــرورة  إلــى 
عن  الــصــادرة  اإلرشــــادات  ومجمل 
للتصدي  الطبي  الوطني  الفريق 
لــــفــــيــــروس كــــــورونــــــا والــــــتــــــي مــن 
التباعد  بمعايير  االلتزام  أبرزها 
االجــــتــــمــــاعــــي فـــــي كـــــل األوقــــــــات 
التجمعات  واختصار  والمناسبات 
ضــمــن نـــطـــاق الــعــائــلــة الـــواحـــدة 
الكمامات  لبس  أهمية  مع  فقط، 
والخروج  اليدين  غسل  ومواصلة 
مـــن الـــمـــنـــزل لـــلـــضـــرورة وتــعــقــيــم 

األسطح باستمرار.
وحــــــــــذرت الـــــدكـــــتـــــورة حــبــيــل 
مــــــــــن مـــــــخـــــــاطـــــــر الـــــتـــــجـــــمـــــعـــــات 
المناسبات  هــذه  خــالل  العائلية 
خطرا  تشكل  والتي  االجتماعية 
عـــــلـــــى صـــــحـــــة وســـــــالمـــــــة أفـــــــــراد 
أن  مــؤكــدًة  البحريني،  المجتمع 
هــــذه الــتــجــمــعــات قـــد تــســهــم في 
الفئات  بين  خاصة  الــعــدوى  نقل 
في  المشاركة  خالل  سنًا  األصغر 
داعية  الشعبية،  االحتفاالت  هذه 
التجمعات  اختصار  إلى  الجميع 
المقيمة  الـــواحـــدة  األســـــرة  عــلــى 
فــــي نـــفـــس الــــمــــنــــزل والــمــحــيــط 
المعتاد  النطاق  فــي  االجتماعي 
الغبقات  إقامة  وعــدم  والمحدود، 
وتجنب  الــرمــضــانــيــة  والــمــجــالــس 

الزيارات المتبادلة.
فاطمة  الدكتورة  أشــارت  كما 
حـــبـــيـــل إلــــــــى أهــــمــــيــــة االلــــــتــــــزام 
بـــمـــســـؤولـــيـــة مـــجـــتـــمـــعـــيـــة ودعـــــم 
الــــجــــهــــود والــــمــــســــاعــــي الـــكـــبـــيـــرة 
الطبية  الـــكـــوادر  بــهــا  تــقــوم  الــتــي 
والــصــحــيــة بــالــصــفــوف األمــامــيــة 
مـــــــن خــــــــــالل عــــمــــلــــهــــا الــــــــــــدؤوب 
والـــــمـــــتـــــواصـــــل لـــحـــفـــظ ســـالمـــة 
والمقيمين  الــمــواطــنــيــن  جــمــيــع 
وتداعيات  مخاطر  من  بالمملكة 
فـــيـــروس كــــورونــــا، مـــؤكـــدًة ضــــرورة 
تكاتف وتعاون الجميع من خالل 
المضاد  التطعيم  بأخذ  المبادرة 
لـــفـــيـــروس كـــــورونـــــا ودعــــــم جــهــود 
للتصدي  الطبي  الوطني  الفريق 
لفيروس كورونا في سبيل تحقيق 
األهداف المنشودة والتصدي بكل 
والخطط  والطاقات  اإلمكانيات 

الممكنة لهذه الجائحة.

دعــــــت الـــــدكـــــتـــــورة جــمــيــلــة 
األمـــراض  استشارية  السلمان 
السلمانية  بمجمع  الــمــعــديــة 
الوطني  الفريق  وعضو  الطبي 
الـــطـــبـــي لـــلـــتـــصـــدي لـــفـــيـــروس 
المجتمع  أفـــراد  جميع  كــورونــا 
إلـــى أخـــذ الــتــطــعــيــم الــمــتــوفــر، 
شحنات  وصـــول  انــتــظــار  وعـــدم 
معينة،  تطعيمات  من  محددة 
فــــأخــــذ الـــتـــطـــعـــيـــم وااللـــــتـــــزام 
أفضل  االحترازية  بــاإلجــراءات 
وســيــلــة لــلــوقــايــة مـــن فــيــروس 
كورونا في الوقت الحالي وليس 
مــــن خـــــالل وقـــــف الـــســـفـــر إلـــى 
وجهات محددة، مشيرًة إلى أن 
واإلحــصــاءات  البيانات  تقارير 
الوبائية المسجلة مؤخًرا حول 
الهند  فــي  المتحور  الــفــيــروس 
ذكرت أنه تم اكتشاف الفيروس 
المتحور في الهند في ٢١ دولة 
وذلك  اآلن،  حتى  العالم  حــول 
الدولية  المبادرة  لبيانات  وفًقا 
لمشاركة بيانات اإلنفلونزا، وأن 
البريطاني  المتحور  الفيروس 

 ١٣٧ مــن  أكــثــر  فــي  اكتشافه  تــم 
دولة والجنوب أفريقي في أكثر 
 ٥٢ في  والبرازيلي  دولة   ٥٠ من 

دولة.
السلمان  جميلة  د.  وذكرت 
نشرت  قــد  عــالــمــيــة  وكــــاالت  أن 
بنجاح  تــنــبــؤهــا  تــؤكــد  دراســـــات 
كبح  فــي  المتاحة  التطعيمات 
أن  موضحًة  الفيروس،  انتشار 
دول العالم تشهد تحدًيا كبيًرا 
في مواجهة الفيروس وتبعاته، 
لـــــذلـــــك يــــجــــب الـــــتـــــعـــــاون مــع 

الــجــهــات الــمــعــنــيــة والــمــشــاركــة 
وطنية  ومسؤولية  فــاعــل  بـــدور 
حيث  الــفــيــروس،  على  للتغلب 
إنــنــا فـــي ســبــاق مـــع الــفــيــروس 
وتيرة  فــي  اإلســــراع  يتوجب  مــا 
الـــــحـــــصـــــول عــــلــــى الـــتـــطـــعـــيـــم 
لـــمـــواجـــهـــة ســــرعــــة االنـــتـــشـــار 
والـــتـــحـــور، وعــــدم الـــتـــهـــاون في 
الــــواجــــب الـــوطـــنـــي بـــااللـــتـــزام 
بـــــــــاإلجـــــــــراءات لـــحـــمـــايـــة قــــوة 
مملكة  فـــي  الــصــحــي  الـــنـــظـــام 
الــبــحــريــن، وعـــدم اخــتــاللــه كما 
بفقدانها  أخرى  دول  في  حدث 
الــــســــيــــطــــرة عــــلــــى الــــفــــيــــروس، 
العالمية  الدراسات  بأن  منوهة 
كشفت أن أغلب هذه التحورات 
قد  وبعضها  وجــوهــريــة،  كبيرة 
خــطــورة  أقـــل  الــفــيــروس  يجعل 
أخـــرى  تــــحــــورات  أن  حــيــن  فـــي 
للعدوى  تسببًا  أكثر  تجعله  قد 
يتوجب  لذلك  مقاومة،  وأكــثــر 
الـــحـــذر مــنــهــا وااللــــتــــزام الــتــام 
بــاإلجــراءات االحــتــرازيــة وعــدم 

التساهل بها.
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أكــــــد رئــــيــــس لـــجـــنـــة الــــشــــؤون 
الخارجية والدفاع واألمن الوطني 
الـــــمـــــهـــــنـــــدس مــــحــــمــــد الـــســـيـــســـي 
الجزيرة   قــــنــــاة  أن  الـــبـــوعـــيـــنـــيـــن 
أبناء  بين  الــعــداء  تسبب  القطرية 
الشعب الواحد، ولن نسمح لها بأن 
قطر،  في  أهلنا  وبين  بيننا   تفرق 
ما  القطرية  الــقــنــاة  ان  إلــى  الفــتــا 
الخبيث  نهجها  في  مستمرة  زالت 
والــــــــذي بــــــات مـــكـــشـــوفـــا لــلــجــمــيــع 
عـــبـــر ســـيـــاســـة الـــكـــيـــل بــمــكــيــالــيــن 
بـــبـــث األكــــــاذيــــــب الـــمـــســـتـــمـــرة عــن 
األوضــــــاع فـــي الــبــحــريــن فـــي حين 
تــغــض الــطــرف بــشــكــل صــــارخ عما 
في  وبــالــتــحــديــد  قــطــر  فــي  يحصل 
سجن قطر المركزي من انتهاكات 
انعدام  مع  النزالء   بحق  جسيمة 
يمثل  برلماني  مجلس  أي  وجـــود 

الــشــعــب ويــحــقــق رقــابــة جـــادة على 
إلــى  مــشــيــرا  التنفيذية  الــســلــطــات 
الـــجـــزيـــرة  قــــنــــاة  تـــمـــارســـه  مــــا  «ان 
بــمــوافــقــة الــســلــطــات الــقــطــريــة هو 
دول  عـــلـــى كــــافــــة  مـــكـــشـــوف  تــــآمــــر 
الخليج العربي والبحرين تحديًدا 
أمن  ويهدد  خبيثة  ألغراض  وذلك 

واستقرار المنطقة».
ولـــفـــت الــســيــســي الــبــوعــيــنــيــن 
في  الحقوقية  المنظومة  «ان  إلــى 
مملكة البحرين متكاملة ومتفردة 
في كافة جوانبها األمر الذي جعل 
المنظومة محال للفخر واالعتزاز 
واإلشـــــــــــــادة فـــــي كــــافــــة الـــمـــحـــافـــل 
الــــدولــــيــــة، فـــقـــد عــمــلــت الــمــمــلــكــة 
وباستمرار على تعزيز قدرتها على 
شــكــوى  ألي  الـــفـــوريـــة  االســتــجــابــة 
ذلك عبر تدشين عدد من اآلليات 

حقوق  وحــمــايــة  لتعزيز  الــوطــنــيــة 
كاألمانة  مستقل،  بشكل  اإلنــســان 
العامة للتظلمات ومفوضية حقوق 
الــســجــنــاء، والــمــؤســســة الــوطــنــيــة 
لـــحـــقـــوق اإلنـــــســـــان وذلـــــــك غــيــض 
مـــن فــيــض مـــن الــمــؤســســات الــتــي 
بتعزيز  وتعنى  المملكة  بها  تزخر 
حـــقـــوق اإلنــــســــان فـــي الــبــحــريــن».  
التي  الــوطــنــيــة  اآللـــيـــات  «ان  وأكــــد 
تتفوق  الــبــحــريــن  مــمــلــكــة  تملكها 
تملكه  ما  كل  على  صالحياتها  في 
بحقوق  تعنى  مؤسسات  مــن  قطر 
معدومة  تكون  تكاد  والتي  اإلنسان 
نفسه  الــوقــت  فــي  مبديا  الــتــواجــد، 
التآمر  حــيــال  الــشــديــد  «اســتــغــرابــه 
والــــتــــحــــريــــض الــــــواضــــــح لـــلـــقـــنـــاة 
القطرية   الــســلــطــات  وبـــمـــوافـــقـــة 
المستمر  عملها  خــالل  مــن  وذلــك 

في نشر المعلومات المغلوطة عن 
البحرين  فــي  الحقوقية  األوضـــاع 
حين  فــي  العربي,  الــخــلــيــج  ودول 
حقيقة  تتجاهل  الجزيرة  قناة  ان 
قطر - ال  لها -  الراعية  الدولة  ان 
ديموقراطيا  مجلسا  حتى  تملك 
يــمــثــل مــن خــاللــه الــشــعــب، وفــاقــد 
فــقــد  ومــــــــن  يـــعـــطـــيـــه  ال  الــــــشــــــيء 
يحق  ال  أرضــه  فــي  الديموقراطية 

له ان يتحدث عنها خارجها».
الـــــحـــــمـــــالت  «إن  وأضـــــــــــــــــاف 
الـــمـــســـتـــمـــرة مـــــن قــــنــــاة الـــجـــزيـــرة 
الــــقــــطــــريــــة تـــــحـــــديـــــدا، تـــتـــجـــاهـــل 
لما  نتيجة  الحقوقية  االنتهاكات 
تــعــرض لـــه الــبــحــارة الــبــحــريــنــيــون 
معاملة  ســوء  من  قطر  سجون  في 
من  وحرمانهم  اإلنسانية  وانــعــدام 
أبــــســــط حـــقـــوقـــهـــم فــــي الــمــعــيــشــة 

تعذيبهم  إلــى  باإلضافة  والنظافة 
دون  طـــويـــلـــة  لـــفـــتـــرات  وســـجـــنـــهـــم 
مــحــاكــمــة عـــادلـــة، وأيـــضـــا واصــلــت 
قـــنـــاة الـــجـــزيـــرة الـــقـــطـــريـــة دورهـــــا 
دول  على  والــتــآمــر  التحريض  فــي 
ورسائلها  سمومها  وبــث  المنطقة 
المكشوفة  والممنهجة  المتعمدة 
بــمــعــلــومــات وبـــيـــانـــات خــاطــئــة عن 
مملكة  في  اإلنسان  حقوق  أوضــاع 

البحرين».
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اعـــتـــرف آســـيـــوي بــحــيــازتــه 
بهدف  المخدر  الحشيش  زيــت 
نفس  فــي  معترفا  بــه،  االتــجــار 
الـــوقـــت أنــــه كــــان يــغــش زبــائــنــه 
بــــإضــــافــــة بـــعـــض أنـــــــــواع زيـــــوت 
الـــطـــعـــام إلـــــى زيـــــت الــحــشــيــش 
بــهــدف زيــــادة الــكــمــيــة واألربــــاح 

في نفس الوقت.
كشفت  الــتــحــريــات  وكـــانـــت 
ســنــة   ٢٦ آســـــيـــــوي  قـــــيـــــام  عـــــن 
المخدرة  الــمــواد  فــي  بــاالتــجــار 
وتــــبــــيــــن أنــــــــه حــــــــذر جــــــــدا فــي 
المصادر  أحــد  ان  إال  تعامالته 
الــــســــريــــة تـــمـــكـــن مـــــن تــوطــيــد 
عــــالقــــتــــه بــــالــــمــــتــــهــــم واتــــفــــقــــا 
فـــي أحــــد الــــمــــرات عــلــى شـــراء 
الــمــصــدر الــســري لــزيــت مخدر 

الحشيش الذي تبين أنه جلبه 
مــن بــلــده اثــنــاء مــا كــان يقضي 
على  االتفاق  تم  حيث  اجــازتــه، 
مقابل  الــزيــت  مــن  كمية  شـــراء 
موعد  تــحــديــد  وتـــم  ديـــنـــارا   ٦٠
المتهم  أن  إال  الــلــقــاء  ومـــكـــان 
تراجع عن تنفيذ االتفاق خوفا 

من ضبطه.
واســـــتـــــطـــــاعـــــت الــــمــــصــــادر 
المتهم،  مكان  تحديد  السرية 
حــيــث تــوجــهــت قـــوة أمــنــيــة الــى 
مــكــانــه وتـــم ضــبــطــه بــحــوزتــه ٧ 
زجـــاجـــات مـــن الـــزيـــت الــمــخــدر 
و٤ أكـــيـــاس بــهــا مــخــدر الــشــبــو، 
وبــــالــــتــــوجــــه إلــــــى مـــســـكـــنـــه تــم 
الـــعـــثـــور عـــلـــى مــــــواد تــســتــخــدم 
فــي تــعــاطــي الـــمـــواد الــمــخــدرة، 

المتهم  على  القبض  تم  حيث 
الــــذي اعــتــرف بــأنــه جــلــب زيــت 
الـــحـــشـــيـــش مـــــن بــــلــــده مــطــلــع 
الــعــام الــحــالــي داخــــل أغــراضــه 
وكانت  الشخصي  الستخدامه 
قـــام  مـــلـــي   ٣٠ تــــقــــارب  الــكــمــيــة 
إال  ديــنــار،   ١٠٠ بمبلغ  بشرائها 
أن أحد األشخاص من جنسية 
آسيوية أخرى أخبره بأنه يمكن 
ويستفيد  الزيت  ذلــك  يبيع  أن 
كان  حيث  طائلة،  بمبالغ  منه 
بقيمة  مــلــي   ٢ الــزجــاجــة  يبيع 
ونفذ  ديـــنـــارا،  و٨٠   ٥٠ بــيــن  مــا 
تـــلـــك الـــعـــمـــلـــيـــة أكــــثــــر مــــن ١٥ 
عليه.  القبض  تــم  أن  إلــى  مــرة 
استطاع  بأنه  المتهم  واعــتــرف 
زيــــادة كــمــيــة زيـــت الــمــخــدر عن 
طـــريـــق إضـــافـــة زيــــت الــزيــتــون 
عـــلـــيـــه وبــــعــــض زيـــــــوت الــطــبــخ 
بـــهـــدف زيـــــــادة الــكــمــيــة وزيــــــادة 
يعرف  أنــه  الــى  مشيرا  األربـــاح، 
تــلــك الــطــريــق مـــن بــلــده حيث 
المتهم  الـــى  الــنــيــابــة  نـــدت  أس 
 ٢٠٢٠ ديسمبر  غــضــون  فــي  أنــه 
بدائرة أمن محافظة العاصمة 
حاز وأحرز وباع بقصد االتجار 
مـــــادة الــحــشــيــش الـــمـــخـــدر في 
غـــيـــر األحـــــــــوال الـــمـــصـــرح بــهــا 
قانونا، ثانيا حاز وأحرز بقصد 
الــــتــــعــــاطــــي مـــــــــادة الـــحـــشـــيـــش 
الــمــخــدر والــمــؤثــر الــعــقــلــي في 
غـــيـــر األحـــــــــوال الـــمـــصـــرح بــهــا 
المحكمة  قـــررت  فيما  قــانــونــا، 
المتهم  محاكمة  جلسة  تأجيل 
إلــــــى ٣ مــــايــــو لــــنــــدب مــحــامــي 

للدفاع عن المتهم. 
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أبــــريــــل   ٢٦ الـــــمـــــوافـــــق  اإلثــــنــــيــــن  الـــــيـــــوم 
الملكية  يـــوم  بمناسبة  فــيــه  الــعــالــم  يحتفل 
الــفــكــريــة، وقـــد فــرضــت جــائــحــة كـــورونـــا على 
كما  تماما  جــديــدة،  تحديات  المناسبة  هــذه 
وقد  الــدولــيــة،  المناسبات  كــل  على  فرضتها 
لما  التحدي  هذا  استثمار  اإلنسان  استطاع 
فــيــه الــنــفــع والــخــيــر، ولــذلــك جـــاء شــعــار يــوم 
(الشركات  بعنوان  العالمي  الفكرية  الملكية 
الــصــغــيــرة والــمــتــوســطــة.. نــقــل أفـــكـــارك إلــى 
الـــســـوق) بــهــدف تــشــجــيــع االبــتــكــار واإلبـــــداع 

الفكري والتجاري.
بـــوزارة  إدارة  لدينا  البحرين  مملكة  فــي 
الصناعة تعنى بهذا الشأن، وهي إدارة التجارة 
في  ودورهـــا  الصناعية،  والملكية  الخارجية 
حماية الملكية الفكرية في البحرين، ولربما 
الملكية  حــمــايــة  مــســألــة  أن  الــبــعــض  تــصــور 
الــفــكــريــة مــســألــة تــــرف وهـــامـــشـــيـــة، ولــيــســت 
أهمية  يؤكد  الواقع  أن  إال  وضرورية،  أساسية 
خاصة  وحمايتها،  الفكرية  الملكية  مسألة 
المنطلق  هـــذا  مــن  االقــتــصــادي.  الــشــأن  فــي 
نصف  مــن  أكثر  منذ  البحرين  مملكة  سعت 
قـــرن إلـــى تــوفــيــر الــعــدالــة لــلــمــبــدع، فــي كافة 
مـــجـــاالت الـــحـــيـــاة، لــلــتــحــفــيــز عــلــى االبــتــكــار 
حقوقهم،  وحفظ  المواطنين  بين  واالختراع 
وذلك عن طريق سن قوانين الملكية الفكرية 
للمبدعين  الــقــانــونــيــة  الــحــمــايــة  تكفل  الــتــي 
جهودها  البحرين  كثفت  كما  والمبتكرين. 
فـــــي تــــعــــديــــل وإصـــــــــــدار تــــشــــريــــعــــات جــــديــــدة 
موجة  لــتــواكــب  الــفــكــريــة،  الملكية  لــقــوانــيــن 
والمتغيرات  العالمية،  التكنولوجية  الــثــورة 

االقتصادية، وترتقي باالقتصاد الوطني. 
وتـــواصـــل مــمــلــكــة الــبــحــريــن الــمــضــي في 
الــســيــاســات واإلصــــالحــــات الـــتـــي تـــركـــز على 
االقتصاد، القائم على المعرفة ويعتمد على 
اإلبــداعــيــة،  والــمــخــرجــات  المبتكرة  األســــواق 
التي تستخدم حقوق الملكية الفكرية، حيث 
الصغيرة  الشركات  تمكين  إلــى  ذلــك  سيؤدي 
والـــمـــتـــوســـطـــة وغـــيـــرهـــا مــــن الــــشــــركــــات فــي 
المزيد  إنشاء  لمتابعة  القطاعات،  مختلف 
عن  وحمايتها  الملموسة،  غير  األصـــول  مــن 

طـــريـــق تــســجــيــل حـــقـــوق الــمــلــكــيــة الــفــكــريــة 
التابعة لها. 

وحـــالـــيـــا نــشــهــد جــــهــــودا كـــريـــمـــة ومـــســـاع 
فاعلة من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
لــمــواصــلــة وضـــع خــطــط اقــتــصــاديــة، تــواكــب 
التنمية  وأهـــــداف  الــدولــيــة  الــتــنــمــيــة  أجــنــدة 
الملكية  استخدام  إلــى  وتهدف  المستدامة، 
الـــفـــكـــريـــة كــــــــأداة لــلــســيــاســة الـــعـــامـــة لــبــنــاء 
استراتيجيات وطنية تعزز االبتكار، وبالتالي، 
بإطالق  األعــمــال  ورواد  للمبتكرين  السماح 
الـــعـــنـــان إلبــــداعــــاتــــهــــم وحـــمـــايـــة مــلــكــيــاتــهــم 
الفكرية، وتحفيز األصول غير الملموسة في 
المنافسة  ستحول  والتي  الوطنية،  األســواق 
إلى اقتصاد وطني مبتكر قائم على المعرفة، 
ُيمكن من خالله رفع مستوى مؤشر االبتكار 

لمملكة البحرين على المستوى الدولي.
والـــتـــجـــارة  الــصــنــاعــة  وزارة  أن  شـــك  وال 
الخارجية  التجارة  بــإدارة  متمثلة  والسياحة 
حث  باستمرار  تــواصــل  الصناعية  والملكية 
األعـــمـــال  ورواد  والـــمـــبـــتـــكـــريـــن  الـــمـــبـــدعـــيـــن 
حماية  أنظمة  عبر  بالتسجيل  لتشجيعهم 
الــمــلــكــيــة الــصــنــاعــيــة – الــعــالمــات الــتــجــاريــة 
والــتــصــامــيــم الــصــنــاعــيــة وبــــــراءات االخـــتـــراع 
المتوفرة  اإللكترونية  الــخــدمــات  خــالل  مــن 
على مــوقــع الــــوزارة اإللــكــتــرونــي، مــع اإلشـــارة 
بــأن مــن أهــم وأبـــرز الــخــدمــات الــتــي تقدمها 
الصناعية  والملكية  الخارجية  التجارة  إدارة 
هــي خــدمــات الــعــالمــات الــتــجــاريــة، وبــــراءات 
االخــــتــــراع، والــــرســــوم والـــنـــمـــاذج الــصــنــاعــيــة، 

ورقابة الملكية الصناعية االلكترونية.
وكم نتمنى أن نشهد المزيد من الجهود 
والمبدعين  المخترعين  وتشجيع  لتكريم 
وأصــحــاب بـــراءة االخـــتـــراع، ســـواء فــي الشأن 
الــــفــــكــــري والــــعــــلــــمــــي، وكـــــذلـــــك فـــــي الـــشـــأن 
االقتصادي وريادة األعمال، وخاصة أصحاب 
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ألن في ظل 
جائحة كورونا: ((يصبح دعم هذه المؤسسات 
الخيارات))..  من  خيارا  وليس  وطنيا،  واجبا 
في  التجارة  وزيــر  سعادة  من  نتمناه  ما  وهــذا 

اليوم العالمي للملكية الفكرية.  

malmahmeed7@gmail.com
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اإلداريــــة  المحكمة  الـــى  بحريني  لــجــأ 
 ٥٠ مــن   يــقــرب  مــا  الســتــرداد  سعيا  الكبرى 
المكاتب  ألحــد  عــربــونــا  دفعهم  ديــنــار  ألــف 
حمد  بمدينة  منزل  شــراء  بهدف  العقارية 
إال أنه تعرض لعملية احتيال، حيث استولى 
ولم  العربون  مبلغ  على  بالمكتب  الموظف 
جنائي  حــكــم  وصـــدر  الــشــراء  عملية  يتمم 
بإدانته، وبناء على الحكم الجنائي النهائي 
الـــصـــادر أمــــرت الــمــحــكــمــة اإلداريــــــة بــإلــزام 
الــمــوظــف رد ٤٤ ألــف ديــنــار بــاإلضــافــة إلى 
أمرت  كما  للمدعي،  تعويضا  دينار  آالف   ٥
صاحب المكتب بدفع المبلغ متضامنا مع 
المتبوع  مسؤولية  على  تأسيسا  الموظف 

عن اعمال تابعيه.
الــثــمــيــن  مـــكـــتـــب  ان  الــــمــــدعــــي  وقــــــــال 
الـــعـــقـــاري عــــرض عــلــيــه أن يــبــيــع لـــه احــد 
مبلغ  مقابل  حمد  بمدينة  الكائنة  المنازل 
العقار  معاينة  وبــعــد  ديــنــار،   ١٣٤٠٠٠ قـــدره 
وافق المدعي وقام بدفع مبلغ قدره ٥٥٠٠٠ 
ومالك  (الــمــوظــف  عليهما  للمدعى  ديــنــار 
الــمــكــتــب) وحـــــررا بــذلــك ثــالثــة ايـــصـــاالت، 
مالك  يسلما  لــم  عليهما  الــمــدعــى  ان  اال 

العقار سوى مبلغ ١٠٠٠٠ دينار من العربون، 
وقـــامـــا بـــســـوء نــيــة بــاالســتــيــالء عــلــى بقية 
به  واالحتفاظ  دينار   ٤٤٠٠٠ وقــدره  المبلغ 
ما  البيع،  اتــفــاق  بتنفيذ  وأخــال  لنفسهما، 
في  العربون،  مبلغ  برد  العقار  بمالك  حدا 
حــيــن لـــم يـــبـــادر الــمــدعــى عــلــيــهــمــا إلــــى رد 
شكوى  فــقــدم  لهما،  المسلم  المبلغ  بــاقــي 
جنائية وتمت ادانة الموظف بحكم نهائي، 
حيث طلب المدعي في دعواه إلزام المدعى 
مبلغ  بـــرد  والــتــضــامــم  بــالــتــضــامــن  عليهما 
مبلغ  بدفع  وإلزامهما  دينار)   ٤٤٠٠٠) قدره 
المادي  الضرر  عن  كتعويض  دينار   ١٠٠٠٠
جراء اإلخالل بتنفيذ االتفاق مما نتج عنه 

تفويت الكسب.
حيثيات  كــان  لما  انــه  المحكمة  وقالت 
الحكم الجنائي الصادر ثبت جريمة خيانة 
االمانة من قبل المدعى عليه الثاني بعد أن 
المسلمة  دينار   ٥٥٠٠٠ قدره  مبلغا  اختلس 
اليه من المدعي على سبيل الوكالة، وذلك 
لتثمين  بمكتب  يعمل  انه  حيث  به  اضــرارا 
شراء  على  المدعي  مع  اتفق  وقد  العقارات 
المنزل إال أنه لم يقم بإتمام عملية الشراء 

ولم يقم بإرجاع المبلغ المذكور الى المدعي 
اضرارا به وقد صار هذا الحكم نهائيًا وباتًا، 
المدعي  اقـــرار  مــن  الثابت  أن  الــى  وأشـــارت 
باسترداده مبلغ الـ١٠٠٠٠ دينار التي كان قد 
تم دفعها الى مالك العقار موضوع االتفاق 
المتبقي  المبلغ  وان  التداعي،  طرفي  بين 
المرفقة  االيصاالت  بحسب  له  والمستحق 
ولما  ديــنــار،   ٤٤٠٠٠ قـــدره  الــدعــوى  بالئحة 
كان المدعى عليه الثاني لم يقدم ما يفيد 
االمر  منه،  جزءا  او  المطالبة  مبلغ  ســداده 
الذي تقضي معه بإلزام المدعى عليه بأن 
ديــنــار   ٤٤٠٠٠ قـــدره  مبلغا  لــلــمــدعــي  يـــؤدي 

(اربعة واربعون ألف دينار).
عليه  المدعى  بأن  الثابت  أن  وأضافت 
الــعــقــارات  تثمين  مكتب  فــي  يعمل  الــثــانــي 
ولما  األول-  عليه  للمدعى  والــمــمــلــوك   –
الثاني  عليه  المدعى  ان  أيضا  الثابت  كــان 
قد  األول  عــلــيــه  لــلــمــدعــى  تــابــعــا  بــاعــتــبــاره 
المشروع  فعله  الوظيفة  تــأديــة  أثــنــاء  اتــى 
له  المسلمة  المدفوعة  المبالغ  باختالس 
من قبل المدعي على سبيل الوكالة لسداد 
وان  بينهما،  االتــفــاق  موضوع  العقار  قيمة 

قد  االول  عليه  الــمــدعــى  بمكتب  وظيفته 
ســاعــدتــه عــلــى إتـــيـــان فــعــلــه غــيــر الــمــشــروع 
وهــــيــــأت لــــه الـــفـــرصـــة الرتـــكـــابـــهـــا ال ســيــمــا 
باستخدام المدعى عليه الثاني االيصاالت 
بختمه  وتوقيعها  المكتب  بذلك  الخاصة 
إلقناع المدعي بتسليم المبلغ، االمر الذي 
يــؤدي  بــأن  بــإلــزامــه  المحكمة  معه  تقضي 
للمدعي مبلغ المقضي به بالتضامن، كما 
الثاني  عليه  الــمــدعــى  اخــتــالس  ان  أشـــارت 
بها  االنتفاع  من  وحرمانه  المدعي  امــوال 
يمثل  تاريخ  وحتى   ٢٠١٧ من  الفترة  خالل 
للمدعي،  مادية  بمصلحة  وإخــالال  إضــرارا 
األمر الذي ترى معه المحكمة في تعويضه 
وجــابــرا  كافيا  تعويضا  ديــنــار   ٥٠٠٠ بمبلغ 

للضرر.
فــلــهــذه األســــبــــاب حــكــمــت الــمــحــكــمــة: 
بإلزام المدعى عليهما بأن يؤديا بالتضامن 
(تسعة  ديــنــار   ٤٩٠٠٠ قـــدره  مبلغا  للمدعي 
وأربـــعـــون ألـــف ديــنــار) عــلــى الــنــحــو المبين 
ومــصــروفــات  بــرســوم  والزمتهما  بــاألســبــاب، 
مقابل  دينارا  عشرون  قــدره  ومبلغ  الدعوى 

أتعاب المحاماة.
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قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة 
آخرين  شـــارك  أن  بعد  سنتين  متهم  بحبس 
وقــامــوا بإشعال حــريــق فــي إطـــارات وحــاويــات 
السهلة  في  بمنطقتين  الشارع  على  القمامة 
الجنوبية، إال أن القدر شاء أن يرصدهم نقيب 
طيار خالل قيادته مروحية فتم تتبع المتهم 
األول وتم القبض عليه وأرشد عن مكان باقي 

المتهمين.
تجمهر  فــي  خــرجــوا  قــد  المتهمون  وكـــان 
شغب  بأعمال  وقاموا   ٢٠١٩ فبراير   ١٤ بتاريخ 

السهلة  بمنطقة  الــعــام  الـــشـــارع  عــلــى  وحــــرق 
إطارات  وجلبوا  مساء  التقوا  حيث  الجنوبية، 
توجهوا  ثــم  وتلثموا  السهلة  فــي  مــزرعــة  مــن 
وســكــبــوا  بعضها  ووضـــعـــوا  الــعــام  الـــشـــارع  إلـــى 
باستخدام  فيها  النار  وأشعلوا  عليها  البترول 
دبــة بــتــرول كــانــت بــحــوزتــهــم، ثــم تــوجــهــوا إلى 
شارع بالقرب من الجامعة المفتوحة ووضعوا 
قمامة  بــحــاويــة  الــنــار  فيها  وأشــعــلــوا  إطــــارات 

وخزان مياه بالقرب من محطة الوقود.
الواقعة  تصوير  مــن  طــيــار  نقيب  وتمكن 

أثناء قيادته الطائرة المروحية، وتتبع المتهم 
األول الذي توجه إلى منطقة الجنبية وأرشد 
واعترف  ضبطه،  فتم  مكانه  على  األمن  قوات 
النيابة  تحقيقات  فــي  المتهمين  بــاقــي  على 
حــيــث أقـــر الــمــتــهــم األول بــأنــه تــلــقــى اتــصــاال 
الثالث  المتهم  مــن   ٢٠١٩ فبراير   ١٤ بتاريخ 
الذي طلب منه الحضور إلى منطقة السهلة 
لــلــمــشــاركــة مــعــهــم فـــي واقـــعـــة تــجــمــهــر وحـــرق 
إطــــارات عــلــى الــشــارع الــعــام. وتــوجــه المتهم 
األول إلى المكان المتفق عليه والتقى الثالث 

لجلب  المنطقة  بــذات  مزرعة  إلــى  توجها  ثم 
الثاني  المتهم  حضر  وهناك  منها،  اإلطــارات 
وبــحــوزتــه دبــة بــتــرول، ثــم حضر الــرابــع ومعه 
جميعا  وتــلــثــمــوا  المجهولين  مــن  مــجــمــوعــة 
وتـــوجـــهـــوا إلــــى الـــشـــارع الـــعـــام وقـــامـــوا بــحــرق 
في  القمامة  وحاوية  المياه  وخــزان  اإلطــارات 
منطقتين، بينما تولى المتهم الثاني تصوير 
المتهم  إلــى  العامة  النيابة  أسندت  الواقعة. 
فبراير ٢٠١٩ بدائرة أمن محافظة  أنه في ١٤ 
مجهولين  وآخـــريـــن  عــمــدا  أشــعــل  الــعــاصــمــة، 

حريقا في المنقوالت المبينة وصفا باألوراق، 
فـــي الــطــريــق الـــعـــام مــعــرضــيــن حـــيـــاة الــنــاس 
في  حريق  بإشعال  قام  بأن  للخطر  وأموالهم 
في  مياه  وخــزان  واإلطـــارات  القمامة  حاويات 
الجنوبية،  السهلة  بمنطقة  مختلفة  أمــاكــن 
كما اشترك في تجمهر بمكان عام مؤلف من 
أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه ارتكاب 
مستخدمين  العام  باألمن  واإلخالل  الجرائم 
العنف لتحقيق غايتهم، وحازوا أحرزوا عبوات 

قابلة لالشتعال «مولوتوف».
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 ٥ الــســجــن  عــقــوبــة  التمييز  محكمة  أقــــرت 
على  االستيالء  واقعة  في  متهمين  على  سنوات 
عــقــاقــيــر طــبــيــة مـــن مــجــمــع الــســلــمــانــيــة، حيث 
كانت النيابة أسندت إلى المتهمة األولى كونها 
وظيفتها  استغلت  أنها  الصحة  بـــوزارة  موظفة 
وهو  مملوك  مال  على  حق  وجه  بغير  واستولت 
أكثر من ٦٠٠ قرص طبي بقيمة تقارب ٢٠ ألف 
ديـــنـــار، كــمــا أســـنـــدت إلـــى آخـــر بــصــفــتــه موظفا 
األولــى  للمتهمة  وســهــل  وظيفته  استغل  عــامــا 

االستيالء على العقاقير الطبية.
وكانت النيابة العامة قد تلقت بالغا مفاده 

تــوصــل الــتــحــريــات إلـــى قــيــام أحـــد األشــخــاص 
باالتفاق مع موظفة تعمل في مجمع السلمانية 
الطبي على تزويده بكميات من العقاقير الطبية 
المخدرة مقابل مبالغ مالية فوافقت على ذلك 
تلك  صرف  عن  المسؤول  الموظف  إلى  ولجأت 
األدوية بالصيدلية والذي بدوره أبدى موافقته 
طالبها  إلى  تسليمها  بدورها  وتولت  بها  وزودها 
نقًدا  مالية  مبالغ  ذلــك  مقابل  منه  وتسلمت 
كان يقوم  في حين  بنكية  تحويالت  طريق  وعن 
العقاقير  من  عليه  يتحصل  ما  بمبادلة  األخير 

الطبية بمواد مخدرة لتعاطيها.

±ô``à©j ¢û«``°ûëdG â``jõH ô``LÉàj …ƒ«``°SBG
QóîªdG ≈dEG ΩÉ©W äƒjR áaÉ°VEÉH øFÉHõdG ¢û¨H

تسلم السيد فوزي أحمد كانو رئيس مجلس ادارة 
جمعية البحرين الخيرية الخيرية الشهادة العالمية 
في نظام ادارة الجودة األيزو ٩٠٠١:٢٠١٥ حيث حققت 
الجمعية إنجازًا جديدًا في إطار منظومتها االدارية، 
مستوى  على  المرموقة  الشهادة  هذه  على  وحصولها 
لتقييم  عــالــمــيــا  مــعــيــارًا  بــوصــفــهــا  الــبــحــريــن  مملكة 
مستوى إدارة الجودة والخدمات المقدمة للمجتمع، 
االنــجــاز  هــذا  ان  الجمعية  ادارة  مجلس  رئــيــس  واكـــد 
بما  بالجمعية  االداري  العمل  كفاءة  رفع  بهدف  جاء 
يتماشى مع تطوير وتحديث الجودة الشاملة ومواكبة 
العمل  تنمية  في  الجمعية  عمل  لبرنامج  التطلعات 
االداري من خالل مواردها البشرية واالرتقاء بقدراته 

 .
حسن  الــدكــتــور  الــشــهــادة  تسليم  مــراســيــم  حــضــر 
ابراهيم كمال األمين العام للجمعية والذي أشار الى 
ان نيل هذه الشهادة يأتي تاكيدًا لرؤية واستراتيجية 

الــجــمــعــيــة فـــي تــبــنــي نــظــم وآلـــيـــات قــيــاســيــة عالمية 
بالجمعية  لــالرتــقــاء  المختلفة  انشطتها  ادارة  فــي 
خدمة  الــخــيــريــة  مــشــاريــعــهــا  تنفيذ  فــي  الــتــمــيــز  الـــى 
الجمعية  واعضاء  منتسبي  بجهود  مشيدًا  للمجتمع 
فاعل  دور  من  به  يقومون  وما  ولجانها  أقسامها  بكل 
بناء أسهم في تحقيق هذا الهدف، كما توجه بالشكر 
واالمتنان الي نائبة مدير الجمعية سعاد محمد علي 
الظاهري لما بذلته من جهود شكلت العامل الرئيسي 
في حصول الجمعية على هذه الشهادة. وقام بتسليم 
الشهادة السيد عبدالناصر الريفي نيابة عن الشركة 
السيد  التسليم  مراسم  حضر  كما  للشهادة،  المانحة 
حسين علي بوخماس المدير العام للجمعية والسيد 
والتي  البحرين  أيــزو  شركة  مدير  شيفاكومار  كــارنــم 
والسيد  المشروع،  لهذا  االستشارية  باالعمال  قامت 
العامة  العالقات  مسؤول  سالم  سلمان  عبدالرحمن 

بالجمعية.
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قــــّدم الـــدكـــتـــور عــبــدالــرحــمــن 
الخليج  شــركــة  رئــيــس  جـــواهـــري، 
لصناعة البتروكيماويات، التهنئة 
ناصر  الشيخ  السمو  صاحب  إلى 
مــســتــشــار  خــلــيــفــة،  آل  حــمــد  بـــن 
األمــــــن الـــوطـــنـــي األمــــيــــن الـــعـــام 
لــمــجــلــس الـــدفـــاع األعـــلـــى وذلـــك 
بـــمـــنـــاســـبـــة الـــــمـــــرســـــوم الــمــلــكــي 
 ٢٠٢١ لــســنــة   (٥٤) رقـــم  الــســامــي 
الــــــصــــــادر عــــــن حـــــضـــــرة صـــاحـــب 
عيسى  بن  حمد  الملك  الجاللة 
المفدى  البالد  عاهل  خليفة  آل 
لمجلس  رئــيــًســا  ســمــوه  بــتــعــيــيــن 
للنفط  الــقــابــضــة  الــشــركــة  إدارة 

والغاز.
وأكــــد الــدكــتــور جـــواهـــري في 
تعليق له بهذه المناسبة قائًال إن 
يأتي  إنما  الجدير  االختيار  هــذا 
حققه  الــذي  الكبير  النجاح  بعد 
ســـمـــوه فـــي جــمــيــع الــمــســؤولــيــات 
والــمــهــام الــوطــنــيــة الــتــي أســنــدت 
ســـمـــوه  يــــــــــزال  ال  والــــــتــــــي  إلـــــيـــــه 
مشيًرا  تــمــّيــز،  بــكــل  بــهــا  يضطلع 
العالية  الــوطــنــيــة  الــــروح  أن  إلـــى 
جانب  إلــى  ســمــوه  يظهرها  الــتــي 
إخالصه الكبير في خدمة الوطن 

من  تــعــالــى  اهللا  بــــإذن  ســيــمــكــنــانــه 
إحــــــداث الــتــطــويــر الـــمـــأمـــول في 
وذلك  االستراتيجي  القطاع  هذا 
البحرينية  الــكــوادر  مع  بالتعاون 
تزال  وال  أسهمت  التي  المتميزة 
الــذي  الكبير  الــتــمــّيــز  فــي  ُتــســهــم 
والــغــاز  الــنــفــط  قــطــاع  بــه  يحظى 
والـــبـــتـــروكـــيـــمـــاويـــات فــــي مــمــلــكــة 
الــبــحــريــن، حــيــث تــســهــم شــركــات 
هـــذا الــقــطــاع فــي رفـــد االقــتــصــاد 
التنمية  عملية  وتعزيز  الوطني 

والبناء.
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 | O. عبدالرحمن جواهري.

أكد السيد سلمان بن عيسى بن هندي المناعي 
تواصل  المحافظة  أن  المحرق  محافظة  محافظ 
المتنوعة  وأنشطتها  وبــرامــجــهــا  خدماتها  تقديم 
المتنوعة،  والمنصات  اإللكترونية  التطبيقات  عبر 
الشهر  هذا  خالل  التواصل  عادة  في  مستمرة  وأنها 
الفضيل وهي من العادات التي توارثناها من اآلباء 
بدأت  إذ  والتوادد،  والتراحم  التواصل  في  واألجــداد 
السالل  مــن  الثالثة  الدفعة  تــوزيــع  فــي  المحافظة 

الرمضانية على األسر المتعففة.
خليفة  عبداهللا  العميد  أشــاد  السياق  هذا  وفي 
الخاص  القطاع  بتعاون  المحافظ  نائب  الجيران 
الشهر  هذا  خالل  وخاصة  اإلنساني  العمل  هذا  في 

دعم  على  األســـرة  ألســـواق  الشكر  مقدما  الفضيل، 
دأبت  التي  الرمضانية  السالل  من  الثالثة  الدفعة 
الــمــحــافــظــة عــلــى تــوزيــعــهــا طـــــوال شـــهـــور رمــضــان 
الرئيسية  الغذائية  المواد  على  وتحتوي  السابقة، 

التي تحتاج إليها األسر في رمضان.
المحافظة  أن  الــمــحــرق  مــحــافــظ  نــائــب  وأكــــد 
التي  االفــتــراضــيــة  المجالس  حــضــور  على  تــحــرص 
االجتماعي،  التواصل  وسائل  عبر  األهالي  يقيمها 
وتـــقـــدم كــذلــك عـــــددًا مـــن الــمــحــاضــرات الــتــوعــويــة 
وخاصة  المحرق  أهــالــي  بالتزام  مشيدًا  والدينية، 
خالل ليالي هذا الشهر الفضيل بتطبيق التعليمات 

الصادرة عن الفريق الوطني الطبي. 

áØØ©àªdG ô°SC’G ≈dEG á«fÉ°†eôdG ∫Ó°ùdG Ωó≤J ¥ôëªdG á¶aÉëe



والــشــؤون  الــعــدل  وزيـــر  تحفظات  رغـــم 
اإلســـــالمـــــيـــــة واألوقـــــــــــــــاف، وافــــــــق مــجــلــس 
نظام  إللغاء  بقانون  اقــتــراح  على  الــشــورى 
التمييز  لمحكمة  الــمــشــورة  بغرفة  العمل 
وتــعــديــالتــه، والــمــقــدم مــن األعــضــاء: دالل 
جـــاســـم الــــزايــــد، عــلــي عـــبـــداهللا الــــعــــرادي، 
المجلس  قــرر  حيث  ســلــمــان،  علي  جميلة 

إحالته إلى الحكومة
اإلسالمية  والــشــؤون  العدل  وزيــر  وأكــد 
خليفة  آل  علي  بن  خالد  الشيخ  واألوقــاف 
أن اإلحصاءات التي لدى الوزارة تشير إلى 
غرفة  في  حسمت  التي  القضايا  نسبة  أن 
المشورة لمحكمة التمييز لم تتجاوز نسبة 
ثلث القضايا التي نظرتها المحكمة، الفتا 
نفس  لديها  خليجية  دول   ٤ هناك  أن  إلى 
البحرين،  مملكة  لـــدى  الــمــوجــود  الــنــظــام 
مشيًرا إلى أنه ال يمكن النظر إلى االقتراح 
من جهة المحامين فحسب، ويجب النظر 

له من عدة جهات.
بين  فـــارقـــا  هـــنـــاك  «إن  الــــوزيــــر:  وقـــــال 

ذلك  سبيل  وفــي  شــيء،  تطوير  في  الرغبة 
أذهب إلى تعييبه بأنه قد تم المساس بحق 

التقاضي المكفول من الدستور».
النظام  هذا  أن  من  ذكر  ما  أن  وأضــاف 
مبالغة  يعتبر  التقاضي  بحق  مساس  فيه 
أن  المعروف  من  أنــه  خاصة  مقبولة،  غير 
تأتي  قانون،  محكمة  هي  التمييز  محكمة 
يمكن  وال  القضائي،  العمل  سلم  آخــر  في 
عندما  التمييز  محكمة  إن  نقول  أن  أبــدا 

ذلك  أن  مــشــورة  غــرفــة  فــي  القضايا  تنظر 
الـــمـــســـاواة  مـــبـــدأ  وأن  لــلــدســتــور،  مــخــالــف 
والـــعـــدالـــة الــقــضــائــيــة فـــي هــــذه الــمــرحــلــة 
تــقــتــضــي أن تـــتـــنـــازل عــــن مـــبـــدأ الــــجــــدارة 

المأخوذ به في كل العالم.
وشدد على أن غرفة المشورة تؤكد على 
المبادئ المستقر عليها، وال داعي لتغييره، 
الفرنسية  الــنــقــض  محكمة  أن  إلـــى  الفــتــا 
هي  المحكمة  إن  بل  الجدارة،  بمبدأ  تأخذ 

ليكتب  للمحامي  الترخيص  تعطي  التي 
مـــذكـــرة الــطــعــن لــديــهــا كـــي يـــكـــون مــجــازا 

أمامها.
وأشــــــار الــــوزيــــر إلــــى أن هـــنـــاك أمــثــلــة 
الطعون،  أمــد  إطــالــة  مــن  حــدثــت  لقضايا 
مشددا على أن الفقر القانوني يأتي عندما 
يتم إغراق المحكمة العليا بالقضايا، الفتا 
إلى أن المحكمة العليا حكمت في ١٣٧٤٢ 
الثلث  من  أقــل  سنوات  خمس  خــالل  طعنا 
فقط تم نظرها في غرفة المشورة، مضيفا 
أن االنهاك للمحكمة العليا هو الذي يؤدي 

إلى الفقر القانوني.
وكـــــان مــقــدمــو االقــــتــــراح بـــقـــانـــون قد 
طالبوا بإلغاء نظام العمل بغرفة المشورة 
عام  منذ  بــه  المعمول  التمييز،  لمحكمة 
من  الــعــديــد  الــعــمــل  أظــهــر  أن  بــعــد   ٢٠١٤
العيوب وأوجه النقد لنظام غرفة المشورة، 
توصية  على  الموافقة  المجلس  قرر  حيث 
الــلــجــنــة بـــجـــواز نــظــر االقــــتــــراح بــقــانــون، 

وإحالته إلى الحكومة.
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العريض،  سالم  أحمد  الدكتور  هم  االقتراح  مقدمي  أن  العلم  مع 
عبدالرحمن  الــمــؤيــد،  يــوســف  منى  الــــدالل،  محمد  ابــتــســام  الــدكــتــورة 

محمد جمشير، الدكتور محمد علي حسن.
الخاليا  قانون  إن  الخدمات  لجنة  رئيسة  الفاضل  جهاد  د.  وقالت 
الجذعية يعد قراءة للمستقبل بعيون تشريعية وسيسهم في أن يكون 
االقــتــصــاديــة  التنمية  مــشــروعــات  فــي  قـــدم  مــوطــئ  الــبــحــريــن  لمملكة 
في  االستثمارات  من  بالمزيد  واعــد  اقتصاد  وهــو  الطبي،  القطاع  في 
السكري  لــمــرضــى  كــبــيــرة  فــائــدة  فــي  سيسهم  كــمــا  المقبلة،  الــمــرحــلــة 
يحفظ  قانونًيا  غطاء  وسيوفر  وغيرها،  والــحــروق  والسرطان  والقلب 
حقوق المرضى والجهة الطبية، معبرة عن تطلعها ألن يتضمن توفير 
الطبية،  الحكومية  الــجــهــات  فــي  بالمجان  الجذعية  بالخاليا  عــالج 
خاصة من ذوي  وعلينا أن نكفل الرعاية الصحية للمواطنين وبصفة 

الدخل المحدود والمتوسط.
ودعت د. ابتسام الدالل إلى أن يكون خيار العالج بالخاليا الجذعية 

متضمًنا في تطبيق مشروع الضمان الصحي لكافة المواطنين.
ودعا درويش المناعي إلى توفير االعتمادات المالية واالحتياجات 
الفنية لنجاح اقتراح الخاليا الجذعية، لتكون البحرين مركًزا متقدًما 

على المستوى الدولي في الخدمات العالجية.
والقطاع  الحكومة  تسهم  أن  إلى  تطلعه  عن  الحداد  أحمد  وأعرب 
الخاص والجمعيات الخيرية في إنشاء مركز للخاليا الجذعية، وأرى 
أن ُيتضمن القانون عالج الجاليات العربية واألجنبية التي تسهم في 

نهضة البحرين.
سيتيح  الجذعية  للخاليا  مركز  إنشاء  أن  سرحان  منصور  د.  وأكد 
يوفرها،  الــتــي  الحديثة  التقنيات  مــن  المواطنين  الســتــفــادة  مــجــاًال 

وسيشكل رافًدا اقتصادًيا للمملكة.
ُيسهم  الــجــذعــيــة  الــخــاليــا  قــانــون  تطبيق  إن  الــمــؤيــد  مــنــى  وقــالــت 
الرعاية  وخدمات  الطبي  القطاع  في  االقتصادية  التنمية  تحقيق  في 
إلى  داعية  الجذعية،  والخاليا  التجديدي  الطب  خالل  من  الصحية 

تعميم هذا العالج للمواطنين مجانا.
وقال د. أحمد العريض أحد مقدمي االقتراح بقانون إنه سُيكمل 
مرحلة الريادة التي حققتها مملكة البحرين على مدى القرن الماضي 
وسينقل البحرين إلى مصاف الدول المتقدمة، وخصوًصا أن المملكة 
سوف  االقــتــراح  أن  إلــى  مشيًرا  األعــضــاء،  زراعــة  مجال  في  رائــدة  كانت 
بــالــدول  أســـوة  المجال  هــذا  فــي  متقدمة  خــطــوات  المملكة  بــه  تخطو 
الخليجية والعربية التي بدأت في وضع التشريعات التي تضبط هذه 
الممارسات التي يمكن استغاللها استغالال ال إسالميا، مشيدا بجهود 

من  الكثير  إلى  التوصل  في  الصحية  المهن  لتنظيم  الوطنية  الهيئة 
مؤكدا  المجال،  هــذا  في  والعاملين  للمرضى  الحمائية  المنظومات 
أهمية هذا التشريع في تشجيع االستثمار العالجي من قبل الشركات 
الكبرى التي ستأتي بإمكانياتها لتنمية الكوادر البحرينية لتقديم هذا 

العالج.
وشدد الشيخ جواد حسين على أن اقتراح العالج بالخاليا الجذعية 
سيسهم في عالج الكثير من األمراض المستعصية، ونحن مع تنظيم 
االســتــنــســاخ الــعــالجــي واالســتــفــادة مــن الـــدراســـات والــبــحــوث العلمية 

وتوظيفها في خدمة الصالح العام.
وأكـــد نـــوار الــمــحــمــود أنـــه يــجــب وضـــع ضــوابــط مــن خـــالل تشديد 
العقوبات على من يخالف قانون العالج بالخاليا الجذعية باعتبار أن 

اإلنسان مصون في جسده حًيا أو ميًتا.
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تصوير عبداألمير السالطنة

علي  بــرئــاســة  أمـــس  جلسته  فــي  الـــشـــورى  مــجــلــس  وافــــق 
بـــن صـــالـــح الــصــالــح رئـــيـــس الــمــجــلــس، عــلــى إحـــالـــة اقـــتـــراح 
يهدف  والــذي  الحكومة  إلى  الجذعية  الخاليا  بشأن  بقانون 
ومــصــادر  الــتــجــديــدي  للطب  التشريعي  اإلطــــار  تنظيم  إلـــى 
العلمي  والبحث  العالج  في  الجذعية  الخاليا  واستخدامات 
في  التقدم  مــن  مزيد  إلــى  يــؤدي  مما  الــدوائــيــة،  والصناعات 
ألحدث  وشمولها  المملكة،  في  والبحثية  الطبية  الخدمات 
تقنيات وأساليب العالج، ويساهم في المحافظة على الموارد 
بالخاليا  الــعــالج  فــرصــة  توفير  خــالل  مــن  الوطنية  المالية 
الطبية  الــخــدمــات  على  االعــتــمــاد  وتقليل  وطنيـًا  الجذعية 

الخارجية.
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وافـــــق مــجــلــس الـــشـــورى عــلــى مــشــروع 
تنظيم  قانون  أحكام  بعض  بتعديل  قانون 
الــطــيــران الــمــدنــي، والــــذي يــهــدف مــشــروع 
قانون  على  تعديالت  إدخـــال  إلــى  الــقــانــون 
تـــنـــظـــيـــم الــــطــــيــــران الــــمــــدنــــي لــتــضــمــيــنــه 
الـــمـــســـتـــجـــدات الـــجـــديـــدة الـــتـــي تــكــفــل لــه 
سالمة  لتعزيز  الدولية  المتطلبات  مواكبة 
وأمــــــن الــــطــــيــــران فــــي مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن، 
الوطنية  واألنــظــمــة  الــتــشــريــعــات  ومــواكــبــة 
لــلــتــغــيــيــرات الــتــي شــهــدتــهــا صــنــاعــة النقل 
تنظيم  قــانــون  وتضمين  الـــدولـــي،  الــجــوي 
الــطــيــران الــمــدنــي الــقــائــم بــالــمــســتــجــدات 
الجديدة التي تكفل له مواكبة المتطلبات 
في  الطيران  وأمــن  سالمة  لتعزيز  الدولية 

مملكة البحرين.
وشــــــدد أحـــمـــد الـــــحـــــداد عـــلـــى أهــمــيــة 
مــــشــــروع الــــقــــانــــون الــــــذي ســيــعــطــي دفــعــة 
المسافرين  أمـــن  عــلــى  للمحافظة  كــبــيــرة 
اإلرهاب،  مكافحة  من  وسيعزز  والطائرات، 
مــشــيــًرا إلـــى أهــمــيــة مــا جـــاء فــي التعديل 
بـــتـــوفـــيـــر تــــدريــــب لـــلـــضـــبـــاط عـــلـــى حــفــظ 
أمـــــن وســــالمــــة الـــمـــســـافـــريـــن والــــطــــائــــرات، 
يتناسب  دولــي  لتدريب  سيخضعون  حيث 
مـــع اتــفــاقــيــات الــطــيــران الــمــدنــي الــدولــي 

واالتفاقيات األممية األخرى، الفتا إلى أن 
وجود هؤالء الضباط له أهمية في طمأنة 

المسافرين.
وأكد فؤاد الحاجي أن مشروع القانون 
الطيران  منظمة  لقوانين  استجابة  جــاء 
الـــمـــدنـــي الــــدولــــيــــة، وهـــــو مـــهـــم لــتــحــديــث 
الـــتـــشـــريـــعـــات الـــوطـــنـــيـــة الــمــتــعــلــقــة بــهــذا 
المهمة  الطيران  صناعة  ويواكب  المجال، 
القانون  تضمين  بأهمية  منوها  عالميا، 
بـــوحـــدة تــحــقــيــق مــســتــقــلــة ومــحــتــرفــة في 
حـــــوادث الـــطـــائـــرات مـــن أجـــل الــعــمــل على 

تالفي أسباب الكوارث الجوية.

وأشــــــاد د. مــحــمــد عــلــي حــســن رئــيــس 
لجنة المرافق العامة والبيئة بمبادرة وزارة 
هذه  تقديم  على  واالتــصــاالت  المواصالت 
الــطــيــران  تنظيم  قــانــون  عــلــى  الــتــعــديــالت 
في  التعديالت  أهمية  إلــى  الفتا  الــمــدنــي، 
مجال  في  العالمية  للتشريعات  مواكبتها 
الـــطـــيـــران وأيـــضـــا مـــوضـــوع أمــــن وســالمــة 
الـــطـــيـــران. وشـــهـــدت الــــمــــادة الــثــالــثــة من 
مـــشـــروع الـــقـــانـــون بــعــض الـــنـــقـــاشـــات بين 
أعـــضـــاء الــمــجــلــس، حــيــث تـــســـاءل جــمــال 
عن  المجلس  لرئيس  األول  النائب  فخرو 
مؤكدا  اإلعــفــاء،  لنشر  اإللــزامــيــة  األســبــاب 

المواصالت  وزارة  إللزام  مبرر  يوجد  ال  أنه 
الموقع  على  إعفاء  كل  بنشر  واالتــصــاالت 
الــرســمــي لــلــطــيــران الــمــدنــي، فــهــي أعــمــال 

روتينية أو خاصة أو عسكرية أو سيادية.
كــمــا اســتــفــســرت جــمــيــلــة ســلــمــان عن 
وضـــــع اســـتـــثـــنـــاءات لــمــشــغــلــي الـــخـــدمـــات 
ومـــقـــدمـــي الـــخـــدمـــات مـــن تــطــبــيــق قــانــون 
التي  المصلحة  هي  وما  المدني،  الطيران 

تتحقق من ذلك؟
اللجنة  تعديل  على  المجلس  ووافـــق 
الـــــذي يــقــضــي بـــأنـــه «يـــجـــور لـــلـــوزيـــر، عند 
الـــــــضـــــــرورة، وبـــــشـــــرط تـــــوافـــــر مــقــتــضــيــات 
طــائــرات  بــعــض  إعــفــاء  الــعــامــة،  المصلحة 
الـــــدولـــــة ومـــشـــغـــلـــي الــــمــــطــــارات ومــقــدمــي 
الـــخـــدمـــات مـــن الـــخـــضـــوع لــبــعــض أحــكــام 
منه  بقرار  للوزير  يجوز  كما  القانون،  هذا 
لوكيل  الــســلــطــة  هـــذه  مــمــارســة  يــفــوض  أن 
يشمل  أال  عــلــى  الــمــدنــي،  الــطــيــران  شـــؤون 
السالمة  تمس  التي  المسائل  اإلعفاء  هذا 
الــجــويــة وأمــــن الــطــيــران الــمــدنــي، وتكلف 
شــــؤون الــطــيــران الــمــدنــي بـــإعـــداد شـــروط 
ومــتــطــلــبــات اإلعــــفــــاء، مـــع نــشــر تــفــاصــيــل 
لشؤون  الرسمي  الموقع  على  اإلعفاء  هذا 

الطيران المدني».

| فؤاد الحاجي.

| وزير العدل.

| د. محمد علي حسن.

| دالل الزايد.
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لسنة  رقــم (٦٢)  الــقــانــون  أحــكــام  بعض  بتعديل  قــانــون  مــشــروع  الــشــورى  مجلس  رفــض 
٢٠٠٦ بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين للسياحة والمعارض (المعد في ضوء االقتراح بقانون 
في  االستثمار  يقيد  التعديل  أن  المجلس  أعضاء  أكد  حيث  الــنــواب)،  مجلس  من  المقدم 

القطاع السياحي.
إدارة  مجالس  على  السيطرة  كفالة  إلى  يهدف  كان  القانون  مشروع  أن  بالذكر  الجدير 
الشركات التي تساهم هيئة البحرين للسياحة والمعارض في تأسيسها باشتراط أن تكون 
نسبة مساهمة الهيئة في رأس مال الشركة أكثر من ٥٠٪ باإلضافة إلى ضرورة التوافق مع 
وزارة المالية في شأن ما تضعه الهيئة من لوائح داخلية تتضمن قواعد وإجراءات استثمار 
لخزينة  الهيئة  إيـــرادات  جميع  أيلولة  وضمان  عليها،  والرقابة  حساباتها  وضبط  أموالها 
الدولة باستثناء ما يتم تخصيصه لمشروعات التطوير المستقبلية أو حصة مساهمتها في 
تأسيس الشركات. وتطرق رئيس لجنة الشؤون المالية واالقتصادية خالد المسقطي إلى ما 
ذكره الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية االقتصادية بشأن مخزون االستثمارات األجنبية 

المحلي  الناتج  حجم  من   ٪٨٠ يعادل  ما  أي  دوالر  مليار   ٣١ حوالي  يبلغ  أنه  البحرين  في 
للمملكة المقدر بأكثر من ٣٨ مليار دوالر، وهي نسبة عالية بالمقاييس الدولية.

وقال إنه يجب علينا أن نحافظ على مكانة البحرين التنافسية التي حققتها ما قبل 
االقتصادية  الظروف  من  التعافي  في  كبير  دور  لها  كان  االستثمارات  وهذه  كورونا،  جائحة 
التي مررنا بها، وعلينا العودة لما كنا عليها ما قبل الجائحة، وهذا يتطلب االهتمام بأحد 

القطاعات التي تمثل موردا مهما للمملكة وهو القطاع السياحي.
الفتا  البحرين،  في  النمو  تسريع  إلى  يسعى  السياحي  القطاع  أن  المسقطي  وأضــاف 
الراهنة  الظروف  رغم  «كورونا»،  قبل  سائح  مليون   ١١ استقطبت  البحرين  المملكة  أن  إلى 
فإن التوقعات تشير إلى إمكانية استقطاب ١٣ مليون سائح، ومساهمة هذا القطاع في نمو 
الناتج المحلي مساهمة كبيرة وتستحق االهتمام به، وإذا وضعنا قيودا على هيئة السياحة 
مستثمر  ألي  يمكن  وال  الوطني،  لالقتصاد  المهم  القطاع  هــذا  نطور  أو  نشجع  ال  فإننا 

القبول بالقيود التي وضعها مشروع القانون المبني على مقترح من مجلس النواب.

أمس  جلسته  فــي  الــشــورى  مجلس  وافــق 
انضمام  على  بالموافقة  قانون  مشروع  على 
مملكة البحرين إلى معاهدة المحافظة على 
الفطرية،  الحيوانات  من  المهاجرة  األنـــواع 
والـــــــذي يـــهـــدف إلـــــى تـــعـــزيـــز جـــهـــود مــمــلــكــة 
البحرين في حماية البيئة والحياة الفطرية، 

وحماية الحيوانات الفطرية المهاجرة.
تقرير  مقرر  جمشير  عبدالرحمن  وقــال 
لــجــنــة الـــشـــؤون الــخــارجــيــة والـــدفـــاع واألمـــن 
الوطني بشأن المشروع إن دول الخليج تبذل 
جــهــودا كــبــيــرة مــن أجـــل حــمــايــة الــحــيــوانــات 
ومحميات  حــمــايــة  مــراكــز  وهــنــاك  الــفــطــريــة 
الـــدول  عــلــى  مــوزعــة  والــبــحــر  بــالــبــر  طبيعية 
الــخــلــيــجــيــة بـــهـــدف الـــحـــفـــاظ عــلــى الــنــظــام 
اإليــكــولــوجــي لــــألرض وتـــكـــون بــيــئــة خــضــراء 
للعيش  وآمنة  والتلوث  األمــراض  من  خالية 

فيها.
وأكد د. محمد الخزاعي إن حماية البيئة 

والحياة الفطرية تقع في صميم اهتمام كل 
من  والكثير  بالبيئة،  المهتمة  الــعــالــم  دول 
لمعاهدة  االنضمام  فــي  ســارعــت  العالم  دول 
الـــمـــحـــافـــظـــة عـــلـــى األنــــــــواع الـــمـــهـــاجـــرة مــن 

الحيوانات الفطرية
وحذر فؤاد الحاجي من الوضع المؤسف 
الذي وصلت له مياه الخليج العربي مطالبا 
بإعداد دراسات لتوضيح أسباب نفوق األحياء 
ومعيشة  رزق  مــصــدر  تعتبر  الــتــي  الــبــحــريــة 
أهــــل الــخــلــيــج، مــتــســائــال عــمــا إذا كــــان ذلــك 
مخلفات  نتيجة  الخليج  مــيــاه  تــلــوث  بسبب 
السفن وناقالت النفط أم زيادة الملوحة في 
ويجب  المياه،  تحلية  محطات  جــراء  المياه 
وضع قوانين مشددة ضد من يخالف البيئة، 
للحفاظ  الخليجية  الــــدول  تــكــاتــف  ويــجــب 
عهدها  سابق  إلــى  وردهـــا  الخليج  مياه  على 
إلى  البحرية  المنتجات  تصدر  كانت  عندما 

باقي دول العالم.

| نوار المحمود.| د. أحمد العريض.| د. جهاد الفاضل.| رئيس مجلس الشورى.
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أفادت وسائل إعالم تونسية بأن منظمة 
الــصــحــة الــعــالــمــيــة طـــالـــبـــت، عــبــر رســالــة 
الــخــارجــيــة الــتــونــســيــة، بــوقــف بــث بــرنــامــج 
للكاميرا الخفية، يبث على قناة تلفزيونية 
تونسية،  مواقع  ذكرت  ما  وبحسب  تونسية, 
فإن منظمة الصحة العالمية طالبت بوقف 
قناة  على  يبث  الذي   ،«١٩ برنامج «أنجلينا 

«نسمة». 
وأرجعت المنظمة الدولية طلبها بوقف 
بــرنــامــج الــكــامــيــرا الــخــفــيــة إلـــى اســتــخــدام 
إذن،  أو  ترخيص  دون  البرنامج  في  شعارها 

وفق ما ذكر موقع تلفزيون التاسعة. 
الــبــرنــامــج يمثل  ووفـــــق الـــرســـالـــة فــــإن 
اســتــخــفــافــا بـــالـــجـــهـــود الـــدولـــيـــة الـــرامـــيـــة 
لـــلـــتـــصـــدي لـــجـــائـــحـــة فـــــيـــــروس كـــــورونـــــا، 
واستغالل صورة المنظمة دون إذن مسبق، 
مــمــا يــشــكــل إســــــاءة لــلــمــنــظــمــات األمــمــيــة 
مـــن خـــالل إيـــهـــام الــضــحــيــة بـــأن الشخص 
الــــذي يــتــلــقــى الــتــطــعــيــم يــصــاب بــأعــراض 
ذروة  وقت  استغالل  الى  باإلضافة  جانبية، 
على  سلبا  ينعكس  الــذي  األمــر  المشاهدة 
توعية الناس بأهمية وضرورة التلقيح ضد 

«بيزنس  موقع  ذكر  حسبما  كورونا،  فيروس 
نيوز» التونسي.

استغالل  عــلــى  الــبــرنــامــج  فــكــرة  وتــقــوم 
أنجلينا  العالمية  الممثلة  شبيهات  إحدى 

جولي لتقديم لقاح فيروس كورونا على أنه 
هبة من منظمة الصحة لتونس، ثم تمثيل 
الرعب  لبث  تلقيحهم،  تم  من  وفــاة  مشهد 

في نفس الضيف في البرنامج.

 ´ôÑàdG  Qô≤J  »eÉ«dG  ÉfGRhQ
É`̀¡`̀JÉ`̀ah ó`̀©`̀H É`̀¡`̀FÉ`̀°`̀†`̀YCÉ`̀H

السعودية  والفاشينيستا  اإلعالمية  اعلنت 
وفــاتــهــا،  بــعــد  بأعضائها  الــتــبــرع  الــيــامــي،  روزانــــا 
موضحة أنها قررت إهداء جميع أعضاء جسمها 
لشخص آخر بعد موتها؛ حتى تكون حياة ثانية 
له. وقالت روزانا اليامي في منشور عبر حسابها 
في  أن  حبيبي  بــابــا  «علمني  «إنــســتــغــرام»:  عــلــى 
العطاء متعة أكبر بكثير من األخذ.. وكلما مرت 
األيام وكبرت اكتشفت جانبا جديدا فيها.. فكرت 
وتركت  قلبي  وقــف  لــو  يتوقف  مــا  عطائي  كيف 
الفاشينيستا  وأضـــافـــت  أحــبــهــا».  الــلــي  الــحــيــاة 
السعودي  المركز  «وجـــدت  الشهيرة:  السعودية 
لــزراعــة األعـــضـــاء.. مــا تـــرددت لحظة أن أهــدي 
ثانية  حــيــاة  تــكــون  لــكــي  جسمي  أعــضــاء  جميع 
األرض».  عــلــى  عــطــائــي  ويــمــتــد  آخــــر  لــشــخــص 
واختتمت روزانا اليامي حديثها عن قرار تبرعها 
بــأعــضــائــهــا بـــالـــدعـــاء لـــوالـــدهـــا، قــائــلــة: «الــلــهــم 
اجعلها في ميزان حسنات الرجل الوحيد الذي 
اليامي..  عبدالباقي  ومعلمي  والـــدي  أحببت.. 

اهللا يرحمك حبيبي».
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وسائل  على  الثانية  إليزابيث  الملكة  حساب  مسؤولو  استبدل 
فيها  يشاركها  كــان  التي  الشخصية،  صورتها  االجتماعي  التواصل 
تظهر  لها  مفردة  بصورة  إدنبرة،  دوق  فيليب،  األمير  الراحل  زوجها 
التي  الرسمية  الحداد  فترة  انتهاء  بعد  وذلــك  مبتسمة،  وهــي  فيها 
اســتــمــرت أســبــوعــيــن. ووفـــــق تــقــريــر نــشــرتــه صــحــيــفــة «ديـــلـــي مــيــل» 
الرسمية  الصفحات  كــانــت  إدنــبــرة  دوق  وفـــاة  قبل  انــه  البريطانية  
صــورة  تحمل  االجــتــمــاعــي  الــتــواصــل  وســائــل  على  المالكة  للعائلة 
صاحبة الجاللة ودوق إدنبرة، عندما كانا يستمتعان سويًا في إيبسوم 
فيليب  األمير  وفــاة  أعقبت  التي  األيــام  وفــي   .٢٠١٦ عــام  في  ديــربــى، 
استبدل أفراد العائلة المالكة مؤقًتا صورهم عبر صفحات التواصل 
االحترام  على  كعالمة  الرسمية  بشعاراتهم  المختلفة،  االجتماعي 
لــألمــيــر الـــراحـــل. والــيــوم الــســبــت اســتــبــدل حــســاب الــعــائــلــة المالكة 
المكتب  مقر  زيارتها  خالل  الجاللة  لصاحبة  مقربة  بصورة  الشعار 
فبراير  شهر  في   «٥ يي  «أم  العسكرية  المخابرات  هيئة  في  الخامس 
من عام ٢٠٢٠. وجاء هذا التغيير لصور الحسابات الرسمية للعائلة 
فيليب،  األمير  على  الــحــداد  فترة  انتهاء  بعد  البريطانية  الملكية 

الذي شيعت جنازته يوم ١٧ من شهر أبريل الجاري.
الشعار  المالكة  العائلة  أعضاء  كبار  استبدل  نفسه  الوقت  وفي 

بصورهم األصلية.
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كشفت محاربة 
الكويتية  السرطان 
الـــشـــهـــيـــرة شــيــمــاء 
الــعــيــدي، عــن سبب 
دخــــول كــتــابــهــا «أنـــا 
أقـــــــــــــدر» مــــوســــوعــــة 
جــــيــــنــــيــــس، قـــائـــلـــة 
ـــــــــه: «دخـــــــــل هــــذه  إن
الــــمــــوســــوعــــة ألنــــه 
الــــــكــــــتــــــاب األكـــــثـــــر 
مــبــيــعــا». وأضـــافـــت، 
فــــــــي تــــصــــريــــحــــات 

الكلمة  تحمله  ما  بكل  تجربتي  عصارة  هو  الكتاب  «هذا  تلفزيونية: 
على  أحطها  صــورة  أي  تحت  مقاالت  بشكل  أكتبها  كنت  معنى.  من 
المتابعين  مــن  وايـــد  يــكــون  التفاعل  مــرة  كــل  فــي  فــكــان  إنــســتــغــرام.. 
المقاالت  هذه  أدون  ما  ليش  يسألوا  بدأوا  الوقت  ومع  والمشاهير.. 
من  يــوم  فــي  إنــســتــغــرام  على  حسابها  يغلق  أن  مــن  خــوفــا  كــتــاب  فــي 
األيام». وتابعت «العيدي» قائلة: «كنت أشعر بسعادة عند قراءة هذه 
الكومنتات والتفاعل.. إلى أن تواصلت معي إحدى دور النشر وطلبوا 
للجميع..  تــجــربــتــي  لــنــقــل  كــتــاب  فــي  الــمــقــاالت  هـــذه  تجميع  مــنــي 
أحاسيسه».  بكل  الــكــتــاب  هــذا  وأنــجــز  ذلـــك..  على  وافــقــت  وبالفعل 
الكتاب  هذا  ريع  يكون  بأن  قرارا  «واتخذت  قائلة:  حديثها  واختتمت 
لصالح مرضى السرطان غير القادرين على تكلفة العالج.. وسبحان 
البصر  بلمح  فيه  وفقني  اهللا  شــي..  كل  في  التوفيق  ولي  واهللا  اهللا.. 

ودخل موسوعة جينيس».
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«التفكير  يمكنه  روبــوتــا  إيطاليا  فــي  الباحثين  مــن  فــريــق  طــور 
طريقة  على  يتعرف  أن  المستخدم  يستطيع  بحيث  مرتفع»  بصوت 
يتخذها،  التي  الــقــرارات  وأســبــاب  دوافــعــه  يتفهم  وبالتالي  تفكيره، 
بين  أفضل  بشكل  التفاعل  إمكانية  المطاف  نهاية  في  يتيح  ما  وهو 
من  الــدراســة  فريق  عضو  شيال  انطونيو  ويقول  والــروبــوت.  االنــســان 
جامعة باليرمو اإليطالية: إذا كان بمقدورك أن تستمع إلى طريقة 
أكبر،  بشكل  بالثقة  جــديــرا  يجعله  ســوف  هــذا  فــإن  الــروبــوت،  تفكير 
حيث سيكون من األسهل للعامة فهم طريق عمل الروبوتات دون أن 
يكونوا مهندسين أو متخصصين. وهو ما يسمح بالتالي بالتخاطب 
مــع الــروبــوتــات بشكل أفــضــل. وفـــي إطـــار الـــدراســـة الــتــي نــشــرت في 
اسم  يحمل  روبــوتــا  الباحثون  ابتكر  ساينس»،  «أي  العلمية  الــدوريــة 
العمل.  أثناء  أفكاره  عن  التعبير  أو  نفسه  مع  التحدث  يمكنه  «بيبر» 
يشتركوا  أن  متطوعين  مجموعة  مــن  طــلــبــوا  الــتــجــربــة،  إطـــار  وفـــي 
لــدراســة  الــروبــوت فــي إعـــداد مــائــدة بــنــاء على قــواعــد اإلتيكيت  مــع 
االنسان  بين  التفاعالت  على  الــروبــوت  به  يقوم  الــذي  الحوار  تأثير 
به  يقوم  الذي  الداخلي  الحوار  هذا  ان  الباحثون  ووجد  والروبوتات. 

الروبوت يجعله أفضل في حل المشكالت والتفاعل مع االنسان. 

عبداملنعم إبراهيم
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اإلصابات  من  كبيرة  حصيلة  نسجل  البحرين  في  أننا  من  الرغم  على 
بفيروس كورونا إلى ما فوق األلف إصابة كل يوم.. وقد فسر الكثيرون حدوث 
ذلك بظهور الساللة الثانية من الفيروس (المتحور)، فإننا ال نزال في وضع 
أفضل قياسيًا بدول كثيرة أخرى بفضل جهود الفريق الوطني الطبي الرائدة 
التراخي  إلى  نركن  أن  يعني  ال  هذا  لكن  والصحية..  الوقائية  وتوجيهاتهم 
اإلصــابــات..  مــن  للوقاية  االجتماعي  والتباعد  االحــتــرازيــة  اإلجــــراءات  فــي 
والتي  الــفــيــروس)  مــن  الهندية  المتحورة  (النسخة  ظهور  بعد  وخــصــوصــًا 
يومية  حصيلة  بــرس»  «فرانس  سجلت  إذ  هناك،  الشبان  من  بالكثير  فتكت 
على مستوى العالم، فاقت ٨٩٣ ألف إصابة في الهند، كما سجلت نحو مليون 
إصابة في غضون ثالثة أيام، وسجلت السلطات ٢٦٢٤ وفاة مرتبطة بالمرض 
فــي الــســاعــات الـــــ٢٤ األخـــيـــرة، وهـــو رقـــم قــيــاســي جــديــد يــرفــع إجــمــالــي عــدد 
الوفيات الرسمي إلى نحو ١٩٠ ألفًا منذ تفشي الوباء، وباتت الهند ثاني أكبر 
إجمالي  بلغ  إذ  األمريكية،  المتحدة  الواليات  بعد  العالم  في  متضررة  دولة 
المصابين في البالد منذ بدء األزمة أكثر من ١٦ مليون إصابة.. والخبراء 
مناسبات  وإلــى  للفيروس،  مــزدوج»  «تحور  إلى  الوبائية  الطفرة  هذه  يعزون 
المالييين  أحياه  الــذي  الديني  ميال»  «كومبه  مهرجان  غــرار  على  جماعية 
السفر  حركة  منعت  إذ  الهند..  أمــام  أبوابها  عــدة  دول  وأغلقت  الهند..  في 
من وإلى الهند مثًال كل من ألمانيا والكويت وسلطنة عمان وكندا وأمريكا 
ودول أوروبية كثيرة.. ووصل األمر في مستشفيات الهند إلى عدم توافر أسّرة 
كافية للمرضى المصابين بكورونا.. وتم رصد النسخة المتحورة الهندية من 

الفيروس في بلجيكا وسويسرا، مما رفع القلق 
تقديرات  وبحسب  األوروبــيــة..  الــدول  بقية  في 
بحياة  الــوبــاء  أودى  العالمية  الصحة  منظمة 
أكثر من ٣ ماليين إنسان في العالم حتى اآلن.

ويبقى العالم في حالة صراع مع هذا الوباء في ظل نقص عدد األمصال 
فقيرة  دول  تزال  ال  إذ  العالم..  مستوى  على  للفيروس  المضادة  واللقاحات 
ال  جــدا  قليلة  لقاحات  إليها  وصلت  وأخـــرى  اللقاح،  إليها  يصل  لــم  كثيرة 

تتناسب مع حجم اإلصابات بفيروس كورونا.
كورونا (كوفيد -١٩)..  وباء  بكارثة  االستهانة  عدم  هو  الحديث  خالصة 
البرازيل  من  القادم  (ســواء  الجديد  المتحور  الفيروس  مع  التراخي  وعــدم 
أو جنوب إفريقيا أو بريطانيا أو الهند).. ألنه فيروس ذكي جدًا.. تنخفض 
حدث  مثلما  أخـــرى،  دول  فــي  بــقــوة  ليضرب  يــعــود  ولكنه  دول  فــي  هجماته 
في  لسنا  ألننا  البحرين،  في  أيضًا  علينا  ينطبق  وهــذا  الهند..  في  مؤخرًا 
جزيرة معزولة ويمكن أن نتعرض لهجمات مرتدة للفيروس في أية لحظة.. 
وإذا كانت الدولة قد فتحت المساجد والمآتم ودور العبادة للمصلين، وهي 
خطوة ُتشكر عليها الدولة، فإن هذا ال يعني أال نطبق اإلجراءات االحترازية 
اإلصــابــة  لخطر  واآلخـــريـــن  أنفسنا  ونــعــرض  األمـــاكـــن،  هـــذه  فــي  الــضــروريــة 
بالفيروس المتحور، ونتسبب في قتل اآلخرين.. هذه جريمة وليس حقا في 

ممارسة الشعائر الدينية.. ويجب إدراك الفرق بين االثنين.

طفلة اخلليفة tea.kh@aakgroup.net
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جــاءتــنــا غــرفــة تـــجـــارة وصــنــاعــة الــبــحــريــن 
االقتصاد  يتعافى  ان  توقعت  إذ  مبشرة،  بأخبار 
المحلي خالل العام الحالي، كما توقعت أن يبلغ 
نمو الناتج المحلي االجمالي الحقيقي ٣٫٣٪، 
في  عالميا   ٣٩ المرتبة  البحرين  احتلت  وقــد 
المرتبة  احتلت  كما  االنتاجية،  القدرات  مؤشر 
وتوقعت  الغذائي،  األمــن  مؤشر  في  عالميا   ٤٩

الغرفة أيضا انخفاض الدين الحكومي.
البحرين  تجارة  غرفة  تقرير  في  ذلك  جاء 
«نـــظـــرة عــامــة حـــول االقـــتـــصـــاد» حـــول تــطــورات 
من  األول  الــربــع  خـــالل  االقــتــصــاديــة  األوضـــــاع 

عام ٢٠٢١.
ان هـــذه األخـــبـــار الــمــبــشــرة تــوضــح لــنــا أن 
الــجــهــود الــمــتــواصــلــة الــتــي قــامــت بــهــا مختلف 
والخاصة  والحكومية  االقتصادية  القطاعات 
والــجــهــود الــشــعــبــيــة قــد آتـــت ثــمــارهــا وســاعــدت 
الــبــحــريــن عــلــى الــصــمــود فــي وجـــه كـــورونـــا وكــل 
تأثيراتها السلبية بحيث صارت البحرين قريبة 
طريقها  في  وتسير  األزمة  هذه  تتخطى  أن  من 
بــثــبــات لــبــنــاء اقــتــصــادهــا والـــعـــودة الـــى الــحــيــاة 

الطبيعية.
ومــكــافــحــتــه  الـــطـــبـــي  الـــجـــهـــاز  صــــمــــود  إن 
المصابين  عالج  في  الكبيرة  وجهوده  للجائحة 
وحــمــايــة مــخــتــلــف الــقــطــاعــات وكـــذلـــك تــوفــيــر 
جعلت  بالتطعيمات  القيام  وجــهــود  اللقاحات 
كسابق  أعمالها  تــؤدي  أن  على  قـــادرة  البحرين 
يتحرك  أن  اقتصادها  يستطيع  بحيث  عهدها 

صوب التعافي.
االقتصادية  القطاعات  مع  الحال  وكذلك 
نفسها  وكّيفت  عملها  واصلت  التي  المختلفة 
مع الظروف المستجدة بحيث صارت قادرة على 
للبحرين  فهنيئا  وجــه..  أكمل  على  عملها  أداء 

بحكومتها الرشيدة وشعبها الواعي الحريص.
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قالت  حيث  زوجها؛  ضد  خلع  دعــوى  مصر  في  سيدة  أقامت 
حــادث  بــعــد  وأطــفــالــهــمــا  هــي  ونسيانها  بــالــزهــايــمــر  يتظاهر  أنـــه 
تعرض له أثناء عمله. وقالت السيدة أن زوجها سقط في عمله 
شهرين،  بالمستشفى  وحــجــز  الــرابــع،  الــطــابــق  مــن  بــالــمــقــاوالت 
تواجدي  وخطورة  أبنائي  سن  صغر  رغم  عنه  أتخل  مضيفة: «لم 
قام  حتى  نهائيا  أتــركــه  لــم  أنــي  إال  األيـــام  تلك  فــي  بالمستشفى 
وخرج بكل صحة وسالمة وكانت المفاجأة عندما دخلت للغرفة 
حتى أقوم باحتضانه واصطحابه للخروج». واستطردت السيدة: 
«زوجي يسأل الممرضين من الست دي، لم أشعر بنفسي من شدة 
على  وافــق   وبعدها  الحالة،  لتشخيص  األطــبــاء  ودخــول  البكاء 
الخروج وقتها اعتقدت أنها فترة قليلة ويعود لحالته الطبيعية»، 
الفتة إلى أنه متذكر كل ما يخص أسرته من أبيه وأمه وإخواته 
إال زوجته وأبنائه. وتابعت: «زوجي يريد الزواج من بنت جارتهم، 
قائًال عايز ادخل دنيا وافرح كفاية إال أنا فيه، ونسي أنه مخلف 
اتنين ومش عاوز يقرب منهم نهائي، طالبته بالطالق فلم ينتبه 
لتضطر  مــراتــه»؛  أنــك  وهيعرف  هيفتكر  اصبري  قائلة  أمــه  وتــرد 

بعدها بإقامة دعوى خلع.

أعــــلــــنــــت حــــديــــقــــة حــــيــــوان 
«بـــــريـــــســـــتـــــول» فــــــي بـــريـــطـــانـــيـــا 
بين  يــجــمــع  حـــيـــوان  والدة  عـــن 
صــفــات الــغــزال والــفــأر الــمــالوي 
الرائع.  وأشار موقع «ديلي ميل» 
الــبــريــطــانــي الــــذي نــشــر الــخــبــر، 
إلى أن «المخلوق الصغير يشبه 
أرجـــال  لـــه  أن  إال  الـــفـــأر،  تــكــويــن 
طــويــلــة ووجـــهـــا أقـــــرب لــلــغــزال، 
فقط  سم   ٢٠ ارتفاع  على  ويقف 
من كتفه». وأضافت أن «الخبراء 
لن  الحيوان  حجم  أن  يتوقعون 
يزداد كثيرا مع بلوغه، وأنه حتى 
عندما يكتمل نموه فإن وزنه لن 
يتجاوز ١,٥ كغم». وأوضح خبراء 
الــحــيــوان  «جــنــس  أن  الــثــديــيــات 
تسميته  يــتــم  ولــــم  واضـــــح  غــيــر 
بعد، كما أنه ليس سوى النسخة 
الــثــانــيــة الــتــي تــولــد فــي حديقة 
الحيوان، حيث ولدت األولى في 

العقد الماضي».

كشفت الفنانة املصرية برلنتي عامر 
عن أحدث ظهور لها برفقة املطرب 
سعد الصغير، بعد إعالن زواجهما، 
وهو ما أثار اجلدل رغم نفي أسرته. 
ونشرت برلنتي عامر عبر حسابها 

على موقع التواصل االجتماعي 
فيسبوك، فيديو مباشرا أثناء سهرة 

خاصة جمعتهما في أحد املطاعم 
بالقاهرة، وظهر الثنائي وهما يغازالن 

بعضهما. وكانت برلنتي عامر قد 
خرجت عن صمتها للرد على تدوينة 
نور الهدى زوجة سعد األولى، وجنلها 
األكبر محمود. وكتبت أيضا منشورا 

آخر ردا على الكثير من املتابعني الذين 
قالوا: إنها تزوجت من سعد من أجل 

الشهرة، قائلة: «بالنسبة للناس 
إللي بتقول اجتوزت سعد علشان 

رني، أنا مش محتاجة شهرة،  يشهِ
علشان احلمد هللا بيقولوا عني ممثلة 

ا، وتاريخي يتكلم من  شاطرة جدً
قبل ما أعرف سعد بسنني، بس هو 

، وسعد  جوزي، وحبيبي، وده شرف ليَّ
ما أضاف شيء لتاريخي الفني، ودي 
أعمالي حتى لو دور ثاني أو ثالث أنا 

برلنتي عامر».
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نا�سر بن حمد يتلقى مزيداً من التهاين بتعيينه رئي�ًسا للقاب�سة للنفط والغاز.. وزراء وم�سوؤولون:

التعيني ثقة ملكية بقدرات �سموه الرفيعة وجهوده الوطنية املخل�سة
تلقى �ضمو ال�ضيخ نا�ضر بن حمد اآل خليفة، 

و�ضوؤون  االإن�ضانية  للأعمال  امللك  جللة  ممثل 

ال�ضباب، برقية تهنئة من الدكتور عبداللطيف بن 

را�ضد الزياين، وزير اخلارجية، مبنا�ضبة �ضدور 

رئي�ًضا  �ضموه  بتعيني  ال�ضامي  امللكي  املر�ضوم 

ملجل�س اإدارة ال�ضركة القاب�ضة للنفط والغاز.

وقد اأكد وزير اخلارجية اأن هذا التعيني ياأتي 

ثقة من جللة امللك املفدى بقدرات �ضموه الرفيعة 

الوطنية  باجلهود  م�ضيًدا  العالية،  وكفاءته 

املخل�ضة والدوؤوبة التي يبذلها �ضموه يف خدمة 

لتحقيق  املجاالت  خمتلف  يف  البحرين  مملكة 

العديد من االإجنازات الوطنية، يف اإطار ما ت�ضهده 

امل�ضرية التنموية ال�ضاملة من تقدم ومناء وتطوير 

�ضامل يف العهد الزاهر حل�ضرة �ضاحب اجلللة 

البلد  عاهل  خليفة،  اآل  عي�ضى  بن  حمد  امللك 

املفدى، داعًيا املوىل العلي القدير اأن يكلل جهود 

�ضموه بدوام النجاح والتوفيق، واأن ي�ضدد خطاه 

لتحقيق املزيد من االإجنازات تنفيًذا لروؤية جللة 

امللك املفدى، لتطوير ا�ضتثمارات وطننا العزيز يف 

قطاعي النفط والغاز، والعمل على تطوير هذين 

مملكة  ورخاء  ورفعة  �ضالح  فيه  مبا  القطاعني 

البحرين الغالية.

وتلقى �ضمو ال�ضيخ نا�ضر بن حمد اآل خليفة 

حميدان  علي  حممد  بن  جميل  من  تهنئة  برقية 

مبنا�ضبة  االجتماعية،  والتنمية  العمل  وزير 

�ضموه  بتعيني  ال�ضامي  امللكي  املر�ضوم  �ضدور 

للنفط  القاب�ضة  ال�ضركة  اإدارة  ملجل�س  رئي�ًضا 

والغاز.

امللكية  الثقة  هذه  اأن  حميدان  الوزير  واأكد 

ال�ضامية تاأتي تاأكيًدا ملا يتمتع به نا�ضر بن حمد 

يف  اأ�ضهمت  عالية،  قيادية  وخربات  قدرات  من 

املنا�ضب  جميع  يف  الكبرية  النجاحات  حتقيق 

وتعاىل  �ضبحانه  اهلل  داعًيا  �ضموه،  تبواأها  التي 

اأن يوفق �ضموه يف مهامه وم�ضوؤولياته اجلديدة 

لتحقيق روؤى وتطلعات ح�ضرة �ضاحب اجلللة 

امللك حمد بن عي�ضى اآل خليفة عاهل البلد املفدى، 

حفظه اهلل ورعاه، لتطوير ا�ضتثمارات قطاع النفط 

على  اإيجابية  ب�ضورة  ينعك�س  ومبا  والغاز، 

االقت�ضاد الوطني.

وهناأ الدكتور ح�ضن بن عبداهلل فخرو م�ضت�ضار 

ال�ضيخ  �ضمو  االقت�ضادية،  لل�ضوؤون  امللك  جللة 

نا�ضر بن حمد اآل خليفة م�ضت�ضار االأمن الوطني 

االأمني العام ملجل�س الدفاع االأعلى، مبنا�ضبة الثقة 

الغالية من لدن ح�ضرة �ضاحب اجلللة  امللكية 

امللك املفدى حفظه اهلل ورعاه بتعيني �ضموه رئي�ًضا 

والغاز،  للنفط  القاب�ضة  ال�ضركة  اإدارة  ملجل�س 

متمنًيا ل�ضموه املزيد من التوفيق والنجاح ملا فيه 

خري مملكة البحرين.

وهناأت االأ�ضتاذة هالة االأن�ضاري االأمني العام 

بن  نا�ضر  ال�ضيخ  �ضمو  للمراأة،  االأعلى  للمجل�س 

حمد اآل خليفة م�ضت�ضار االأمن الوطني االأمني العام 

ملجل�س الدفاع االأعلى، مبنا�ضبة �ضدور املر�ضوم 

امللكي ال�ضامي من ح�ضرة �ضاحب اجلللة امللك 

املفدى،  البلد  عاهل  خليفة  اآل  عي�ضى  بن  حمد 

بتعيني �ضموه رئي�ًضا ملجل�س اإدارة �ضركة البحرين 

القاب�ضة للنفط والغاز.

واأكدت االأن�ضاري اأن هذا التعيني يوؤكد حجم 

الثقة امللكية بجهود �ضمو ال�ضيخ نا�ضر املتميزة 

و�ضعيه اجلاد وبذله املخل�س لتحقيق كل ما يلزم 

لرفعة البحرين وتطلعات قيادتها ورفعة �ضعبها، 

مع متنياتها ل�ضموه بكل توفيق و�ضداد يف حمل 

اأدائها  على  اهلل  يعينه  واأن  الوطنية  م�ضوؤولياته 

على اأف�ضل وجه.

وتلقى �ضموه برقية تهنئة من ال�ضيخ حممد 

بن عي�ضى اآل خليفة رئي�س جمل�س اإدارة �ضندوق 

العمل »متكني« وجاء فيها »اإنه لي�ضعدنا وي�ضرفنا 

اأن نرفع اأ�ضمى اآيات التهاين والتربيكات اإىل مقام 

هذا  اإن  خليفة.  اآل  حمد  بن  نا�ضر  ال�ضيخ  �ضمو 

جلهودكم  تتويًجا  ياأتي  ال�ضامي  امللكي  التكليف 

امللكية  والتطلعات  الروؤى  تنفيذ  يف  املبذولة 

به  يتمتع  ما  وتاأكيًدا على  املجاالت،  يف خمتلف 

ومتميزة يف  عالية  قدرات وخربات  من  �ضموكم 

خمتلف ميادين العمل الوطني«.

ال�ضيخ  من  من  تهنئة  برقيات  �ضموه  وتلقى 

حمد بن �ضلمان اآل خليفة الوكيل امل�ضاعد للتجارة 

والتجارة  ال�ضناعة  بوزارة  واخلارجية  املحلية 

اإدارة  ملجل�س  رئي�ضاً  �ضموه  بتعيني  وال�ضياحة 

احمد  اميان  والغاز،  للنفط  القاب�ضة  ال�ضركة 

والتجارة  ال�ضناعة  وزارة  وكيل  الدو�ضري 

وال�ضياحة، ال�ضيخ ر�ضيد بن عي�ضى بن عبداهلل بن 

ال�ضكران  بن جا�ضم  عبداللطيف  اآل خليفة،  حمد 

الداخلية،  بوزارة  املجتمع  �ضوؤون  م�ضت�ضار 

الدكتور حممد �ضلمان املدير الطبي ملركز اجلنان 

التنفيذي،  الرئي�س  العري�س  اأحمد  اأمني  الطبي، 

لل�ضتثمار  البحرين  �ضركة  منت�ضبي  وجميع 

الربي  للنقل  امل�ضاعد  الوكيل  )اإدامة(،  العقاري 

ندى يو�ضف عبداللطيف، املهند�س �ضامي عبداهلل 

واالت�ضاالت  املوا�ضلت  وزارة  وكيل  بوهزاع 

للنقل الربي والربيد، الدكتورة هبة نايف حرارة 

نائب الرئي�س التنفيذي لنقل الكهرباء واملاء بهيئة 

الكهرباء واملاء، نور علي اخلليف الوكيل امل�ضاعد 

واالقت�ضاد  املالية  بوزارة  االقت�ضادية  لل�ضوؤون 

امل�ضاعد  الوكيل  العلوي  �ضالح  اأ�ضامة  الوطني، 

للتناف�ضية واملوؤ�ضرات االقت�ضادية بوزارة املالية 

عبداهلل  اإبراهيم  املهند�س  الوطني،  واالقت�ضاد 

للتخطيط  التنفيذي  الرئي�س  نائب  الكعبي 

خليفة  طارق  واملاء،  الكهرباء  بهيئة  وامل�ضاريع 

املهيزع وكيل ال�ضوؤون املالية وامل�ضاندة بالديوان 

ل�ضركة  العام  املدير  اأمني عبداهلل  الدكتور  امللكي، 

اآل  اإبراهيم  بن  خالد  ال�ضيخ  بل�س،  اأديوكي�ضن 

بجهاز  واملعلومات  التوظيف  عام  مدير  خليفة 

الرئي�س  االأحمد  عبدالعزيز  املدنية،  اخلدمة 

التنفيذي للح�ضابات اال�ضرتاتيجية ببنك البحرين 

الوطني، الدكتور خالد اأحمد ح�ضن وكيل �ضوؤون 

الوكيل  �ضعيل  اآل  ح�ضني  احليوانية،  الرثوة 

وزارة  يف  واالأر�ضاد  اجلوية  للملحة  امل�ضاعد 

حبيب  حممد  جا�ضم  واالت�ضاالت،  املوا�ضلت 

املو�ضوي الرئي�س التنفيذي ملجموعة الفاحت، مدير 

عام بلدية املحرق اإبراهيم يو�ضف اجلودر، مازن 

حممد مطر الع�ضو املنتدب لل�ضركة العربية لبناء 

واإ�ضلح ال�ضفن )اأ�ضري(.

وهناأ النائب الثانب لرئي�س جمل�س النواب 

علي زايد بتعيني م�ضت�ضار االأمن الوطني االأمني 

العام ملجل�س الدفاع االأعلى �ضمو ال�ضيخ نا�ضر 

بن حمد اآل خليفة، رئي�ضاً ملجل�س اإدارة ال�ضركة 

القاب�ضة للنفط والغاز، موؤكداً باأن الثقة امللكية 

ال�ضامية من ح�ضرة �ضاحب اجلللة امللك حمد 

بن عي�ضى اآل خليفة توؤكد ما يتميز به �ضموه 

وهو  والنجاح  التطوير  يف  عالية  قدرات  من 

نهج رفيع امل�ضتوى الإعلء ا�ضم مملكة البحرين 

يف جميع املحافل وعلى كافة االأ�ضعدة وي�ضهد 

اجلميع بكفاءته يف خمتلف املنا�ضب والقيادات 

التي �ضار بها نحو النجاح والتميز �ضواء على 

ال�ضعيد الر�ضمي اأو املجتمعي بتفاعله باإطلق 

املبادرات وتلم�س ق�ضايا املواطنني، ومتنى كل 

التوفيق ل�ضمو ال�ضيخ نا�ضر بن حمد اآل خليفة 

يف موا�ضلة م�ضرية العمل التطويري الوطني 

بكل عطاء واإجناز وخا�ضة لقطاع النفط والغاز 

الوطني.كما  االقت�ضاد  لها من دور هام يف  ملا 

قّدم الدكتور عبدالرحمن جواهري، رئي�س �ضركة 

اإىل  التهنئة  البرتوكيماويات،  ل�ضناعة  اخلليج 

�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ نا�ضر بن حمد اآل خليفة، 

م�ضت�ضار االأمن الوطني االأمني العام ملجل�س الدفاع 

االأعلى وذلك مبنا�ضّبة املر�ضوم امللكي ال�ضامي رقم 

)54( ل�ضنة 2021 ال�ضادرعن ح�ضرة �ضاحب 

عاهل  خليفة  اآل  عي�ضى  بن  حمد  امللك  اجلللة 

البلد املفدى بتعيني �ضموه رئي�ضاً ملجل�س اإدارة 

ال�ضركة القاب�ضة للنفط والغاز.

م�ضت�ضار  بتعيني  العامر  اأحمد  النائب  وهناأ 

االأمن الوطني االأمني العام ملجل�س الدفاع االأعلى 

رئي�ضاً  خليفة،  اآل  حمد  بن  نا�ضر  ال�ضيخ  �ضمو 

والغاز  للنفط  القاب�ضة  ال�ضركة  اإدارة  ملجل�س 

يف  ال�ضامية  امللكية  الثقة  مدى  يعك�س  والذي 

يف  البحرين  مملكة  خدمة  يف  ودوره  �ضموه 

املخل�ضة  الوطنية  واجلهود  املجاالت  خمتلف 

والدوؤوبة التي يبذلها �ضموه يف اإطار ما ت�ضهده 

امل�ضرية التنموية ال�ضاملة من تقدم ومناء وتطوير 

�ضامل يف العهد الزاهر حل�ضرة �ضاحب اجلللة 

امللك حمد بن عي�ضى اآل خليفة، عاهل البلد املفدى.

جهود  يكلل  اأن  القدير  العلي  املوىل  داعًيا 

�ضموه بدوام النجاح والتوفيق، واأن ي�ضدد خطاه 

لتحقيق املزيد من االإجنازات تنفيًذا لروؤية جللة 

النفط  قطاعي  ا�ضتثمارات  لتطوير  املفدى  امللك 

والغاز، والعمل على تطوير هذين القطاعني مبا 

فيه �ضالح ورفعة ورخاء مملكة البحرين الغالية.

اإن  القا�ضي  عي�ضى  النائب  قال  جانبه،  من 

تعيني م�ضت�ضار االأمن الوطني االأمني العام ملجل�س 

اآل  حمد  بن  نا�ضر  ال�ضيخ  �ضمو  االأعلى  الدفاع 

القاب�ضة  ال�ضركة  اإدارة  ملجل�س  رئي�ضاً  خليفة، 

من  �ضموه  يبذله  ما  على  يوؤكد  والغاز  للنفط 

جهود كبرية يف خدمة الوطن يف جميع املجاالت 

واالجتماعية  والريا�ضية  واخلريية  الع�ضكرية 

والثقافية واملبادرات التي يطلقها ب�ضكل م�ضتمر 

يف والتي توؤثر ب�ضكل اإيجابي على املجتمع ويحقق 

منها نتائج اإيجابية ت�ضب يف تنفيذ روؤى جللة 

امللك وم�ضروعه االإ�ضلحي يف جماالت عدة.

�ضمو  ال�ضلوم  �ضباح  اأحمد  النائب  هّناأ  كما 

ال�ضيخ نا�ضر بن حمد على الثقة امللكية، ب�ضدور 

رئي�ًضا  �ضموه  بتعيني  ال�ضامي  امللكي  املر�ضوم 

ملجل�س اإدارة ال�ضركة القاب�ضة للنفط والغاز.

واأكد النائب ال�ضلوم اأن الثقة امللكية ال�ضامية 

وقدرات  �ضموه من خربات  به  يتمتع  ما  تعك�س 

اأجل  من  م�ضنية  جهود  من  يبذله  وما  عالية، 

رفعة وعلو مملكتنا الغالية والتي نثّمن ل�ضموه 

متمنًيا  اللحمدود،  وعطاءه  امل�ضتمرة  اإجنازاته 

ل�ضموه كل التوفيق.

كما هّناأ النائب الدكتور عبداهلل الذوادي �ضمو 

الذي  التعيني  هذا  على  حمد  بن  نا�ضر  ال�ضيخ 

يعك�س مدى الثقة امللكية ال�ضامية التي يحظى بها 

�ضموه ودوره الوطني يف خدمة مملكة البحرين 

يف خمتلف املجاالت.

�ضمو  الذوادي  عبداهلل  الدكتور  النائب  وهناأ 

جللة  ممثل  خليفة،  اآل  حمد  بن  نا�ضر  ال�ضيخ 

امللك للأعمال االإن�ضانية و�ضوؤون ال�ضباب ب�ضدور 

املر�ضوم امللكي ال�ضامي حل�ضرة �ضاحب اجلللة 

البلد  عاهل  خليفة،  اآل  عي�ضى  بن  حمد  امللك 

املفدى، بتعيني �ضموه رئي�ضاً ملجل�س اإدارة ال�ضركة 

القاب�ضة للنفط والغاز م�ضريا اإىل اأن هذا التعيني 

يعك�س مدى الثقة امللكية ال�ضامية التي يحظى بها 

�ضموه ودوره الوطني يف خدمة مملكة البحرين 

يف خمتلف املجاالت، وقدراته املتميزة يف القيادة 

والعمل على حتقيق تطلعات جللة امللك املفدى 

احلالية وامل�ضتقبلية ومبا يدعم امل�ضرية التنموية 

اجلللة  �ضاحب  ح�ضرة  يقودها  التي  ال�ضاملة 

امللك املفدى حفظه اهلل ورعاه.

 �صمو ال�صيخ نا�صر بن حمد

لن ن�سمح لها باأن تفّرق بيننا وبني اأهلنا يف قطر.. رئي�س »خارجية النواب«:

قناة اجلزيرة ت�سبب العداء بني اأبناء ال�سعب الواحد
واالأمن  والدفاع  اخلارجية  ال�ضوؤون  جلنة  رئي�س  اأكد 

الوطني املهند�س حممد ال�ضي�ضي البوعينني اأن قناة اجلزيرة 

القطرية، ت�ضبب العداء بني اأبناء ال�ضعب الواحد، ولن ن�ضمح 

لها باأن تفّرق بيننا وبني اأهلنا يف قطر، الفًتا اإىل اأن القناة 

بات  والذي  اخلبيث  نهجها  م�ضتمرة يف  زالت  ما  القطرية 

مك�ضوًفا للجميع عرب �ضيا�ضة الكيل مبكيالني ببّث االأكاذيب 

امل�ضتمرة عن االأو�ضاع يف البحرين يف حني تغ�ّس الطرف 

ب�ضكل �ضارخ عما يح�ضل يف قطر وبالتحديد يف �ضجن قطر 

املركزي من انتهاكات ج�ضيمة بحق النزالء مع انعدام وجود 

ال�ضعب ويحقق رقابة جادة على  اأي جمل�س برملاين ميثل 

ال�ضلطات التنفيذية، م�ضرًيا اإىل »اأن ما متار�ضه قناة اجلزيرة 

مبوافقة ال�ضلطات القطرية هو تاآمر مك�ضوف على كافة دول 

العربي والبحرين حتديًدا، وذلك الأغرا�س خبيثة  اخلليج 

ويهدد اأمن وا�ضتقرار املنطقة«.

ولفت ال�ضي�ضي البوعينني اإىل »اأن املنظومة احلقوقية 

يف مملكة البحرين متكاملة ومتفردة يف كافة جوانبها، االأمر 

الذي جعل املنظومة حمل للفخر واالعتزاز واالإ�ضادة يف كافة 

املحافل الدولية، فقد عملت اململكة وبا�ضتمرار على تعزيز 

قدرتها على اال�ضتجابة الفورية الأي �ضكوى ذلك عرب تد�ضني 

عدد من االآليات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق االإن�ضان 

ب�ضكل م�ضتقل، كاالأمانة العامة للتظلمات ومفو�ضية حقوق 

ال�ضجناء، واملوؤ�ض�ضة الوطنية حلقوق االإن�ضان، وذلك غي�س 

وتعنى  اململكة  بها  تزخر  التي  املوؤ�ض�ضات  من  في�س  من 

بتعزيز حقوق االإن�ضان يف البحرين«.

االآليات  »اأن  اخلارجية  ال�ضوؤون  جلنة  رئي�س  واأكد 

الوطنية التي متلكها مملكة البحرين تتفّوق يف �ضلحياتها 

على كل ما متلكه قطر من موؤ�ض�ضات تعنى بحقوق االإن�ضان 

والتي تكاد تكون معدومة التواجد، مبدًيا يف الوقت نف�ضه 

»ا�ضتغرابه ال�ضديد حيال التاآمر والتحري�س الوا�ضح للقناة 

ومبوافقة ال�ضلطات القطرية، وذلك من خلل عملها امل�ضتمر 

يف  احلقوقية  االأو�ضاع  عن  املغلوطة  املعلومات  ن�ضر  يف 

البحرين ودول اخلليج العربي، يف حني اأن قناة اجلزيرة 

تتجاهل حقيقة اأن الدولة الراعية لها - قطر - ال متلك حتى 

جمل�س دميقراطي ميثل من خلله ال�ضعب، وفاقد ال�ضيء 

اأن  له  اأر�ضه ال يحق  الدميقراطية يف  فقد  ال يعطيه ومن 

يتحدث عنها خارجها«.

د. مريزا ي�ستقبل فريق م�سروع

  »حكاية املنامة« ويت�سلم ن�سخة من كتاب »مالمح 6«

ا�ضتقبل الدكتور عبداحل�ضني بن علي مريزا رئي�س 

هيئة البحرين للطاقة امل�ضتدامة يف مكتبه باملرفاأ املايل 

�ضرف  اآل  فا�ضل  املنامة«  »حكاية  م�ضروع  موؤ�ض�س 

ورئي�س جلنة العلقات العامة �ضارة جنيب، ويف بداية 

باملبادرة  واأ�ضاد  الدكتور مريزا باحل�ضور  اللقاء رحب 

 2017 يف  انطلق  الذي  امل�ضروع  ملوؤ�ض�س  التطوعية 

بفكرة اإبداعية لتوثيق احلياة االجتماعية والعمرانية يف 

العا�ضمة من خلل التاأريخ ال�ضفوي، وطرحها ب�ضورة 

من  االإلكرتوين  الطرح  واأ�ضاليب  للتقنيات  مواكبة 

خلل ت�ضجيل اأكرث من 400 �ضاعة من املواد التوثيقية 

لل�ضرد ال�ضفهي للذاكرة يف م�ضاعي لبلورة هوية املنامة 

على  واحلفاظ  املجتمعي،  والتلحم  الرتابط  وتعزيز 

اأ�ضالة وتاريخ العا�ضمة، وت�ضليط ال�ضوء على املدينة 

ا�ضتثنائًيا  منوذًجا  تعد  والتي  التاريخي،  العمق  ذات 

للتعاي�س، وخلل اللقاء �ضلط الدكتور مريزا ال�ضوء على 

اأهم امللمح التاريخية التي احت�ضنتها العا�ضمة للنه�ضة 

الطاقوية يف مملكة البحرين، وت�ضلم ن�ضخة من كتاب 

»ملمح 6« الذي مت اإ�ضداره بالتزامن مع مئوية التعليم 

يف مملكة البحرين.

وثمن اأع�ضاء فريق »حكاية املنامة« اهتمام الدكتور 

امل�ضروع  يقوم  التي  باملبادرات  مريزا  عبداحل�ضني 

ال�ضباب  وت�ضجيع  دعم  على  وحر�ضه  بتنفيذها، 

اكت�ضبها  التي  الرتاكمية  وتوجيههم من منطلق خربته 

خلل �ضنوات عمله وتدرجه يف املنا�ضب، م�ضريين اإىل 

�ضاهم يف  الذي  للجيل  الهيئة ميثل منوذًجا  اأن رئي�س 

النه�ضة التنموية التي تنعم بها مملكة البحرين اليوم.

 يف لقاء مع الأهايل.. حمافظ العا�سمة:

ا�ستمرار متابعة الإجراءات الحرتازية للحد من انت�سار »كورونا«
حمافظ  خليفة  اآل  عبدالرحمن  بن  ه�ضام  ال�ضيخ  التقى 

العا�ضمة  حمافظة  واأهايل  ونواب  وجهاء  من  بعدد  العا�ضمة 

عن  الرم�ضاين  املحافظة  جمل�س  يف  الداخلية  وزارة  و�ضباط 

على  احلر�س  اإطار  يف  وذلك  بعد،  عن  املرئي  االت�ضال  طريق 

رم�ضان  �ضهر  خلل  املحافظة  اأهايل  مع  التوا�ضل  ا�ضتمرارية 

املبارك رغم ظروف اجلائحة، ويف م�ضتهل اللقاء توجه حمافظ 

�ضهر  حلول  مبنا�ضبة  والتهاين  التربيكات  باأحر  العا�ضمة 

رم�ضان املبارك اإىل املقام ال�ضامي حل�ضرة �ضاحب اجلللة امللك 

حفظه  املفدى  البحرين  مملكة  ملك  خليفة  اآل  عي�ضى  بن  حمد 

حمد  بن  �ضلمان  االأمري  امللكي  ال�ضمو  �ضاحب  واإىل  ورعاه  اهلل 

واإىل  اهلل  حفظه  الوزراء  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  خليفة  اآل 

�ضائل  واالإ�ضلمية،  العربية  واالأمتني  الويف  البحرين  �ضعب 

باخلري  اجلميع  على  الف�ضيل  ال�ضهر  يعيد  اأن  وجل  عز  املوىل 

واليمن والربكات، موؤكدا اأن جمل�س املحافظة هو ا�ضتمرار لنهج 

وهو  البحريني  املجتمع  به  يت�ضف  الذي  والتلحم  التوا�ضل 

ال�ضهر  يف  ال�ضيما  املجتمعية  ال�ضراكة  معاين  الأ�ضمى  جت�ضيد 

الف�ضيل، الفتا يف الوقت نف�ضه اإىل اأن املحافظة ما�ضية يف تنفيذ 

اآل خليفة  اأول معايل ال�ضيخ را�ضد بن عبداهلل  توجيهات الفريق 

للحد  االحرتازية  االإجراءات  متابعة  خلل  من  الداخلية  وزير 

املواطنني  و�ضلمة  اأمن  ل�ضمان  كورونا  فريو�س  انت�ضار  من 

البارزة  باجلهود  م�ضيدا  املحافظة،  مناطق  كافة  يف  واملقيمني 

للفريق الوطني الطبي خلل هذه اجلائحة.

النائب حممد ال�صي�صي
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ال�ضوم �ضومان �ضوم للروح و�ضوم للج�ضد، 

يكتمل ال�ضيام بتمام موؤنة ال�ضائم ب�ضوم اجل�ضد 

والروح مًعا، فاإن اأفطر اجل�ضد مل تفطر الروح بل 

م�ضالك  يف  و�ضلًكا  للعرفان  ميالً  وترتقي  تعرج 

وامل�ضري  ال�ضري  كيفية  يعلمنا  فال�ضوم  العارفني، 

للروح  اأعلى  ومكانة  ورفعة  علو  حتقيق  نحو 

مّنا على  الفرد  التي تقطن اجل�ضد، ولكي يحافظ 

�ضهر  يعود  على  �ضنته  طوال  املطلوبة  الروحية 

التزود والغفران من جديد، يحتاج كل واحد مّنا 

اأن ي�ضلك اأربعة م�ضالك، يتدرج فيها ليعيد التزود 

ليجدد  مرة واحدة  عام  كل  �ضهر رم�ضان من  يف 

طاقته الروحية.

العمر،  طول  الروح  �ضيام  اإىل  احلاجة 

ال�ضنة  اإىل �ضيام اجل�ضد مرة واحد يف  واحلاجة 

الدورة  وت�ضتمر  الإن�ضان،  عمر  من  الواحدة 

الروحية يف م�ضرية الإن�ضان نحو اخلالق متجهة 

علًوا وارتفاًعا، وهذا ما مييز الإن�ضان ال�ضالك عن 

غري ال�ضالك، وقد ي�ضاأل الفرد هل ينبغي علي اأن 

اأكون من ال�ضالكني؟ واجلواب: ل �ضك اأن وجودنا 

يف احلياة لي�س اإل لأن نكون من ال�ضالكني م�ضلك 

الرقي وحتدي ال�ضيطان.

التحديات  لأن  نف�ضه  ال�ضالك  غري  يخدم  لن 

ال�ضيطانية اأكرب وهي م�ضتمرة يف تطوير اأدواتها 

واختبار فاعليتها على مر الع�ضور، وكلما ارتقت 

الإن�ضانية لدى الإن�ضان كلما وجد ال�ضيطان منافذ 

وتقابله  الأكرب  التحدي  ياأتي  وهنا  للو�ضو�ضة، 

»اإل  تعاىل  قوله  يف  امل�ضمونة  النجاح  �ضهادة 

عبادي املخل�ضني« حتدى اأيها ال�ضيطان لكن لي�س 

لك �ضلطان على من اأخل�س وجهه هلل.

من  ن�ضلك  ال�ضالكني:  �ضبيل  يف  الأول  امل�ضلك 

اإىل  امل�ضتكينة  الروح  وتعرج  احلق،  اإىل  اخللق 

بارئها م�ضتعينة يف ال�ضري وامل�ضري على ترك كل 

العتماد  الروح  وتعتمد  مائل،  كل  واإنهاء  زائل 

لل�ضالك  ميكن  وبالنظر  تعاىل،  هلل  احلاجة  على 

بالعنوان  ال�ضورة  خارج  من  نف�ضه  ي�ضاهد  اأن 

الروحي، �ضالكاً طريق املعرفة الذي ناق�ضناه، من 

اأول الدين معرفته وبعد املعرفة �ضلوك وتطبيق.

م�ضافة،  قيمة  يعني  ل  البدن  �ضوم  جمرد 

الأول   باملتطلب  يفي  م�ضلك  ال�ضوم من غري  رمبا 

على الفرد من الفر�س وهو �ضيام �ضهر رم�ضان، 

الفعل  من  علة  رباين  وفر�س  اإلهي  اأمر  لكل  لكن 

اإىل  الإن�ضان  ي�ضل  اأن  والغاية  وللفعل،  وبالفعل 

الكمال، ومن حيث اأن الكمال ل حد له ول حدود 

الذات  تطوير  موا�ضلة  العباد  على  الالزم  كان 

للو�ضول لتلك ال�ضفات املطلوبة.

اإن تعامل النا�س مع بع�ضهم البع�س  ل �ضك 

واأ�ضلوب احلياة والبيئة التي يرتبى عليى الفرد 

يف املجتمع، معاين �ضاملة يف حالة تهذيب الذات 

مّنا  فرد  كل  اأن  �ضك  ل  كما  ال�ضفات،  وتطوير 

بحاجة اإىل تهذيب النف�س و�ضلك تلك امل�ضالك التي 

تعود على نف�ضه وروحه باملنفعة الكربى ليكون 

وخلوق  ومعطي  و�ضجاًعا،  وقوًيا  كرمًيا  اإن�ضاًنا 

ومتفهم ومتعاطف ومتعاون.

تلك  اأن  �ضببها  القلوب  النف�ضية يف  الأمرا�س 

من  اهلل  يريدها  التي  الهوية  حتمل  ل  القلوب 

عبادة يف م�ضلك كل اإن�ضان، ولذلك كانت احلاجة 

لإي�ضاح الطريق ما بعد �ضوم اجل�ضد يف املرحلة 

تتغذى  التي  الروح،  �ضوم  من  امل�ضتمرة  الثانية 

على الطلب الدائم للرقي والكمال.

اأي  املعنى من امل�ضلك الأول ن�ضلك من اخللق 

من وحي اأننا خملوق �ضعيف وهن وحمتاج، اإىل 

املعطي  القادر  اللطيف  العزيز  القوي  احلق وهو 

كل  يف  ونتذكر  �ضيء،  كمثله  لي�س  الذي  املقتدر 

حلظة �ضعفنا وحاجتنا للقوة قال حول ول قوة 

لنا اإل باهلل، هو املوىل ونعم الن�ضري، فاإذا وجدت 

الطمئنينة  النف�س  وجدت  امل�ضلك  هذا  الروح 

والعمل  اهلل  خللق  التوا�ضع  من  الإن�ضان  ومتكن 

الآخرين  وم�ضاعدة  النا�س  حوائج  ق�ضاء  على 

وتقدمي العون والتحلي بالأخالق.

البحرين تعزي احلكومة العراقية يف 

�صحايا حريق م�صت�صفى ابن اخلطيب

عن  البحرين  مملكة  خارجية  وزارة  اأعربت 

العراق  اإىل جمهورية  التعازي واملوا�ضاة  خال�س 

حادث  �ضحايا  يف  و�ضعًبا  حكومًة  ال�ضقيقة 

احلريق الذي ن�ضب يف م�ضت�ضفى ابن اخلطيب يف 

مدينة بغداد، مما اأدى اإىل وفاة واإ�ضابة الع�ضرات 

من نزلء امل�ضت�ضفى املخ�ض�س للمر�ضى امل�ضابني 

بفريو�س كورونا.

تعاطف  عن  اخلارجية  وزارة  واأعربت 

جمهورية  مع  التام  البحرين  مملكة  وت�ضامن 

اجللل،  امل�ضاب  هذا  يف  ال�ضقيق  و�ضعبها  العراق 

ال�ضحايا  وذوي  لأ�ضر  املوا�ضاة  بالغ  عن  معربة 

ومتنياتها للم�ضابني بال�ضفاء العاجل.

انعقاد اجلل�صة الثالثة من برنامج »جمل�س ال�صفراء«.. ال�صفري الربيطاين:

التن�صيق الفّعال بني جميع الأطراف �صرورة لنجاح عمل ال�صفري

»الأعلى لل�صحة« ي�صدر لئحة ا�صرتاطات الرتخي�س للموؤ�ص�صات ال�صحية احلكومية

�صجّل اإلكرتوين ملر�صى كل موؤ�ص�صة �صحية.. و�صمانات اإلزامية ل�صرّية املعلومات

عقدت اأكادميية حممد بن مبارك اآل خليفة 

للدرا�ضات الدبلوما�ضية، اأم�س، اجلل�ضة الثالثة 

البث  عرب  ال�ضفراء«،  »جمل�س  برنامج  من 

املرئي، وذلك مب�ضاركة من رودي  اللكرتوين 

مملكة  لدى  املتحدة  اململكة  �ضفري  دراموند، 

البحرين، وباإدارة من الدكتورة ال�ضيخة منرية 

بنت خليفة بن حمد اآل خليفة، املدير التنفيذي 

لأكادميية حممد بن مبارك اآل خليفة للدرا�ضات 

الدبلوما�ضية، وبح�ضور عدد من كبار م�ضوؤويل 

ت�ضمنت  حيث  ومنت�ضبيها،  اخلارجية  وزارة 

مملكة  �ضفراء  من  عدد  من  مداخالت  اجلل�ضة 

البحرين يف اخلارج.

وقد �ضارك �ضفري اململكة املتحدة لدى مملكة 

الدبلوما�ضية،  خربته  من  وم�ضات  البحرين 

وامل�ضتمر  الفعال  التن�ضيق  اأهمية  اإىل  م�ضرًيا 

اململكة  يف  الر�ضمية  الأطراف  جميع  بني 

ا  م�ضتعر�ضً اخلارج،  يف  ال�ضفري  عمل  لنجاح 

قبل  املتحدة  اململكة  يف  ال�ضفراء  اإعداد  عملية 

املتكاملة  »املراجعة  باأهمية  منوًها  ابتعاثهم، 

لالأمن والدفاع والتنمية وال�ضيا�ضة اخلارجية« 

للمملكة املتحدة، التي �ضدرت يف �ضهر مار�س 

2٠21م.

عن  ال�ضفري  حتدث  مت�ضل،  �ضياق  يف 

اخلارجية  ال�ضيا�ضة  يف  ال�ضتمرارية  مواطن 

حّددتها  التي  الربيطانية  وال�ضرتاتيجية 

العالقة  اأهمية  ت�ضمل  والتي  املراجعة، 

الأمريكية،  املتحدة  الوليات  مع  الثنائية 

حلف  منظمة  خالل  من  اجلماعي  والأمن 

الإن�ضان،  وحقوق  )الناتو(،  الأطل�ضي  �ضمال 

واأهداف التنمية امل�ضتدامة، متطرًقا اإىل مواطن 

امل�ضاهمة  ت�ضمل  والتي  امل�ضتقبلية  التغيري 

واملناخ  الدويل،  النظام  �ضياغة  يف  الفاعلة 

والتنوع البيئي، والعلوم والتقنية، وال�ضحة 

الف�ضاء،  امل�ضلحة، و�ضوؤون  العاملية، والقوات 

والدويل،  املحلي  ال�ضعيدين  على  واملرونة 

دراموند  رودي  اأعرب  اجلل�ضة،  ختام  ويف 

الفر�ضة  لإتاحة  وتقديره  اعتزازه  عميق  عن 

متقدًما  املتميزة،  اجلل�ضة  هذه  يف  للم�ضاركة 

كذلك بال�ضكر اجلزيل ل�ضعادة املدير التنفيذي 

لأكادميية حممد بن مبارك اآل خليفة للدرا�ضات 

الدبلوما�ضية على  ال�ضت�ضافة لتبادل اخلربات 

العلمية والعملية، والأفكار النرية مع منت�ضبي 

وزارة اخلارجية.

جميع  على  اجلديدة  الالئحة  وا�ضرتطت 

امل�ضت�ضفيات واملوؤ�ض�ضات ال�ضحية احلكومية 

اإن�ضاء �ضجل اإلكرتوين يحتوي على البيانات 

واملعلومات اخلا�ضة بطواقمها الطبية والفنية 

قرار  بتحديدها  ي�ضدر  والتي  والتمري�ضية، 

اإن�ضاء  املوؤ�ض�ضة  املجل�س، كما يجب على  من 

واملعلومات  البيانات  على  يحتوي  �ضجل 

اخلا�ضة مبر�ضاها واملرتّددين عليها، وترفق 

قراًرا  املجل�س  وي�ضدر  الطبية،  تقاريرهم  به 

تدّون يف  التي  واملعلومات  البيانات  بتحديد 

ال�ضجل وال�ضمانات الالزم توافرها حلمايتها 

وحفظ �ضريتها، وبيان اأي تغيريات تتم فيها 

واجلهة التي قامت بها، والأ�ضخا�س امل�ضرح 

البيانات  وُتعد  ال�ضجل،  على  بالطالع  لهم 

واملعلومات املدّونة يف هذا ال�ضجل �ضرية ول 

يجوز اإف�ضاوؤها اأو الطالع عليها اإل باإذن من 

النيابة العامة اأو املحكمة.

وفيما يتعلق با�ضرتاطات الرتخي�س، بنّي 

القرار اأنه »ل يجوز اإقامة اأعمال ت�ضييد اأو بناء 

اأو اإ�ضافة اأي جزء اإىل مباين ومن�ضاآت املوؤ�ض�ضة 

ال�ضحية احلكومية اأو هدمها اأو هدم اأي ق�ضم 

اأو  بالتو�ضعة  فيها  تعديل  اأي  اإجراء  اأو  منها 

التعلية اأو الدعم، �ضواء يف ال�ضكل اخلارجي 

للبناء اأو يف العمل اأو ترتيبه الداخلي، اإل بعد 

احل�ضول على ترخي�س بذلك من الهيئة«.

واأو�ضح اأنه يجب اأن يكون موقع مباين 

ومن�ضاآت املوؤ�ض�ضة ال�ضحية احلكومية منا�ضًبا 

وي�ضهل الو�ضول اإليه، واأن تتوافر ال�ضرتاطات 

الإن�ضائية وال�ضحية والفنية ومتطلبات الأمن 

كافة، مبا يف  الت�ضغيلية  والأمور  وال�ضالمة، 

ذلك اخلدمات امل�ضاندة والتي ي�ضدر بتحديدها 

قرار من املجل�س.

يف  تتوافر  اأن  يجب  اأنه  اإىل  واأ�ضار 

الرتتيبات  احلكومية  ال�ضحية  املوؤ�ض�ضات 

والأجهزة  الفنية  والتجهيزات  ال�ضحية 

واملعدات الطبية التي حتّدد بقرار من املجل�س 

بح�ضب نوع كل موؤ�ض�ضة وقتها طبًقا لأف�ضل 

املعتمدة،  الدولية  واملوا�ضفات  املعايري 

بكفاءة  اإن�ضائها  اأغرا�س  لتحقيق  وذلك 

ال�ضحية  اخلدمات  جودة  ول�ضمان  عالية، 

وكفالة �ضالمة املر�ضى واجلمهور والعاملني 

طاقتها  مع  يتنا�ضب  ومبا  باملوؤ�ض�ضة، 

ال�ضتيعابية لعالج املر�ضى.

وبالن�ضبة لل�ضيدلية، لفت اإىل اأنه ت�ضري 

يف �ضاأن الرتخي�س بفتح �ضيدلية خا�ضة يف 

املوؤ�ض�ضة ال�ضحية احلكومية اأحكام املر�ضوم 

بقانون ب�ضاأن تنظيم مهنة ال�ضيدلة واملراكز 

واجراءات  ا�ضرتاطات  ولئحة  ال�ضيدلية، 

للمراكز  والرتخي�س  ال�ضيدلة  مهن  مزاولة 

وامل�ضتح�ضرات  الأدوية  وم�ضانع  ال�ضيدلية 

ال�ضيدلية واملن�ضاآت الدوائية.

قراًرا  لل�ضحة  الأعلى  املجل�س  وي�ضدر 

وتعديل  وجتديد  منح  اإجراءات  بتحديد 

احلكومية  ال�ضحية  للموؤ�ض�ضات  الرتاخي�س 

ومدة �ضريانها.

والتي  امل�ضوؤول،  املدير  مهام  القرار  وحّدد 

املوؤ�ض�ضة  �ضوؤون  ت�ضريف  يتوىّل  اأن  بينها  من 

�ضري  عن  م�ضوؤولً  ويكون  احلكومية  ال�ضحية 

اأعمالها فنًيا واإدارًيا، واأن يتوىّل اإدارة املوؤ�ض�ضة 

مبا يكفل حتقيق اأغرا�س اإن�ضائها بكفاءة عالية، 

توافر  من  والتحقق  اخلدمات،  جودة  و�ضمان 

الطواقم  جميع  لدى  وال�ضرتاطات  املوؤهالت 

الطبية والفنية والتمري�ضية العاملة باملوؤ�ض�ضة، 

عند  وتزويدها  الهيئة  اأمام  املوؤ�ض�ضة  ومتثيل 

واملعلومات  والبيانات  بامل�ضتندات  طلبها 

ال�ضحية، وذلك بالتن�ضيق مع ال�ضلطة املخت�ضة 

احلكومية،  ال�ضحية  املوؤ�ض�ضة  تتبعها  التي 

من  عنها  املفو�ضني  اأو  الهيئة  مفت�ضي  ومتكني 

القيام باأعمال املراجعة والتقييم والتفتي�س.

ال�ضحية  املوؤ�ض�ضات  التزامات  القرار  وحّدد 

والفنية  الطبية  الطواقم  بينها  من  احلكومية، 

املوؤ�ض�ضة  يف  يتوافر  اأن  يجب  اإذ  والتمري�ضية، 

الطواقم،  من  الكايف  العدد  احلكومية  ال�ضحية 

وذلك بح�ضب ت�ضنيفها واخلدمات ال�ضحية التي 

ال�ضتيعابية  وطاقتها  يتنا�ضب  ومبا  توفرها 

لعالج املر�ضى، ويجب على املوؤ�ض�ضة ال�ضحية 

املرخ�س  من  لديها  املوظفني  متابعة  احلكومية 

لهم مبزاولة اأي ن�ضاط يتعلق بتقدمي اخلدمات 

مزاولتهم  لرتاخي�س  جتديدهم  يف  ال�ضحية 

للمهنة.

اإىل  القرار  اأ�ضار  الطبي،  لل�ضجل  وبالن�ضبة 

احلكومية  ال�ضحية  املوؤ�ض�ضة  على  يجب  اأنه 

البيانات  على  يحتوي  اإلكرتوين  �ضجل  اإن�ضاء 

والفنية  الطبية  بطواقمها  اخلا�ضة  واملعلومات 

والتمري�ضية، والتي ي�ضدر بتحديدها قرار من 

اإن�ضاء �ضجل  املوؤ�ض�ضة  كما يجب على  املجل�س، 

اخلا�ضة  واملعلومات  البيانات  على  يحتوي 

مبر�ضاها واملرتّددين عليها، وترفق به تقاريرهم 

الطبية، وي�ضدر املجل�س قراًرا بتحديد البيانات 

ال�ضجل وال�ضمانات  التي تدّون يف  واملعلومات 

الالزم توافرها حلمايتها وحفظ �ضريتها، وبيان 

بها،  قامت  التي  واجلهة  فيها  تتم  تغيريات  اأي 

والأ�ضخا�س امل�ضرح لهم بالطالع على ال�ضجل، 

وُتعد البيانات واملعلومات املدّونة يف هذا ال�ضجل 

اإل  الطالع عليها  اأو  اإف�ضاوؤها  �ضرية ول يجوز 

باإذن من النيابة العامة اأو املحكمة.

الرقابة  الهيئة  تبا�ضر  القرار،  ومبوجب 

احلكومية عن طريق  ال�ضحية  املوؤ�ض�ضات  على 

عليها؛  والتفتي�س  اأدائها،  وتقييم  مراجعة 

وال�ضرعة  وال�ضالمة  العالية  الكفاءة  ل�ضمان 

الالزمة والفاعلية يف تقدمي اخلدمات ال�ضحية، 

وفًقا لأف�ضل الأ�ض�س العلمية ومعايري املمار�ضة 

والتاأكد  البحرين،  مملكة  يف  املعتمدة  ال�ضحية 

من ا�ضتيفاء الأجهزة واملعدات الطبية امل�ضتخدمة 

للمعايري واملوا�ضفات الدولية املعتمدة، واتخاذ 

الإجراءات الالزمة ل�ضالمة ا�ضتخدامها و�ضيانتها 

لتحقيق �ضالمة املر�ضى وامل�ضتخدمني، والتحقق 

والتمري�ضية  والفنية  الطبية  الطواقم  اأن  من 

العاملة يف املوؤ�ض�ضة مرخ�س لها مبزاولة املهنة، 

وملتزمة ب�ضروط و�ضوابط الرتخي�س، والتاأكد 

اخلدمات  جودة  ومعايري  ب�ضروط  اللتزام  من 

ال�ضحية، وا�ضتمرار توافر ال�ضرتاطات واملعايري 

ال�ضحية والفنية ومتطلبات ال�ضالمة.

التن�ضيق  الهيئة  على  اأن  القرار  واأو�ضح 

واإدارة  ال�ضحية  للمعلومات  الوطني  املركز  مع 

والتقييم  املراجعة  مبهام  باملجل�س،  املعرفة 

باملوؤ�ض�ضات  ال�ضحية  اخلدمات  جودة  ل�ضمان 

م�ضتويات  اأعلى  التحقيق  احلكومي  ال�ضحية 

والتقييم  املراجعة  وتكون  والفاعلية،  الأداء 

ال�ضحية  اخلدمات  جودة  تقييم  ملعايري  وفًقا 

ومناذج موؤ�ضرات قيا�س اأداء املوؤ�ض�ضات ال�ضحية 

احلكومية واعتمادها.

ويجب اأن تكون املراجعة والتقييم �ضاملة اأو 

انتقائية وفًقا للقواعد التي تقررها خطة العمل 

التي ي�ضعها املجل�س، وتخطر الهيئة املوؤ�ض�ضة 

مراجعة  نتائج  عن  بتقرير  احلكومية  ال�ضحية 

وتقييم جودة خدماتها ال�ضحية وم�ضتوى الأداء 

وعلى  الهيئة،  وتو�ضيات  مبالحظات  م�ضفوًعا 

املوؤ�ض�ضة موافاة الهيئة بردودها على املالحظات 

والتو�ضيات وما اتخذته من اإجراءات يف �ضاأنها، 

املوؤ�ض�ضات  دخول  املخت�ضني  الهيئة  وملوظفي 

ذات  املحال  من  وغريها  احلكومية،  ال�ضحية 

الأجهزة  وفح�س  ومعاينة  ملعاينتها،  ال�ضلة 

واملعدات الطبية والتجهيزات الفنية ومتطلبات 

وال�ضجالت  امللفات  على  والطالع  ال�ضالمة، 

واملعلومات  والبيانات  وامل�ضتندات  والدفاتر 

املوجودة باملوؤ�ض�ضة.

وحول التحقيق، اأو�ضح القرار اأن للهيئة اأن 

اأي خمالفة  نف�ضها يف  تلقاء  من  جتري حتقيًقا 

ال�ضادرة  والقرارات  واللوائح  القانون  لأحكام 

بالغات  من  تتلقاه  ما  على  بناًء  اأو  له،  تنفيًذا 

ارتكبت  قد  اأنه  من  للتحقق  جدية  �ضكاوى  اأو 

من  خمالفة  احلكومية  ال�ضحية  املوؤ�ض�ضة  يف 

املوؤ�ض�ضة  من  تطلب  اأن  للهيئة  ويجوز  عدمه، 

ال�ضحية احلكومية كافة البيانات والإي�ضاحات 

وامل�ضتندات، وذلك اإذا ارتاأت اأنها لزمة ل�ضتكمال 

التحقيق.

تلقاء نف�ضها  للهيئة من  تبنّي  »اإذا  واأ�ضاف: 

�ضكاوى  اأو  بالغات  من  تتلقاه  ما  على  بناًء  اأو 

جدية اأن خمالفة على و�ضك الوقوع يف املوؤ�ض�ضة 

ال�ضحية احلكومية، فعليها اأن ت�ضدر اأمرا باتخاذ 

ما تراه �ضروريا من تدابري متنع وقوع املخالفة، 

وعليها قبل اإ�ضدارها الأمر امل�ضار اإليه اأن تخطر 

بالفعل  كتابة  احلكومية  ال�ضحية  املوؤ�ض�ضة 

والأمارات  خمالفة،  ي�ضكل  الذي  المتناع  اأو 

الهيئة  تقدير  يف  ترجع  التي  اجلدية  والدلئل 

وقوع املخالفة، والأمر املزمع اإ�ضداره، بالإ�ضافة 

الأمر  ب�ضاأن  الهيئة  للرد على  املحّددة  املهلة  اإىل 

يقدم  رد  اأي  الهيئة بحث  اتخاذه، وعلى  املزمع 

اإليها كتابة خالل املهلة املحّددة، ويف حال مل ترد 

املوؤ�ض�ضة ال�ضحية احلكومية خالل املهلة املحّددة 

اأو مل يكن ردها مقنًعا للهيئة؛ فعليها اأن ت�ضدر 

اأمًرا بتوجيه املوؤ�ض�ضة ال�ضحية احلكومية للقيام 

اأفعال؛ بغر�س  اأي  اأو ال متناع عن  اأعمال  باأية 

معاجلة اأو منع اأو اإزالة اأ�ضباب املخالفة، واإذا مل 

تقم املوؤ�ض�ضة ال�ضحية احلكومية بتنفيذ التوجيه 

الهيئة  حتّدده  الذي  امليعاد  خالل  اإليه  امل�ضار 

الأعلى  املجل�س  اإىل  الأمر  رفع  لها  جاز  لذلك، 

لل�ضحة«.

�سارة جنيب:

اأ�سدر رئي�ص املجل�ص االأعلى لل�سحة الفريق طبيب ال�سيخ حممد بن عبداهلل اآل خليفة قراًرا ب�ساأن الئحة ا�سرتاطات الرتخي�ص للموؤ�س�سات ال�سحية احلكومية 

والرقابة عليها، تخ�سع مبوجبه جميع املوؤ�س�سات ال�سحية احلكومية يف مزاولتها الأعمالها للرتخي�ص من الهيئة، وتتقيد املوؤ�س�سة يف مزاولتها الأعمالها بحدود 

الرتخي�ص ال�سادر لها، وال يجوز لها تعديل خدماتها ال�سحية اإال بعد احل�سول على ترخي�ص م�سبق بذلك من الهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات ال�سحية.

نف�صها تلقاء  من  اأو  لل�صكاوى  وفًقا  املخالفات  يف  قق  تحُ ال�صحية«  »املهن 
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»ال�سوري« يـــوافــق بالإجـمـــاع عــلــى قـــانــون »الـــطـّب التـجــديــــدي«

فيها  اأكد  مطّولة،  مناق�ضات  اأم�س  القانون  و�ضهد 

ال�ضوريون اأهمية القانون لكونه �ضيمّثل نقلة نوعية ومك�ضًبا 

»الطّب  اأهمية  اإىل  الفتني  اململكة،  يف  العالجية  لل�ضياحة 

التجديدي« و»اخلاليا اجلذعية«.

الدكتور  ال�ضوري  املقرتح و�ضاحب فكرته  وقال عّراب 

اأن  اأجل  من  العمل  بّد من  »ال  مداخلته:  العري�س يف  اأحمد 

تكون البحرين يف الريادة يف تقدمي هذا النوع من العالج، 

وكلنا ثقة باأن البحرين قادرة على اأن تخطو خطوات يف هذا 

املجال، خا�ضة اأن البحرين �ضّباقة خا�ضة يف جمال البحث 

ا اأن لنا  العلمي، لذلك ال يخ�ضى ان نبداأ من فراغ، خ�ضو�ضً

درا�ضات وبحوث �ضابقة وارتباطات مبراكز اأبحاث خارجية 

يف هذا النوع من العالج«.

يف  البحرينية  الكوادر  تنمية  �ضرورة  على  �ضّدد  كما 

تقدمي هذا النوع من العالج، خا�ضة اأن البحرين متتلك من 

االإمكانات ما ميّكنها من امل�ضي يف هذا النوع، والذي �ضي�ضهم 

يف جذب ا�ضتثمارات طبية واعدة للمملكة.

الهدف من  اأن  املناعي  الع�ضو دروي�س  اأكد  من جانبه، 

االقرتاح هو توفري اإطار ت�ضريعي وتنظيم عملية اال�ضتن�ضاخ 

مع االلتزام باجلانب ال�ضرعي الديني، منوها باالأهمية التي 

ينطوي عليها املقرتح ودوره يف تعزيز التقدم يف ال�ضحة 

العالجية يف هذا املجال.

املايل والفني  الدعم  كما طالب احلكومة بتوفري جميع 

من  اآخر  نوع  خلق  و�ضمان  املقرتح،  هذا  جناح  ل�ضمان 

م�ضادر الدخل التي ت�ضب يف النمو االقت�ضادي الوطني.

�ضاأنه  من  املقرتح  هذا  اإن  احلداد  اأحمد  ال�ضوري  وقال 

تعزيز املنظومة ال�ضحية يف اململكة واإحداث نقلة نوعية يف 

هذا املجال للبحرين وللعامل عامة، خا�ضة اأن هناك درا�ضات 

ا�ضتبدال  يف  اجلذعية  اخلاليا  ا�ضتخدام  اإمكانية  اىل  ت�ضري 

الكثري من اأع�ضاء ج�ضم االإن�ضان.

هذا  اعتماد  اأن  اإىل  الدو�ضري  �ضباح  الع�ضو  واأ�ضار 

القانون من �ضاأنه تعزيز ال�ضياحة العالجية باململكة، كما من 

�ضاأنه اأن ُيعد حافًزا على �ضعيد تنويع االقت�ضاد الوطني؛ 

للقطاع  الناجع وتعزيًزا  اال�ضتثمار  اأحد جوانب  ُيعد  كونه 

ال�ضحي، وبذلك تكون البحرين الوجهة ال�ضياحية العالجية 

يف املنطقة.

وذكر الع�ضو من�ضور �ضرحان اأن اال�ضتفادة من الطب 

التجديدي �ضيوؤول اىل حتقيق هدفيني رئي�ضني؛ اأولهما توفري 

فر�س العالج يف هذا اجلانب، والهدف الثاين حتقيق التنمية 

االأوان  اآن  اأنه  مو�ضًحا  العالجية،  وال�ضياحة  االقت�ضادية 

اأي  دون  املجال  هذا  يف  �ضبقتنا  التي  الدول  بركب  للحاق 

تاأخري عن هذا الركب.

العالج  اأن  بوح�ضني  جواد  الع�ضو  اأكد  جانبه،  من 

ورجال  العلماء  من  وا�ضًعا  قبوالً  يجد  اجلذعية  باخلاليا 

ال�ضريعة، حيث ا�ضتعمال املادة اجلينية من املري�س من اأجل 

اإنتاج وعالج خاليا اأخرى تالفة، وال ينقل اأجنة كاملة النمو، 

وطاملا ال مي�ّس املوروث اجليني اأو يتالعب به.

ووا�ضل قائالً: »نحن مع هذا التنظيم ومع اال�ضتفادة من 

خدمة  يف  وتوظيفه  االأمرا�س،  ومعاجلة  اجلذعية  اخلاليا 

ا يف التوظيف يف  ال�ضالح العام، على اأن تكون االأولوية اأي�ضً

هذا اجلانب للكوادر البحرينية والكفاءات املحلية«.

ووافقه الراأي الع�ضو عادل املعاودة الذي اأكد اأن االقرتاح 

بقانون غري خمالف لل�ضريعة اال�ضالمية طاملا يتمتع بتنظيم 

اإطار ت�ضريعي منف�ضل؛  ل ووفق �ضوابط وحدود يف  مف�ضّ

تفادًيا الأي اآثار �ضلبية ت�ضريعية اأو �ضحية اأو غريها.

واأفاد اأن هذا امل�ضروع هو نقلة نوعية وتطور كبري يف 

املجال الطبي �ضي�ضهم يف ت�ضهيل عالج املر�ضى، كما �ضي�ضع 

اململكة قبلة لل�ضياحة العالجية، وما ينق�ضه هو فقط تكاتف 

اجلهود واالأيادي ل�ضمان جناحه على م�ضتويات عليا.

جواد بوح�سنيعادل املعاودة�سباح الدو�سرياأحمد العري�ض

وزير العدل يتحّفظ.. والزايد ترّد: نحرتم وجهة نظرك ونريد الأف�سل

بعد جدل.. موافقة على »اإلغاء غرفة امل�سورة مبحكمة التمييز«

واأّكد اأن نظام غرفة امل�ضورة ما زال نظاًما 

جيًدا، وما هو موجود يف الواقع الفعلي ميثل 

بع�س امل�ضكالت العملية.

جهاد  ال�ضوري  ت�ضاءلت  جانبها  ومن 

الفا�ضل قائلة: »هل وجود غرفة امل�ضورة ُيعد 

واحلقوق؟«،  امل�ضاواة  ومبداأ  للد�ضتور  خمالًفا 

املقرتح يت�ضمن تعديال جوهرًيا  م�ضيفًة »هذا 

يتطلب وقًتا كافًيا للدرا�ضة والتمحي�س من قبل 

اأما  الراأي،  وا�ضتطالع  املعنية  خمتلف اجلهات 

قيام اللجنة بدرا�ضته بهذه ال�ضرعة وت�ضمينها 

راأي طرف واحد فقط وهو جمعية املحامني ال 

يخدم املو�ضوع خا�ضة مع عدم االإ�ضارة اإىل راأي 

املجل�س االأعلى للق�ضاء«.

يف  عيوب  ُوجدت  »لو  باأنه  واعتربت 

تطبيقات غرفة امل�ضورة، فلي�س احلّل االأن�ضب يف 

اإلغائها واإمنا احلل يكمن يف التطوير الق�ضائي«، 

مطالبة باأن يكون التقرير �ضامالً واأكرث ر�ضانة 

ولي�س  ر�ضمية  جهات  من  م�ضتقاة  مبعلومات 

وفق اآراء واعتقادات �ضخ�ضية الأفراد.

الزايد  دالل  ال�ضورية  علّقت  جانبها،  من 

االقرتاح  التوقيع على  امل�ضاركات يف  اإحدى   -

»لطاملا  بالقول  العدل،  وزير  مداخلة  على   -

ونقّدر  الق�ضائية،  لل�ضلطة  وعوًنا  �ضنًدا  كّنا 

به  تقّدمنا  ما  لكن  العدالة،  تطبيق  يف  عملهم 

كاأع�ضاء  جميًعا  حر�ضنا  من  نابع  كمقرتح 

�ضفة  من  نابًعا  ولي�س  العامة،  امل�ضلحة  على 

لذلك  البع�س،  يعتقد  كما  كمحامني  �ضخ�ضية 

املهلة  اإعطاء  على  احلر�س  كل  حري�ضون  كنا 

املطلوبة حل�ضور جميع اجلهات املعنية للجنة 

املختلفة، ولذلك وّجهنا  الراأي  وتقدمي وجهات 

املحاميني  وجمعية  العدل  وزارة  اإىل  الدعوات 

من اأجل اإر�ضال مرئياتهم حول املقرتح ووردنا 

من جمعية املحامني موافقة باالإجماع على هذا 

املقرتح، بينما مل نحظ براأي وزير العدل وما 

وردنا من جواب باأنه ال ي�ضتبق راأي احلكومة 

يف هذا اجلانب«.

زميلتها  مداخلة  على  الزايد  ردت  كما 

الع�س جهاد الفا�ضل قائلة: »مل ن�ضر اإىل عدم 

د�ضتورية غرفة امل�ضورة، ومل ننِب املقرتح على 

اآراء �ضخ�ضية، ولكن هناك اإجماًعا من جمعية 

خطاًبا  وّجهنا  كما  املقرتح،  على  املحامني 

راأيهم يف  فيه  طلبنا  للق�ضاء  االأعلى  للمجل�س 

اأن  واأخربونا  به  يزودونا  مل  ولكن  االقرتاح، 

وزير العدل هو املعني بالرد كتابًيا«.

من جانبه اأّكد النائب االأول لرئي�س جمل�س 

ال�ضورى جمال فخرو باأن كّل قانون ي�ضدر فاإن 

التجربة كفيلة باإظهار مدى �ضحته اأو خطئه يف 

التطبيق العملي، منوًها اإىل ميله حلاجة املقرتح 

منظمومة  اإلغاء  اإن  حيث  الدرا�ضة،  من  ملزيد 

غري  عمٌل  البحريني  الق�ضاء  فل�ضفة  يف  كاملة 

موفق.

حمكمة  هي  امل�ضورة  غرفة  اأن  اإىل  واأ�ضار 

منعقدة بق�ضاة جديرين ولي�ضوا اأفراًدا عاديني، 

بتعديل  ناأتي  التطبيق  يف  خطاأ  اأي  وجد  واإذا 

والوقوف على اأ�ضباب اخلطاأ، خا�ضة واأن هدف 

حمكمة  على  ال�ضغط  تقليل  هو  الغرفة  هذه 

التمييز العليا.

من جانبها، اأو�ضحت النائب الثاين لرئي�س 

جمل�س ال�ضورى جميلة �ضلمان اأن البع�س قد 

اأنه ينطوي على م�ضلحة  ينظر للمقرتح على 

فردية ملقّدمي االقرتاح كما اأثري من قبل البع�س 

الواقع  اإمنا  منه  �ضخ�ضية  ا�ضتفادة  لنا  وكاأّن 

وعقبات  اإ�ضكاليات  فيه  النظام  هذه  اأن  يوؤكد 

كثرية.

ووا�ضلت »كما اأنه ال ُيعد منظومة ق�ضائية 

كاملة كما قيل اإمنا هو جزء من نظام، اأي اإننا 

اطمئنان  ال  حيث  كامل،  نظام  باإلغاء  نقوم  ال 

يح�ضل عند املتقا�ضي اإال حني �ضدور حكم من 

حمكمة الأ�ضباب - اأي حكٍم م�ضّبب -، ولكن ما 

تقوم به غرفة امل�ضورة حالًيا اإ�ضدار قرارت غري 

م�ضّببة وغري وا�ضحة للخ�ضوم«.

جم�ضري  عبدالرحمن  ال�ضوري  دعا  بينما 

اأنه  معترًبا  االقرتاح،  يف  النظر  اإرجاء  اإىل 

للدولة  االأ�ضا�ضي  والركن  الق�ضاء  هيبة  مي�س 

التمييز، واأ�ضاف »االأجدر تعديل  وهو حمكمة 

االإجراءات وو�ضع ال�ضوابط، خا�ضة واأنه هذا 

النظام معمول به يف دول عديدة«.

جميلة �سلمان

دالل الزايدوزير العدل

د. جهاد الفا�سل

رف�ض حتويل اإيرادات »ال�سياحة« خلزينة الدولة

حمافظة املحرق تقّدم ال�سلل الرم�سانية للأ�سر املتعففة

الأر�ساد اجلوية: حالة من عدم ال�ستقرار

 م�سحوبة باأمطار رعدية وهّبات �سديدة ال�سرعة

قانوًنا  اأم�س  ال�ضورى  جمل�س  رف�س 

بتحويل  احلكومة  اإلزام  اإىل  يهدف  نيابًيا 

لل�ضياحة  البحرين  هيئة  اإيرادات  جميع 

واملعار�س اإىل خزينة الدولة.

هيئة  اإلزام  على  امل�ضروع  وين�ّس 

با�ضرتاط  واملعار�س  لل�ضياحة  البحرين 

مال  راأ�س  يف  م�ضاهمتها  ن�ضبة  تكون  اأن 

اإىل  باالإ�ضافة   ،%50 من  اأكرث  ال�ضركات 

اأيلولة جميع اإيرادات الهيئة خلزينة الدولة 

مل�ضروعات  تخ�ضي�ضه  يتم  ما  با�ضتثناء 

التطوير امل�ضتقبلية.

املالية  ال�ضوؤون  جلنة  رئي�س  وحّذر 

خالد  ال�ضورى  مبجل�س  واالقت�ضادية 

القانون املطروح من �ضاأنه  امل�ضقطي من ان 

على  امل�ضتثمرين  اإقدام  فر�س  من  احلد 

م�ضاركة هيئة البحرين لل�ضياحة واملعار�س 

تاأ�ضي�س ال�ضركات، وقال: »ال ميكن الأي  يف 

تاأ�ضي�س  يف  بامل�ضاركة  يقبل  اأن  م�ضتثمر 

مثل هذه ال�ضركات ال�ضياحية يف ظّل وجود 

اإحالة  اأن  من  حّذر  كما  القيود«،  هذه  مثل 

اإيرادات هيئة البحرين لل�ضياحة واملعار�س 

اأن  �ضاأنه  من  للدولة  العمومي  للح�ضاب 

مبهامها  القيام  على  الهيئة  قدرة  من  يحد 

احتياجات  ومتويل  ال�ضركات،  تاأ�ضي�س  يف 

م�ضروعات التطوير امل�ضتقبلية.

اأهم  من  ال�ضياحي  »القطاع  واأ�ضاف، 

القطاعات يف اململكة، وقبل جائحة كورونا 

�ضنوًيا،  �ضائح  مليون   11 لدينا  كان 

 13 اإىل  اجلائحة  بعد  ن�ضل  اأن  والطموح 

هذا  م�ضاهمة  اأن  كما  �ضنوًيا،  �ضائح  مليون 

كبرية  االإجمايل  املحلي  الناجت  يف  القطاع 

عدم  يتطلب  وهذا  به،  االهتمام  وت�ضتحق 

و�ضع قيود على اال�ضتثمار يف ال�ضياحة كما 

هو موجود يف هذا القانون«.

اإىل  اأن نرجع  اإىل  وتابع: »نحن بحاجة 

وهذا  اجلائحة،  قبل  �ضياحًيا  عليه  كّنا  ما 

جاءت  ولذلك  ذلك،  على  ي�ضّجع  ال  القانون 

اأن  تو�ضيتنا برف�ضه؛ الأن الهدف االآن يجب 

من  االقت�ضادي  التعايف  ت�ضريع  هو  يكون 

فر�س  ولي�س  الت�ضهيالت  من  املزيد  خالل 

املزيد من القيود«.

�ضلمان  املحرق  حمافظة  حمافظ  اأكد 

املحافظة  اأن  املناعي  هندي  بن  عي�ضى  بن 

توا�ضل تقدمي خدماتها وبراجمها واأن�ضطتها 

االإلكرتونية  التطبيقات  عرب  املتنوعة 

يف  م�ضتمرة  واأنها  املتنوعة،  واملن�ضات 

الف�ضيل  ال�ضهر  هذا  خالل  التوا�ضل  عادة 

وهي من العادات التي توارثناها من االآباء 

حيث  والرتاحم،  التوا�ضل  يف  واالأجداد 

بداأت املحافظة يف توزيع الدفعة الثالثة من 

ال�ضالل الرم�ضانية على االأ�ضر املتعففة.

عبداهلل  العميد  اأ�ضاد  ال�ضياق  هذا  ويف 

بتعاون  املحافظ  نائب  اجلريان  خليفه 

االإن�ضاين  العمل  هذا  يف  اخلا�س  القطاع 

مقدما  الف�ضيل،  ال�ضهر  هذا  خالل  خا�ضة 

الدفعة  دعم  يف  االأ�ضرة  الأ�ضواق  ال�ضكر 

داأبت  التي  الرم�ضانية  ال�ضالل  من  الثالثة 

املحافظة يف احلر�س على توزيعها طوال 

على  وحتتوي  ال�ضابقة،  رم�ضان  �ضهور 

حتتاجها  التي  الرئي�ضة  الغذائية  املواد 

االأ�ضر يف رم�ضان.

واأكد نائب حمافظ املحرق اأن املحافظة 

حتر�س على ح�ضور املجال�س االفرتا�ضية 

التوا�ضل  و�ضائل  عرب  االأهايل  يقيمها  التي 

من  عدًدا  كذلك  وتقدم  االجتماعي، 

م�ضيًدا  والدينية،  التوعوية  املحا�ضرات 

ليايل  خالل  خا�ضة  املحرق  اأهايل  بالتزام 

التعليمات  بتطبيق  الف�ضيل  ال�ضهر  هذا 

ال�ضادرة عن الفريق الوطني الطبي.

بوزارة  اجلوية  االأر�ضاد  اإدارة  اأعلنت 

عدم  من  حالة  عن  واالت�ضاالت  املوا�ضالت 

ا�ضتقرار الطق�س، م�ضحوبة باأمطار رعدية 

اليوم  من  بدًءا  ال�ضرعة،  �ضديدة  وهبات 

االإثنني وحتى يوم االأربعاء املقبل.

واأ�ضارت اإدارة االأر�ضاد اإىل فر�س مهياأة 

رعدية  تكون  قد  متفرقة  اأمطار  لت�ضاقط 

واالأربعاء  الثالثاء  يوما  بخا�ضة  اأحياًنا 

ال�ضرعة  �ضديدة  بهبات  م�ضحوبة  وتكون 

املناطق  بع�س  يف  والغبار  لالأتربة  مثرية 

وتوؤدي اإىل ارتفاع اأمواج البحر.

اجلمهور  االأر�ضاد  اإدارة  واأهابت 

احلذر  بتوخي  البحر  مرتادي  ا  وخ�ضو�ضً

عرب  اجلوية  الن�ضرات  حتديثات  ومتابعة 

القنوات الر�ضمية خالل هذه الفرتة.

ومن اجلدير بالذكر اأن اأجواء اململكة ما 

تاأثريها  اأن  اإال  »ال�ضرايات«  فرتة  يف  زالت 

كان �ضعيًفا جًدا هذا املو�ضم.

خالد امل�سقطي

وافق جمل�ض ال�سورى اأم�ض على اقرتاح بقانون يهدف اإىل اإلغاء نظام العمل بغرفة امل�سورة ملحكمة التمييز، 

املعمول به منذ عام 2014، وذلك بعد جدٍل واأخذ ورٍد مع ممثّلي احلكومة وبني ال�سوريني اأنف�سهم.

وحتّفظ وزير العدل وال�سوؤون االإ�سالمية ال�سيخ خالد بن علي اآل خليفة على االقرتاح، واأ�سار اإىل اأن ن�سبة 

الق�سايا التي ُح�سمت خالل اخلم�ض �سنوات املا�سية يف غرفة امل�سورة ال تتجاوز ثلث الق�سايا التي تنظرها 

املحكمة، كما اأن هناك 4 دول خليجية تعمل بنظام غرفة امل�سورة.

وقال يف مداخلته: »كون املقرتح مقدم من جمموعة حمامني، فكان البد من النظر لالأمر من جوانب عدة ال 

من جانب واحد، كما اأن هناك فرًقا بني تطوير ال�سيء وبني اأن اأذهب لتعييبه«.

واعترب اأن القول باأن غرفة امل�سورة فيها م�سا�ض بحّق التقا�سي اأمٌر مبالٌغ فيه من قبل مقّدمي االقرتاح، 

م�سريًا اإىل اأنه باالإمكان معاجلة اأي ق�سور معاجلة قانونية اأخرى بعيًدا عن االإلغاء.

فاطمة �سلمان:

وافق جمل�ض ال�سورى باالإجماع، اأم�ض، على املقرتح بقانون ب�ساأن اخلاليا اجلذعية الذي يهدف اإىل تنظيم االإطار الت�سريعي للطب التجديدي وم�سادر وا�ستخدامات اخلاليا اجلذعية يف العالج 

والبحث العلمي وال�سناعات الدوائية، ما يوؤدي اإىل مزيد من التقدم يف اخلدمات الطبية والبحثية يف اململكة و�سمولها الأحدث تقنيات واأ�ساليب العالج، وي�سهم يف املحافظة على املوارد املالية 

الوطنية من خالل توفري فر�سة العالج باخلاليا اجلذعية وطنيًا، وتقليل االعتماد على اخلدمات الطبية اخلارجية.
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حتية لكرمية وحفيدة فقيد الوطن

ال�ضحف  يف  واملتابعني  القراء  من  الكثري  عرفني 

املحلية حول مدى حر�ضي على اإبراز ال�ضخ�ضيات التي 

تركت اأثرا بي، واأ�ضيد مبا تقوم به تلك ال�ضخ�ضية التي 

ولكن،  حولهم.  ملن  املقدرين  املواطنني  كوين  اخرتتها 

كتابة اليوم جتمع ترابطا جميال وخا�ضا بالن�ضبة يل، 

�ضخ�ضيات جتمعهم �ضلة الن�ضب بالدم وعالقة اأ�ضرية 

بن  خليفة  الراحل  امللكي  ال�ضمو  �ضاحب  مرموقة، 

�ضلمان اآل خليفة رحمه اهلل، و�ضمو ال�ضيخة لولوة بنت 

الراحل، وحفيدته  اآل خليفة كرمية  خليفة بن �ضلمان 

الكرمية ال�ضيخة نور بنت را�ضد بن خليفة اآل خليفة.

ب�ضبب اهتمامي ال�ضديد مبن�ضات و�ضائل التوا�ضل 

املجاالت،  ملختلف  امل�ضتمرة  ومتابعتي  االجتماعي، 

لفتتني مبادرتني من �ضمو ال�ضيخة لولوة بنت خليفة 

وال�ضيخة نور بنت را�ضد يف ثواب فقيد الوطن. 

اأوال، اجلائزة التي تقام الأول مرة بعنوان »جائزة 

والتي  القراآنية«  خليفة  اآل  �ضلمان  بن  خليفة  االأمري 

وجتاوز  الكرام  املواطنني  قبل  من  فعاال  دورا  اأخذت 

عدد امل�ضاركني 500 فرد يود احل�ضول على اجلائزة 

�ضمو  رعاية  لدن  من  الكرمي  القراآن  املتميزة يف حفظ 

ال�ضيخة لولوة كرمية فقيد الوطن. 

وال�ضفات  القيم  ورث  هو  احلقيقي  الورث  اإن 

الراحل  والدها  من  �ضموها  ورثتها  التي  االإن�ضانية 

والتي لي�س بالغريب، واإن ل�ضاحبة ال�ضمو الكثري من 

املبادرات منذ زمن طويل يف املجال االإن�ضاين واخلريي 

الذي ي�ضجل بتاريخ �ضموها احلافل بالعطاء.

ولفتة اأخرى من ال�ضيخة نور بنت را�ضد، الم�ضتني 

ال�ضامخ  الرمز  لهذا  بتقديري  متعلقة  كونها  �ضخ�ضيا 

تلك  اأمتلك  اأن  اأود  نف�ضي  كتاباتي، فوجدت  بداية  منذ 

الذكرى التي حتمل معاين كبرية وعظيمة بداخلي، هي 

الراحل  ثواب  يف  الكرمي  القراآن  من  كتاب  عن  عبارة 

اإن   .»Noon By Noor« قبل  من  م�ضممة  وحمفظة 

فيني  هزت  املوزع،  بغالف  املحفورة  الراحل  �ضورة 

الراحل  وذكرى  بداخلي  املتالألئ  الوطنية  امل�ضاعر 

بكل  وا�ضح  واأثرها  بوجودها  زالت  ال  التي  لب�ضماته 

على  واأزيد  العظيمة.  اإن�ضانيته  وبالتحديد  املجاالت 

ال�ضهر  هذا  يف  جتهيزها  مت  رم�ضانية  �ضالل  ذلك، 

 Noor« �ضركة  باإعداد  نور  ال�ضيخة  قبل  من  الف�ضيل 

للم�ضتفيدين  اأثر  لها  �ضيكون  �ضك  بال   »Enterprises
من تلك التوزيعات وتوؤن�س قلوبهم.

نور  وال�ضيخة  لولوة  ال�ضيخة  �ضمو  به  قامت  ما 

- حفيدة الراحل، فهو مبحل التقدير واالحرتام؛ الأنها 

الذي  االإن�ضاين  العطاء والنهج  بارزا يف  تعطي در�ضا 

اعتاد عليه الكثري من قبل �ضمو الراحل. 

اأكرر �ضكري لل�ضيخة نور على ما قدمته يل، وكما 

بعمري؛  يوم  اآخر  اإىل  به  �ضاأحتفظ  اإنني  لها  اأكدت 

على  واملطلي  الثقيل  العيار  من  و�ضاما  اعتربه  الأنني 

وتوا�ضلها  اأ�ضلوبها  بح�ضن  لفتتني  الداخلي.  ح�ضي 

املليء بالرقي بكل توا�ضع وو�ضوح. نعم، لقد �ضربتم 

مثاال من الرتبية احل�ضنة التي تربيتم عليها من اأيدي 

اآل خليفة  اأ�ضرة  اأخالق  الراحل العزيز وعك�ضتم مدى 

على  واحلر�س  والتعاون  التوا�ضل  ح�ضن  يف  الكرام 

االآخرين.

�ضاأبقى م�ضتذكرا مل�ضرية ال�ضيخة لولوة االإن�ضانية 

والقيم اخلريية التي ترتجمها اإىل اأفعال بالواقع تكون 

مثمرة ببناء املجتمع العظيم.

الوطن  فقيد  روح  يتغمد  اأن  تعاىل  املوىل  ن�ضاأل 

يدخله  واأن  العليا  اجلنات  يف  ويجعله 

ف�ضيح جناته.. �ضتبقى ذكراك موجودة بيننا 

العزيز  الوطن  هذا  اهلل  حفظ  منها..  نتعلم 

ورعاه،  اهلل  حفظه  املفدى  العاهل  بقيادة 

ونهج �ضمو ويل العهد رئي�س الوزراء املوقر 

حفظه اهلل ورعاه.

عبدالرحمن جليل ال�سيخ

�سرحت من عملي واأوقف الدعم عني

املت�ضررين  من  بحرينية  مواطنة  اأنا   

ال�ضمو  �ضاحب  اأنا�ضد  كورونا  جائحة  من 

امللكي االأمري �ضلمان بن حمد اآل خليفة ويل 

مت  حيث  اهلل،  حفظه  الوزراء  رئي�س  العهد 

ال�ضركة  اإغالق  ب�ضبب  العمل  من  ت�ضريحي 

التي كنت اأعمل بها، وقمت بالتقدمي جمددا 

دعم  من  لال�ضتفادة  العمل  وزارة  يف 

جديدة،  وظيفة  على  واحل�ضول  التعطل 

�ضهر  ملدة  يل  الدعم  و�ضرف  ت�ضجيلي  فتم 

الدعم  باإيقاف  تفاجاأت  بعدها  ولكن  كامل 

عني الأنني كنت م�ضتحقة للدعم قبل عملي 

العمل  اإكمايل  عدم  وب�ضبب  ال�ضركة،  يف 

معهم ملدة عام كامل، مت ا�ضتبعادي من دعم 

امل�ضرحني.. ماذا اأفعل؟ واإىل من اأجلاأ؟ فنحن 

ا�ضتثنائي وال يوجد وظائف يف  يف و�ضع 

ظل جائحة كورونا، لي�س ذنبي اأن ال�ضركة 

اأغلقت!! فهي �ضركة قدمية  التي عملت بها 

ولكن ب�ضبب الو�ضع احلايل اأغلقت.

واإيجاد  م�ضاعدتي  �ضموكم  من  اأرجو 

حل يل، فاأنا اأم خلم�ضة اأطفال وعلى عاتقي 

باالإيجار  �ضقة  يف  واأ�ضكن  وديون  قر�س 

العاملني  من  وهو  يكفي  ال  زوجي  وراتب 

جائحة  ملواجهة  االأمامية  ال�ضفوف  يف 

م�ضاعدة  �ضموكم  من  اأمتنى  كورونا، 

امل�ضرحني واإدراج جميع امل�ضرحني يف دعم 

املت�ضررين من كورونا.

البي�ن�ت لدى املحرر

عمري ع�سرة اأعوام واأع�ين من م�سكلة نق�ص ال�سمع

ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �ضلمان  االأمري  امللكي  ال�ضمو  �ضاحب  اإىل 

اأعوام  اأنا طفلة عمري ع�ضرة  الوزراء حفظه اهلل ورعاه،  العهد رئي�س 

ولكني اأعاين من م�ضكلة يف نق�س ال�ضمع. 

وتن�ضروا  العون  يد  يل  لتمّدوا  لكم  اأتقّدم  امللكي  ال�ضمو  �ضاحب 

املعنية  للجهات  الكرمية  توجيهاتكم  خالل  من  والأ�ضرتي  يل  الفرحة 

اأعاين من  اإنني  ال�ضمع، حيث  لرعايتي وعالجي حتى تعود يل حا�ضة 

نق�س ال�ضمع منذ �ضتة اأعوام وعمري االآن بلغ ع�ضرة اأعوام، وقد قمُت 

حمد  امللك  وم�ضت�ضفى  الع�ضكري  امل�ضت�ضفى  يف  عمليات  اأربع  باإجراء 

و�ضفط  االأذنني  يف  اأنانبيب  لرتكيب  عام  كل  عملية  بواقع  اجلامعي 

املياه املتجّمعة بني االأذن والطبلة ولكن دون فائدة، حيث تعود حالتي 

كما كانت ويف اآخر زيارة للدكتور املخت�س اأفاد ب�ضرورة عمل عملية 

االأمري �ضلمان بن حمد  امللكي  ال�ضمو  ون�ضبة جناحها �ضئيلة، �ضاحب 

اآل خليفة ويل العهد رئي�س الوزراء حفظك اهلل، ابنتك تعاين من نق�س 

ب�ضالم  الدرا�ضة  الأمتكن من  ذاتي وم�ضاعري  الفرحة يف  ان�ضر  ال�ضمع، 

واللعب مع زميالتي واأخواين و�ضديقاتي من دون اأن اأحت�ّض�س ب�ضبب 

اأعوام ومعاناتي متوا�ضلة من  اأنا عمري ع�ضرة  م�ضكلة نق�س ال�ضمع، 

اأريد  م�ضمعي  املتوا�ضلة يف  اال�ضطرابات  اإىل  باالإ�ضافة  ال�ضمع،  نق�س 

�ضّموكم  توجيهات  اأنا�ضد  و�ضعادة،  وفرحة  و�ضالم  بحّب  اأعي�س  اأن 

لعالجي يف االأردن اأو اأي دولة واأنت االأب واليد التي خريها عّم البالد، 

الطويلة مع  �ضقائي ومعاناتي  �ضعادتي من  اأبي و�ضّر  واأنت  ابنتك  اأنا 

نق�س ال�ضمع، اأنت اأب من ال اأب له واأنت ابن القائد العظيم الذي تعلّمنا 

منه معاين االإن�ضانية.

البي�ن�ت لدى املحرر

 

برحيل الوجيه احل�ج عب��ص اأحمد فقدت الدير علم� من اعالمه�

يف احلقيقة وقع عظيم كال�ضاعقة نزلت 

لن  حينها  فقدك،  خرب  �ضماعنا  عند  علينا 

اأ�ضتطع مللمَت اأفكاري التي ت�ضّتت من جّراء 

ال�ضجي  واملوؤمل  املوؤ�ضف  اخلرب  هذا  �ضماع 

هلل،  كله  واالأمر  ذلك،  على  ترثيب  ال  لكن 

اأبا  ولكن برحيلك يا �ضليل اخلري واالإباء يا 

بعد  معاملها  من  معلًما  الدير  فقدت  فا�ضل 

والدك الوجيه اأبا الفقراء احلاج اأحمد عبا�س 

اأخذتني  اإليكم، كعادتي  رحمكم اهلل واأح�ضن 

نق�ضت  قد  ق�ضرية  كلمة  اأكتب  لكي  النخوة 

واإبداء  لو�ضفك  فوؤادي  وكنه  قلبي  باأح�ضاء 

ما كنت تتمتع به من مناقب وح�ضن اخللق 

وال�ضعفاء،  العوز  لذوي  اخلري  واإف�ضاء 

حائالً  وت�ضبح  بالدموع  تغرورقان  عيناي 

الإكمال  اإليه  متوجًها  كنت  ما  وبني  بيني 

الر�ضالة.

فا�ضل  اأبا  يا  بوا�ضع رحمته  اهلل  تغّمدك 

لنهج  وال�ضالك  الوريث واملحافظ  اأنت  ُكنت 

والدك  املرحوم  للمجتمع  الروحي  االأب 

احلقوق  تو�ضيل  داأبك  عبا�س،  اأحمد  احلاج 

من  واالأيتام  والعوام  لل�ضادة  مل�ضتحّقيها 

ال�ضخّية  وامل�ضاعدات  و�ضدقات  اأخما�س 

دور  كرتميم  التنموية  للم�ضاريع  لطالبيها 

العباده وانت�ضال ذوي احلاجة واإعطاء كل 

ذي حّق حّقه، لن اأن�ضاك واأنت جال�س على 

اأريكة جمل�ضك العامر الذي ا�ضتقطب جموع 

لزيارتك  وخارجها  الدير  داخل  من  النا�س 

الفذ  ل�ضخ�ضك  والتحية  ال�ضالم  الإبداء 

وا�ضتقاء الطاقة االإيجابية بربكة وجودك.

اأبا فا�ضل اأنت عزيز هذه االأمة وحبيبها، 

وزياراتك  ومعارفك  لالأهل  وودك  حّبك 

الظروف وقلّة  اأحلك  املتكررة لهم واأنت يف 

قلبك  انفتاح  على  دليل  خري  لهو  ال�ضحة 

بداخله،  وحمّبيك  النا�س  وولوج  الوا�ضع 

والتعا�ضد  والرتا�ضي  الت�ضامح  ديدنك 

والوقوف مع كل من ين�ضد امل�ضاعدة واإ�ضداء 

عن  والت�ضاوؤل  الأهلها  واحلقوق  الن�ضح 

النا�س وعن �ضحتهم ب�ضكل عام دواليك.

م�ضجعنا  اأق�ّس  فا�ضل  اأبا  يا  رحيلك 

واأدمى قلوبنا واأ�ضال دموعنا بفراقك، انثالم 

ا  اأي�ضً اأبًدا كما انثلم  �ضرح جمتمعنا ال يرباأ 

اهلل  رحمك  عبا�س.  اأحمد  احلاج  اأباك  رحيل 

يا اأبا فا�ضل عبا�س اأحمد عبا�س واأنت الحق 

عبا�س  اأحمد  احلاج  الفقراء  اأبو  اأبيك  بركب 

وح�ضركم اهلل يف اأعلى علّيني مع حممد واآله 

الطيبني الطاهرين.

م�سطفى اخلوخي

الوجيه عبا�س احمد عبا�س

تعّر�ست حل�دث مروري واأن� من ت�سّررت مع العلم اأنني ل�ست اخل�طئ

 4 بتاريخ  تعّر�ضت  بحريني  مواطن  اأنا 

واأ�ضبت  مروري  حادث  اإىل   2019 /  11 /

بك�ضر يف اأ�ضناين االأمامية واإ�ضابات يف رقبتي 

ا معي ابنة اختي التي اأ�ضيبت  وظهري واأي�ضً

هرب  حيث  والظهر،  ال�ضدر  يف  باإ�ضابات 

بت�ضوير  فقمنا  احلادث،  يف  لنا  ت�ضبب  الذي 

لهم  و�ضرحنا  املرور  اإىل  وذهبنا  �ضيارته  رقم 

واعرتف  بال�ضخ�س  االت�ضال  ومت  احلادث 

احل�ضور  منه  املرور  موظفو  فطلب  بخطئه 

ال�ضكوى  فتحّولت  يح�ضر  ومل  يتهّرب  وظل 

باالت�ضال  قاموا  ا  واأي�ضً الرئي�ضي  املرور  ملبنى 

التحقيق  وعند  بالقوة  املرور  اإىل  فح�ضر  به 

معه من قبل رجل املرور اأفاد واعرتف بخطئه 

واأنه هو املت�ضبب يف احلادث، فطلب منه رجل 

منتهية  اأنها  فات�ضح  التاأمني  وثيقة  املرور 

ال�ضالحية، فحكمت املحكمة عليه ومت تبليغه 

باحلكم وتغرميه 100 دينار، وقد مت تخفي�س 

مبلغ التعوي�س ب�ضكل كبري من دون االكرتاث 

التي  والنف�ضية  اجل�ضدية  االأ�ضرار  حجم  اإىل 

مع  �ضيارتي،  ت�ضّرر  عن  ف�ضالً  علينا،  طراأت 

من  واأنا  املادية،  الناحية  من  مقتدر  اأنه  العلم 

العدل ورئي�س جمل�س  اأنا�ضد وزير  املنرب  هذا 

واإن�ضايف،  مو�ضوعي  حلّل  التدّخل  الق�ضاة 

اأن يكون مذنًبا ويفلُت من  املعقول  فلي�س من 

العقاب واأنا اأت�ضرر!

البي�ن�ت لدى املحرر
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االبتزاز  يف  والهكرز  املحتالني  اأ�ساليب  تطوير 

واالخرتاق يتطلّب وعيًا متناميًا وحذًرا ب�ساأن عدم اإتاحة 

االجتماعي،  التوا�سل  �سبكات  عرب  لهم  معلومات  اأّي 

واالمتناع عن فتح اأّي روابط م�سبوهة.

ل  امل�شت�شفى  يف  عج�ًزا  ترى  حينما  كله  احلزن 

الدكاترة  مع  وتتفاهم  كر�شيه  تدفع  �شغالة  �ش�ى  يرافقه 

واملمر�شني وال�شائق ينتظره يف امل�اقف.

اأو  عميق  ن�م  يف  يغط�ن  والبنات  الأبناء  بينما 

م�شغ�ل�ن بتفاهات هذه الدنيا، يعتقدون اأن املال يحل حمل 

بر ال�الدين..

ل ح�ل ول ق�ة اإل باهلل..
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1933 - تاأ�شي�ص ال�شرطة ال�شرية الأملانية »جي�شتاب�«.

1935 - ا�شتقالة الإمام حممد الأحمدي الظ�اهري من 

م�شيخة اجلامع الأزهر.

ال�شالم  اإعادة  اإىل  1954 - بدء »م�ؤمتر جنيف« �شعًيا 

يف الهند ال�شينية وك�ريا.

ليبيا وحتّ�لها من دولة  الد�شت�ر يف  1963 - تغيري 

الليبية  اململكة  ا�شم  حتت  وليات  ثالث  ت�شم  فيدرالية 

الليبية،  اململكة  ا�شم  حتت  واحدة  دولة  اإىل  املتحدة 

وال�شماح للمراأة بالنتخاب.

1964 - تنجانيقا وزجنبار تتحدان لتك�ين تنزانيا.

1986 - انفجار مفاعل ت�شرن�بل الأوكراين.

1994 - جن�ب اأفريقيا تنّظم انتخابات رئا�شية ت�شمل 

البي�ص والزن�ج لأول مرة.

ق�اتها  من  جن�دها  اآخر  ت�شحب  �ش�ريا   -  2005

الع�شكرية العاملة يف لبنان وذلك حتت ال�شغط الدويل.

2016 - احرتاق وتدمري كل حمت�يات املتحف ال�طني 

للتاريخ الطبيعي يف ني�دلهي.

يحتفل االأطفال يف مملكة البحرين الليلة مبنا�سبة »القرقاعون« التي ُتعد من اأبرز واأهم االحتفاالت ال�سعبية املتوارثة يف �سهر رم�سان، وهي اأهم احتفال عند االأطفال يف ال�سهر الف�سيل. 

وال يجري االحتفال بليلة »القرقاعون« يف مملكة البحرين فح�سب واإمنا يف دول اخلليج العربي عموًما، حيث يخرج االأطفال ليلة اخلام�س ع�سر من �سهر رم�سان يف جمموعات لالحتفال بهذه املنا�سبة.

مناف�سة عاملية على »الذهب الأبي�س« يف تون�س
يف ف�شل الربيع تتعّطر حمافظة نابل �شمال �شرقي ت�ن�ص بزه�ر النارجن، وهي واحدة 

زي�تها  وا�شتخراج  تقطريها  يتم  ف�احة  زه�ر  تنتج  التي  العريقة،  الق�ار�ص  اأ�شجار  من 

للح�ش�ل على اأغلى العط�ر.

ومت جلب �شجرة النارجن من بالد الأندل�ص، حيث كانت تزين منازل الأندل�شيني كما تزين 

الي�م جل البي�ت يف مدينة نابل الت�ن�شية.

تقطريها  يتم  بي�شاء  وزه�ر  بالربتقال  �شبيًها  ثمًرا  تنتج  معمرة  �شجرة  هي  والنارجن 

»روح  زي�ت  اإىل  بالإ�شافة  الأبي�ص«،  »الذهب  عليه  ُيطلق  الذي  الزهر،  ماء  على  للح�ش�ل 

الزهر« الثمينة.

�شناع  كبار  واأريافها  نابل  مدينة  يزور  الربيع،  يف  النارجن  زهرات  جني  م��شم  ويف 

العط�ر يف العامل لقتناء الزهرات البي�شاء العطرة، ومل�اكبة عمليات تقطريها وا�شتخراج 

زي�تها من الألف اإىل الياء، لأنها �شتك�ن فيما بعد مركبات ثمينة لأج�د عط�رهم، ف�شالً عن 

ا�شتعمالها يف تركيبة بع�ص م�اد التجميل.

يخت عمالق ي�ّسق ج�سًرا اإىل ن�سفني
ليعرب  اأيام  اأربعة  فاخر  ه�لندي  يخت  ا�شتغرق 

ال�شمال، به�لندا. قناة �شيقة، يف بحر 

الربيطانية«،  »الغارديان  عر�شته  تقرير  ووفق 

اأكرب  وهي  مــرًتا،   94 العمالق  اليخت  ط�ل  يبلغ 

امل�شيق  هذا  خالل  من  متر  اأن  ميكن  »يخت«  �شفينة 

الي�م. اأخبار  وفق �شحيفة 

وقال ت�م فان اأو�شانني، م�ش�ر اليخ�ت الفاخرة 

»ي�اجه  ان�شتغرام:  على  اللقطات،  التقط  الــذي 

واجل�ش�ر  املائية  املمرات  ب�شبب  قي�ًدا  امل�شمم�ن 

ال�شيقة، فاإنها دائًما متثل قي�ًدا على اأفكار ت�شميمات 

ال�ش�بر«. اأو  الفاخرة  اليخ�ت 

للت�شميم  اإنرتنا�شي�نال  ب�ت  ج�ائز  اأن  يذكر 

 Boat International Media’s World« والبتكار

من  عدد  تكرمي  �شهدت   ،2019 لعام   »Superyacht
وقد  العامل،  يف  ال�شراعية  والق�ارب  اليخ�ت  اأرقى 

اجلمالية  للمعايري  وفًقا  الق�ارب  بتمييز  احلكام  قام 

اإىل منح عالمات لالبتكار. والتقنية، بالإ�شافة 

يخت،  اأف�شل  بجائزة   Dar اليخت  تــّ�ج  وقد 

ذلك  يف  مبا  املت�قعة،  الراحة  و�شائل  كل  وي�شم 

وح��ص  الهليك�برت،  للطائرات  ومهبط  �شاونا، 

كبري. �شباحة 

ولدة حيوان غريب يجمع بني الغزال والفاأر

والفاأر  الغزال  �شفات  بني  يجمع  حي�ان  ولد 

املالوي الرائع يف حديقة حي�ان بربيطانيا.

ن�شر  الذي  الربيطاين  ميل«  »ديلي  م�قع  واأ�شار 

الفاأر،  ال�شغري ي�شبه تك�ين  اأن »املخل�ق  اإىل  اخلرب، 

ويقف  للغزال،  اأقرب  ووجها  ط�يلة  اأرجالً  له  اأن  اإل 

على ارتفاع 20 �شم فقط من كتفه«.

واأ�شافت اأن »اخلرباء يت�قع�ن اأن حجم احلي�ان 

يكتمل  عندما  حتى  واأنه  بل�غه،  مع  كثرًيا  يزداد  لن 

رو�شيا  وفق  كغم«  يتجاوز 1.5  لن  وزنه  فاإن  من�ه 

الي�م.

واأو�شح خرباء الثدييات اأن »جن�ص احلي�ان غري 

�ش�ى  لي�ص  اأنه  كما  بعد،  ت�شميته  يتم  ومل  وا�شح 

الن�شخة الثانية التي ت�لد يف حديقة احلي�ان، حيث 

ولدت الأوىل يف العقد املا�شي«.

ال�سحة: 1035 حالة

 م�سابة بكورونا وتعايف 891

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

ت�شجيل  اأظهرت   ،2021 اأبريل   25 ي�م  يف   15751

لعمالة  حالة   413 منها  جديدة  قائمة  حالة   1035

 52 و  قائمة،  حلالت  ملخالطني  حالة   570 و  وافدة، 

حالة قادمة من اخلارج، كما تعافت 891 حالة اإ�شافية 

لي�شل العدد الإجمايل للحالت املتعافية اإىل 160089.
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تلقى سمو الش��يخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جاللة 
الملك لألعمال اإلنس��انية وش��ؤون الش��باب، مزيدًا من 
برقي��ات التهاني، بمناس��بة صدور مرس��وم عن حضرة 
صاحب الجالل��ة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة عاهل 
الب��الد المفدى، بتعيين س��موه رئيس��ًا لمجل��س إدارة 

الشركة القابضة للنفط والغاز.
وأكد المهنئون أن تعيين س��مو الشيخ ناصر بن حمد آل 
خليفة في هذا المنصب  يعبر عن الثقة الملكية السامية 
بما يتمتع به س��موه من قدرات وخب��رات عالية وجهود 
مش��رفة  في مختل��ف ميادين العم��ل الوطن��ي، متمنيًا 
لس��موه كل التوفيق والس��داد ف��ي تنفي��ذ روئ وتطلع 
حض��رة صاحب الجاللة الملك  المف��دى حفظه اهلل ورعاه 
 ف��ي مج��ال تطوير ه��ذا القط��اع وبما ينعك��س بصورة 
إيجابية على االقتصاد الوطني  ونهضة المملكة في ظل 
القيادة الحكيمة لحض��رة صاحب الجاللة الملك المفدى 

حفظه اهلل ورعاه.
وتلقى س��مو الش��يخ ناصر بن حمد آل خليف��ة، برقيات 

تهنئة من مستش��ار جاللة الملك للش��ؤون االقتصادية 
حس��ن فخرو، ومن وزير الخارجية الدكتور عبداللطيف بن 
راش��د الزياني، ومن وزي��ر العمل والتنمي��ة االجتماعية 
جميل بن محمد علي حمي��دان، ومن رئيس غرفة تجارة 
وصناعة البحرين سمير عبداهلل ناس، ومن رئيس مجلس 
إدارة صندوق العمل تمكين الش��يخ محمد بن عيسى آل 
خليفة، ومن األمين الع��ام للمجلس األعلى للمرأة هالة 
األنصاري، ومن مدير ع��ام التوظيف والمعلومات بجهاز 
الخدمة المدنية الشيخ خالد بن إبراهيم آل خليفة، ومن 
وكي��ل الش��ؤون المالية والمس��اندة بالدي��وان الملكي 
طارق المهيزع، ومن وكيل ش��ؤون الث��روة الحيوانية في 
وزارة األش��غال وش��ؤون البلديات والتخطيط العمراني 
خالد حس��ن، ومن أمين السر باالتحاد الملكي للفروسية 
وسباقات غالب العلوي، ومن الرئيس التنفيذي للحسابات 
االس��تراتيجية ببنك البحرين الوطني عبدالعزيز األحمد، 
ومن نائب الرئيس التنفيذي لنقل الكهرباء والماء بهيئة 
الكهرباء والماء هبة حرارة، ومن نائب الرئيس التنفيذي 

لهيئة البحرين للس��ياحة والمع��ارض فاطمة الصيرفي، 
ومن الرئيس التنفيذي أمين العريض وجميع منتس��بي 
شركة البحرين لالستثمار العقاري »إدامة«، ومن المدير 
الطبي لمركز الجنان الطبي الدكتور محمد سلمان، ومن 
مدير عام معهد البحرين للدراس��ات المصرفية والمالية 
)BIBF( الدكتور أحمد الش��يخ، وم��ن الرئيس التنفيذي 
لش��ركة »إن س��ي أس مين��ا«، وم��ن رئي��س المجموعة 
الدولية للذكاء االصطناعي د.جاس��م حاجي، ومن الوكيل 
المساعد للشؤون االقتصادية بوزارة المالية واالقتصاد 
الوطن��ي نور الخليف، ومن الوكيل المس��اعد للتنافس��ية 
والمؤش��رات االقتصادي��ة ب��وزارة المالي��ة واالقتص��اد 
الوطني أس��امة العل��وي، ومن نائب الرئي��س التنفيذي 
للتخطي��ط والمش��اريع بهيئة الكهرباء والم��اء إبراهيم 
الكعبي، وم��ن وكيل وزارة المواصالت واالتصاالت للنقل 
البري والبريد س��امي بوهزاع، ومن المدير العام لشركة 
أديوكيش��ن بالس أمين عبداهلل، ومن الوكيل المس��اعد 
للنقل البري ن��دى عبداللطيف دين، ومن عبداللطيف بن 

جاسم السكران مستشار شؤون المجتمع بوزارة الداخلية، 
وم��ن الرئيس التنفيذي لش��ركة حوار للخدمات حس��ين 
الس��كران، ومن الش��يخ رشيد بن عيس��ى بن عبداهلل بن 
حم��د آل خليفة، ومن العضو المنتدب للش��ركة العربية 
لبن��اء وإصالح الس��فن )أس��ري( المهندس م��ازن محمد 
مطر، ومن الش��يخ رشيد بن عيس��ى بن عبداهلل بن حمد 
آل خليفة، ومن الش��يخ حمد بن سلمان آل خليفة الوكيل 
المس��اعد للتجارة المحلي��ة والخارجية ب��وزارة الصناعة 
والتجارة والس��ياحة، ومن وكي��ل وزارة الصناعة والتجارة 
والسياحة إيمان الدوسري، ومن مدير عام بلدية المحرق 
إبراهيم يوس��ف الجودر، ومن عيسى راشد العربي رئيس 
االتح��اد العربي لحقوق اإلنس��ان رئي��س جمعية »معا« 
لحق��وق اإلنس��ان، ومن جاس��م محمد حبيب الموس��وي 
الرئي��س التنفي��ذي لمجموع��ة الفاتح، ومن حس��ين آل 
ش��عيل الوكيل المس��اعد للمالحة الجوي��ة واألرصاد في 
وزارة المواص��الت واالتص��االت، وم��ن النائ��ب الدكتور 

عبداهلل الذوادي، ومن النائب يوسف الذوادي.

 ناصر بن حمد يتلقى مزيدًا من برقيات 
التهاني بتعيينه رئيسًا لـ»القابضة للنفط والغاز«

أكاديمية محمد بن مبارك 
 تعقد الجلسة الثالثة
 من »مجلس السفراء«

عق��دت أكاديمية محمد بن مبارك آل خليفة للدراس��ات 
الدبلوماسية، أمس الجلسة الثالثة من برنامج »مجلس 
السفراء«، عبر البث اإللكتروني المرئي، بمشاركة ثرية 
من سفير المملكة المتحدة لدى البحرين رودي دراموند، 
وبإدارة متميزة م��ن المدير التنفيذي ألكاديمية محمد 
بن مبارك آل خليفة للدراس��ات الدبلوماس��ية الدكتورة 
الش��يخة منيرة بنت خليفة بن حمد آل خليفة، وبحضور 
عدد من كبار مسؤولي وزارة الخارجية ومنتسبيها، حيث 
تضمنت الجلس��ة مداخالت من عدد من س��فراء مملكة 

البحرين في الخارج.
وشارك س��فير المملكة المتحدة لدى البحرين ومضات 
من خبرته الدبلوماس��ية، مش��يًرا إلى أهمية التنس��يق 
الفع��ال والمس��تمر بين جمي��ع األطراف الرس��مية في 
المملك��ة لنج��اح عمل الس��فير في الخارج، مس��تعرضا 
س��عادته عملية إعداد الس��فراء ف��ي المملكة المتحدة 
قب��ل ابتعاثهم، منوها بأهمي��ة »المراجعة المتكاملة 
لألمن والدفاع والتنمية والسياس��ة الخارجية« للمملكة 

المتحدة، التي صدرت في شهر مارس 2021.
وتحدث الس��فير عن مواطن االس��تمرارية في السياسة 
الخارجي��ة واالس��تراتيجية البريطاني��ة الت��ي حددته��ا 
المراجع��ة، والتي تش��مل أهمية العالق��ة الثنائية مع 
الواليات المتحدة األمريكية، واألمن الجماعي من خالل 
منظمة حلف ش��مال األطلسي )الناتو(، وحقوق اإلنسان، 
وأه��داف التنمي��ة المس��تدامة، متطرقا س��عادته إلى 
مواطن التغيير المس��تقبلية والتي تش��مل المساهمة 
الفاعل��ة ف��ي صياغة النظ��ام الدولي، والمن��اخ والتنوع 
البيئي، والعلوم والتقنية، والصح��ة العالمية، والقوات 
المس��لحة، وش��ؤون الفضاء، والمرونة على الصعيدين 

المحلي والدولي.
وفي ختام الجلس��ة أع��رب دراموند عن عمي��ق اعتزازه 
وتقدي��ره إلتاحة الفرصة للمش��اركة في هذه الجلس��ة 
المتمي��زة، متقدما س��عادته كذل��ك بالش��كر الجزيل 
لسعادة المدير التنفيذي ألكاديمية محمد بن مبارك آل 
خليفة للدراس��ات الدبلوماسية على االستضافة لتبادل 
الخبرات العلمية والعملية، واألفكار النيرة مع منتس��بي 

وزارة الخارجية.

 وزير العمل: تحديث استراتيجية 
ذوي العزيمة وفق اإلنجازات المتحققة

 أكد وزي��ر العم��ل والتنمية االجتماعي��ة، جميل 
حمي��دان، الجه��ود المبذول��ة في س��بيل خدمة 
ورعاية ش��ؤون األش��خاص ذوي اإلعاق��ة، منوهًا 
بأهمية تحديث االس��تراتيجية والخطة الوطنية 
لحق��وق ذوي العزيم��ة والعم��ل عل��ى تطويرها 
بشكل مستمر وبما يتالءم مع ما حققته البحرين 
من إنج��ازات نوعية تخ��دم هذه الفئ��ة، مؤكدًا 
ح��رص الجمي��ع على تعزي��ز حقوق ومكتس��بات 

شريحة األشخاص ذوي اإلعاقة.
ج��اء ذلك، أثناء ترؤس��ه أمس، االجتم��اع الثاني 
للجن��ة العلي��ا لرعاي��ة ش��ؤون األش��خاص ذوي 
اإلعاق��ة، عبر تقني��ة االتصال المرئ��ي، حيث تم 
مناقشة المس��ودة األولى لتقرير البحرين الثاني 
لحقوق األش��خاص ذوي اإلعاق��ة، والذي تضمن 
ما اتخذت��ه البحرين من خط��وات كفيلة بتعزيز 
المشاركة الفاعلة من قبل المؤسسات الحكومية 
والخاصة واألهلي��ة لتوفير أفضل الخدمات لذوي 

العزيمة وحماية حقوقهم وصون كرامتهم. 
كما تم اس��تعراض ما أنج��زه المكتب التنفيذي 
للجنة، وبحث الخطة الوطنية الستراتيجية حقوق 
األش��خاص ذوي اإلعاق��ة، واالط��الع عل��ى نتائج 
االجتماع األول للجنة العليا الخليجية المش��تركة 

الس��ادس  المس��رحي  للمهرج��ان  للتحضي��ر 
لألشخاص ذوي اإلعاقة.

وتض��م اللجنة العليا لرعاية ش��ؤون األش��خاص 
ذوي اإلعاقة ف��ي عضويتها ممثلين عن الجهات 
الحكومي��ة والخاص��ة واألهلي��ة، تش��مل وزارات 
العمل والتنمي��ة االجتماعية والخارجية والتربية 
والتعليم واإلس��كان والصحة واألش��غال وشؤون 

البلديات والتخطيط العمراني وش��ؤون اإلعالم، 
ووزارة ش��ؤون الش��باب والرياض��ة، والمجل��س 
األعل��ى للمرأة، وجه��از الخدم��ة المدنية وغرفة 
تج��ارة وصناع��ة البحري��ن، إل��ى جان��ب اللجنة 
البارالمبية البحرينية والجمعية البحرينية ألولياء 
أمور المعاقي��ن وأصدقائهم والمرك��ز البحريني 

للحراك الدولي.

 الئحة موظفي »تمكين«: تأمين صحي 
و»جيم« ورسوم الدراسة ألبناء العاملين

أيمن شكل «

ص��درت الئح��ة ش��ؤون الموظفي��ن بصندوق 
العم��ل تمكين في 80 م��ادة تضمنت كافة ما 
يتعل��ق بالموظفي��ن ورواتبه��م ومكافآته��م، 
وتس��ري الالئحة على جمي��ع موظفي الصندوق 
فيم��ا لم يرد بش��أنه ن��ص خاص ف��ي العقود 

المبرمة معهم.
وفي المادة 4 اشترطت أن »تضع اإلدارة وصفا 
تفصيلي��ا ل��كل وظيف��ة بالهي��كل التنظيم��ي 
ويتم تحدي��د واجبات الوظيفة ومس��ؤولياتها 
واالش��تراطات ال��الزم توافرها في من يش��غل 
الوظفية والحد األدنى من المؤهالت والمهارات 

الالزمة لشغلها«.
وبين��ت الالئح��ة أن »الوظائ��ف الش��اغرة يتم 
ش��غلها عند تواف��ر المؤهل لش��غلها من بين 
موظفي الصندوق وفي حال تعذر الحصول على 
المرش��ح المناس��ب، أو كان باإلمكان الحصول 
على مرش��ح أفضل من الخ��ارج فيتم اإلعالن أو 
البحث ع��ن الوظائف خارج الصن��دوق، وال يجوز 
إعادة تعيي��ن موظف على وظيف��ة دائمة بعد 
تقاع��ده أو تقديم اس��تقالته إال بعد مرور مدة 

ال تق��ل ع��ن 3 س��نوات م��ن تاري��خ التقاعد أو 
االستقالة«.

واس��تثنت الالئح��ة »الرئي��س التنفي��ذي من 
الخض��وع لفترة اختب��ار لمدة 3 أش��هر كاملة، 
ويج��وز بقرار مس��بب م��ن الرئي��س التنفيذي 
تمدي��د فترة االختب��ار لمدة مماثلة س��واء في 
وظيفته أو وظيفة أخرى، ويجوز لسلطة التعيين 
أن تفصل الموظف بس��بب أدائ��ه المتدني إذا 
حصل على تقييم لسنتين متتالتين بعد اتخاذ 

كافة اإلجراءات اإلدارية الالزمة«.
وفي بند الرواتب والعالوات والمزايا والمكافآت، 
بينت الالئحة أن »تحديدها لكل درجة وظيفية 
يص��در بها ق��رار من المجلس بن��اء على اقتراح 
الرئيس التنفيذي، ويمنح الموظف زيادة دورية 
س��نوية بمقدار رتبة واحدة ف��ي درجة وظيفته 
التي يش��غلها بش��رط عدم حصوله على أدنى 
تقييم ألدائه السنوي، ويجوز بقرار من الرئيس 
التنفيذي وبناء على ترشيح من الرئيس المباشر 
منح الموظف عالوة تش��جيعية بم��ا ال يجاوز 3 

رتب من جدول رواتب الدرجة المعين عليها«.
ويمنح الوظفين 9 أنواع من البدالت واالمتيازات 
وهي عالوة اجتماعي��ة ومواصالت وهاتف وأجر 

عم��ل إضافي وبدل ن��دب وتأمي��ن صحي وناد 
صحي ورس��وم دراس��ة ألبن��اء الموظفين، وأية 
عالوة أخرى مس��ببة بقرار من المجلس، ويجوز 
من��ح الرئيس التنفيذي مكافأة ألدائه الس��نوي 
تعتم��د م��ن رئي��س المجلس، كما يج��وز منح 
رؤس��اء القطاع��ات مكاف��أة ألدائه��م بناء على 
توصي��ة م��ن الرئي��س التنفي��ذي ويعتمدها 
رئيس المجلس، ويك��ون تحديد مقدارها بقرار 
من المجلس بناء على اقتراح الرئيس التنفيذي، 
وف��ي جميع األح��وال يراعى الظ��روف واألوضاع 

المالية للصندوق.
وحظ��رت الالئحة عل��ى الموظ��ف أن »يزاول أي 
أعمال تجارية دون الحصول على موافقة خطية 
م��ن الرئيس التنفي��ذي، أو أن يكون عضوا في 
مجل��س إدارة أي ش��ركة، أو أن يك��ون ل��ه أية 
مصلح��ة ف��ي أعم��ال أو مق��اوالت أو مناقصات 
تتص��ل بأعمال وظيفته، أو أن يس��تأجر أراضي 
أو عق��ارات بقص��د اس��تغاللها إذا كان له صلة 
بوظيفته، بينما أج��از للموظف أن يؤدي أعماال 
للغي��ر برات��ب أو مكافأة في غي��ر أوقات العمل 
الرس��مية ش��ريطة أال تؤثر على عمله الرسمي 

وأن يخطر الرئيس التنفيذي كتابة بذلك«.

 السلمان: ضرورة تلقي التطعيم 
المتوفر وعدم انتظار وصول شحنات محددة

دع��ت  استش��ارية األم��راض المعدية بمجمع الس��لمانية 
الطب��ي وعضو الفري��ق الوطني الطبي للتص��دي لفيروس 
كورون��ا )كوفيد19( الدكتورة جميلة الس��لمان جميع أفراد 
المجتم��ع ألخ��ذ التطعيم المتوف��ر، وعدم انتظ��ار وصول 
ش��حنات محددة م��ن تطعيم��ات معينة، فأخ��ذ التطعيم 
وااللت��زام باإلجراءات االحترازية أفضل وس��يلة للوقاية من 
في��روس كورونا في الوق��ت الحالي وليس م��ن خالل وقف 
الس��فر لوجه��ات محددة، مش��يرًة إلى أن تقاري��ر البيانات 
واإلحص��اءات الوبائي��ة المس��جلة مؤخ��ًرا ح��ول الفيروس 
المتح��ور ف��ي الهند ذك��رت بأنه ت��م اكتش��اف الفيروس 
المتح��ور ف��ي الهند في 21 دول��ة حول العال��م حتى اآلن، 
وذل��ك وفقا لبيان��ات المب��ادرة الدولية لمش��اركة بيانات 
اإلنفلونزا، وأن الفيروس المتحور البريطاني تم اكتش��افه 
ف��ي أكثر من 137 دولة والجن��وب إفريقي في أكثر من 50 

دولة والبرازيلي في 52 دولة.
وذكرت د. الس��لمان أن وكاالت عالمية قد نش��رت دراسات 
تؤكد عن تنبئها بنجاح التطعيمات المتاحة في كبح انتشار 

الفي��روس، موضحًة ب��أن دول العالم تش��هد تحديا كبيرا 
ف��ي مواجهة الفي��روس وتبعاته، لذلك يج��ب التعاون مع 
الجهات المعنية والمش��اركة بدور فاعل ومسؤولية وطنية 
للتغلب على الفيروس، حيث إننا في س��باق مع الفيروس ما 
يتوجب اإلسراع في وتيرة الحصول على التطعيم لمواجهة 
سرعة االنتشار والتحور، وعدم التهاون في الواجب الوطني 
بااللتزام باإلجراءات لحماية قوة النظام الصحي في مملكة 
البحري��ن، وعدم اختالله كما حدث في دول أخرى بفقدانها 
الس��يطرة على الفيروس، منوهة بأن الدراس��ات العالمية 
كشفت بأن أغلب هذه التحورات كبيرة وجوهرية، وبعضها 
قد يجعل الفيروس أقل خط��ورة في حين أن تحورات أخرى 
قد تجعله أكثر تسببًا للعدوى وأكثر مقاومة، لذلك يتوجب 
الحذر منه��ا وااللتزام الت��ام باإلج��راءات االحترازية وعدم 

التساهل بها.
ونوه��ت بض��رورة اإلقب��ال عل��ى أخ��ذ التطعي��م المضاد 
لفي��روس كورونا لما له م��ن فاعلية ف��ي تقليل األعراض 
الناجم��ة ع��ن اإلصابة بالفي��روس ومضاعفات��ه، مؤكدة 

على اس��تمرار الجهود الوطنية للحفاظ على صحة وسالمة 
المواطنين والمقيمين عب��ر توفير التطعيمات الالزمة من 

أجل الحصول على مناعة مجتمعية.
وأش��ارت إلى أهمي��ة اتباع اإلج��راءات االحترازية ودور ذلك 
في حماية الفرد وأسرته ومجتمعه من تبعات الفيروسات 
المتحورة، وااللت��زام اليوم واجب وطني للحفاظ على صحة 
الجميع، مؤكدة بأن من المه��م في الوقت الحالي االلتزام 
بجميع اإلج��راءات االحترازية المعلن عنه��ا واتباع التدابير 
الوقائي��ة ق��در اإلم��كان وتجن��ب التجمعات لمنع انتش��ار 

الفيروس والحد من عدد الحاالت القائمة.
ودعت إلى أهمية استمرار لبس الكمامات وتطبيق معايير 
التباع��د االجتماع��ي والخروج من المنزل للضرورة وغس��ل 
اليدي��ن واالبتعاد عن الس��لوكات االجتماعية كالتجمعات 
العائلية الكبيرة خالل الشهر الفضيل، مع اتباع التعليمات 
واإلرشادات الصحية المعلن عنها من جانب الفريق الوطني 
الطبي للتصدي لفيروس كورونا وذلك لتجنب زيادة معدل 

الحاالت القائمة. 
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تأسيس منصة البحرين اإلعالمية الحقوقية بجنيف
وقع رئيس الرابطة البحرينية األوروبية للتواصل االجتماعي عبداهلل الشاعر 
مع عضو مجلس إدارة المجموعة العربية األفريقية لحقوق اإلنس��ان ذات 
العضوية االستشارية بمجلس حقوق اإلنسان شريف عبدالحميد اتفاقية 
لتأس��يس منصة إعالمية حقوقية بحرينية في جنيف بسويس��را. وستبدأ 
المنصة اإلعالمية باستغالل الفضاء اإللكتروني الواسع ووسائل التواصل 
االجتماعي وربطها من خ��الل تقنية متقدمة لبث تقارير ومعلومات عن 
البحرين بعدد م��ن اللغات من منصة اعالمي��ة حقوقية من جنيف المقر 

الدولي لهيئات األمم المتحدة المختصة بحقوق اإلنسان.
وقال عبداهلل الش��اعر إنه من المهم للعالم والمنظمات ووسائل اإلعالم 
الدولي��ة إن تطل��ع علي إنجازات البحرين الملموس��ة في تعزيز وترس��يخ 
واحت��رام حقوق اإلنس��ان والحري��ات والبحري��ن منارة للفك��ر والتعايش 
والتس��امح الديني واإلبداع والمعرف��ة أنها دولة المؤسس��ات والقانون 

والحصن ضد تيارات التطرف واإلرهاب وخطاب الكراهية وعززت الس��الم 
بالمنطق��ة، والمنصة س��تعزز مكان��ة البحرين عربيًا ودولي��ًا في المجال 
اإلعالم��ي الصادر من منظمات )غير حكومية(، خاصة أن وس��ائل اإلعالم 
الحديثة تلعب دورًا هامًا في نش��ر وتعزيز ثقافة حقوق اإلنس��ان وزيادة 

الوعي المجتمعي الدولي بها.
 وأشاد الشاعر بدور المجموعة العربية األفريقية لحقوق اإلنسان ومجلس 
اإلدارة برئاسة فيصل فوالذ وجهودها الدولية الهامة وشكرهم علي دعم 
المنصة اإلعالمية الحقوقية البحرينية من جنيف التي ستعزز الدبلوماسية 
الحقوقية الشعبية، ودور البرامج التلفزيونية واإلذاعية والصحافة وبرامج 
التواصل االجتماعي في تعزيز سجل وسمعة البحرين علي كافة األصعدة 
وفي متابعة مس��ائل الحقوق اإلنس��انية، وس��يعقب ذلك إنشاء منصات 

أخرى وتفعيل الدبلوماسية الشعبية.

 األمور المستعجلة تقضي 
بنفقة 100 دينار شهريًا لزوجة وطفلتها

أيمن شكل «

ألزم��ت محكمة األمور المس��تعجلة الش��رعية 
بحريني بأن يدفع لزوجته وطفلتهما التي تبلغ 
من العمر س��نة، نفقة إقام��ة ومأكل وملبس 
100 دينار ش��هريًا، وذلك بع��د رفضه اإلنفاق 
عليهما واعتدائه على زوجته بالضرب والطرد 
من من��زل الزوجي��ة، وقض��ت المحكمة بعدم 

اختصاصها بالنظر في طلب كسوة العيدين.
وتتحص��ل وقائ��ع الدعوى بحس��ب م��ا ذكرته 
المحامي��ة لولوة القائد وكيل��ة الزوجة، في أن 
موكلته��ا تزوج��ت المدع��ى عليه ف��ي أكتوبر 
2018، ورزقا على ف��راش الزوجية بالبنت التي 

تبلغ من العمر حاليًا س��نة واحدة، إال أن الزوج 
ق��ام باالعتداء عل��ى زوجته بالضرب والس��ب 
وطرده��ا من من��زل الزوجي��ة، فقدم��ت بالغا 
بالواقعة في مركز شرطة البديع، وامتنع الزوج 
ع��ن اإلنفاق عل��ى كال م��ن الزوج��ة وطفلته، 
فقام��ت برف��ع دع��وى تطال��ب فيه��ا بصف��ة 
مس��تعجلة بإثب��ات حضانة الطفل��ة للمدعية 
وإلزام الزوج بنفقة م��أكل وملبس 200 دينار، 
ل��كل من الزوج��ة والطفلة، وكس��وة العيدين 
بمبلغ 150 دينارًا. وقالت المحكمة إن المدعية 
يتواف��ر فيها ش��روط األهلي��ة للحضانة عماًل 
بن��ص المادة 124 م��ن قانون األس��رة، وهي 
األحق بالحضان��ة ويتعين إثباته��ا لوالدتها، 

وفيم��ا يتعلق بالنفق��ة أش��ارت المحكمة إلى 
أنه��ا تجب على ال��زوج ويكون امتن��اع الزوجة 
عن االنتقال إلى مس��كن الزوجية بعذر إذا كان 
ال��زوج غير أمين عليها وعرضها ومالها، وقالت 
إن المس��تندات كشفت قيام الزوجة بواجباتها 
الزوجية ولم يثبت نش��وزها المسقط للنفقة، 
وترى المحكم��ة فرض نفق��ة للمدعية بمبلغ 
60 دين��ارا، وللطفلة بمبلغ 40 دين��ارًا للمأكل 
والملب��س ش��هريًا. وفي ش��أن الطلب كس��وة 
العيدي��ن أوضحت المحكمة أن��ه من الطلبات 
الموضوعية التي تحتاج لبحث في االختصاص 
والفص��ل من قبل المحكم��ة المختصة وليس 

محكمة األمور المستعجلة.

»األعلى للصحة« و»نهرا« يفتشان على المستشفيات
أيمن شكل «

في س��ياق التوجه نحو التسيير الذاتي للمؤسس��ات الصحية الحكومية، 
صدرت أمس الئحة اشتراطات الترخيص للمؤسسات الصحية الحكومية 
والرقاب��ة عليها، وال��ذي أناط بالمجل��س األعلى للصح��ة ونهرا مهمة 

الرقابة والتفتيش على المراكز الصحية والمستشفيات.
وتبي��ن الالئحة اش��تراطات الترخيص للمؤسس��ات الصحي��ة الحكومية 
حيث تخضع ف��ي مزاولة أعمالها للترخيص من الهيئة، وال يجوز تعديل 
خدماته��ا إال بع��د الحص��ول على ترخيص مس��بق من الهيئ��ة، ويصدر 

المجلس األعلى قرارا بتحديد إجراءات منح وتجديد وتعديل تراخيصها.
كما يمك��ن فتح صيدليات خاص��ة في المراكز الصحية والمستش��فيات 
الحكومي��ة، بحس��ب الالئحة، ويتولى مدير تصريف ش��ؤون المؤسس��ة 
الصحية الحكومية والتحقق من توفر المؤهالت واالشتراطات لدى كافة 

الطواقم الطبية والفنية والتمريضية.
ويحق لموظفي الهيئة المختصين دخول المؤسسات الصحية الحكومية 
لمعاينته��ا وفح��ص األجهزة والمع��دات الطبي��ة والتجهي��زات الفنية 
واالط��الع على الملفات والس��جالت والدفاتر والمس��تندات، وللهيئة أن 

تجري تحقيقا من تلقاء نفسها في أي مخالفات.

 »األعلى للمرأة« يدشن تطبيق 
»مركز دعم المرأة« على 

منصتي أبل وأندوريد
أعلن المجلس األعلى للمرأة عن تدش��ينه تطبيق »مركز دعم 
المرأة« الذي يوفر كافة االستشارات والمتابعات التي يقدمها 
المركز في مكان واحد وبيس��ر وسهولة، وذلك في إطار حرص 
المجلس عل��ى التطوير المس��تمر لمنظوم��ة الخدمات التي 
يقدمها من خالل مركز دعم المرأة وجعلها مرنة وذات كفاءة 
عالية ف��ي تلبية احتياجات المرأة البحرينية وأس��رتها إضافة 

إلى المتطلبات المستجدة والطارئة بسبب جائحة كورونا.
ويأتي إطالق هذا التطبي��ق في إطار مواصلة المجلس األعلى 
للمرأة منهجيته القائمة على رصد أفضل الممارس��ات والبناء 
على النجاح��ات التي تحققت ليس لتطوير األداء المؤسس��ي 
داخ��ل المجلس في الوق��ت الراهن فقط، بل الس��تدامة هذا 
األداء حت��ى بعد الجائحة واالس��تفادة القص��وى من إمكانات 
التقنية والتحول الرقمي، والمضي قدمًا في تطوير العمل عن 
ُبع��د مع المراجعين وتطوير الخدمات والمتابعات وتحس��ين 
االستشارات وكفاءتها س��عيًا نحو تحقيق الرؤية االقتصادية 

2030 وأهداف التنمية المستدامة.
ويعد التطبيق آلية مباش��رة للتواصل بي��ن مركز دعم المرأة 
والمستفيدين نساًء ورجااًل لتقديم طلب دعم جديد أو متابعة 
الطلب��ات القائم��ة، ومتابعة كاف��ة الخدمات الت��ي يقدمها 
المرك��ز بالمجان، باإلضافة إلى وجود كافة وس��ائل التواصل 
األخرى للمركز سواء من خالل االتصال بالخط المجاني للمركز 
80008006 أو التواصل عبر الواتس��اب والمحادثة المباشرة 
أو البري��د االلكترون��ي. ويتوفر التطبيق عل��ى منصتي جوجل 
بالي وآبل س��تور،  وباللغتي��ن العربي��ة واإلنجليزية، ويراعي 
فئ��ة ذوي اإلعاق��ة عند اس��تخدامه،كما يمك��ن تحميله على 
كاف��ة الهواتف واألجهزة الذكية. ويمك��ن من خالل التطبيق 
التعرف على أهداف وأقس��ام المركز ونطاق عمله إضافة إلى 
ردود لمجموعة من األس��ئلة المتكررة وإتاحة الفرصة للزوار 

للتعبير وإبداء الرأي حول مضمون التطبيق ومدى فاعليته.
كم��ا يتضم��ن التطبيق دلي��اًل للخدمات الحكومي��ة الداعمة 
للمرأة واألسرة ذات العالقة باإلسكان والتنمية والعمل. حيث 
يرب��ط التطبيق على س��بيل المثال ال الحص��ر بخدمات طلب 
الضم��ان االجتماعي،  والتوظي��ف للباحثين عن فرص العمل 

باإلضافة إلى حزم من الخدمات العدلية واألسرية.
وي��ؤدي موظفو المركز في الوقت الحاضر مهامهم الوظيفية 
من خارج مقر المركز بش��كل كامل، مستخدمين من أجل ذلك 
 Microsoft بنية تحتية تقنية متقدمة، حيث تم تفعيل منصة
Teams للعم��ل الجماع��ي، وتفعي��ل الدخول عل��ى األنظمة 
اإللكتروني��ة وقواع��د البيان��ات التابع��ة للمركز باس��تخدام 
 Remote ونظ��ام VPN خدمة الش��بكة الخاص��ة االفتراضية
واألعم��ال  المس��تندات  إدارة  أنظم��ة  وتفعي��ل   ،Desktop
المش��تركة عن بع��د باس��تخدام OneDrive، باإلضافة إلى 
 AVAYA Cloud IPT تفعيل نظام البدالة بالتقنية السحابية
ليتم إدارة االتصاالت الواردة إلى المركز من خارج مقر المركز. 
كم��ا تم تفعيل أنظمة اللوحات اإلدارية والتحكم التي تمكن 
المس��ؤولين في األمانة من متابعة ومراقبة سير العمل في 

مركز الدعم وتنظيمه.
يش��ار إلى أن المجلس األعلى للمرأة ينهض بكثير من األدوار 
والمه��ام الحيوي��ة خ��الل الجائح��ة ف��ي إط��ار االختصاصات 
المنوط��ة به، ويع��زز  دائما م��ن خدماته المس��اندة للمرأة 
ولالستقرار األس��ري في مملكة البحرين، حيث يقدم المجلس 
خدمات نوعي��ة متخصصة في المجاالت األس��رية والقانونية 
واالقتصادي��ة والدع��م النفس��ي وغيره��ا م��ن االستش��ارات 

والمتابعات الحيوية المساندة.

 البوعينين: لن نسمح لقناة الجزيرة 
بأن تفرق بيننا وبين أهلنا في قطر

أكد رئي��س لجنة الش��ؤون الخارجية 
والدف��اع واألمن الوطن��ي المهندس 
محم��د السيس��ي البوعيني��ن أن قناة 
الجزيرة القطرية تس��بب العداء بين 
أبناء الش��عب الواحد، ولن نسمح لها 
بأن تفرق بينن��ا وبين أهلنا في قطر، 
الفتا إلى أن القن��اة القطرية ما زالت 
مس��تمرة في نهجها الخبي��ث والذي 
ب��ات مكش��وفا للجميع عبر سياس��ة 
األكاذي��ب  بب��ث  بمكيالي��ن  الكي��ل 
المس��تمرة عن األوضاع في البحرين 
في حين تغض الطرف بش��كل صارخ 
عم��ا يحصل في قط��ر وبالتحديد في 
س��جن قطر المركزي م��ن انتهاكات 
جسيمة بحق النزالء  مع انعدام وجود 
أي مجل��س برلمان��ي يمثل الش��عب 
ويحق��ق رقاب��ة جادة على الس��لطات 
التنفيذية مش��يرا إلى أن ما تمارسه 
قن��اة الجزي��رة بموافق��ة الس��لطات 
القطرية هو تآمر مكشوف على كافة 
دول الخليج العربي والبحرين تحديًدا 
وذل��ك ألغ��راض خبيثة ويه��دد أمن 

واستقرار المنطقة«.
ولف��ت السيس��ي البوعيني��ن إل��ى أن 
المنظوم��ة الحقوقي��ة ف��ي مملك��ة 
البحري��ن متكاملة ومتفردة في كافة 
جوانبها األمر ال��ذي جعل المنظومة 
مح��ل للفخ��ر واالعتزاز واإلش��ادة في 
كاف��ة المحافل الدولي��ة، فقد عملت 
عل��ى تعزي��ز  وباس��تمرار  المملك��ة 
قدرتها على االس��تجابة الفورية ألي 
ش��كوى ذلك عبر تدش��ين ع��دد من 

اآلليات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق 
اإلنس��ان بش��كل مس��تقل، كاألمانة 
للتظلم��ات ومفوضية حقوق  العامة 
السجناء، والمؤسسة الوطنية لحقوق 
اإلنس��ان وذلك غي��ض من فيض من 
المؤسس��ات التي تزخر بها المملكة 
وتعن��ى بتعزي��ز حقوق اإلنس��ان في 
البحرين«.وأك��د أن اآللي��ات الوطنية 
التي تملكها مملكة البحرين تتفوق 
ف��ي صالحياته��ا على كل م��ا تملكه 
قطر م��ن مؤسس��ات تعن��ى بحقوق 
اإلنس��ان والتي تكاد تكون معدومة 
الوج��ود، مبدي��ا ف��ي الوقت نفس��ه 
»اس��تغرابه الش��ديد حي��ال التآم��ر 
والتحري��ض الواضح للقناة وبموافقة 
الس��لطات القطرية وذل��ك من خالل 
عملها المستمر في نشر المعلومات 
المغلوطة عن األوضاع الحقوقية في 

البحرين ودول الخليج العربي في حين 
أن قن��اة الجزيرة تتجاه��ل حقيقة أن 
الدول��ة الراعية لها -قط��ر- ال تملك 
يمث��ل  ديموقراط��ي  مجل��س  حت��ى 
من خالله الش��عب، وفاقد الش��يء ال 
يعطي��ه ومن فق��د الديمقراطية في 
أرض��ه ال يح��ق ل��ه أن يتح��دث عنها 

خارجها«.
المس��تمرة  الحم��الت  أن  وأض��اف 
من قن��اة الجزيرة القطري��ة تحديدا، 
تتجاهل االنتهاكات الحقوقية نتيجة 
لما تعرض له البحارة البحرينيون في 
سجون قطر من سوء معاملة وانعدام 
اإلنس��انية وحرمانه��م م��ن أبس��ط 
حقوقه��م ف��ي المعيش��ة والنظاف��ة 
باإلضاف��ة إل��ى تعذيبهم وس��جنهم 
لفترات طويل��ة دون محاكمة عادلة، 
وأيضا واصل��ت قناة الجزيرة القطرية 
دورها في التحريض والتآمر على دول 
المنطق��ة وبث س��مومها ورس��ائلها 
المكش��وفة  والممنهجة  المتعم��دة 
بمعلومات وبيانات خاطئة عن أوضاع 

حقوق اإلنسان في مملكة البحرين«.
إل��ى  البوعيني��ن  السيس��ي  وأش��ار 
مطالبات ع��دد من منظم��ات حقوق 
العال��م،  مس��توى  عل��ى  اإلنس��ان 
س��لطات الس��جون القطري��ة اتخ��اذ 
إجراءات عاجل��ة بتوفير حماية أفضل 
للس��جناء ضد تفش��ي فيروس كورونا 
ف��ي الس��جن المرك��زي ف��ي الدوحة 
وأن تخفف من عدد الس��جناء والقيام 
بالتباعد االجتماعي وضمان الحصول 

الرعاي��ة  وعل��ى  المعلوم��ات  عل��ى 
للنظافة  الطبية ووضع بروتوك��والت 
الش��خصية«. وأض��اف أن كاف��ة تلك 
التوصيات لم توج��ه لمراكز اإلصالح 
والتأهي��ل ف��ي البحري��ن ف��ي حي��ن 
قدمت وبش��كٍل واض��ح للدوحة، فهل 
تنهى ع��ن خلٍق وتأتي بمثله، أم هي 
سياس��ة الكي��ل بمكيالي��ن من خالل 
وأكاذي��ب متكررة  إس��اءات متعمدة 
ذات منهجية مكش��وفة، بنشر القناة 
القطرية وبثه��ا المعلومات الخاطئة 
والبيانات المضللة حول أوضاع حقوق 
اإلنسان في مملكة البحرين، مبينا أن 
المنهجية التي تس��ير على إثرها قناة 
الجزي��رة ف��ي اس��تهداف دول الخليج 
عبر ب��ث األكاذيب والتدخل المباش��ر 
في الش��ؤون الداخلي��ة جعلها معول 
هدم للجهود التي تبذلها دول الخليج 
والمنطقة.وأكد أن البحرين تسير وفق 
نهج حكيم ينأى بنفس��ه عن التدخل 
في الشؤون الداخلية ألي دولة كانت 
وفي المقابل لن نسمح ألي كائن من 
يكون بأن يتدخل بش��ؤوننا الداخلية 
ف��ي مملك��ة البحري��ن والت��ي يمثل 
ش��عبها مجلس ح��ر منتخب ب��إرادة 
شعبية يمثل شعب البحرين بمختلف 
أطيافه ومذاهبه، وهذا المجلس الذي 
أتشرف بأن أكون أحد أعضائه والذي 
هو كفيل بالمراقبة الش��عبية لمراكز 
اإلصالح والتأهيل وغيرها، وقد تحقق 
ذلك بالفعل من خ��الل الزيارات التي 

قمنا بها مؤخرا.

محمد البوعينين

 »البحرين الخيرية« تحصد الشهادة 
العالمية لنظام إدارة الجودة »األيزو«

تس��لم رئيس مجلس إدارة جمعية البحرين الخيرية 
الخيرية فوزي كانو الشهادة العالمية في نظام إدارة 
الجودة األيزو 9001:2015 بعد أن حققت الجمعية 
إنجازًا جديدًا في إطار منظومتها اإلدارية، وحصولها 
على هذه الشهادة المرموقة على مستوى المملكة 
بوصفها معيارًا عالميًا لتقييم مستوي إدارة الجودة 

والخدمات المقدمة للمجتمع.
وأك��د كان��و أن هذا اإلنج��از جاء بهدف رف��ع كفاءة 
العم��ل اإلداري بالجمعية بما يتماش��ى مع تطوير 
وتحدي��ث الج��ودة الش��املة ومواكب��ة التطلع��ات 
لبرنامج عمل الجمعية فى تنمية العمل اإلداري من 

خالل مواردها البشرية واالرتقاء بقدراته.
وقد حضر مراس��يم تسليم الش��هادة األمين العام 
للجمعية حس��ن كمال والذي أش��ار إلى أن نيل هذه 
الش��هادة يأتي تأكي��دًا عل��ى رؤية واس��تراتيجية 

الجمعي��ة ف��ي تبني نظ��م واليات قياس��ية عالمية 
في إدارة أنش��طتها المختلفة لالرتق��اء بالجمعية 
إل��ى التمي��ز في تنفي��ذ مش��اريعها الخيرية خدمة 
للمجتمع، مشيدًا بجهود منتسبي وأعضاء الجمعية 
بكافة أقس��امها ولجانها وما يقوم��ون به من دور 
فاعل بناء أس��هم في تحقيق ه��ذا الهدف، متوجهًا 
بالش��كر واالمتنان إلى نائبة مدير الجمعية س��عاد 
الظاه��ري  لم��ا بذلت��ه من جه��ود ش��كل العامل 

الرئيس في حصول الجمعية على هذه الشهادة.
وقام بتسليم الش��هادة نيابة عن الشركة المانحة 
للش��هادة عبدالناصر الريفي، بحضور المدير العام 
للجمعي��ة حس��ين بوخم��اس وكارنم ش��يفاكومار 
مدير ش��ركة أي��زو البحرين والتي قام��ت باألعمال 
االستش��ارية لهذا المش��روع، ومس��ؤول العالقات 

العامة بالجمعية عبدالرحمن سالم.
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ما هي الدروس المستقاة من الجائحة؟

من المس��تحيل ونحن نعيش على وقع حي��اة جديدة ومختلفة كلية، أن نتغافل 
عن الس��ؤال اآلتي: ماذا تعلمنا من جائحة »كورونا« )كوفيد19(؟ هذه الجائحة 
التي غيَّرت خارطة العالم بأس��ره، ولم ُتبِق أي ش��يء من معالم الحياة السابقة 
سوى بعض الوميض. هناك كثير من الدروس المستفادة من عاصفة الجائحة، 
بعضه��ا دروس مؤلمة جدًا، وبعضها في غاية األهمية، ومن واجبنا معرفة ما 
يمكن أن نستخلصه كدولة وكمجتمع من الدروس لنتعلم من تجاربنا في فترة 
الجائحة الكثير، وذلك أسوة ببقية الدول والحضارات التي عصفت بها الشدائد. 
وأال تك��ون الجائحة مجرد تاريخ في حياتنا، فقط لنق��ول، ما قبل الجائحة أو ما 
بعده��ا. علمتنا »كورونا« أن نغير نمط حياتنا بش��كل كام��ل، وأن تكون لدينا 
اس��تعدادات احتياطية ضخمة تحسبًا لكل أزمة متوقعة في المستقبل قد تنال 
منَّا ما تنال. يجب أن نفهم أن األنماط الحياتية االعتيادية لم تعد تجدي نفعًا 
ف��ي ظل الظروف الطارئ��ة، ولهذا يجب أن تك��ون حياتنا عب��ارة عن حزمة من 

التغييرات واالستعدادت لما هو قادم.
علمتن��ا »كورون��ا« أن نلتزم بالجانب الصحي من حياتن��ا، وأن ندقق فيما نأكل 
وما نش��رب، وأن نغير من ثقافة هذا المسلك بش��كل كليٍّ حتى نحصن أنفسنا 

من ش��ر األمراض واألوبئة. كم��ا يجب علينا االهتمام بقضاي��ا الصحة العامة، 
والصحة النفس��ية خاصة، وهذا له ارتباط مباشر بأهمية اإلدمان على ممارسة 

الرياضة ومتعلقاتها.
علمتنا »كورونا« أن نرسخ قيم التكنولوجيا واقتحام العوالم الرقمية بكل ثقلنا، 
حتى نس��تطيع مواكبة العصر، وأال نكون عل��ى هامش هذا العالم، بل علينا أن 

نقتحم فضاء »المعلوماتية« لنكون من روادها ال من مستهلكيها.
علمتنا »كورونا« أن نس��تبدل كثيرًا من طواق��م العاملين في القطاعين، أو أن 
نق��وم بتدريبهم تدريبًا مغايرًا لما اعت��ادوا عليه. فال يكفي العمل من المنزل، 
بل علينا التدقيق في جودة العمل وسرعته، وأن يكون العاملون في هذا الحقل 
من المبدعين والمنتجين، ال أن يكون العمل من المنزل هروبًا من المس��ؤولية 
والعم��ل الج��اد والمتق��ن. فما يقوم به بعضه��م اليوم ال عالقة ل��ه بتصورنا 
وطموحنا هذا، بل هو عمل أش��به بالهروب من العم��ل، أو عمل يحكمه المزاج 
الش��خصي، وه��ذا األمر لن يتأتى إال م��ن خالل قوانين صارم��ة وواضحة تؤكد 
قيم العمل اإللكتروني لكن بش��كله االحتراف��ي، ال على طريقة »خذوه فغلُّوه«، 

فبعض الموظفين حتى اآلن لم يستوعبوا الدرس!

السارية.. »تاريخنا سالح«
ال يختلف اثن��ان في مملكة البحرين على أن برنامج 
الس��ارية هو جوهرة شاش��ة قناة البحرين في شهر 
رمضان، ه��ذا البرنامج الذي ج��ذب الصغار والكبار 
لما يحتويه من فائدة ومتعة مرتبطة بعبق تاريخ 

مملكة البحرين.
نع��م البرنامج س��خي بجوائزه إال أن ذل��ك ال يعني 
أن الفائ��دة الكبرى منه مح��دودة، فكم المعلومات 
وتفاصيل الماضي ال��ذي يقدم في كل حلقة يعتبر 
كنز من كنوز البحرين، الذي ال يجب أن ينسى.  الزيارة 
األخيرة لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة لموقع 
برنامج السارية، وضعت كثيرًا من أسس وتوجهات 
قيادتنا فيما يخص الماضي والتاريخ، كلمات س��مو 
الش��يخ ناصر بن حمد آل خليفة ل��م تكن ارتجااًل أو 

تعقيب��ًا لوجوده في موقع البرنامج، بل تأكيد لحجم 
االهتمام ال��ذي توليه قيادة مملكة البحرين لتاريخ 
هذه البالد وتراثه. س��مو الش��يخ ناصر بن حمد آل 
خليف��ة نقل اهتم��ام وحصر جالل��ة الملك المفدى 
بتاريخ وتراث مملكة البحرين، ووصف س��موه تاريخ 
وت��راث البحرين بكلمة ال يجب أن تمر دون الوقوف 
علي��ه، »تاريخن��ا س��الح«، به��ذا الوصف الش��امل 
والمختصر أكد سموه أن ما تملكه مملكة البحرين 
من تاريخ وتراث سالح ومصدر قوة واستثمار للغد.

الس��ارية ال يجب أن يختتم في نهاية شهر رمضان، 
بل نتمن��ى أن تحصر هذه المعلوم��ات والدرر التي 
يتلقاه��ا المتابع��ون في أش��كال متع��دد لفائدة 
الجمي��ع، تراث البحرين بش��كله الذي يقدم ال بد أن 

يضاف في مناهج التاريخ وكتبها الدراسية، والبد أن 
يك��ون لنا قاموس بحريني خاص يحتوي على حصاد 
الثالثين يوم من التراث والتاريخ ويسوق حتى خارج 

البحرين.
وقبل الختام، ال بد من شكر من ساهم في تأسيس 
ونج��اح ه��ذا العمل الرائ��ع، وفي مقدمتهم س��مو 
الش��يخ ناص��ر بن حم��د آل خليف��ة، راع��ي التراث، 
ووزارة ش��ؤون اإلعالم بقيادة وزير ش��ؤون اإلعالم 
لحرصه��م على إقامة ه��ذا الصرح الخال��د »القرية 
اإلعالمية«، والمبدعين في هذا العمل من القديرة 
الفنانة الكبيرة س��لوى بخيت، والفنان حسن محمد 
واإلعالمية نيلة جناحي، الذين س��اهموا في إضافة 

نكهة مميزة لهذا العمل المتكامل.

الخليج ينتظر الملف األسود لـ»اإلخوان« من تركيا
مع تغير السياس��ات التي تنتهجها إدارة جو بايدن 
تجاه دول منطقة الش��رق األوس��ط والرجوع لمربع 
اإلدارة الس��ابقة لباراك أوباما وجدت تركيا نفسها 
في ورطة أش��به بفوضى ال ترممها المنهجية التي 
ق��د فضل��ت دعم جماع��ة »اإلخ��وان المس��لمين« 
واحتضانه��م وخل��ق الفوض��ى في عدد م��ن الدول 
ومنها ليبيا وسوريا على أنظمة الدول العربية، مما 
جعل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يبحث عن 

قارب النجاة.
فهذا الس��رد الس��ابق حقائ��ق قد ذكرتها وس��ائل 
اإلع��الم والمج��الت السياس��ية المتخصص��ة عب��ر 
منصاته��ا، ول��م يجد الرئي��س التركي نفس��ه غير 
القاه��رة البوابة للنجاة م��ن الورطة التي لحقت به 
بعدما تغيرت السياس��ات األمريكية تجاه سياساته 
العدائي��ة وخاصة بعدما أعل��ن الرئيس جو بايدن 
االعت��راف بحقوق األرمن، وهذا جعل أنقرة تبيع كل 

شيء إلنقاذ نفسها.
فعملي��ة عودة العالقات الخليجية مع تركيا ليس��ت 
باألمر الصعب ولكن يحتاج األمر لتقديم الكثير من 
التنازالت من قبل أنقرة للحصول على بطاقة العبور 
لضفاف الخليج، فبع��د أن تم حلحلة الملف القطري 
واتفاق العال أصبحت تل��ك العودة يمكن أن تكون 
ميسرة ولكن بشروط قد تجعل تركيا ستفكر كثيرًا 
بتلك الخط��وة، وعلى ما يبدو بأنه��ا اتخذت القرار 
وبال رجعة بأهمية التقارب مع دول المنطقة، فكان 

االختبار األساسي مع مصر، ومطالبها من رجب طيب 
أردوغان بأن يأخذ زمام األم��ور للتحرك لطرد أفراد 
من جماعة اإلخ��وان المس��لمين، وبالفعل صدرت 
تلك األوامر بإغالق جمي��ع القنوات »اإلخوانية« من 
تركيا الموجهة ضد القاهرة، مع التزام تركيا بعدم 
التدخل في الشأن الليبي، وهذا األمر أصبح موجودًا 
عل��ى أرض الواق��ع، غي��ر أن الخط��وة المتبقية قد 
تكون بعض المس��ائل الحدودية في البحر األبيض 
المتوسط، غير أن مصر وتركيا أصبحت على مقربة 
م��ن عقد قمة بي��ن الجانبين والتي قد تس��فر عن 
نتائ��ج مهمة الس��تقرار الش��مال األفريق��ي ودول 

الخليج العربي.
والملف��ت في هذا الص��دد بأن تركيا س��تعمل مع 
مصر في تعزيز التعاون المش��ترك وهذا س��يعطي 
بوابة عب��ور لجعل التقارب م��ع دول الخليج العربي 
أكثر س��هولة، مما يطرح تساؤل مهم، هل تضمن 
دول الخليج عدم التدخل التركي بش��ؤونها وخاصة 
بعد التصريح��ات العدائية التي أطلقها رجب طيب 

أردوغان تجاه المنطقة؟
ومن هنا وحسب عقيدة التفكير االستراتيجي لدول 
الخلي��ج العربي بالفصل ما بين المواقف الس��ابقة 
والظ��روف الحالي��ة التي تم��ر بها المنطق��ة، فأن 
دول الخليج س��تقبل التقارب مع تركيا ألسباب عدة 
كونها س��تكون مؤثرة في الفت��رة المقبلة، ومنها 
االس��تفادة من النفوذ التركي في س��وريا لمحاربة 

التدخ��ل اإليران��ي، بالمقاب��ل التعه��د م��ن أنقرة 
بع��دم المس��اس بمنظومة الخليج بش��تى الطرق، 
وهذا األمر س��يغلق الب��اب أمام األف��واه المحرضة 
م��ن الخارج وفقدان الكثير من الدعم الس��ابق لهم 

ومنهم »اإلخوان المسلمين«.
كم��ا أن دول الخلي��ج س��تطالب تركي��ا بمعلومات 
اس��تخباراتية مهمة لتح��ركات »األخوان« مع جميع 
المتورطي��ن معه��م وذلك لك��ي تتخ��ذ إجراءاتها 
االس��تباقية لمحاربته��م أينم��ا وج��دوا، ولعل هذا 
األم��ر هو الجان��ب المرع��ب لتلك الجماع��ة، ولدى 
تركي��ا معلوم��ات إذا أفص��ح عنه��ا قد تح��ول تلك 
الجماع��ة ليلهم نه��ار، فهي تحتفظ بحس��اباتهم 
وط��رق تمويلهم وعملياتهم الخفية، وبالتالي على 
أردوغان بأن يق��دم هذا الملف لي��س للخليج فقط 

حتى لجمهورية مصر العربية.
خالص��ة الموض��وع، أن تركي��ا خس��رت الكثير من 
حلفائها ولن تجد لها ملجأ بعد سوء التخطيط من 
قبل الرئيس رجب طيب أردوغان، واآلن يدفع فاتورة 
هذه األفعال، وس��يبقى الواقع بأن تركيا س��تحافظ 
عل��ى بع��ض األوراق للتف��اوض من أج��ل الحصول 
على أعلى مس��توى من العالقات مع دول المنطقة، 
وس��تحمل األي��ام القادم��ة المزي��د م��ن التقارير 
والتسريبات التي ستكشف مستوى التقارب التركي 
الخليجي، وباألخص الملف األس��ود لجماعة اإلخوان 

المسلمين.

فتش عن الثغرة!
جريمة القتل التي تعرضت لها أم ش��ابة في وضح النهار في إحدى 
ال��دول الخليجية قبل أيام أجزم أنها أزعج��ت وأحزنت الناس في كل 
دول المنطق��ة. ولعل م��ا زاد الطين بلة هو تناقل تس��جيل مصور 
س��بق الجريمة يظه��ر فيه القاتل وه��و يهدد الضحية في وس��ط 
الش��ارع العام، فرأينا القاتل وقد تلبسه الشيطان وتمكن منه مما 
أث��ار الفزع في قلوب المش��اهد وجعله يدعو رب��ه أن ال يحدث هذا 

الموقف العصيب له أو ألقربائه. 
ه��ذه الجريمة الت��ي راحت ضحيتها أم وزوجة صغي��رة تنذر بوجود 
ثغ��رات في القان��ون واإلجراءات القانونية - و التي هي متش��ابهة 
ف��ي كل دول المنطقة للعلم - والمتعلق��ة باألخطار التي يتعرض 
لها الناس كب��ارًا كانوا أو صغارًا. وقد أكدت التقارير الصحفية التي 
تناولت الجريمة، أن الضحية نبهت النيابة بوجود خطر على حياتها 
وقدمت الشكاوى الرس��مية ورفعت القضايا في المحاكم كمحاولة 
جادة لمنع من يطاردها من التمادي في أفعاله التهديدية تجاهها. 
لكن، ظل الرجل حرًا طليقًا دون محاسبة فعلية تردعه وتبعده عنها 

حتى وقع المحظور. 
وفي نفس السياق، أضرب مثااًل آخر يؤكد ما أسعى لتوضيحه. حيث 
استلم أب ابنته الصغيرة التي لم تكمل الثالث سنوات من طليقته 
وإذا بوجهها تظهر عليه الكدمات واالنتفاخات والجروح وش��فتيها 
متورمتان أش��د تورم والحظ أن ابنته قد فقدت أس��نانها األمامية. 
ولم يتأخر األب في إبالغ الش��رطة ليثبت الحالة التي اس��تلم ابنته 
فيه��ا ومن ثم س��ارع إل��ى أخذها إل��ى المستش��فى ليطمئن على 
صحته��ا وليس��تخرج تقريرًا طبيًا رس��ميًا حول الوضع الس��يء التي 

كانت ابنته عليه. 
وبعد أكثر من شهرين من تداول البالغ عند الجهات المختصة، تم 
حفظ الش��كوى بدون اتخاذ أي إجراء ضد الطليقة المهملة. وعندما 
استفسر األب عن أسباب الحفظ جاءه الرد الصادم أن اإلهمال حتى 
ل��و كان ثابتًا وواضحًا إال أن القانون ال يحتوي على عقوبة تجاه األم 

أو األب اللذين يعرضان أطفالهما لإلهمال! 
في الحالة األولى لم يحتِو القان��ون وال الصالحيات الموكلة للنيابة 
ما يس��اعد على حجز المتهم فترة طويلة واتخاذ إجراء صارم يبعده 
ع��ن ضحيته لذلك أقصى م��ا كان يمكن فعله هو حبس��ه لبضعة 
أيام ومن ثم إطالق س��راحه ليعود ليالحق الضحية ويقضي عليها. 
وفي الحالة الثانية ونظ��رًا لثغرة عدم وجود عقوبة لإلهمال تترك 
الطليق��ة المهملة دون محاس��بة أو عقاب لتس��رح وتمرح وتهمل 

الطفلة البريئة كيفما تشاء. 
الثغرات القانونية وضعف اإلجراءات التي بإمكان الجهات المختصة 
أن تتخذها هما األمران األهم ف��ي القضيتين المذكورتين واآلالف 
من القضايا المش��ابهة. وكما أس��لفت أن »الحال من بعضه« في 

أغلب الدول الخليجية. 
والمش��كلة تكم��ن وحس��ب بع��ض القانونيي��ن المتمرس��ين هو 
حال��ة االقتباس الحرف��ي لقوانين من دول أخرى وع��دم مراجعتها 
مراجعة دورية حس��ب الظروف وحس��ب طبيع��ة كل بلد. فنحن في 
الخلي��ج وف��ي كثير من األحي��ان مازلن��ا نقتبس القواني��ن من هنا 
وهن��اك ونادرًا ما نضيف أو نط��ور عليها أو نراجعها إال إذا وقع ما ال 
يحمد عقباه. وأرى أنه من الضروري جدًا أن نتحلى بالثقة في س��ن 
القوانين والتش��ريعات التي تناس��بنا وتناسب الحاالت التي تحصل 
في مجتمعاتنا كي نحافظ على س��جلنا كبلدان آمنة تهتم بسالمة 

البالغ والطفل في آن واحد.

 لبنان.. من الفواكه 
إلى المخدرات!!

هكذا أراد حسن نصرهلل أن يحول ذلك البلد الذي تغنى به الشعراء 
وامت��زج بغنائه المبدع��ون من الفنانين الكبار وع��م أرجاء لبنان 
المكتب��ات الثقافي��ة وأصبحت مطاب��ع لبنان مقص��دًا للمثقفين 
واألدباء والش��عراء، وكان لبنان البلد العربي الذي يقصده السياح 
الع��رب واألجانب يس��تمتعون بهوائه العليل ونس��ماته الباردة 
ومياه��ه العذبة وفواكه��ه اللذيذة. اليوم لبن��ان يقع تحت وطأه 
االحتالل اإليراني الفارس��ي بإرادة من حس��ن ع��دو اهلل الذي خان 
وطنه وس��لم وحول لبنان من بل��د عربي وعضو في جامعة الدول 
العربية إلى بلد يخضع للسيطرة الفارسية وأصبح لبنان بال رئيس 
أو حكوم��ة أو برلم��ان فهم مجرد دمى في ي��د الطاغيه اإلرهابي 

عميل إيران.
وحول لبنان إلى دولة ميليش��يات تجوب ش��وارعه ميليشيات حزب 
اهلل مدججين بأس��لحتهم وانتهت الدولة فال وجود لقوات الجيش 
أو قوات األمن فهبط االقتصاد وضاعت الليرة وتوقف العرب عن 
زيارة لبنان فأقفلت الفنادق والمطاعم وتوقفت البنوك والمدارس 
وأصبح العاملون بها اليتقاضون رواتب فعمت الفوضى وانتش��ر 
التس��يب وكثر الس��لب والنهب واالعتداءات على المارة ونهب ما 
لديه��م. كل هذا أصبح بإرادة اإلرهابي حس��ن عدوهلل ولكن وبما 
أن لبن��ان تح��ت التصرف اإليران��ي وبما أن إيران عجزت وفش��لت 
في إرس��ال صواريخها إلى األراضي الس��عوديه اتجهت إيران إلى 
الدخ��ول ف��ي تجربه أخ��رى لعله��ا تعوضها عن جمي��ع خططها 
الفاش��لة ضد الس��عودية ودول الخليج اتجهت إلى أن تملي على 
حس��ن نصرهلل تصدي��ر فواكه لبن��ان مملوءة بأن��واع المخدرات 
لكي تغرق الس��عودية بالمخدرات غير مدرك��ة أن عيون الصقور 
من أفراد الجمارك الس��عودية لهم بالمرصاد وكانت ضربة كبرى 
حينما أعلنت المملكة العربية الس��عودية إيقاف استيراد الفواكه 

والخضروات من لبنان أو المرور عبر أراضيها.
ه��ذا القرار الحكيم الذي جعل م��ن لبنان يفكر مليًا أن إيران تريد 
الدمار للبن��ان وللبنانيين وهنا على اللبنانيي��ن أن يتحدوا بجميع 
طوائفهم لطرد حسن نصرهلل وسحب سالح حزب اهلل وخروج إيران 
م��ن أراضيهم وتقدي��م من كان مع إيران وحس��ن نصرهلل خاصة 
أعوان��ه وأنصاره من األحزاب والميليش��يات األخ��رى وغيرهم من 
الخونة إلى المحاكمة كمجرمي حرب وبهذا تعود الدولة اللبنانية 

إلى هويتها وإلى عروبتها.

* كاتب ومحلل سياسي

عبدالرحمن الملحم

هيال يا رمانة.. لبنان زعالنة!
أخبرن��ي أحد المحشش��ين الذين أثق في )س��طلتهم( ب��أن اللبنانيين غاضبون 
من قرار الس��عودية بمنع استيراد الفواكه اللبنانية المحشوة بما لذَّ وطاب من 
المخدرات..وأوضح أنهم يصبون جام غضبهم اآلن على الس��عودية ويتهمونها 

بمحاصرة لبنان وتجويع لبنان وتركيع لبنان..إلخ.
وأصال��ة عن نفس��ي ونيابة عن جميع )المس��طولين ( في العال��م فإنني أدين 
القرار الس��عودي وأقدم ش��ديد االعتذار عما لحق بصناعة المخدرات بلبنان من 
أذى وخس��ائر مادية بس��ببه.. وكان ينبغي على السلطات السعودية أن تضحي 
بشبابها خدمة لالقتصاد اللبناني القائم على الكبتاجون والمورفين والهيروين 

والحشيش.
إن ما قامت به الس��لطات السعودية أكبر دليل على محاربة المقاومة اللبنانية 
بقيادة الس��يد حس��ن نصر اهلل..الذي لم يدخر دوالرًا واحدًا من أموال المخدرات 
لمقاومة إسرائيل وتحرير فلسطين.. عبر ذبح السوريين والعراقيين واليمنيين.

إن م��ا يتع��رض ل��ه االقتصاد اللبنان��ي من انتكاس��ات وانهي��ارات يقف خلفه 

الس��عوديون الذين أوقفوا دعمنا بالمليارات دون مبرر سوى أننا نرسل عناصرنا 
إلى اليمن لمحاربتهم..وندعم المشروع الفارسي ضدهم في المنطقة..ونغتال 
كل عرب��ي يظه��ر معاداته إلي��ران أو مواالت��ه للسعودية..ونس��تخدم إعالمنا 
)اس��تخدام حش��مة( لش��تم الس��عوديين.. والكذب عليهم وإصدار الش��ائعات 
ضدهم وترويجها.. وهذه كما ترون أس��باب بس��يطة وعادية ال تس��توجب كل 
ه��ذا من أخوتن��ا في العروبة واإلس��الم أصح��اب الخيمة والمعيز وش��رب بول 
البعير.. وإننا نرجو أن ينظروا إلينا من منطلق األخوة والدم والصهارة والنس��ب 
ويتراجع��وا عن قراره��م ويس��محوا لمخدراتنا )تم��رؤ لعندن( دعم��ًا للقضية 
الفلس��طينية. والقضية اإليرانية.. والقضية الفارس��ية.. والقضية الخمينية. ال 
أطيل عليكم.. فأقول: شو يعني لو مات 100 ألف شاب سعودي بالمخدرات كرما 
للبنان ولعيون الس��يد حسن.. فالسيد حسن يستاهل وأنتم تقدرون.. واسمحوا 
لي اآلن بالذهاب لتناول س��يجارة حشيش قبل األذان فقد داهمني الوقت ونحن 

في رمضان.. اللهم لك صمنا وعلى حشيش الضاحية الجنوبية أفطرنا.
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المعينون الجدد يؤدون اليمين القانونية أمام الزياني
تعزيـــز العمـــل الدبلوماســـي وتحقيـــق أهـــداف السياســـة الخارجيـــة للبحريـــن

اســـتقبل وزير الخارجية عبداللطيـــف الزياني، أمس، في 
مكتبه بمقر الوزارة، رؤســـاء القطاعات ومديري اإلدارات 
بحضـــور  الجديـــدة،  مناصبهـــم  فـــي  تعيينهـــم  بمناســـبة 
مســـاعد وزير الخارجية عبدهللا الدوســـري، ووكيل وزارة 
الخارجية للشـــؤون السياســـية الشـــيخ عبـــدهللا بن أحمد 
آل خليفـــة، ووكيـــل وزارة الخارجيـــة للشـــؤون القنصلية 
والمديـــر  المنصـــور،  أحمـــد  توفيـــق  الســـفير  واإلداريـــة 
التنفيذي ألكاديمية محمد بن مبارك آل خليفة للدراســـات 
الدبلوماســـية الشـــيخة منيـــرة بنـــت خليفـــة آل خليفـــة، 

والمدير العام لشؤون وزارة الخارجية طالل األنصاري.
وخـــالل اللقـــاء، هنـــأ وزيـــر الخارجيـــة رؤســـاء القطاعات 
ومديـــري اإلدارات علـــى ثقـــة ولـــي العهد رئيـــس مجلس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بن حمد 
آل خليفـــة، بتعيينهـــم فـــي مناصبهم الجديـــدة في وزارة 
واإلدارات  القطاعـــات  دور  أهميـــة  مؤكـــًدا  الخارجيـــة، 
المختصة في تحقيق أهداف السياسة الخارجية وتعزيز 
مملكـــة  لمصالـــح  خدمـــة  واإلداري  الدبلوماســـي  العمـــل 

البحريـــن ومواطنيهـــا الكـــرام، متمنًيا لهـــم دوام التوفيق 
والسداد في مهام عملهم الجديد.

مـــن جانبهم، أعرب رؤســـاء القطاعات ومديـــرو اإلدارات 
عن اعتزازهم وامتنانهـــم للقيادة الحكيمة لتكليفهم بهذه 
المهام والمســـؤوليات الوطنية الجليلة، مؤكدين حرصهم 
علـــى مواصلة الجهود والعمل الجاد بما يســـهم في تعزيز 
العمل الدبلوماســـي وتحقيق أهداف السياســـة الخارجية 
لمملكـــة البحريـــن، منوهيـــن بمـــا يوليـــه وزيـــر الخارجيـــة 
مـــن دعـــم واهتمـــام بجميـــع منتســـبي الـــوزارة، والحرص 

علـــى االرتقـــاء بالعمـــل الدبلوماســـي واإلداري فـــي وزارة 
الخارجية.

وأدى مســـاعد وزيـــر الخارجية، ووكيـــل وزارة الخارجية 
للشـــؤون السياســـية، ووكيـــل وزارة الخارجيـــة للشـــؤون 
القنصليـــة واإلدارية، والمدير التنفيـــذي ألكاديمية محمد 
بن مبارك آل خليفة للدراســـات الدبلوماســـية، ومدير عام 
شـــؤون وزارة الخارجيـــة، ورؤســـاء القطاعـــات ومديـــرو 
اإلدارات، اليميـــن القانونيـــة أمـــام وزيـــر الخارجيـــة عماًل 

بأحكام قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي.

المنامة - وزارة الخارجية

المنامة - وزارة الخارجية

مملكـــة  وزارة خارجيـــة  أعربـــت 
التعـــازي  خالـــص  عـــن  البحريـــن 
جمهوريـــة  إلـــى  والمواســـاة 
العراق الشـــقيقة حكومًة وشـــعًبا 
الحريـــق  حـــادث  ضحايـــا  فـــي 
الـــذي نشـــب فـــي مستشـــفى ابن 
الخطيـــب فـــي مدينـــة بغـــداد، ما 
أدى إلى وفاة وإصابة العشـــرات 
من نزالء المستشـــفى المخصص 

بفيـــروس  المصابيـــن  للمرضـــى 
كورونا.

عـــن  الخارجيـــة  وزارة  وأعربـــت 
تعاطف وتضامن مملكة البحرين 
العـــراق  جمهوريـــة  مـــع  التـــام 
وشعبها الشقيق في هذا المصاب 
الجلـــل، معربة عن بالغ المواســـاة 
ألســـر وذوي الضحايـــا وتمنياتها 

للمصابين بالشفاء العاجل.

البحرين تعزي العراق بضحايا 
حريق مستشفى ابن الخطيب

المنامة - بنا

هنأ رئيس الحـــرس الوطني الفريق 
أول الركـــن ســـمو الشـــيخ محمد بن 
عيســـى آل خليفـــة، رئيـــس مجلس 
إدارة نـــادي الرفـــاع الشـــيخ عبدهللا 
بـــن خالـــد آل خليفة وجميـــع العبي 
الفريـــق والجهازيـــن اإلداري والفني 
بمناســـبة الفـــوز بلقـــب دوري ناصـــر 
بن حمد الممتاز لكرة القدم للموسم 
الرياضـــي 2020 - 2021، وذلك بعد 
فـــوزه علـــى فريـــق نـــادي الحـــد في 

المباراة النهائية.
وبارك ســـمو رئيس الحرس الوطني 
جهـــود ممثل جاللة الملـــك لألعمال 
اإلنســـانية وشـــؤون الشـــباب رئيس 
المجلس األعلى للشـــباب والرياضة 
سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
فـــي تحفيـــز األندية ورفع مســـتوى 
التنافسية فيما بينها، منوها بسموه 
دور اللجنـــة المنظمـــة لـــدوري ناصر 
بن حمد الممتاز لكرة القدم إلبرازها 

الـــدوري بمســـتوى تنظيمـــي متميز. 
الحـــرس  رئيـــس  ســـمو  أشـــاد  كمـــا 
الوطنـــي بالتنافســـية العاليـــة التـــي 
شهدتها المباراة النهائية وما تخللها 
مـــن روح رياضيـــة بيـــن الفريقيـــن، 
متمنيـــًا لفريـــق نـــادي الرفـــاع مزيدا 
مـــن التوفيق والنجاح في مســـيرته 

الرياضية.

سمو رئيس الحرس الوطني يهنئ نادي الرفاع

تنسيق التعاون بين “الداخلية” و“الخارجية”
ــر الــداخــلــيــة  ــ اســتــقــبــل وزي
ــد بــن عبدهللا  الــشــيــخ راشـ
امــــس، وزيـــر  آل خــلــيــفــة، 
الــخــارجــيــة عــبــدالــلــطــيــف 
بحضور  ــك  ــ وذل الـــزيـــانـــي، 
مــديــر عـــام شـــؤون وزارة 
الخارجية طالل األنصاري.

ــاء،  ــ ــقـ ــ ــلـ ــ ــاء الـ ــ ــ ــنـ ــ ــ وتـــــــــم أثـ
ــتــعــاون  بــحــث مـــجـــاالت ال
ــة إلــى  ــافـ ــتــنــســيــق، إضـ وال
عدد من الموضوعات ذات 

االهتمام المشترك.

المنامة - وزارة الداخلية

“المجلــس األعلــى” يدشــن تطبيــق “مـركــز دعــم المــرأة”
دشـــن المجلـــس األعلـــى للمـــرأة تطبيـــق 
“مركـــز دعـــم المـــرأة” الـــذي يوفـــر كافـــة 
االستشـــارات والمتابعـــات التـــي يقدمها 
المركز في مكان واحد وبيســـر وسهولة، 
وذلـــك فـــي إطار حـــرص المجلـــس على 
التطويـــر المســـتمر لمنظومـــة الخدمـــات 
دعـــم  مركـــز  خـــالل  مـــن  يقدمهـــا  التـــي 
المـــرأة، وجعلها مرنة وذات كفاءة عالية 
فـــي تلبيـــة احتياجات المـــرأة البحرينية 
المتطلبـــات  إلـــى  إضافـــة  وأســـرتها، 
جائحـــة  بســـبب  والطارئـــة  المســـتجدة 

كوفيد - 19.
ويأتـــي إطـــالق هـــذا التطبيق فـــي إطار 
مواصلة المجلس األعلى للمرأة منهجيته 
القائمـــة علـــى رصـــد أفضـــل الممارســـات 
والبنـــاء علـــى النجاحـــات التـــي تحققت 
ليـــس لتطويـــر األداء المؤسســـي داخـــل 

المجلـــس فـــي الوقـــت الراهن فقـــط، بل 
الســـتدامة هذا األداء حتى بعد الجائحة 
إمكانـــات  مـــن  القصـــوى  واالســـتفادة 
التقنية والتحول الرقمي، والمضي قدمًا 
في تطوير العمل عن ُبعد مع المراجعين 
وتطوير الخدمات والمتابعات وتحسين 
نحـــو  ســـعيًا  وكفاءتهـــا  االستشـــارات 
 2030 االقتصاديـــة  الرؤيـــة  تحقيـــق 

وأهداف التنمية المستدامة.
ويعـــد التطبيق آلية مباشـــرة للتواصل 
بيـــن مركز دعـــم المرأة والمســـتفيدين 

نســـاًء ورجاالً لتقديم طلب دعم جديد 
أو متابعـــة الطلبـــات القائمـــة، ومتابعة 
كافـــة الخدمـــات التـــي يقدمهـــا المركز 
كافـــة  وجـــود  إلـــى  إضافـــة  بالمجـــان، 
وســـائل التواصل األخرى للمركز سواء 
مـــن خـــالل االتصـــال بالخـــط المجاني 
للمركـــز )80008006( أو التواصـــل عبر 
أو  المباشـــرة  والمحادثـــة  الواتســـاب 
البريـــد اإللكتروني. ويتوافـــر التطبيق 
وآبـــل  بـــالي  جوجـــل  منصتـــي  علـــى 
ستور، وباللغتين العربية واإلنجليزية، 
عنـــد  اإلعاقـــة  ذوي  فئـــة  ويراعـــي 
اســـتخدامه، كمـــا يمكـــن تحميلـــه على 
الذكيـــة.  واألجهـــزة  الهواتـــف  كافـــة 
ويمكـــن مـــن خـــالل التطبيـــق التعـــرف 
علـــى أهـــداف وأقســـام المركـــز ونطاق 
لمجموعـــة  ردود  إلـــى  إضافـــة  عملـــه، 
من األســـئلة المتكـــررة وإتاحة الفرصة 

حـــول  الـــرأي  وإبـــداء  للتعبيـــر  للـــزوار 
مضمون التطبيق ومدى فاعليته.

كمـــا يتضمـــن التطبيـــق دليـــل للخدمات 
الحكومية الداعمة للمرأة واألســـرة ذات 
والعمـــل.  والتنميـــة  باإلســـكان  العالقـــة 
المثـــال  علـــى ســـبيل  التطبيـــق  ويربـــط 
الضمـــان  طلـــب  بخدمـــات  الحصـــر  ال 
االجتماعـــي، والتوظيـــف للباحثيـــن عن 
إلـــى حـــزم مـــن  فـــرص العمـــل، إضافـــة 

الخدمات العدلية واألسرية.
ويؤدي موظفو المركز في الوقت الحاضر 
مهامهـــم الوظيفية من خارج مقر المركز 
مـــن أجـــل  بشـــكل كامـــل، مســـتخدمين 
ذلك بنيـــة تحتية تقنيـــة متقدمة، حيث 
 Microsoft Teams تـــم تفعيـــل منصـــة
للعمـــل الجماعي، وتفعيـــل الدخول على 
األنظمـــة اإللكترونيـــة وقواعـــد البيانات 
التابعة للمركز باســـتخدام خدمة الشبكة 

Re-ونظـــام VPN  الخاصـــة االفتراضيـــة
mote Desktop، وتفعيـــل أنظمـــة إدارة 
عـــن  المشـــتركة  واألعمـــال  المســـتندات 
إضافـــة   ،OneDrive باســـتخدام  بعـــد 
بالتقنيـــة  البدالـــة  نظـــام  تفعيـــل  إلـــى 
ليتـــم   AVAYA Cloud IPT الســـحابية 
المركـــز  إلـــى  الـــواردة  االتصـــاالت  إدارة 
مـــن خـــارج مقـــر المركـــز. كما تـــم تفعيل 
أنظمة اللوحات اإلداريـــة والتحكم التي 
تمكن المسؤولين في األمانة من متابعة 
ومراقبـــة ســـير العمـــل فـــي مركـــز الدعم 

وتنظيمه.
يشـــار إلـــى أن المجلـــس األعلـــى للمـــرأة 
والمهـــام  األدوار  مـــن  بكثيـــر  ينهـــض 
إطـــار  فـــي  الجائحـــة  خـــالل  الحيويـــة 
االختصاصات المنوطة بـــه، ويعزز دائما 
من خدماته المساندة للمرأة ولالستقرار 

األسري في مملكة البحرين.

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

يستهدف 
المستفيدين من 

النساء والرجال

سمو الشيخ محمد بن عيسى

المنامة - بنا

دعت استشــارية األمراض المعدية بمجمع الســلمانية الطبي وعضو الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا 
جميلــة الســلمان جميــع أفــراد المجتمع ألخــذ التطعيم المتوافر، وعدم انتظار وصول شــحنات محــددة من تطعيمات 
معينة، فأخذ التطعيم وااللتزام باإلجراءات االحترازية أفضل وسيلة للوقاية من فيروس كورونا في الوقت الحالي 
وليس من خالل وقف السفر لوجهات محددة، مشيرًة إلى أن تقارير البيانات واإلحصاءات الوبائية المسجلة مؤخًرا 
حول الفيروس المتحور في الهند ذكرت بأنه تم اكتشاف الفيروس المتحور في الهند في 21 دولة حول العالم حتى 
اآلن، وذلك وفًقا لبيانات المبادرة الدولية لمشاركة بيانات اإلنفلونزا، وأن الفيروس المتحور البريطاني تم اكتشافه 

في أكثر من 137 دولة والجنوب أفريقي في أكثر من 50 دولة والبرازيلي في 52 دولة.

وذكرت الســـلمان أن وكاالت عالمية 
قد نشرت دراسات تؤكد عن تنبؤها 
فـــي  المتاحـــة  التطعيمـــات  بنجـــاح 
الفيـــروس، موضحـــًة  انتشـــار  كبـــح 
بـــأن دول العالم تشـــهد تحدًيا كبيًرا 
وتبعاتـــه،  الفيـــروس  مواجهـــة  فـــي 
لذلـــك يجـــب التعـــاون مـــع الجهـــات 
فاعـــل  بـــدور  والمشـــاركة  المعنيـــة 
علـــى  للتغلـــب  وطنيـــة  ومســـؤولية 
أننـــا فـــي ســـباق  الفيـــروس، حيـــث 
مـــع الفيروس مـــا يتوجب اإلســـراع 
في وتيـــرة الحصول علـــى التطعيم 
لمواجهة ســـرعة االنتشـــار والتحور، 

وعـــدم التهاون في الواجب الوطني 
بااللتـــزام باإلجـــراءات لحمايـــة قوة 
النظـــام الصحي في مملكة البحرين، 
وعـــدم اختاللـــه كما حـــدث في دول 
علـــى  الســـيطرة  بفقدانهـــا  أخـــرى 
الفيـــروس، منوهـــة بـــأن الدراســـات 
العالميـــة كشـــفت بـــأن أغلـــب هـــذه 
التحورات كبيرة وجوهرية، وبعضها 
يجعـــل الفيـــروس أقل خطـــورة في 
حيـــن أن تحورات أخـــرى قد تجعله 
أكثر تســـببًا للعدوى وأكثـــر مقاومة، 
لذلك يتوجب الحـــذر منها وااللتزام 
التام باإلجـــراءات االحترازية وعدم 

التساهل بها.
ونوهـــت الســـلمان بضـــرورة اإلقبال 
على أخـــذ التطعيم المضاد لفيروس 
كورونـــا لما له مـــن فاعلية في تقليل 
اإلصابـــة  عـــن  الناجمـــة  األعـــراض 
بالفيروس ومضاعفاته، مؤكدة على 
اســـتمرار الجهـــود الوطنيـــة للحفاظ 
المواطنيـــن  وســـالمة  صحـــة  علـــى 
والمقيميـــن عبـــر توفيـــر التطعيمات 
الالزمـــة مـــن أجـــل الحصـــول علـــى 

مناعة مجتمعية.
وأشـــارت الســـلمان إلى أهمية اتباع 
ودور  االحترازيـــة  اإلجـــراءات 

وأســـرته  الفـــرد  حمايـــة  فـــي  ذلـــك 
ومجتمعـــه من تبعـــات الفيروســـات 
المتحـــورة، وااللتـــزام اليـــوم واجب 

وطني للحفاظ علـــى صحة الجميع، 
مؤكـــدة بـــأن مـــن المهم فـــي الوقت 
الحالـــي االلتزام بجميـــع اإلجراءات 

واتبـــاع  عنهـــا  المعلـــن  االحترازيـــة 
اإلمـــكان  قـــدر  الوقائيـــة  التدابيـــر 
انتشـــار  لمنـــع  التجمعـــات  وتجنـــب 
الفيـــروس والحد من عـــدد الحاالت 

القائمة.
ودعت الســـلمان إلى أهمية استمرار 
معاييـــر  وتطبيـــق  الكمامـــات  لبـــس 
والخـــروج  االجتماعـــي  التباعـــد 
وغســـل  للضـــرورة  المنـــزل  مـــن 
اليديـــن واالبتعـــاد عـــن الســـلوكيات 
العائليـــة  كالتجمعـــات  االجتماعيـــة 
الكبيـــرة خـــالل هذا الشـــهر الفضيل، 
مـــع اتبـــاع التعليمـــات واإلرشـــادات 
الصحيـــة المعلـــن عنهـــا مـــن جانـــب 
للتصـــدي  الطبـــي  الوطنـــي  الفريـــق 
لتجنـــب  وذلـــك  كورونـــا  لفيـــروس 
القائمـــة  الحـــاالت  معـــدل  زيـــادة 
ولتجنـــب إصابـــة الحـــاالت مـــن كبار 
السن والمصابين باألمراض المزمنة 
والكامنـــة والذيـــن يشـــكل الفيروس 

خطرًا على صحتهم وسالمتهم.

السلمان: اكتشاف المتحور الهندي في 21 دولة والبريطاني في 137 واألفريقي في 50 والبرازيلي في 52

مواجهة الفيروسات المتحورة بااللتزام وسرعة التطعيم وليس وقف السفر
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30 ألــف نوع مــن الحيوانــات والنباتات مهــددة باالنقراض

فض دور االنعقاد باألسبوع األخير من رمضان

توقعـــت مصادر لــــ “البـــاد” بأن 
مجلســـي  انعقـــاد  دور  يفـــض 
الشـــورى والنـــواب قبـــل حلـــول 

عيد الفطر المبارك.
تكـــون  أن  المصـــادر  ورجحـــت 
آخر جلسة للمجلسين باألسبوع 
األخير من شهر رمضان المبارك، 
ومـــن ثم يقفل المجلـــس أبوابه 
بعطلة تشـــريعية ثم يعود لدور 
انعقـــاد جديـــد في شـــهر أكتوبر 

المقبل.
وأيد المجلس يوم أمس اقتراح 
عقـــد  الصالـــح  علـــي  الرئيـــس 
جلسة اســـتثنائية يوم األربعاء 
الموافـــق 9 مايـــو وذلك بســـبب 
تعـــذر عقد جلســـة بيـــوم األحد 
المقبل ألنها يـــوم تعويضي عن 

اجازة يوم العمال العالمي.
إلى ذلك، وافق مجلس الشورى 
في جلسته على مشروع قانون 
بالموافقـــة علـــى انضمام مملكة 
البحرين إلى معاهدة المحافظة 
مـــن  المهاجـــرة  األنـــواع  علـــى 
والـــذي  الفطريـــة،  الحيوانـــات 
يهدف إلى تعزيـــز جهود مملكة 
البيئـــة  حمايـــة  فـــي  البحريـــن 
وحمايـــة  الفطريـــة،  والحيـــاة 

الحيوانات الفطرية المهاجرة.
وقالـــت عضو مجلس الشـــورى 
منـــى المؤيـــد: “هنـــاك 30 ألـــف 
نوع مـــن الحيوانـــات والنباتات 
مهددة باالنقـــراض، وقد وقعت 
مملكـــة البحرين علـــى اتفاقات 
بالحيوانـــات  الدولـــي  االتجـــار 
باالنقراض،  المهـــددة  والنباتات 
أكثـــر  عليهـــا  وقعـــت  حيـــث 
العالـــم  دول  مـــن   %  90 مـــن 
لتهتـــم بتنظيـــم تجـــارة األنواع 
وتهـــدف  باالنقـــراض،  المهـــددة 

للحد مـــن التجـــارة والمحافظة 
مـــن  الفطريـــة  الحيـــاة  علـــى 
خطـــر االنقـــراض، ومـــن الطيور 
المهـــددة باالنقـــراض هي البلبل 

البحريني.” 
وأشـــار عضـــو مجلس الشـــورى 
أن  الـــى  حســـن  علـــي  محمـــد 
المعاهـــدة هـــي إدراك مـــن دول 
وأهميـــة  دوره  بأهميـــة  العالـــم 
الحمايـــة  فـــي  اإلنســـان  دور 
الثـــروات  علـــى  والمحافظـــة 
الفطريـــة  الحيـــة  والكائنـــات 

وغيرها.
واكد الشـــوري صادق آل رحمة 
اهمية وضع األســـاس القانوني 
أجـــل  مـــن  الازمـــة  والتدابيـــر 
الحفاظ على أنـــواع الحيوانات 

البرية المهاجرة في العالم.
ابتســـام  الشـــورية  وأضافـــت 
علـــى  التصديـــق  أن  الـــدالل 
الخطـــط  مـــن  هـــي  المعاهـــدة 
المســـتدامة  للتنميـــة  الهادفـــة 
حيـــث ان الحفـــاظ علـــى البيئة 
هـــو خيـــار اســـتراتيجي لضمان 
المـــوارد  واســـتدامة  حمايـــة 

الطبيعية.
وقالـــت:” يعمل المجلس األعلى 
للبيئة من خـــال رؤية واضحة 
المامـــح وهـــي حمايـــة البيئـــة 
مواردهـــا  علـــى  والمحافظـــة 
لألجيـــال  وتنميتهـــا  الطبيعيـــة 
القادمة، حيث تم تقييم 23 نوع 
من الحيوانات أخيرا واستقرت 
 6 التقييـــم عـــن وجـــود  نتائـــج 
أنواع مهددة باالنقراض بشـــكل 
حـــرج، و5 أنواع مهددة بالحظر 
و5 معرضـــة للخطـــر، و4 تحـــت 
التهديد، واألخرى أقل تهديدا.”

الـــى االهتمـــام  الـــدالل  ودعـــت 
األنـــواع  لتكاثـــر  بيئـــة  بتوفيـــر 
األحيائيـــة المختلفـــة، واعتمـــاد 
توعيـــة  فـــي  فاعلـــة  وســـائل 
بالتـــراث  المجتمـــع  وتثقيـــف 
القوانيـــن  وتفعيـــل  الطبيعـــي، 

التي تتبناها مملكة البحرين.
وبيـــن عضـــو مجلـــس الشـــورى 
محمـــد الخزاعـــي أن المعاهـــدة 
جهـــود  تعزيـــز  إلـــى  تهـــدف 
ومشـــاركتها  البحريـــن  مملكـــة 
العالـــم األخـــرى، وأن  مـــع دول 

حماية البيئـــة والحياة الفطرية 
تقـــع  المهاجـــرة  والحيوانـــات 
فـــي صميم اهتمـــام جميع دول 
العالم المهتمـــة بالبيئة والحياة 
الكثيـــر  ان  حيـــث  الفطريـــة، 
مـــن دول العالـــم ســـارعت إلـــى 
علـــى  بالمصادقـــة  االنضمـــام 
هـــذه المعاهـــدة، وأن الموافقـــة 
هـــي انعكاس للوجـــه الحضاري 
باهتمامهـــا  البحريـــن  لمملكـــة 
بالمحافظة على البيئة والحياة 

الفطرية.
رئيـــس  بيـــن  جهتـــه،  مـــن 
اللجنـــة يوســـف الغتـــم أن نص 
أحكامهـــا  جـــاءت  التشـــريعات 
التشـــريعات  مـــع  متناغمـــة 
الوطنية واالتفاقيات اإلقليمية 

والدولية بذات الصلة.
كما طالب الشوري فؤاد حاجي 
بوضع دراســـات لمعرفة أسباب 
نفـــوق األحيـــاء البحريـــة، فهي 
مصـــدر رزق ومعيشـــة واعتماد 
أهـــل الخليـــج عليهـــا، وذلك من 
خـــال إيجـــاد دراســـات ووضع 

قوانين ومراقبة مشددة.

صورة جماعية ألعضاء مجلس الشورى 

جهاد الفاضل

محمد علي حسن

^وافق أعضاء مجلس الشورى على 
اقتـــراح قانـــون بشـــأن الخايـــا الجذعية.  
أشـــارت ابتســـام الـــدالل الـــى أن االقتراح 
بقانون يهدف إلى تنظيم اإلطار التشريعي 
للطب التجديدي، ومصادر واستخدامات 
الخايـــا الجذعيـــة فـــي العـــاج والبحـــث 
العلمـــي والصناعـــات الدوائيـــة، مـــا يؤدي 
إلى مزيد من التقدم في الخدمات الطبية 
والبحثيـــة فـــي المملكة وشـــمولها ألحدث 
تقنيـــات وأســـاليب العـــاج، ويســـاهم في 
المحافظـــة علـــى الموارد الماليـــة الوطنية 
من خـــال توفيـــر فرصة العـــاج بالخايا 
الجذعيـــة وطنيـًـــا وتقليـــل االعتمـــاد على 
الخدمـــات الطبيـــة الخارجيـــة. وأضافـــت 
الشـــورية جهـــاد الفاضـــل أن التشـــريع هو 
قراءة للمستقبل، ويساهم بشكل كبير بأن 
يكـــون لمملكـــة البحريـــن موضـــع قدم في 
مشـــروعات التنميـــة االقتصاديـــة للقطاع 

الطبـــي، وهو القطـــاع الواعـــد بالمزيد من 
ولفـــت  المقبلـــة.  بالمرحلـــة  االســـتثمارات 
الشوري محمد الخزاعي الى أن “األبحاث 
اثبتـــت بـــأن العـــاج باســـتخدام الخايـــا 
الجذعيـــة مـــن األمـــور الشـــائعة في بعض 
البلـــدان نتيجـــة لوجـــود مراكـــز األبحـــاث 
وصناعة األدويـــة، وكاهما غير متوفرين 
حاليـــًا بمملكـــة البحريـــن ونأمـــل لوجـــود 
مراكـــز لألبحـــاث وإلـــى وجـــود صناعيـــة 

دوائية متقدمة”.

^مـــرر مجلـــس الشـــورى الموافقة 
علـــى مشـــروع قانـــون بتعديـــل بعـــض 
أحـــكام قانـــون تنظيـــم الطيـــران، وبين 
الشـــوري عبـــدهللا الدوســـري أن القانون 
يهـــدف إلى إجراء تعديات على قانون 
لتضمينـــه  المدنـــي  الطيـــران  تنظيـــم 
المســـتجدات الجديـــدة التـــي تكفـــل له 
لتعزيـــز  الدوليـــة  المتطلبـــات  مواكبـــة 
مملكـــة  فـــي  الطيـــران  وأمـــن  ســـامة 

البحرين.

وأشـــار الشـــوري أحمـــد الحـــداد إلى أن 
التعديـــل تضمـــن قيام الجهـــات المعنية 
ضبـــاط  بتدريـــب  البحريـــن  بمملكـــة 
لحفـــظ األمـــن والمحافظة على ســـامة 
هـــذا  ضمـــن  والطائـــرات  المســـافرين 

القانون.
وأكد الشـــوري محمد علي حسن أهمية 
مواكبـــة القانـــون التشـــريعات واألنظمة 
الوطنية العالمية التي تصدر في مجال 

الطيران وسامة وأمن الطيران.

الخاليا الجذعية ستوفر نفقات العالج بالخارج

تدريب ضباط لحفظ أمن المسافرين والطائرات

علـــى   الشـــوري  مجلـــس  ^وافـــق 
مشـــروع قانـــون بتعديـــل بعـــض أحكام 
القانون رقم )62( لســـنة 2006م بإنشاء 
للســـياحة  البحريـــن  هيئـــة  وتنظيـــم 
التجـــارة  وزيـــر  وقـــال  والمعـــارض. 
والصناعـــة والســـياحة زايـــد الزياني أن 
والمعـــارض  للســـياحة  البحريـــن  هيئـــة 
توجـــد علـــى طاولتهـــا مشـــاريع بقيمـــة 
139 مليـــون دينار تم تمويلها من موارد 
الهيئـــة وليس مـــن ميزانية الدولة، ومن 
أكبـــر تلـــك المشـــاريع هو مشـــروع مركز 
مليـــون،   83 بقيمـــة حوالـــي  المعـــارض 
الوقـــت  بهـــذا  القـــادم  العـــام  وبحلـــول 
سيقارب المشروع على وشك االنتهاء.

وِأشـــارت عضـــو مجلـــس الشـــورى دالل 
الزايـــد إلى أن مشـــروع القانون ال يتفق 
مـــع األســـس الـــذي بنـــي عليه مشـــروع 
القانـــون عنـــد إصـــداره فـــي حينـــه، كما 

توافق مجلس النواب في هذا القرار.

وبين الشـــوري صباح الدوسري بأنه إذا 
أردنـــا النجـــاح لهيئة البحرين للســـياحة 
والمعـــارض فيجـــب عـــدم تقييدهـــا في 
إدارة إيراداتهـــا، ممـــا يحـــد مـــن تمويل 

احتياجاتها مستقباً.
الماليـــة  الشـــؤون  لجنـــة  رئيـــس  وبيـــن 
بـــأن  المســـقطي  خالـــد  واالقتصاديـــة 
وجوبيـــة الحفـــاظ على مكانـــة البحرين 
قبـــل  حققناهـــا  التـــي  التنافســـية 
جائحـــة الكورونـــا ببدايـــة 2020 وتلـــك 
فـــي  كبيـــر  دور  لهـــا  كان  االســـتثمارات 
التعافي من الظـــروف االقتصادية التي 
مرينـــا بهـــا، ونحن بحاجـــة اآلن للرجوع 

إلى ما كنا عليه سابقا.

قيمة مشروعات “السياحة”

القضايا المحسومة بـ “مشورة التمييز” ال تتجاوز الثلث
ــة الـــمـــشـــورة ــرفـ ــي غـ ــغ ــل ــون يــــؤيــــدون اقـــتـــراحـــا ي ــ ــوري ــ ــش ــ ال

^وافق أعضاء مجلس الشورى 
على االقتـــراح بقانون بشـــأن تعديل 
نص المـــادة )21( مـــن قانون محكمة 
والمتضمـــن  وتعدياتـــه،  التمييـــز 
إلغـــاء النص على نظـــام العمل بغرفة 
المشـــورة لمحكمة التمييـــز، المعمول 

به ُمنُذ عام 2014.
وقبـــل التصويت، أشـــار وزيـــر العدل 
واألوقـــاف  اإلســـامية  والشـــؤون 
الشـــيخ خالد بن علـــي آل خليفة في 
مداخلته بجلســـة الشورى يوم أمس 
بأن نســـبة القضايا التي حســـمت في 
غرفـــة المشـــورة خـــال 5 ســـنوات ال 
تتجـــاوز ثلـــث القضايا التـــي نظرتها 
المحكمـــة، إذ هنـــاك 4 دول خليجيـــة 

لديها نفس نظام غرفة المشورة.
قـــد  المقتـــرح  أن  “صحيـــح  وقـــال: 
لكـــن  المحامـــون بمجلســـكم،  قدمـــه 
يجـــب النظر إلـــى الموضوع من عدة 
جهـــات، باألخـــص بأن هنـــاك فرقا أن 

أقول أريد بأن أطور شـــيئًا أو تعيبيه 
بـــأن أقـــول أني قد مسســـت من حق 
الدســـتور،  مـــن  المكفـــول  التقاضـــي 
فذلـــك فيه مبالغة غيـــر مقبولة، فمن 
المعـــروف أن محكمـــة التمييـــز هـــي 
محكمـــة قانون وتأتي في آخر ســـلم 
العمـــل القضائـــي وال يمكـــن أبـــدًا أن 
نقول أنـــه إذا كانت محكمـــة التمييز 
تنظر في غرفة المشـــورة فأنها يعتبر 

مخالف للدســـتور وأن مبدأ المساواة 
أن  يقتضـــي  القضائيـــة  والعدالـــة 
المحكمـــة في هـــذه المرحلـــة تتنازل 
عن مبدأ الجـــدارة التي تؤخذ به كل 
المحاكـــم العليـــا فـــي العالـــم تقريبـــًا، 
وتجلس في كل قضية تشاهد لماذا؟ 
ألنـــه هنـــاك أســـباب موجـــودة كانـــت 
تعييبـــًا موجـــودة في مذكـــرة اللجنة 
بأن يوجد لدى المتقاضي شـــعور بأن 

المحكمة لم ُتقسط طعنه حقه”.
وحـــول حرمـــان المدعـــي مـــن بعض  
المبادئ المســـتقر عليهـــا في محكمة 
التمييـــز، ذكر وزير العـــدل بأن غرفة 
المســـتقر  المبـــادئ  تؤكـــد  المشـــورة 
عليهـــا، وال داع إلصدار مبـــدأ جديد، 
إذ أن الموضوع يتعلق بتم النظر إلى 
موضـــوع محكمـــة النقـــد الفرنســـية، 
وأن محكمـــة النقـــد الفرنســـية تأخذ 
المحامـــون  وكل  الجـــدارة  بمبـــدأ 
فـــي فرنســـا مقيـــدون أمـــام محكمة 
االستئناف العليا ومن تجد المحكمة 
محاميـــًا  يكـــون  أن  الجـــدارة  فيـــه 
ليكتـــب مذكـــرة الطعن فـــي التمييز، 
هي التي تقوم بإعطاء ترخيص لكي 
يكـــون مجـــازًا أمام محكمـــة التمييز، 
والنتيجـــة أذا كانت طعون المحامي 
مـــن  الصحيـــح  القـــدر  علـــى  ليســـت 

الجدارة يلغى تصريحه.

وزير العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف 

وزير التجارة والصناعة والسياحة 

تعديل قانون الخطابات والمعامالت اإللكترونية
ــة ــد العامـ ــة للقواعـ ــة وصريحـ ــة واضحـ ــه مخالفـ ــلمان: التعديـــل فيـ سـ

الشـــورى  مجلـــس  ^وافـــق 
مشـــروع  علـــى  مبدئيـــة  موافقـــة 
مـــن  )د(  البنـــد  بتعديـــل  قانـــون 
المـــادة )23( من قانـــون الخطابات 

والمعامات اإللكترونية.
الشـــورى  مجلـــس  عضـــو  وقالـــت 
جميلة سلمان “إن النص يستوجب 
تعديله ألن به عوار كان يستوجب 
المـــادة ٢٣  تعديلـــه فالبنـــد د مـــن 
علـــى  توجـــب  التعديـــل  محـــل 
المضـــرور إثبات انتفاء مســـؤولية 
مـــزود خدمات الثقة غيـــر المعتمد 
عـــن األضرار التي لحقـــت به وهذا 
واضحـــة  مخالفـــة  فيـــه  الحكـــم 
وصريحـــة للقواعـــد العامة ســـواء 
المســـؤولية  أو  اإلثبـــات  ألحـــكام 

بصفـــة  فالمســـؤولية  التقصيريـــة، 
عاتـــق  علـــى  يقـــع  التـــزام  عامـــة 
الشـــخص بتعويض األضـــرار التي 
أحدثهـــا لآلخريـــن وســـواء كانـــت 
أو تقصيريـــة  المســـؤولية عقديـــة 

الثاثـــة،  عناصرهـــا  توافـــر  يجـــب 
الخطـــأ والضـــرر والعاقة الســـببية 

ما بين الخطأ والضرر”. 
وأضافـــت أن الضـــرر وهـــو العنصر 
المســـؤولية  عناصـــر  مـــن  الثانـــي 

والـــذي يصيـــب المضـــرور في حق 
أو مصلحة مشروعة إذا لم يتحقق 
وعـــبء  للمســـؤولية،  محـــل  فـــا 
مقـــداره  وتحديـــد  الضـــرر  إثبـــات 
وبيان عناصره في األصل يقع على 
الدائـــن أي المدعـــي وهو المضرور، 
وعـــبء إثبـــات نفي وقـــوع الضرر 
يقـــع على عاتـــق المديـــن أي مزود 
خدمـــات الثقـــة فـــي هـــذا القانون، 
فمـــن غيـــر الجائـــز قانونـــا أن يقوم 
المضـــرور بنفـــي مســـؤولية مـــزود 
خدمـــات الثقـــة عـــن الضـــرر الـــذي 
تعـــرض لـــه فـــكان النـــص بـــه عوار 
يســـتوجب تعديله ولزومـــًا إجراء 
هـــذا التعديـــل ألنـــه ال يســـتقيم مع 
القواعد العامة وال أحكام اإلثبات.

جميلة سلمان

مروة خميس

مليون دينار
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هـــل جـــاءت قمـــة المناخ التـــي دعا إليهـــا الرئيـــس األميركـــي جوزيف بايـــدن، لتنقذ 
الكوكب األزرق في الساعة الحادية عشرة من زمن االضطراب المناخي، والذي رأى 
البعـــض أنه يقترب باإلنســـانية مـــن يوم القيامـــة اإليكولوجي إن جـــاز التعبير؟ لعل 
أفضـــل قـــرار أقدم عليه الرئيس األميركي في األيام األولى لواليته، عودة بالده إلى 
اتفاقية باريس للمناخ التي انســـحب منها ســـلفه دونالد ترامب، ذاك الذي نظر لبالده 
مـــن منطلق فوقـــي، أميركا أوال وقبل الجميـــع، وربما كاد يصرح بأنهـــا فوق الجميع، 
وفاته أن الكوكب المتألم، والطبيعة المحتقنة، لن توفر أحدا من ثورتها، إن لم تصل 

األمور إلى االنتقام من البشرية، ويخشى المرء أن تكون قد وصلت بالفعل.
في كلمته أمام نحو أربعين رئيس وقائد دولة، تعهد بايدن بخفض انبعاثات الغازات 
المســـببة لالحتباس الحراري في الواليات المتحدة بنحو 52 % من مســـتويات عام 
2005 بحلـــول ســـنة 2030، ومـــن خالل هذا الهـــدف الجيد تأمل واشـــنطن أن تحفز 

الدول األخرى على زيادة طموحها لمكافحة تغير المناخ. 
هـــل ما ينويه بايدن أمر يســـير؟ الذين عندهم علم من كتـــاب األنماط الصناعية في 
الواليات المتحدة األميركية، يدركون أن النوايا الطيبة لبايدن، حكما سوف تصطدم 
بعقبـــات كبيرة على األرض، الســـيما أن أنصار لوبي الفحم من القوة والمنعة بشـــكل 
كبير ونافذ في كل مناحي الحياة السياســـية األميركية، بل يصل نفوذهم إلى قلب 
الكونجرس بمجلسيه.. لكن ما العمل واألرض تئن واالحتباس الحراري يكاد يضحى 

قنبلة موقوتة على وشك االنفجار في الجميع؟
يحاجج أنصار البيئة ومنهم العالم البريطاني الشـــهير، “ديفيد أيتنبار”، بأن ســـيناريو 
اصطلح على تســـميته بــــ “يوم القيامة” قد يكون قريبا جدا، وأن الحضارة البشـــرية 
ذاهبـــة نحـــو االنهيار، وهناك جزء كبير من العالم البيئي ســـينقرض، في حال لم يتم 

اتخاذ خطوات فعلية للتعامل مع االحتباس الحراري.
يحـــار المـــرء تجـــاه أي تقريـــر دولـــي أو اســـتخباري يرتكن إليـــه في تقديـــر الموقف 
بالنســـبة لما تنتظره أحوال المناخ وتغيرات الطبيعة في العقود الثالثة القادمة أول 
األمر، وبالوصول إلى نهاية القرن الحادي والعشرين، غير أنه يمكن في سطور قليلة 

اإلشارة إلى ما يسمح به المسطح المتاح للكتابة، عبر أكثر من سيناريو.
بداية يتوقع العلماء أنه في عام 2030 وإن لم يقم البشـــر بخطوات جدية وجذرية، 
حقيقية ال وهمية، فإن معدل انبعاثات غازات الدفيئة ستصل إلى ذروتها، وحتى لو 
توقفـــت المصانع عن اســـتخدام الوقود األحفوري، فـــإن درجة حرارة الكرة األرضية 
ستكون قد ارتفعت بنسبة 4.5 درجات.. ماذا يعني ذلك؟ باختصار، ستتحول الكرة 
األرضية إلى خيمة مغلقة من كل االتجاهات، فال أشـــعة ضارة ستضحى قادرة على 
الخـــروج، وغيرهـــا نافعة لـــن تصبح قابلة للوصول إلى ســـطح األرض. “المقال كامال 

في الموقع اإللكتروني”.

شكراً ناصر بن حمد... المحافظة على الموروث واجب
قبل أيام قام ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جاللة 
الملك لألعمال اإلنسانية وشؤون الشباب مستشار األمن الوطني 
بزيـــارة إلـــى موقع تصويـــر برنامج الســـارية في القريـــة التراثية، 
وقال ســـموه “إن موروثنا الشعبي جزء من تاريخ مملكتنا الغالية 
البحريـــن”، وهـــذا تأكيـــد من ســـموه على أن هـــذا البرنامـــج يعزز 
مفهـــوم الهويـــة الوطنية باعتباره مدخالً لفهـــم الموروث الوطني 
وأحـــد أهم روافد المعرفة للجيل الحاضـــر، وأيضًا يعتبر موروثنا 
عامـــال مهمـــا في تكويـــن الشـــخصية البحرينية على مـــر التاريخ، 

وهو أمر متأصل يجري في دماء كل بحريني.
ويبـــدو لـــي أن هـــذه الزيـــارة الكريمـــة من ســـمو الشـــيخ ناصر بن 
حمـــد لها رؤية ونظرة بعيدة، بحيث يكون هذا الموروث الوطني 
األصيل غير مقتصر على المشاهدة من المجتمع البحريني فقط، 
بل نقلها إلى كل المجتمعات الخليجية والعربية لتكون واحدة من 
أهم المنصات اإلعالمية التي تهتم بالموروث الشـــعبي، خصوصًا 

أنه يعتبر جزءا ال يتجزأ من ثقافة وتاريخ البحرين.
وأيضـــًا نرى من خـــالل رؤية واهتمام ســـموه بالموروث الشـــعبي 
خططا اســـتراتيجية قابلة للتطبيق بإذن هللا والتي تتجســـد في 
اســـتثمار هذا المـــوروث وارتباطه بالقرية التراثية لتشـــكل مركزًا 
للتـــراث الشـــعبي ال يقتصر علـــى الجوانب الترفيهيـــة والطبيعية 
بـــل يمتد محيطها ليشـــمل جوانب ســـياحية وتاريخية وتعليمية 
وشـــخصيات بحرينيـــة دونـــت اســـمها فـــي خارطـــة وجغرافيـــا 
البحريـــن لتكون مدخالً وبوابة لفهم التاريـــخ البحريني وصناعة 
تنميـــة جديـــدة في هذا المجال، فبالدنا وللـــه الحمد يميزها أمنها 
واســـتقرارها وموقعها االستراتيجي الذي يتوسط دول المنطقة، 
وغيرها من جوانب جذب يمكن اســـتغاللها، كلها عوامل مساعدة 
علـــى أن تكون البحرين مركزًا للتراث الشـــعبي يســـاهم في نشـــر 

موروثنا الشعبي البحريني وتعزيز المفهوم السياحي للمملكة.
وهنا يجب أن أتقدم بالشكر والتقدير لسمو الشيخ ناصر بن حمد 
على جهوده وعطاءاته المســـتمرة في مختلف المناسبات لخدمة 
وطنه، وأثمن تلك المبادرة الرائعة من سموه بزيادة عدد الجوائز 
في مســـابقة السارية التي رســـمت الفرحة والبسمة على الجميع، 
وأخيرًا نبارك لســـموكم الكريم هذه الثقة الملكية بتعيينكم رئيسًا 
لمجلس إدارة الشـــركة القابضة للنفـــط والغاز، حفظ هللا البحرين 

وحكومتها وشعبها.

د. خالد زايد

تدوير الكمامات
بات من المهم جدًا النظر بعين االهتمام، وإيجاد أفضل طريقة 
للتعامـــل مع نفايات الكمامات، والتي أفادت جامعة )ســـاوثرن 
دنمـــارك( بأنها تقـــارب الثالثة ماليين كمامة مســـتعملة في كل 
ثانيـــة، ما يعنـــي مليارات الكمامـــات المســـتخدمة يوميًا، وهو 
رقم مهول، يهدد البيئة بالدرجة األولى، ويهدر المال، ويجعلنا 
أمـــام خيار واحـــد ال ثاني لـــه أال وهو ضـــرورة معالجة نفايات 
الكمامـــات وتدويرهـــا لصنع أشـــياء أخـــرى، بـــدل أن تلقى في 
مطامر النفايات أو تنشر األمراض بطريقة أخرى، بعد أن كانت 

أحد سبل حماية البشرية من الفيروسات.
ومـــن بين هذه المعالجـــات، ما توصل إليه طالـــب كوري، وفقًا 
لوكالـــة األنبـــاء )رويتـــرز(، بتدويـــر الكمامـــات المصنوعـــة مـــن 
البالســـتيك، ليصنع منهـــا مقعدًا تطلب منـــه 1500 كمامة، هذا 
إلـــى جانب فكـــرة مبتكرة أخرى، وهي تطويـــر بعض الباحثين 
مـــن المعهـــد الملكـــي للتقنيـــة فـــي أســـتراليا طريقـــة لتدويـــر 
الكمامات المســـتعملة بإدخالها في صناعة تعبيد الطرق، وكلنا 
يعلم أن تعبيد الطرق ورصفها وبناء البنى التحتية أمور تكلف 
الدول الكثير من المال والجهد والوقت، وهو ما يستحق عناء 

دراسة جدوى تطبيقه في مملكة البحرين.
هـــذه أمثلـــة لبعـــض األفكار التـــي يمكن االســـتفادة منهـــا، بدل 
رمي الكمامات، وتهديد البيئة، كما يمكن ابتكار أفكار مختلفة 
أخرى وخالقـــة، لها فائدة وجدوى اقتصادية تعود بالنفع على 
البلـــد، فال يمكن االســـتهانة بحجم هذه النفايـــات، والتي يبدو 
جليـــًا أنها مســـتمرة، بل وفـــي تزايد، وحتى إن انحســـر الوباء 
عالميًا، ســـتبقى الحاجة قائمة إليهـــا، ناهيك عن باقي األدوات 
واألشياء المستخدمة للوقاية والحماية من خطر الفيروسات.

إميل أمين

قمة المناخ واستنقاذ كوكب األرض

مـــا أشـــار إليـــه “برنامج األمـــم المتحـــدة للبيئة” مؤخـــرًا، يؤكـــد تزايد الكلفـــة البيئية 
واالقتصاديـــة واالجتماعيـــة الناتـــج عـــن األغذية الُمهـــدرة على مســـتوى العالم بعد 
“استشراء” عادة إهدار أطنان الطعام وفقدان كميات الغذاء التي يتّم التخلص منها 
في جميع مراحل سلســـلة اإلمداد الغذائـــي المتعارفة، حيث يذهب الُمهدر غالبًا إلى 
مدافن النفايات، فيما ُيعاد المفقود منه إلى السلســـلة التي توضع في اســـتخدامات 
أخـــرى غير المنتجة للطعـــام؛ األمر الذي ُيثقل كاهل أنظمـــة إدارة النفايات، وبالتالي 
انعـــدام األمن الغذائي على مختلف األصعـــدة المحلية واإلقليمية والعالمية، وهو ما 
يتعارض مع المساعي األممية لتلبية احتياجات األجيال بعد خفض حصة الفرد من 
النفايات إلى النصف من خالل إدارة الحصاد والنقل والتخزين والمعالجة والتغليف 

والتوزيع، وصوالً إلى االستهالك األفضل!
ُتعتبر مسألة الهدر في الطعام على الصعيد العالمي، واحدة من أكثر المسائل إلحاحًا 
التـــي ُتواجـــه كوكبنـــا اليـــوم بنـــاء على ما صـــدر من أرقـــام “مرعبة” عـــن هيئة األمم 
المتحـــدة، حيـــث ُيهَدر نحـــو ثلث األغذية المنتجـــة عالميًا بصورة ســـنوية بما يفوق 
– لألســـف - إحصاءاتهـــا في البلدان العربية الــــ )30 %( نتيجة ما ُيرمى في حاويات 
النفايات لعّلة العادات والتقاليد االجتماعية التي ُترهق ميزانيات األسر وتتحكم في 
أنماط االستهالك عند إقامة الوالئم والعزومات في البيوت والمجالس والديوانيات 

والخيـــم والفنـــادق خالل شـــهر رمضـــان على وجه أخـــص في هذا الجـــزء من العالم 
الـــذي ُتنتـــج فيه الكميـــات الهائلة من هذه النفايـــات، حيث تتجـــاوز مملكة البحرين 
وحدهـــا الــــ )600( طن في اليوم الواحد، وهو ما ًأَهّلَنـــا كبحرينيين أْن نتصّدر العرب 
في الهدر، فضالً عن حصولنا المركز الرابع على مســـتوى العالم بعدما كشـــفت تقارير 
الرصد والمتابعة للبرنامج األممي مقدار الهدر للفرد البحريني الذي ال يقّل عن )132( 

كيلوجرامًا سنويًا من الطعام! 
نافلة:  «

يرتكـــز الهـــدف رقـــم )12( لبرنامج األمم المتحدة للبيئة إلـــى خفض نصيب الفرد من 
نفايات الغذاء العالمية إلى النصف على مستوى البيع واالستهالك، وكذلك الحّد من 
فقد األغذية على طول سالســـل اإلنتاج وإمداداته؛ لما له من آثار بيئية واجتماعية 
واقتصادية عكسية تستوجب رفع درجات الوعي بين األفراد والمجتمعات من أجل 
وقف هذا الفقد ومحاولة ابتكار اآلليات الجديدة التي من خاللها يمكن إعادة تدوير 
فوائض الطعام كتنظيم الحمالت الشـــعبية بشـــعاراتها المختلفة كشـــعار “الّنقص وال 
الّزود” الذي شـــاع اســـتخدامه في المملكة العربية الســـعودية الشـــقيقة، عالوة على 
تعزيز التعاون بين الجهات والمنظمات المهتمة بإعادة اســـتخدام األغذية والتوعية 

بأهمية الحّد من الهدر والفقد الغذائي المتزايد.

البحرين األولى في “هدر الطعام”!

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

للتواصل: 17111483

سبب تأسيس قناة الجزيرة
ال تزال الكثير من األســـئلة التي قد يســـألها المواطن الخليجي والعربي 
عـــن قنـــاة الجزيرة القطريـــة وأبعادهـــا اآليديولوجية والفكريـــة القابعة 
وراء ممارســـاتها اإلجرامية واإلرهابية، وكأنها مرض استشـــرى بشـــكل 
ســـرطاني فـــي جســـد العالـــم العربـــي بتمويـــل وقيـــادة قطريـــة طـــوال 
وعرضـــا. يمكـــن من البداية أن نقرر أن النظـــام القطري “نظام الحمدين” 
وهـــو النظـــام الداعم لإلرهاب، ومنـــذ أن خرج إلى النـــور باالنقالب، كان 
بحاجـــة إلى منبر إعالمي غير عادي يغطي األحداث اليومية في الدول 
العربيـــة ليس بهدف تحليـــل األحداث من زاوية الحريات والمســـؤولية 
والمهنيـــة، إنمـــا بقصد تشـــجيع جميـــع أشـــكال العنف والتســـلط بصيغه 
السياســـية المتمثلـــة بالديكتاتورية ومد يد العون إلـــى الفئات الطائفية 
ودعـــاة التمييز بشـــتى ألوانه، وإلى االنقســـام داخـــل المجتمع ومحاربة 
مصطلـــح الوحدة الوطنية التي يتآخى فيها جميع المواطنين بدون أي 
اعتبار لالختالف الديني والمذهبي والعقائدي واالجتماعي، بل تعمدت 
- فـــي كل مـــا تبثه منـــذ تأسيســـها عـــام 1996 - زرع االنقســـام الطائفي 
في المجتمعات العربية وإيقاع الفتن بين الشعب بشكل علني وفاضح، 

وهـــو ما تعتبـــره دائما وقـــودا لحـــركات التخريب والفوضـــى كما فعلت 
مـــع البحريـــن وجمهورية مصـــر بمســـاندتها عصابة اإلخوان المســـلمين، 
وعمالء إيران وتضامنها معهم، والمطلع على أرشيف برامجها وتاريخها 
ســـتعتريه الدهشـــة لكثرة المؤامرات المتخفية والمتســـترة تحت أقنعة 

لقاءات وبرامج سياسية وتوعوية، ووثائقية، وغيرها.
نظـــام قطر لم يؤســـس قناة الجزيرة لتحقيق أهـــداف ثقافية وإعالمية 
كما يجب أن تكون، إنما صنعها كيد للحرق والتدمير والحقد والكراهية، 
ألنه نظام غريب عن طبيعة األمة العربية وفلسفة الحكم السوي، نظام 
خائـــن للعـــرب بنزعـــة تمييز سياســـي طائفـــي يعمل على تمزيق نســـيج 
المجتمعـــات العربية وإصابة الوحـــدة الوطنية في الصميم، وخلق حالة 
تلبـــك نفســـي عند الفـــرد والجماعـــة، وهو بذلك يســـعى إلى شـــل حركة 

المجتمعات وجعلها عاجزة.
نظام قطر أوجد قناة الجزيرة إللحاق الكوارث والهزائم بالدول العربية 
عبـــر إصدار سلســـلة من التشـــريعات ونظرة شـــاملة للمنهج الذي يســـير 

عليه، وسنكتشف ذلك بسهولة ويسر.
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