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أمر حضرة صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
بإطالق  الــمــفــدى،  الــبــالد  عاهل 
ــرة الــبــحــريــنــيــة  ــكــ ــم نـــجـــم الــ ــ اسـ
ونـــادي الــمــحــرق الــســابــق أحمد 
ــه  ــمـ يــــوســــف بــــن ســـالـــمـــيـــن -رحـ
الـــمـــحـــاذي  الــــشــــارع  عـــلـــى  اهلل- 
لـــنـــادي الــمــحــرق تـــقـــديـــرًا لـــدور 
الــفــقــيــد الــــراحــــل وعـــطـــائـــه في 
ــة وكـــــرة الــقــدم  ــاضـ ــريـ خـــدمـــة الـ
البحرينية بشكل خاص، مؤكدًا 
تــعــتــز  ــبــــحــــريــــن  الــ أن  جــــاللــــتــــه 
المخلصين  األوفياء  برجاالتها 
في  لهم بصمات مضيئة  الذين 
ونهضته  الوطن  ومسيرة  تاريخ 

المباركة في كل المجاالت.
ــلــــك  وأشــــــــــــــاد جــــــاللــــــة الــــمــ
في  الفقيد  بإسهامات  المفدى 
ونـــادي المحرق  الــوطــن  خــدمــة 
ــازات فــي  ــ ــجـ ــ ــا حــقــقــه مــــن إنـ ــ ومـ
مسيرته منذ خمسينيات القرن 
وما  المحرق  نادي  في  الماضي 
ــــروي ألجـــيـــال  كــ إرث  مــــن  ــه  ــركـ تـ
ــيــــة، مـــنـــوهـــًا  ــنــ ــبــــحــــريــ الـــــكـــــرة الــ
جــاللــتــه بــالــمــكــانــة الــتــي حظي 
المحلي  المستويين  عــلــى  بــهــا 
عطاءه  تؤكد  والتي  والخليجي، 
وإسهاماته المتميزة في مسيرة 

كرة القدم.
تعزية  برقية  ذلــك في  جــاء 
ومواساة بعثها جاللته إلى أبناء 
البحرينية  الــكــرة  نــجــم  وأســــرة 
ونـــادي الــمــحــرق الــســابــق أحمد 
الذي  اهلل-  -رحمه  سالمين  بن 
ــل إلـــــــى جـــــــــوار ربـــــــه بــعــد  ــقــ ــتــ انــ
مــســيــرة غــنــيــة حــافــلــة بــالــعــطــاء 
ــرة  ــال كـ ــات فــــي مــــجــ ــاحــ ــنــــجــ والــ

القدم والتدريب.

ــة الـــمـــلـــك  ــ ــاللــ ــ وأعـــــــــــــرب جــ
المفدى في البرقية عن خالص 
ــاة  ــ ــي وفـ ــ ــه فـ ــ ــاتـ ــ ــواسـ ــ ــه ومـ ــازيــ ــعــ تــ
الباري  سائاًل  الغالي،  فقيدهم 
بـــواســـع  يـــتـــغـــمـــده  أن  ــز وجـــــل  عــ
ــه  ــ ــوانـ ــ رحـــمـــتـــه ومـــغـــفـــرتـــه ورضـ
فــســيــح جــنــاتــه، ويلهم  ويــســكــنــه 
أهـــلـــه وذويـــــــه ومـــحـــبـــيـــه جــمــيــل 

الصبر والسلوان.

الــعــقــاري  لالستثمار  الــبــحــريــن  شــركــة  كشفت 
)إدامة(، الذراع العقارية لشركة ممتلكات البحرين 
األربــــع نجوم  فــئــة  تــطــويــر فندقين مــن  الــقــابــضــة، 
ونــــاٍد شــاطــئــي فــي مــشــروع بـــالج الــجــزائــر الممّيز. 
وتمثل هذه المنشآت الراقية أول مرافق ضيافة في 
تشغيل  شركة  بــإدارتــهــا  وستقوم  الشاطئ،  منطقة 

دولية شهيرة.
ويمتد مشروع بالج الجزائر على مساحة 1.5 
األولى  المراحل  وتشمل  تقريًبا،  مليون متر مربع 
را  ُمــطــوَّ شاطئا  للمشروع  الرئيسي  المخطط  مــن 
البحرية  الواجهة  على  باألشجار  محاطا  وممشى 
والعديد من مرافق الضيافة والمتاجر والمطاعم.

من  األول  الـــجـــزء  تــجــديــد  اآلن  اكــتــمــل  ــد  وقــ
وتجري  كيلومترات،  ثالثة  طوله  البالغ  الشاطئ 

حاليا أعمال التصميم في إطار المرحلة الثانية.
وقال أمين العريض الرئيس التنفيذي لشركة 
مشاريعنا  أهـــم  مــن  الــجــزائــر  بـــالج  »يعتبر  إدامــــة: 
الــتــنــمــوّيــة، إذ ســيــحــول شــاطــئ الــبــحــريــن الــرائــع 
المواطنون  يقصدها  عالمية  بــحــرّيــة  وجــهــة  إلــى 
عالمتنا  إطــالق  جانب  وإلــى  والسياح،  والمقيمون 

التجارية الجديدة.

اإطالق ا�شم »بن �شالمين« على �شارع بالمحرق

ال���م���ل���ك ي�����س��ي��د ب���اإ����س���ه���ام���ات���ه ال��وط��ن��ي��ة

»اإدامة« تعلن تطوير فندقين وناد �شاطئي في بالج الجزائر
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أكـــد صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــر 
العهد  ولـــي  خليفة  آل  حــمــد  بــن  ســلــمــان 
ــويـــر  تـــطـ أن  الــــــــــــــــوزراء  ــلــــس  مــــجــ رئـــــيـــــس 
الــوطــنــيــة مستمر  الــصــحــيــة  الــمــنــظــومــة 
لــضــمــان جـــودتـــهـــا وتــحــقــيــق اســتــدامــتــهــا 
وقدرتها على االستجابة للمستجدات في 
مختلف الظروف والتحديات، من منطلق 
ــان أحـــد أهــم  أن االهــتــمــام بــصــحــة اإلنـــسـ
سموه  وأشـــار  الــبــشــريــة،  التنمية  أولــويــات 
إلى أن جائحة فيروس كورونا بينت أهمية 
تـــكـــامـــل الــمــنــظــومــة الــصــحــيــة الــوطــنــيــة 
عليها  القائمين  البحرين  أبــنــاء  وكــفــاءة 
المثل  قدمت  التي  الطبية,  الطواقم  من 
والتضحية ووّثقت في  التفاني  األروع في 
ستكون  نــجــاٍح   قصص  الوطنية  الــذاكــرة 

دروسًا ملهمة لألجيال.
جـــــاء ذلـــــك لـــــدى لـــقـــاء ســـمـــوه أمـــس 
عـــن بــُعــد الــفــريــق طــبــيــب الــشــيــخ محمد 
المجلس  رئــيــس  خــلــيــفــة  آل  عـــبـــداهلل  بـــن 
الوطني  الــفــريــق  رئــيــس  للصحة  األعــلــى 
الطبي للتصدي لفيروس كورونا )كوفيد-
19(, وفــائــقــة بــنــت ســعــيــد الــصــالــح وزيـــرة 
الــصــحــة، ومــجــلــس أمــنــاء مــراكــز الــرعــايــة 

أعـــــرب ســـمـــوه عن  إذ  الــصــحــيــة األولــــيــــة، 
ــن أجــل  ــزاز بــالــجــهــود الــمــبــذولــة مـ ــتــ االعــ
جــودة  بأفضل  الصحية  الــخــدمــات  توفير 

وبخاصة  المجتمع  ــراد  ألفـ كــفــاءة  وأعــلــى 
فرضتها  الــتــي  االستثنائية  الــظــروف  فــي 
كــورونــا ومـــا تتطلبه من  فــيــروس  جــائــحــة 

بشكل  تتفاعل  وعالجية  صحية  خــدمــات 
دائم وفعال مع المستجدات.

ــدرة  ــقــ ــمــ ــود الــ ــهــ ــجــ ــالــ ــوه بــ ــ ــمـ ــ ونـــــــــوه سـ
بتقديم  سموه  أمر  تنفيذ  على  للقائمين 
الـــخـــدمـــات عـــلـــى مــــــدار 24 ســـاعـــة فــــي 9 
مـــراكـــز صــحــيــة فـــي مــخــتــلــف مــحــافــظــات 
المملكة، مؤكدًا سموه االستمرار في تبني 
خدمات  تطوير  تستهدف  التي  المبادرات 
للمواطنين  المقدمة  الصحية  الــرعــايــة 
المجلس  مـــن  الــمــبــذولــة  الــجــهــود  ودعــــم 
األعلى للصحة بالتعاون مع وزارة الصحة 

في هذا الجانب.
ـــرب ســــمــــوه عــــن الــتــقــديــر  ــ وفـــيـــمـــا أعــ
ما  على  والمقيمين  للمواطنين  والشكر 
قــدمــوه مــن حــس مــســؤول ودعـــم متواصل 
للفيروس  التصدي  في  الوطنية  للجهود 
ـــراءات  ــ ــاإلجــ ــ ــ ــزام بـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــة االلـ ــلــ ـــواصــ ــبــــر مـ عــ
فقد  التطعيم،  على  واإلقــبــال  االحترازية 
أكد سموه أنه بعزيمة أبناء البحرين وروح 
المملكة  ســتــتــجــاوز  والـــوعـــي  الــمــســؤولــيــة 

مختلف التحديات والظروف.

كتب إسالم محفوظ:

بحبس  األولـــى  الجنائية  الــكــبــرى  المحكمة  قضت 
 PCR الـ  زور فحص  أن  متهم ثالثيني ثالث سنوات بعد 
المملكة  إلى  الدخول  محاوال  كورونا  بفيروس  الخاص 
العربية السعودية عبر الجسر إال أن حيلته باءت بالفشل 

بعد كشف أمره بمكتب الفحص الطبي بالجسر.
التوجه  المتهم  اعتياد  إلى  الواقعة  تفاصيل  وتعود 
المناطق  بــعــض  بــداخــل  الــحــلــوى  لبيع  الــســعــوديــة  إلـــى 

هــنــاك مــن قــبــل، إال أنـــه بــعــد فــتــح الــجــســر مــؤخــرا أراد 
التوجه عبر الجسر ولكنه لم يكن أجرى الفحص المقرر 
إجراؤه قبل الدخول بـ72 ساعة، فلجأ إلى فحص سابق 
أجراه كانت نتيجته سالبة واستخدم فحصا آخر يخص 
صديقه وقام بثني ورقتي الفحص الخاصة به وبصديقه 
وصورهما ثم قام بطباعتهما، بحيث يظهر بأعلى الورقة 
المصورة اسمه وبياناته الشخصية بينما نتيجة فحص 

صديقه في النصف اآلخر من الورقة.
إلى  الجسر حتى وصل  إلى  المتهم  توجه  وبالفعل 
أمره  أن  إال  السعودية  بالناحية  بالجسر  الصحة  مكتب 

الـ كــود  الفحص عن طريق  تزوير  تبين  أن  بعد  انكشف 
ببيانات  ولــكــن  ســالــبــة  الــفــحــص  نتيجة  ظــهــرت  إذ   ,QR
بالواقعة.  ويعترف  المتهم  مواجهة  ليتم  آخــر  شخص 
فأسندت النيابة للمتهم أنه في مارس 2021 بدائرة أمن 
جسر الملك فهد ارتكب تزويرا في محرر رسمي لنتيجة 
الفحص الخاصة بفيروس كورونا منسوب صدورها إلى 
اصطنعها  بــأن  قــانــونــا  المبينة  بــالــطــرق  الصحة,  وزارة 
بالطرق المبينة وحرف الحقيقة، كما استعمل المحرر 
العيادة الطبية بجسر الملك مع  المزور بأن قدمه الى 

علمه بتزويره لتقضي المحكمة بسجنه سنوات.

توفير الخدمات ال�شحية بجودة وكفاءة

ال��ش�ج��ن 3 �ش�ن���وات لم�ت�ه��م زور ف�ح���ص ك�ورون��ا لع�ب��ور الج�ش��ر

ولي العهد رئي�س الوزراء: الطواقم الطبية قدمت المثل الأروع في التفاني والت�سحية

} سمو ولي العهد رئيس الوزراء خالل لقاء رئيس األعلى للصحة ووزيرة الصحة.
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أخبار البحرين

المال واالقتصاد

} جاللة الملك.



تـــرأســـت األســــتــــاذة فــائــقــة بنت 
سعيد الصالح وزيرة الصحة أعمال 
للجنة   2021 لعام  الثاني  االجتماع 
النقص  لمكافحة متالزمة  الوطنية 
والذي  »اإليــدز«،  المكتسب  المناعي 
عــقــد عـــن بــعــد مـــن خـــالل االتــصــال 
المرئي بمشاركة أعضاء اللجنة من 
ممثلي الوزارات الحكومية والجهات 

الرسمية.
االجتماع،  أعمال  مستهل  وفــي 
من  بالحضور  الصحة  وزيــرة  رحبت 
الــمــشــاركــيــن فـــي أعـــمـــال االجــتــمــاع، 
تــمــنــيــاتــهــا للجنة  عـــن  أعـــربـــت  كــمــا 
أداء  ــي  فــ والــــنــــجــــاح  الـــتـــوفـــيـــق  بـــكـــل 
مهامها على ضوء كافة المستجدات 

الصحية.
وخالل االجتماع تم استعراض 
عــمــل الــلــجــان الــفــرعــيــة والــخــطــط 
الــتــنــفــيــذيــة والــتــي تــرتــبــط بــأهــداف 
ــا  ــهــ ــتــ ــة وخــــطــ ــ ــنـ ــ ــجـ ــ ــلـ ــ ومـــــــرئـــــــيـــــــات الـ
اإلســتــراتــيــجــيــة لــمــكــافــحــة اإليـــــدز. 
ــانـــب مــتــابــعــة الــمــســتــجــدات  ــــى جـ إلـ
الـــمـــرتـــبـــطـــة بــــمــــوضــــوع الـــصـــفـــحـــة 

اإللـــكـــتـــرونـــيـــة الــــخــــاصــــة بــالــلــجــنــة 
المعلوماتي  المحتوى  تضم  والــتــي 
خدمة  لصالح  اإلعالمية  والجوانب 

المجتمع.
الصياد  عــادل  الدكتور  قدم  كما 
رئيس قسم مكافحة األمراض بوزارة 
ــرًا بــشــأن  الــصــحــة مـــن جــهــتــه تـــقـــريـ
المعني  المستوى  الرفيع  االجتماع 
المكتسبة  المناعة  نقص  بفيروس 

ــاء عــدم  ــهـ »اإليـــــــدز« تــحــت عـــنـــوان »إنـ
المنعقد  اإليـــــدز«  إنــهــاء  الـــمـــســـاواة، 
خالل الفترة من 8 وحتى 10 يوليو 
والــذي  المرئي.  االتصال  عبر   2021
ــالــــه كـــلـــمـــة لــمــمــلــكــة  تـــضـــمـــنـــت أعــــمــ
بشأن  السياسي  واإلعـــالن  البحرين 
فــيــروس الــمــنــاعــة الــبــشــريــة واإليــــدز 
وإنــهــاء أوجـــه عــدم الــمــســاواة وسلك 
ــار الـــصـــحـــيـــح لـــلـــقـــضـــاء عــلــى  ــسـ ــمـ الـ

اإليدز بحلول عام 2030, إلى جانب 
العالمية  اإلستراتيجية  استعراض 
المقبلة  الخمس  للسنوات  لــإيــدز 
خالل  التأكيد  تم  وقــد   .2026-2021
ــازات الــتــي  ــ ــجــ ــ ــتــــمــــاع عـــلـــى اإلنــ االجــ
ــبـــحـــريـــن عــلــى  حــقــقــتــهــا مــمــلــكــة الـ
صــعــيــد تــنــفــيــذ الــخــطــط الــوطــنــيــة 
ــرض نـــقـــص الــمــنــاعــة  ــ لــمــكــافــحــة مـ
وأن  ــة  ــاصــ »اإليــــــــــــدز« خــ الـــمـــكـــتـــســـب 
المملكة كانت من الدول السباقة في 
تطبيق وتنفيذ العديد من األنظمة 
ــعــــات واإلســـتـــراتـــيـــجـــيـــات  ــتــــشــــريــ والــ
ــة والــــتــــي تـــتـــســـق وتــــتــــواءم  ــيـ ــنـ الـــوطـ
ــادرات  ــبـ ــمـ ــع الــخــطــط والـــــــرؤى والـ مـ
ختام  وفـــي  الـــشـــأن.   بــهــذا  العالمية 
الصحة  ــرة  ــ وزيـ تــقــدمــت  االجـــتـــمـــاع، 
بــخــالــص الــشــكــر والــتــقــديــر إلـــى كل 
لمكافحة  الوطنية  اللجنة  أعــضــاء 
متالزمة النقص المناعي المكتسب 
»اإليدز« - وتمنياتها لجميع األعضاء 
جهودهم  في  والــســداد  التوفيق  بكل 
ومـــبـــادراتـــهـــم الــمــبــذولــة والــمــقــدمــة 

ضمن مهام وأهداف اللجنة.
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} جاللة الملك خالل ا�ستقباله رئيس البعثة الدبلوماسية البحرينية لدى إسرائيل.

استقبل حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى في قصر الصافرية, 
الدبلوماسية  للبعثة  رئيسًا  بتعيينه  الملكي  المرسوم  صــدور  بمناسبة  الجالهمة  يوسف  خالد  السفير  أمــس، 

لمملكة البحرين لدى دولة إسرائيل، حيث تشرف بأداء القسم القانوني أمام جاللة الملك المفدى.
له  متمنيًا  للسفير،  السامية  توجيهاته  جاللته  وأبــدى  الجالهمة،  يوسف  خالد  السفير  جاللته  هنأ  وقد 

التوفيق لتعزيز رسالة البحرين النبيلة للسالم وقيم التسامح والتعايش السلمي المشترك.

ع���اه���ل ال����ب����اد ي�����س��ت��ق��ب��ل رئ���ي�������س ال��ب��ع��ث��ة 

ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة ال��ب��ح��ري��ن��ي��ة ل���دى اإ���س��رائ��ي��ل

الشيخ  أول  الــفــريــق  اجــتــمــع 
وزير  آل خليفة  راشــد بن عبداهلل 
محاربة  لجنة  رئــيــس  الــداخــلــيــة، 
ــرف ومـــكـــافـــحـــة اإلرهــــــــاب  ــطــ ــتــ الــ
وتمويله وغسل األموال أمس، مع 
خليفة  آل  علي  بــن  خالد  الشيخ 
وزيــر الــعــدل والــشــؤون اإلسالمية 
واألوقــاف، والسيد رشيد المعراج 
ــرف الــــبــــحــــريــــن  ــ ــــصــ ــافـــــظ مــ ــ ــــحـ مـ

المركزي.
وفـــي بــدايــة االجــتــمــاع، رحــب 
التعاون  مثمنا  بالحضور،  الوزير 
الــوزارات والجهات  والتنسيق بين 
ــي تــنــفــيــذ إجــــــــراءات  الــمــعــنــيــة فــ
وتمويل  األمــــوال  غــســل  مكافحة 
اإلرهــــــــاب، والـــتـــي تــعــتــبــر أولـــويـــة 
ــة فــــــي الــــعــــمــــل األمــــنــــي  ــيــ ــيــــســ رئــ
تنفيذ  فــي  يسهم  بما  والــوطــنــي، 
ــة الــمــعــتــمــدة،  ــيـ ــدولـ الــمــعــايــيــر الـ

المتابعة  تقرير  باعتماد  مشيدا 
ــانـــي لــمــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن فــي  ــثـ الـ
وتمويل  األمــــوال  غــســل  مكافحة 
بالمركز  البحرين  وفــوز  اإلرهـــاب، 
بــــازل  ــر  مــــؤشــ فــــي  ــــا  ــًي عــــربــ األول 
الــتــاســع لــمــعــدالت غسل األمـــوال 
 ،2020 أكــــتــــوبــــر  ــي  ــ فــ والـــــــصـــــــادر 

بــاإلضــافــة إلـــى الــتــقــديــر الــدولــي 
تقدم  مــن  الــبــحــريــن  لــمــا حققته 
تطوير  آليات  تنفيذ  في  ملحوظ 
االمتثال،  درجـــات  ورفــع  األنظمة 
وفقًا ألحدث مستجدات توصيات 
مجموعة العمل المالي الدولية.

تعمل  الــبــحــريــن  أن  ــاف  ــ وأضـ

ــذه  ــز هـ ــزيـ ــعـ ــى تـ ــلـ بـــشـــكـــل دائـــــــم عـ
في  عضويتها  خــالل  من  الجهود 
المالي لمنطقة  العمل  مجموعة 
الــشــرق األوســـط وشــمــال إفريقيا 
إدارة  وبتعيين   )MENAFATF(
وطنيًا  مــركــزًا  المالية  التحريات 
وغسل  اإلرهـــاب  تمويل  لمكافحة 

األموال.
ــاع  ــ ــ ــمـ ــ ــ ــتـ ــ ــ وتـــــــــــــم خـــــــــــــالل االجـ
بــــحــــث عـــــــدد مـــــن الــــمــــوضــــوعــــات 
بمكافحة  الــمــتــعــلــقــة  والــقــضــايــا 
ــوال  تــمــويــل اإلرهـــــاب وغــســل األمــ
التعاون  بتعزيز  الكفيلة  والسبل 
على  العمل  ــار  إطـ فــي  والتنسيق 
هذا  في  الوطنية  الجهود  تفعيل 

الشأن.
سلمان  الشيخ  اللقاء  حضر 
ــائـــب  نـ ــة  ــفـ ــيـ ــلـ خـ آل  عـــيـــســـى  ــن  ــ بــ
ــرف الــــبــــحــــريــــن  ــ ــــصــ ــافـــــظ مــ ــ ــــحـ مـ
ــيــــس لـــجـــنـــة وضـــع  الــــمــــركــــزي رئــ
األمــوال  غسل  مكافحة  سياسات 
ــاب، والــشــيــخــة مي  ــ وتــمــويــل اإلرهـ
آل خــلــيــفــة مــديــر  مــحــمــد  بـــنـــت 
ــوزارة  بــ الــمــالــيــة  الــتــحــريــات  إدارة 
عبدالرحمن  والــســيــد  الــداخــلــيــة، 
للرقابة  التنفيذي  المدير  الباكر 
على المؤسسات المالية بمصرف 

البحرين المركزي.

ا�صتقبل وزير العدل ومحافظ الم�صرف المركزي

وزير الداخلية يثمن التعاون بين الوزارات في مكافحة غ�سل الأموال وتمويل الإرهاب

} وزير الداخلية خالل لقاء وزير العدل ومحافظ م�سرف البحرين.

} وزيرة ال�سحة خالل االجتماع.

وزيرة ال�سحة تتراأ�س اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة متازمة نق�س المناعة

العمل السيد جمال  التنفيذي لهيئة تنظيم سوق  الرئيس  استقبل 
السيد  البحرين  مملكة  لدى  الهند  جمهورية  سفير  العلوي  عبدالعزيز 
في  لــبــالده  جــديــًدا  سفيًرا  تعيينه  بمناسبة  وذلــك  شريفاستاف،  بيوش 

المملكة.
في مستهل االجتماع هنأ الرئيس التنفيذي السفير بتعيينه متمنيا 
الـــذي تلعبه البعثات  ـــدور  الـ بــأهــمــيــة  نـــوه  الــتــوفــيــق فــي مــهــامــه، كــمــا  لــه 
الدبلوماسية في التعاون مع الجهات الحكومية لتوعية العمالة الوافدة 

بحقوقها وواجباتها وباألنظمة والقوانين التي يجب مراعاتها.
وبحث العلوي -خالل االجتماع- أوضاع العمالة من الجالية الهندية 
لالرتقاء  المملكة  تبذلها  التي  الجهود  البحرين، مستعرًضا  مملكة  في 
الــذي  الــكــبــيــر  بـــالـــدور  مــشــيــًدا  ــدة،  ــوافـ الـ للعمالة  الــعــمــل  بيئة  بــمــســتــوى 
تضطلع به العمالة الهندية في مختلف القطاعات واألنشطة التجارية 

واالقتصادية في المملكة.
البحرين  مملكة  تبديه  الــذي  باالهتمام  السفير  أشــاد  جانبه،  مــن 
للعمالة الوافدة والهندية على وجه الخصوص، مثمًنا إجراءات المملكة 
فيروس  جائحة  بــدء  منذ  الــوافــدة  للعمالة  المتكاملة  الــرعــايــة  بتوفير 

والتنسيق  التعاون  على  السفارة  حــرص  شريفاستاف  أكــد  كما  كــورونــا. 
األصعدة  كافة  على  المملكة  فــي  المعنية  والجهات  الهيئة  مــع  الوثيق 
المعتمدة  القوانين  تنظمه  ما  بحسب  الهندية  بالجالية  يختص  فيما 

بمملكة البحرين. 

رئي��س »�س�وق العم�ل« يبح�ث م�ع ال�س�فير الهن�دي اأو�س�اع العمال�ة الهندي�ة

} رئي�س �سوق العمل خالل لقاء ال�سفير الهندي.

ــر  ــيــ ــو الـــمـــلـــكـــي األمــ ــمــ ــــب الــــســ ــاحـ ــ ــى صـ ــقـ تـــلـ
رئيس  الــعــهــد  ولـــي  آل خليفة  حــمــد  بــن  ســلــمــان 
فوزية  السيدة  مــن  تهنئة  برقية  الــــوزراء  مجلس 
رفعت  الــنــواب،  مجلس  رئيسة  زينل  عبداهلل  بنت 
فــيــهــا خــالــص الــتــهــانــي والــتــبــريــكــات إلــــى ســمــوه 
بمناسبة اليوم الدولي للعمل البرلماني، مشيدًة 
في  البحرين  لمملكة  تحققت  التي  بــاإلنــجــازات 
حضرة  بقيادة  الشاملة  التنموية  المسيرة  ظــل 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
عاهل البالد المفدى، منوهًة بما تبذله الحكومة 
تعد  والتي  التشريعية  للسلطة  مستمر  دعم  من 
ــــرص ســـمـــوه عـــلـــى أن تــكــون  ــيـــل عـــلـــى حـ خـــيـــر دلـ
مملكة البحرين نموذجا ناجحًا من نماذج الدول 
الــمــتــقــدمــة مــن خـــالل مــا تــشــهــده الــبــحــريــن من 
سلسلة مشاريع تطويرية مهمة تم إنجازها على 
مختلف األصعدة وتحمل بصمات رؤية الحكومة 

المستقبلية لخدمة المملكة.
وأكدت رئيسة مجلس النواب حرص مجلس 
النواب على مواصلة التعاون القائم والمعهود بين 
لكل  تحقيقًا  والتنفيذية  التشريعية  السلطتين 
ما فيه الخير والنماء والتقدم للوطن والمواطن، 
داعـــيـــًة الــمــولــى عــز وجـــل أن يــنــعــم عــلــى صاحب 
الــوزراء  رئيس مجلس  العهد  ولي  الملكي  السمو 

البحرين  ولــمــمــلــكــة  والــســعــادة  الــصــحــة  بــمــوفــور 
مزيدا من التقدم واالزدهار.

كــمــا تــلــقــى صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــر 
رئيس  الــعــهــد  ولـــي  آل خليفة  حــمــد  بــن  ســلــمــان 
الــوزراء، برقية تهنئة من السيد علي بن  مجلس 
بمناسبة  الــشــورى  مجلس  رئيس  الصالح  صالح 

ذكرى اليوم الدولي للعمل البرلماني.
الــشــورى عــن خالص  رئــيــس مجلس  وأعــــرب 
الملكي  السمو  صاحب  إلــى  والتبريكات  التهاني 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بهذه المناسبة، 
وعن عظيم شكره وتقديره لسموه للتعاون المثمر 
والتنفيذية،  التشريعية  السلطتين  بين  والبناء 
والذي عكس توجيهات سموه المخلصة لالرتقاء 
المجاالت  فــي  بها  والــنــهــوض  البحرين  بمملكة 
ولي  الملكي  السمو  بــدعــم صــاحــب  ــاد  وأشـ كــافــة. 
العهد رئيس مجلس الوزراء لتعزيز التعاون بين 
نتاجه  جــاء  والــذي  الـشورى،  ومجـلس  الحكومة 
فــي تحقيق  الــتــي تصب  اإلنـــــجــازات،  مــن  العديد 
أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة 
صــاحــب الــجــاللــة عــاهــل الــبــالد الــمــفــدى، ســائــاًل 
الـمولى عز وجل أن يحفظ سموه وأن يسدد على 
الغالي  الوطن  يحفظ  وأن  خطاه،  الخير  طريق 

ويديم نعمة األمن واألمان والعز والرخاء. 

برقيت���ي يتلق���ى  ال���وزراء  رئي����س  العه���د  ول���ي 

وال�س���ورى الن���واب  مجل�س���ي  رئي�س���ي  م���ن  تهنئ���ة 

ــث حـــــــضـــــــرة صــــاحــــب  ــ ــعــ ــ بــ
ــمــــد بــن  ــلــــك حــ ــمــ الــــجــــاللــــة الــ
ــل  ــاهـ عـ ــفــــة،  ــيــ ــلــ خــ آل  عـــيـــســـى 
الــمــفــدى، بــرقــيــة تهنئة  الــبــالد 

الــرئــيــس فليكس  فــخــامــة  ــى  إلـ
جمهورية  رئيس  تشيسكيدي، 
وذلــك  الديمقراطية،  الكونغو 
بـــمـــنـــاســـبـــة ذكـــــــــرى اســـتـــقـــالل 

بــــــــالده،  أعــــــرب جـــاللـــتـــه فــيــهــا 
له  وتمنياته  تهانيه  أطيب  عن 
بموفور الصحة والسعادة بهذه 

المناسبة الوطنية. 

المل�ك يهن�ئ رئي��س الك�ون��غو ب��ذكرى ال�ست��قال

الملك حمد  الــجــاللــة  تلقى حــضــرة صــاحــب    
برقية  الــمــفــدى  الــبــالد  ملك  خليفة  آل  عيسى  بــن 
مجلس  رئيسة  زينل  عبداهلل  بنت  فوزية  من  تهنئة 
النواب، رفعت فيها إلى مقام جاللته السامي خالص 
للعمل  الدولي  اليوم  بمناسبة  والتبريكات  التهاني 
البرلماني، مشيدًة باإلنجازات التي تحققت لمملكة 
البحرين في ظل قيادة جاللة الملك المفدى ودعم 
جاللته الكبير ورعايته الكريمة للسلطة التشريعية 
منذ انطالق المسيرة اإلصالحية التنموية الشاملة 
والمستدامة، والتي شكلت نقلة نوعية في المسيرة 
الديمقراطية في مملكة البحرين، من خالل تبنيها 
التي  والمؤسسات  القانون  دولة  تعزز  التي  المبادئ 

بنيت على أسس دستورية عصرية وحضارية.
أن  البرقية  فــي  الــنــواب  مجلس  رئيسة  وأكـــدت 
العمل  ميثاق  عن  المنبثقة  الدستورية  التعديالت 
الوطني دشنت عهًدا جديًدا من اإلصالح السياسي 
ــي إطــــــار الــمــلــكــيــة الـــدســـتـــوريـــة  والـــديـــمـــقـــراطـــي فــ
العدالة  من  أســس  على  القانون  وســيــادة  العصرية، 
على  ينعم  أن  وجــل  عــز  المولى  داعــيــًة  والشفافية، 
والــســعــادة  الصحة  بــمــوفــور  الــمــفــدى  الملك  جــاللــة 

ولمملكة البحرين مزيد من التقدم واالزدهار.
كــمــا تــلــقــى حـــضـــرة صـــاحـــب الـــجـــاللـــة الــمــلــك 
المفدى  الــبــالد  عــاهــل  خليفة  آل  عيسى  بــن  حمد 
بــرقــيــة تــهــنــئــة مـــن عــلــي بـــن صــالــح الــصــالــح رئــيــس 
مــجــلــس الــــشــــورى بــمــنــاســبــة ذكـــــرى الـــيـــوم الـــدولـــي 
الــشــورى  مجلس  رئــيــس  وأعـــرب  البرلماني.  للعمل 
عن خالص التهاني والتبريكات إلى المقام السامي 

لجاللة الملك المفدى بهذه المناسبة، وعن جزيل 
الشكر وعظيم العرفان على اهتمام جاللته الدائم 
ومتابعته المستمرة ألعمال مجلس الشورى بهدف 
البحرين  مملكة  ومــصــلــحــة  خــيــر  فــيــه  مــا  تحقيق 
وشــعــبــهــا الــكــريــم، ومــواصــلــة الــنــهــج الــديــمــقــراطــي، 
في  والتحديث  والتطوير  والتنمية  الخير  ومسيرة 

العهد الزاهر لجاللته.
العالم  أن احتفال  الشورى  وأكد رئيس مجلس 
بــالــدور المحوري  اعــتــراًفــا دولــًيــا  الــيــوم يمثل  بــهــذا 
ركائز  أهــم  أحــد  باعتبارها  البرلمانات  تلعبه  الــذي 
الديمقراطية، حيث يبرز دور البرلمانات من خالل 
سن التشريعات والقوانين التي تسهم بشكل كبير في 
تحقيق أهداف التنمية المستدامة، معاهًدا جاللة 
الــمــلــك الــمــفــدى عــلــى مــواصــلــة الــعــمــل بــكــل أمــانــة 
الديمقراطية،  أسس  لتكريس  وإخــالص  ومسؤولية 
أجل  مــن  المالئمة  والتشريعات  السياسات  ووضــع 
والـــرخـــاء في  االســتــقــرار  وتــرســيــخ  والتنمية  الــبــنــاء 
المشترك  التعايش  مبدأ  وتعزيز  البحرين  مملكة 
والتسامح واأللفة والمحبة، من أجل رص الصفوف 
وتلبية  اعتبار  كل  فوق  الوطنية  المصلحة  وتقديم 
لطموحات شعب البحرين نحو المزيد من التطور 
ــاري تــحــقــيــقــا لــمــســتــقــبــل أفــضــل  ــدم الـــحـــضـ ــقـ ــتـ والـ
لألجيال القادمة، سائاًل المولى أن يحفظ صاحب 
الجاللة ويديم على جاللته نعمة الصحة والعافية، 
وأن يحفظ البحرين وشعبها ويحقق لها ما تصبو 
الـــقـــيـــادة الحكيمة  ــزة ورخـــــاء فـــي ظـــل  إلـــيـــه مـــن عــ

لجاللته.

مجل�س��ي رئي�س��ي  م��ن  تهنئ��ة  برقيت��ي  يتلق��ى  المل��ك 

البرلماني للعمل  الدولي  اليوم  بمنا�سبة  النواب وال�سورى 



الملكي  الــســمــو  أكـــد صــاحــب 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
الوزراء  العهد رئيس مجلس  ولي 
الصحية  الــمــنــظــومــة  تــطــويــر  أن 
الوطنية مستمر لضمان جودتها 
وتــحــقــيــق اســتــدامــتــهــا وقــدرتــهــا 
على االستجابة للمستجدات في 
مــخــتــلــف الـــظـــروف والــتــحــديــات، 
االهــتــمــام بصحة  أن  منطلق  مــن 
ــات  ــ ــويــ ــ اإلنــــــســــــان أحـــــــد أهـــــــم أولــ
الــتــنــمــيــة الــبــشــريــة، وأشــــار سموه 
إلــــى أن جــائــحــة فـــيـــروس كــورونــا 
تكامل  أهمية  بينت  »كــوفــيــد-19« 
الــمــنــظــومــة الــصــحــيــة الــوطــنــيــة 
القائمين  البحرين  أبناء  وكفاءة 
التي  الطبية  الطواقم  من  عليها 
التفاني  في  األروع  المثل  قدمت 
والــتــضــحــيــة ووّثـــقـــت فــي الــذاكــرة 
ستكون  نــجــاٍح   قصص  الوطنية 

دروسًا ملهمة لألجيال.
ــدى لــقــاء ســمــوه  ــاء ذلـــك لـ جـ
ــد الـــفـــريـــق طــبــيــب  ــُعـ ــــس عــــن بـ أمـ
ــبــــداهلل آل  الـــشـــيـــخ مــحــمــد بــــن عــ
األعــلــى  المجلس  رئــيــس  خليفة 
الوطني  الــفــريــق  رئــيــس  للصحة 
كورونا  لفيروس  للتصدي  الطبي 
بنت سعيد  وفــائــقــة  )كــوفــيــد-19( 
ومجلس  الصحة،  وزيــرة  الصالح 
الصحية  الــرعــايــة  مـــراكـــز  أمـــنـــاء 

ــرب ســمــوه عن  ــة، حــيــث أعــ ــيـ األولـ
من  المبذولة  بالجهود  االعــتــزاز 
الصحية  الــخــدمــات  تــوفــيــر  أجـــل 
بــــأفــــضــــل جــــــــودة وأعـــــلـــــى كــــفــــاءة 
ألفـــــراد الــمــجــتــمــع وبــخــاصــة في 
الــــــظــــــروف االســـتـــثـــنـــائـــيـــة الـــتـــي 
كــورونــا  فــيــروس  جائحة  فرضتها 

ومــا تتطلبه مــن خــدمــات صحية 
وعـــاجـــيـــة تــتــفــاعــل بــشــكــل دائـــم 

وفعال مع المستجدات.
كـــمـــا نــــــوه ســــمــــوه بـــالـــجـــهـــود 
تنفيذ  عــلــى  للقائمين  الــمــقــدرة 
أمر سموه بتقديم الخدمات على 
مدار 24 ساعة في 9 مراكز صحية 

المملكة،  في مختلف محافظات 
ــرار فــي  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــوه االسـ ــمــ مـــــؤكـــــدًا ســ
تستهدف  الــتــي  الــمــبــادرات  تبني 
الصحية  الرعاية  تطوير خدمات 
ــم  ــ الـــمـــقـــدمـــة لـــلـــمـــواطـــنـــيـــن ودعـ
المجلس  مــن  المبذولة  الجهود 
األعلى للصحة بالتعاون مع وزارة 

الصحة في هذا الجانب.
وفــــيــــمــــا أعــــــــــرب ســـــمـــــوه عــن 
الـــشـــكـــر والـــتـــقـــديـــر لــلــمــواطــنــيــن 
من  قــدمــوه  مــا  عــلــى  والمقيمين 
حــــس مــــســــؤول ودعـــــــم مـــتـــواصـــل 
لــلــجــهــود الــوطــنــيــة فــي الــتــصــدي 
االلــتــزام  مواصلة  عبر  للفيروس 

واإلقبال  االحترازية  بــاإلجــراءات 
عــلــى الــتــطــعــيــم، فــقــد أكـــد سموه 
وروح  البحرين  أبناء  بعزيمة  أنــه 
ــوعــــي ســتــتــجــاوز  الــمــســؤولــيــة والــ
الــمــمــلــكــة مــخــتــلــف الـــتـــحـــديـــات 

والظروف.
وقـــــد رفـــــع رئـــيـــس الــمــجــلــس 

األعـــلـــى لــلــصــحــة رئــيــس الــفــريــق 
ــي لـــلـــتـــصـــدي  ــ ــبـ ــ ــطـ ــ ــي الـ ــ ــنــ ــ ــوطــ ــ الــ
ــيــــد-19(  لـــفـــيـــروس كــــورونــــا )كــــوفــ
ووزيـــــرة الــصــحــة ومــجــلــس أمــنــاء 
األولية  الصحية  الــرعــايــة  مــراكــز 
شـــكـــرهـــم وتــــقــــديــــرهــــم لــصــاحــب 
رئيس  العهد  ولي  الملكي  السمو 

مجلس الوزراء على اهتمام سموه 
يــتــعــلــق بصحة  بــكــل مـــا  ــم  ــدائــ الــ
سموه  ودعــم  وسامته،  المواطن 
الــمــســتــمــر لــتــطــويــر الــمــنــظــومــة 
الصحية، مؤكدين أن هذا الدعم 
دافٌع لبذل المزيد من العطاء في 

خدمة الوطن والمواطن.
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ال���ق���ائ���م���ون على  ال��ب��ح��ري��ن  اأب����ن����اء  ال���������وزراء:  رئ��ي�����س  ال��ع��ه��د  ول����ي 

وال��ت��ف��ان��ي ال���ك���ف���اءة  ف���ي  الأروع  ال��م��ث��ل  ق���دم���وا  ال�����ص��ح��ي��ة  ال��م��ن��ظ��وم��ة 

} سمو ولي العهد رئيس الوزراء خال لقاء رئيس مجلس األعلى للصحة ووزيرة الصحة.

 

تــــــــرأس صــــاحــــب الـــســـمـــو 
ــيــــر ســـلـــمـــان بــن  الــمــلــكــي األمــ
العهد  ولـــي  خليفة  آل  حــمــد 
ــــس الـــــــــــــــوزراء  ــلـ ــ ــجـ ــ رئـــــــيـــــــس مـ
العليا  للجنة  الـــ22  االجتماع 
والــذي  العمراني  للتخطيط 

عقد عن ُبعد.
»أخبار سمو  وذكــر حساب 
العليا  اللجنة  أن  العهد«  ولي 
ناقشت  العمراني  للتخطيط 
ــات  ــوعــ ــوضــ ــمــ ــدات الــ ــجــ ــتــ ــســ مــ
العقارات  بتصنيف  المتعلقة 
ــع، كــمــا  ــ ــاريـ ــ ــشـ ــ ــمـ ــ وطــــلــــبــــات الـ
اســـتـــعـــرضـــت الــلــجــنــة الــعــلــيــا 
لــــلــــتــــخــــطــــيــــط الـــــعـــــمـــــرانـــــي 
لمشروع  العامة  المخططات 
الــمــديــنــة الــريــاضــيــة وســاحــل 

خليج البحرين.

ت�صتعر�س  ال�����ع�����م��ران��ي«  ل��ل��ت�����خ�����ط�����ي��ط  »ال��ع��ل��ي��ا 

الريا�صية ال��م��دي��ن��ة  ل��م�����ص��روع  ال��ع��ام��ة  ال��م��خ��ط��ط��ات 

وزارة  ــرص  حــ مـــن  انـــطـــاقـــا 
ــبـــحـــريـــن  ــة بـــمـــمـــلـــكـــة الـ ــحــ الــــصــ
الــكــوادر من  وتشجيع  دعــم  على 
األطـــبـــاء الــبــحــريــنــيــيــن لــجــائــزة 
 2022 لـــعـــام  الـــعـــربـــي  الـــطـــبـــيـــب 
والذي يأتي تكريمًا لألطباء من 
المتميزة  اإلســهــامــات  أصــحــاب 
عــرفــانــًا بــجــهــودهــم وعــطــاءاتــهــم 
فـــي خـــدمـــة اإلنــســانــيــة وخــدمــة 
ــم تــشــكــيــل لــجــنــة  الـــمـــجـــتـــمـــع، تــ
بـــــالـــــوزارة لــتــلــقــي الــتــرشــيــحــات 
ــا، وذلـــــــــــك بـــحـــســـب  ــهــ ــمــ ــيــ ــيــ ــقــ وتــ
الـــشـــروط والــمــعــايــيــر الــمــحــددة 
الجائزة  هــذه  وتــهــدف  المعلنة، 
ــوء عـــلـــى دور  ــ ــــضـ الـ ــاء  ــ ــقـ ــ إلـ إلــــــى 
األطباء القيادي ضمن منظومة 
الــــعــــمــــل الـــــعـــــربـــــي الـــمـــشـــتـــرك 
المتعلقة  للتحديات  للتصدي 
الـــدول  فــي  وبالتنمية  بالصحة 
العربية، وتشجيعًا لألطباء على 
ــهـــم وتــقــديــم أفــضــل  تــطــويــر أدائـ
خـــدمـــة طــبــيــة والـــمـــشـــاركـــة فــي 
التطوعية  والــمــبــادرات  األعــمــال 
الطبيب  والخيرية على مستوى 

العربي.
ــذا الـــــــدور  ــ ــهـ ــ واســــتــــكــــمــــاال لـ
التنموي المهم واستمرارا لدعم 
ــوادر الــطــبــيــة فــــي مــخــتــلــف  ــ ــكـ ــ الـ
المجاالت والتخصصات الطبية 
للترشح وفرصة نيل هذه الجوائز 
صباح  الصحة  بــــوزارة  اجتمعت 
يوم الخميس الموافق 25 يونيو 
تشكيلها  تم  التي  اللجنة   2021
ــبــــاء الــمــرشــحــيــن  الخـــتـــيـــار األطــ
لــجــائــزة الــطــبــيــب الــعــربــي لــعــام 
جليلة  الــدكــتــورة  برئاسة   ،2022
التنفيذي  الرئيس  جــواد  السيد 
لمراكز الرعاية الصحية األولية 
وبــحــضــور مــمــثــلــيــن عـــن كـــل من 
ــة، والـــخـــدمـــات  ــامــ ــعــ الـــصـــحـــة الــ
الــطــبــيــة الــمــلــكــيــة، ومــســتــشــفــى 
الجامعي، ومجمع  الملك حمد 
الطب  وكلية  الطبي،  السلمانية 
ــيــــج الــــعــــربــــي،  ــلــ ــعــــة الــــخــ ــامــ بــــجــ

وجمعية األطباء البحرينية.
وبـــــهـــــذه الـــمـــنـــاســـبـــة أكـــــدت 
الـــدكـــتـــورة جــلــيــلــة الــســيــد خــال 
اإلقــبــال  أهمية  اللجنة  اجتماع 
المشاركة من قبل األطباء  على 
في  البحرينية  الطبية  والــكــوادر 
السنوية  والجائزة  الفرصة  هذه 
بما يعكس مدى االهتمام بدعم 
ــاءات الـــوطـــنـــيـــة ومــنــحــهــا  ــفــ ــكــ الــ
مثل  لنيل  التقدم  أمــام  الفرصة 
المستوى،  العالية  الجوائز  هذه 
ــي تـــجـــســـد مــــــدى اهـــتـــمـــام  ــ ــتـ ــ والـ
بدعم  البحرين  مملكة  حكومة 
األطــبــاء والــدفــع بهم فــي اتجاه 
ــازات  ــجــ تــحــقــيــق مـــزيـــد مـــن اإلنــ
الـــمـــشـــرفـــة عـــلـــى الــمــســتــويــيــن 

اإلقليمي والعالمي.
ــورة جــلــيــلــة  ــتــ ــدكــ  وأكـــــــدت الــ
الـــســـيـــد جــــــــواد مــــــدى الـــرعـــايـــة 
واالهـــتـــمـــام الــكــبــيــريــن الــلــذيــن 
ــوادر الــطــبــيــة  ــكــ تــحــظــى بــهــمــا الــ
المملكة  فــي  الصحي  بالقطاع 
من قبل القيادة الحكيمة بقيادة 
الملك  الجالة  صاحب  حضرة 
خــلــيــفــة  آل  ــيـــســـى  عـ بـــــن  حـــمـــد 

وبمساندة  المفدى  الباد  ملك 
األمــيــر  الملكي  الــســمــو  صــاحــب 
ولي  آل خليفة  سلمان بن حمد 
ــوزراء,  الــعــهــد رئــيــس مــجــلــس الــــ
ــى أهــمــيــة الــمــشــاركــة  مـــشـــيـــرًة إلــ
فـــي الــتــرشــح مـــن قــبــل األطـــبـــاء 
من الكوادر الطموحة لرفع اسم 
مثل  في  عاليًا  البحرين  مملكة 

هذه المحافل.
ــورة جــلــيــلــة  ــتــ ــدكــ ــت الــ ــوهــ ونــ
ــة  ــعـ ــابـ ــتـ ــمـ ــد بــــالــــدعــــم والـ ــيــ ــســ الــ
جانب  من  المقدمة  المتواصلة 
اإلدارة العليا بوزارة الصحة، على 
رأسها األستاذة فائقة بنت سعيد 
الصالح وزيرة الصحة، والدكتور 
وليد المانع وكيل وزارة الصحة، 
مشاركة  تشجيع  على  والحرص 
الجائزة،  لهذه  للترشح  األطباء 
الــلــجــنــة  إلــــى أن مـــهـــام  مـــشـــيـــرًة 
الــتــي قــد شكلت فــي وقــت سابق 
بــقــرار صــادر عــن وزيـــرة الصحة، 
للجائزة  الترشح  استام طلبات 
عــلــى أن يــتــم اســتــيــفــاء بــيــانــات 
العربية،  باللغة  الــتــرشــح  طــلــب 
المدعمة  اإلنـــجـــازات  ذكـــر  ويــتــم 

مع  للترشح،  الــازمــة  بــالــوثــائــق 
والسيرة  شخصية  صـــورة  إرفـــاق 

الذاتية للمترشح.
ــة  ــنــ ــجــ ــلــ كــــــمــــــا ســــــتــــــقــــــوم الــ
لها  المقدمة  الطلبات  بــدراســة 
مـــن الــمــتــرشــحــيــن والـــتـــأكـــد من 
والــشــروط  الــبــيــانــات  استيفائها 
وإعــداد ملف  للقبول،  المطلوبة 
الــتــأكــد  يـــتـــم  إذ  ــتـــرشـــح،  مـ لـــكـــل 
علمي  تأثير  ذو  المرشح  أن  من 
الصحية  الــمــؤســســة  فــي  صــحــي 
يـــكـــون  وأن  بــــهــــا،  ــعـــمـــل  يـ الــــتــــي 
المرشح صاحب تجربة متميزة 
تأثير  ولــه  الــصــحــي،  فــي مجاله 
الــطــاقــم  خــدمــات  تحسين  عــلــى 
الطبي والمجتمع وعلى التنمية 

الصحية بكافة جوانبها.
وكــــــــانــــــــت لــــجــــنــــة »جــــــائــــــزة 
ــة  ــعـ ــابـ ــتـ ــيــــب الـــــعـــــربـــــي« الـ ــبــ الــــطــ
الــعــرب  الــصــحــة  وزراء  لمجلس 
قــد أعــلــنــت الــفــائــزيــن بــالــمــراكــز 
ــتـــي منحت  والـ ــى  ــ الـــثـــاثـــة األولــ
لكل من جمهورية مصر العربية 
ودولة اإلمارات العربية المتحدة 
البحرين وقد خصصت  ومملكة 
تــم  إذ  المتنافسين,  ألفــــضــــل 
العلوي  إبتسام  الدكتورة  اختيار 
من ضمن 5 مرشحين من مملكة 
البحرين اختارتهم جامعة الدول 
الطبيب  جـــائـــزة  لــنــيــل  الــعــربــيــة 
الــعــربــي، وتــضــاف هـــذه الــجــائــزة 
والحافل  المشرف  السجل  إلــى 
بـــالـــنـــجـــاحـــات الــــــــذي يــحــصــده 
المجال الصحي في ظل الدعم 
والتوجيهات  الكريمة  والــرعــايــة 
السديدة والدعم الامحدود من 
للقطاع  الــرشــيــدة  الــقــيــادة  قــبــل 
ــوادر الــطــبــيــة في  ــكــ الــصــحــي والــ
األمثل  االرتــقــاء  تحقيق  سبيل 
ومستوى  الصحية  بالمنظومة 
جودة وكفاءة الخدمات الصحية 
والــعــاجــيــة الــتــي يــقــدمــهــا هــذا 
الــقــطــاع الــحــيــوي لــلــمــواطــنــيــن 

والمقيمين بمملكة البحرين. 

ف���ت���ح ب�����اب ا����ص���ت���ام ط���ل���ب���ات ال���ت���ر����ص���ح ل��ج��ائ��زة 

ال��ط��ب��ي��ب ال���ع���رب���ي اأم���������ام الأط�������ب���اء ال��ب��ح��ري��ن��ي��ي��ن

} سمو ولي العهد رئيس الوزراء خال االجتماع.

ــت مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن االجـــتـــمـــاع  ــرأســ تــ
الـــتـــاســـع عــشــر لــلــجــنــة الـــدائـــمـــة لــمــســؤولــي 
إدارات التشريع بدول مجلس التعاون لدول 
الخليج العربية، الذي عقد أمس عبر تقنية 

االتصال المرئي.
ــرأي  ــ افــتــتــح رئـــيـــس هــيــئــة الــتــشــريــع والـ
القانوني المستشار نواف بن عبداهلل حمزة 
التشريع،  إدارات  بوفود  بالترحيب  االجتماع 
أن يسهم هذا االجتماع في تحقيق  متمنيًا 
ــادة دول مــجــلــس الــتــعــاون لــدول  تــطــلــعــات قــ
الخليج العربية، واألهداف التي أنشئت من 
أجلها هذه اللجنة من قبل المجلس الوزاري 

الخليجي في مارس 2010.
ــرأي  وأوضــــح رئــيــس هــيــئــة الــتــشــريــع والــ
الــقــانــونــي أن االجــتــمــاع بــحــث فـــي أجــنــدتــه 
ثـــاثـــة مـــوضـــوعـــات رئـــيـــســـيـــة، وتــتــمــثــل فــي 

استراتيجية عمل اللجنة الدائمة لمسؤولي 
إدارات التشريع بدول المجلس، وبحث نتائج 
بمراجعة  المكلف  العمل  فريق  اجتماعات 
مــشــاريــع األنــظــمــة )الـــقـــوانـــيـــن( الــمــوحــدة، 
)الشؤون  العامة  لألمانة  مقترح  عن  فضًا 
الــتــشــريــعــيــة والــقــانــونــيــة( بــمــد اخــتــصــاص 
التشريع  إدارات  لمسؤولي  الدائمة  اللجنة 

بدول المجلس. 
رئيس  هــنــأ  االفــتــتــاحــيــة،  كلمته  وخـــال 
المستشار  القانوني  والـــرأي  التشريع  هيئة 
تعيينه  بمناسبة  الــســويــدي  نــاصــر  ســلــطــان 
أمينًا عامًا مساعدا لمجلس التعاون للشؤون 
التشريعية والقانونية والذي يحضر بصفته 

ممثًا عن األمانة العامة. 
وتهدف اللجنة الدائمة إلدارات التشريع 
بين  التشريعي  التعاون  وتعميق  تقوية  إلــى 

وتــبــادل  الــمــجــلــس،  بــــدول  الــتــشــريــع  إدارات 
الخبرات التشريعية من خال عقد الندوات 
بين  الــزيــارات  وتبادل  المشتركة  التشريعية 
بـــدول  الــتــشــريــع  إدارات  ــاء  وأعـــضـ مــســؤولــي 
المجلس، والمشاركة والمساهمة مع الجهات 
الــمــعــنــيــة والــمــخــتــصــة فـــي تــنــســيــق مــواقــف 
التشريعي  المجال  في  المجلس  دول  ورؤى 
العربية  والمنظمات  المحافل  في  المطروح 
والــــدولــــيــــة، فـــضـــًا عـــن الــعــمــل عــلــى تــبــادل 

الوثائق التشريعية بين دول المجلس. 
وشاركت هيئة التشريع والرأي القانوني 
بوفد برئاسة نائب رئيس الهيئة المستشارة 
خليفة،  آل  عبدالوهاب  بنت  مريم  الشيخة 
الــتــشــريــع  إدارة  مــــديــــر  بـــأعـــمـــال  ــم  ــائــ ــقــ والــ
ــدة الـــرســـمـــيـــة الـــمـــســـتـــشـــار مــحــمــد  ــريــ ــجــ والــ

عبدالرحمن. 

بحث نتائج فريق عمل مراجعة القوانين الموحدة

الم�صت�صار نواف حمزة يراأ�س اجتماع اإدارات الت�صريع الخليجي

} جانب من اجتماع إدارات التشريع الخليجي.

} اجتماع اللجنة التنسيقية.

»التن�صيقية« تناق�س م�صتجدات التعامل مع فيرو�س كورونا
آل خليفة  بن حمد  األمير سلمان  الملكي  السمو  تــرأس صاحب 
 386 الـ  التنسيقية  اللجنة  اجتماع  الــوزراء  رئيس مجلس  العهد  ولي 

والذي عقد عن بعد.

وذكر حساب »أخبار سمو ولي العهد« أن اللجنة التنسيقية ناقشت 
ــراءات  واإلجـ »كــوفــيــد19«  كــورونــا  فيروس  مع  التعامل  آخــر مستجدات 

المتعلقة بذلك. 
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آل  بن عيسى  الملك حمد  إلى سّيدي جاللة  مهداة  قصيدة 
مع  وتجاوبا  لجاللته،  معّبرة  بصورة  تأثرا  قلبي  خّطها  خليفة.. 
كلمة شكر وجهها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة إلى والده 

بكل حب، ونجاح في قمة إيفرست.

)يابوي: شكرا( قالها سيٍف على الّشيمه يجود
)شكرا( وسط كّفه يداريها ويكرم مّدها

ناصر لمحنا مْنك )شكرا( غيم هّماله ورود
باقات هّلت من سما اإلحساس تنثر وّدها

)شكرا( سمعناها قصيده مْنك توفي بالعهود
عّديتها.. ويازين بّرك يوم زّين عّدها

شكرا حمد.. من ساس عّزك لي سماك إبالحدود
ماتنطفي شمٍس وقلب الكون يطلب وّدها

شعبك يحبك ياحمد واللي مَلك شعبه يسود
وإنت الثريا مْنك سادت ياحمد من قّدها؟

ياصورتك في موترك.. كّنك على العليا تقود
خيل المعّزه.. والبصيره فيك تطوي مّدها
كّلك يقول إنك ملك ياهيبٍة فيها شهود
تشهد بأنك ماُخلقت إال ل ُملٍك شّدها

أحييت عصر الحسن وإحسانك عليه اليوم زود
ع عّدها دهشة سنينك ال لفى حسنك تضيَّ

يلبْسك ثوب الشهد وإال العود ينضح دهن عود؟
لونه تباهى مْنك يازين الفعول وِجّدها

يسراك تلبس ساعتك؟ أو ساعتك تلبس وفود
إمن المكارم واليمين إبال حساب إتمّدها

إقلط تقهوى من قصيدي ياعطر ثوب الجدود
ها ياعود معطي جمرة شماغه على ماودَّ

طيٍب وما كل عود عْنه بهاالزمن ينقال عود
ها إال ملكنا في رخى األيام وإال ِشدَّ

أليام مّدت يّدها لك شافت إعزومك عضود
وأقبل على صيد العال شيهان جّمل يّدها

جاوبت كل األسئلة يوم إمتحن صبرك حشود
ها إمن الُكرب داويت داها بالدواهي والدُّ

ياطيب وجٍه والسماحة تطلق إحجاجه وعود
توفي وإلى جات الظروف بحاجٍة مارّدها

شفنا جهودك ياحمد تعلى على كل الجهود
وإن صّكت أمواس الحرار البيض يطَرب هّدها
في قمة إفرست اعتليت بصوت عزمك للفهود

ضّمة أبو.. هّمة ملك.. قوة سرت في سّدها
ثارت عزايم حلمهم وعٍد تبّين في الردود
نظرة ملك عينه عن عيون القمم مالّدها
هاذي مناة عيالنا واتحققت فعل إمحمود

ردد صداها عالم اإلنجاز يوم إيعّدها
نقولها مبروك واختالت مشاعرنا جنود
فّزت من أقصى وّدنا قاٍف تساَبق َرّدها

} جاللة الملك.

������ش�����ك�����را ح���م���د 

ظما الوجدان
موزة عبداهلل املنصوري

قـــــام فــــريــــق الـــمـــســـح الـــمـــيـــدانـــي لــلــســكــن 
الـــجـــمـــاعـــي الـــمـــشـــتـــرك لـــلـــعـــمـــالـــة الـــــوافـــــدة 
بالمحافظة الشمالية برئاسة نائب المحافظ 
يرافقه  الــدوســري  سنان  ربيعة  خالد  العميد 
ــار  ــمـ ــثـ ــتـ ــات الـــهـــنـــدســـيـــة واالسـ ــدمــ ــخــ ــر الــ مــــديــ
عبداللطيف  خــالــد  الــمــهــنــدس  بــالــمــحــافــظــة 
الخياط  عصام  االستثمارية  التنمية  ورئيس 
ــنــــي الــــرائــــد ســلــمــان  ــابــــط الــتــنــســيــق األمــ وضــ
ببلدية  القضائي  الضبط  ومفتشو  الزرقاوي، 
والــمــاء  الــكــهــربــاء  وهيئة  الشمالية  المنطقة 
الجماعية  الــمــســاكــن  عــلــى  تــفــقــديــة  بــجــولــة   ،
اتخاذ  لمتابعة  كرزكان  منطقة  في  المشتركة 
اإلجراءات الالزمة بشأن تصحيح أوضاع تلك 

المساكن.
أكد العميد الدوسري أن هذه الجولة تأتي 
الشيخ  بن  علي  السيد  توجيهات  من  انطالقًا 
المحافظة  محافظ  العصفور  عبدالحسين 
أطلقتها  التي  للحملة  واســتــمــرارًا  الشمالية 
الــمــحــافــظــة لــتــخــفــيــف حــالــة االكـــتـــظـــاظ في 
الوافدة  للعمالة  المشترك  الجماعي  السكن 
والتأكد  كــورونــا،  جائحة  تــداعــيــات  تفشي  مــع 
وتطبيق  الصحي  لــلــبــروتــوكــول  مــراعــاتــهــا  مــن 
فيروس  والوقائية ضد  االحترازية  اإلجــراءات 

في  المرعية  بالقوانين  االلــتــزام  مــع  كــورونــا، 
العمالة  سكن  تنظم  والــتــي  البحرين  مملكة 

المشترك.
ــو الـــضـــبـــط  ــتـــشـ ــفـ ــم، قـــــــام مـ ــهــ ــبــ ــانــ ــن جــ ــ مــ
القضائي برصد المخالفات في المساكن التي 
الجهات  بمراجعة  مالكها  وإشعار  زيارتها،  تم 

الحكومية لتصحيح أوضاعها.
من  العديد  نظمت  قد  المحافظة  وكانت 

الجماعي  الــســكــن  عــلــى  الــتــفــقــديــة  الـــجـــوالت 
الـــمـــشـــتـــرك لــلــعــمــالــة الـــــوافـــــدة فــــي مــنــاطــق 
مختلفة من المحافظة الشمالية منذ تفشي 
الحكومية  الــجــهــات  مــع  بــالــتــعــاون  الــجــائــحــة 
ذات الــعــالقــة، واســتــطــاعــت مــن خــاللــهــا رصــد 
استجابة  شــهــدت  الــمــخــالــفــات،  مــن  مجموعة 
من بعض أصحابها من مالك العقار بتعديل 

أوضاعهم. 

يتفقد ب��ال�����ش��م��ال��ي��ة  ال��م��ي��دان��ي  ال��م�����ش��ح  ف��ري��ق 

ال��م�����ش��اك��ن ال��ج��م��اع��ي��ة ال��م�����ش��ت��رك��ة ف���ي ك��رزك��ان

} فريق المسح الميداني خالل جولته التفقدية.

أعرب علي بن صالح الصالح 
بالغ  عن  الشورى  مجلس  رئيس 
به  بما تحظى  واالعــتــزاز  الفخر 
مملكة  فــي  التشريعية  السلطة 
اهتمام  مــن  بغرفتيها  البحرين 
لــدن حضرة  مــن  ودعــم ومساندة 
صاحب الجاللة الملك حمد بن 
الــبــالد  عــاهــل  خليفة  آل  عيسى 
الـــمـــفـــدى، إيـــمـــاًنـــا مــــن جــاللــتــه 
به  الــذي تضطلع  المهم  بــالــدور 
ترسيخ  فــي  التشريعية  السلطة 
دعــائــم الــمــســيــرة الــديــمــقــراطــيــة 
النهضة  فــي  مساهمتها  وتــعــزيــز 
قضايا  وتبني  الشاملة  التنموية 
الــمــجــتــمــع الــبــحــريــنــي، وخــاصــة 
وطموحات  احــتــيــاجــات  يلبي  مــا 
الحاضر  ثـــروة  لــكــونــهــم  الــشــبــاب 

وعماد المستقبل.
وأشار رئيس مجلس الشورى 
في كلمته بمناسبة اليوم الدولي 
للعمل البرلماني والذي يصادف 
ــام، ويـــقـــام  ــ 30 يـــونـــيـــو مــــن كــــل عــ
نعم  )قل  عنوان  تحت  العام  هذا 
أن  إلـــى  الــبــرلــمــان(،  فــي  للشباب 
ــل الــمــفــدى  ــاهـ ــعـ دعـــــم جـــاللـــة الـ
البحريني  للشباب  الــالمــحــدود 
ــا مــــن رؤيــــة  ــ والـــعـــالـــمـــي انــــطــــالًق
والمستقبلية  الشمولية  جاللته 
لــتــمــكــيــن الـــشـــبـــاب، ومــشــاركــتــهــم 
فــــي تــحــقــيــق أهــــــــداف الــتــنــمــيــة 
منظمة  أقرتها  التي  المستدامة 
األمم المتحدة، وذلك من خالل 
ــلــــك حــمــد  إطــــــــالق جـــــائـــــزة الــــمــ
لتمكين الشباب لتحقيق أهداف 
رسالة  يعد  المستدامة،  التنمية 
مملكة  ملك  من  واعــتــزاز  تقدير 
ــم مــن  ــالـ ــعـ الـــبـــحـــريـــن لـــشـــبـــاب الـ
أصــحــاب الــمــبــادرات واالنــجــازات 
ــي تـــقـــديـــم  ــ ــن يــــبــــدعــــون فــ ــ ــذيــ ــ الــ
الــحــلــول الــمــؤثــرة والــمــســتــدامــة 
والسالم  االستقرار  عالمنا  ليعم 
ــــى شـــــعـــــوبـــــه بـــــاألمـــــن  ــــظـ ــــحـ ــتـ ــ ولـ

والرخاء.
وأضـــــــــــــاف رئــــــيــــــس مـــجـــلـــس 
برئاسة  الــحــكــومــة  »إن  الـــشـــورى: 
صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــر 
ولي  خليفة  آل  حمد  بن  سلمان 
ــوزراء  ــ ــ ــيـــس مــجــلــس الـ الـــعـــهـــد رئـ
ــل  ــمـ ــعـ ــز الـ ــ ــزيـ ــ ــعـ ــ ــــى تـ ــلـ ــ ــلــــت عـ ــمــ عــ
ــام بــفــئــة الـــشـــبـــاب على  ــمـ ــتـ واالهـ
كافة األصعدة، ومن أبرز مظاهر 
البرنامج  إطـــالق  االهــتــمــام  هــذا 
توفير  بغية  للتوظيف،  الوطني 
25 ألف وظيفة و10 آالف فرصة 
تدريبية خالل هذا العام يستفيد 
منها فئة الشباب«، مؤكًدا أن كل 
هـــذه الــجــهــود الــمــتــضــافــرة التي 
التنفيذية  السلطة  بها  تضطلع 
ــلـــى حــــد ســــواء  والـــتـــشـــريـــعـــيـــة عـ
بــاالهــتــمــام بــالــعــنــصــر الــشــبــابــي، 
الحكيمة  لــلــرؤيــة  انــعــكــاســا  تــعــد 
لــجــاللــة الــمــلــك الــمــفــدى، التي 
قــوة بناء  بــأن الشباب هــم  تــؤمــن 

لألوطان.
وعــــــــــــرض رئــــــيــــــس مـــجـــلـــس 
الـــشـــورى فـــي كــلــمــتــه إلــــى بعض 
المنجزات التي حققتها السلطة 
البحرين  مملكة  في  التشريعية 
بـــغـــرفـــتـــيـــهـــا مـــجـــلـــســـي الــــشــــورى 
ــي مـــجـــال االهــتــمــام  والــــنــــواب، فـ
ــا الـــــشـــــبـــــاب وتـــحـــقـــيـــق  ــايــ ــقــــضــ بــ
باعتبارهم  ورغباتهم،  تطلعاتهم 
لــحــضــارة مملكة  ــاًل  ــيـ أصـ ــزءًا  ــ جــ
ــدادًا  ــتــ الــبــحــريــن الــحــديــثــة، وامــ
عميقًا لإلرث الوطني، من خالل 
لــســنــة   )8( ــم  ــ رقـ ــون  ــانــ قــ إصـــــــدار 

2021 بشأن االحتراف الرياضي، 
التوعوية  البرامج  إلى  باإلضافة 
التي توفرها السلطة التشريعية 
ونشر  االفتراضية  الزيارات  مثل 
ــي  ــتـ ــة، والـ ــيـ ــانـ ــمـ ــرلـ ــبـ ــة الـ ــافـ ــقـ ــثـ الـ
المجتمعي  للوعي  تعزيًزا  تعتبر 
والناشئة،  الشباب  لفئة  وخاصة 
فهي تعد تجربة تطبيقية توضح 
وآليات  التشريعية  السلطة  عمل 
بــمــا يحقق  الــبــرلــمــانــيــة  الــعــمــل 
التمكين السياسي لفئة الشباب، 
والـــتـــعـــرف عـــلـــى مـــاهـــيـــة الــعــمــل 

البرلماني.
وقال: »ما تمر به مجتمعاتنا 
في الفترة األخيرة، وهي تتصدى 
ألزمــة صحية مستجدة، جائحة 
فـــيـــروس كـــورونـــا، فـــرض الــعــديــد 
ــاء بــالــمــزيــد  مـــن الــمــتــغــيــرات وجــ
من التحديات، وبناء عليه وجب 
الــشــبــاب  أمــــــام  يـــتـــاح  أن  عــلــيــنــا 
الـــمـــزيـــد مــــن الــــفــــرص الــعــلــمــيــة 
والمعرفية ليتمكنوا من اإلسهام 
فــــي تـــطـــويـــر الــــشــــأن الـــتـــنـــمـــوي، 
ــرع مــن  ــسـ وبـــأســـالـــيـــب مــبــتــكــرة تـ
ــيـــق األجــــــنــــــدة الـــعـــالـــمـــيـــة  تـــحـــقـ

لــلــتــنــمــيــة الــمــســتــدامــة«، مــنــوًهــا 
إلــــى أهــمــيــة الــعــمــل الــبــرلــمــانــي 
فـــــي دعـــــــم ومـــــســـــانـــــدة الـــجـــهـــود 
الــتــي تــبــذلــهــا الــحــكــومــات خــالل 
القضايا  لمواجهة  الــفــتــرة  هــذه 
الــمــهــمــة والــــطــــارئــــة، ومــنــاقــشــة 
تتناغم  التي  التشريعات  ــرار  وإقـ
مع احتياجات المرحلة الحالية، 
على الرغم من اآلثار االقتصادية 

الناتجة عن جائحة كورونا.
ــم رئـــــيـــــس مــجــلــس  ــ ــتـ ــ ــتـ ــ واخـ

التحية  بتوجيه  كلمته  الــشــورى 
والـــتـــقـــديـــر فـــي هــــذه الــمــنــاســبــة 
لــكــل بــرلــمــانــات الــعــالــم، مــبــاركــًا 
تطوير  فــي  تصب  التي  جهودها 
ــلـــول الــمــبــتــكــرة لــتــحــديــات  الـــحـ
وتحقيق  والتكنولوجيا،  التعليم 
والسياسية  االجتماعية  التنمية 
الظروف  تهيئة  إلى  تهدف  التي 
ــبـــة لـــلـــشـــبـــاب لـــيـــكـــونـــوا  ــنـــاسـ الـــمـ
في مجتمعاتهم  فاعلين  أعضاء 
ودولهم بما يؤدي إلى خلق عالم 
متقدمًا  واســـتـــقـــراًرا،  أمــنــا  أكــثــر 
في الوقت ذاته بخالص التهاني 
ــب األمـــــنـــــيـــــات لـــالتـــحـــاد  ــ ــيــ ــ وأطــ
البرلماني الدولي بمناسبة ذكرى 
تــأســيــســه، مــشــيــدًا بــالــدور الــبــارز 
والمهم الذي يضطلع به االتحاد 
والبرلمانات  المجالس  دعم  في 
العالم، وتعزيز  في مختلف دول 
الــمــمــارســة الــديــمــقــراطــيــة بــهــا، 
وبناء قدراتها، وكذلك في الدفاع 
عن حقوق اإلنسان، ودعم أهداف 
التنمية المستدامة، وغيرها من 

الموضوعات الحيوية. 

في كلمة بمنا�شبة اليوم الدولي للعمل البرلماني..رئي�س مجل�س ال�شورى: 

جائ�زة المل�ك حم�د لتمكي�ن ال�ش�باب لتحقي�ق اأه�داف التنمي�ة 

الم�ش�تدامة ر�ش�الة تقدي�ر واعت�زاز م�ن جاللت�ه ل�ش�باب العال�م

} رئيس مجلس الشورى.

نزيف الحبر!

د. محمد مبارك جمعة
Mubarak_bh@yahoo.com

األسباب  أشهر.  ثالثة  قرابة  الصحفية  الكتابة  عن  انقطعت 
أحد  اليومية.  والمسؤوليات  بااللتزامات  ومرتبطة  بحتة  عملية 
عدة  عاتبني  الوطنية  الصحافة  مخضرمي  من  األعـــزاء  الــزمــالء 
مرات مطالبًا إياي بعدم التوقف فترات طويلة، وفي آخر عتاب لي 
كان قوي اإللحاح بشكل جعلني أنهض وأستل القلم. في الحقيقة 
لم أتوقف، وإنما اضطررت إلى أخذ إجازة عن الكتابة حتى أنتهي 
ممن  أنــا  وهــنــاك.  هنا  المتناثرة  واألوراق  األولـــويـــات  ترتيب  مــن 
يتوقف  الكاتب ال  ولكن حبر  وينتهي،  الوقت يمضي،  بأن  يؤمنون 
عن السيالن، وال يجف أو ينضب، حتى إن وضع قلمه، فإن نزيف 

الحبر ال عالج له!
الصحافة  ردهـــات  بين  قضيتها  عــاًمــا  وعــشــريــن  اثنين  قــرابــة 
الــرائــدة،  اإلعالمية  المؤسسة  هــذه  الخليج«،  »أخــبــار  في  واإلعـــالم 
بما  أعتز  وزمــيــالت،  زمــالًء  الصحافة،  أصدقاء  من  فيها  وعاصرت 
ذكراه  وبقيت  ربــه،  إلى جــوار  فارقنا  بينهم من  تعلمته منهم، ومن 
العطرة خالدة ال تغيب، من األستاذ الراحل لطفي نصر، ومن قبله 
الراحل حافظ إمام، إلى الزمالء الراحلون سلمان الحايكي وماجد 
الوفاء  كل  لهم  الخليج«  »أخبار  تحمل  الكثير،  وغيرهم  الــعــرادي، 
والعرفان. هذه السنوات الطويلة من العمل في اإلعالم والصحافة، 
والتنقل عبر مختلف مراحل العمل الصحفي، من العمل الميداني 
إلى  المقاالت،  كتابة  إلــى  والتقارير،  األخــبــار  كتابة  إلــى  المرهق، 
االنتقال نحو اإلعالم الدولي، كان كفياًل بتأصيل العمل الصحفي، 

وسريانه في الدم، مسرى الحبر في القلم!
لذلك كله، وأكثر، لم نترك الكتابة، ولم نتوقف، بل كانت إجازة 

قصيرة، ولنا عودة سريعة معكم قريبًا. 

اســتــقــبــل الـــشـــيـــخ هـــشـــام بــن 
محافظ  خليفة  آل  عبدالرحمن 
ــة، الـــدكـــتـــور  ــمـ ــاصـ ــعـ مـــحـــافـــظـــة الـ
عــــــرفــــــان عــــلــــي مـــــديـــــر الـــمـــكـــتـــب 
اإلقليمي للدول العربية لبرنامج 
ــم الــمــتــحــدة لــلــمــســتــوطــنــات  ــ األمـ
ــد  ــ ــوفـ ــ ــل( والـ ــ ــوئــ ــ ــمــ ــ ــة )الــ ــريــ ــشــ ــبــ الــ
المرافق له، حيث بحث الطرفان 
ســبــل تــحــقــيــق الـــتـــعـــاون الــثــنــائــي 
ــادرات الــمــشــتــركــة  ــبــ ــمــ وتــنــفــيــذ الــ
ــتــــي تـــصـــب فــــي مــــجــــال تــعــزيــز  الــ
الــتــنــمــيــة الــحــضــريــة الــمــســتــدامــة 

في المحافظة.
واســـــــتـــــــعـــــــرض الــــمــــحــــافــــظ 
الــلــقــاء عـــددًا مــن البرامج  خــالل 
الــتــي تبنتها  الــرائــدة  والــمــشــاريــع 
ــي  ــتــ ــافــــظــــة الــــعــــاصــــمــــة، والــ مــــحــ
حـــرصـــت عــلــى ربــــط مــخــرجــاتــهــا 
بــــأهــــداف الــتــنــمــيــة الــمــســتــدامــة 
التي أقرتها األمم المتحدة، ومن 
الــمــدن الصحية  بــرنــامــج  أبــرزهــا 
التابع لمنظمة الصحة العالمية، 
والذي استطاعت مؤخرًا أن تنال 
صحية«  مدينة  »المنامة  اعتماد 
ــأول عـــاصـــمـــة فــــي إقـــلـــيـــم شـــرق  ــ كــ
ــى بــرنــامــج  الــمــتــوســط، إضـــافـــة إلـ
يهدف  الــذي  الخضراء  العاصمة 
ــادة الــرقــعــة الــخــضــراء في  إلـــى زيــ
العاصمة، وتعزيز الوعي والثقافة 
لــــــدى الـــمـــجـــتـــمـــع حــــــول الــبــيــئــة 
من  العديد  إلى  إضافة  والزراعة، 
الـــبـــرامـــج والـــمـــشـــاريـــع الــتــنــمــويــة 
ــرى الـــتـــي تــصــب فـــي تــعــزيــز  ــ األخــ
التنمية الحضرية وتحسين حياة 

الناس في محيط المحافظة.
على جهود  المحافظ  وأثنى 
الدكتور عرفان في دعم المشاريع 
الــتــي تصب فــي مجال  والــبــرامــج 
تعزيز التنمية الحضرية، متمنيًا 
التوفيق والنجاح للسيدة فرناندا 
ليوناردو في أداء مهامها الجديدة 

األمـــم  بــرنــامــج  مــكــتــب  إدارة  فـــي 
البشرية  للمستوطنات  المتحدة 

)الموئل( في مملكة البحرين.
ــن جـــهـــتـــه، أشــــــاد الـــدكـــتـــور  مــ
ــي بــــــالــــــمــــــبــــــادرات  ــ ــلــ ــ عــــــــرفــــــــان عــ
والمشاريع التي تبنتها محافظة 
وأهــداف  جهود  مع  تتواءم  والتي 
ــدول  ــ ــلـ ــ ــي لـ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ الــــمــــكــــتــــب اإلقـ
المتحدة  األمم  لبرنامج  العربية 
مــؤكــدًا  الــبــشــريــة،  للمستوطنات 
حرص المكتب على تعزيز فرص 
محافظة  مع  والتعاون  التنسيق 
األهــداف  تحقيق  نحو  العاصمة 

المشتركة.

محافظ العا�شمة يبحث التعاون مع مدير برنامج  الأمم المتحدة للم�شتوطنات الب�شرية

} محافظ العاصمة خالل استقباله مدير برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية.
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ــدادات  ــ ــعــ ــ ــتــ ــ ــي إطـــــــــار االســ ــ فــ
استعدادًا  ُتجرى  التي  الحثيثة 
العدالة  قــانــون  وإنــفــاذ  لتطبيق 
اإلصالحية لألطفال وحمايتهم 
مــــن ســـــوء الـــمـــعـــامـــلـــة والـــمـــقـــرر 
ــي الــــرابــــع عــشــر من  تــطــبــيــقــه فـ
ــام الـــجـــاري  ــعــ ــن الــ أغـــســـطـــس مــ
انـــطـــلـــق صـــبـــاح أمـــــس بــحــضــور 
المستشار  العام  النائب  مساعد 
ــد إســحــاق  وائـــــل بـــوعـــالي وخـــالـ
وزارة  ــيــــل  وكــ بــــأعــــمــــال  ــائــــم  الــــقــ
الــعــمــل والــتــنــمــيــة االجــتــمــاعــيــة 
والــمــقــدم ركـــن مــريــم الــبــردولــي 
المشترك  التنسيقي  االجتماع 
للجنة الفاعلة في تطبيق ذلك 
القانون ضم ممثلين عن النيابة 
ووزارة  ــعــــدل  الــ ووزارة  ــامـــة  ــعـ الـ
الداخلية ووزارة العمل والشؤون 

االجتماعية.
ــعــــرض  ــتــ ــة اســ ــ ــدايــ ــ ــبــ ــ فــــــي الــ
ــا تــم  ــام مــ ــعــ ــائـــب الــ ــنـ مـــســـاعـــد الـ
ــن بــنــيــة قــانــونــيــة في  ــازه مـ إنــــجــ
ســبــيــل تــطــبــيــق ذلـــــك الـــقـــانـــون 

الــمــســودة األولــيــة  والــتــي شملت 
لــالئــحــة الــتــنــفــيــذيــة لــلــقــانــون، 
ــعــــراض عـــــدد مــن  ــتــ وكــــذلــــك اســ

ــرارات اإلداريــــــة  ــ ــقـ ــ مـــشـــروعـــات الـ
ــة والــــتــــجــــهــــيــــزات  ــيـ ــمـ ــيـ ــظـ ــنـ ــتـ والـ
اللوجستية الواجب توفيرها من 

الجهات المشاركة في االجتماع، 
دور مركز  الــحــضــور  نــاقــش  كــمــا 
ــل فـــــي حـــمـــايـــة  ــفــ ــة الــــطــ ــايــ ــمــ حــ

الـــطـــفـــل مـــــن ســــــوء الـــمـــعـــامـــلـــة 
وتــوســيــع دائــــرة اخــتــصــاصــه بما 
المثلى  الحماية  تحقيق  يكفل 
في  المعاملة  ســوء  مــن  للطفل 
دوره  ــــك  ــذلـ ــ وكـ ــا،  ــ ــورهــ ــ صــ شـــتـــى 
ــع الـــبـــرامـــج الــتــدريــبــيــة  فـــي وضــ
والــتــأهــيــلــيــة الــكــفــيــلــة بــحــمــايــة 
للخطر  الــتــعــرض  مـــن  الــطــفــل 
ــراف  ــحــ ــا مــــن صـــــور االنــ ــرهـ ــيـ وغـ
الجهات  والتنسيق مع  بالتعاون 
المختصة بوزارة الداخلية التي 
ــا لــتــطــبــيــق  ــهـ ــداداتـ ــعـ ــتـ أتـــمـــت اسـ

القانون.
وفي الختام أكد المشاركون 
القانون  ذلــك  تطبيق  بــدايــة  أن 
هـــــي بـــمـــثـــابـــة بـــــدايـــــة انــــطــــالق 
ــاركـــة  ــات الـــمـــشـ ــهــ ــجــ لـــجـــمـــيـــع الــ
ــمـــى ال  ــــدف أسـ نـــحـــو تــحــقــيــق هـ
األطفال  وهو حماية  فيه،  مــراء 
مــــن الـــتـــعـــرض لـــلـــخـــطـــر وســــوء 
المعاملة على نحو يليق بمكانة 
الصعيد  على  البحرين  مملكة 

الوطني والدولي.

خالل اجتماع م�شترك للمعنيين.. 

النيابة ت�صتعر�ض البنية القانونية لقانون العدالة الإ�صالحية تمهيدا لتطبيقه

} المستشار وائل بوعالي خالل االجتماع التنسيقي المشترك.

قـــضـــت الــمــحــكــمــة الــكــبــرى 
متهم  بحبس  األولـــى  الجنائية 
ثــالثــيــنــي ثـــالث ســنــوات بــعــد أن 
الـــخـــاص   PCRالـ فـــحـــص  زور 
بفيروس كورونا محاوال الدخول 
السعودية  العربية  المملكة  إلى 
عبر الجسر, إال أن حيلته باءت 
بالفشل بعد كشف أمره بمكتب 

الفحص الطبي بالجسر.
ــود تـــفـــاصـــيـــل الـــواقـــعـــة  ــعــ وتــ
إلى  التوجه  المتهم  اعتياد  إلى 
بداخل  الحلوى  لبيع  السعودية 
قبل،  المناطق هناك من  بعض 
الجسر مؤخرا  فتح  بعد  أنه  إال 
ولكنه  الجسر  عبر  التوجه  أراد 
المقرر  الفحص  أجــرى  يكن  لم 
إجراؤه قبل الدخول بـ72 ساعة، 
إلـــى فــحــص ســابــق أجـــراه  فلجأ 
واستخدم  سالبة  نتيجته  كانت 
فحصا آخر يخص صديقه وقام 
الخاصة  الفحص  ورقــتــي  بثني 
قام  ثم  وصورهما  وبصديقه  به 
بطباعتهما، بحيث يظهر بأعلى 
وبياناته  اسمه  المصورة  الورقة 
الشخصية بينما نتيجة فحص 

من  اآلخــر  النصف  فــي  صديقه 
النتيجة.

إلى  المتهم  توجه  وبالفعل 
الــجــســر حــتــى وصـــل إلـــى مكتب 
الـــصـــحـــة بـــالـــجـــســـر بــالــنــاحــيــة 
انكشف  أمـــره  أن  إال  السعودية, 
ــر الــفــحــص  ــزويـ بــعــد أن تــبــيــن تـ
حيث   ,QRالـ كــــود  طـــريـــق  عـــن 
سالبة  الفحص  نتيجة  ظــهــرت 
ــن بـــبـــيـــانـــات شـــخـــص آخـــر  ــكــ ولــ
ويعترف  المتهم  مواجهة  ليتم 

بالواقعة.
المتهم  إلى  النيابة  أسندت 

بــــدائــــرة   2021 ــارس  ــ ــ مـ فــــي  أنـــــه 
أمـــن جــســر الــمــلــك فــهــد ارتــكــب 
نتيجة  رسمي  محرر  في  تزويرا 
ــفـــحـــص الــــخــــاصــــة بـــفـــيـــروس  الـ
كـــورونـــا مــنــســوب صـــدورهـــا إلــى 
المبينة  بالطرق  الصحة  وزارة 
بالطرق  اصطنعها  بـــأن  قــانــونــا 
كما  الحقيقة،  وحـــرف  المبينة 
اســتــعــمــل الــمــحــرر الـــمـــزور بــأن 
الــطــبــيــة بجسر  لــلــعــيــادة  قــدمــه 
ــره  ــزويــ ــتــ ــع عـــلـــمـــه بــ ــ ــلــــك مــ ــمــ الــ
لــتــقــضــي الــمــحــكــمــة بــســجــنــه 3 

سنوات.

زور  ل��م��ت��ه��م  ����ص���ن���وات   3 ال�����ص��ج��ن 

ف��ح�����ض ال���������PCR ل���ع���ب���ور ال��ج�����ص��ر 

ب���اع  لآ�����ص����ي����وي  �����ص����ن����وات   10 ال�������ص���ج���ن 

���ص��دي��ق��ت��ه لآخ�����ر ل��ي��ج��ب��ره��ا ع��ل��ى ال���دع���ارة
آسيويين  الجنائية  الكبرى  المحكمة  عاقبت 
دينار  ألفي  بالسجن 10 سنوات وتغريم كل منهما 
إدانتهما باالتجار في شخص فتاة  وإبعادهما بعد 
آسيوية وإجبارها على ممارسة الدعارة، كما أمرت 
المحكمة بإلزامهما تكاليف إعادة المجني عليها 

إلى بلدها.
وكــانــت بــدايــة الــواقــعــة بــبــالغ مــن ســفــارة دولــة 
آسيوية يفيد باحتجاز فتاة في أحد المنازل ويتم 
الــدعــارة،  مــمــارســة  إجــبــارهــا على  بــهــدف  تهديدها 
وتم  البالغ  موقع  إلى  أمنية  قوة  توجهت  وبالفعل 

تخليص الضحية والقبض على أحد المتهمين.
ــالــــت الــمــجــنــي عــلــيــهــا إنـــهـــا حـــضـــرت إلـــى  وقــ
العمل كعاملة  أكثر من سنة بهدف  البحرين منذ 
منزل واستمرت في منزل كفيلها العربي الجنسية 
أن غــادر  الــمــنــزل بعد  ــادرت  غـ أنــهــا  مــدة طويلة إال 
واســتــقــر هناك  عــربــيــة  دولــــة  إلـــى  وأســـرتـــه  كفيلها 
وتركها من دون مورد. بعد ذلك استطاعت الحصول 
على عمل لدى أسرة عربية أخرى عدة أشهر لكنها 
غادرت بعد ذلك البحرين فالتحقت بشركة نظافة 
جائحة  بسبب  العمل  توقف  أن  إلــى  تعمل  وظلت 
كورونا، وفي تلك األثناء تعرفت على المتهم األول 
عن طريق السوشيال ميديا ونشأت بينهما عالقة 

انفراد  أكثر من مرة بمنزله على  عاطفية والتقيا 
ليقضيا وقتهما سويا.

ــام تــوجــهــت إلــيــه  ــ ــد األيــ ــه فـــي أحــ وأضــــافــــت أنــ
بالشقة  غريبا  شخصا  وجـــدت  أنــهــا  إال  كالمعتاد 
يــنــهــي عالقتهما  أن  قـــرر  أنـــه  وأخــبــرهــا صــديــقــهــا 
وقرر بيعها لصديقه بـ650 دينارا للعمل في مجال 
إلـــى شقة  وبــعــد نقلها  أنــهــا رفــضــت.  إال  ــارة،  الـــدعـ
أخرى صممت على رفضها بينما تعرضت للضرب 
من كليهما إلجبارها على العمل عدة أيام, وأضافت 
عنها  حجزه  أن  بعد  هاتفها  أعطاها  صديقها  أن 
الــتــواصــل مــع سفارة  أن استطاعت  إلــى  أيـــام  عــدة 

بلدها وأخبرتهم بالواقعة وتم تحريرها.
أسندت النيابة إلى المتهمين أنهم في غضون 
اتــجــرا  الــعــاصــمــة  مــحــافــظــة  أمــــن  ــرة  ــدائــ بــ  2021
الحيلة  بــطــريــق  وذلــــك  عليها  الــمــجــنــي  بــشــخــص 
واإلكراه بأن قاما بخداعها وإكراهها بحجز حريتها 
الــدعــارة،  مــمــارســة  فــي  واســتــغــاللــهــا  ونقلها  بشقة 
حجزوا  كما  بــــاألوراق،  المبين  النحو  على  وذلـــك 
حرية المجني عليها بغير وجه حق قانوني بغرض 
الــكــســب عـــن طــريــق اســتــعــمــال الـــقـــوة والــتــهــديــد، 
واعتمدا في حياتهما على ما يكسبونه من ممارسة 

الدعارة.

رفـــضـــت الــمــحــكــمــة الـــكـــبـــرى األولـــــى 
ــراء شــقــة اشــتــراهــا  الــمــدنــيــة فــســخ عــقــد شـ
حــيــث  عقارية,  شـــــركـــــة  مــــــن  خـــلـــيـــجـــي 
طــلــبــت الــشــركــة فــســخ الــعــقــد بــســبــب عــدم 
مــن قيمتها  الــمــشــتــرى ســـوى %40  ســـداد 
التشييد  عمليات  بانتهاء  إخــطــاره  بــرغــم 
واســتــحــقــاق الـــجـــزء الــمــتــبــقــي مـــن قيمة 
ــث تـــبـــيـــن لــلــمــحــكــمــة خـــالل  ــيـ ــعــــقــــد، حـ الــ
المدعى  تخطر  كانت  الشركة  أن  الدعوى 
وليس  المشتراة  الشقة  عنوان  على  عليه 
عنوانه المبين في العقد، وقالت المحكمة 
باقي  بــســداد  بالتزامه  المشتري  وفـــاء  إن 
بانتهاء  إخــطــاره  على  معلق  الشقة  ثمن 
عمليات التشييد والبناء والتشطيب، وهو 
الشركة  المحكمة  وألــزمــت  يــحــدث،  لــم  مــا 

برسوم الدعوى.
ــانـــت الـــشـــركـــة الــعــقــاريــة قـــد رفــعــت  وكـ
ــت إنـــهـــا بـــاعـــت لــلــمــشــتــري  ــالــ ــا وقــ ــ ــواهـ ــ دعـ
الــمــدعــى عــلــيــه، بــعــقــد بــيــع ابـــتـــدائـــي في 
2008/6/9 وحدة سكنية بشرط معلق وهو 
مقداره  والبالغ  الــوحــدة  ثمن  كامل  ســداد 

يكون  أن  على  االتــفــاق  وتــم  ديــنــار،   96675
ســـداد الــثــمــن عــلــى دفــعــتــيــن أولــهــمــا دفعة 
مبلغ  إجــمــالــي  مـــن   %40 تــمــثــل  مــقــدمــة 
الشراء والدفعة الثانية 60% باقي الثمن 
بحيث  الــبــنــاء  مــن  االنــتــهــاء  عند  تستحق 
تاريخ  من  يوما  عشر  خمسة  خــالل  تسدد 
إخـــطـــار الـــمـــدعـــى عــلــيــه بــانــتــهــاء أعــمــال 
أن  الــشــركــة  وأكــــدت  والــتــشــطــيــب،  التشييد 
الدفعات  بــســداد  يلتزم  لــم  عليه  الــمــدعــى 
خالل المواعيد المتفق عليها على الرغم 
أعمال  بانتهاء  مــرة  أكــثــر مــن  إشــعــاره  مــن 
بأن  بــإلــزامــه  وطالبت  والتشطيب،  البناء 
ما  مقابل  ديــنــارا   38670 مبلغ  لها  يـــؤدي 

أصاب المدعية من ضرر وخسارة.
ــت الــمــحــكــمــة فــــي حــيــثــيــات  ــ ــحـ ــ وأوضـ
الحكم أن عقد البيع موضوع الدعوى قد 
المدعى  بــيــانــات  الــثــانــي  بــنــده  فــي  تضمن 
عليه، كما تضمن ذلك البند اتفاق طرفي 
التعاقد على أن المحل المختار للمدعى 
وأن  البند  بذلك  الـــوارد  العنوان  هــو  عليه 
أية إخطارات أو إعالنات أو مراسالت توجه 

إليه تعتبر صحيحة ومنتجة لكافة آثارها 
المحل  ذلــك  تغيير  حــالــة  وفــى  القانونية 
يتعين إخطار الطرف اآلخر بهذا التغيير 

بخطاب مسجل بعلم الوصول.
ثانيا  الــفــقــرة  إلـــى  المحكمة  وأشــــارت 
البند السادس في العقد تحت عنوان  من 
 %60 بنسبة  تكون  أنها  األخــيــرة«  »الدفعة 
من المبلغ اإلجمالي لثمن الشقة ويسدد 
خالل خمسة عشر يوما من تاريخ إخطار 
التشييد  عمليات  بانتهاء  الثاني  الطرف 
إن  المحكمة  وقــالــت  والتشطيب،  والــبــنــاء 
المدعية قد أسست دعواها في طلب فسخ 
العقد على إخالل المدعى عليه بالتزامه 
ــن ثــمــن الــشــقــة على  ــداد الــمــتــبــقــي مـ ــسـ بـ
الرغم من إشعاره عدة مرات بانتهاء أعمال 
البناء والتشطيب دون استجابة منه، وكان 
البريدية  الــبــطــاقــات  مطالعة  مــن  الــثــابــت 
المقدمة من المدعية تدليال على حصول 
تلك اإلخطارات أو اإلشعارات مرسلة على 
العنوان الشقة موضوع الدعوى، باإلضافة 
إلى خلو ورقة البريد مما يفيد االستالم .

الــعــنــوان  وقـــالـــت الــمــحــكــمــة إن ذلــــك 
الــمــخــتــار المتفق  الــمــحــل  لــعــنــوان  مــغــايــر 
عليه بالبند الثاني من العقد، ال سيما أن 
إخطاره  يفيد  ما  يقدم  لم  المدعي  وكيل 
قبل  مــن  الـــوصـــول  بعلم  مسجل  بــخــطــاب 
إلى  المحل  ذلــك  بتغيير  عليها  الــمــدعــى 
العنوان المقدم، كما هو متفق عليه بينهم، 
ومـــن ثــم تــكــون اإلخـــطـــارات الــمــرســلــة من 
منتجة  غير  عليه  المدعى  إلــى  المدعية 
آلثـــارهـــا الــقــانــونــيــة وعــلــى األخــــص إثــبــات 
بالوفاء  أخــل  أو  ممتنعا  عليه  المدعى  أن 
بـــالـــتـــزامـــاتـــه كــلــهــا أو بــعــضــهــا فـــي الــوقــت 
المدعى  وفـــاء  أن  وخــاصــة  عليه،  المتفق 
الشقة  ثمن  باقي  بــســداد  بالتزامه  عليها 
موضوع العقد معلق على إخطاره بانتهاء 
عمليات التشييد والبناء والتشطيب وفقا 
العقد  ذات  من  ثانيا  فقرة  السادس  للبند 
المبينة أعاله، األمر الذي تكون معه هذه 
الــدعــوى والــحــال كــذلــك قــائــمــة عــلــى غير 
أساس صحيح من الواقع والقانون جديرة 

بالرفض.

قـــضـــت الــمــحــكــمــة الــكــبــرى 
ــنـــائـــيـــة بـــحـــبـــس شـــابـــيـــن 3  الـــجـ
ســنــوات نفذا عــدة وقــائــع لحرق 
إطارات وحاويات بمنطقة العكر 
قضت  كــمــا  إرهابية,  ألغـــــراض 
بــحــبــس آخـــر ســنــتــيــن شــاركــهــمــا 
في واقعتين حيث ارتكبوا وقائع 
الـــحـــرق فـــي أقــــل مـــن 10 أيــــام، 
الــمــحــكــمــة بمعدل  ــاء حــكــم  وجــ
حــبــس كـــل مــنــهــمــا ســنــة فـــي كل 

قضية على حدة. 
ــة األولـــــــى  ــ ــعـ ــ ــواقـ ــ وكـــــانـــــت الـ
بتاريخ 13 مارس 2021، حيث ورد 
الرئيسية  العمليات  لغرفة  بالغ 
مفاده وجود حريق على الشارع 
العام بمنطقة العكر سببه حرق 
إطـــــارات وحـــاويـــات، وبـــإجـــراءات 
المتهمين  التحريات تبين قيام 
اعترف  حيث  بالواقعة  الثالثة 
الــثــانــي  ــع  مــ اتـــفـــق  بـــأنـــه  األول 
ــالــــث عـــلـــى جـــلـــب إطــــــارات  ــثــ والــ
وحــرقــهــا، فــوافــقــا وتــوجــهــوا إلى 
ــة بـــــتـــــرول الـــــنـــــويـــــدرات،  مـــحـــطـ
ومـــألوا دبــة بــتــرول، ثــم توجهوا 
الى منطقة بها إطارات سيارات 
وتحركوا  بعضها  أخــذوا  قديمة 
إلى مدخل العكر الشرقي، حيث 
وضعوا اإلطــارات وسكبوا عليها 

البترول ثم أشعلوا فيها النار.
وتــــم الــقــبــض عــلــى الــثــانــي 
وبسؤالهما  الــثــالــث  واســتــدعــاء 
فـــي تــحــقــيــقــات الــنــيــابــة الــعــامــة 
الواقعة  في  باشتراكهما  اعترفا 
فــأســنــدت  األول،  الــمــتــهــم  ــع  مــ
النيابة للمتهمين الثالثة تهمة 

ــقـــوالت عـــلـــى الـــشـــارع  ــنـ حـــــرق مـ
الـــعـــام كــــان مـــن شـــأنـــه تــعــريــض 
للخطر،  وأموالهم  الناس  حياة 
بحبسهم  الــمــحــكــمــة  وحــكــمــت 

سنة مع النفاذ. 
في  الثانية  الــواقــعــة  وكــانــت 
ــارس اشـــتـــرك فــيــهــا اثــنــان  16 مــ
المتهمين فقط حيث قاما  من 
بــإشــعــال حـــريـــق فـــي مــخــلــفــات، 
ورد بها بالغ بتصاعد دخان من 
توجهت  وعندما  العكر  منطقة 
تبين وجــود  األمــنــيــة  ــات  ــدوريـ الـ
ــم الــقــبــض  ــ ــانـــي وتـ ــثـ الــمــتــهــم الـ
ــرر بـــأنـــه الــتــقــى  عــلــيــه والـــــذي قــ
يتجوالن  كانا  ما  وأثناء  بــاألول 
فـــي الــعــكــر بــالــقــرب مـــن إحـــدى 

المزارع قاما بقطف ثمار التوت 
ــار، وعــنــدمــا خــرجــا  مـــن األشــــجــ
ــة شــــاهــــدا حـــاويـــة  ــزرعــ ــمــ مــــن الــ
خـــاصـــة بــمــخــلــفــات الــمــصــانــع، 
حــرقــهــا  األول  عـــلـــيـــه  واقـــــتـــــرح 
فـــوافـــق فــأســنــدت لــهــمــا الــنــيــابــة 
وقضت  الــجــنــائــي  الــحــرق  تهمة 
عما  سنة  بحبسهما  المحكمة 

أسند إليهما.
في  الثالثة  الــواقــعــة  وكــانــت 
18 مارس 2021، عندما ورد بالغ 
الرئيسية  العمليات  غــرفــة  الــى 
من  لمجموعة  تجمهر  بــوجــود 
ــاص بـــمـــدخـــل الـــعـــكـــر،  ــ ــخــ ــ األشــ
وقاموا بإحراق حاويات القمامة 
ــنـــدمـــا حــضــرت  واإلطـــــــــــارات، وعـ

الحجارة  بإلقاء  قاموا  الشرطة 
بــالــفــرار،  ثـــم الذوا  بــاتــجــاهــهــم، 
لكن تم القبض على المتهمين 
األول والثالث، حيث اعترفا في 
الواقعة،  بارتكاب  الشرطة  مركز 
اتصل  إنـــه  األول  المتهم  وقـــال 
ــلـــب مــنــه  بــصــديــقــه الـــثـــانـــي وطـ
جلب »كــروت عــرس« وهــي شفرة 
للتجمع  بينهم  يستخدمونها 
والتجمهر وإحداث أعمال شغب 

في المنطقة.
وقــــــــام الـــمـــتـــهـــمـــون بـــرفـــقـــة 
ــيــــن بــــوضــــع  ــولــ ــهــ آخـــــــريـــــــن مــــجــ
جمعية  جــــدران  عــلــى  ملصقات 
خـــيـــريـــة بـــالـــمـــنـــطـــقـــة، وحــــرقــــوا 
حاويتي قمامة وكرسيًا خشبيًا، 

الــشــرطــة الذوا  وحــيــن حــضــرت 
ــنـــد الـــقـــبـــض عــلــى  بــــالــــفــــرار، وعـ
باشتراكه  اعترف  األول  المتهم 
فــي تلك الــواقــعــة، ووجــهــت لهم 
وحرق  التجمهر  تهمتي  النيابة 
المحكمة  وقــضــت  الــمــنــقــوالت، 

بحبسهم سنة مع النفاذ.

نفذوا 3 جرائم في اأقل من 10 اأيام 

الحب���ض 3 �ص��نوات لمتهمي��ن بح��رق اإط��ارات وحاوي��ات بالعك��ر

رف�����������ض دع���������وى ف�������ص���خ ع����ق����د ������ص�����راء ���ص��ق��ة 

ب�������ص���ب���ب خ�����ط�����اأ ف������ي ع������ن������وان ال���م�������ص���ت���ري 

ا���ص��ت��ك��م��ال ال���ص��ت��م��اع ل�����ص��ه��ود واق��ع��ة 

ت����زوي����ر م����وظ����ف ب���ي���ان���ات رات���ب���ه
الجنائية  المحكمة  قـــررت 
ــاء الـــشـــهـــود فــــي واقـــعـــة  ــدعـ ــتـ اسـ
ــــق بـــأحـــد  ــابـ ــ ــــف سـ ــــوظـ اتـــــهـــــام مـ
الـــمـــعـــاهـــد الـــتـــدريـــبـــيـــة اســتــغــل 
ســـلـــطـــات الـــعـــمـــل الـــمـــمـــنـــوحـــة 
لـــه وقـــــام بـــالـــدخـــول إلــــى نــظــام 
التأمين االجتماعي وغير راتبه 
3 مـــرات بــهــدف الــحــصــول على 
تـــقـــاعـــدي مــرتــفــع عند  مـــعـــاش 

الخروج من الخدمة.
وكان بالغ قد ورد إلى اإلدارة 
العامة لمكافحة الفساد واألمن 
يفيد  المعهد  مــن  االقــتــصــادي 
ــأن الـــمـــتـــهـــم تــــم تــعــيــيــنــه فــي  ــ بــ
بــراتــب   2008 عـــام  مــنــذ  المعهد 
اثـــر  عـــلـــى  وتــــــم  شـــهـــريـــا   1950
بالتأمينات  بياناته  إدراج  ذلــك 
اســتــغــل  أنـــــه  إال  االجـــتـــمـــاعـــيـــة 
ــنـــوحـــة لــه  ــمـ ــيــــات الـــمـ الــــصــــالحــ
مـــن قــبــل صـــاحـــب الــعــمــل وقـــام 
ــالـــدخـــول عــلــى نـــظـــام الــهــيــئــة  بـ
الــعــامــة لــلــتــأمــيــن االجــتــمــاعــي 

إلــكــتــرونــيــا  تسجيله  عــقــد  وزور 
إلــــى 2100 شــهــريــا  راتـــبـــه  وغــيــر 
إلــــــى 2774  ــه  ــدلــ عــ عــــــام  ــد  ــعــ وبــ
المتهم  اســتــبــعــاد  وبــعــد  ديـــنـــارا 
من العمل دخل مجددا للنظام 
كــونــه احــتــفــظ بــالــرقــم الــســري 
وعدل راتبه بجعله 3300 دينارا، 
تقاعديا  راتبا  يتقاضى  وأصبح 

يفوق ما هو مستحق له.
وكـــشـــفـــت الـــتـــحـــقـــيـــقـــات أن 
إدخال  المتهم كان مسؤوال عن 
بــيــانــات الــمــوظــفــيــن فـــي مــوقــع 
الهيئة العامة للتأمين وتحديث 
ــه قــام  الـــرواتـــب فــي الــمــوقــع، وأنـ
بـــاســـتـــغـــالل تـــلـــك الــصــالحــيــات 
عـــدة مــرات  راتــبــه  ــام بتعديل  وقـ
عــلــى الــمــوقــع ورفــعــه مــن 1950 
إلى 3300 دينار دون علم اإلدارة 
وتم استبعاده من العمل إال أنه 
استغل احتفاظه بالرقم السري 
ــاع الــــدخــــول  ــطــ ــتــ لـــلـــمـــوقـــع واســ
مجددا إلى النظام وقام بتعديل 

األمر  اكتشاف  تم  أن  إلــى  راتبه 
ــق الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة  ــ ــريـ ــ ــن طـ ــ عــ
المتهم  وتبين حصول  للتأمين 
ــاعــــدي أعـــلـــى  ــقــ ــاش تــ ــعــ عـــلـــى مــ
المتهم  أن  إال  المستحق.  مــن 
أنــكــر مـــا نــســب إلــيــه وادعـــــى أن 
عليها  التي حصل  الزيادات  كل 
كانت عن طريق مرؤوسيه الذين 
ــان يـــتـــم تــغــيــيــرهــم مــــن حــيــن  ــ كـ
الــتــي حصل  الـــزيـــادة  آلخـــر وأن 
عليها كانت بموافقة اإلدارة إلى 
وحجز  العمل  من  استبعاده  أن 
راتــب 7 أشهر لم يحصل عليها 
إلى أن صدر حكم من المحكمة 
باستحقاقه  لصالحة  العمالية 
كشف  فيما  المتأخرة،  للرواتب 
للتأمين  العامة  الهيئة  تقرير 
استفاد  المتهم  أن  االجتماعي 
ــار تــم  ــنــ ــــف ديــ بـــأكـــثـــر مــــن 15 ألـ
وتعود  تقاعدي  كمعاش  صرفها 
ملكية تلك األمــوال إلى الهيئة 

العامة للتأمين. 

تدهور �صيارة واإ�صابة قائدها بعد ا�صطدامه ب�صاحنة
كتب: عبداألمير السالطنة

متفرقة  إلصــابــات  بحريني  شــاب  تعرض 
ــدم بـــشـــاحـــنـــة مـــتـــوقـــفـــة عــلــى  ــ ــطـ ــ عـــنـــدمـــا اصـ
أمس  صــبــاح  سلمان  بــن  عيسى  الشيخ  شـــارع 

)الثالثاء( أثناء قيادته سيارته.
ــه فــي  ــارتـ ــيـ كـــــان شـــــاب بــحــريــنــي يـــقـــود سـ
على  أمــس  صباح  من  عشرة  الحادية  الساعة 
عدم  وبسبب  سلمان  بــن  عيسى  الشيخ  شــارع 
خط  فــي  متوقفة  بشاحنة  اصــطــدم  االنــتــبــاه 
الطوارئ فيها عطل بأحد اإلطــارات، نتج عن 
ذلك تدهور السيارة وإصابته بإصابات متفرقة 
تم نقله على أثرها إلى المستشفى في حين 

تضررت المركبتان احداهما بتلفيات كبيرة.
ـــادث شــرطــة  ــحـ ــوع الــ ــ ــور وقــ ــ ــــد حـــضـــر فـ وقـ
الـــنـــجـــدة وتــــم تــســهــيــل ســيــر الـــمـــركـــبـــات على 
الشارع لحين وصول شرطة المرور، حيث تم 
إعادة السيارة إلى وضعها الطبيعي وإزاحتها، 
التحقيق  الرسمية  الــجــهــات  فتحت  وبــعــدهــا 

} إصابة بحريني بعد تدهور سيارته.لمعرفة أسبابه. 
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م�صيًدا بتفاين اأبناء البحرين القائمني على املنظومة ال�صحية.. ويل العهد رئي�س الوزراء:

توفري اخلدمات ال�صحية باأف�صل جودة يف الظروف اال�صتثنائية
ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �سلمان  الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  اأكد 

الوطنية  ال�سحية  املنظومة  تطوير  اأن  الوزراء  رئي�س جمل�س  العهد 

م�ستمر ل�سمان جودتها وحتقيق ا�ستدامتها وقدرتها على ال�ستجابة 

للم�ستجدات يف خمتلف الظروف والتحديات، من منطلق اأن الهتمام 

�سموه  واأ�سار  الب�سرية،  التنمية  اأولويات  اأهم  اأحد  الإن�سان  ب�سحة 

اإىل اأن جائحة فريو�س كورونا بينت اأهمية تكامل املنظومة ال�سحية 

الوطنية وكفاءة اأبناء البحرين القائمني عليها من الطواقم الطبية التي 

قدمت املثل الأروع يف التفاين والت�سحية ووثقت يف الذاكرة الوطنية 

ق�س�س جناح �ستكون درو�ًسا ملهمة للأجيال.

جاء ذلك لدى لقاء �سموه اأم�س عن بُعد الفريق طبيب ال�سيخ حممد 

الفريق  رئي�س  لل�سحة  الأعلى  املجل�س  رئي�س  خليفة  اآل  عبداهلل  بن 

الوطني الطبي للت�سدي لفريو�س كورونا، وفائقة بنت �سعيد ال�سالح 

وزيرة ال�سحة، وجمل�س اأمناء مراكز  الرعاية ال�سحية الأولية، حيث 

اأعرب �سموه عن العتزاز باجلهود املبذولة من اأجل توفري اخلدمات 

يف  وبخا�سة  املجتمع  لأفراد  كفاءة  واأعلى  جودة  باأف�سل  ال�سحية 

وما  كورونا  فريو�س  جائحة  فر�ستها  التي  ال�ستثنائية  الظروف 

مع  وفعال  دائم  ب�سكل  تتفاعل  من خدمات �سحية وعلجية  تتطلبه 

امل�ستجدات.

�سموه  اأمر  تنفيذ  على  للقائمني  املقدرة  باجلهود  �سموه  نوه  كما 

بتقدمي اخلدمات على مدار 24 �ساعة يف 9 مراكز �سحية يف خمتلف 

التي  املبادرات  تبني  يف  ال�ستمرار  �سموه  موؤكًدا  اململكة،  حمافظات 

ودعم  للمواطنني  املقدمة  ال�سحية  الرعاية  خدمات  تطوير  ت�ستهدف 

وزارة  مع  بالتعاون  لل�سحة  الأعلى  املجل�س  من  املبذولة  اجلهود 

ال�سحة يف هذا اجلانب.

وفيما اأعرب �سموه عن ال�سكر والتقدير للمواطنني واملقيمني على ما 

قدموه من ح�س م�سوؤول ودعم متوا�سل للجهود الوطنية يف الت�سدي 

للفريو�س عرب موا�سلة اللتزام بالإجراءات الحرتازية والإقبال على 

التطعيم، فقد اأكد �سموه اأنه بعزمية اأبناء البحرين وروح امل�سوؤولية 

والوعي �ستتجاوز اململكة خمتلف التحديات والظروف.

الوطني  الفريق  رئي�س  لل�سحة  الأعلى  املجل�س  رئي�س  رفع  وقد 

اأمناء  وجمل�س  ال�سحة  ووزيرة  كورونا  لفريو�س  للت�سدي  الطبي 

ال�سمو  ل�ساحب  وتقديرهم  �سكرهم  الأولية  ال�سحية  الرعاية  مراكز 

الدائم  �سموه  اهتمام  على  الوزراء  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  امللكي 

بكل ما يتعلق ب�سحة املواطن و�سلمته ودعم �سموه امل�ستمر لتطوير 

املنظومة ال�سحية، موؤكدين اأن هذا الدعم دافٌع لبذل املزيد من العطاء 

يف خدمة الوطن واملواطن.

ثّمن التعاون والتن�صيق بني الوزارات واجلهات املعنية يف تنفيذ االإجراءات

»وزير الداخلية«: مكافحة غ�صل االأموال

 ومتويل االإرهاب اأولوية رئي�صة يف العمل االأمني

اجتمع الفريق اأول ال�سيخ را�سد بن عبداهلل اآل خليفة وزير الداخلية، 

وغ�سل  ومتويله  الإرهاب  ومكافحة  التطرف  حماربة  جلنة  رئي�س 

الأموال، اأم�س، مع ال�سيخ خالد بن علي اآل خليفة وزير العدل وال�سوؤون 

الإ�سلمية والأوقاف، ور�سيد املعراج حمافظ م�سرف البحرين املركزي.

التعاون  مثمنا  باحل�سور،  الوزير  رحب  الجتماع،  بداية  ويف 

مكافحة  اإجراءات  تنفيذ  املعنية يف  واجلهات  الوزارات  بني  والتن�سيق 

غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب، والتي تعترب اأولوية رئي�سة يف العمل 

الأمني والوطني، مبا ي�سهم يف تنفيذ املعايري الدولية املعتمدة، م�سيدا 

باعتماد تقرير املتابعة الثاين ململكة البحرين يف مكافحة غ�سل الأموال 

بازل  موؤ�سر  عربًيا يف  الأول  باملركز  البحرين  الإرهاب، وفوز  ومتويل 

بالإ�سافة  اأكتوبر 2020،  وال�سادر يف  الأموال  غ�سل  ملعدلت  التا�سع 

اإىل التقدير الدويل ملا حققته البحرين من تقدم ملحوظ يف تنفيذ اآليات 

تطوير الأنظمة ورفع درجات المتثال، وفًقا لأحدث م�ستجدات تو�سيات 

جمموعة العمل املايل الدولية.

واأ�ساف اأن البحرين تعمل ب�سكل دائم على تعزيز هذه اجلهود من 

خلل ع�سويتها يف جمموعة العمل املايل ملنطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال 

مركًزا  املالية  التحريات  اإدارة  وبتعيني   ،)MENAFATF( اأفريقيا 

وطنًيا ملكافحة متويل الإرهاب وغ�سل الأموال.

املتعلقة  والق�سايا  املو�سوعات  من  عدد  الجتماع بحث  ومت خلل 

بتعزيز  الكفيلة  وال�سبل  الأموال،  وغ�سل  الإرهاب  متويل  مبكافحة 

التعاون والتن�سيق يف اإطار العمل على تفعيل اجلهود الوطنية يف هذا 

اآل خليفة نائب حمافظ  ال�سيخ �سلمان بن عي�سى  اللقاء  ال�ساأن. ح�سر 

املركزي رئي�س جلنة و�سع �سيا�سات مكافحة غ�سل  البحرين  م�سرف 

الموال ومتويل الرهاب، وال�سيخة مي بنت حممد اآل خليفة مدير اإدارة 

التحريات املالية بوزارة الداخلية، وعبدالرحمن الباكر املدير التنفيذي 

للرقابة على املوؤ�س�سات املالية مب�سرف البحرين املركزي.

وزيرة ال�صحة ترتاأ�س اجتماع اللجنة الوطنية ملكافحة »االإيدز«

ا�صتعرا�س اال�صرتاتيجية العاملية للإيدز لل�صنوات اخلم�س املقبلة
�سعيد  بنت  فائقة  تراأ�ست 

اأعمال  ال�سحة،  وزيرة  ال�سالح، 

للجنة  لعام 2021  الثاين  الجتماع 

النق�س  متلزمة  ملكافحة  الوطنية 

والذي  »الإيدز«،  املكت�سب  املناعي 

الت�سال  خلل  من  بعد  عن  عقد 

من  اللجنة  اأع�ساء  مب�ساركة  املرئي 

ممثلي الوزارات احلكومية واجلهات 

الر�سمية.

ا�ستعرا�س  الجتماع  خلل  ومت 

واخلطط  الفرعية  اللجان  عمل 

باأهداف  ترتبط  والتي  التنفيذية 

وخطتها  اللجنة  ومرئيات 

اإىل  الإيدز،  ملكافحة  ال�سرتاتيجية 

املرتبطة  امل�ستجدات  متابعة  جانب 

الإلكرتونية  ال�سفحة  مبو�سوع 

ت�سم  والتي  باللجنة  اخلا�سة 

واجلوانب  املعلوماتي  املحتوى 

الإعلمية ل�سالح خدمة املجتمع. كما 

رئي�س  ال�سياد،  عادل  الدكتور  قدم 

بوزارة  الأمرا�س  مكافحة  ق�سم 

الجتماع  ب�ساأن  تقريًرا  ال�سحة، 

بفريو�س  املعني  امل�ستوى  الرفيع 

»الإيدز«  املكت�سبة  املناعة  نق�س 

امل�ساواة،  عدم  »اإنهاء  عنوان  حتت 

الفرتة  خلل  املنعقد  الإيدز«  اإنهاء 

من 8 وحتى 10 يوليو 2021 عرب 

كلمة  ت�سمن  والذي  املرئي،  الت�سال 

ال�سيا�سي  والإعلن  البحرين  ململكة 

الب�سرية  املناعة  فريو�س  ب�ساأن 

امل�ساواة  عدم  اأوجه  واإنهاء  والإيدز 

للق�ساء على  ال�سحيح  امل�سار  و�سلك 

الإيدز بحلول عام 2030، اإىل جانب 

العاملية  ال�سرتاتيجية  ا�ستعرا�س 

املقبلة  اخلم�س  لل�سنوات  للإيدز 

.2026-2021

الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  تلقى 

العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �سلمان 

برقية  اهلل  حفظه  الوزراء  جمل�س  رئي�س 

تهنئة من فوزية بنت عبداهلل زينل رئي�سة 

جمل�س النواب، رفعت فيها خال�س التهاين 

اليوم  مبنا�سبة  �سموه  اإىل  والتربيكات 

الدويل للعمل الربملاين، م�سيدًة بالإجنازات 

ظل  يف  البحرين  ململكة  حتققت  التي 

ح�سرة  بقيادة  ال�ساملة  التنموية  امل�سرية 

عي�سى  بن  حمد  امللك  اجلللة  �ساحب 

اهلل  حفظه  املفدى  البلد  عاهل  خليفة  اآل 

ورعاه، منوهًة مبا تبذله احلكومة املوقرة 

من دعم م�ستمر لل�سلطة الت�سريعية والتي 

باأن  �سموه  حر�س  على  دليل  خري  تعد 

من  البحرين منوذجا ناجحاً  تكون مملكة 

مناذج الدول املتقدمة من خلل ما ت�سهده 

تطويرية  م�ساريع  �سل�سلة  من  البحرين 

الأ�سعدة  خمتلف  على  اإجنازها  مت  مهمة 

وحتمل ب�سمات روؤية احلكومة امل�ستقبلية 

خلدمة اململكة.

النواب حر�س  واأكدت رئي�سة جمل�س 

التعاون  موا�سلة  على  النواب  جمل�س 

الت�سريعية  القائم واملعهود بني ال�سلطتني 

اخلري  فيه  ما  لكل  حتقيقاً  والتنفيذية 

داعيًة  واملواطن.  للوطن  والتقدم  والنماء 

�ساحب  على  ينعم  اأن  وجل  عز  املوىل 

جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  امللكي  ال�سمو 

ال�سحة  مبوفور  اهلل  حفظه  الوزراء 

من  مزيداً  البحرين  وململكة  وال�سعادة 

التقدم والزدهار.

ويل العهد رئي�س الوزراء يتلقى برقية تهنئة من

 رئي�صة جمل�س النواب باليوم الدويل للعمل الربملاين

تلقى �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س 

ال�سالح  �سالح  بن  علي  ال�سورى  جمل�س  رئي�س  من  تهنئة  برقية  اهلل،  حفظه  الوزراء 

مبنا�سبة ذكرى اليوم الدويل للعمل الربملاين.

واأعرب رئي�س جمل�س ال�سورى عن خال�س التهاين والتربيكات اإىل �ساحب ال�سمو 

امللكي ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء بهذه املنا�سبة، وعن عظيم �سكره وتقديره ل�سموه 

توجيهات  عك�س  والذي  والتنفيذية،  الت�سريعية  ال�سلطتني  بني  والبناء  املثمر  للتعاون 

�سموه املخل�سة للرتقاء مبملكة البحرين والنهو�س بها يف املجالت كافة.

واأ�ساد بدعم �ساحب ال�سمو امللكي ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء حفظه اهلل لتعزيز 

الإنـجازات،  من  العديد  نتاجه  والذي جاء  الـ�سورى،  احلكومة وجمـل�س  بني  التعاون 

التي ت�سب يف حتقيق اأهداف امل�سرية التنموية ال�ساملة بقيادة ح�سرة �ساحب اجلللة 

الـمولـى عـز وجـل اأن يحفظ �سـموه واأن  عاهل البلد املفدى حفظه اهلل ورعاه، �سائلً 

ي�سـدد عـلى طريق اخلري خطاه، واأن يحفظ الوطن الغايل ويدمي نعمة الأمن والأمان 

والعز والرخاء.

ويل العهد رئي�س الوزراء يتلقى برقية تهنئة 

من رئي�س ال�صورى باليوم الدويل للعمل الربملاين

»العليا للتخطيط« ت�صتعر�س م�صروع 

املدينـة الريا�صيــة و�صاحــل خليــج البحرين

تراأ�س �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان 

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

الوزراء الجتماع 22 للجنة العليا للتخطيط 

العمراين والذي ُعقد يوم اأم�س عن بعد.

للتخطيط  العليا  اللجنة  وناق�ست 

املتعلقة  املو�سوعات  م�ستجدات  العمراين 

كما  امل�ساريع.  وطلبات  العقارات  بتن�سيف 

ا�ستعر�ست اللجنة العليا للتخطيط العمراين 

الريا�سية  املدينة  مل�سروع  العامة  املخططات 

و�ساحل خليج البحرين.

تراأ�س �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س 

الوزراء اجتماع اللجنة التن�سيقية 386 والذي ُعقد يوم اأم�س عن ُبعد.

كورونا  فريو�س  مع  التعامل  م�ستجدات  اآخر  التن�سيقية  اللجنة  وناق�ست 

)COVID-19( والإجراءات املتعلقة بذلك.

»التن�صيقية« تناق�س اآخر 

م�صتجدات التعامل مع فريو�س »كورونا«

خلل تروؤ�صه جلل�صة الربملان بالقاهرة 

الع�صومي يعلن عن اإطلق الربملان العربي لل�صباب

عبدالرحمن  بن  عادل  �ساحب  اأعلن 

اإطلق  العربي  الربملان  رئي�س  الع�سومي 

الربملان العربي لل�سباب، وذلك خلل تروؤ�سه 

النعقاد  دور  من  والأخرية  العامة  اجلل�سة 

بالقاعة  اأقيمت  العربي والتي  للربملان  احلايل 

بالقاهرة  العربية  الدول  جلامعة  الكربى 

ال�سبت املا�سي.

اأن  �سحايف  ت�سريح  يف  الع�سومي  واأكد 

الربملان العربي لل�سباب �سيكون له دور كبري 

فئة  من  العرب  الربملانيني  قدرات  دعم  يف 

ال�سباب.
عادل  الع�سومي



وال�ش�ؤون  العدل  وزير  اأكد 

بن  خالد  ال�شيخ  والأوقاف  الإ�شالمية 

علي اآل خليفة اأن الي�م الدويل للعمل 

بكل  منه  لن�شتذكر  ياأتي  الربملاين 

تقدير الدور ال�شا�شي املناط بال�شلطة 

ميثاق  له  اأ�ش�س  والذي  الت�شريعية، 

العمل ال�طني والد�شت�ر، من التاأكيد 

كملكية  الد�شت�ري  الدولة  �شكل  على 

د�شت�رية، ومبداأ الف�شل بني ال�شلطات 

�شيادة  على  والتاأكيد  تعاونها،  مع 

وحق  الق�شاء،  وا�شتقالل  القان�ن 

ال�ش�ؤون  يف  امل�شاركة  يف  ال�شعب 

باحلق�ق  امل�اطنني  ومتتع  العامة، 

ال�شيا�شية طبقا لأحكام القان�ن. 

الف�شل  اإن  العدل  وزير  وقال 

اقرتب  الذي  اخلام�س  الت�شريعي 

ظروفا  واجه  قد  منه  الأخري  الدور 

مع  التعامل  يف  تتمثل  ا�شتثنائية 

املايل،  والت�ازن  القت�شادي  ال�شاأن 

مير  مل  التي  اجلائحة  ظروف  وكذلك 

واجه  وقد  قبل  من  مبثلها  العامل 

التحديات  هذه  بغرفتيه  الربملان 

ال�شتثنائية وتعامل معها بكل حر�س 

التعامل مع كثري  واقتدار، وجنح يف 

والرقابية  الت�شريعية  الإجراءات  من 

احلك�مة  مع  التعاون  خالل  ومن 

والت�ا�شل والتن�شيق معها اإىل العديد 

الف�شل  اأن  واأو�شح  الجنازات.  من 

الت�شريعي اخلام�س جنح يف التعامل 

مع برنامج الت�ازن املايل، اإذ اأدى تفهم 

ملتطلبات  الت�شريعية  ال�شلطة  اأع�شاء 

مع  التعامل  اإىل  القت�شادي  ال��شع 

لتقلي�س  لي�س  املايل  الت�ازن  برنامج 

العجز فقط، بل اأي�شا بال�شعي لزيادة 

الدعم  ت�جيه  واإعادة  الإيرادات، 

مل�شتحقية.

ال�طني  املجل�س  رئي�س  اأكد 

العربية  الإمارات  بدولة  الحتادي 

اأن  غبا�س  �شقر  ال�شقيقة  املتحدة 

البحرينية  الإماراتية  العالقات 

خمتلف  على  املتميز  للنم�ذج  تاأكيد 

البحرين  ان  اىل  م�شريا  الأ�شعدة، 

لديها جتربة برملانية مميزة وي�شتفاد 

منها.

اإن  له  كلمة  يف  غبا�س  وقال 

لها  كان  اإذا  البلدين  بني  العالقات 

الط�يل  تاريخها  يف  اجلذور  عميق 

فاإنها يف حا�شرها وم�شتقبلها  املمتد 

للم�شري  ال�ثيقة  الروابط  تعك�س 

املتطابقة يف كل  وامل�شالح  امل�شرتك، 

والقت�شادية،  ال�شيا�شية  امليادين 

والجتماعية، والثقافية، والأمنية. 

ال�شم�  �شاحب  حر�س  اأن  واأكد 

نهيان  اآل  زايد  بن  خليفة  ال�شيخ 

امللك  جاللة  واأخيه  الدولة،  رئي�س 

حمد بن عي�شى اآل خليفة ملك مملكة 

اأطر  وت�ثيق  تعزيز  على  البحرين، 

جمالتها  خمتلف  يف  العالقات  هذه 

الأخ�ية  للروابط  جت�شيد  ه�  اإمنا 

والجتماعية الرا�شخة بني بلدينا.

 واأ�شاف اأن الي�م الدويل للعمل 

الربملاين ه� اعرتاف وتاأكيد من الأمم 

والفعال  املح�ري  بالدور  املتحدة 

وم�ش�ؤولية  الربملانات  ت�ؤديه  الذي 

ال�شع�ب،  متثيل  يف  الربملانني 

اإقامة  اأجل  من  تطلعاتهم  وحتقيق 

واآمنة،  م�شتقرة،  عاملية،  جمتمعات 

النزاعات  من  وخالية  ومتط�رة، 

والنق�شامات املهددة مل�شتقبل التط�ر 

الروؤية  يعك�س  ما  وهذا  الإن�شاين. 

التعاي�س،  يف  لبلدينا  امل�شرتكة 

ثقافات  على  احل�شاري  والنفتاح 

قيمنا  عن  التخلي  دون  الآخرين 

وث�ابتنا وقيمنا ال�طني. 

من  قرار  �شدور  اأن  اإىل  واأ�شار 

ماي�  يف  املتحدة  العامة  اجلمعية 

الدويل  الربملاين  العمل  بي�م   2018

الدبل�ما�شية  ودور  اأهمية  ي�ؤكد 

التي  الدولية  العالقات  الربملانية يف 

تزداد تعقيدا وتاأزما، يف ظل متغريات 

الدولية.  والعالقات  ال�شراعات 

عرب  كربملانيني  جميعا  علينا  وتقع 

الرتقاء بدور  اأ�شا�شية يف  م�ش�ؤولية 

يف  العربية،  الربملانية  الدبل�ما�شية 

الإقليمية  الق�ى  بع�س  ترب�س  ظل 

امل�شرتك.  العربي  باأمننا  والدولية 

وتهديد مكت�شباتنا ال�طنية.

غالب اأحمد:

رئي�س  زينل  عبداهلل  بنت  ف�زية  قالت 

اإن مملكة البحرين متّكنت من  الن�اب  جمل�س 

جتاوز التحديات الطارئة ب�شبِب تف�شي جائحة 

ك�رونا، وحتقيق ا�شتجابة برملانية �شريعة يف 

الت�شدي لل�باء، والعمل مع احلك�مة ل�شالمة 

امل�اطنني واملقيمني يف ت�ظيف كافة الإمكانات 

املتكاملة، واإقرار  ال�شحية  باملنظ�مة  لالرتقاء 

ال�شتقرار  حتقيق  يف  اأ�شهمت  ت�شريعات 

للمجتمع وللقطاعات كافة.

اأكرث  اأقّر  املجل�س  اأن  اإىل  واأ�شارت 

مع  بالتعامل  تتعلق  م��ش�عاً   118 من 

م��ش�عاً   935 بني  من   - اجلائحة  تداعيات 

من  الثالث  النعقاد  دور  خالل  ا�شتعر�شها 

الت�شريعي احلايل - وترمي ل�شتقرار  الف�شل 

ورعاية  والقت�شادية،  الجتماعية  الأو�شاع 

حق�ق الإن�شان.

واأكدت �شعي جمل�س الن�اب خللق فر�س 

الربملاين،  العمل  ملمار�شة  جديدة  واأ�شاليب 

جمل�س  وا�شرتاتيجيات  خلطط  وت�شمينها 

للتطبيق  �شاحلا  منهجا  وت�شخريها  الن�اب، 

حتى بعد اجلائحة.

التي  احل�ارية  الندوة  خالل  ذلك  جاء 

الدويل  الي�م  مبنا�شبة  اأم�س،  �شباح  ُعقدت 

للعمل الربملاين، مب�شاركة �شقر غبا�س رئي�س 

الإمارات  بدولة  الحتادي  ال�طني  املجل�س 

الحتاد  رئي�س  ال�شقيقة  املتحدة  العربية 

اآل  علي  بن  خالد  وال�شيخ  العربي،  الربملاين 

الإ�شالمية  وال�ش�ؤون  العدل  وزير  خليفة 

را�شد  بن  عبداللطيف  والدكت�ر  والأوقاف، 

الزياين وزير اخلارجية، والع�ش� جمال حممد 

ال�ش�رى،  الأول لرئي�س جمل�س  النائب  فخرو 

الأول  النائب  اأحمد  �شلمان  عبدالنبي  والنائب 

اأع�شاء  من  وعدد  الن�اب،  جمل�س  لرئي�س 

املدع�ين  وكبار  والن�اب،  ال�ش�رى  جمل�شي 

والإعالميني.

الإ�شالحي  امل�شروع  اأن   على  و�شّددت 

اآل  عي�شى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  ل�شاحب 

على  انفتاحا  مّثل  املفدى  البالد  عاهل  خليفة 

البحرين  منحت  جديدة  تاريخية  مرحلة 

احل�شاري  بالعمق  تليق  دميقراطية  جتربة 

ال�شعب  تطلعات  وتعك�س  به،  تتمتع  الذي 

اأ�ش�س  على  تق�م  مدنية  دولة  يف  البحريني 

قان�نية متينة، وم�ؤ�ش�شات ر�شينة ومعطاءة، 

وميثاق  متقدم،  ع�شري  د�شت�ر  على  ترتكز 

عليها  اجتمعت  طم�حات  قاعدة  �شكل  وطني 

اإرادة احلكم الر�شيد مع التطلعات ال�شعبية.

يف  ال�طني  العمل  واقع  اأن  اإىل  ونّ�هت 

امللكية  بالروؤى  وا�شتنارة  البحرين،  مملكة 

ال�شامية، قد جعل من مبداأ الت�افق والتعاون 

ح�ل  والتنفيذية،  الت�شريعية  ال�شلطتني  بني 

التقاء  نقطة  املختلفة،  والق�شايا  امل��ش�عات 

وتطلعات  ال�طن  م�شلحة  لتحقيق  جامعة 

امل�اطنني، وقد تلم�شنا ثمار التعاون الربملاين 

ال�شم�  �شاحب  برئا�شة  امل�قرة  احلك�مة  مع 

ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �شلمان  الأمري  امللكي 

الرتقاء  يف  ال�زراء،  جمل�س  رئي�س  العهد 

من  اأرحب  اأفق  نح�  ال�طنية  باملكت�شبات 

الإجناز والتط�ير.

ال�طني  الإرث  ذلك  اأن  اإىل  واأ�شارت 

على  للبناء  حتمية  م�ش�ؤولية  اأمام  ي�شعنا 

عرب  وتعظيمها،  منجزات  من  اأحرز  ما 

الإ�شالح  م�شروع  لرفد  العمل  م�ا�شلة 

العمل  لتقاليد  وفقا  ال�شامل،  والتحديث 

الإميان  على  بناء  اأر�شيت  التي  الدميقراطي 

امل�ش�ؤولة  واحلريات  الآخر،  والراأي  بالراأي 

واحرتام  والعتدال  والتعددية،  وال�شفافية 

بالتمكني  وارتبطت  الإن�شان،  حق�ق 

يف  لل�شعب  الفاعلة  وامل�شاركة  ال�شيا�شي 

الذي  الن�اب  القرار، من خالل جمل�س  �شنع 

يف  للم�شاركة  و�شبيلها  الأمة  اإرادة  ميثل 

عماد  ذلك  ي�شكل  اإذ  الدولة،  �ش�ؤون  اإدارة 

الد�شت�رية. اململكة 

اأن  اإىل  اأ�شارت  ذاته،  ال�شعيد  وعلى   

يرتبط  الت�شريعي  العمل  م�شرية  يف  التقدم 

اجله�د  وتراكمات  التجارب  من  ب�شل�شلة 

الربملانية، واإن ما بلغته النه�شة الت�شريعية 

من تقدم نتج عن اجله�د التي بداأها الرعيل 

احلديثة  الدولة  يف  الربملانيني  من  الأول 

البحرين. ململكة 
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يف ندوة حوارية مبنا�سبة اليوم الدويل للعمل الربملاين.. رئي�سة النواب:

خلق فر�ص واأ�ساليب جديدة للممار�سات الربملانية وتر�سيخ التوافق بني ال�سلطتني

فوزية زينل 

وزير اخلارجية

وزير العدل

النائب الأول للنواب:

العمل الربملاين هو الركيزة الأ�سا�سية يف تعزيز الدميقراطية

 اأكد النائب عبدالنبي اأحمد �شلمان 

الن�اب  لرئي�س جمل�س  الأول  النائب 

اأن قطاع ال�شباب يلقى اهتماما كبريا 

من لدن ح�شرة �شاحب اجلاللة امللك 

حمد بن عي�شى اآل خليفة عاهل البالد 

جاللته  خطابات  تخل�  ل  اإذ  املفدى، 

من  املنا�شبات  خمتلف  يف  ال�شامية 

يف  ال�شباب  دور  اأهمية  على  التاأكيد 

البناء والتنمية.

 واأ�شاف اأنه انطالقا من الرعاية 

ودورهم  ال�شباب  باأهمية  امللكية 

ال�طن،  وتنمية  بناء  يف  اجل�هري 

امل�شروع  مبادئ  من  وا�شتنباطا 

اجلاللة  �شاحب  الإ�شالحي حل�شرة 

امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة عاهل 

الن�اب  جمل�س  ي�يل  املفدى،  البالد 

اهتماما كبريا لفئة ال�شباب.

وا�شار اإىل اأن العمل الربملاين ه� 

الركيزة الأ�شا�شية يف تعزيز امل�شرية 

برملانات  معظم  واأن  الدميقراطية، 

متكني  نح�  تت�جه  الي�م  العامل 

ثروتها امل�شتقبلية، األ وهي ال�شباب، 

هممهم  وح�شد  حتفيزهم  خالل  من 

املنا�شب  املناخ  وت�فري  وطاقاتهم، 

يف  الإبداعية  جه�دهم  واإبراز  لهم 

ذات  باعتبارها  املجالت،  خمتلف 

الدميقراطية  وتك�ين  بناء  اأهمية يف 

والتنمية امل�شتدامة.

تعاون فاعل بني اخلارجية وال�سلطة الت�سريعية.. الزياين:

اجلهود الدبلوما�سية امل�سرتكة اأ�سهمت بتحقيق اأمن ورفاه املواطن

عبداللطيف  اخلارجية  وزير  اأكد 

الزياين اأن اخلارجية ت�شتمد من روؤى 

احلكيمة حل�شرة  القيادة  وت�جيهات 

�شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى 

ودعم  املفدى،  البالد  ملك  خليفة  اآل 

امللكي  ال�شم�  �شاحب  وم�شاندة 

خليفة  اآل  حمد  بن  �شلمان  ــري  الأم

الــ�زراء،  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل 

من  التي  والأهداف  والق�اعد  املبادئ 

خارجية  �شيا�شة  حتقق  اأن  �شاأنها 

املحافظة  على  تعمل  وبناءة  ناجحة 

اململكة  وا�شتقالل  �شيادة  على 

وازدهــارهــا،  وا�شتقرارها  واأمنها 

الداخلية  م�شاحلها  ورعاية  وحماية 

التعاون  وتعزيز  ــة،  واخلــارجــي

الأمم  خمتلف  مع  املثمرة  وال�شراكة 

وال�شع�ب يف اإطار امل�اثيق والق�انني 

الدولية. 

التعاون  هذا  اطار  يف  اإنه  وقال 

اخلــارجــيــة  وزارة  ــني  ب الــفــاعــل 

وال�شلطة الت�شريعية، د�شنت ال�زارة 

الن�اب برنامج  بالتعاون مع جمل�س 

الربملانية  الدبل�ما�شية  دبــلــ�م 

النيابية يف اطار التعاون ال�ثيق بني 

ال�زارة واملجل�س، حر�شا من اجلميع 

على الرتقاء بالدبل�ما�شية الربملانية 

النيابية، وتعزيز دور العمل الربملاين 

يف حتقيق اأهداف ال�شيا�شة اخلارجية 

يف  ما�ش�ن  ونحن  البحرين،  ململكة 

تكثيف هذا التعاون وتن�يع جمالته 

لتكري�س دور ومكانة العمل الربملاين 

يف نه�شة ال�طن وتقدمه.

اجله�د  اأهــمــيــة  على  ــدد  ــش و�

الر�شمية  امل�شرتكة  الدبل�ما�شية 

و�شالمة  اأمن  حتقيق  يف  والربملانية 

احتياجاته  وتلبية  امل�اطن،  ورفاه 

وتقدمه  ال�طن  ورفعة  وتطلعاته، 

وتعزيز مكانته بني دول العامل.

اأكد متيز جتربة البحرين الربملانية.. رئي�ص »الوطني الحتادي الإماراتي«:

اليوم الدويل للعمل الربملاين اعرتاف اأممي بالدور املحوري للربملان

عبدالنبي �سلمان

�سقر غبا�ش

ع�سو ال�سلطة الت�سريعية يدرك متاًما ما يعنيه متثيل النا�ص.. فخرو:

جائحة كورونا اأظهرت دور الربملان يف توفري اأنظمة �سحية مالئمة

اأكد النائب الول لرئي�س جمل�س ال�ش�رى جمال فخرو اأن 

جائحة فريو�س ك�رونا )ك�فيد-19( اأظهرت الدور الكبري 

الذي يجب اأن يلعبه الربملان يف ت�فري اأنظمة �شحية مالئمة، 

اقت�شادي  من�  وحتقيق  ق�ية،  اجتماعي  اأمان  و�شبكات 

معق�ل ي�لد فر�س عمل للم�اطنني، ويق�شي على البطالة.

و�شدد فخرو على اأهمية ت��شيع م�شاركة املراأة وال�شباب 

لهم،  ال�شبل  جميع  ت�فري  و�شرورة  الربملاين،  العمل  يف 

الت�شريعية،  ال�شلطة  يف  القرار  �شنع  مقاعد  اإىل  لل��ش�ل 

يجب  والتنفيذية  الت�شريعية  ال�شلطتني  اأن  اإىل  م�شريا 

عليهما العمل معا لتحقيق الأهداف والغايات التي ر�شمها 

ميثاق العمل ال�طني، ود�شت�ر مملكة البحرين، وذلك لبناء 

م�شتقبل اأف�شل للجميع.

وبنّي فخرو اأن الحتفال بالي�م الدويل للعمل الربملاين، 

الذي ي�شادف الثالثني من �شهر ي�ني� كل عام، منا�شبة تاأتي 

اأوانها، وتتيح الفر�شة للتذكري بالدور املح�ري واملهم  يف 

عن  للتعبري  املالئم  احليز  ال�شع�ب  اإعطاء  يف  للربملانات 

العامة ومتابعة  ال�شيا�شات  الالزمة ل��شع  اآرائهم، والق�ة 

تنفيذها، اإىل جانب الت�شريع واإ�شدار الق�انني.

يدرك  الت�شريعية  ال�شلطة  ع�ش�  اأن  اإىل  فخرو  ولفت 

متاما ما يعنيه متثيل النا�س، والعمل على حتقيق تطلعاتهم 

كما  النا�س،  �شاأن  من  عليه  ينط�ي  وما  م�ش�ؤولية،  من 

يعي متاما ما يقع على عاتق الربملانات من واجب خا�س 

امل�شتدامة  التنمية  وتعزيز  الإن�شان،  بحق�ق  بالنه��س 

وت�فري م�شت�يات مرتفعة من �شبل العي�س الكرمي.

الف�سل الت�سريعي اخلام�ص واجه حتديات التوازن املايل وجائحة كورونا.. وزير العدل:

ال�سلطة الت�سريعية اأ�سهمت يف اإر�ساء دولة القانون واحلفاظ على حقوق النا�ص

 ال�سي�سي: الربملانات الوطنية 

عن�سر ا�سا�سي لتجاوز الزمات

الب�عينني رئي�س جلنة  ال�شي�شي  النائب حممد  اأكد 

ال�ش�ؤون اخلارجية والدفاع والأمن ال�طني اأن امل�شروع 

خليفة  اآل  عي�شى  بن  حمد  امللك  جلاللة  الإ�شالحي 

اأطلق  الذي  ورعاه،  اهلل  حفظه  البحرين،  مملكة  ملك 

والت�شامح  الر�شيد  للحكم  امتداد  جاء  2001م،  عام 

البحرين الكربى على كامل �شبه جزيرة  والنفتاح يف 

قطر وجزر البحرين.

اأثبتت  ال�طنية  الربملانات  اأن  ال�شي�شي  واأ�شاف 

ب�شكل عام والحتاد الربملاين الدويل ب�شكل خا�س وبعد 

على  القدرة  تاأ�شي�شه،  على  عاماً   130 من  اأكرث  مرور 

م�اجهة امل�شتحيل لتحقيق تطلعات ال�شع�ب والنه��س 

اأثبتت  التنمية امل�شتدامة، كما  بحق�ق الن�شان وتعزيز 

اأنها عن�شر اأ�شا�شي لتجاوز الأزمات والك�ارث.

الذوادي: الدبلوما�سية الربملانية 

ت�ساهم يف تر�سيخ مكانة البحرين

الدبل�ما�شية  اأن  الذوادي  عبداهلل  د.  النائب  اكد 

الربملانية يف البحرين ت�شاهم برت�شيخ مكانة البحرين 

جه�د  وهناك  الدويل،  الربملاين  املجتمع  يف  ودورها 

يف  �شبقنا  ملن  تراكمي  وعمل  اجلانب  هذا  يف  كبرية 

على  الت�ا�شل  ج�ش�ر  مد  يف  الن�اب  جمل�س  ع�ش�ية 

الربملانية  املنظمات  مع  الربملاين  الدبل�ما�شي  امل�شت�ى 

اخلليجية  الدوائر  �شتى  ومع  والإقليمية  الدولية 

ا�شتقبال  وكذلك  والأوروبية،  والآ�شي�ية  والعربية 

امل�شاركات  وتفعيل  البحرين،  ململكة  الزائرة  ال�ف�د 

والزيارات والت�ا�شل مع الربملانات وبناء �شبكة ق�ية 

من العالقات معها. وحتى مع الظروف احلالية جلائحة 

ال�شفر مل متنع  ك�رونا والإجراءات الحرتازية وقي�د 

هذا الت�ا�شل.



تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

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

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

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

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

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744

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

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

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

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

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

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

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

ت�شدر عن م�ؤ�ش�شة »الأيام« للن�شر.

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

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

الإدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاك�ص: 17617111

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

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

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

بعد ال�شاعة ال�شابعة م�شاًء واأيام الإجازات يرجى الت�شال على هاتف: 36055472/  36055480
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الأمرية  امللكي  ال�سمو  �ساحبة  جائزة  اإطالق 

ن�سختها  يف  العاملية  خليفة  اآل  اإبراهيم  بنت  �سبيكة 

الثانية.. خطوة توؤّكد ريادة البحرين يف متكني الن�ساء 

والفتيات حول العامل.

ل  اأ�شياء  على  اأم�الهم  ينفق�ن  النا�ص  معظم 

يحب�نها  ل  باأعمال  القيام  على  فُيجربون  يحتاج�نها، 

»بقية حياتهم« 

وو�شعك  حياتك  يف  فارًقا  �شتحدث  التي  الأم�ر  اأحد 

حتاول  ول  لك  النا�ص  بنظرة  تهتم  »ل  هي:  فعلتها  اإذا  املايل 

اإعجابهم مبا متلك«.
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1946 - ت�سدير اأول �سحنة نفط كويتية.
العن�سرية  التفرقة  �سيا�سة  اإلغاء   -  1991

اأفريقيا. يف جنوب 

2002 - منتخب الربازيل لكرة القدم يحرز 
لقب كاأ�س العامل للمرة اخلام�سة يف تاريخه بعد 

نظيفني  بهدفني  الأملاين  املنتخب  على  انت�ساره 

كاأ�س  بطولة  من  ع�سرة  ال�سابعة  الن�سخة  يف 

املقامة يف كوريا اجلنوبية واليابان. العامل 

2004 - ال�سلطات العراقية تت�سلم الرئي�س 
ال�سلطات  من  ح�سني  �سدام  ال�سابق  العراقي 

حكمه  طاقم  من  معتقالً   11 مع  الأمريكية 

ال�سابق.

باريبا  بي  اإن  بي  الفرن�سي  البنك   -  2014
دولر  مليار   8.97 قدره  مببلغ  تغرميه  مت 

اإيران  �سد  الأمريكي  احلظر  لنتهاكه  اأمريكي 

وكوبا. وال�سودان 

الأر�س  لدوران  الدولية  الهيئة   -  2015
الكبي�سة  الثانية  اإ�سافة  تقّرر  املرجعية  والنظم 

.2015 30 يونيو  لنهاية 

2020 - الربملان ال�سيني يقّر قانون الأمن 
جمل�سها  متجاوًزا  كونغ،  هونغ  يف  الوطني 

الأخرية  �سوارع  ومظاهرات جتتاح  الت�سريعي، 

رف�ًسا   )2020 يوليو   1( املوايل  اليوم  يف 

للقانون.

رغم التزامات الأ�سرة وظروف اجلائحة

الأم تتخرج بن�سبة 97.3  % من نظام املنازل وحتّفز ابنتها على التفوق
وجديرة  وم�شرفة  جميلة  جناح  ق�شة  يف 

بال�شتعرا�ص، تغلبت اأماين ح�شن على ظروف اللتزامات 

بنظام  تعليمها  لت�ا�شل  اجلائحة،  وحتديات  الأ�شرية 

العامة  الثان�ية  �شهادة  بح�شد  حلمها  وحتقق  املنازل، 

بتف�ق لفت ون�شبة قدرها 97.3%، لتحتل املرتبة الرابعة 

الإن�شانية  والعل�م  اللغات  جمم�عة  �شرف  ل�حة  �شمن 

املن�شرم،  الدرا�شي  العام  يف  امل�شارات  ت�حيد  بتخ�ش�ص 

باملرحلة  الطالبة  لبنتها  وحافزا  قدوة  �شكلت  اأن  بعد 

التحدي  �شغف  والدتها  من  ا�شتلهمت  التي  البتدائية، 

والإجناز املتميز.

يف  الدرا�شة  م�ا�شلة  حلم  كان  »لطاملا  اأماين:  وقالت 

ل�شتكمال  اأت�ق  وكنت  ال�شابقة،  الفرتة  طيلة  خميلتي 

التي  الفر�شة  يل  اأتيحت  حتى  واملعرفة،  العلم  رحلة 

من  جلميع  م�شك�رة  والتعليم  الرتبية  وزارة  ت�فرها 

على  تاأكيًدا  املنازل،  بنظام  درا�شته  ا�شتكمال  يف  يرغب 

اهتمامها بت�فري الفر�ص التعليمية املتكافئة للجميع«.

واأ�شافت: »اأنا عا�شقة للعلم والقراءة والثقافة ب�شكل 

عام، منذ ال�شغر، وقمت بتحدي جميع ال�شعاب لتحقيق 

اأ�شرية  ب�اجبات  ملتزمة  ا  اأمًّ لك�ين  بالتخرج،  حلمي 

عديدة، ف�شالً عن متابعتي لدرا�شة ابنتي مبدر�شة غرناطة 

برفقتها  درا�شتي  يف  وجدت  التي  للبنات،  البتدائية 

والتح�شيل  للتعلم  دافعيتها  ازدادت  حيث  كبرًيا،  حافًزا 

الدرا�شي، وكانت تق�ل يل مراًرا اإنني اأمثل من�ذًجا رائًعا 

لها، جعلها مهتمة اأكرث بدرا�شتها، وحري�شة على التف�ق 

�شرتة  وملدر�شة  لل�زارة  ال�شكر  كّل  فال�شكر  والمتياز، 

الثان�ية للبنات وجلميع من قدم يل الدعم والت�شجيع«.
 اأماين وزوجها وابنتها

ظهور اأول قطار 

معّلق زجاجي �سّفاف بالعامل

اأقيم ي�م 26 ي�ني� اجلاري، حفل و�شع القطار 

املعلقة  احلديدة  �شكة  م�شروع  بخط  اخلدمة  يف 

احلديدية  لل�شكك  تانغ  ت�ش�نغ  ل�شركة  »دايــي« 

ال�شينية. ت�شنغدو  مدينة  يف  املعلقة 

اأول  ه�  ــي«  »داي م�شروع  اأن  املعروف  ومن 

ال�شياحية  املعلقة  احلديدية  لل�شكك  جتريبي  خط 

�شكة  قطار  )ي�شري  العامل  يف  اجلديدة  بالطاقة 

�شكة  قطار  اإىل  اجلديدة  بالطاقة  معلق  حديدية 

بطارية  طاقة  حزم  ي�شتخدم  ه�ائي  معلق  حديد 

ح�ايل  يبلغ  اإجمايل  بط�ل  جر(،  كق�ة  الليثي�م 

وفق  حمطات،   4 ذلــك  يف  مبا  كيل�مرت،   11.5

ال�شينية. »ال�شعب«  �شحيفة 

ب�شكل  القطار  من  اخلارجي  اجلزء  ويتطابق 

مثل  ليبدو  والأبي�ص،  الأ�ش�د  بالل�نني  اأ�شا�شي 

الباندا.

بت�شميم  الزجاجي  اله�ائي  القطار  عربة  تتميز 

الي�شرى  املتبقية  الأجــزاء  وجميع  مريح.  داخلي 

�شفاف،  بزجاج  م�شممة  كلها  وال�شفلية  واليمنى 

ب�شبب  �شفاف  غري  العل�ي  اجلزء  اأن  با�شتثناء 

جتربة  ي�فر  مما  الأخـــرى،  واملــعــدات  الأ�ــشــ�اء 

وال�شياح. لل�شينيني  راحة  اأكرث  م�شاهدة 

القطار ه� نف�ص  الأق�شى ل�شرعة ت�شغيل  واحلد 

يف  كيل�مرًتا   80 العادي،  الأنفاق  مرتو  �شرعة 

ا  �شخ�شً  120 ه�  للركاب  الأق�شى  واحلد  ال�شاعة، 

مركبة. لكل 

دعتهما حل�سور احتفالت اليوبيل البالتيني

امللكة اليزابيث متد غ�سن الزيتون لهاري وميجان 
ملكة  اليزابيث،  امللكة  اأن  مطلع  م�شدر  اأكد 

هارى  لالأمري  الزيت�ن  غ�شن  مدت  بريطانيا، 

وميجان ماركل دوق ودوقة �شا�شك�ص من خالل 

لندن  يف  املالكة  العائلة  اإىل  لالن�شمام  دع�تهما 

�شيف 2022 لحتفالت الي�بيل البالتيني.

اإن  الربيطانية،  ميل  ديلى  �شحيفة  وقالت 

 Trooping حل�ش�ر  يخططان  وميجان  هاري 

the Colour، وه� العر�ص الر�شمي لعيد ميالد 
امللكة اليزابيث، والذي �شي�شكل جزًءا من احتفالت 

املقبل.  ي�ني�  يف  اأيام  اأربعة  مدار  على  الي�بيل 

الزوجان  اإذا كان  اأ�شئلة ح�ل ما  لكن تظل هناك 

�شيظهران على �شرفة الق�شر بجانب امللكة وكبار 

العائلة املالكة الآخرين مل�شاهدة عرو�ص الطريان 

التقليدية ل�شالح اجل� امللكي.

ظه�ر  ال�شابقة  الي�بيل  احتفالت  ت�شّمنت 

العائلة يف ال�شرفة، لكن من املفه�م اأن امل�شاعدين 

امل�شاركني يف  تقييد عدد  اإىل  قد ي�شع�ن  امللكيني 

اأفراد العائلة املالكة فقط، وه� ما يعني ا�شتبعاد 

هاري وميجان.

وتابع: »�شيتم حتديد حلظة ال�شرفة يف وقت 

الأ�شرة  اأفراد  لعدد  حدًّا  هناك  ولكن  بكثري  اأقرب 

الذين يجب اأن يك�ن�ا فيها، وكنت اأعتقد اأن اأفراد 

العائلة املالكة العاملني الذين ي�شاهم�ن يف الأ�شرة 

�شيك�ن�ن يف القائمة اأعلى من عائلة �شا�شك�ص«.

اأ�سدرت الفنانة بلقي�س منذ اأ�سبوع فيديو كليب »انتهى« الذي يحمل يف م�سمونه، كما قالت، ر�سالة وق�سية، فالر�سالة كانت 

وا�سحة جًدا يف نهاية الأغنية امل�سورة، والق�سية اأي�ًسا. ولقت الأغنية اإعجاًبا كبريًا حتى غدت »تريند« عرب مواقع التوا�سل، فيما 

اعتربت الفنانة يف ت�سريح لـ»العربية.نت«، اأن »انتهى«، كانت ر�سالة لكل �سخ�س عدمي الحرتام يتجاهلها اأو يقلل من �ساأنها، 

وكالمها كان وا�سحاً يف نهاية الفيديو كليب.

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

11403 يف ي�م 29 ي�ني� 2021، اأظهرت ت�شجيل 166 

حالة قائمة جديدة منها 82 حالة لعمالة وافدة، و80 حالة 

ملخالطني حلالت قائمة، و4 حالت قادمة من اخلارج، كما 

تعافت 419 حالة اإ�شافية لي�شل العدد الإجمايل للحالت 

املتعافية اإىل 260782. كما اأعلنت وزارة ال�شحة عن وفاة 

3 حالت م�شابة بك�رونا.

ال�سحة: 166 حالة 

م�سابـــة بكورونـــا و3 وفيـــات



أكد صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان 
بن حم��د آل خليف��ة ولي العه��د رئيس 
مجل��س ال��وزراء أن تطوي��ر المنظوم��ة 
لضم��ان  مس��تمر  الوطني��ة  الصحي��ة 
جودتها وتحقي��ق اس��تدامتها وقدرتها 
على االستجابة للمس��تجدات في مختلف 
الظ��روف والتحدي��ات، م��ن منطل��ق أن 
االهتم��ام بصح��ة اإلنس��ان أح��د أه��م 
أولويات التنمية البش��رية، وأش��ار سموه 
الى أن جائحة فيروس كورونا )كوفيد 19( 
بينت أهمية تكام��ل المنظومة الصحية 
الوطنية وكف��اءة أبناء البحرين القائمين 
عليه��ا من الطواقم الطبي��ة التي قدمت 
المث��ل األروع ف��ي التفان��ي والتضحي��ة 
ووّثقت في الذاكرة الوطنية قصص نجاٍح 

ستكون دروسًا ملهمة لألجيال.
جاء ذلك لدى لقاء س��موه أمس عن بُعد 
رئي��س المجل��س األعلى للصح��ة رئيس 

الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس 
كورون��ا الفريق طبيب الش��يخ محمد بن 
عبداهلل آل خليف��ة، ووزيرة الصحة فائقة 
الصال��ح، ومجلس أمن��اء مراك��ز الرعاية 
الصحي��ة األولية، حيث أعرب س��موه عن 
االعت��زاز بالجه��ود المبذول��ة م��ن أجل 
توفي��ر الخدمات الصحي��ة بأفضل جودة 
وأعلى كف��اءة ألفراد المجتم��ع وبخاصة 
في الظ��روف االس��تثنائية التي فرضتها 

جائح��ة فيروس كورونا وم��ا تتطلبه من 
خدم��ات صحية وعالجية تتفاعل بش��كل 

دائم وفعال مع المستجدات.
المق��درة  بالجه��ود  س��موه  ن��وه  كم��ا 
للقائمين على تنفيذ أمر س��موه بتقديم 
الخدمات على مدار 24 ساعة في 9 مراكز 
صحية ف��ي مختلف محافظ��ات المملكة، 
تبن��ي  ف��ي  االس��تمرار  س��موه  مؤك��دًا 
المبادرات التي تستهدف تطوير خدمات 

الرعاي��ة الصحي��ة المقدم��ة للمواطنين 
ودع��م الجه��ود المبذولة م��ن المجلس 
األعلى للصحة بالتعاون مع وزارة الصحة 

في هذا الجانب.
وفيما أعرب س��موه عن الش��كر والتقدير 
للمواطني��ن والمقيمين عل��ى ما قدموه 
من حس مسؤول ودعم متواصل للجهود 
الوطني��ة ف��ي التص��دي للفي��روس عبر 
مواصل��ة االلتزام باإلج��راءات االحترازية 

أك��د  فق��د  التطعي��م،  عل��ى  واإلقب��ال 
س��موه أنه بعزيمة أبن��اء البحرين وروح 
المس��ؤولية والوعي س��تتجاوز المملكة 

مختلف التحديات والظروف.
من جانبه��م، رفع رئيس المجلس األعلى 
للصح��ة رئي��س الفريق الوطن��ي الطبي 
للتصدي لفيروس كورونا ووزيرة الصحة 
ومجل��س أمناء مراك��ز الرعاي��ة الصحية 
األولي��ة ش��كرهم وتقديره��م لصاح��ب 
السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس 
الوزراء عل��ى اهتمام س��موه الدائم بكل 
م��ا يتعلق بصح��ة المواطن وس��المته، 
ودعم سموه المستمر لتطوير المنظومة 
الصحي��ة، مؤكدين أن ه��ذا الدعم دافٌع 
لبذل المزيد من العطاء في خدمة الوطن 

والمواطن.

03 l o c a l @ a l w a t a n n e w s . n e tأخبار الوطن

 الشكر للمواطنين والمقيمين على التزامهم باإلجراءات واإلقبال على التطعيم

جهود مقدرة للقائمين على تقديم الخدمات على مدار 24 ساعة

بعزيمة أبناء البحرين وروح المسؤولية ستتجاوز المملكة مختلف التحديات

االعتزاز بالجهود المبذولة لتوفير الخدمات الصحية بأفضل جودة وأعلى كفاءة
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االستمرار في تبني مبادرات تستهدف تطوير خدمات الرعاية الصحية

 ولي العهد رئيس الوزراء: أبناء البحرين 
في القطاع الصحي قدموا أروع المثل بالكفاءة والتفاني

 »الملكية للشرطة«:  
 عقد امتحان لـ237 طالبًا 

ملتحقًا بالماجستير السبت 
األكاديمي��ة  آم��ر  عق��د 
الملكية للشرطة العميد 
ف��واز الحس��ن، اجتماعًا 
تنس��يقيًا مع مدير إدارة 
الش��ؤون اإلداري��ة وآمر 
كلي��ة تدري��ب الضباط 
المرج��ع  والضاب��ط 
األكاديمي��ة  لفري��ق 
لفي��روس  للتص��دي 
على  للوق��وف  كورون��ا، 
والتدابي��ر  اإلج��راءات 
التي تم اتخاذها حفاظًا 
منتس��بي  س��المة  على 
األكاديمية والمتقدمين 

من فيروس كورونا، وذلك في إطار استعدادات األكاديمية 
الس��تقبال المتقدمين بطلبات االلتحاق ببرامج الدراس��ات 

العليا »الماجستير« للعام 2022/2021.
وم��ن المق��رر أن يعق��د امتحان قب��ول طلبة الماجس��تير 
والبالغ عددهم 237 متقدم، الس��بت 3 يوليو خالل الفترة 

المسائية باألكاديمية الملكية للشرطة.
وق��دم آمر كلي��ة تدري��ب الضب��اط، إيجازًا ش��مل توضيح 
اإلجراءات والتدابير التي تضمنت تش��كيل 6 فرق عمل من 
ضمنها فريق االس��تقبال والتدقيق األمني، فريق اإلس��ناد 
الطب��ي، فري��ق التقييم والج��ودة، حيث تتضم��ن المهام 
تطبي��ق اإلج��راءات االحترازي��ة والوقائي��ة عند اس��تقبال 
الطلبة كتحدي��د مداخلهم بما يضمن التباعد االجتماعي، 
باإلضاف��ة إلى توجيههم وفق خط س��ير محدد إلى أماكن 
اللجان، والتأكد من االلتزام باإلجراءات االحترازية التي تم 

اتخاذها.
وم��ن بين ه��ذه التدابير أن يك��ون المتق��دم أتم جرعتي 
التطعيم ض��د فيروس كورونا وإبراز ال��درع األخضر ضمن 
تطبي��ق مجتم��ع واعي عن��د بواب��ة الدخ��ول لألكاديمية، 
باإلضاف��ة إل��ى إب��راز نتيجة فح��ص »PCR« س��لبية قبل 

االمتحان ب� 48 ساعة.

ٓامر أالكاديمية الملكية للشرطة

تعاون وتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية في تنفيذ اإلجراءات

 وزير الداخلية: مكافحة غسل األموال
وتمويل اإلرهاب أولوية بالعمل األمني والوطني

أك��د وزي��ر الداخلي��ة رئي��س لجنة 
محاربة التط��رف ومكافحة اإلرهاب 
وتمويل��ه وغس��ل األم��وال الفريق 
عب��داهلل  ب��ن  راش��د  الش��يخ   أول 
آل خليفة، على التعاون والتنس��يق 
ال��وزارات والجه��ات المعنية  بي��ن 
في تنفي��ذ إجراءات مكافحة غس��ل 
األم��وال وتموي��ل اإلره��اب، والتي 
تعتب��ر أولوية رئيس��ة ف��ي العمل 
األمن��ي والوطن��ي، بما يس��هم في 
تنفيذ المعايير الدولية المعتمدة.

ج��اء ذلك خ��الل اجتماعه أمس، مع 
وزي��ر العدل والش��ؤون اإلس��المية 
 واألوق��اف الش��يخ خال��د ب��ن عل��ي

آل خليفة، ومحافظ مصرف البحرين 
بحضور  المع��راج،  رش��يد  المركزي 
نائ��ب محاف��ظ مص��رف البحري��ن 
المركزي رئيس لجنة وضع سياسات 
مكافح��ة غس��ل األم��وال وتموي��ل 
اإلرهاب الش��يخ س��لمان بن عيسى 
آل خليف��ة، ومدي��ر إدارة التحريات 
المالي��ة ب��وزارة الداخلية الش��يخة 
مي بنت محم��د آل خليفة، والمدير 

التنفيذي للرقابة على المؤسس��ات 
المالية بمص��رف البحرين المركزي 
عبدالرحم��ن الباك��ر، حيث تم بحث 
ع��دد م��ن الموضوع��ات والقضايا 
المتعلقة بمكافحة تمويل اإلرهاب 
الكفيلة  والس��بل  األم��وال  وغس��ل 
بتعزيز التعاون والتنسيق في إطار 
العمل على تفعيل الجهود الوطنية 

في هذا الشأن.
وأش��اد الش��يخ راش��د ب��ن عبداهلل         

آل خليف��ة باعتماد تقرير المتابعة 
الثاني للمملكة في مكافحة غس��ل 
األم��وال وتموي��ل اإلره��اب، وف��وز 
البحري��ن بالمرك��ز األول عربًيا في 
مؤش��ر بازل التاسع لمعدالت غسل 
األموال والصادر في أكتوبر 2020، 
باإلضاف��ة إلى التقدي��ر الدولي لما 
حققته البحري��ن من تقدم ملحوظ 
ف��ي تنفي��ذ آليات تطوي��ر األنظمة 
ورفع درج��ات االمتثال، وفقًا ألحدث 

مجموع��ة  توصي��ات  مس��تجدات 
العمل المالي الدولية.

وأض��اف أن البحرين تعمل بش��كل 
دائ��م على تعزيز ه��ذه الجهود من 
خالل عضويتها في مجموعة العمل 
المال��ي لمنطقة الش��رق األوس��ط 
 )MENAFATF( أفريقي��ا  وش��مال 
المالية  التحري��ات  إدارة  وبتعيي��ن 
تموي��ل  لمكافح��ة  وطني��ًا  مرك��زًا 

اإلرهاب وغسل األموال.

 »العليا للتخطيط العمراني« تستعرض 
مشروعي المدينة الرياضية وساحل خليج البحرين

ترأس صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن 
حمد آل خليفة ول��ي العهد رئيس مجلس الوزراء 
االجتماع ال� 22 للجنة العليا للتخطيط العمراني 

وال��ذي عقد عن بع��د. وناقش��ت اللجن��ة العليا 
للتخطي��ط العمران��ي مس��تجدات الموضوعات 

المتعلقة بتنصيف العقارات وطلبات المشاريع.

واس��تعرضت اللجنة العلي��ا للتخطيط العمراني 
المخططات العامة لمش��روع المدينة الرياضية 

وساحل خليج البحرين.

 الخياط يستعرض أمام 
 الصليب األحمر جهود

 البحرين لمواجهة »كورونا«  
ش��ارك مدير إدارة العمليات برئاسة األمن العام العقيد حمد 
محم��د الخي��اط في اجتم��اع الطاول��ة المس��تديرة اإلقليمي 
للخبراء أثناء تفشي الجوائح، والذي نظمه الصليب األحمر عبر 

تقنية االتصال المرئي على مدى 4 جلسات.
وتضمن��ت ورق��ة العمل الت��ي قدمها مدي��ر إدارة العمليات، 
ال��دور الذي تضطل��ع ب��ه وزارة الداخلي��ة كجزء م��ن الفريق 
الوطن��ي لمواجهة جائح��ة كورون��ا )كوفي��د19(، واإلجراءات 
التي ت��م اتخاذه��ا لضمان تعزيز الس��المة العام��ة واألمن 
المجتمع��ي تجاه المواطنين والوافدين باإلضافة إلى الجهود 
المتخذة لدعم العمالة الوافدة وحمايتهم من الوباء والتكفل 

بمستلزماتهم لضمان حقوقهم األساسية للحياة الكريمة.
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 خلف: تعاون بناء بين البحرين 
وبرنامج األمم المتحدة للمستوطنات

أكد وزير األش��غال وش��ؤون البلدي��ات والتخطي��ط العمراني عصام 
خلف، على التعاون البناء القائم بين البحرين وبرنامج األمم المتحدة 
للمس��توطنات البش��رية، والذي أثمر كثيرًا من النتائج المهمة على 
صعيد تطوير الم��دن واالهتمام بالمواقع التراثي��ة والتاريخية. جاء 
ذلك، أثناء اس��تقباله أم��س مدير المكتب اإلقليم��ي للدول العربية 
لبرنام��ج األم��م المتحدة للمس��توطنات البش��رية »الموئل« عرفان 
عل��ي والوف��د المرافق ل��ه، بحضور وكيل ال��وزارة لش��ؤون البلديات 
الش��يخ محمد بن أحم��د آل خليفة، ومدير ع��ام التخطيط العمراني 
نوف جمشير والوكيل المس��اعد للخدمات البلدية المشتركة شوقية 
حميدان. وتطرق خل��ف، إلى مجاالت التعاون المش��ترك بين الوزارة 
وبرنام��ج األم��م المتحدة، مؤك��دًا أن البحرين تول��ي اهتمامًا خاصًا 
بمبدأ التنمية المس��تدامة كونها إحدى أهم ركائز التنمية الش��املة 
ف��ي المملكة. وأكد الوزي��ر أهمية التعاون على المس��توى اإلقليمي 
بين الدول العربية من خالل الدور الذي يلعبه برنامج األمم المتحدة 

للمستوطنات البشرية.  

في ندوة اليوم الدولي للعمل البرلماني بمشاركة حكومية وبرلمانية.. زينل:

»النواب« أقر 118موضوعًا للتعامل مع تداعيات »كورونا«
مريم بوجيري «

كشفت رئيس��ة مجلس النواب فوزية زينل عن 
أن المجلس أقر أكثر من 118 موضوعًا تتعلق 
بالتعامل مع تداعيات الجائحة -من بين 935 
موضوعًا استعرضها خالل دور االنعقاد الثالث 
م��ن الفصل التش��ريعي الحال��ي- وترمي إلى 
االجتماعي��ة واالقتصادية،  األوضاع  اس��تقرار 
ورعاية حقوق اإلنس��ان، فيما تجاوزت البرامج 
والمحاضرات  وال��ورش  والتطويرية  التدريبية 
ما يص��ل إل��ى 180 برنامجًا خالل ع��اٍم واحد، 
ليس��دل الس��تار على واحدة م��ن أغنى مراحل 
العط��اء البرلماني والتش��ريعي، ولتضاف إلى 
الس��جل الحاف��ل باإلنجازات الوطني��ة، وتوثق 
مرحلة استثنائية اتسمت بالعمل على تحويل 
التحديات إلى فرص ومكتس��بات، موضحة أن 
اإلش��ادة التي تلقاها مجل��س النواب من قبل 
االتح��اد البرلمان��ي الدولي، انع��كاس لحجم 
الجه��ود الت��ي بذل��ت ف��ي تحقي��ق األهداف 

المنشودة من العمل البرلماني.
وبينت أن البحرين تمكنت من تجاوز التحديات 
الطارئة بسبِب تفشي جائحة كورونا، وتحقيق 
استجابة برلمانية سريعة في التصدي للوباء، 
والعم��ل م��ع الحكوم��ة لس��المة المواطنين 
والمقيمي��ن ف��ي توظي��ف كاف��ة اإلمكان��ات 
لالرتق��اء بالمنظوم��ة الصحي��ة المتكامل��ة، 
وإقرار تشريعات أسهمت في تحقيق االستقرار 
للمجتم��ع وللقطاع��ات كافة، من خ��الل دفع 
روات��ب المواطنين في القطاع الخاص أش��هرًا 
عديدة، وإطالق حزِم دعم اقتصادية للشركات 
والمؤسس��ات الخاصة، واإلعفاء من الرس��وم 
الحكومية، ورفع مقترحات برلمانية س��اهمت 
في تطبيق التعليم عن ُبعد، وتعزيز الخدمات 
اإللكترونية الحكومية، ودعم اإلجراءات التقنية 
للس��لطة القضائي��ة، من خالل س��ن تش��ريع 
يكف��ل التح��ول الرقمي في إج��راءات التحقيق 
والمحاكمة عن ُبعد، بما يسهل ويسرع عملية 

التقاضي.
لحض��رة  اإلصالح��ي  المش��روع  أن  وأك��دت 
صاح��ب الجالل��ة الملك حم��د بن عيس��ى آل 
خليف��ة عاه��ل البالد المف��دى، مث��ل انفتاحًا 
على مرحل��ة تاريخية جدي��دة، منحت البحرين 
تجرب��ة ديمقراطي��ة تليُق بالعم��ق الحضاري 
ال��ذي تتمتُع ب��ه، وتعكس تطلعات الش��عب 
البحرين��ي في دول��ة مدنيٍة تقوم على أس��س 
قانونية متينة، ومؤسس��ات رصينة ومعطاءة، 
ترتك��ز على دس��توٍر عصري متق��دم، وميثاٍق 
وطني ش��كل قاعدة طموحات اجتمعت عليها 

إرادة الحكم الرشيد مع التطلعات الشعبية.
ج��اء ذلك خالل الن��دوة الحواري��ة التي عقدت 
أمس الثالثاء، بمناس��بة اليوم الدولي للعمل 
البرلماني، بمش��اركة رئيس المجلس الوطني 
االتحادي، بدول��ة اإلمارات العربي��ة المتحدة 
رئي��س االتحاد البرلماني العربي صقر غباش، 
ووزي��ر العدل والش��ؤون اإلس��المية واألوقاف 
الش��يخ خالد بن علي آل خليفة ووزير الخارجية 
الدكت��ور عبداللطيف ب��ن راش��د الزياني، إلى 
جانب مش��اركة النائ��ب األول لرئيس مجلس 
الش��ورى العضو جم��ال فخ��رو، والنائب األول 
لرئيس��ة مجل��س الن��واب عبدالنب��ي س��لمان 
إل��ى جانب عدد من أعضاء مجلس��ي الش��ورى 
والن��واب، وكب��ار المدعوي��ن واإلعالميين عبر 

تقنية البث المرئي.
التجرب��ة  مالم��ح  تك��ن  ل��م  أن��ه  وأضاف��ت 
الديمقراطي��ة منفصلة ع��ن األبعاد التاريخية 
للمس��يرة الوطنية المتجذرة، إنما تتصل بما 
نت��ج م��ن إرادة ش��عبية، حين التف الش��عب 

ح��ول المغفور له الش��يخ عيس��ى ب��ن علي آل 
خليف��ة حين توليه الحكم ع��ام )1869(، األمر 
ال��ذي أس��س الس��تقرار سياس��ي واقتصادي 
واجتماعي كان بمثابة بوابة العبور نحو عصٍر 
جديد للبحرين، وبداية مس��يرة تابعها حكام 
آل خليف��ة الكرام تباع��ًا كابرًا ع��ن كابر، نحو 
آف��اق أرحب من اإلنج��ازات، حتى عش��نا اليوم 
عص��ارة الجهوِد وبلغنا ثمرة الغايات في دولة 
المؤسس��ات والقان��ون بقيادة جالل��ة الملك 

المفدى.
 وأش��ارت إلى أن ذل��ك اإلرث الوطن��ي يضعنا 
أم��ام مس��ؤولية حتمية للبن��اء على م��ا ُأحرَز 
من منجزات وتعظيمها، عب��ر مواصلة العمل 
لرفد مشروع اإلصالح والتحديث الشامل، وفقًا 
لتقاليد العمل الديمقراطي، التي أرس��يت بناًء 
عل��ى اإليمان بال��رأي والرأي اآلخ��ر، والحريات 
المسؤولة، والش��فافية والتعددية، واالعتدال 
واحترام حقوق اإلنس��ان، وارتبطت بالتمكين 
السياسي والمشاركة الفاعلة للشعب في صنع 
الق��رار، من خ��الل مجلس النواب ال��ذي يمثل 
إرادة األمة، وس��بيلها إلى المش��اركة في إدارة 
ش��ؤون الدولة، إذ يش��كل ذلك عماد المملكة 

الدستورية.
م��ن جانبه رئيس المجل��س الوطني االتحادي 
بدولة اإلم��ارات العربية المتحدة صقر غباش 
أك��د أن العالقات اإلماراتي��ة البحرينية تأكيد 
للنم��وذج المتمي��ز عل��ى مختل��ف األصع��دة، 
وأك��د خ��الل كلمته بقول��ه: »العالق��ات بين 
بلدين��ا إذا كان لها عمي��ق الجذور في تاريخها 
الطويل الممتد فإنها في حاضرها ومستقبلها 
يعكسان الروابط الوثيقة للمصير المشترك، 
الميادي��ن  كل  ف��ي  المتطابق��ة  والمصال��ح 
واالجتماعي��ة،  واالقتصادي��ة،  السياس��ية 
والثقافي��ة، واألمني��ة. ولع��ل ح��رص صاحب 
الس��مو الش��يخ خليف��ة ب��ن زاي��د آل نهيان، 
رئي��س الدولة وأخي��ه جاللة المل��ك حمد بن 
عيس��ى آل خليفة، ملك مملك��ة البحرين على 
تعزيز وتوثيق أط��ر هذه العالقات في مختلف 

مجاالته��ا إنما هو تجس��يد للرواب��ط األخوية 
واالجتماعية الراسخة بين بلدينا«.

وأوجز وزير العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف 
الش��يخ خالد بن علي آل خليفة  أبرز اإلنجازات 
التش��ريعية خالل الفصل التشريعي الخامس 
الذي يقارب الدور األخير فيه، والذي أش��ار إلى 
أنه واجه ظروفًا استثنائية تتمثل في التعامل 
مع الشأن االقتصادي والتوازن المالي وكذلك 
ظروف الجائحة التي لم يمر العالم بمثلها من 
قبل، معتب��رًا أن البرلمان بغرفتيه واجه هذه 
التحدي��ات االس��تثنائية وتعام��ل معها بكل 
ح��رص واقتدار، ونج��ح في التعام��ل مع كثير 
من اإلجراءات التش��ريعية والرقابية من خالل 
التع��اون مع الحكوم��ة والتواصل والتنس��يق 

معها إلى العديد من اإلنجازات فيما يأتي:
1. التعام��ل م��ع برنام��ج الت��وازن المال��ي، 
حيث أدى تفهم أعضاء الس��لطة التش��ريعية 
لمتطلب��ات الوضع االقتصادي إلى التعامل مع 
برنام��ج التوازن المالي لي��س لتقليص العجز 
فقط، ولكن أيضًا بالس��عي لزيادة اإليرادات، 

وإعادة توجيه الدعم لمستحقيه.
2. المعالج��ة االس��تثنائية الت��ي تعامل بها 
البرلم��ان بغرفتي��ه م��ع جائح��ة كورونا عن 
طريق كثير من األدوات التش��ريعية والرقابية 
ومساندة الحكومة في توفير دعم غير مسبوق 

وصل إلى 4.5 مليارات دينار.
مس��تذكرًا التعامل الس��ريع والفعال للسلطة 
التش��ريعية ف��ي العدي��د من القواني��ن التي 
س��اهمت ومازالت في إرس��اء س��يادة القانون 
والحف��اظ على حق��وق وحريات الن��اس ولعل 
قانون اإلجراءات الجنائي��ة وقانون المرافعات 
هما أكبر مثالين على التعاطي الجاد والسريع 
والفعال واللذين بموجبهما تمكنت المحاكم 
والنيابة العامة م��ن تحقيق مبدأ الوصول إلى 
العدال��ة في تل��ك الظروف االس��تثنائية التي 
فرضت التباعد االجتماعي وتغيير آلية العمل 
بش��كل كامل مع الحفاظ على كافة الضمانات 
وعالني��ة  العادل��ة،  بالمحاكم��ة  الخاص��ة 

الجلسات، والمواجهة بين الخصوم وغيرها من 
المبادئ التي تم التمس��ك بحس��ن تطبيقها 
إضافة إلى االلتزام باالشتراطات الصحية، وهو 
ما س��هل األمر عل��ى المحامي��ن والمتقاضين 

والقضاة وأعضاء النيابة العامة والموظفين.
3. االهتمام بالش��باب نجده أحد أحجار الزاوية 
ف��ي العمل البرلماني؛ فبرلمان الش��باب الذي 
انعق��د برعاية س��مو الش��يخ ناص��ر بن حمد 
آل خليف��ة وبمش��اركة حكومي��ة وبرلماني��ة 
كبي��رة أت��ى ليؤك��د أهمي��ة تمكين الش��باب 
ومراع��اة مش��اركتهم في القرار، م��ا انعكس 
على االهتمام البرلماني بالتعليم واإلس��كان 

والعمل والرياضة.
4. وإحدى العالمات التش��ريعية الفارقة التي 
أنجزها البرلم��ان بغرفتيه مؤخ��رًا هو قانون 
العدال��ة اإلصالحية لألطف��ال وحمايتهم من 
س��وء المعاملة، وذل��ك بمد س��ن الطفل إلى 
18 س��نة واتخاذ إجراءات متقدمة في التعامل 
م��ع جن��اح األطف��ال وتعرضه��م للخط��ر في 
تش��ريع يعد األكثر تط��ورًا أو فاعلية، وبنظرة 
جديدة تس��تهدف المصلح��ة الفضلى للحدث 
ويع��د نقلة نوعي��ه في مجال حقوق اإلنس��ان 

بالمملكة.
الخارجي��ة د. عبداللطي��ف  وزي��ر  ألق��ى  كم��ا 
الزيان��ي كلمة أكد فيه��ا أن العمل البرلماني 
الحي��وي  دوره  أثب��ت  البحري��ن  ف��ي مملك��ة 
البناء في تعزيز المس��يرة التنموية الش��املة 
وتكري��س الممارس��ة الديمقراطية وترس��يخ 
دولة المؤسس��ات والقان��ون، مبينًا الش��عور 
بالفخر بما حققه العمل البرلماني في مملكة 
البحري��ن م��ن تقدم وتط��ور إيجاب��ي عبر عن 
التوجيهات الحكيمة الس��امية لحضرة صاحب 
الجالل��ة المل��ك المفدى، م��ع اهتمام وحرص 
الحكومة برئاس��ة صاحب السمو الملكي ولي 
العه��د رئيس مجل��س ال��وزراء عل��ى تحقيق 

النهضة الحضارية الشاملة.
وأش��ار إلى أن وزارة الخارجية تستمد من رؤى 
وتوجيه��ات القيادة الحكيم��ة لحضرة صاحب 

الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة، ملك 
البالد المفدى، ودعم ومساندة صاحب السمو 
الملك��ي األمي��ر س��لمان ب��ن حم��د آل خليفة 
ول��ي العه��د رئيس مجل��س ال��وزراء المبادئ 
والقواعد واألهداف التي من ش��أنها أن تحقق 
سياس��ة خارجي��ة ناجح��ة وبن��اءة تعمل على 
المحافظ��ة على س��يادة واس��تقالل المملكة 
وأمنها واستقرارها وازدهارها، وحماية ورعاية 
مصالحها الداخلية والخارجية، وتعزيز التعاون 
والشراكة المثمرة  مع مختلف األمم والشعوب 

في إطار المواثيق والقوانين الدولية.   
وأردف: »ف��ي إطار ه��ذا التع��اون الفاعل بين 
وزارة الخارجي��ة والس��لطة التش��ريعية، كان 
لكم أعضاء الس��لطة التشريعية دائمًا إسهام 
واضح في تعزيز هذا التعاون عبر مش��اركتكم 
اإليجابي��ة ف��ي ورش العم��ل الت��ي نظمته��ا 
الوزارة للتحضير إلعداد الخطة الوطنية لحقوق 
اإلنس��ان، الت��ي حرصن��ا على أن نش��رك معنا 
في إعدادها كافة ممثلي مؤسس��ات المجتمع 

المدني وأصحاب المصلحة«.
واعتبر أنه مثلما تقوم الدبلوماسية الرسمية 
بدورها الفاعل في تحقيق السياس��ة الخارجية 
المنشودة، فإن الدبلوماسية البرلمانية مكمل 
لها، وداعم رئيس لجهودها، يلتقيان معًا حول 
األهداف الوطنية المشتركة، ويتشاركان األداء 
الفاع��ل المؤث��ر في خدم��ة الوط��ن وتحقيق 
مصالح��ه العلي��ا، ما يؤك��د أهمية اس��تمرار 
التعاون والتنسيق المشترك بينهما على أعلى 
المس��تويات وأفضلها. ونتطل��ع إلى أن يكون 
التع��اون بين وزارة الخارجي��ة ومجلس النواب 
أكث��ر ش��مواًل وفاعليًة، بم��ا يلب��ي توجيهات 
القي��ادة الحكيمة ويحقق األه��داف والمصلحة 

الوطنية العليا لوطننا الغالي.
م��ن جانبه أك��د النائ��ب األول لرئيس مجلس 
الش��ورى جم��ال فخ��رو أن االحتف��ال بالي��وم 
الدول��ي للعم��ل البرلماني مناس��بة تأتي في 
أوانها، وتتيح الفرصة للتذكير بالدور المحوري 
والمهم للبرلمانات في إعطاء الش��عوب الحيز 
المالئ��م للتعبير عن آرائه��م، والقوة الالزمة 
لوضع السياس��ات العام��ة ومتابعة تنفيذها، 

إلى جانب التشريع وإصدار القوانين.
ف��ي حين أش��ار النائب األول لرئيس��ة مجلس 
الن��واب عبدالنبي س��لمان إلى قطاع الش��باب 
ال��ذي يلق��ى اهتمام��ًا كبيرًا من ل��دن حضرة 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
عاه��ل البالد المفدى حفظ��ه اهلل ورعاه، حيث 
ال تخل��و خطابات جاللته الس��امية في مختلف 
المناس��بات من تأكيد أهمية دور الشباب في 
البن��اء والتنمي��ة. وعل��ى ذات الصعي��د أوضح 
أن حج��م الموضوعات التي طرح��ت في مجال 
الش��باب والرياضة خ��الل الفصل التش��ريعي 
الخام��س في دوري االنعقاد األول والثاني بلغ: 
1 مش��روع بقانون، و5 اقتراحات بقانون، و16 
اقتراحًا برغبة، و3 أسئلة، ومن أبرز التشريعات 
التي ش��كلت  خطوة مهمة للرياضة البحرينية 
ه��ي إص��دار القان��ون رق��م )8( لس��نة 2021 
بش��أن االحتراف الرياضي، والمرسوم بقانون 
بش��أن »تحويل األندية الوطنية إلى ش��ركات 
تجارية«، والذي س��يعزز االتجاه المتنامي نحو 
الصناعة الرياضية، أما في مجال التعليم فتم 
رفع عدد من المقترحات برغبة حول »التعليم 
عن بع��د« خالل أزم��ة جائحة كورون��ا كوفيد 
19، وف��ي مج��ال التوظيف في قطاع الش��باب 
تمثلت معظم التشريعات في إعطاء األولوية 
ف��ي التوظيف للطاقم الصحي من المتطوعين 

لمكافحة جائحة كورونا.

وزير العدل: تفهم السلطة التشريعية أدى لحرفية التعامل مع تداعيات الجائحة

وزير الخارجية: العمل البرلماني أثبت دوره الحيوي في تعزيز المسيرة التنموية 

»األشغال«: انتهاء تطوير مجمع 914 بالرفاع
ق��ال مدير إدارة مش��اريع وصيانة الط��رق بوزارة 
األشغال وش��ؤون البلديات والتخطيط العمراني 
س��يد بدر علوي إن الوزارة ق��د انتهت من أعمال 
مش��روع تطوي��ر مجم��ع 914 ف��ي منطق��ة قبل 
موعده الزمني، مش��يرًا إلى أن المش��روع سيخدم 
القاطنين ضمن المجمع ومستخدمي هذه الطرق 
بالمنطق��ة، حيث يه��دف إلى تطوير وتحس��ين 
ش��بكة الطرق الداخلي��ة بالمجمع م��ن أجل رفع 

مستوى البنية التحية.
وأوضح أن المشروع اشتمل على تأهيل مجموعة 
من الطرق في المجمع المذكور، وإنش��اء وتنفيذ 
ش��بكة تصريف مياه األمطار من أجل تخفيف من 
تجمعات مياه األمطار في طريقي 1401، 1412، 
وذلك من خالل مد قن��وات وأنابيب أرضية بقطر 

500مم، مع تنفيذ مصارف أرضية وإنشاء خزانات 
أرضية لتجميع لمياه األمطار.

وأضاف علوي أن أعمال المش��روع تضمنت إعادة 
إنشاء ورصف بعض الطرق الداخلية وذلك بإزالة 
طبق��ة األس��فلت القديمة واس��تبدالها بطبقات 
أس��فلت جديدة، م��ع اس��تبدال طبق��ات الدفان 
بمواد جديدة مناسبة، باإلضافة إلى إعادة رصف 
هذه الطرق بطبقة جديدة من األس��فلت، إنشاء 
أرصفة جديدة وأعمال الصيانة الالزمة لألرصفة 
الجانبية القديمة لبع��ض الطرق ضمن المجمع 
المذك��ور وكذل��ك العم��ل على تعزيز مس��توى 

السالمة المرورية.
م��ن جانبه تق��دم عض��و مجلس البل��دي ممثل 
الدائ��رة السادس��ة بالمحافظ��ة الجنوبية  خالد 

جناح��ي بالش��كر إل��ى وزارة األش��غال وش��ؤون 
البلدي��ات والتخطي��ط العمراني وعلى رأس��هم 
الوزير على التعاون الدائم بما يسهم في تحقيق 
احتياجات وطلب��ات المواطنين والمقيمين، الفتًا 
إلى أن المش��روع سيس��هم بالش��ك في تسهيل 
حرك��ة التنق��ل للمواطني��ن، باإلضاف��ة إلى حل 

مشكلة تجمع مياه األمطار.
يذكر أنه قد تم ترس��ية المش��روع على ش��ركة 
جاس��كو )JASCO( من قب��ل مجلس المناقصات 
والمزاي��دات، وذل��ك م��ن أج��ل تنفي��ذ األعمال 
المدنية وأعمال تصريف مياه األمطار، والش��ركة 
الشرقية لألسفلت من أجل تنفيذ أعمال األسفلت 
المطلوبة بالمش��روع، وبتكلف��ة إجمالية بلغت 

160.000 دينار.

»الشمالية«: مخالفات بمساكن مشتركة في كرزكان
ق��ام فري��ق المس��ح الميداني للس��كن الجماعي 
بالمحافظ��ة  الواف��دة  للعمال��ة  المش��ترك 
الش��مالية برئاس��ة نائب المحافظ العميد خالد 
الدوس��ري ومدير الخدمات الهندسية واالستثمار 
بالمحافظة خال��د عبداللطي��ف، ورئيس التنمية 
االس��تثمارية عصام الخياط، وضابط التنس��يق 
األمني الرائد سلمان الزرقاوي، ومفتشي الضبط 
القضائ��ي ببلدي��ة المنطق��ة الش��مالية وهيئة 
الكهرب��اء والم��اء، بجول��ة تفقدي��ة للمس��اكن 
ك��رزكان  منطق��ة  ف��ي  المش��تركة  الجماعي��ة 
لمتابعة اتخاذ اإلجراءات الالزمة بش��أن تصحيح 

أوضاع تلك المساكن.
وأك��د الدوس��ري أن الجول��ة تأت��ي انطالقًا من 
توجيه��ات محاف��ظ الش��مالية عل��ي العصفور، 
واس��تمرارًا للحمل��ة الت��ي أطلقته��ا المحافظة 
لتخفي��ف حال��ة االكتظاظ في الس��كن الجماعي 
المش��ترك للعمالة الوافدة مع تفش��ي تداعيات 
جائحة كورونا، والتأكد من مراعاتها للبروتوكول 
الصحي وتطبيق اإلج��راءات االحترازية والوقائية 
ض��د في��روس كورون��ا، م��ع االلت��زام بالقوانين 
المرعية في البحرين التي تنظم س��كن العمالة 

المشترك.

وقام مفتشو الضبط القضائي برصد المخالفات 
في المس��اكن التي تم زيارتها، وإش��عار مالكها 

بمراجعة الجهات الحكومية لتصحيح أوضاعها.
وكانت المحافظ��ة نظمت العدي��د من الجوالت 
التفقدي��ة عل��ى الس��كن الجماع��ي المش��ترك 
للعمال��ة الواف��دة ف��ي مناط��ق مختلف��ة م��ن 
الجائح��ة  تفش��ي  من��ذ  الش��مالية  المحافظ��ة 
بالتع��اون مع الجه��ات الحكومي��ة ذات العالقة، 
واس��تطاعت م��ن خالله��ا رص��د مجموع��ة من 
المخالفات، شهدت استجابة من بعض أصحابها 

من مالك العقار بتعديل أوضاعهم.
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 وزيرة الصحة تترأس اجتماع 
اللجنة الوطنية لمكافحة »اإليدز«

ترأست وزيرة الصحة فائقة الصالح أعمال االجتماع 
الثاني لعام 2021 للجنة الوطنية لمكافحة متالزمة 
النقص المناعي المكتسب »اإليدز«، والذي عقد عن 
ُبع��د من خالل االتص��ال المرئي بمش��اركة أعضاء 
اللجن��ة م��ن ممثلي ال��وزارات الحكومي��ة والجهات 

الرسمية.
وخالل االجتماع تم استعراض عمل اللجان الفرعية 
والخطط التنفيذية والتي ترتبط بأهداف ومرئيات 
اللجنة وخطتها االس��تراتيجية لمكافحة اإليدز، إلى 
جان��ب متابعة المس��تجدات المرتبط��ة بموضوع 
الصفحة اإللكترونية الخاص��ة باللجنة والتي تضم 
المحت��وى المعلوماتي والجوان��ب اإلعالمية لصالح 

خدمة المجتمع.
م��ن جانبه، ق��دم رئيس قس��م مكافح��ة األمراض 
بوزارة الصحة الدكتور عادل الصياد، تقريرًا بش��أن 
االجتماع الرفيع المس��توى المعني بفيروس نقص 
المناعة المكتسبة »اإليدز« تحت عنوان »إنهاء عدم 
المساواة، إنهاء اإليدز« المنعقد خالل الفترة من 8 
وحت��ى 10 يوليو 2021 عبر االتصال المرئي، والذي 
تضمنت أعمال��ه كلمة لمملك��ة البحرين واإلعالن 
السياس��ي بش��أن فيروس المناعة البشرية واإليدز 
وإنهاء أوجه عدم المس��اواة وسلك المسار الصحيح 

للقض��اء على اإلي��دز بحلول ع��ام 2030، إلى جانب 
استعراض االس��تراتيجية العالمية لإليدز للسنوات 

الخمس المقبلة 2026-2021.
كما ت��م التأكيد خالل االجتماع على اإلنجازات التي 
حققتها البحرين على صعيد تنفيذ الخطط الوطنية 

لمكافحة مرض نقص المناعة المكتس��ب »اإليدز« 
خاص��ة وأن المملكة كانت من الدول الس��باقة في 
تطبي��ق وتنفيذ العديد من األنظمة والتش��ريعات 
واالس��تراتيجيات الوطنية والتي تتسق وتتواءم مع 

الخطط والرؤى والمبادرات العالمية بهذا الشأن.

 »الصحة«: فتح باب استالم طلبات الترشح 
لجائزة الطبيب العربي أمام البحرينيين

ترش��يحات  لتلق��ي  بال��وزارة،  لجن��ة  تش��كيل  ع��ن  الصح��ة  وزارة  أعلن��ت 
م��ن  اعتب��ارًا   ،2022 العرب��ي  الطبي��ب  لجائ��زة  البحرينيي��ن  األطب��اء 
عرفان��ًا  المتمي��زة  اإلس��هامات  أصح��اب  م��ن  لألطب��اء  تكريم��ًا  أم��س، 
المجتم��ع. وخدم��ة  اإلنس��انية  خدم��ة  ف��ي  وعطاءاته��م   بجهوده��م 
واجتمعت وزارة الصحة باللجنة التي تم تش��كيلها الختيار األطباء المرش��حين، 
برئاس��ة الرئيس التنفي��ذي لمراكز  الرعاي��ة الصحية األولي��ة الدكتورة جليلة 
السيد، وبحضور ممثلين عن كاًل من الصحة العامة، والخدمات الطبية الملكية، 
ومستش��فى المل��ك حمد الجامع��ي، ومجمع الس��لمانية الطب��ي، وكلية الطب 

بجامعة الخليج العربي، وجمعية األطباء البحرينية.
وأكدت الس��يد مدى الرعاي��ة واالهتمام الكبيرين اللذين تحظ��ى بهما الكوادر 
الطبي��ة بالقطاع الصحي في المملكة من قب��ل القيادة الحكيمة بقيادة حضرة 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى، وبمساندة 
صاح��ب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حم��د آل خليفة ول��ي العهد رئيس 

مجلس الوزراء. 
ولفتت إلى أن مهام اللجنة التي ش��كلت في وقت س��ابق بقرار صادر عن وزيرة 
الصحة، تتمثل في اس��تالم طلبات الترشح للجائزة على أن يتم استيفاء بيانات 
طلب الترش��ح باللغ��ة العربية ويتم ذكر اإلنجازات المدعم��ة بالوثائق الالزمة 

للترشح، مع إرفاق صورة شخصية والسيرة الذاتية للمترشح.
 كما س��تقوم اللجنة بدراس��ة الطلب��ات المقدمة لها من المترش��حين والتأكد 
من اس��تيفائها البيانات والش��روط المطلوبة للقبول، وإعداد ملف لكل مرشح، 
حيث يتم التأكد من أن المرش��ح ذو تأثير علمي صحي في المؤسس��ة الصحية 
التي يعمل بها، وأن يكون المرش��ح صاحب تجرب��ة متميزة في مجاله الصحي 
وله تأثير على تحسين خدمات الطاقم الطبي والمجتمع وعلى التنمية الصحية 

بكافة جوانبها. 
وأضاف��ت، أن اللجنة س��تتولى اختي��ار أفضل طبي��ب وطبيبة م��ن المتقدمين 

للجائزة، كما ستقوم بإعداد تقريرًا بنتائج أعمالها وتوصياتها بهذا الشأن.
 وأكدت السيد أن اللجنة ستتولى كذلك رفع اسم الطبيب أو الطبيبة المرشحين 
للجائ��زة وملف كل منهم��ا ومبررات اختياره��ا لكل منهما للجن��ة العليا بوزارة 
الصحة وذلك للموافقة عليها واالعتماد ومن ثم إرس��ال الترشيحات إلى األمانة 

الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب.
ويمكن الحصول على اس��تمارة الترش��ح من الموقع الرسمي لوزارة الصحة على 
أن يتم اس��تالم الطلبات  المس��توفية لش��روط التقدم من قبل اللجنة خالل 3 
أس��ابيع  على اإليميل ADaward@health .gov.bh، علمًا أن 22 يوليو هو آخر 

يوم الستالم الطلبات.

 »الصناعة«: سحب 1500 لعبة
 للتحقق من عدم احتوائها مواد ضارة

والمقاييس  الفح��ص  إدارة  نف��ذت 
بوزارة الصناعة والتجارة والس��ياحة 
مس��حًا ميدانيًا في األسواق المحلية 
لمملك��ة البحرين، وم��ن خالل هذا 
المس��ح تم س��حب ما يقارب 1500 
لعبة أطفال مش��كوك في احتوائها 

على مواد ضارة باألطفال.
وق��ال الوكي��ل المس��اعد للتج��ارة 
المحلية والخارجي��ة بوزارة الصناعة 
والتجارة والس��ياحة الشيخ حمد بن 
س��لمان آل خليفة، إن إدارة الفحص 
والمقاييس تسلمت تقارير االختبار 
له��ذه المنتجات من مجلس الصحة 
ل��دول مجلس التع��اون، حيث بينت 
ه��ذه التقارير أن ع��دد 12 نوعًا من 
 makeup( منتج��ات لعب األطف��ال
Set( لتشغيالت محددة تحتوي على 
مادة األنتيمون بنس��ب تتجاوز الحد 
المس��موح ب��ه، حي��ث إن التعرض 
لتراكيز عالية من هذه المادة لفترة 
طويلة قد يتس��بب ف��ي أضرار منها 
تهيج وتحس��س للعي��ن والمنطقة 

المحيطة بها، وتهيج الرئتين.
وبي��ن أن إدارة الفحص والمقاييس 
قام��ت بدوره��ا المعه��ود بتنفي��ذ 

مسح ميداني على المحالت التجارية 
التي تبي��ع وتتداول هذه المنتجات، 
وأثن��اء ه��ذه المس��ح تم س��حب ما 
يقرب م��ن 1500 لعب��ة أطفال من 
ق��د  والت��ي   )makeup Set( ن��وع 
تش��كل خطورة على س��المة وأمان 
مستخدميها بس��بب احتوائها على 
م��ادة األنتيم��ون بحس��ب تقاري��ر 
الس��المة واالختبار المس��تلمة من 
قبل مجل��س الصحة ل��دول مجلس 

التعاون.

وأض��اف أن اإلدارة قام��ت بفح��ص 
واختبار ه��ذه المنتجات للتحقق من 
س��المتها ومس��توى األم��ان فيها، 
والتأكد من أنها ال تحتوي أية مواد 
ضارة من ش��أنها أن تضر باألطفال 
مملك��ة  ف��ي  له��ا  المس��تخدمين 
البحرين. ومن خ��الل الفحص لهذه 
المنتجات تبين فعاًل أنها ال تحتوي 
عل��ى أية مواد ضارة وأن جميع لعب 
األطف��ال المتواف��رة ف��ي األس��واق 
المحلي��ة للمملك��ة من ه��ذا النوع 
هي منتج��ات مطابقة للوائح الفنية 

المعتمدة وال تضر بمستخدميها.
وأش��ار  إل��ى أن��ه ت��م الطل��ب من 
أصحاب المح��الت التجارية بضرورة 
التقيد باستيراد األلعاب اآلمنة عن 
طري��ق الطلب م��ن جه��ة التصنيع 
الفنية  الالئحة  االلتزام بمتطلب��ات 
حي��ث  األطف��ال،  للع��ب  الخليجي��ة 
إن االلت��زام بالالئح��ة يعن��ي إنتاج 
ألع��اب أكثر أمانًا، كذل��ك تم تنبيه 
أصح��اب المح��الت التجاري��ة ب��أن 
تثبي��ت رم��ز التتب��ع الخليج��ي على 
اللعب��ة واس��تصدار ش��هادة فحص 
الطراز الخليجية من أهم المتطلبات 

الت��ي تثبت الت��زام جه��ة التصنيع 
بمتطلب��ات الئحة األلع��اب، والتي 
تضمن سالمة وأمان لعب األطفال 
المحلية  األس��واق  إلى  المس��توردة 

لمملكة البحرين. 
وأوضح أن إدارة الفحص والمقاييس 
س��تتواصل م��ع أصح��اب المحالت 
التجارية والتي تم سحب المنتجات 
واالختبار  الفح��ص  منه��ا بغ��رض 
إلعالمهم ب��أن منتجاتهم مطابقة 
للوائح الفنية المعتمدة وال تحتوي 
أية مواد ضارة، وبإمكانهم استالم 
ه��ذه العين��ات ف��ي أق��رب فرص��ة 
الت��ي  المواعي��د  بحس��ب  ممكن��ة 
س��وف يحدده��ا له��م الموظف��ون 
المعني��ون ف��ي اإلدارة؛ منوهًا بأن 
الوزارة مستمرة في تنفيذ الحمالت 
الميدانية،  والمسوحات  التفتيشية 
وذل��ك بغ��رض التحق��ق م��ن خلو 
المنتجات  المحلي��ة م��ن  األس��واق 
الض��ارة، وبه��دف ضم��ان تطبيق 
األنظم��ة والقوانين التي تس��اهم 
في حماية وس��المة وأم��ان األفراد 

والمجتمع.

الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة

)شكرًا حمد(

عيسى  بن  حمد  الملك  جاللة  سيدي  إلى  مهداة   قصيدة 
آل خليفة.. خّطها قلبي تأثرًا بصورة معبرة لجاللته، وتجاوبًا 
مع كلمة شكر وجهها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة إلى 

والده بكل حب، ونجاح في قمة إفريست.
ال��ش��ي��م��ه يجود )ي���اب���وي: ش��ك��را( ق��ال��ه��ا س��ي��ٍف ع��ل��ى 
)ش����ك����را( وس����ط ك��ف��ه ي���داري���ه���ا وي���ك���رم م��ّده��ا
ورود غ��ي��م ه��م��ال��ه  )ش���ك���را(  م���ْن���ك  ل��م��ح��ن��ا  ن���اص���ر 
ب���اق���ات ه��ل��ت م���ن س��م��ا اإلح����س����اس ت��ن��ث��ر وّده����ا
بالعهود ت��وف��ي  م��ن��ك  ق��ص��ي��ده  س��م��ع��ن��اه��ا  )ش���ك���را( 
ع���ّدي���ت���ه���ا.. وي�����ا زي�����ن ب������ّرك ي�����وم زي�����ن ع���ّده���ا
ش��ك��را ح��م��د.. م��ن س��اس ع���ّزك ل��ي س��م��اك إب��ال ح��دود
م���ا ت��ن��ط��ف��ي ش��م��ٍس وق��ل��ب ال���ك���ون ي��ط��ل��ب وّده����ا
ش��ع��ب��ك ي��ح��ب��ك ي���ا ح��م��د وال���ل���ي م��ل��ك ش��ع��ب��ه ي��س��ود
وإن�����ت ال��ث��ري��ا م��ن��ك س�����ادت ي���ا ح��م��د م���ن ق���ّده���ا؟
ي��ا ص��ورت��ك ف��ي م���وت���رك.. ك��ن��ك ع��ل��ى ال��ع��ل��ي��ا تقود
خ��ي��ل ال���م���ع���ّزه.. وال��ب��ص��ي��ره ف��ي��ك ت���ط���وي م��ّده��ا
ك��ل��ك ي���ق���ول إن����ك م��ل��ك ي���ا ه��ي��ب��ٍة ف��ي��ه��ا ش��ه��ود
ش���ّده���ا م���ل���ٍك  ل  إال  م��اخ��ل��ق��ت  ب���أن���ك  ت��ش��ه��د 
أح��ي��ي��ت ع��ص��ر ال��ح��س��ن وإح��س��ان��ك ع��ل��ي��ه ال��ي��وم زود
ده���ش���ة س��ن��ي��ن��ك ال ل��ف��ى ح��س��ن��ك ت��ض��ي��ع ع��ّده��ا
ع��ود؟ ده���ن  ينضح  ال��ع��ود  وإال  ال��ش��ه��د  ث���وب  يلبسك 
ل���ون���ه ت��ب��اه��ى م��ن��ك ي���ا زي����ن ال���ف���ع���ول وج���ّده���ا
ي��س��راك ت��ل��ب��س س��اع��ت��ك؟ أو س��اع��ت��ك ت��ل��ب��س وف��ود
إم����ن ال���م���ك���ارم وال��ي��م��ي��ن إب����ال ح���س���اب إت��م��ّده��ا
إق��ل��ط ت��ق��ه��وى م��ن ق��ص��ي��دي ي��اع��ط��ر ث���وب ال��ج��دود
ه���ا ي���اع���ود م��ع��ط��ي ج���م���رة ش��م��اغ��ه ع��ل��ى م���اودَّ
ط��ي��ٍب وم���ا ك���ل ع���ود ع��ن��ه ب��ه��ا ال���زم���ن ي��ن��ق��ال ع��ود
ه���ا ش���دَّ وإال  األي���������ام  رخ������ى  ف�����ي  م���ل���ك���ن���ا  إال 
ألي�����ام م�����ّدت ي���ّده���ا ل���ك ش���اف���ت إع���زوم���ك ع��ض��ود
وأق���ب���ل ع��ل��ى ص��ي��د ال���ع���ال ش��ي��ه��ان ج��م��ل ي��ّده��ا
ج���اوب���ت ك���ل األس��ئ��ل��ة ي���وم إم��ت��ح��ن ص��ب��رك ح��ش��ود
ه���ا إم����ن ال���ك���رب داوي������ت داه�����ا ب���ال���دواه���ي وال���دُّ
ي��اط��ي��ب وج����ٍه وال��س��م��اح��ة ت��ط��ل��ق إح��ج��اج��ه وع���ود
ت���وف���ي وإل�����ى ج����ات ال����ظ����روف ب���ح���اج���ٍة م���ا رّده����ا
ش��ف��ن��ا ج���ه���ودك ي���ا ح��م��د ت��ع��ل��ى ع��ل��ى ك���ل ال��ج��ه��ود
ه��ّده��ا ي��ط��َرب  ال��ب��ي��ض  ال���ح���رار  أم����واس  وإن ص��ك��ت 
للفهود ع��زم��ك  ب��ص��وت  إع��ت��ل��ي��ت  إف��رس��ت  ق��م��ة  ف��ي 
ض��ّم��ة أب�����و.. ه��ّم��ة م���ل���ك.. ق���وة س���رت ف���ي س��ّده��ا
ث�����ارت ع���زاي���م ح��ل��م��ه��م وع�����ٍد ت��ب��ي��ن ف���ي ال�����ردود
ن���ظ���رة م��ل��ك ع��ي��ن��ه ع���ن ع���ي���ون ال��ق��م��م م���ا ل��ّده��ا
ه�����اذي م���ن���اة ع��ي��ال��ن��ا وإت��ح��ق��ق��ت ف��ع��ل إم��ح��م��ود
إي���ع���ّده���ا ي�����وم  اإلن�����ج�����از  ع���ال���م  ص����داه����ا  ردد 
ن��ق��ول��ه��ا م����ب����روك وإخ���ت���ال���ت م���ش���اع���رن���ا ج��ن��ود
ف�����ّزت م���ن أق���ص���ى وّدن������ا ق�����اٍف ت��س��اب��ق َرّده�����ا

 ظما الوجدان
موزة عبداهلل المنصوري

المقهوي: عراد والمحرق خارج 
نطاق تغطية »البلديات« 

عب��ر ممثل مدين��ة عراد في 
مجلس المحرق البلدي أحمد 
امتعاض��ه  المقه��وي ع��ن 
وأهالي الدائرة من تهميش 
مش��اريع  م��ن  منطقته��م 
التطوي��ر البلدي��ة للعامين 
2021 و2022 حي��ث بلغ��ت 
نسبة المشاريع المقررة في 
الميزانية صفًرا بال مبالغة، 
مثني��ًا عل��ى موق��ف رئيس 
المرباطي  غ��ازي  المجل��س 
باألرق��ام  أوض��ح  ال��ذي 
البلدي��ات  أن  واإلثبات��ات 

خصصت ما نس��بته 1% فقط من الميزانية الكلية لمش��اريع 
المحرق، رغم مس��اهمة المح��رق حالها حال جمي��ع البلديات 

وأمانة العاصمة. 
وتاب��ع قائ��اًل: »لدينا هم��وم بلدية كبيرة ف��ي المنطقة مثل 
توفير الحدائق والساحات وتطوير منطقة عراد الصناعية وهو 
المطل��ب الذي نن��ادي به منذ عقود، ولكن الوزارة س��معناها 

باألذن ولم نر أفعالها رؤية العين«.
وواص��ل المقهوي: »المش��روع اليتيم المتعل��ق بعراد والذي 
أدرجته ال��وزارة في تقريرها هو ممش��ى ع��راد، وهذا مدعاة 
لالستغراب ألن المشروع معلق وال توجد جدية في تنفيذه«. 
وذك��ر أن ال��وزارة أدرجت ف��ي تقريرها مش��روع مجمع تجاري 
جدي��د وهو عبارة عن مش��روع قائم ناهي��ك أنه لم تخصص 
ل��ه ميزانية من البلديات بل على العكس هو اس��تثمار يعود 
باألموال في خزينة الدولة، مطالبًا إياها باإلسراع في ترقيع ما 
يمكن ترقيعه والتجاوب الفوري مع آمال األهالي وطموحاتهم 

المشروعة في تطوير منطقتهم اآلخذة بالنمو المتسارع.

أحمد المقهوي  السجن 10 سنوات وغرامة 
ألفي دينار لمتهمين باالتجار في البشر

ق��ال رئيس نيابة االتجار باألش��خاص إن المحكمة الكب��رى الجنائية األولى 
قد أصدرت أمس حكمها بواقعة اتجار بالبش��ر بمعاقبة متهمين بالسجن 
عشر س��نوات وتغريم كل منهما ألفي دينار عما أسند إليهما من اتهام مع 
إلزامهم��ا بمصاري��ف إعادة المجن��ي عليها إلى بالدها، وإبع��اد المتهمين 

نهائيًا عن البالد عقب تنفيذ العقوبة.
وتع��ود تفاصيل الواقعة إلى ما أبلغت ب��ه المجني عليها عن حضورها إلى 
المملكة للعمل، فتم التواصل معها من قبل الجناة عبر أحد مواقع التواصل 
االجتماعي واستدراجها للخروج من منزل كفيلها والتوجه إلى شقة بمنطقة 
المنامة، وعند وصولها تم االس��تيالء على هاتفها النقال وحجز حريتها من 
قبل المته��م األول وبيعها على المتهم الثاني بمبلغ مالي، وذلك إلجبارها 
على ممارسة الدعارة إلى أن تمكنت من االستنجاد بالشرطة الذين حضروا 
إل��ى موقعها وقاموا بتخليصه��ا من موقع احتجازها. وأش��ار رئيس النيابة 
إل��ى أن النياب��ة العامة قد باش��رت التحقيق ف��ور إبالغه��ا بالواقعة، حيث 
استمعت إلى أقوال المجني عليها وأمرت بإيداعها دار األمان التابعة للجنة 
الوطني��ة لمكافحة االتجار باألش��خاص، واس��تجوبت المته��م األول وأمرت 
بحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيق، وطلبت تحريات الشرطة حول الواقعة، 

واس��تمعت إلى ش��هود الواقعة، وأصدرت قرارها بضب��ط وإحضار المتهم 
الثان��ي، وأمرت بإحالة المتهمي��ن إلى المحكمة الجنائي��ة المختصة التي 

أصدرت حكمها المتقدم.



11 o p i n i o n @ a l w a t a n n e w s . n e tالـرأي
اآلراء واألفكــار الــواردة في هــذه المقــاالت تعكــس آراء أصحابهــا وحدهــم.. وال تمثـــل بالضــرورة رأيًا أو مـوقفــًا رسميــًا لجـريــدة »الوطن« أو سيــاستهــا التحـريريــة 

Wed 30 Jun 2021  |  السنة 16  |   العدد 5681   |  األربعاء 20 ذو القعدة 1442هـ

فاطمة الصديقي

من القلب
fatema.aa@hotmail.com

د. ظافر محمد العجمي

@Z4alajmi

أحمد زمان

كلمات لها معنى
Ahmed.zaman48@gmail.com

malmotawa2008@hotmail.com

منى علي المطوع

مساحات

فواز العبداهلل

@faawaaz

باختصار
Fawaz_al_abdulla@hotmail.com

alfaihani.n@gmail.com

@Nooraalfaihani

نورا الفيحاني

إضاءة قلم

البحرين بلد العطاء على مر التاريخ
اإلع��ان عن تص��در مملكة البحرين لقائمة دول منطقة الش��رق األوس��ط في 
مؤش��ر العطاء لعام 2021، ال يمثل أمرًا جديدًا وال أعتبره خبرًا قد أورد معلومة 
جدي��دة، فلقد كان��ت البحرين دومًا بلدًا معطاًء من��ذ أن ُعرفت على مر التاريخ، 
وال أك��ون مبالغة في هذا التوصيف، ألن التاريخ يتحدث عن ذلك عبر المؤرخين 

الذين سطروا ماحم أهل البحرين وقيادتها العظيمة.
ولق��د بدأت الدولة الخليفية منذ عصر الش��يخ محمد بن خليفة الكبير، بتفعيل 
منه��ج العطاء والكرم مع الرعية، بحس��ب ما ذكرت��ه وثائقيات صحيفة الوطن 
ع��ن تاريخ »ح��كام آل خليفة الكرام«، حي��ث أكد المؤرخون لتل��ك الحقبة على 
أن عصر حكم الش��يخ محمد بن خليفة الكبير »اتس��م بالكرم والجود والعطاء« 
وكان كريمًا معط��اًء، وتعلمت منه الرعية ذلك الكرم والعطاء، حتى ورثه أبناء 

البحرين جيًا بعد جيل.
ولو تحدثنا عن العصر الذي نعيشه ونلمس ما يحدث فيه على أرض الواقع، نجد 
أن جال��ة الملك المف��دى، قد وضع للعمل الخيري مؤسس��ة تعمل ضمن إطار 
عالمي ال يقتصر على البحرين وال على منطقتنا واحتياجاتها، وهي المؤسس��ة 
الملكية لألعمال اإلنس��انية، التي لطالم��ا كانت ذراع جالته الممتدة بالعطاء 

في جميع أنحاء العالم.
ولكي تحظى تلك المؤسس��ة اإلنس��انية بأعلى مراتب الرعاية واالهتمام، قام 

جالة الملك حفظه اهلل ورعاه، بتكليف س��مو الش��يخ ناصر بن حمد آل خليفة، 
ليك��ون ممثًا عن جالته في األعمال اإلنس��انية، وهو ما يؤكد اهتمام جالته 
بأن تكون س��بل العمل الخيري في يده وينقل صفات العطاء ليتم توارثه جيًا 
بعد جيل. وال أضيف ش��يئا جديدًا عندما أتحدث عن العطاء الخيري في البحرين 
على مس��توى األفراد والمؤسس��ات، فلعل حملة »فينا خير« التي دش��نها سمو 
الش��يخ ناصر بن حمد، تعتب��ر أعظم مثال على المبادرة بعمل الخير، وأس��مى 
نموذج على العطاء المبذول من الجميع، حيث حققت أرقامًا قياس��ية في التبرع 
للحمل��ة س��واء من المصارف أو األفراد، وخال س��اعات قليل��ة. وعلى الرغم من 
إمكاني��ات مملكة البحرين – بالمقارنة م��ع دول المنطقة – إال أنها كانت وفق 
مؤشر العطاء، أكبر دولة في المنطقة، ولذلك اليوم ال يمكن قياس حجم الدول 
بمساحتها الجغرافية أو عدد س��كانها، أو مقدراتها ومواردها الطبيعية، ولكن 
المعايير تختلف في هذا العصر، وتتنوع بحسب التصنيف الذي يتم على أساسه 

احتساب المؤشرات.
ولذلك من الش��رف واالعتزاز والفخر أن أك��ون بحرينية من أعظم باد المنطقة 
في العطاء والكرم وبذل الخير في كل مكان، وس��وف نس��تمر بمشيئة اهلل دومًا 
وكم��ا بدأن��ا تاريخنا المش��رف، في عمل الخي��ر على كافة األصعدة، متأس��ين 

بقيادتنا الرشيدة.

الوعي يجب أن يصل إلى الشارع التجاري..
تعّود اإلعام بمختلف أش��كاله عل��ى مخاطبة المجتم��ع بمختلف تنوعاته 
وتوجهاته عبر رس��ائل متغيرة بحس��ب ما تقتضي��ه المراحل، وآخرها هي 
م��ا تتطلبه��ا المرحل��ة الحالية من اش��تراطات صحي��ة وواجب��ات تتعلق 
بالس��لوكيات األس��رية الواجب مواكبتها للظروف الراهنة، حيث إن جل تلك 

الرسائل وفحواها هي التوعية واإلصاح وبناء مجتمع واٍع ومثقف.  
واليوم يجب أن نصحح مس��ار تلك الرسائل بعد أن استجاب المجتمع وبات 
فك��ره إيجابيًا وفي الطريق الصحيح، وعلين��ا أن نتوجه إلى جهة أخرى وهي 
المح��ال التجارية غي��ر الواعية، حيث من الواضح أنها بدأت تس��لك مس��ارًا 
ينافي القيم والمب��ادئ وحتى األخاق، بعد أن تضاعف��ت زيارات التفتيش 
عليها في هذا الوقت من قبل الجهات واللجان الرسمية وعلى رأسها الجهة 
المس��ؤولة عنها وه��ي وزارة الصناع��ة والتجارة والس��ياحة، حيث كان في 
الس��ابق -أي قبل الجائحة- عادة ما تتركز الشكاوى حول التاعب باألسعار 
وصاحي��ة بعض الم��واد الغذائية أو حتى عدم تجديد الس��جات التجارية، 
ولك��ن وبعد الحمات المكثفة والتي كانت ش��به غائبة قبل عامين تقريبًا 

بدأت مامح المخالف��ات تتضح أكثر فأكثر، وبالتالي يبدو أن أغلب أصحاب 
تلك المحال يفتقدون إلى الوع��ي واإلدراك بخطورة الوضع الصحي وأهمية 
تنفيذ القرارات والتعليمات التي تراعي الصحة والمصلحة العامة، وتغليب 
الس��امة على مبدأ الربح. هنا تحديدًا البد من أن تكون هناك وقفة س��واء 
من قبل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة أو غرفة تجارة وصناعة البحرين، 
ال أن يت��رك الموض��وع أن ينتهي عند ح��د تحرير مخالف��ة أو غرامة مالية، 
فالجان��ب التوعوي والثقافي جانب مه��م، فالمخالفة عندما تصدر يجب أن 
التكون نهاية المطاف أو العاقة أو حتى اإلجراء األخير بين الوزارة المعنية 
وصاح��ب الس��جل التجاري، بل يج��ب أن تعمل الوزارة عل��ى تثقيف أصحاب 
الس��جات ومن يدير تلك المح��ال التجارية حتى يكونوا على قدر من الوعي 
واإلدراك بخط��ورة أي مخالفة، وتلك الخطورة من ش��أنها أن تنس��ف بكافة 

الجهود التي بذلت والزالت من أجل صحة المجتمع وأفراده. 
مخالفة المحال التجارية للقوانين تنذر بكارثة تلقي بظالها على المجتمع، 

والكرة في ملعب الوزارة والغرفة على حد سواء.

إجالء المترجمين األفغان للخليج
اتفاقي��ة وض��ع الق��وات Status of forces agreement واختصارًا SOFA هي 
اتفاقية بين دولة مضيفة ودولة أجنبية تتمركز فيها قوات عس��كرية في ذلك 
البلد. وتختلف اتفاقية »سوفا« عن االحتال العسكري. وأشهر من يتعامل بها 
هي أمريكا الستخدام القواعد ولحفظ حقوق عسكرها من الماحقات القضائية 
المحلي��ة، لكن ذل��ك ال يعني أنها حصرًا على أمريكا حيث تمتلك جيوش��ًا أخرى 
موج��ودة في الخارج، كالمملكة المتحدة وفرنس��ا وأس��تراليا وألمانيا وإيطاليا 
وروس��يا وإسبانيا كما كان لدى االتحاد الس��وفيتي اتفاقيات مركزية مع معظم 
ال��دول التابعة ل��ه. وما يهمنا أن معظ��م اتفاقيات وضع الق��وات علنية إال أن 
بعضها س��ري فهل تتضمن حق استخدام القواعد ك��� »ملجأ«، كما يجري حاليًا 

من إجاء المترجمين األفغان للخليج!
ن��درك أن الخليج نقطة إعادة توزيع، وأن جهود اإلجاء مباش��رة ألمريكا بطيئة 
وغي��ر كافية ف��ي مواجهة األعداد التي تص��ل 50 ألفًا، كم��ا نتفهم قولهم إن 
تسمية دول الخليج ضمن الوجهات المطروحة هي للحاجة للقيام بعمليات إجاء 
فورية لألش��خاص األكثر عرضة للخطر ليتس��نى لهم إنج��از معامات الحصول 
على تأش��يرات الدخول إل��ى أمريكا بجو آمن، لكن كان يمكن االس��تعاضة عن 
دول الخلي��ج  ب��� »غوانتنامو« بي كمقر لتأهيلهم ولفرزه��م أو إلى جزيرة غوام 
في المحيط الهادي.أو جزيرة دييغو غارس��يا في المحيط الهندي، يضاف لذلك 
أن المتعاملي��ن األفغان لم يعملوا مع األمري��كان فقط، بل مع كل دول الناتو، 

فلماذا ال تتس��ع لهم دول الناتو وهي 30 دولة ويحش��رون بيننا فقط ألن لدينا 
قواعد أمريكية.

إن وصفهم بالخونة –وإن كان غير دقيق– يعني أنهم هدف مشروع لطالبان في 
بادنا، وحالهم مش��ابه لحال المترجمين العراقيين الذين أهدر دمهم الحش��د 
الشعبي لتعاونهم مع أمريكا رغم حصولهم على موافقة السلطات الشرعية في 
العراق وأفغانستان. ويتفهم المراقب الخليجي حاجة األمريكان لكن ال نريدهم 
أن ينتظروا في الخليج لمدة طويلة ألن إجراءات التأش��يرات طويلة، ولنقبل أقل 

عدد ممكن وليرحلوا بأسرع وقت ممكن.  

* بالعجمي الفصيح:
ف��ي عملية إج��اء المترجمين األفغان ق��د تتعرض دول الخلي��ج لضغط وزارة 
الخارجي��ة األمريكية »الديمقراطية« غير ال��ودودة للخليج مقارنة بعصر ترامب 
فهي المسؤولة عن هذه العملية، لكن يجب تذكير فريق »بلينكن« أن »سوفا« 
قد تتضمن تخزين األس��لحة وحش��د العس��كر لكن ليس أن تتح��ول لمخيمات 

الجئين.

* كاتب وأكاديمي كويتي

قطرية لم تفهم معنى الوطنية
يتركوننا لمدة أسبوع ثم يعاودون مهاجمة حساباتنا بأكثر من ما يقارب 
ال� 30 حس��ابًا إلكترونيًا وأكثر مع تش��جيع اآلخرين على التطاول واإلساءة، 
الهجمة اإللكترونية تكون دائمًا بسيناريو دخول هذه الحسابات في نفس 
الوقت لنش��ر معلومات تضليلية وإساءات وقذف وتطاول باألعراض وشتم 
وإشاعات وتحريف للوقائع مع تعمد نشر صور مسيئة للقيادات وللشعب. 
ه��ذه الهجمة إل��ى جانب أنها محاولة ل��ي ذراع وإيجاد ن��وع من الضغط 
النفسي وعدم تمكن المدافع اإللكتروني الوطني من اللحاق حتى بالردود 
عل��ى التغريدات األخرى التي تأتي��ه من مغردين يدعمون نفس الطرح أو 
يضيف��ون لكتاباته المدافعة والتي توض��ح الحقائق للرأي العام الخارجي 
هي أيضًا تستهدف إش��غاله بهذه الصراعات الجانبية والتقليل من شأنه 
وكس��ر هيبته أمام اآلخرين واستفزازه ألجل أن يقع في خطأ أو يرد فتحذف 
ه��ذه التغريدات وينش��ر ال��رد فقط وكأنه ه��و من يهاج��م ال يدافع عن 
وطنه! من بين هذه الحس��ابات التي تدخل ف��ي منهجية الذباب واإلرهاب 
اإللكتروني كان هناك حساب مغردة قطرية ولألسف أنها تحسب من بنات 
الخلي��ج العربي »ونحن هنا نش��دد أننا ال نعتبره��ا تمثل أخاق بنات قطر 
من الش��رفاء المحبين لدولنا« تس��تخدم منهجية القذف وضرب الس��معة 
األخاقي��ة لبن��ات البحري��ن وتصويرهم عل��ى قناعات تدخل ف��ي مفهوم 
تشويه سمعة مملكة البحرين ومنجزاتها للرأي العام الخليجي وتصويرها 
عل��ى أنها بلد للفس��اد األخاقي في الخلي��ج كما أنها قام��ت بقذف بنات 

السعودية وتصويرهم على منحنيات أخاقية أخرى. 
كنت أتأمل كلماتها القذرة وكيف تكتب بأس��لوب يخدش حياء أي أنثى وال 
يستوعب العقل باألصل كيف لبنت أن تتلفظ بهذه المصطلحات السوقية 
الهابط��ة لكلمة قالتها بعد أن نبهها أحدهم وهي تقوم بقذفي بأنه من 
الممكن أن تخس��ر حسابها في تويتر لو قمت بالتبليغ عليها إلدارة تويتر 
تحت بند اإلس��اءة والعدائية حيث عادة يقومون بإغاق الحساب فتفاجأت 
أنه��ا تقول ل��ه »ال بأس فما أقوم به يعتبر نوعًا م��ن الجهاد والدفاع عن 
وطن��ي قطر!!!« ال أعرف وقتها وأنا أتأمل عبارتها أأضحك أم أبكي؟ جهاد؟ 
ه��ل الجهاد برم��ي المحصنات وممارس��ة الس��بع الموبقات؟ ه��ل الدفاع 
ع��ن الوط��ن يعني أن أتج��اوز مفاهيم النق��اش والح��وار العقاني الراقي 
ومقارع��ة الحجة بالحجة وأمارس ما يش��به الفجور ف��ي الخصومة بتجاوز 
األع��راف واألخاق الخليجية واآلداب اإلس��امية فأقوم برمي أعراض جميع 
النس��اء؟ هل تفهم هذه القطرية 70% م��ن عذاب القبر يكون عن األعمال 
الت��ي قمت فيه��ا بإيذاء الناس؟ إن يوم القيامة عندم��ا نقف كلنا أمام اهلل 
لنحاسب س��تأتي جميع بنات البحرين والس��عودية لاقتصاص منها على 
ه��ذه الكلم��ات التي قذف��ت بها ش��رفهن وهي ال تضمن أن يس��امحوها 
جميعه��ن! إن اهلل بعزته وجالته قد يغفر الذنوب التي بينها وبينه فيما 
يخص العبادات والطاعات لكنه ال يستطيع أن يمحو ذنوبها والكبائر التي 

قامت بها مع اآلخرين اال عندما يسامحونها هم بأنفسهم؟!  
لتل��ك القطرية نقول وألمثالها الذين يمارس��ون نوعًا م��ن قمع الحريات 
والتعبي��ر عن الرأي وال يتمعن��ون في عبارة »االختاف ف��ي الرأي ال يعني 
أن يتح��ول إلى خاف« وتدمير حياة اآلخري��ن وأن الدفاع عن الوطن يكون 
بمقارع��ة الحجج بالحج��ج ولغة األرق��ام والمعلومات واألدل��ة واإلثباتات 
ال التطاول على الش��رف والقذف وممارس��ة نوع من العنصرية والعدائية 
وخطاب��ات الكراهية نقول لها هل تقرئي��ن القرآن الكريم؟ هل مررت على 
هذه اآلية الكريمة »قل هل ننبئكم باألخسرين أعمااًل * الذين ضل سعيهم 
في الحياة الدنيا وهم يحس��بون أنهم يحسنون صنعًا * أولئك الذين كفروا 
بآي��ات ربهم ولقائ��ه فحبطت أعمالهم فا نقيم لهم ي��وم القيامة وزنًا * 

ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوًا«.

 مخدرات من إيران.. 
ووزارة الداخلية بالمرصاد

استهداف ممنهج مستمر ومتواصل من إيران للمملكة وللشباب البحريني 
خاص��ة من خ��ال تهريب المخدرات داخ��ل الباد، وكما ص��رح مدير عام 
اإلدارة العام��ة للمباحث واألدلة الجنائي��ة بأنه بلغت كمية المضبوطات 
من المواد المخدرة القادمة من إيران حولي 3 أطنان و72 كيلوجرامًا على 
مدار 15 عامًا عن طريق المياه اإلقليمية، حيث يعد ذلك انتهاكًا للقانون 

الدولي وتدميرًا لإلنسانية وتهديدًا للتنمية وعرقلة للتقدم في الباد.
نثم��ن جه��ود وزارة الداخلي��ة بقي��ادة الفريق أول معالي الش��يخ راش��د 
ب��ن عب��د اهلل آل خليفة، وزي��ر الداخلية الواضحة في إرس��اء دعائم األمن 
واالس��تقرار وجهود جميع منتس��بي ال��وزارة الجبارة في تطوير أس��اليب 
مكافح��ة المخدرات واحباط الكثير من المحاوالت المتكررة الهادمة منها 
تلك المحاوالت المستمرة لتهريب المخدرات في الباد في محاولة لتجار 
الس��موم والجماعات اإلرهابية تهديد اس��تقرار الوط��ن وتدمير دعائمه 
الش��بابية، فالمخدرات آفة وجب محاربتها بكل الوسائل المتاحة والعمل 
على تضييق كل السبل لصد إشراك الشباب في هذه المصيدة التي تأتي 

نتائجها موجعة ومدمرة في كل أحوالها.
الشباب العربي مستهدف من قبل التنظيمات اإلرهابية والمتطرفة ومن 
أصح��اب األجندات السياس��ية ومن تج��ار المخدرات التي تس��تغل ظروف 
المجتمع االقتصادية والملفات الخاصة بالبطالة والفقر والتفكك األسري 
بجانب قلة الوعي والعديد من األسباب التي تحقق طموحهم الشيطانية، 
فبعد أن كانت هذه اآلفة منتشرة في أوساط محددة أصبحت منتشرة في 
كثي��ر من الدول الكبرى ودول العالم الثالث بين الش��باب من الجنس��ين، 
الفقير منهم والغني، الكبار والش��باب والصغار حتى أصبحنا في تحٍد كبير 
إلحباط كل المس��اعي في إثارة الفوض��ى الهادفة لهدم مقومات التطور 

في المجتمع. 
نشر الوعي والثقافة في المجتمع عن أخطار المخدرات والمؤثرات العقلية 
بي��ن صف��وف الصغار والش��باب مرحلة مهم��ة يجب أن تكون مدروس��ة 
ومتجددة ترتقي مع التطور الواسع واالنفتاح والتعددية والبد بأن يكون 
دور الدولة كبيرًا بجانب المجتمع واألسرة مساندًا لصد هذه اآلفة، وعليه 
يقع دور الجهات المعنية في س��رعة تصنيف الم��واد المخدرة »الجديدة« 
حتى تش��ملها القوانين الخاصة بتداول المخ��درات بهدف التضييق على 
مروجي ومتعاطي المخدرات وعدم انتش��ارها في المجتمع من دون رادع 

أو تجريم وأن تتناسب مع هذه الجريمة في حق اإلنسانية.  
هلل الحمد فإن نس��بة متعاطي المخدرات في المملكة على نطاق بس��يط 
جدًا وهذا لدور وزارة الداخلية والتش��ريعات القانونية الخاصة في تجريم 
المخدرات وتعاطيه طوقت دون انتش��ارها، ولك��ن يبقى الحذر واجبًا على 
الجميع للحفاظ على مجتمع آمن ومس��تقر من هذه اآلفات التي تدمر كل 
جميل، حفظ اهلل بادنا وش��بابنا من كل مكروه وجعلهم عمادًا لمستقبل 

زاهر نستند بهم ونسمو معهم.

من هو الرئيس اإليراني الجديد؟
من هو الرئيس اإليراني الجديد إبراهيم رئيسي الذي اعتلى سدة الرئاسة خلفًا 
للرئي��س اإليراني حس��ن روحاني ال��ذي انتهت مدة رئاس��ته الثانية وذلك في 

التاسع عشر من شهر يونيو الجاري؟
المقرب��ون من الرئيس اإليران��ي الجديد والذي حظي بمباركة المرش��د األعلى 
للجمهوري��ة اإلس��امية آي��ة اهلل عل��ي خامنئي وال��ذي أزاح بعض المرش��حين 
للرئاسة من طريقه حتى يفوز إبراهيم رئيسي بهذا المنصب يؤكدون أنه رجل 
دين محافظ ومتشدد، وقاٍض سابق اتهم بإعدام المئات من العناصر المناوئة 
للنظام اإليراني وخاصة العناصر اليس��ارية، حتى أن��ه لقب ب� »قاضي الموت«، 

يرفع شعارات مكافحة الفساد والفقر والدفاع عن الطبقات المهمشة.
خاض إبراهيم رئيسي االنتخابات الرئاسية عام 2017 م لكنه لم يحَظ إال بثماٍن 
وثاثين بالمئة من األصوات بينما تغلب عليه الرئيس المنتهية واليته حسن 

روحاني الذي عرف باعتداله وفاز بوالية ثانية.
ولد إبراهيم رئيس��ي في مدينة مش��هد شمال ش��رق إيران في نوفمبر من عام 
1960م، وتول��ى مناص��ب قضائية منذ بواكير ش��بابه، فقد عي��ن مدعيًا عاما 
ًف��ي مدينة كرج قرب طهران وعمره عش��رون عامًا وذلك بع��د فترة وجيزة من 
انتصار الث��ورة اإليرانية ع��ام 1979م، وقضى حوالي ثاثة عق��ود في هيكلية 
السلطة القضائية متنقًا بين مناصب عدة منها مدعي عام طهران بين 1989 
و1994م، ومعاون رئيس الس��لطة القضائية اعتبارًا من 2004 وحتى 2014م، 
حت��ى تم تعيين��ه مدعيًا عامًا للباد ف��ي 2016م، ثم أوكل له المرش��د األعلى 

للجمهوري��ة اإلس��امية آية اهلل عل��ى خامنئي مهمة س��ادن »العتبة الرضوية 
المقدس��ة« ف��ي مدينة مش��هد، وعين��ه بعد ثاث��ة أعوام على رأس الس��لطة 

القضائية والتي تعتبر أحد األركان األساسية للنظام السياسي في إيران .
ويقول منتقدو الرئيس اإليراني الجديد إنه يفتقر إلى الكاريزما السياسية، وإنه 
ليس أكثر من واعظ ديني يدرس المواد الفقهية في الحوزات العلمية منذ عام 

2018م خصوصًا في مدينة مشهد مسقط رأسه.
وترجح وس��ائل إعام إيرانية عدت اسمه كخلف محتمل للمرشد األعلى خامنئي 
الذي س��يتم الثانية والثماني��ن من عمره في يوليو المقبل ورئيس��ي هو أيضًا 

عضو في مجلس الخبراء الذي تعود إليه صاحية تسمية المرشد .
وه��و متزوج من جميل��ة علم الهدى أس��تاذة علوم التربية في جامعة ش��هيد 
بهش��تي بطهران، ولهما ابنتان تحمان ش��هادات في الدراس��ات العليا. وقد 
جعله هذا االرتباط العائلي نسيبًا لحجة اإلسام أحمد علم الهدى إمام الجمعة 
وممث��ل المرش��د األعل��ى في مش��هد، ثاني كبرى م��دن إيران، وإح��دى المدن 

المقدسة لدى الشيعة الحتضانها مرقد اإلمام الرضا.
وفي أول خطاب له بعد توليه الرئاسة أكد الرئيس اإليراني الجديد أنه سيعمل 
على تعزيز عاقاته مع الدول المجاورة وعلى رأسها المملكة العربية السعودية 

وتمنى أن يتم تبادل السفراء بين البلدين قريبًا 
فهل ستشهد العاقات بين إيران ودول الخليج تحسنًا في عهد الرئيس اإليراني 

الجديد؟!!



أكــد ولــي العهــد رئيس مجلس الــوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان 
بــن حمــد آل خليفــة أن تطويــر المنظومــة الصحيــة الوطنيــة مســتمر لضمان 
للمســتجدات فــي  جودتهــا وتحقيــق اســتدامتها وقدرتهــا علــى االســتجابة 
مختلــف الظــروف والتحديات، مــن منطلق أن االهتمام بصحة اإلنســان أحد 

أهم أولويات التنمية البشرية.

وأشـــار ســـموه الى أن جائحـــة فيروس 
كورونا )كوفيد 19( بينت أهمية تكامل 
المنظومـــة الصحيـــة الوطنيـــة وكفاءة 
مـــن  عليهـــا  القائميـــن  البحريـــن  أبنـــاء 
الطواقـــم الطبيـــة التـــي قدمـــت المثـــل 
األروع فـــي التفاني والتضحية ووّثقت 
فـــي الذاكـــرة الوطنيـــة قصـــص نجـــاٍح 

ستكون دروسا ملهمة لألجيال.
جـــاء ذلـــك لـــدى لقـــاء ســـموه أمس عن 
بُعـــد رئيـــس المجلـــس األعلـــى للصحـــة 
رئيس الفريق الوطنـــي الطبي للتصدي 
لفيـــروس كورونـــا )كوفيـــد 19( الفريـــق 

طبيـــب الشـــيخ محمـــد بن عبـــدهللا آل 
خليفـــة ووزيرة الصحـــة فائقة الصالح، 
ومجلس أمنـــاء مراكز الرعاية الصحية 
عـــن  ســـموه  أعـــرب  حيـــث  األوليـــة، 
االعتـــزاز بالجهـــود المبذولـــة مـــن أجل 
توفير الخدمات الصحية بأفضل جودة 
وأعلى كفاءة ألفراد المجتمع خصوصا 
في الظروف االســـتثنائية التي فرضتها 
جائحـــة فيـــروس كورونـــا ومـــا تتطلبه 
مـــن خدمات صحيـــة وعالجية تتفاعل 

بشكل دائم وفعال مع المستجدات.
المقـــدرة  بالجهـــود  ســـموه  نـــوه  كمـــا 

للقائمين على تنفيذ أمر ســـموه بتقديم 
الخدمـــات علـــى مـــدار 24 ســـاعة في 9 
مراكـــز صحية في مختلـــف محافظات 
المملكـــة، مؤكدا ســـموه االســـتمرار في 

تبني المبادرات التي تســـتهدف تطوير 
المقدمـــة  الصحيـــة  الرعايـــة  خدمـــات 
للمواطنين ودعـــم الجهود المبذولة من 
المجلـــس األعلـــى للصحـــة بالتعاون مع 

وزارة الصحة في هذا الجانب.
وفيما أعرب سموه عن الشكر والتقدير 
للمواطنيـــن والمقيمين علـــى ما قدموه 
مـــن حـــس مســـؤول ودعـــم متواصـــل 

للجهود الوطنية في التصدي للفيروس 
باإلجـــراءات  االلتـــزام  مواصلـــة  عبـــر 
االحترازية واإلقبال على التطعيم، فقد 
أكـــد ســـموه أنـــه بعزيمة أبنـــاء البحرين 
وروح المســـؤولية والوعـــي ســـتتجاوز 

المملكة مختلف التحديات والظروف.
ورفـــع رئيـــس المجلس األعلـــى للصحة 
رئيس الفريق الوطنـــي الطبي للتصدي 
لفيـــروس كورونـــا )كوفيـــد 19( ووزيرة 
الصحـــة و مجلس أمنـــاء مراكز الرعاية 
الصحيـــة األوليـــة شـــكرهم وتقديرهـــم 
العهـــد  ولـــي  الملكـــي  الســـمو  لصاحـــب 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء علـــى اهتمـــام 
ســـموه الدائـــم بـــكل مـــا يتعلـــق بصحة 
ســـموه  ودعـــم  وســـالمته،  المواطـــن 
المســـتمر لتطويـــر المنظومـــة الصحية، 
لبـــذل  مؤكديـــن أن هـــذا الدعـــم دافـــع 
المزيـــد مـــن العطـــاء في خدمـــة الوطن 

والمواطن.

المنامة - بنا

بعزيمة أبناء البحرين سنتجاوز مختلف التحديات والظروف
ســـمو ولـــي العهـــد رئيـــس الـــوزراء: الجائحـــة أظهـــرت كفـــاءة الطواقـــم الوطنيـــة الطبيـــة

فتح الترشح لجائزة الطبيب العربي أمام األطباء البحرينيين
ــيــة ــة طــب ــ ــدم ــ ــل خ ــ ــض ــ ــم أف ــ ــدي ــ ــق ــ تــشــجــيــعــا لـــهـــم عـــلـــى تـــطـــويـــر أدائـــــهـــــم وت

الصحـــة  وزارة  حـــرص  مـــن  انطالقـــا 
بمملكـــة البحريـــن علـــى دعـــم وتشـــجيع 
الكـــوادر من األطبـــاء البحرينيين لجائزة 
الـــذي   2022 للعـــام  العربـــي  الطبيـــب 
أصحـــاب  مـــن  لألطبـــاء  تكريمـــا  يأتـــي 
اإلســـهامات المتميـــزة عرفانـــا بجهودهم 
وعطاءاتهم في خدمة اإلنسانية وخدمة 
بالـــوزارة  لجنـــة  تشـــكيل  تـــم  المجتمـــع، 
بحســـب  وتقييمهـــا  الترشـــيحات  لتلقـــي 
المحـــددة والمعلـــن  الشـــروط والمعاييـــر 
عنهـــا، إذ تهـــدف هـــذه الجائزة إلـــى إلقاء 
الضـــوء على دور األطبـــاء القيادي ضمن 
منظومة العمل العربي المشترك للتصدي 
للتحديـــات المتعلقـــة بالصحـــة وبالتنمية 
فـــي الـــدول العربيـــة، وتشـــجيعا لألطباء 
على تطوير أدائهم وتقديم أفضل خدمة 
طبية والمشاركة في األعمال والمبادرات 
مســـتوى  علـــى  والخيريـــة  التطوعيـــة 

الطبيب العربي.
واســـتكماال لهـــذا الـــدور التنمـــوي المهـــم 
واســـتمرارا لدعـــم الكـــوادر الطبيـــة فـــي 
مختلف المجـــاالت والتخصصات الطبية 

الجوائـــز،  هـــذه  نيـــل  وفرصـــة  للترشـــح 
اجتمعـــت بـــوزارة الصحـــة اللجنـــة التـــي 
تم تشـــكيلها الختيار األطباء المرشحين 
 2022 للعـــام  العربـــي  الطبيـــب  لجائـــزة 
برئاســـة الرئيس التنفيذي لمراكز الرعاية 
الصحيـــة األولية جليلة الســـيد وبحضور 
العامـــة،  الصحـــة  مـــن  كل  عـــن  ممثليـــن 
والخدمـــات الطبية الملكية، ومستشـــفى 
الملك حمد الجامعي، ومجمع الســـلمانية 
الطبـــي، وكليـــة الطـــب بجامعـــة الخليـــج 

العربي، وجمعية األطباء البحرينية.
خـــالل  الســـيد  أكـــدت  المناســـبة  وبهـــذه 
علـــى  اإلقبـــال  أهميـــة  اللجنـــة  اجتمـــاع 
المشـــاركة مـــن قبـــل األطبـــاء والكـــوادر 
الفرصـــة  هـــذه  فـــي  البحرينيـــة  الطبيـــة 
مـــدى  يعكـــس  بمـــا  الســـنوية،  والجائـــزة 
الوطنيـــة  الكفـــاءات  بدعـــم  االهتمـــام 
ومنحهـــا الفرصـــة أمام التقـــدم لنيل مثل 
هـــذه الجوائـــز عاليـــة المســـتوى، والتـــي 
مملكـــة  حكومـــة  اهتمـــام  مـــدى  تجســـد 
بهـــم  والدفـــع  األطبـــاء  بدعـــم  البحريـــن 
فـــي اتجاه تحقيـــق مزيد مـــن اإلنجازات 
اإلقليمـــي  المســـتوى  علـــى  المشـــرفة 

والعالمي أيضا.
وأكدت الســـيد مـــدى الرعايـــة واالهتمام 
الكبيريـــن اللذيـــن تحظـــى بهمـــا الكـــوادر 
الطبيـــة بالقطـــاع الصحـــي فـــي المملكـــة 
مـــن قبـــل القيـــادة الحكيمة لعاهـــل البالد 
صاحـــب الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة، وبمســـاندة ولـــي العهد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي 

األمير سلمان بن حمد آل خليفة.  
فـــي  المشـــاركة  أهميـــة  إلـــى  وأشـــارت 
الترشـــح مـــن قبـــل األطبـــاء مـــن الكوادر 
الطموحـــة لرفـــع اســـم مملكـــة البحريـــن 
عاليـــا في مثل هذه المحافل، وذلك يأتي 
بشـــكل أساســـي في ضـــوء اســـتحقاقهم 
وعرفانـــا بجهودهم وبأدائهـــم في خدمة 
خصوصـــا  بالمملكـــة  الصحـــي  القطـــاع 

فـــي ظل الظـــروف الصحية االســـتثنائية 
للتصـــدي  المبذولـــة  الوطنيـــة  والجهـــود 
 )19 لجائحـــة فيـــروس كورونـــا )كوفيـــد 
وحجـــم الطاقات والعطاءات التي بذلتها 
الطواقـــم والكوادر الطبية دون اســـتثناء 
خـــالل العمـــل لمواجهـــة هـــذه الجائحـــة 
والحفاظ على صحة وسالمة المواطنين 

والمقيمين بكل تفاٍن وإخالص.

وأشـــارت السيد إلى أن مهام اللجنة التي 
قد شـــكلت في وقت ســـابق بقـــرار صادر 
طلبـــات  الســـتالم  الصحـــة،  وزيـــرة  عـــن 
الترشـــح للجائـــزة على أن يتم اســـتيفاء 
بيانات طلب الترشح باللغة العربية ويتم 
ذكر اإلنجازات المدعمة بالوثائق الالزمة 
إرفـــاق صـــورة شـــخصية  مـــع  للترشـــح، 

والسيرة الذاتية للمترشح.
كمـــا ســـتقوم اللجنـــة بدراســـة الطلبـــات 
المقدمة لها من المترشـــحين والتأكد من 
اســـتيفائها البيانات والشـــروط المطلوبة 
للقبول، وإعداد ملف لكل مرشـــح، إذ يتم 
التأكـــد مـــن أن المرشـــح ذو تأثيـــر علمي 
صحي في المؤسسة الصحية التي يعمل 
بهـــا، وأن يكـــون المرشـــح صاحب تجربة 
متميـــزة فـــي مجالـــه الصحـــي ولـــه تأثير 
علـــى تحســـين خدمـــات الطاقـــم الطبـــي 
والمجتمع وعلى التنميـــة الصحية بكافة 
اللجنـــة ســـتتولى  أن  جوانبهـــا، مضيفـــًة 
مـــن  وطبيبـــة  طبيـــب  أفضـــل  اختيـــار 
المتقدميـــن للجائزة، كما ســـتقوم بإعداد 
تقريـــر بنتائـــج أعمالهـــا وتوصياتهـــا بهذا 

الشأن.
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البحرينيات يشكلن 22 % من مأموري الضبط القضائي
ــة الـــحـــرجـــة ــيـ ــائـ ــنـ ــثـ ــتـ ــون أمـــــــام الـــــظـــــروف االسـ ــ ــه ــ ــة الـــــواجـــــب ت ــ ــأديـ ــ األنـــــــصـــــــاري: تـ

أشـــادت األميـــن العـــام للمجلس األعلـــى للمرأة 
والمقـــدر  المتجـــدد  بالـــدور  األنصـــاري  هالـــة 
للمـــرأة البحرينية فـــي ميادين العطاء واإلنتاج 
والتطويـــر الوطنـــي، وعلـــى وجـــه الخصـــوص 
خالل هـــذه الفترة الحرجة من األزمة الصحية 
النوعيـــة  المؤشـــرات  تســـجل  إذ  المســـتجدة، 
والكمية حضوًرا الفًتا ومؤثًرا لها على الصفوف 
األمامية في مواجهة الجائحة وفي القطاعات 
كافـــة ســـواء كانـــت الطبيـــة والصحيـــة أو في 
مجاالت العمل المســـاندة، التي تشـــمل النســـاء 
العامـــالت في قطاع التفتيش الميداني بوزارة 
الصناعة والتجارة والسياحة، وما يحملن على 
عاتقهـــن مـــن مســـؤوليات كبيـــرة ومهمـــة، إلى 
جنب زمالئهن الرجال، لضمان التطبيق الدقيق 
للقوانيـــن واإلجـــراءات االحترازيـــة وبصـــورة 
عاليـــة مـــن الحســـم والشـــفافية، وبمـــا يحفـــظ 
سالمة الجمهور ويحافظ على مستويات الثقة 

واالنضباط في السوق البحرينية.
جـــاء ذلـــك خـــالل لقائهـــا عبـــر تقنيـــة االتصال 
المرئي مع عدد من المفتشـــات بوزارة الصناعة 
والتجارة والســـياحة بحضور الوكيل المســـاعد 
للرقابـــة والمـــوارد رئيـــس لجنة تكافـــؤ الفرص 
عبدالعزيـــز األشـــراف، ومديـــرة إدارة التفتيش 
منـــى العلـــوي، وذلـــك ضمـــن فعاليـــات المرحلة 

الثانية من برنامج “البحرين بخير بعزمكم”.
وعبـــرت األنصـــاري خـــالل اللقـــاء عـــن امتنـــان 
وتقديـــر المجلس للكوادر النســـائية في مواقع 
العمـــل كافـــة، وهو مـــا ســـيركز عليـــه البرنامج 
فـــي مرحلتـــه الحاليـــة، وفي ســـياق نشـــاطاته 
المتنوعـــة، إللقـــاء الضوء على قصـــص العطاء 

الملهمـــة والباعثـــة علـــى الفخـــر واالعتـــزاز بما 
لعزيمـــة وإصـــرار  مـــن صـــور مشـــّرفة  تقدمـــه 
المـــرأة البحرينيـــة وكمـــا العهـــد بهـــا، مشـــيدة 
بالـــدور المؤثر الذي تلعبه المرأة في فرق إدارة 
األزمـــات واالســـتجابة لهـــا، خصوصـــا أن عـــدد 
النســـاء البحرينيات العامالت بمجال التفتيش 
والرقابة علـــى المحالت والســـجالت التجارية 
بصفتهن مأموري ضبط قضائي يشـــكلن نســـبة 
22 % مـــن موظفـــي إدارة التفتيـــش بالوزارة، 
بجانـــب عـــدد كبير مـــن المتطوعـــات، وهو دور 
تحيطـــه العديـــد مـــن التحديـــات الميدانية في 
هذه الفترة الحرجة، والتي تتعامل معها الفرق 
التفتيشـــية بكل حرفية وحزم بغض النظر عن 
المصاعـــب أو المخاطـــر التـــي قد تطـــرأ، والتي 

تهون في نظرهن أمام تأدية الواجب.
كمـــا أعربت األميـــن العام عن اعتـــزاز المجلس 
والتجـــارة  الصناعـــة  وزارة  مـــع  بشـــراكته 
والســـياحة، بقيادة الوزير زايـــد الزياني، والتي 
تتميز سياســـاتها واستراتيجيات عملها بتركيز 
قائـــم على أســـس مهنية يتمثل فـــي تفعيل كل 

ما يلـــزم لتحقيق التـــوازن بين الجنســـين على 
أســـس تكافـــؤ الفـــرص، وهـــو ما ينعكـــس على 
نســـبة حضورهـــا ضمن القـــوى العاملـــة أو على 
صعيـــد ترقيها وتوليها للمناصـــب التنفيذية أو 
علـــى صعيـــد تضمين احتياجـــات المـــرأة كفئة 
مستهدفة ضمن خدمات الوزارة، وهو ما تثبته 
األرقـــام كعاملة في الوزارة أو في مجال ريادة 
األعمـــال والعمـــل التجـــاري، مؤكـــدة فـــي هـــذا 
الســـياق اســـتعداد المجلـــس وتطلعه المســـتمر 
لتعزيز الشـــراكة بين الطرفين وبما يعود بالنفع 
علـــى اســـتدامة مـــا يتحقـــق للمـــرأة فـــي هـــذا 

المجال النوعي.
إلـــى ذلـــك أكـــد عبدالعزيـــز األشـــراف أن جهود 
المجلـــس األعلى للمرأة فـــي تعميم مبدأ تكافؤ 
الفرص والتوازن بين الجنسين في المؤسسات 
البحرينيـــة أثمـــرت فـــي تجهيـــز بنيـــة تحتيـــة 
مناسبة استطاعت المرأة البحرينية من خاللها 
إثبـــات جدارتها وكفاءاتها وقدرتها على تحمل 
مختلف المسؤوليات الوطنية، الفتا إلى حرص 
الوزارة على مواصلة تبني أفضل المعايير ذات 

الصلـــة بالتـــوازن بين الجنســـين وفقـــا للمتابعة 
الدائمة من قبل المجلس األعلى للمرأة.

من جانبها، قدمت منى العلوي عرًضا مرئًيا عن 
حضور المرأة البحرينية في الصفوف األمامية 
في إدارة التفتيش من مختلف األقســـام خالل 
أزمـــة جائحـــة كورونـــا، مشـــيرة لوجـــود المرأة 
المباشـــر في ميدان العمل الرقابي والتفتيشي 
علـــى المحـــالت التجاريـــة وضبـــط المخالفات، 
إضافـــة الى مســـاهمتها في الحمـــالت الرقابية 
مـــن خـــالل التحقق مـــن تنفيذ قـــرارات اللجنة 
التنسيقية والقرارات الوزارية لمكافحة انتشار 
فيروس كورونا في جميع المحال والمجمعات 
اإلجـــراءات  تطبيـــق  مـــن  والتأكـــد  التجاريـــة 
الـــى  مشـــيرة  الجائحـــة،  مـــن  للحـــد  الوقائيـــة 
وجـــود المـــرأة أيضا فـــي أدوار مســـاندة للعمل 
الرقابي ســـواء من مباشرة إجراءات الشكاوى 
بخصـــوص الجائحة والرد على االستفســـارات 
مـــن  والتأكـــد  المخالفـــة  المحـــالت  ومتابعـــة 

تطبيقها للقرارات.
فيما أكدت المفتشـــات المشـــاركات فـــي اللقاء 
خـــالل مداخـــالت لهـــن أن هـــذه اللفتـــة الطيبة 
مـــن قبـــل المجلس األعلـــى للمرأة تمثـــل حافزا 
لهـــن علـــى مواصلـــة العمـــل والعطـــاء وتخطي 
التحديـــات، وأشـــرن إلـــى أن المـــرأة البحرينية 
باتت اليوم تقف على قدم المســـاواة إلى جوار 
أخيهـــا الرجـــل في مختلـــف مواطـــن العمل بما 
فـــي ذلك األعمال التي تتطلب الحســـم والعزم 
مثل التفتيش وكبـــح المخالفات، وهي تحظى 
باحتـــرام ودعـــم الجميـــع لتتمكـــن بدورهـــا من 
تحمل مســـؤولياتها الوطنيـــة على أفضل وجه 

ممكن.

لقاء األنصاري مع المفتشات في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ضمن برنامج “البحرين بخير بعزمكم”

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة
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أعلنت جائزة “محمد بن زايد ألفضل معلم” 
عـــن أســـماء الفائزيـــن فـــي دورتهـــا الثالثة، 
الذيـــن حققوا اشـــتراطات ومعاييـــر التميز 
التربـــوي التـــي أهلتهـــم لهـــذا االســـتحقاق، 
فضـــًا عـــن نظيـــر تميزهـــم وعطائهـــم على 
بصمـــات  وتـــرك  التعليـــم،  مهنـــة  مســـتوى 
أثـــرت الحـــراك التربوي ضمـــن مجتمعاتهم 

المدرسية في بلدانهم.
ووفًقا للنتائج النهائية، فاز بالجائزة كل من 
المعلمة نورة النيادي من مدرسة محمد بن 
خالـــد في العين من دولـــة اإلمارات العربية 

المتحدة، والمعلم أحمد المالكي من مدرسة الحجفة االبتدائية 
)بنين( بالمملكة العربية السعودية.

جاء ذلك خال الحفل االفتراضي الذي أقيم في متحف اللوفر 
أبوظبـــي، الذي نظمته الجائزة لإلعان عن الفائزين وتكريمهم، 
وشـــهده وزير التربية والتعليم المشرف العام حسين الحمادي، 
ونائـــب رئيـــس اللجنـــة العليـــا للجائـــزة عبدالرحمـــن الحمـــادي، 
ومديـــر مكتب شـــؤون التعليم في ديوان ولـــي العهد بأبوظبي 
عضو اللجنة العليا محمد النعيمي، ورئيس اللجنة الفنية محمد 
المعا، والشـــيخة خلود القاســـمي وكيل مســـاعد لقطاع الرقابة 
بدولـــة اإلمـــارات نائـــب رئيـــس اللجنـــة الفنيـــة، واألميـــن العام 

للجائزة حمد أحمد الدرمكي.
وكانت الجائزة قد وســـعت نطاق الدول المســـتهدفة للمشاركة 
في الجائزة، لتشـــمل كا من جمهوريـــة مصر العربية، والمملكة 
األردنية الهاشـــمية ضيَفي شرف، بجانب فتح المجال لمشاركة 
المعلميـــن المقيميـــن في الدول المشـــاركة الذيـــن يعملون وفًقا 
لنظـــام التعليم المعتمد فيها في الدورة الثالثة للجائزة 2019 - 

2020 وممن تنطبق عليهم الشروط.
وتأتـــي هـــذه الخطـــوة حرًصا مـــن الجائزة علـــى امتـــداد أثرها 
وأهدافهـــا إلى أكبر عدد ممكن من المعلمين في المنطقة وعلى 
المســـتوى العربـــي؛ تحقيًقـــا لفلســـفتها التربويـــة القائمـــة علـــى 
دعـــم وتميـــز المعلم وإبراز مكانته وإنجازاتـــه التربوية وتفانيه 

وأعماله التي تسهم في تحسين جودة التعليم.
التحســـين  عمليـــة  الحاليـــة  دورتهـــا  فـــي  الجائـــزة  وواصلـــت 

والتجويـــد في معاييرهـــا من خال إضافة 
بعـــض المعايير الفرعية للـــدورة الثالثة، إذ 
تـــم إدراج معايير فرعيـــة عدة ضمن معيار 
الريادة المجتمعية والمهنية الرئيس، الذي 
يهدف إلـــى تعزيز دور المعلم في تشـــجيع 
الطلبـــة والزمـــاء علـــى ممارســـة الرياضة 
الرياضيـــة،  الفعاليـــات  فـــي  والمشـــاركة 
وتشـــجيع المعلـــم للطلبـــة علـــى المشـــاركة 
الســـباحة  مثـــل  الرياضـــات  مختلـــف  فـــي 
الرياضـــات،  مـــن  وغيرهـــا  والجوجيتســـو 
وتحقيق الطلبة للبطوالت التي تأتي ثمرة 

لدعم المعلم.
ومن المعايير الفرعية األخرى التي تمت إضافتها ضمن المعيار 
الرئيـــس التعلـــم والتطـــور المســـتدام، وهـــي تمكـــن المعلـــم من 
المهـــارات الحياتيـــة المختلفة، ومـــن أمثلة ذلك مهـــارات الفكر 
التحليلـــي، والمهـــارات اإلداريـــة، ومبـــادئ اإلســـعافات األولية، 

ومبادئ التعامل مع الكوارث والحرائق.
وفـــي مســـتهل كلمته، قـــال الحمادي “هـــذا اليوم اســـتثنائي لنا 
وللميـــدان التربوي وللمعلمين المشـــاركين في جائزة محمد بن 
زايد ألفضل معلم؛ ألننا نحتفي بمجهودات ومنجزات ســـنوات 
لنخبة من التربويين رواد التعليم، برزوا ودونوا أســـماءهم في 

سجات التاريخ واإلبداع واالبتكار والعطاء التربوي”.
وأضاف “في هذا اليوم أيًضا يقطف معلمونا ثمرة هذا العطاء، 
تكريًمـــا ونجاًحـــا وتقديًرا مـــن جائزة تربوية رفيعة المســـتوى، 
انطلقـــت لتعلـــي قيمـــة المعلـــم، وتضعـــه ضمـــن مكانـــة عاليـــة 
يســـتحقها، وتبـــرز دوره المؤثر فـــي تعزيز مســـيرة التعليم في 

بلداننا العربية”.
وأشـــار إلى أنه “علـــى مدار 3 دورات متتاليـــة، والجائزة تبحث 
فـــي جميع االتجاهات فـــي كل مدينة وبلـــدة وقرية في الدول 
المشـــاركة بالجائـــزة، تبحـــث عـــن المعلـــم المبـــدع المتفاني في 
العطـــاء، المؤمـــن بأهميـــة التميـــز التربـــوي، المنتمـــي بصـــدق 
واخـــاص إلـــى ســـلك التعليم، ويقـــدم لطلبته كل يـــوم الجديد 
شـــغًفا وتفوًقـــا  فيقطـــف  الحافزيـــة،  فيهـــم  يغـــرس  والمفيـــد، 

وشخصيات طابية طموحة ومسؤولة، ومقبلة على التعلم”.

التعليــم مهنــة  مســتوى  علــى  لتميزهمــا  تقديــرا 
إماراتية وسعودي يستحوذان على جائزة “محمد بن زايد”

ناس: مصر شريك استثماري وتجاري مهم للبحرين
ــد الــغــرفــة لــلــقــاهــرة ــ ــرة لـــزيـــارة وف ــم ــث ــم ــج ال ــائ ــت ــن ــال ــدا ب ــي ــش م

أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير 
نـــاس أن القطـــاع الخـــاص البحرينـــي يحـــرص 
كل الحـــرص على تعزيز العاقـــات االقتصادية 
واالســـتثمارية مع جمهورية مصر العربية، التي 
تعد شـــريكا اســـتثماريا وتجاريا مهما للبحرين، 
مشـــيًدا بتميـــز العاقـــات األخويـــة البحرينيـــة 
المصريـــة ومتنتهـــا فـــي مختلـــف المجاالت في 
ظـــل مـــا تحظى به من رعايـــة واهتمام من لدن 
عاهـــل البـــاد صاحـــب الجالـــة الملـــك حمد بن 
عيسى آل خليفة، وأخيه رئيس جمهورية مصر 

العربية الشقيقة عبدالفتاح السيسي.
وأشـــاد رئيـــس الغرفـــة لـــدى اســـتقباله، صبـــاح 
أمـــس الثاثـــاء ببيـــت التجار، ســـفير جمهورية 
مصر العربية الشـــقيقة ياســـر شـــعبان، بالنتائج 
المثمـــرة لزيـــارة وفـــد غرفـــة تجـــارة وصناعـــة 
البحريـــن األخيـــرة للقاهـــرة ومـــا نتـــج عنها من 
اتفاقـــات تعـــاون مشـــتركة بيـــن البلديـــن فـــي 
المجـــاالت التجاريـــة واالســـتثمارية، مؤكًدا أن 
الغرفـــة تتابـــع باهتمام بالـــغ كل ما تـــم التوافق 
بشـــأنه مع الجانب المصري، وأن هناك اتصاالت 
مكثفة بدأت فعلًيا بين الجانبين لتنسيق الرؤى 
وتوحيـــد الجهـــود للمضـــي قدًمـــا نحـــو تنفيـــذ 

االتفاقات الثنائية كافة.
وشـــدد على أهميـــة مواصلة عقـــد االجتماعات 
الثنائيـــة بيـــن المنامـــة والقاهرة؛ لما لهـــا من أثر 

كبير في تعزيز العمل االقتصادي واالســـتثماري 
المشـــترك بيـــن الجانبان في مختلـــف المجاالت 
الســـيما فـــي التوجـــه نحـــو توفيـــر احتياجـــات 
الغذائيـــة  الســـلع  مـــن  الخليجيـــة  الســـوق 
والمنتجـــات الزراعية، داعًيـــا لمزيد من التعاون 
والتنســـيق المشـــترك بين القطاعـــات التجارية 
والصناعيـــة واالســـتثمارية فـــي كا البلدين بما 
ينعكس إيجابا على مصالح البلدين والشعبيين 

الشقيقين. 
بـــدوره، قـــال الســـفير ياســـر شـــعبان إن القطاع 
الخاص المصري مســـتعد للدخول في شراكات 
مع الجانـــب البحريني في مجـــاالت الصناعات 
الدوائيـــة والعاجية وفي مقدمتها مراكز عاج 
وزراعـــة القولون والكبد والمـــخ واألعصاب؛ لما 
تمتلكـــه بـــاده من خبـــرات علميـــة وعملية في 
هـــذه القطاعـــات، معرًبـــا عـــن تطلعـــه لمواصلـــة 
العمل على تعزيز مســـار العاقـــات الثنائية بين 
البلدين الشـــقيقين، مشيًدا بما تتميز به المملكة 
مـــن نظام بيئي داعم ومحفز لاســـتثمار، داعًيا 
فـــي الوقـــت ذاتـــه القطـــاع الخـــاص البحرينـــي 

لاستفادة من الفرص االستثمارية في باده.
وأكد السفير المصري عن تطلع باده إلى تعزيز 
أوجـــه التعاون التجاري واالقتصادي مع مملكة 
البحريـــن والوصل بها إلـــى التكامل، مرحبا في 
ذات الوقـــت بآليات التنســـيق بين غرفة تجارة 

وصناعـــة البحريـــن ووزارة التجـــارة والصناعة 
المصريـــة والهيئـــة العامة لاســـتثمار والمناطق 
الحـــرة بجمهورية مصر العربية خال اللقاءات 
األخيرة التي جمعتهم بالقاهرة؛ لتحقيق كل ما 
يخـــدم تطـــور المصالح االقتصادية المشـــتركة، 
داعيـــا إلى تكليل الجهـــود والمخرجات بتوقيع 
مزيد مـــن مذكـــرة التفاهم بيـــن الجانبين لفتح 

آفاق أوسع من العمل المشترك.
وأوضـــح أنه يولـــي اهتماًمـــا كبيًرا بما أســـفرت 
عنـــه زيارة وفد غرفـــة البحرين للقاهرة، ويتابع 
جميع الخطوات بشـــكل مســـتمر للتنســـيق بين 
الجانبيـــن؛ مـــن أجـــل البـــدء في وضـــع خارطة 
طريـــق نحو تنفيذ ما تم التوافق بشـــأنه ، وفى 
والصناعـــة  التجـــارة  وزارة  مقتـــرح  مقدمتـــه 
المصريـــة بـــأن تكـــون البحريـــن ممـــًرا للبضائـــع 

المصريـــة المصدرة إلـــى دول مجلـــس التعاون 
الخليجي، مشـــدًدا على أن تلك الخطوة سوف 
تسهم في زيادة الحركة التجارية بين البحرين 
العمـــل  العديـــد مـــن مجـــاالت  ومصـــر وتفتـــح 

األخرى في كا البلدين.
وفـــى نفس الســـياق، أكد النائـــب األول لرئيس 
غرفـــة تجـــارة وصناعـــة البحرين خالـــد نجيبي 
خال اللقاء أهميـــة ترتيب األوليات في العمل 
المشـــترك بين البلدين الشـــقيقين، واالســـتثمار 
األمثـــل للوقت مـــن الجانبين، والعمـــل الدؤوب 
والجـــاد؛ مـــن أجـــل تحقيـــق نجاحـــات يمكننـــا 
البناء عليها، مشيًرا إلى أن السعي نحو تحقيق 
األمـــن الغذائي، إضافة إلى العمل على تنشـــيط 
الصناعـــات الدوائيـــة يأتي علـــى رأس أولويات 

العمل في هذه المرحلة.

ناس مستقبال السفير المصري

السنابس - الغرفة

المنامة - وزارة الداخلية

الميدانـــي  المســـح  فريـــق  قـــام 
المشـــترك  الجماعـــي  للســـكن 
بالمحافظـــة  الوافـــدة  للعمالـــة 
نائـــب  برئاســـة  الشـــمالية 
المحافـــظ العميـــد خالـــد ربيعـــة 
ســـنان الدوســـري يرافقـــه مدير 
الخدمات الهندسية واالستثمار 
بالمحافظـــة خالـــد عبداللطيـــف 
ورئيـــس التنميـــة االســـتثمارية 
عصام الخياط وضابط التنسيق 
األمني الرائد ســـلمان الزرقاوي، 
القضائـــي  الضبـــط  ومفتشـــي 

الشـــمالية  المنطقـــة  ببلديـــة 
وهيئة الكهربـــاء والماء، بجولة 
تفقدية على المساكن الجماعية 
المشـــتركة في منطقـــة كرزكان 
اإلجـــراءات  اتخـــاذ  لمتابعـــة 
الازمة بشـــأن تصحيح أوضاع 
تلك المســـاكن. من جانبهم، قام 
مفتشـــو الضبط القضائي برصد 
المخالفـــات فـــي المســـاكن التي 
ماكهـــا  وإشـــعار  زيارتهـــا،  تـــم 
الحكوميـــة  الجهـــات  بمراجعـــة 

لتصحيح أوضاعها

مخالفات بالمساكن الجماعية المشتركة في كرزكان
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األكاديميـــة  اســـتعدادات  إطـــار  فـــي 
الملكية للشـــرطة الســـتقبال المتقدمين 
بطلبـــات االلتحـــاق ببرامـــج الدراســـات 
العليا )الماجســـتير( للعام 2021 -  2022، 
عقـــد آمـــر األكاديميـــة الملكية للشـــرطة 
العميـــد فواز الحســـن اجتماع تنســـيقي 
مـــع مديـــر إدارة الشـــؤون اإلدارية وآمر 
كلية تدريب الضبـــاط والضابط المرجع 
للشـــرطة  الملكيـــة  األكاديميـــة  لفريـــق 
للتصدي لفيروس كورونا؛ للوقوف على 
اإلجـــراءات والتدابيـــر التي تم اتخاذها 
وذلـــك حفاظـــا علـــى ســـامة منتســـبي 
األكاديميـــة والمتقدميـــن مـــن فيـــروس 

كورونا.
كليـــة  آمـــر  قـــدم  االجتمـــاع،  وخـــال 
تدريب الضبـــاط إيجازا شـــمل توضيح 
تضمنـــت  التـــي  والتدابيـــر  اإلجـــراءات 
تشـــكيل 6 فـــرق عمل مـــن ضمنها فريق 
فريـــق  األمنـــي،  والتدقيـــق  االســـتقبال 
اإلسناد الطبي، فريق التقييم والجودة، 
حيث تتضمن المهام تطبيق اإلجراءات 
اســـتقبال  االحترازيـــة والوقائيـــة عنـــد 
الطلبـــة كتحديـــد مداخلهـــم بمـــا يضمن 
إلـــى  باإلضافـــة  االجتماعـــي،  التباعـــد 
توجيههـــم وفـــق خط ســـير محـــدد إلى 

أماكـــن اللجـــان، والتأكـــد مـــن االلتـــزام 
تـــم  التـــي  االحترازيـــة  باإلجـــراءات 
اتخاذهـــا، ومـــن بيـــن هـــذه التدابيـــر أن 
يكون المتقدم قد أتم جرعتي التطعيم 
الـــدرع  وإبـــراز  كورونـــا  فيـــروس  ضـــد 
األخضر ضمـــن تطبيـــق “مجتمع واعي” 
عند بوابة الدخول لألكاديمية، باإلضافة 
إلـــى إبراز نتيجة فحص )PCR( ســـلبية 

قبل االمتحان بـ )48( ساعة.
ومـــن المقـــرر أن يعقـــد امتحـــان قبـــول 
طلبـــة الماجســـتير والبالـــغ عددهم 237 
متقدمـــا، يوم الســـبت الموافـــق 3 يوليو 
في الفترة المسائية باألكاديمية الملكية 

للشرطة.

فتح طلبات االلتحاق بماجستير “الملكية للشرطة”

تنفيذ إجراءات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب
وزيـــر الداخليـــة: تعزيـــز التنســـيق بيـــن الـــوزارات والجهـــات المعنيـــة

اجتمع وزيـــر الداخليـــة الفريق أول 
الشـــيخ راشد بن عبدهللا آل خليفة، 
التطـــرف  محاربـــة  لجنـــة  رئيـــس 
ومكافحة اإلرهاب وتمويله وغسل 
األمـــوال، أمـــس، مـــع وزيـــر العـــدل 
واألوقـــاف  اإلســـامية  والشـــؤون 
الشـــيخ خالـــد بـــن علـــي آل خليفـــة، 
ومحافظ مصرف البحرين المركزي  

رشيد المعراج.
وفي بدايـــة االجتماع، رحب الوزير 
التعـــاون  علـــى  مثنيـــا  بالحضـــور، 
والتنســـيق بين الـــوزارات والجهات 
إجـــراءات  تنفيـــذ  فـــي  المعنيـــة 
مكافحـــة غســـل األمـــوال وتمويـــل 
اإلرهاب، والتي تعتبر أولوية رئيسة 
فـــي العمـــل األمنـــي والوطنـــي، بمـــا 
يســـهم في تنفيـــذ المعاييـــر الدولية 
المعتمـــدة، مشـــيدا باعتمـــاد تقريـــر 

المتابعـــة الثانـــي لمملكـــة البحريـــن 
في مكافحة غسل األموال وتمويل 
اإلرهـــاب، وفـــوز البحريـــن بالمركـــز 
األول عربًيا في مؤشـــر بازل التاسع 
لمعـــدالت غســـل األمـــوال والصـــادر 
فـــي أكتوبـــر 2020، باإلضافـــة إلـــى 
التقديـــر الدولي لما حققته البحرين 
مـــن تقدم ملحوظ فـــي تنفيذ آليات 
درجـــات  ورفـــع  األنظمـــة  تطويـــر 
االمتثال، وفقا ألحدث مســـتجدات 
توصيـــات مجموعـــة العمـــل المالـــي 

الدولية.
وأضـــاف أن البحريـــن تعمل بشـــكل 
دائـــم على تعزيـــز هـــذه الجهود من 
خال عضويتها في مجموعة العمل 
األوســـط  الشـــرق  لمنطقـــة  المالـــي 
 )MENAFATF( إفريقيـــا  وشـــمال 
وبتعييـــن إدارة التحريـــات الماليـــة 

تمويـــل  لمكافحـــة  وطنيـــا  مركـــزا 
اإلرهاب وغسل األموال.

وتـــم خال االجتماع بحث عدد من 
المتعلقـــة  والقضايـــا  الموضوعـــات 
بمكافحـــة تمويـــل اإلرهاب وغســـل 
الكفيلـــة بتعزيـــز  األمـــوال والســـبل 
التعاون والتنســـيق فـــي إطار العمل 
علـــى تفعيـــل الجهـــود الوطنية في 

هذا الشأن.
حضـــر اللقاء، نائب محافظ مصرف 

البحرين المركزي رئيس لجنة وضع 
سياســـات مكافحـــة غســـل األموال 
وتمويـــل اإلرهـــاب الشـــيخ ســـلمان 
بن عيســـى آل خليفـــة، ومدير إدارة 
التحريـــات المالية بـــوزارة الداخلية 
آل  محمـــد  بنـــت  مـــي  الشـــيخة 
خليفـــة، والمديـــر التنفيـــذي للرقابة 
علـــى المؤسســـات الماليـــة بمصرف 
عبدالرحمـــن  المركـــزي  البحريـــن 

الباكر.
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أثـــرت جائحة كورونا على اإلنفاق األســـري، فهناك أســـر لم تتأثـــر اقتصادًيا 
بالجائحة، وأخرى تأثرت بشـــكل متفاوت، فاإلنفاق االســـتهالكي يمثل ثلثي 
النشـــاط االقتصـــادي ويعتمـــد على حجم األســـرة وأعمـــار أفرادهـــا ومقدار 
دخلها ونوعية اإلنفاق، فقد أثرت الجائحة على ُمجمل األنشطة االقتصادية 

وبالتالي على اإلنفاق األسري.
ومـــع اســـتجابة الناس بعدم الذهـــاب إلى المطاعم كإجـــراء احترازي، إال أن 
نشاط المطاعم لم يتوقف بل استمر أثناء فترات اإلغالق عن طريق توصيل 
الطلبات إلى البيوت؛ فطلبات األطعمة زادت وارتفعت أســـعارها ــ ودائًما إذا 
ارتفعت األســـعار لن تشـــهد هبوًطا ـــــ وهذا “تعويًضا ألصحـــاب المطاعم عن 
فترات اإلغالق”، والجلوس في البيوت زاد من اإلنفاق الكهربائي واإلنترنت 
للتعليـــم أو الترفيـــه أو العمـــل، وحـــدث انخفاض في نفقات الســـفر وشـــراء 

بعض سلع الترفيه والكماليات، والذهاب إلى الحفالت.
إن تأجيل ســـداد أقســـاط قروض البنوك واإلســـكان ودعم الحكومة فواتير 
الكهرباء رفع معدل ادخار األفراد، والبعض قام بإنفاقه على تحسين أحوال 
أســـرته المعيشـــية أو تعديل وترميم بيته وتجديد أثاثه أو سيارته، وكانت 

اإلجراءات االحترازية فرصة ذهبية للراغبين في الزواج، فعدم االجتماعات 
األســـرية والتباعـــد االجتماعي قلل كثيرا من نفقـــات الزواج، وكذلك خفض 
تكاليف االحتفال بأعياد الميالد للصغار والكبار، إال أنه ظهر بند إنفاق جديد 
ُمتمثل في شراء لوازم التعقيم والمواد الصحية والكمامات، كما أن التعليم 

عن ُبعد خفض ميزانية التعليم األسرية.
فهل التعافي من الجائحة ســـيخفض اإلنفاق األســـري أو يزيده؟ من المؤكد 
أنه بعد التعافي ســـيعاود جميع الناس حياتهم الطبيعية سواء داخل البيت 
أو خارجـــه، وسيتمســـك النـــاس بثقافـــة التعقيـــم، وســـيحرصون أكثـــر على 
النظافة، كما ستعود أغلبية األعمال إلى مواقعها ــ وهناك تقارير تؤكد زيادة 
إنتاجية بعض أداء األعمال من البيوت، وأن عددا من الشركات اتجهت إلى 

أتمتة عملياتها واالنتقال إلى شبكة اإلنترنت.
اإلنفـــاق األســـري ضروري لســـريان الحيـــاة، إال أن طبيعة اإلنفاق ســـتختلف 
مـــن أســـرة إلى أخرى بحســـب الحاجة والقـــدرة، وقد تتغير عـــادات اإلنفاق 
كأحـــد دروس الجائحـــة، ويضع الناس ُنظم إنفاق تتوازن فيها إيراداتهم مع 

نفقاتهم.

عبدعلي الغسرة

أثر الجائحة على اإلنفاق األسري

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

للتواصل: 17111483

“التاجر” الصائم عن المسؤولية والحس الوطني
الحديـــث عـــن قـــروض المواطن حديث ذو شـــجون، وهنـــاك حقيقة 
أساســـية قوامهـــا أنـــه مـــن المســـتحيل أن يتدبـــر المواطن البســـيط 
وصاحـــب الدخل المحـــدود حياته بدون االقتراض مـــن البنوك التي 
تشـــق فروة رأســـه بالفوائد، ويمكننا القول إن فترة توقيف القروض 
مرة أخرى بمثابة كون آخر نزل به المواطن يمدد فيه جسده بهدوء 
وال يزعجـــه أحـــد بعـــد أن كان يعيـــش فـــي صمـــت مميـــت، لهـــذا من 
الطبيعي أن يجتاحه الفرح كاإلعصار بسبب توقيف القرض من شهر 

يوليو إلى شهر ديسمبر القادمين دون أن يسأل حتى عن الفوائد.
لقـــد قامـــت حكومتنـــا الموقرة بعمـــل الكثيـــر والمســـتحيل، وجنبت 
المواطنيـــن المعانـــاة والســـحب الكثيفـــة الســـوداء التـــي قـــد تغطي 
ســـماءهم كمـــا حصل في كثير مـــن دول العالم، فكانـــت هناك الكثير 
من القرارات التي يسرت األمور المعيشية للمواطنين، وأبعدتهم عن 
االنعكاسات السلبية الضارة، لكن الغريب في األمر هو ابتعاد “التجار 
الكبـــار” وأصحـــاب المحـــالت العمالقـــة عـــن خارطـــة دعـــم المواطن 
والتســـهيل عليـــه فـــي هذه األوقـــات والمرحلـــة التي تتطلـــب مزيدا 

من الجهد والمســـؤولية المشـــتركة والحس الوطني، فمازالت أسعار 
الســـلع والمنتجـــات كمـــا هي لـــم تتغيـــر، وبعضهم يخدع المســـتهلك 
بعروض على منتجات ســـتنتهي صالحيتها بعد أشـــهر قليلة، أو ألنها 
غير مرغوبة أصال في السوق البحريني في مشهد يشبه البيادق في 

لعبة شطرنج خاسرة.
بعـــض التجـــار الكبـــار يضمـــون بضائعهـــم أيـــا كانـــت بيـــن أذرعتهـــم 
ويصورونهـــا علـــى أنهـــا عروس ومن يدفـــع المهر األكبر ســـتكون من 
نصيبـــه، ويمـــر الزمن والســـماء تمطـــر في فصل الصيف وكل شـــيء 
يتغيـــر مـــن مشـــرق األرض إلـــى مغربهـــا إال هـــذا المحـــل أو ذاك مـــن 
المستحيل أن ترى الفتة مكتوب عليها “تخفيضات” ألن هذه الكلمة 
بمثابة سياط العذاب بالنسبة لهم، ويد ممسكة بالفأس، فقد اعتادوا 

على نهش لحم المواطن ورميه في ينابيع نيران أسعارهم.
الوطنـــي،  والحـــس  المشـــتركة  المســـؤولية  عـــن  الصائـــم  التاجـــر 
والمغـــروس في صحـــراء الخوف، عليه مراجعة نفســـه والتحرر من 

أيدي الشياطين.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

مـــا هـــو أفضـــل طريق يمكـــن لألديـــان كافـــة الســـيما اليهودية والمســـيحية 
واإلســـالم تقديمه للبشرية في القرن الواحد والعشـــرين لمواجهة ومجابهة 

األصوليات الدينية المتطرفة؟
المؤكد أن القيم اإلنســـانية تمثل رابطا عاما وقاســـما مشتركا يمكن لألديان 
أن تعيد اكتشـــافها فـــي نفوس الناس، ومن هذه الحقوق األساســـية والقيم 
اإلنســـانية، الحـــق فـــي الحيـــاة، والحـــق فـــي التميـــز، والحق فـــي االحترام. 
وهناك كذلك المبادئ اإلنســـانية الرئيســـية مثل الحرية والعدالة، والمساواة 
والرحمـــة، وحب الجمال واالنســـجام الخلقي، وجميع هـــذه القيم ال يختلف 
عليهـــا كأســـاس متيـــن وقـــوي فـــي األديـــان اإلبراهيميـــة الثالثة، وترســـيخ 

وجودها يعني تقليص مساحات التطرف واألصولية.
على أن مسالة الحرية والحق مسألة دقيقة، ويجب أن تفهم على حقيقتها، 
فـــال حريـــة مطلقة ألي إنســـان، فحريـــة الفرد محـــدودة بحريـــة اآلخر الذي 
يشـــاركه العيـــش فـــي الدائـــرة نفســـها، الجماعة الدينيـــة، المجتمـــع، الوطن، 
والحـــق كذلـــك، فحـــق الفرد يقف عند حـــق اآلخر، أو حـــق الجماعة المنتمي 
إليهـــا هذا الفرد. هذه القيم اإلنســـانية حاضرة في كل إنســـان ولكن بنســـب 
متفاوتة، فبقدر ما يشجع اإلنسان على بروزها في مسلكيته تكون حاضرة، 

وكلما عاد اإلنســـان إلى إنســـانيته، يعود إلى هذه القيم، وتختفي هذه القيم 
تحـــت ركام “األنـــا” المتجســـدة فـــي التكبـــر والطمع، وقـــد تكون هـــذه “األنا” 
فرديـــة أو جماعيـــة، مثل “أنا” القوميـــة، أو الوطنية، أو القبلية، أو العائلة، أو 

حتى الفرقة الدينية.
إن مهمـــة الديـــن العليا هي إبراز هذه القيم اإلنســـانية في الفـــرد والمجتمع، 
وتدريـــب اإلنســـان علـــى العيش فيهـــا، وبالقدر نفســـه فإن فعـــل العبادة في 
الديـــن مـــا هـــو إال عملية غـــرز أخالقية هللا فـــي العابد، وكل ممارســـة دينية 
تهـــدف إلـــى تدريب الممـــارس على العيش فـــي هذه القيم، وأية ممارســـات 
دينية على خلفيات أصولية تعارض هذه القيمة اإلنســـانية، يجب أن يشـــك 
في جدواها، فأي توجه ديني أو آيديولوجي يتســـبب في تعدي الفرد على 

أي من هذه القيم اإلنسانية يجب أن يعاد النظر فيه.
والشـــاهد أنـــه ضمـــن اآلليات التي تســـاعد فـــي مواجهة تحـــدي األصوليات 
ضمـــن األديـــان اإلبراهيمية الثالثة، البحـــث في الماضي المشـــترك وأوقات 
التعاون والتسامح وقبول اآلخرين السيما من اليهود والمسيحيين. “المقال 

كامال في الموقع اإللكتروني”.

إميل أمين

القيم اإلنسانية في مواجهة األصولية

التوجيهات الملكية السامية لتعزيز األمن الغذائي
البحرين دولة تعتمد في قضاياها االســـتراتيجية على التخطيط 
واالســـتعداد واالســـتفادة من تجارب الماضي، وال تترك أي شيء 
للظـــروف، ألن بعـــض حوادث المســـتقبل يمكن أن يفـــوق تأثيرها 
الســـلبي قـــدرات أية دولة لم تســـتعد للمســـتقبل بخطط واضحة 
تســـتخدم إمكانياتها ومواردها بالشـــكل الـــذي يجعلها على األقل 
تتجـــاوز أيـــة محنـــة بأقـــل قـــدر مـــن الخســـائر، وقد كانـــت محنة 
وبـــاء كورونا وال تزال درســـا للعالم كله بمـــا فيه من دول متفوقة 
ماديـــا وعلميا على غيرها مـــن الدول، فالكل حتما فكر في خطط 
مستقبلية لمواجهة أي محن مستقبلية، وهو أمر لم يعد مستبعدا 
فـــي ظل ما نقرأه يوميا من تنبؤات للعلماء حول إمكانية تعرض 

العالم ألوبئة جديدة قد تكون أشد خطورة.
لذلـــك كانـــت الرؤية الملكية الســـامية لجاللة الملـــك المفدى حمد 
بن عيســـى آل خليفة بمثابة مادة مهمة وثرية لمنتدى “دراســـات” 
الرابـــع الـــذي عقـــد تحـــت عنـــوان “اســـتراتيجيات تحقيـــق األمن 
الغذائـــي: التحديـــات والفرص”، والذي أقيم عبـــر االتصال المرئي 
فـــي الفتـــرة مـــا بيـــن 21 - 23 يونيـــو 2021م، بمشـــاركة عدد من 
المســـؤولين من الســـلطتين التشـــريعية والتنفيذيـــة، والمنظمات 
اإلقليميـــة واألمميـــة، وعـــدد مـــن الخبـــراء والباحثيـــن المهتميـــن 

باألمن الغذائي.
وحيث قام المنتدى باعتماد التوجيهات الملكية السامية لحضرة 
صاحـــب الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى آل خليفـــة، عاهل البالد 
المفدى، بشأن تأمين األمن الغذائي، كمنهاج عمل وطني، لصياغة 
خطة اســـتعداد متكاملة من أجل رفع نســـبة االكتفاء الذاتي من 
السلع األساسية، لمستويات آمنة ومستدامة، حيث أشار المنتدى 
إلى أن التوجيهات الســـامية رسمت خارطة طريق واضحة لبناء 

استراتيجية متكاملة لألمن الغذائي في مملكة البحرين.
البحريـــن نجحت بال شـــك في مواجهة تداعيـــات جائحة كورونا 
بفضـــل خطـــة حكومية محكمـــة برئاســـة صاحب الســـمو الملكي 
األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، والبحريـــن كمـــا ذكـــر رئيس 
مجلس أمناء مركز البحرين للدراســـات االســـتراتيجية والدولية 
والطاقة “دراســـات” الدكتور الشـــيخ عبدهللا بـــن أحمد آل خليفة 
كانـــت دائمـــا منطلقا لمبـــادرات عديـــدة لمواجهة تحديـــات األمن 
اإلقليمـــي والعالمـــي، لذلك فاالســـتعداد للمســـتقبل بخطط علمية 
نهـــج بحريني ثابـــت يعطي الطمأنينة والثقـــة للمواطن البحريني 
في حرص جاللة الملك المفدى على التخطيط للمســـتقبل بشكل 

يضمن قدرة البالد على تجاوز أية ظروف صعبة.

B7747@hotmail.com
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مركز راشد للفروسية
يقول ســـيد المرســـلين “من ال يشكر الناس، ال يشكر هللا”، لذا نرى 
أنه من الواجب علينا أن نشكر الجهود الوطنية متمثلة في فريق 
البحريـــن الذي يبذل الكثير مـــن العمل والتضحيات بالوقوف في 
الصفـــوف األولى األمامية حماية للمواطنين والمقيمين من خطر 

محدق، ال يزال يقتنص الفرص للنيل من البشرية.
وأخص بالذكر والشـــكر في مقالـــي الخاص هذا، ومن باب تجربة 
شـــخصية، المركـــز الطبي للفحص مـــن المركبات في نادي راشـــد 
للفروســـية وســـباق الخيـــل، حيث الحظت منهم وبشـــكل مباشـــر 
االلتزام التام، والتنظيم األكثر من رائع، وسالسة الحركة، وحسن 
التعامل والترتيب، من بداية الدخول إلى المركز، وتحديد المسار 
المناســـب، ومـــن ثـــم معرفـــة البيانـــات األساســـية، والســـؤال عن 
بعض األســـئلة الضرورية، وبشـــكل موجز وســـريع ومفيد، ولغاية 
أخـــذ العينات بسالســـة تامة، ومن ثم الســـماح بالمغـــادرة، والذي 
لم يســـتغرق للســـيارة الواحدة إال دقائق معـــدودة إلتمام العملية 
بأكملهـــا، ناهيك عن أن اعتماد الفحص من المركبات في أكثر من 
مركز طبي لفحوصات الكشـــف عن فيروس كورونا في البحرين، 
لهـــو خيار صائـــب للغايـــة، لضمانه التباعـــد اآلمن ما بيـــن األطقم 
الطبيـــة واألمنية والفاحصين، وبالتالي تقليل احتماالت اإلصابة، 

والحد من انتشار الفيروس بشكل أفضل.
وال يســـعنا إال أن نســـأل هللا العلـــي القدير أن يرحـــم موتانا جراء 
هـــذه الجائحـــة، وكل موتـــى المســـلمين، وأن ينهـــي هـــذا البـــالء، 
ويشفي المرضى إلى حيث عدم هذا الوباء، ويسدد خطا الجيش 

األبيض لما فيه أمن وسالمة البحرين وأهلها.

dr.ali.saegh@gmail.com

د. علي الصايغ
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