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 øjôëÑdG  áμ∏ªªd  »∏°üØdG  …OÉ°üàb’G  ôjô≤àdG  ∞°ûc
 ƒªædG  QGô`̀ª`̀à`̀°`̀SG  2019 »`̀dÉ`̀ë`̀dG  ΩÉ`̀©`̀dG  ø`̀e  »`̀fÉ`̀ã`̀dG  ™`̀Hô`̀∏`̀d
 ¿RGƒàdG  èeÉfôH  ™e  …RGƒàdÉH  »æWƒdG  OÉ°üàbÓd  »HÉéjE’G
 PEG  ,á«£ØædG  ô«Z äÉYÉ£≤dG  AGOCG  Iƒbh ´ƒæàH ÉeƒYóe »dÉªdG
 áfQÉ≤e %3^4 áÑ°ùæH Éªf ób OÉ°üàb’G ¿CG AGOC’G äGô°TDƒe âæq«H
 »dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG Qóbh ,2019 ΩÉY øe ∫hC’G ™HôdÉH
 ´É£≤dG πé°Sh ,»æjôëH QÉæjO äGQÉ«∏e 3^24 ƒëæH »≤«≤ëdG
 ∫ÓN  áàHÉãdG  QÉ©°SC’ÉH  %1^2  â¨∏H  ƒªf  áÑ°ùf  »£ØædG  ô«Z
 ,2018 »°VÉªdG ΩÉ©dG øe É¡°ùØf IôàØdÉH áfQÉ≤e »fÉãdG ™HôdG

.%0^8 áÑ°ùæH »£ØædG ´É£≤dG ƒªf ™LGôJ Éª«a
 á«£ØædG  ô«Z äÉYÉ£≤dG  QGôªà°SG  äGô°TDƒªdG  âë°VhCGh
 ´É£b Q só°ünJ PEG ,áμ∏ªªdG »a …OÉ°üàb’G ƒªædG á∏éY ºYO »a
 â∏°Uh áÑ°ùæH G vƒªf ôãcC’G äÉYÉ£≤dG áªFÉb ºYÉ£ªdGh ¥OÉæØdG
 ´É£≤a  ,%4  áÑ°ùæH  ó««°ûàdGh  AÉæÑdG  ´É£b  ¬«∏j  ,%8^7  ≈dEG
 Éªc ,%3^4 ≈dEG â∏°Uh ƒªf áÑ°ùæH ä’É°üJ’Gh äÓ°UGƒªdG
 øjôëÑdG ±ô°üe øY IQOÉ°üdG á«HÉéjE’G äGAÉ°üME’G â°ùμY

 ,%2^6 áÑ°ùæH Éªf á«dÉªdG äÉYhô°ûªdG ´É£b AGOCG ¿CG …õcôªdG
 ôãcCG øe ó©j á«dÉªdG äÉYhô°ûªdG ´É£b ¿CG äGô°TDƒªdG âæq«Hh
 ;»dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG »a áªgÉ°ùe á«£ØædG ô«Z äÉYÉ£≤dG

 á«∏jƒëàdG  äÉYÉæ°üdG  ´É£b  ¬«∏j  ,%16^4  ¬àÑ°ùf  â¨∏H  PEG
.%13^3 áÑ°ùæH á«eƒμëdG äÉeóîdG ´É£≤a ,%14^1 áÑ°ùæH

 á°SÉFôH  ¢ùeCG  AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée  á°ù∏L  ∫Ó`̀N  ∂`̀dP  AÉ`̀L

 áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U
 ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  Qƒ°†ëHh  AGQRƒ``̀ dG  ¢ù«FQ
 ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »`̀dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S

.AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG
 äGQGRƒ``dG  AGQRƒ``̀dG  ¢ù«FQ  ƒª°S  ¬`̀ sLh  ¬`̀JGP  âbƒdG  »a
 IQÉéàdGh  ájó∏ÑdGh  áë°üdG  äÉYÉ£b  øY  ádhDƒ°ùªdG  á«eóîdG
 ≈∏Y  É¡JOÉjRh  á«HÉbôdGh  á«°û«àØàdG  äÓªëdG  ∞«ãμJ  ≈`̀ dEG
 ø«ªFÉ≤dG  ΩGõàdG  Ωó`̀Y  ÖÑ°ùàj  ób  »àdG  ≥aGôªdGh  äÓëªdG
 áë°üH  QGô°VE’G  »a  áeÓ°ùdGh  á«ë°üdG  äÉWGôà°T’ÉH  É¡«∏Y

.™ªàéªdGh øWGƒªdG
 á©HGôdG  áî°ùædG  äÉLôîªH  AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  OÉ°TCG  óbh
 ™jQÉ°ûe  ø`̀e  ¬æª°†J  É`̀ª`̀Hh  2019  »eƒμëdG  ≈≤à∏ªdG  ø`̀e
 ¬H »≤JôJh »eƒμëdG πª©dG áeƒ¶æe ôjƒ£J ºYóJ äGQOÉÑeh

.äGõéæe øe ≥≤ëJ Ée ≈∏Y AÉæÑdG πØμJh

(2¢U π«°UÉØàdG)

 Ö`̀eGô`̀J ó`̀ dÉ`̀ fhO »`̀μ`̀jô`̀eC’G ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG ¬``̀ sLh
 ΩÉ«≤dG áÑ¨e øe É«côJ ≈dEG  áé¡∏dG ójó°T GôjòëJ
 ÖeGôJ Oógh .OhóëdG  êQÉN …ôμ°ùY πªY …CÉH
 OÉ°üàbG ô«eóàH OhóëdG ÉgRhÉéJ ∫ÉM »a Iô≤fCG
 :¬Jójô¨J »a ÖeGôJ ∫Ébh .ÉeÉªJ ¬°ùªWh É«côJ
 â∏©a  GPEG  :Qô`̀cCG  §≤a  ,πÑb  øe  Iƒ≤H  äó`̀cCG  Éªc{
 »àdG  áª«¶©dG  »àªμëH ,√ôÑàYCG  A»°T …CG  É«côJ

 ô`̀eOCG  ±ƒ°ùa  ,Ohó`̀ë`̀dG  GRhÉ`̀é`̀à`̀e  ,É¡d  π«ãe  ’
 Gòg â∏©a) ÓeÉ°T Gô«eóJ πeÉμdÉH É«côJ OÉ°üàbG
 ÖeGôJ í°Vƒj ºdh .zGhQòëj ¿CG º¡«∏Y .(πÑb øe
 ¢ùeCG øμdh ,OhóëdG É«côJ RhÉéàH Oƒ°ü≤ªdG Ée
 É¡JGƒb øe AõL Öë°S ÉμjôeCG ¿ÓYEG ó¡°T ø«æKE’G
 Ωƒég ø°ûH Iô≤fCG äó¡©J Éª«a ,ÉjQƒ°S ∫Éª°T »a

.ÉÑjôb ≥WÉæªdG ∂∏J »a OGôcC’G ≈∏Y

 QGôb  øY  ÖeGôJ  »μjôeC’G  ¢ù«FôdG  ™`̀aGOh
 ∫Éª°T  ø`̀e  á`̀«`̀μ`̀jô`̀eC’G  äGƒ`̀≤`̀ dG  Öë°S  ¬````̀JQGOEG
 ájOôμdG  äGƒ≤dG  ºYO  á∏°UGƒe  ¿EG  ∫Ébh  ,ÉjQƒ°S
 á≤£æªdG  »a  IóëàªdG  äÉ`̀j’ƒ`̀dG  ™e  áØdÉëàªdG

.ájÉ¨∏d áØ∏μe

(14¢U π«°UÉØàdG)

…ƒb AGOCGh »HÉéjEG ƒªf ..»æWƒdG OÉ``°üàb’G
á``«dÉªdG  äÉYhô``°ûªdGh  ¥OÉ``æØdG  ´É``£≤d  ô``«Ñc  ΩÉ¡``°SEGh  ..ƒ``ªædG  áÑ``°ùf  ٪3^4

IQhÉéªdG iô``≤dGh QÉ``HQÉH äÉ``LÉ«àMG á``«Ñ∏J ≈``dEG ¬``Lƒj AGQRƒ``dG ¢``ù«FQ

Ö``eGôJh ..É`jQƒ``°S  ∫É`ª``°T  ø```e  É``¡JGƒb Öë``°ùJ Éμ``jôeCG
Ohó``ëdG  äRhÉ``éJ  GPEG  É``«côJ  OÉ``°ü`àbG  ô```«eó`à`H  Oó```¡`j

 ÜÉë``°UCG  ô``ªJDƒe  ≈``Yôj  ∂``∏ªdG
Üô``©dG  øjôªãà``°ùªdGh ∫É``ªYC’G

 πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  ≈Yôj
 ¬JQhO  »a  Üô©dG  øjôªãà°ùªdGh  ∫ÉªYC’G  ÜÉë°UCG  ôªJDƒe  ióØªdG  OÓÑdG
 QÉμàH’Gh IOÉjôdG :á©HGôdG á«YÉæ°üdG IQƒãdG »a QÉªãà°S’G{ QÉ©°T âëJ18``dG
 ∫ÉªYC’G OGhôd »ªdÉ©dG ióàæªdG øe áãdÉãdG IQhódGh ,z»ªbôdG OÉ°üàb’G »a
 ∫ÉªYC’G  ÜÉë°UCG  ôªJDƒe  ΩÉ≤jh  .2019  ôÑªaƒf  13h  11  ø«H  QÉªãà°S’Gh
 øjôëÑdG  áYÉæ°Uh  IQÉéJ  áaôZ  øe  º`̀YOh  º«¶æàH  Üô©dG  øjôªãà°ùªdGh
 á°ù°SDƒªdGh  á«Hô©dG  ∫hó`̀dG  á©eÉLh  á«Hô©dG  ±ô¨dG  OÉëJG  ™e  ¿hÉ©àdÉH
 IóëàªdG  º`̀eC’G  áª¶æeh  äGQOÉ°üdG  ¿ÉªàFGh  QÉªãà°S’G  ¿Éª°†d  á«Hô©dG
 ∫hC’G ôªJDƒªdG Ö£≤à°ùj ¿CG  ™bƒàªdG øeh .øjôëÑdG »a á«YÉæ°üdG á«ªæà∏d
 øe áÑîf º¡æ«H ºdÉ©dG AÉëfCG ≈à°T øe ∑QÉ°ûe 1500 á≤£æªdG »a ¬Yƒf øe

.∫ÉªYC’G OGhQh á«ª«¶æàdG äÉ¡édGh »°SÉ«°ùdG QGô≤dG ´Éæ°üc ,AGôÑîdG

(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

.∂∏ªdG ádÓL |

.ó¡©dG »dh ƒª°S Qƒ°†ëH AGQRƒdG ¢ù∏ée á°ù∏L ¬°SDhôJ ∫ÓN AGQRƒdG ¢ù«FQ ƒª°S |

 ∫ÉÑ≤à°SG  Aó``H  AGQRƒ````dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG  Öàμe  ø`̀∏`̀YCG
 »a º¡°ùj ÉªH ,zIôμa{ á≤HÉ°ùe øe á«fÉãdG  áî°ùædG »a ácQÉ°ûª∏d  äÉMôà≤ªdG
 á«eƒμëdG  áeóîdG  »a  õq«ªàdG  ºYód  QÉμàH’Gh  ´GóHE’G  áaÉ≤K  õjõ©J  á∏°UGƒe
 »eƒμëdG  πª©dG  äÉLôîe ≈∏Y ÉHÉéjEG  ¢ùμ©æjh ΩÉ©dG  ´É£≤dG  »ØXƒe iód

.¬d É°SÉ°SCG øWGƒªdG QÉÑàYG ≈∏Y ºFÉ≤dG
 ¿ƒ∏ª©j  øªe  ,≈°übCG  óëc  OGôaCG  4  øe  äÉYƒªéªdG  hCG  OGôaCÓd  øμªjh

 ácQÉ°ûª∏d  Ωó≤àdG  ,á«eƒμëdG  äÉcô°ûdG  ió``̀MEG  hCG  »eƒμëdG  ´É£≤dG  »`̀a
 ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  Öàμªd  »fhôàμdE’G  ™bƒªdG  ôÑY  äÉMôà≤ªdÉH
 óYƒe  ô`̀NBG  ¿CG  É kª∏Y  ,http://www.fdpm.gov.bh  :AGQRƒ```̀dG
 á∏Môe  Égó©H  CGóÑàd  ,πÑ≤ªdG  ôÑªaƒf  øe  ¢SOÉ°ùdG  ƒg  äÉMôà≤ªdG  ∫ÉÑ≤à°S’

.¢UÉ°üàN’Gh ¿CÉ°ûdG …hP øe º««≤àdG áæéd πÑb øe äÉMôà≤ªdG á©LGôe

(3¢U π«°UÉØàdG)

 AGQRƒ```dG  ¢``ù`∏`ée ¢``ù`«`Fô`d  ∫hC’G Ö```FÉ`æ`dG  Ö```à`μ`e
zIô``μa{ á`≤HÉ``°ùe »``a ácQÉ``°ûª∏d äÉ``Môà≤ªdG πÑ≤à``°ùj
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مالب�سات لك�سف  اإجراءات  الداخلية: 
ت���غ���ي���ب ط���ف���ل���ة ع����ن م��ن��زل��ه��ا

الــرســمــي فــي تويتر  الــمــوقــع  الــداخــلــيــة عــلــى  قــالــت وزارة 
باشرت  أنــهــا  تــؤكــد  الجنوبية  المحافظة  شــرطــة  مــديــريــة  إن 
الساعة  عند  بالغا  تلقيها  فور  والقانونية  األمنية  إجراءاتها 
الـ6 من مساء الجمعة 14 يناير 2022 بتغيب طفلة »15 عاما« 
عن منزلها في مدينة عيسى، وتوضح أن الجهود األمنية وكل 
الواقعة  للكشف عن مالبسات  المتخذة مستمرة  اإلجــراءات 

والعثور على المتغيبة.
وكانت سيدة بحرينية قد قالت إنها فقدت ابنتها شهد »15 
عاما« منذ الساعة السادسة من صباح يوم الجمعة، بالقرب 

من منزلها في منطقة مدينة عيسى بالمحافظة الجنوبية.
كانت  أنها  عن  الخليج«  لـ»أخبار  الطفلة  والــدة  وتحدثت 
تستعد للذهاب مع ابنتها لنزهة بحرية، إال أنها اختفت منذ 
ذلك الوقت من دون وجود أي معلومات وتفاصيل عن أسباب 

وكيفية اختفائها.

كتب وليد دياب:
والتجارة  الصناعة  وزير  أكد 
والــســيــاحــة زايـــد الــزيــانــي رئيس 
ــيــــران  طــ شــــركــــة  إدارة  ــلـــس  مـــجـ
تـــؤمـــن  ــة  ــ ــركـ ــ ــشـ ــ الـ أن  ــيــــج  ــلــ الــــخــ
بــأولــويــة توظيف  إيــمــانــا راســخــا 
مضيفا  الــبــحــريــنــي،  الـــمـــواطـــن 
اإلدارة  مــجــلــس  تـــولـــي  مــنــذ  ــه  أنــ
واإلدارة التنفيذية، وضعت خطة 
ــات  ــويــ ــن ضـــمـــن أولــ لــلــبــحــرنــة مــ
الخطط اإلدارية، وانعكس نجاح 
ــــالل وتــوظــيــف  اســتــراتــيــجــيــة إحـ
ــائــــف  ــيـــن فـــــي الــــوظــ ــيـ ــنـ ــريـ ــبـــحـ الـ
واضحة  بزيادة  إيجابا،  الشاغرة 
البحرينيين  توظيف  نسبة  فــي 
األخيرة،  الثالث  السنوات  خالل 
الـــشـــركـــة حـــرصـــت عــلــى  كـــمـــا أن 
ــلــــى الــــكــــفــــاءات  الـــمـــحـــافـــظـــة عــ
السنوات  هــذه  خــالل  البحرينية 
الــصــعــبــة مـــن الــجــائــحــة، والــتــي 
أثـــــرت بــشــكــل كــبــيــر عــلــى قــطــاع 

ــن تــوظــيــف  ــران، كــاشــفــا عـ ــيـ ــطـ الـ
طيران  شــركــات  مــن  بحرينيا   26

أخرى.
وكـــــشـــــف الـــــزيـــــانـــــي عــــــن أن 
إجــمــالــي عـــدد الــبــحــريــنــيــيــن في 
ــائـــف الـــقـــيـــاديـــة واإلداريـــــــة  الـــوظـ
بلغ   2021 فــي  بالشركة  والفنية 
و637   ،%73 بنسبة  موظفا   1742
ــى أن طــاقــم  أجــنــبــيــا، مــشــيــرا إلــ
الضيافة يعد القطاع األكبر من 
الــبــحــريــنــيــيــن، علما  حــيــث غــيــر 
الشركة قامت بعدة مبادرات  بأن 
ــاءات الــبــحــريــنــيــة  ــفــ ــكــ ــذب الــ ــجـ لـ
ووزارة  تــمــكــيــن  مــــع  بـــالـــتـــعـــاون 
إعــالن توظيف  العمل من خالل 
خــــالل  شــــــاغــــــرة  وظــــيــــفــــة   100
الــعــام الــمــاضــي، مــؤكــدا أن نسبة 
ــيــــران الــخــلــيــج  الـــبـــحـــرنـــة فــــي طــ
عــالــيــة جــــدا مــقــارنــة بــالــشــركــات 
ــم طــبــيــعــة الــشــركــة  ــ األخـــــــرى رغـ

التخصصية والعالمية.

أسئلة  إجابته عــن  فــي  وقــال 
بشأن  النيابية  التحقيق  لجنة 
شــركــة طــيــران الــخــلــيــج، حصلت 
»أخــــبــــار الـــخـــلـــيـــج« عـــلـــى نــســخــة 
منها، إن قيمة األجور اإلجمالية 
ــة  ــالــ ــمــ ــعــ الــــــتــــــي تــــــدفــــــع إلـــــــــى الــ
تبلغ  بالشركة  شهريا  البحرينية 
3.6 ماليين دينار، ما يعادل %75 
من إجمالي قيمة أجور الشركة، 
الــكــلــفــة اإلجــمــالــيــة  مــضــيــفــا أن 
ــور الــبــحــريــنــيــيــن خـــالل عــام  ألجــ
بلغت  نوفمبر  شــهــر  حــتــى   2021
بلغت  بينما  ديــنــار،  مليون   39.6

13.5 مليون دينار لألجانب.
تــقــف  ال  الـــشـــركـــة  أن  ــــن  ــّي وبــ
ــة فـــقـــط،  ــرنــ ــبــــحــ ــنــــد زيــــــــــادة الــ عــ
ــى تــطــويــر  ــ ــك إلــ ــ ــعـــدى ذلــ ــتـ بــــل تـ
وتدريب الكفاءات البحرينية من 
الوظيفي  الــتــدرج  بــرامــج  ضــمــن 
لـــتـــحـــقـــق أعــــلــــى نــــســــب بـــحـــرنـــة 
مناصب،  بأعلى  مقرونة  ممكنة 

األجــور  تحسين  إلــى  يـــؤدي  مما 
والمنافع ويسهم بصورة أكبر في 

االقتصاد المحلي.
وأوضح أن عدد عقود العمل 

التي لم يتم تجديدها بعد انتهاء 
مدتها لألجانب بلغت 434 عقدا 
خالل السنوات الثالث الماضية، 
بحرينية،  عقود   10 بلغت  بينما 

فـــي الــمــقــابــل تـــم تــوظــيــف 211 
بحرينيا خالل الفترة نفسها.

كتب علي عبداخلالق:

ــد  ــقــ ــنــ تـــــــوقـــــــع صــــــــنــــــــدوق الــ
التعافي  وتــيــرة  تــعــزز  أن  الــعــربــي 
في  العربية  لــلــدول  االقــتــصــادي 
الــنــمــو  مــــعــــدل  لـــيـــرتـــفـــع   ،2022
االقـــتـــصـــادي لــمــجــمــوعــة الــــدول 
العربّية إلى 5.2%، مشيرا إلى أنه 
مــن الــمــتــوقــع أن تــصــل مــعــدالت 
البحرين  في  االقتصادي  النمو 

إلى 2.6% خالل هذا العام.
أن مــعــدل  الــتــقــريــر  ــر  ــهـ وأظـ
الـــتـــضـــخـــم عـــلـــى أســــــاس ســنــوي 
ارتــــــفــــــع بــــــصــــــورة طـــفـــيـــفـــة فــي 
 %0.03 نسبتها  بلغت  الــبــحــريــن 
خــــالل الـــربـــع الــثــانــي مـــن الــعــام 
الماضي، مقارنة بالربع ذاته من 
عام 2020، إذ زادت أسعار مجموعة 
السكن والمياه والكهرباء والغاز، 
في حين انخفضت أسعار كل من 

مجموعة الغذاء والنقل.
يــبــلــغ  أن  ــر  ــريـ ــقـ ــتـ الـ وتــــوقــــع 
الــعــام،  هـــذا   %2 التضخم  مــعــدل 
وذلــك فــي ضــوء زيـــادة مستويات 
ــلــــب الـــمـــحـــلـــي الـــمـــتـــوقـــعـــة  الــــطــ
التي  التحفيزية  كنتيجة للحزم 
تبنتها الحكومة، الفتا الصندوق 
إلى أن وتيرة التعافي االقتصادي 
من  لعدد  نتيجة  العربية  للدول 
العوامل؛ أبرزها االرتفاع المتوقع 
في كميات اإلنتاج النفطي لعدد 
ــن الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة الــرئــيــســة  مــ
المنتجة للنفط، في إطار اتفاق 
 ،2022 مايو  من  بداية  »أوبـــك+«، 
ــذي يــتــوقــع فـــي ضــوئــه،  ــر الــ األمــ
الــدول  مجموعة  اقتصادات  نمو 
العربية المصدرة للنفط بنسبة 

.%5.5
ــعــــدالت  وبـــالـــنـــســـبـــة إلـــــــى مــ

التضخم، توقع التقرير انحسارا 
ليصل  التضخم،  لمعدل  نسبيا 
جــانــب  زوال  بــفــعــل   ،%6.1 إلــــى 
ــيــــة  ــالــ ــات الــــحــ ــ ــاقــ ــ ــنــ ــ ــتــ ــ مـــــــن االخــ
الـــمـــؤثـــرة فـــي ســـالســـل اإلمــــــداد، 
المفروضة  القيود  تخفيف  مــع 
ــاع  ــفــ لـــمـــواجـــهـــة الـــجـــائـــحـــة، وارتــ
السلع  من  المعروض  مستويات 
التأثير  على  عــالوة  والــخــدمــات، 
ــع لــتــحــســن  ــوقـ ــتـ ــمـ ــي الـ ــابــ ــجــ اإليــ
األوضـــــــاع الـــداخـــلـــيـــة فـــي بعض 

الدول العربّية.
ــة  ــيـ وبـــحـــســـب الـــنـــتـــائـــج األولـ
لــلــحــســابــات الــقــومــيــة الـــصـــادرة 

والحكومة  المعلومات  هيئة  عن 
اإللـــــكـــــتـــــرونـــــيـــــة فـــــــــإن الـــــوضـــــع 
الــبــحــريــن  لمملكة  االقـــتـــصـــادي 
يـــســـيـــر فــــي االتـــــجـــــاه الــصــحــيــح 
إذ  جــيــد،  أداء  تسجيل  مــواصــال 
نــمــا الــنــاتــج الــمــحــلــي اإلجــمــالــي 
االســــمــــي )بــــاألســــعــــار الـــجـــاريـــة( 
بــالــربــع  مـــقـــارنـــة   %10.2 بــنــســبــة 
الثالث من عام 2020، فيما بلغت 
نسبة النمو الحقيقي )باألسعار 
الثابتة( 2.1% على أساس سنوي.

كتب فاضل منسي:
تصوير - محمود بابا

أعلن بنك البحرين الوطني الفائزين بجائزة 
الوطني«،  »ادخـــار  برنامج  سحوبات  ضمن  الحلم 
حيث حصل بحرينيان على الجائزة بقيمة مليون 
الفائز  عــن  أيــضــا  الكشف  وتــم  منهما،  لكل  دوالر 

براتب شهري مدة عام بمجموع 50 ألف دوالر.
وأحمد  ناجي محفوظ علي  وقد حاز كل من 
هالل فردان مليون دوالر أمريكي، بينما نال الفائز 
ــو عــبــداهلل عــلــي أحــمــد جــائــزة الــراتــب  الــثــالــث وهـ
الشهري البالغة 50 ألف دوالر أمريكي والتي ُتقسم 

على 12 شهرا.

خاصة  فعالية  الوطني  البحرين  بنك  ونّظم 
لــالحــتــفــال بــالــفــائــزيــن بــجــائــزة الــحــلــم فــي مقره 
الــرئــيــســي بــالــمــنــامــة، بــحــضــور كـــل مـــن الــرئــيــس 
صباح  لــألفــراد  المصرفية  لــلــخــدمــات  التنفيذي 
الــزيــانــي ورئــيــس الــمــنــتــجــات الــمــصــرفــيــة لــألفــراد 
ــال بــالــفــائــزيــن  ــ ــــصـ أحـــمـــد الـــمـــســـقـــطـــي، وتـــــم االتـ
إبالغهم  غير  مــن  البنك  إلــى  للحضور  ودعــوتــهــم 
بخبر  مفاجأتهم  ذلــك  بعد  وتــم  الــجــائــزة،  بقيمة 
فوزهم في السحب، حيث عّبروا عن بالغ سعادتهم 
وامتنانهم لألخبار السارة التي من شأنها أن تسهم 

في تغيير حياتهم إلى األفضل.

هطول  أمــس  البحرين  مملكة  شــهــدت 
مع  المناطق  مختلف  على  بــغــزارة  أمــطــار 
وتحركها  الرعدية  الخاليا  تدفق  استمرار 
باتجاه المملكة، بحسب ما ذكر حساب إدارة 

األرصاد الجوية.
المدني  للدفاع  العامة  اإلدارة  وباشرت 
الشرطة  ومديريات  للمرور  العامة  واإلدارة 
مــدار  على  الــنــجــدة،  وشــرطــة  بالمحافظات 
تتعلق  ــا،  بـــالغـ  479 عــلــى  يـــزيـــد  ــا  مـ الـــيـــوم، 
ــار الـــغـــزيـــرة الــتــي  ــطـ بــتــداعــيــات مــوجــة األمـ
إدارة العمليات  البالد، حيث قامت  تشهدها 
ــوارئ بــالــتــنــســيــق مــع  ــ ــطـ ــ بــتــفــعــيــل خـــطـــة الـ
الجهات األمنية المختصة واتخاذ إجراءات 
ــة، ســـاهـــمـــت فــــي تــســيــيــر الــحــركــة  ــيـ ــدانـ ــيـ مـ
المرورية ومعالجة التداعيات المترتبة على 

سقوط األمطار.
تــواجــدت فــرق طــوارئ  في الوقت نفسه 
بـــوزارة األشــغــال وشـــؤون البلديات  األمــطــار 
العمراني ميدانيًا في مختلف  والتخطيط 
محافظات مملكة البحرين للتعامل بشكل 
ــار، وتــم  فــــوري مــع أي تــجــمــع لــمــيــاه األمـــطـ
توفير 6 مضخات لشفط مياه األمطار في 
ثابتة، فيما  اللوزي مع 3 مضخات  منطقة 
تـــم تــوفــيــر مـــا يــقــرب مـــن 26 صــهــريــجــا في 
المحافظة الجنوبية، وحوالي 30 صهريجا 
في المحافظة الشمالية، فيما قامت طوارئ 
ــار بــوضــع خــطــة مــتــكــامــلــة وتــحــديــد  األمـــطـ

المتطلبات واألولويات.

ال��م��م��ل��ك���ة ت���س���ه�����د اأم���ط����ارا رع�دي����ة غ���زي���رة
والم�ضخ�ات ال�ضهاري�ج  توف�ر  والأ�ض�غال  بالغ�ا   479 يبا�ض�ر  المدن�ي  الدف�اع 

اأولوي�ة التوظي�ف في طي�ران الخلي�ج للبحرينيين

2.6% ن��س�ب���ة ن��م�����و  »ال�ن�ق��د ال�ع�رب���ي«: 
2022 خ���الل  ال�ب�ح�ري��ن����ي  االق��ت���س����اد 

م�ل�ي�ون��ا دوالر م�ن ن�سي�ب بحرين�ي�ي��ن
بجائ�زة  الف�ائزي��ن  يعل��ن  الوطن�ي«  »البحري�ن 
ال�وط�ن��ي« »ادخ��ار  ب�رن��ام���ج  �ض�م����ن  ال�ح�ل��م 

البرلماني�ة التحقي�ق  لجن�ة  اأ�ض�ئلة  عل�ى  ال�ض�ركة  ردود  تن�ض�ر  الخلي�ج«  »اأخب�ار 

�س�ن���وات  3 ف�ي  اأجنبي�ا   434 عق�ود  واإنه��اء  البحرن�ة  ن����سبة   %73
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20www.akhbar-alkhaleej.com )GAKH103( Akhbar Alkhaleej - Sun 16 Jan 2022 - No. )16004( العدد )16004( - السنة السادسة واألربعون - األحد 13 ُجمادى اآلخرة 1443هـ - 16 يناير 2022م }  220 فلوس

} الفائزون بجوائز »ادخار الوطني«.

تشوماكوف  قسطنطين  قــال  الــعــربــيــة.نــت: 
ــيـــروســـات فـــي »جـــامـــعـــة جـــورج  أســـتـــاذ عــلــم الـــفـ
واشنطن« إن متحور أوميكرون يختلف اختالفا 
كــورونــا  لــفــيــروس  السابقة  الــســالالت  كبيرا عن 

المستجد.
تــشــومــاكــوف، بحسب  لــلــبــروفــيــســور  ووفـــقـــا 
الروسية، يتميز  اإلعـــالم  وســائــل  عنه  نقلت  مــا 
أوميكرون عن أسالفه بقدرته الزائدة على نقل 
ذاتــه تراجعت بشكل  الــوقــت  فــي  الــعــدوى، ولكن 
ــداث الــمــرض وكــذلــك  مــلــحــوظ قــدرتــه عــلــى إحــ

تراجعت قدرته على التسبب بالموت.
تــصــيــب  الـــجـــديـــدة  »الـــســـاللـــة  أن  وأضـــــــاف 
الشباب بشكل أكبر.. بينهم أخذ المرض ينتشر 

بسهولة أكبر بكثير من كبار السن«.

أوميكرون  بمتحور  اإلصابة  »عند  وأضــاف: 
يـــســـري الـــمـــرض بــشــكــل مــعــتــدل إلــــى حـــد مــا، 

وانخفض معدل الوفيات بشكل كبير.
من   %2 حــوالــي  الوفيات  نسبة  كانت  سابقا 
وأشــار   ،%«0.1 حوالي  اآلن  وأصبحت  المرضى، 
إلى أن أوميكرون، على عكس السالالت السابقة، 

ال يتطور إلى حد االلتهاب الرئوي.
إلـــى أن أي جــائــحــة ال  وأشـــــار تــشــومــاكــوف 
أعــوام: حتى   3 أو  أكثر من عامين  عــادة  تستمر 
اإلنفلونزا اإلسبانية التي حصدت أرواح ما بين 
فترة  بعد  تحولت  شخص،  مليون   100 إلــى   50

إلى إنفلونزا موسمية.
لـــذلـــك ربـــمـــا تـــكـــون نــهــايــة الـــوبـــاء الــحــالــي 

وشيكة بفضل أوميكرون.
ص3 أخبار البحرين

خ��ب��ي��ر رو�����س����ي: ن��ه��اي��ة ك���ورن���ا قد 
ت��ك��ون و���س��ي��ك��ة ب��ف�����س��ل اأوم���ي���ك���رون

ال�ج�ي���ش اليم�ن��ي واأل��وية العمالق�ة 
م�����اأرب  ف���ي  ال�ت��ق��دم  ي�وا�س�ل��ون 
)العربية.نت(: أعلنت ألوية العمالقة أمس تحرير مناطق 

جديدة في حريب بمأرب من سيطرة المليشيا. 
والمقاومة  الجيش  قــوات  أن  اليمني  الجيش  أكــد  بـــدوره، 
الشعبية وألوية العمالقة تواصل التقدم جنوب مأرب من كل 

المحاور. 
حاتم  علي  الركن  العميد  المشتركة  العمليات  ركن  وقــال 
باتت  ملعا  في جبهة  والمقاومة  الجيش  إن طالئع  اليعيسي 
جبهة  باتجاه  العمالقة  ألــويــة  مــن  االلتحام  مــن  مقربة  على 

حريب.
على  العمالقة  وألوية  الوطني  الجيش  قوات  شارفت  وقد 
التابعتين  جوبة  وقرية  الحريب  مديرية  تحرير  من  االنتهاء 
اليمن  إلى  و»الحدث«  »العربية«  موفد  وأفاد  مأرب،  لمحافظة 
على  بالكامل  أطبقت حصارها  والمقاومة  الجيش  قوات  بأن 

مليشيات الحوثي جنوب المحافظة.
المعارك، مستهدفة عدة  التحالف تلك  وساندت طائرات 
لتقديم  طريقها  في  كانت  المليشيا  تتبع  عسكرية  شاحنات 

تعزيزات للعناصر الحوثية.
وتتمركز عناصر الحوثي في المناطق السكنية، كما تقوم 
وألوية  الجيش  قــوات  أوشكت  التي  المناطق  األلغام في  بــزرع 

العمالقة على تحريرها جنوب مأرب.
كما سيطرت قوات الجيش الوطني والمقاومة على معظم 
الحوثية  العناصر  من  الكثير  فــرار  مع  الشرقي،  جبل  أجــزاء 
التي كانت تتمركز فوق الجبل، وتمت محاصرتها بصورة كاملة 
من المحور الرملي، حيث دارت اشتباكات في منطقة اللجمة 

على أطراف البلق. 
وفـــي وقـــت ســابــق، أعــلــن الــجــيــش الــيــمــنــي اســتــمــرار تقدم 
فــرض حصار  من  تمكن  وأنــه  مــأرب،  في  الجبهات  قواته على 
بشكل  المنافذ  وإغـــالق  للمحافظة،  الجنوبية  الجبهة  على 

كامل.

اإغ�الق ح�س�اب المر�س�د االإيران�ي
ترام�ب تهدي�د  بع�د  تويت�ر  عل�ى 

منسوبا  حسابا  تويتر  االجتماعي  التواصل  منصة  أغلقت 
مقطع  نشر  بعد  خامنئي  علي  اإليــرانــي  األعــلــى  المرشد  إلــى 

يحاكي اغتيال الرئيس األمريكي السابق دونالد ترامب.
 وقالت شبكة »فوكس بيزنس« األمريكية إن منصة التواصل 
مرتبطا  حسابا  دائــم  بشكل  السبت  أمــس  أغلقت،  االجتماعي 
بالمرشد األعلى إليران بعد نشره مقطع فيديو يحاكي اغتيال 
الرئيس األمريكي السابق دونالد ترامب بطائرة مسيرة وروبوت.
آية  المرتبط بموقع  »الحساب  الشبكة األمريكية:  وأضافت 
 KhamenieSite اهلل علي خامنئي على الويب تحت اسم المستخدم
يؤدي إلى صفحة تقول »تم تعليق الحساب« بعد أن ورد أنه نشر 
السابق ترامب مستهدًفا  الرئيس  مقطع فيديو متحركا يظهر 
ــوت وطـــائـــرة بـــدون طــيــار أثــنــاء لــعــب الــجــولــف في  مــن قــبــل روبــ

فلوريدا«.
من جانبه، نقل كيان شريف مراسل هيئة اإلذاعة البريطانية 
الموقع حظر  »إن  قوله  تويتر  باسم  متحدث  عن  ســي«  بي  »بــي 

بشكل دائم حساب خامنئي النتهاكه سياسته«.

} رجال الشرطة خالل تنظيم الحركة المرورية.
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الثالثة  جلسته  فــي  الــشــورى  مجلس  يناقش 
الــفــصــل  مــــن  ــع  ــ ــرابـ ــ الـ ــاد  ــقــ ــعــ فــــي دور االنــ عــــشــــرة 
)األحــد(،  اليوم  تعقد  التي  الخامس،  التشريعي 
المجلس،  رئيس  الصالح  صالح  بن  علي  برئاسة 
التقرير التكميلي للجنة المرافق العامة والبيئة 
بــخــصــوص مــشــروع قــانــون بــتــعــديــل بــعــض أحــكــام 
بــشــأن  1996م  لــســنــة   )2( رقـــم  بــقــانــون  الــمــرســوم 
االقتراح  ضــوء  في  المعد  العامة،  الطرق  إشغال 

بقانون المقدم من مجلس الشورى.
اللجنة  ارتــأت  الــذي  القانون  مشروع  ويهدف 
المرسوم  إلى تعديل بعض أحكام  الموافقة عليه 
إشـــغـــال  بـــشـــأن  1996م  لــســنــة   )2( ــم  ــ رقـ ــانـــون  ــقـ بـ
البلدية  العامة، بحيث ينص على تخويل  الطرق 
إصدار  مباشر  بشكل  العاصمة  وأمانة  المختصة 
الــوزارة  بــداًل من  العامة،  الطرق  إشغال  تراخيص 
بــالــدور  تــقــوم  الــتــي  الــبــلــديــات  بــشــؤون  المختصة 

اإلشرافي على الهيئات البلدية.
كما يستهدف مشروع القانون تعزيز نصوص 
قانون إشغال الطرق العامة بتعديل بعض نصوصه 
الــمــواطــنــيــن،  عــلــى  ــراءات  ــ اإلجــ وتبسيط  لتيسير 
بــوضــع تــعــديــات تــيــســر عــلــى الــمــواطــنــيــن سرعة 
والتظلم  الطرق،  إشغال  تراخيص  الحصول على 

من قرارات الرفض والبت فيها.
كما يبحث المجلس في الجلسة ذاتها تقرير 
لجنة الشؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطني، 
والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة على مشروع 
قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم )11( لسنة 
1975 بشأن جوازات السفر، المرافق للمرسوم رقم 
مغادرة  حظر  يتضمن  والــذي  2021م،  لسنة   )25(
األماكن  من  إال  إليها  الــعــودة  أو  البحرين  مملكة 
أي  أو  السفر  باستخدام جواز  المخصصة لذلك، 
وثيقة أخرى تقوم مقامه أو بطاقة الهوية، حيث 
قرار  الداخلية إصدار  لوزير  القانون  أجاز مشروع 
البحرين  مملكة  لمغادرة  أخــرى  وسائل  بتحديد 

أو العودة إليها، وكذا األماكن المخصصة لدخول 
مملكة البحرين والخروج منها.

ويـــهـــدف مـــشـــروع الــقــانــون إلـــى تــعــزيــز األمـــن 
هوية  تحديد  عملية  وتسهيل  الجريمة  ومكافحة 
ودولــًيــا في  المبعدين محلًيا  وإيــقــاف  األشــخــاص 
الــمــنــافــذ، ودعـــم الــتــعــاون األمــنــي الـــدولـــي، فضًا 
عــن تسهيل حــركــة عــبــور الــمــســافــريــن الــمــغــادريــن 
طريق  عن  إليها  والقادمين  البحرين  مملكة  من 

البوابات اإللكترونية بمطار البحرين الدولي.
تقرير  المجلس  يــنــاقــش  ــه،  ذاتــ الــســيــاق  وفـــي 
ــات بــخــصــوص االقــــتــــراح بــقــانــون  لــجــنــة الـــخـــدمـ
 )7( رقــم  بقانون  الــمــرســوم  أحــكــام  بعض  بتعديل 
البشري  الطب  مهنة  مــزاولــة  بشأن  1989م  لسنة 
وطــب األســنــان، والــمــقــدم مــن األعــضــاء: الدكتور 
ــعـــريـــض، وعـــبـــدالـــرحـــمـــن محمد  الـ أحـــمـــد ســـالـــم 
جمشير، ودرويش أحمد المناعي، والدكتور محمد 

علي حسن علي، ومنى يوسف المؤيد.
ويتضمن االقتراح بقانون الذي انتهت اللجنة 
من  التأمين  نظام  تبني  عليه  الموافقة  عدم  إلى 
لمزاولي  المهنة  أخطاء  عن  المدنية  المسؤولية 
ــان والــمــهــن  ــنــ مــهــنــة الـــطـــب الـــبـــشـــري وطــــب األســ
الطبية المعاونة، وقد بررت اللجنة قرارها بتحقق 
أهداف االقتراح بقانون على أرض الواقع، ووجود 
مشروع قانون بشأن المسؤولية الطبية أمام لجنة 
مسألة  يعالج  حــالــًيــا  الــنــواب  بمجلس  الــخــدمــات 
إلى  الطبي،  الخطأ  عن  المسؤولية  التأمين ضد 
جــانــب وجــــود مــســودة مــشــروع قــانــون يــعــالــج هــذه 
التنفيذي  الــرئــيــس  إلــيــه  ــارت  ــ أشـ كــمــا  الــمــســألــة، 
لــلــهــيــئــة الــوطــنــيــة لــتــنــظــيــم الــمــهــن والـــخـــدمـــات 
الــصــحــيــة خـــال االجــتــمــاع مــع لــجــنــة الــخــدمــات 
الـــشـــورى، فــضــًا عــن األســـبـــاب األخـــرى  بمجلس 
على  الــمــوافــقــة  بــعــدم  اللجنة  قناعة  أرســـت  الــتــي 

االقتراح بقانون.

وتي�س�ير  تب�س�يط  �إل�ى  يه�دف  بقان�ون  م�س�روعا  يبح�ث  »�ل�س�ورى« 
�لع�ام �ل�ط��ريق  �إ�س�غ��ال  ت�ر�خ�ي���ص  ع��لى  �ل�ح���سول  �إج�ر�ء�ت 

وشـــــــــــــــددت بــــمــــنــــاســــبــــة يـــــوم 
الــطــفــل الــخــلــيــجــي عــلــى أهــمــيــة 
ــب الــطــفــل وتــطــويــر  ــواهـ صــقــل مـ
في  المشاركة  إلى  ودفعه  مهاراته 
صــنــع واتــخــاذ الـــقـــرار، وذلـــك من 
كسر حاجز  على  تشجيعه  خــال 
الـــخـــوف وتـــعـــزيـــز ثــقــتــه بــنــفــســه، 
للمؤسسات  المهم  بالدور  منوهًة 
تنمية  في  والتعليمية  الحكومية 
الــطــالــب خـــال مرحلته  مــهــارات 

الدراسية.
جهودًا  بذلت  قد  إنها  وقالت 
كــبــيــرة فـــي ســبــيــل تــحــقــيــق الــفــوز 
إلى  الــوصــول  وبالتالي  والنجاح، 
للطفل،  العربي  البرلمان  رئاسة 
والــــــــذي ُســــّجــــل بــــاســــم مــمــلــكــتــي 
تمر  لــم  حيث  البحرين،  الغالية 
تلك المحطات بسهولة بل كانت 
ضـــمـــن ســـلـــســـلـــة مـــتـــواصـــلـــة مــن 
الــتــدريــب الــمــســتــمــر، ولـــعـــّل أكــبــر 
كانت  واجهتني  الــتــي  الــتــحــديــات 
العالم  يمر  التي  الظروف  بسبب 

بها بسبب انتشار جائحة فيروس 
كورونا )كوفيد-19(، والتي حتمت 
الــتــصــويــت االنــتــخــابــي  يــكــون  أن 
فــي الــبــرلــمــان عــن طــريــق وســائــل 
اإلنترنت، ولكن بالعمل والعزيمة 
واإلصـــــــــرار تــمــكــنــت مــــن الــنــجــاح 
والتفوق وكسب ترشيح الناخبين 
والــمــعــنــيــيــن ألمـــثـــل وطـــنـــي خير 

تمثيل.
ــتـــي  ــم الـ ــ ــدعــ ــ وعـــــــن أوجـــــــــه الــ
بحرينية  كطفلة  عليها  حصلِت 
التنموية  المسيرة  أن  إلى  أشــارت 
الــشــامــلــة بــقــيــادة حــضــرة صاحب 
عيسى  بن  حمد  الملك  الجالة 
المفدى  الــبــاد  عاهل  خليفة  آل 
أسهمت بشكل مباشر في تحقيق 
ــالــــوصــــول إلـــى  حـــلـــمـــي الـــكـــبـــيـــر بــ
للطفل،  العربي  البرلمان  رئاسة 
فليس ذلك بالغريب على جالته 
خاصا  اهتماما  يولي  الــذي  وهــو 
لــــأطــــفــــال ورعــــايــــتــــهــــم صـــحـــيـــًا 
شخصيتهم  وتــنــمــيــة  وتــعــلــيــمــيــًا 

ومــواهــبــهــم وقــدراتــهــم اإلبــداعــيــة، 
ــًا  دائـــمـ األول  ــم  ــداعــ الــ فــجــالــتــه 
لــكــافــة الــطــاقــات الــوطــنــيــة، وهــذا 
تــحــفــيــز مختلف  فـــي  يــســهــم  مـــا 
قدراتهم  لتعزيز  المجتمع  فئات 

ومواهبهم.
كــمــا أن مـــا تــولــيــه الــحــكــومــة 
الملكي  الــســمــو  بــرئــاســة صــاحــب 
الوزراء  العهد رئيس مجلس  ولي 
ــام وحــــــــرص لـــكـــل مــا  ــمــ ــتــ مـــــن اهــ
إلى  الطفل،  بملف حقوق  يتعلق 
جانب الدور المهم لوزارة التربية 
والــتــعــلــيــم ســـاهـــم بــشــكــل مــبــاشــر 
طموحاتي،  وتحقيق  نجاحي  في 
الـــــــــــوزارة جــــهــــدًا فــي  ــأل  ــ تــ لــــم  إذ 
والندوات  الــورش  وترتيب  تنظيم 
وتطوير  العلمية،  والــمــحــاضــرات 

وال  المختلفة،  الــدراســيــة  الــمــواد 
سيما مقررات المواطنة، ما يسهم 
في تعزيز وصقل مهارات الطالب 
الـــبـــحـــريـــنـــي.. وذلـــــك إلــــى جــانــب 
الــذي  والتشجيع  الكبير  الــدعــم 
المحبة،  عائلتي  قبل  من  تلقيته 
وباألخص والدتي العزيزة »خلود 
شــويــطــر«، الــتــي ســانــدتــنــي طــوال 
واألم،  األب  بــدور  وكانت  مسيرتي 
مهاراتي  تطوير  على  وشجعتني 
وموهبتي، فهي دائمًا تدفعني إلى 

النجاح والتميز.
ــازات الــتــي  ــ ــجـ ــ وعــــن أبـــــرز اإلنـ
مجال  فــي  تحقيقها  مــن  تمكنت 
حــــقــــوق الــــطــــفــــل، أشــــــــــارت رتـــــاج 
العربي  البرلمان  رئيسة  العباسي 
ــاز الــكــبــيــر  ــ ــجــ ــ لـــلـــطـــفـــل إلــــــى اإلنــ

رئيسة  أول  أكـــون  بـــأن  والــمــشــرف 
بـــحـــريـــنـــيـــة وخـــلـــيـــجـــيـــة وعـــربـــيـــة 
تــحــصــل عـــلـــى رئــــاســــة الــبــرلــمــان 
العربي للطفل، وأول يتيمة تمثل 
أيتام مملكة البحرين أمام حضرة 
المفدى  الملك  الجالة  صاحب 
إلى  أواًل،  البحرين  مهرجان  فــي 
جانب تكريمي في الدفعة األولى 
مــــن خـــريـــجـــي الـــدبـــلـــوم الــمــهــنــي 
البرلماني، وذلك  العمل  بمهارات 
بــالــتــعــاون مــع الــبــرلــمــان الــعــربــي 
بتقدير  الشارقة  وجامعة  للطفل 

امتياز.
تــقــديــم وتعريف  تــولــيــت  كــمــا 
عـــــديـــــد مــــــن الــــمــــحــــافــــل داخــــــل 
ــا، وشـــاركـــت  ــهــ ــارجــ الـــبـــحـــريـــن وخــ
ــة لــأطــفــال  ــارقـ فـــي مــلــتــقــى الـــشـ
يشارك  بحريني  وفــد  أول  ضمن 
فـــيـــه، وحــصــلــت عــلــى مــيــدالــيــتــْي 
الـــمـــشـــاركـــة والـــتـــمـــيـــز، بــاإلضــافــة 
برنامج  في  البحرين  تمثيل  إلــى 
لأمم  التابع  الصغير  الصحفي 
ــراع ابــتــكــاريــن  ــ ــتـ ــ الـــمـــتـــحـــدة، واخـ
المتميزة  لــأفــكــار  بحث  كأفضل 
والـــقـــابـــلـــة لــلــتــطــبــيــق فـــي مــجــال 
البحث العلمي، والذي نسعى من 
خاله لحماية البيئة والمحافظة 
ــى الــــســــامــــة الـــبـــشـــريـــة، كــمــا  ــلـ عـ
شاركت مؤخرًا في مؤتمر الناشئة 
واألجــــــــيــــــــال »مـــســـتـــقـــبـــل وطــــــن« 
لــلــمــنــظــمــة الـــعـــالـــمـــيـــة لــحــمــايــة 
الــطــفــل لــلــتــحــدث بــاســمــي واســـم 

الطفل العربي.

في يوم الطفل الخليجي.. رئي�سة البرلمان العربي للطفل: 

جالل���ة �لمل���ك ه���و �لد�ع���م �لأول للطاق���ات �لوطني���ة

} رتاج العباسي رئيسة البرلمان العربي للطفل.

ما  أن  للطفل  العربي  البرلمان  رئيسة  العباسي  رتــاج  أكــدت 
يوليه حضرة صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
عاهل الباد المفدى من اهتمام خاص لأطفال ورعايتهم صحيًا 
إلى  وتعليميًا وتنمية شخصيتهم ومواهبهم وقدراتهم اإلبداعية، 
جانب دعم الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لهذه الفئة، 
رئــاســة  إلـــى  بــالــوصــول  فــي تحقيق حلمها  مــبــاشــر  بــشــكــل  ســاهــم 

البرلمان العربي للطفل.

ــد  ــمــ أحــ لـــــمـــــيـــــاء  د.  أكــــــــــــدت 
ــود إحـــــــدى الــــفــــائــــزات فــي  ــمـ مـــحـ
مـــبـــادرة امــتــيــاز الــشــرف لــرائــدات 
في  الــشــابــة  البحرينية  األعــمــال 
دورتـــهـــا األولــــى أن الــمــبــادرة أتــت 
ــز مــســيــرة  ــزيـ ــعـ ــم وتـ ــ ــل دعـ ــ مــــن أجـ
ــرأة الــبــحــريــنــيــة فــي  ــمــ حـــضـــور الــ
المجال االقتصادي وتمكينها في 
مجال العمل الحر باإلضافة إلى 
المتميزة  الــنــجــاح  قــصــص  إبــــراز 
إلى  الفتة  البحرينيات،  للشابات 
األولـــى  الــــدورة  فــي  مشاركتها  أن 
لـــلـــمـــبـــادرة أســـهـــمـــت فــــي تــســلــيــط 
الــضــوء على إنــجــازات الــمــرأة في 

ريادة األعمال.
وقالت خال لقاء مباشر مع 
األعلى  للمجلس  الشباب  لجنة 
المجال  في  العاملين  إن  للمرأة 
الشغف  يملكون  ال  عـــادة  الطبي 
ــاه الـــمـــشـــاركـــة فــــي مـــثـــل هـــذه  تـــجـ
الجوائز المعنية بريادة األعمال، 
ربما لوجود تلك النظرة الخاطئة 
لريادة  بصلة  يمت  ال  الطب  بــأن 
األعمال، مضيفة أنها كانت ترغب 
لريادة  جديدة  خطوة  في  بالبدء 
األعــــمــــال فــــي الـــمـــجـــال الــطــبــي، 
وقـــد قــمــت بــتــقــديــم اوراقـــــي عند 
وأنـــا على ثقة  الــتــرشــح  بــاب  فتح 

متقدمة  مـــراحـــل  الــــى  بــوصــولــي 
الجائزة،  من  لنا نصيب  وسيكون 
بعضًا  أمــلــك  حينها  كــنــت  ألنــنــي 
أول طبيبة  كوني  اإلنــجــازات،  من 
وأصغر طبيبة اسنان تفتتح عيادة 
خاصة في منطقة المحرق، وأول 

تخصص  عــلــى  تحصل  خليجية 
ــو  ــزر وهــ ــيــ ــلــ ــالــ عـــــــاج األســــــنــــــان بــ

تخصص نادر عالميًا.
في  مــشــاركــتــهــا  أن  وأضـــافـــت 
الـــجـــائـــزة شــجــعــهــا عـــلـــى تــطــويــر 
أعــمــالــهــا حــتــى فـــي ظـــل جــائــحــة 

الجائحة  ان  إلـــى  الفــتــة  كـــورونـــا، 
فرضت تحديا غير معتاد من قبل 
االنتكاسات  لكون  األعــمــال،  رائــد 
المؤسسات  مــن  الجميع  شملت 
كبارهم وصغارهم،  األعمال  ورواد 
ولكن في مثل هذه الظروف تظهر 
مهارة التخطيط إلدارة المخاطر 
ــن أجـــل  ــ لــــــدى رائـــــــد األعـــــمـــــال مـ
العقبات من قبل صاحب  تخطي 
العمل والعاملين لديه عبر وجود 

مقياس للتقييم.
ــى ضـــــــــــــرورة  ــ ــ ــلـ ــ ــ وشـــــــــــــــــــددت عـ
ــبــــة  ــواكــ ــيـــط بــــــإبــــــداع ومــ ــتـــخـــطـ الـ
الـــتـــطـــورات، كــمــا حـــدث مــن نقلة 
ــة لـــلـــعـــديـــد  ــيــ ــمــ تـــكـــنـــولـــوجـــيـــة رقــ
ــن الـــمـــشـــاريـــع، مــشــيــرة إلــــى أن  مـ
ــدة األعـــمـــال عــلــيــهــا أن تــأخــذ  ــ رائـ
عــلــى عــاتــقــهــا مــواجــهــة الــعــقــبــات 
والتحديات بهمة ذاتية دون انتظار 
لـــمـــســـاعـــدة أحـــــــد، والــتــخــطــيــط 
الحالية  المتغيرات  لكل  السليم 

والمستقبلية منها.
رواد  أن  ــى  ــ ـــلــ ــ عـ وشــــــــــــــــددت 
بالصمود  الذين نجحوا  االعمال 
والمقاومة خال الجائحة أثبتوا 
جـــــــــدارة تــخــطــيــطــهــم وإدارتـــــهـــــم 
التحديات،  ومــواجــهــة  للمخاطر 
ــود فــريــق  مــنــوهــة إلـــى أهــمــيــة وجــ

عمل ذي كفاءة وجــدارة لكل رائد 
أعمال.

ــة الــــــمــــــرأة  ــ ــاركــ ــ ــشــ ــ وحـــــــــــول مــ
ــي مــــجــــال ريــــــادة  ــ الـــبـــحـــريـــنـــيـــة فـ
األعمال، أكدت د.لمياء محمود أن 
المرأة البحرينية أثبتت جدارتها 
فـــي جــمــيــع الـــمـــجـــاالت وأبـــدعـــت 
ــي ظــل  ــ ــا، فـ ــهـ ــاتـ ــمـ ــي وضــــــع بـــصـ ــ فـ
لنا  كــورنــا خــرجــت  وجـــود جائحة 
النساء  نجاح  قصص  من  الكثير 
البحرينية  الــمــرأة  البحرينيات، 
ــا الــــذهــــبــــي فــي  ــرهــ تـــعـــيـــش عــــصــ
ظــل الــدعــم الــامــتــنــاهــي فــي كل 
المجاالت من الحكومة الرشيدة 
جعلها  للمرأة  األعلى  والمجلس 
تـــثـــبـــت وجـــــودهـــــا وتـــمـــضـــي نــحــو 
الــمــزيــد والــمــزيــد مــن اإلنــجــازات 

واإلبداعات.
رائــدة  اختيار  معايير  وبشأن 
الشرف،  امتياز  مبادرة  في  العمل 
أوضــحــت أن هــنــالــك الــكــثــيــر من 
الـــنـــاجـــحـــات، لــكــن هــــذه الــجــائــزة 
تتطلب التميز واإلبداع والقابلية 
للتطور والتوسع محليًا وخارجيًا 
وإدمــــــــاج الـــبـــرمـــجـــيـــات الــحــديــثــة 
والــــمــــتــــطــــورة الــــتــــي تـــجـــعـــل مــن 
األعــمــال نموذجُا  رائـــدة  مــشــاركــة 

قابًا للمنافسة العالمية.

خالل لقاء مع لجنة ال�سباب بالأعلى للمراأة.. د. لمياء محمود:

م����ب����ادرة �م���ت���ي���از �ل�������س���رف ل����ر�ئ����د�ت �لأع����م����ال ف��ر���س��ة 
لإب����������ر�ز ق�������س�������ص ن����ج����اح �ل���������س����اب����ات �ل���ب���ح���ري���ن���ي���ات

} د. لمياء محمود.

ــوزارة  أكـــد وكــيــل الـــزراعـــة والـــثـــروة الــبــحــريــة بــ
العمراني  والتخطيط  البلديات  وشــؤون  األشغال 
المهندس إبراهيم حسن الحواج أن الوكالة ماضية 
في استراتيجيتها بالشراكة مع جمعية الصيادين 
– محافظة المحرق للنهوض بقطاع  المحترفين 

الصيد البحري. 
طرح  فــي  جهودها  ستواصل  الوكالة  أن  وذكــر 
الذي  الصيد  بقطاع  للنهوض  الرامية  المبادرات 
يــشــكــل ركــيــزة مــهــمــة فــي تحقيق األمــــن الــغــذائــي 
المستدام بمملكة البحرين، لما يشكله البحر من 

مصدر مهم للغذاء في المملكة.
الرقابة  تشديد  فــي  الوكالة  مضي  إلــى  وأشـــار 
البحرية إزاء المخالفات التي تؤثر على المخزون 

السمكي لمملكة البحرين. 
جاء ذلك خال استقباله بمكتبه في البديع، 
المهندس  السمكية  الــثــروة  إدارة  مــديــر  وبحضور 
البحرية  الرقابة  إدارة  ومدير  مكي  جعفر  حسين 
خالد الشيراوي، وفدًا من الجمعية برئاسة جاسم 

الجيران، وذلك لبحث احتياجات الصيادين.
تعزيز  على  الوكالة حريصة  أن  الــحــواج  وأكــد 

الشراكة مع جمعية الصيادين المحترفين لبحث 
من  انطاقًا  مقترحات،  أية  وتلقي  ماحظات  أية 

توجهاتها للنهوض بقطاع الصيد.
وبحث الوكيل الحواج مع وفد الجمعية سبل 
الــمــخــزون الــســمــكــي وتنمية  تــعــزيــز  الــشــراكــة فـــي 
الصيد  استخدام طرق  البحرية من خال  البيئة 
ــدار  ــ ــانـــب تــســهــيــل عــمــلــيــة إصـ ــــى جـ الـــمـــنـــاســـبـــة، إلـ

تراخيص الصيد البحري. 
واســتــمــع الــوكــيــل الـــحـــواج إلـــى مــجــمــوعــة من 
الـــمـــاحـــظـــات واالقــــتــــراحــــات الـــتـــي طــرحــهــا وفــد 
البحرينيين  وضــع  لتحسين  والــرامــيــة  الجمعية 
شأنها  مــن  ومــبــادرات  الصيد  قــطــاع  فــي  العاملين 

دعم مهنتهم.
أمام  الوكالة مفتوحة  أبــواب  أن  الحواج  وقــال 
تلقي أية ماحظات أو اقتراحات من شأنها تحقيق 
الوكالة  أن  مؤكدًا  القطاع،  لهذا  المنشود  التطور 
تلك  لتنفيذ  المتاحة  لــإمــكــانــات  وفــقــًا  ستسعى 
االقــتــراحــات والــمــاحــظــات، إيــمــانــًا منها بــدورهــا 
زالـــوا  ال  الــذيــن  البحرينيين  الــصــيــاديــن  دعـــم  فــي 

متمسكين بهذه المهنة.

} خالل االجتماع.

»�ل�����س��ي��ادي��ن«  م��ع  يبحث  �ل���زر�ع���ة  وك��ي��ل 
�ل�سمكي �ل��م��خ��زون  ع��ل��ى  �ل��ح��ف��اظ  ���س��ب��ل 

ــائــــب إبـــراهـــيـــم  ــنــ أعــــلــــن الــ
جار  العمل  أن  النفيعي  خالد 
ــدم وســــــــــاق، لــتــنــظــيــم  ــ ــ عــــلــــى قـ
اإلنسان  القائد  الملك  ملتقى 
بنسخته الخامسة وذلك بشهر 
بمشاركة وطنية  المقبل،  مايو 

وخليجية.
النفيعي في تصريح  وأكــد 
لوسائل اإلعام أهمية الملتقى 
فــي  الــــــبــــــارز  الــــوطــــنــــي  ودوره 
تسليط الضوء على المنجزات 
التي  الحضارية  والمكتسبات 
في  البحرين  مملكة  حققتها 
صاحب  لحضرة  الزاهر  العهد 
ــلــــك حــــمــــد بــن  الــــجــــالــــة الــــمــ

عيسى آل خليفة.
الــمــلــتــقــى  أن  إلـــــى  ولـــفـــت 
والذي سينظم للعام الخامس 
مجلس  قبل  من  التوالي  على 
الـــنـــفـــيـــعـــي، ســـيـــركـــز بــنــســخــتــه 
ــة عـــدد  ــاركــ ــشــ ــمــ الـــخـــامـــســـة وبــ

ــات الـــمـــهـــمـــة  ــيــ مــــــن الــــشــــخــــصــ
الــتــي حققها  الــمــنــجــزات  على 
الـــمـــشـــروع اإلصـــاحـــي لــعــاهــل 
ــلـــى مـــدى  الــــبــــاد الــــمــــفــــدى عـ
ــن زاهـــــــــريـــــــــن، وخــــطــــة  ــ ــديـ ــ ــقـ ــ عـ
ودور  االقـــتـــصـــاديـــة،  الـــتـــعـــافـــي 
في  البحرينية  الــدبــلــومــاســيــة 
الــمــجــتــمــع الــــدولــــي، وتــمــكــيــن 
الــشــبــاب الــبــحــريــنــي فـــي بــنــاء 

المستقبل، وأيضًا تسكينهم.
الـــجـــهـــود  كــــذلــــك  وأردف» 
ــة الــــمــــســــتــــمــــرة فـــي  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــــوطـ الـ
الــتــوطــيــن بـــالـــوظـــائـــف وخــلــق 
نــوعــيــة، خصوصًا  فـــرص عــمــل 
ــيــــة  بـــــالـــــقـــــطـــــاعـــــات الــــمــــصــــرفــ
واالتصاالت والصناعة والبيئة، 
اســتــكــمــال مسيرة  فــي  ودورهـــــا 

العمل الوطني«.
»كــــمــــا  الــــنــــفــــيــــعــــي  وزاد 
ســيــركــز الــمــلــتــقــى عــلــى جــهــود 
ــي فــي  ــنــ ــريــ ــحــ ــبــ ــن الــ ــ ــواطــ ــ ــمــ ــ الــ

ــأن الـــبـــحـــريـــن بــشــتــى  ــ رفـــعـــة شـ
التنموية  والــحــقــول  المحافل 
المستوى  عــلــى  واالقــتــصــاديــة 
الـــمـــحـــلـــي والــــــدولــــــي، كــعــنــصــر 
أســــــاســــــي فــــــي بـــــنـــــاء الـــــدولـــــة 

ومستقبلها وحاضرها«.

�لنائ�ب �لنفيع�ي: تنظي�م »ملتق�ى �لمل�ك �لقائ�د �لإن�س�ان«

ووط�ن�ي���ة خ�ل�ي�ج�ي��ة  ب�م��س�ارك���ة  �ل���ق����ادم  م�اي����و 

} إبراهيم النفيعي.

تــحــتــفــل مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
والـــذي  الخليجي  الــطــفــل  بــيــوم 
يـــصـــادف 15 مـــن يــنــايــر مـــن كل 
ــي هــــــذا االحـــتـــفـــال  ــ ــأتـ ــ عــــــــام. ويـ
إيـــمـــانـــًا بــأهــمــيــة هــــذه الــمــرحــلــة 
الــعــمــريــة وأهــمــيــة تــوفــيــر جميع 
الـــســـبـــل والــــخــــدمــــات الــصــحــيــة 
تتناسب  التي  الازمة  والوقائية 
الطفل  احتياجات  مختلف  مع 
التطعيمات  استكمال  حيث  من 
والتحصينات المطلوبة لضمان 
حــمــايــتــه مـــن مــخــاطــر اإلصــابــة 
باألمراض والحرص على تناول 
والتشجيع  الــصــحــيــة  الــوجــبــات 
البدني  الــنــشــاط  مــمــارســة  عــلــى 
الصحية  الحياة  أنــمــاط  واتــبــاع 
ــر كــل  ــيــ ــوفــ ــي تـــســـهـــم فــــــي تــ ــ ــتـ ــ الـ
ــات وحـــــقـــــوق الــطــفــل  ــاجــ ــيــ ــتــ احــ
الجسدية  المتكاملة  الصحية 
صحي  بشكل  لينمو  والنفسية 

وسليم. 
الــبــحــريــن  مــمــلــكــة  ان  كـــمـــا 
وانطاقا من االتفاقيات الدولية 
حققت  قــد  بــالــطــفــل  المتعلقة 
ــددة ومـــتـــمـــيـــزة  ــعــ ــتــ إنــــــجــــــازات مــ
ومــن خــال هــذا االحــتــفــال يتم 
تسليط الضوء سنويًا على إبراز 
أهــم هــذه اإلنـــجـــازات واألهـــداف 
تحقيقها  يتم  التي  والمشاريع 
ــتــــه  ــايــ ــل وحــــمــ ــ ــفـ ــ ــطـ ــ ــح الـ ــ ــالـ ــ ــــصـ لـ
ــة نــمــوه  والـــحـــفـــاظ عـــلـــى ســـامـ
ــأكـــد  ــتـ ــلـــي والـ ــقـ ــعـ الـــجـــســـدي والـ
مـــــن تـــمـــتـــعـــه بـــجـــمـــيـــع حـــقـــوقـــه 
القوانين  لمجمل  طبقًا  وذلـــك 

واالتفاقيات الدولية.
ويؤكد يوم الطفل الخليجي 
ــنــــح الــــطــــفــــل بـــــدايـــــة صــحــيــة  مــ
جديدة مع مطلع العام الجديد، 
والــتــعــاون  العمل  مــواصــلــة  ليتم 
ــز الـــتـــنـــســـيـــق والـــجـــهـــود  ــزيــ ــعــ وتــ
ــيـــن  ــاعـ ــقـــطـ ــة فــــــي الـ ــركــ ــتــ ــشــ ــمــ الــ
الــحــكــومــي والــخــاص مــن خــال 
الــــحــــرص عـــلـــى أهـــمـــيـــة تــقــديــم 
أقـــصـــى اإلمـــكـــانـــيـــات والــخــطــط 
واالســــتــــراتــــيــــجــــيــــات الــصــحــيــة 
وذلك في سبيل حصول الطفل 
الصحية  الخدمات  أفضل  على 
والتأهيلية  والعاجية  الوقائية 
المرحلة  مع هذه  تتناسب  التي 
الــعــمــريــة قــبــل مــرحــلــة الــبــلــوغ، 

من  الطفولة  مرحلة  تعد  حيث 
الــتــي تترتب  الــمــهــمــة  الــمــراحــل 
عــلــيــهــا مــســتــقــبــًا الـــعـــديـــد مــن 

األمور.
والشراكة  الجهود  تركز  كما 
المجتمعية على أهمية حصول 
ــى الـــمـــســـتـــويـــيـــن  ــ ــلـ ــ ــل عـ ــ ــفـ ــ ــطـ ــ الـ
ــي عــلــى  ــجــ ــيــ ــلــ ــخــ ــي والــ ــلــ ــحــ ــمــ الــ
جــمــيــع االحـــتـــيـــاجـــات الــصــحــيــة 
بـــصـــورة شــامــلــة ومــــن خــــال كل 
طرق  وتأمين  الممكنة  الوسائل 
الــــرعــــايــــة اآلمــــنــــة لــلــطــفــل فــي 
ووســط مجتمعه  أسرته  محيط 
لــيــكــون فـــي الــمــســتــقــبــل عــنــصــرًا 
المجتمع  فـــي  ومــنــتــجــًا  فـــاعـــًا 
وذلــــــــك ضـــمـــن إطــــــــار الــخــطــط 
تواكب  الــتــي  الشاملة  التنموية 
والتطورات  المستجدات  أحــدث 

العالمية.
وتماشيًا مع جملة الخطط 
بالطفولة  المتعلقة  والمفاهيم 
الوطنية  الــجــهــود  حــرصــت  فقد 
على إقامة الفعاليات واألنشطة 

ــي تــجــســد تـــكـــامـــل وتــنــســيــق  ــتـ الـ
سبيل  فــي  المشتركة  المساعي 
ــح الـــطـــفـــل وزيــــــادة  ــالـ ــة صـ ــدمـ خـ
مستوى الوعي والتثقيف الازم 
فــي محيط األســـرة والــمــدرســة. 
وقــــــد تـــحـــقـــق ذلــــــك مـــــن خـــال 
تقوم  الــتــي  الطموحة  الخطط 
بــهــا الــصــحــة الــعــامــة بشكل عــام 
وقــســم الــصــحــة الــمــدرســيــة من 
ــل الــمــتــطــلــبــات  حـــيـــث تـــوفـــيـــر كــ
بمتابعة  تهتم  الــتــي  األســاســيــة 
نمو الطفل بشكل سليم ومعافى 
من مختلف الجوانب الصحية، 
والــنــفــســيــة، وتـــطـــويـــر مـــهـــاراتـــه، 
والمعرفية.  اإلدراكـــيـــة،  وقــدراتــه 
ــم  ــلــــى رســ ــل عــ ــمــ ــعــ ــم الــ ــتــ ــا يــ ــمــ كــ
خليجيًا،  والــبــرامــج  الــتــوجــهــات 
والــتــي تــراعــي بــالــدرجــة األولـــى 
خال  من  أواًل  الطفل  مصلحة 
ــور  ــ الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى مــتــابــعــة األمـ
التي تتوافق وقدراته وإمكانياته 
والتركيز على حقوق الطفل في 

مجال الصحة بشكل عام.

�لب�ح��رين ت�ح��ت�ف��ل ب�ي��وم �ل�ط��فل �لخليج�ي
وت���وؤك���د �له���ت���م���ام ب��رع��اي��ة �ل��ط��ف��ول��ة

�عتماد �أور�ق  يت�سلم  ب�ل�ج�ي�كا  م�ل�ك 
���س��ف��ي��ر �ل��ب��ح��ري��ن ف���ي ب��روك�����س��ل

 تسلم صاحب الجالة الملك فيليب، ملك مملكة بلجيكا الصديقة، 
في القصر الملكي في بروكسل، أوراق اعتماد عبداهلل بن فيصل بن جبر 
لـــدى مملكة  الــبــحــريــن  الــعــادة مــفــوًضــا لمملكة  الـــدوســـري، ســفــيــًرا فـــوق 

بلجيكا.
بن  بــن فيصل  عــبــداهلل  نقل  االعــتــمــاد،  أوراق  تسليم  مــراســم  وخـــال 
جبر الدوسري تحيات حضرة صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى آل 
خليفة، عاهل الباد المفدى، وصاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 
الــوزراء، إلى صاحب الجالة  العهد رئيس مجلس  حمد آل خليفة، ولي 
الصديقة  بلجيكا  مملكة  وشــعــب  لحكومة  وتمنياتهما  فيليب،  الملك 

بمزيد من الرقي والتقدم واالزدهار. 
فيصل  بــن  عــبــداهلل  فيليب  الملك  الجالة  صاحب  هنأ  جانبه،  مــن 
بن جبر الدوسري بمناسبة تعيينه سفيًرا لمملكة البحرين لدى مملكة 
المملكتين  بــيــن  الــثــنــائــي  الــتــعــاون  لــتــعــزيــز  تطلعه  عــن  مــعــرًبــا  بلجيكا، 
والنجاح  التوفيق  دوام  للسفير  متمنًيا  المجاالت،  في شتى  الصديقتين 

في مهمته الدبلوماسية.
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كورونيات

النواب  امــام  جونسون  بوريس  البريطاني  الـــوزراء  رئيس  أقــر   
داونينغ ستريت،  أقيم في حدائق  عام 2020 حفال  بأنه حضر في 
من  للوقاية  الحجر  تدابير  كانت  الغلق حينما  فترة  وذلــك خالل 
وباء كوفيد مفروضة، وقد تقدم باعتذار بعد أن تصاعدت مطالبات 
أخطاء  أي  عــن  المسؤولية  تحمل  مــؤكــدا  باستقالته،  المعارضة 

ارتكبت.
إذا  وعما  الــحــدث،  لهذا  السياسية  األبــعــاد  عن  النظر  بصرف 
فيه  األهــم  يبقى  الخافية،  المغرضة  األهـــداف  نــوع من  وراءه  كــان 
مــســألــتــان؛ األولـــى هــي تطبيق مــبــدأ أنــه ال أحــد فــوق الــقــانــون أو 
حين  وخــاصــة  مكانته،  بلغت  أو  سلطته  كــانــت  مهما  المحاسبة، 
يتعلق األمر بمسألة حياة أو موت، والثانية هي ضرورة أن يصبح 
المسؤول قدوة لمجتمعه في التزامه وتواضعه واحترامه للقوانين 

واألنظمة.
كــورونــا  مــن  الــجــديــد  بالمتحور  المصابين  ــام  أرقــ ارتــفــاع  مــع 
حول العالم وخصوصا أوروبا كشفت منظمة الصحة العالمية أن 
أكثر من 50% من سكان أوروبا سيصابون بأوميكرون خالل ثمانية 
أسابيع تقريبا، بعد أن شهدت القارة تسجيل أكثر من سبعة ماليين 
الجديد  الــعــام  فــي األســبــوع األول مــن  إصــابــة جــديــدة بكوفيد-19 

الحالي. 
حواجز،  أو  حــدود  لــه  وليس  كبيرة  بسرعة  يتفشي  أومــيــكــرون 
واألرقــــــام الــحــالــيــة بــالــمــمــلــكــة هـــي أكــبــر دلــيــل عــلــى ذلــــك، فــرجــاء 

االلتزام، وعدم الشعور بالتهاون أو األمان.
 نشر الطبيب واإلعالمي المصري خالد منتصر تفاصيل وفاة 
إنه تعرض لجريمة طبية مكتملة  اإلعالمي وائل االبراشي، وقال 
من  الخاطئ،  والتشخيص  اإلهــمــال  بسبب  ضحيتها  راح  األركـــان 
وصفها  أقــراصــا  منحه  كــورونــا،  لعالج  غير متخصص  قبل طبيب 
يوميا  وآخر صغير  كبير  كورونا  بتناول قرص  بالسحرية، ونصحه 
بالعالج  أقنعه  وقــد  أسبوع،  خــالل  كوفيد  من خطر  تشفي  لكونها 
بفشل  أصــابــه  الــذي  األمــر  الــفــذ،  اخــتــراعــه  تسرب  لعدم  بالمنزل، 
على  منه  يعالج  راح  بالرئة،  شديد  بتليف  إصابته  جــراء  تنفسي 

مدار عام ثم توفي.
صحيح أن التحقيقات مازالت جارية في هذا الحدث الصادم، 
ولـــم تــثــبــت الــتــهــمــة حــتــى اآلن عــلــى ذلـــك الــطــبــيــب، إنــمــا فـــي كل 
األحوال فهو يجرنا إلى التوقف أمام ظاهرة خطرة منتشرة اليوم 
البعض من المصابين بهذا  انجرار  التوعية بخطورتها هي  يجب 
)وما  والنصابين  الدجالين  من  العديد  خلف  الملعون  الفيروس 
أنها  يعلمون  ال  بقشة  والتعلق  الشفاء،  أمــل  على  الــيــوم(  أكثرهم 
قد تكون سببا في قصم ظهورهم، وتعرضهم ألخطار جمة، وذلك 
من  هناك  الشديد  فلألسف  وثقافتهم،  وعيهم  درجــة  بلغت  مهما 
يستغل هذه الجائحة للتربح من وراء المرضى واستغاللهم أبشع 
يجب  لذلك  االجتماعي،  التواصل  وسائل  على  وخاصة  استغالل 
كــانــوا من  إذا  وخــاصــة  هـــؤالء،  أمــثــال  على  العقوبة  أقصى  تطبيق 
المنتمين إلى مهنة الطب التي من المفترض أنها أعظم المهن 

إنسانيا وأخالقيا! 
احدها  ومخترع  اللقاحات  في  متخصص  شهير  دكتور  صــرح 
بأن متحور اوميكرون هو هبة من الخالق، كونه لقاحا طبيعيا ضد 
به  التلقيح  يتم  الذي  الفيروس  كورونا، ألنه فيروس ضعيف مثل 
حاليا، وألنه شديد العدوى سيصيب األغلبية الساحقة من البشر، 

ومعه سينتهي كورونا إلى األبد.
الــصــحــة.. لتطمئن قلوب  الــكــثــيــر مــن  يــبــلــغ  عــل كــالمــه هـــذا 

الماليين من طريحي فراش أوميكرون!!

halakamal99@hotmail.comهالة كمال الدين

أقــــــرت مــحــكــمــة الــتــمــيــيــز حــكــمــا 
ــوات عـــلـــى بــحــريــنــي  ــنــ بــالــســجــن 5 ســ
أنه مستشار في إحدى الجهات  ادعى 
الــحــكــومــيــة الــمــهــمــة لــالســتــيــالء على 
ــوال ضــحــايــاه وخــاصــة مــن النساء  أمــ
حيث  أمــــوال،  غسل  بعمليات  وقــيــامــه 
بتغريمه  درجـــة  اول  محكمة  عاقبته 
20 ألف دينار ومصادرة مبلغ 85 ألف 

دينار من أمواله وأمالكه.
إدارة  إلــــــــى  ورد  قــــــد  بــــــــالغ  كــــــــان 
المتهم  بــأن  يفيد  المالية  التحريات 
أربعيني متقاعد اعتاد االستيالء على 
استثمارها  بوهم  ضحاياه  من  أمــوال 
وتشغيلها من دون ترخيص واالحتيال 
نــفــوذ في  أنـــه صــاحــب  عليهم مــدعــيــا 
ــــدى  ــــالد ويـــعـــمـــل مـــســـتـــشـــارا إلحـ ــبـ ــ الـ
الــمــهــمــة، وتبين  الــحــكــومــيــة  الــجــهــات 
أنه قام بتأسيس شركة لألزياء وينفذ 
شــراء  وعمليات  مالية  تحويالت  عــدة 
ســيــارات ألفـــراد أســرتــه بــغــرض إخفاء 

مصدر تلك األموال حيث قدرت تلك 
المبالغ بـ85 ألف دينار.

عــلــيــهــم  الـــمـــجـــنـــي  مــــن  ورد  ــد  ــ وقــ

بـــالغـــات ضـــد الــمــتــهــم حــيــث أشــــارت 
الــمــتــهــم  أن  الـــــى  الـــمـــبـــلـــغـــات  إحــــــدى 
زعما  نقدي  مبلغ  على  منها  تحصل 

مـــنـــه بـــتـــوفـــيـــر فــــــرص عـــمـــل لـــهـــا فــي 
أخــرى  أشـــارت  فيما  الصحي  الــقــطــاع 
رفع  له مقابل تسهيل  أنها دفعت  الى 
المطلوب  زوجــهــا  دخـــول  عــن  الحظر 
البالغات  في دعاوى قضائية وتعددت 
التي جميعها أنصبت على أن المتهم 
كان يوهم ضحاياه بتوفير فرص عمل 
لهم أو استثمار تلك المبالغ حتى بلغ 
إجمالي ما تحصل عليه ما يقرب من 
دائــمــا يقوم  وكــان  ديــنــار  نصف مليون 
النساء بصفة خاصة والالتي  بتصيد 

لديهن مشاكل بشأن أفراد أسرتهن.
ــات أن  ــ ــريـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ الـ ــفــــت  كــــمــــا كــــشــ
الــمــتــهــم غـــســـل تـــلـــك األمــــــــوال عــن 
طــريــق الــتــحــويــالت الــمــالــيــة وشـــراء 
أســرتــه وتسجيلها  الــســيــارات ألفـــراد 
أنكر  المتهم  أن  إال  زوجـــاتـــه،  بــاســم 
مــا نــســب إلــيــه مــدعــيــا أن مــا يملكه 
من أموال هو قيمة راتبه التقاعدي 
ــه، مــضــيــفــا أنــه  ومـــســـاعـــدة أســـرتـــه لــ

كان يعمل وسيطا في بيع السيارات 
تعرف  وأنــه  عــمــوالت،  على  ويحصل 
ونــشــأت بينهما  ــة  ــيـ أوروبـ فــتــاة  عــلــى 
أرسلت  أثــرهــا  على  عاطفية  عــالقــة 
إليه مبلغ 85 ألف دينار في البحرين 
انتظارا لوصولها للعيش معها وقام 
ــــك الــمــبــلــغ لـــهـــا بــمــجــرد  بــــســــداد ذلـ
الــســيــارات التي  عــودتــهــا، مــدعــيــا أن 
ــه قــــام بــشــرائــهــا عن  ــاتــ بـــحـــوزة زوجــ
النيابة  وأســـنـــدت  الـــقـــروض.  طــريــق 
ــرة مــن  ــتـ ــفـ إلـــيـــه أنـــــه فــــي غـــضـــون الـ
2017 حتى 2020 بدائرة أمن مملكة 
الـــبـــحـــريـــن أجــــــرى عـــمـــلـــيـــات إيـــــداع 
ــراء عــلــى مــبــالــغ مالية  ــ وســحــب وشـ
أنها متحصلة من جرائم  مع علمه 
الستعمال  عطية  وطــلــب  االحــتــيــال 
نفوذ مزعوم وتحصل على عوائدها 
دينار  ألــف   85 مجموعها  بلغ  الــتــي 
ــا عــلــى  ــدرهـ ــى مـــصـ ــفــ بـــحـــريـــنـــي وأخــ

النحو المبين بالتحقيقات.

التميي���ز تق���ر ال�س���جن 5 �س���نوات لمحت���ال غ�س���ل 85 األ���ف دينار م���ن عوائ���د جرائمه

بــورود  شــاب بحريني  فــوجــئ 
رســـائـــل مـــن مــتــابــعــيــه عــلــى أحــد 
ــال مـــيـــديـــا  ــيــ ــوشــ ــســ حــــســــابــــات الــ
تــفــيــد بـــأن هــنــاك شــخــصــا يــقــوم 
بــانــتــحــال شــخــصــيــتــه مـــن خــالل 
برنامج إباحي خاص حيث يقوم 
مستخدم الحساب بالتواصل مع 
الــحــرام  المتعة  راغــبــي  عــدد مــن 
ــرســـل إلــيــهــم صـــــورة الــمــجــنــي  ويـ
ــلــــب مـــنـــهـــم مـــبـــالـــغ  ــطــ عـــلـــيـــه ويــ
ويتم  مشبوه  لقاء  مقابل  نقدية 
ارسال المبالغ النقدية إلى ذلك 
الشخص إلكترونيا ومن ثم يقوم 
بإرسال موقعه إلى راغبي المتعة 
الــــحــــرام، حــيــث دلــــت الــتــحــريــات 

على المتهم وتم القبض عليه.
ــــرف الـــمـــتـــهـــم بــقــيــامــه  ــتـ ــ واعـ

ممارسة  على  علنا  بالتحريض 
الــفــجــور عــن طــريــق أحـــد بــرامــج 
ــاعــــي حــيــث  ــمــ ــتــ الــــتــــواصــــل االجــ
أنـــشـــأ حــســابــا يـــقـــوم مـــن خــاللــه 
بــــدعــــوة تــتــضــمــن اغــــــــراء ولــفــت 
لتحريضهم  الــشــبــاب  فئة  انــظــار 
فما  معه،  الفجور  ممارسة  على 
كـــان مــن راغــبــي الــمــتــعــة الــحــرام 
صــورا  وطلبوا  معه  التواصل  إال 
فــــقــــام الـــمـــتـــهـــم بــــــإرســــــال صــــور 
من  سرقتها  بعد  عليه  للمجني 
بــرنــامــج الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي 
)اإلنستغرام( وأرسلها إلى طالبي 

المتعة الحرام.
المتهم  أرســل  االتــفــاق  وبعد 
إلـــى طــالــبــي الــصــور مــوقــعــا عبر 
الواتس بعد أن أوهمهم أنه موقع 

منزله وطلب منهم مبالغ نقدية 
وعليه عند حضور الشخص إلى 
الموقع يتواصل معه فيطلب منه 
وبعدما  مقدمًا  النقدي  المبلغ 

المبلغ  بــإرســال  الــشــخــص  يــقــوم 
يحظر الشخص من الهاتف وقام 
من  أكثر  مع  الفعل  ذلــك  بتكرار 
االستيالء  بقصد  وذلــك  شخص 

المملوكة  النقدية  المبالغ  على 
لـــهـــم حـــيـــث كــــــان يـــطـــلـــب مــبــلــغ 
الفجور  لممارسة  دينارا  عشرين 
مع االشخاص وأنه تحصل على 
ديــنــارا   160 قـــدره  اجــمــالــي  مبلغ 

جراء االحتيال.
إلى  العامة  النيابة  فأسندت 
المتهم أنه في غضون عام 2021 
الشمالية  محافظة  أمــن  بــدائــرة 
االســـتـــيـــالء  إلــــــى  تــــوصــــل  أوال: 
المبينة  الــنــقــديــة  الــمــبــالــغ  عــلــى 
ــقــــدر بــالــمــحــضــر والــمــمــلــوكــة  الــ
بطرق  باالستعانة  وذلـــك  للغير 
ــاذ صـــفـــة غــيــر  ــ ــخـ ــ احـــتـــيـــالـــيـــة واتـ
ــى الــنــحــو  ــلـ صــحــيــحــة وذلـــــــك عـ
حرض  وثانيا:  بـــاألوراق،  المبين 
عـــلـــنـــًا عـــلـــى مـــمـــارســـة الـــفـــجـــور، 

وثالثا: تسبب في ازعاج المجني 
اجهزة  استعمال  اســاء  بــأن  عليه 
المواصالت السلكية والالسلكية، 
ورابــعــا: حــاز مـــادة إبــاحــيــة داخــل 
نـــظـــام تــقــنــيــة الــمــعــلــومــات على 

النحو المبين باألوراق.
بالحبس  المحكمة  فعاقبته 
مدة سنة مع النفاذ وتغريمه ألف 
التهم  فــي  إلــيــه  ديــنــار عما نسب 
وثالثا  وثــانــيــا  أوال  الــبــنــود  محل 
دينار  مائتي  وتغريمه  لالرتباط، 
عما اسند إليه في التهمة محل 
ــادرة الــهــاتــف  الــبــنــد رابـــعـــا، ومـــصـ
النقال المضبوط المستعمل في 
الدعوى  وإحالة  الواقعة،  ارتكاب 
المدنية  المحكمة  إلــى  المدنية 

المختصة من دون مصاريف.

الكبرى  المحكمة  قررت 
الــجــنــائــيــة األولـــــــى تــأجــيــل 
قــضــيــة الــمــتــهــمــيــن بــوقــائــع 
االحــــــتــــــيــــــال اإللــــكــــتــــرونــــي 
وتحريف بيانات نظام تقنية 
المعلومات إلحدى الجهات 
الــحــكــومــيــة إلــــى جــلــســة 17 
والــرد وجلب  يناير لالطالع 
المتهم الثالث من محبسه.

ــن هــيــئــة  ــ وكــــــــان بــــــالغ مـ
ــات والـــحـــكـــومـــة  ــومــ ــلــ ــعــ ــمــ الــ
مكافحة  إلدارة  االلكترونية 
يفيد  االلكترونية  الجرائم 
ــن عــمــلــيــات  بـــرصـــد عـــــدد مــ
ــة، إلـــــى أن  ــيـ ــمـ ــع الـــوهـ ــدفــ الــ
سقط 6 متهمين، من بينهم 
مـــــن جــنــســيــة  مـــتـــهـــمـــيـــن   4
بحريني  ومــتــهــمــان  عــربــيــة 
وآســـيـــوي حــيــث أجــــروا عــدة 
وقـــائـــع احـــتـــيـــال إلــكــتــرونــي 
وتــــحــــريــــف بــــيــــانــــات نـــظـــام 
إلحــدى  الــمــعــلــومــات  تقنية 
ــيـــة مــن  ــكـــومـ ــات الـــحـ ــهــ الــــجــ
خالل قيامهم عبر المفتاح 

الـــخـــاص بهم  اإللـــكـــتـــرونـــي 
ــب فـــــــي بــــيــــانــــات  ــ ــالعـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ بـ
الـــــرابـــــط الــــرقــــمــــي لــمــوقــع 
لتلك  اإللــكــتــرونــي  الـــســـداد 
ــة وتـــنـــفـــيـــذ عــمــلــيــات  ــهـ الـــجـ
لمستحقاتها  وهمية  ســداد 

عبر موقعها اإللكتروني.
ــيــــل  ــفــــاصــ ــتــ وبـــــيـــــنـــــت الــ
اســـتـــغـــلـــوا  الـــمـــتـــهـــمـــيـــن  أن 
ــة وهـــمـــيـــة  ــيــ ــكــ ــنــ ــة بــ ــ ــاقـ ــ ــطـ ــ بـ
صــــــــــــــــادرة مــــــــن الــــــــواليــــــــات 
أجــروا  االمريكية  المتحدة 
بــهــا عــمــلــيــات دفــــع وهــمــيــة 
الــعــدل  وزارة  مــنــصــات  عــبــر 
وهــيــئــة الــكــهــربــاء وشــركــات 
االتـــــــــــصـــــــــــاالت والــــــجــــــهــــــاز 
وحيث  لـــإيـــرادات،  الوطني 
الجرائم  مكافحة  تواصلت 
االلـــــكـــــتـــــرونـــــيـــــة مـــــــع تـــلـــك 
وزارة  تضرر  وتبين  الجهات 
الـــعـــدل بــعــد تــمــريــر إحـــدى 
العمليات التي ترتب عليها 
ألـــف  ــن 11  مــ أكـــثـــر  ســـحـــب 
ديـــنـــار مـــن أمــــــوال الـــــــوزارة، 

حـــيـــث أجــــــــرى الـــمـــتـــهـــمـــون 
عمليات دفع وهمية لصالح 
ــهــــود الـــواقـــعـــة(  آخــــريــــن )شــ
وتــحــصــلــوا عــلــى إيـــصـــاالت 
لمصالح  تحقيقا  بــالــدفــع 

ومنافع تحصلوا عليها.
وقال أحد شهود الواقعة 
اســتــأجــر  األول  الــمــتــهــم  إن 
ــغــــت ديـــــون  ــلــ ــيــــال وبــ ــه فــ ــنــ مــ
اإليـــجـــار أكــثــر مـــن 11 ألــف 
ديــنــار، وتــحــصــل عــلــى حكم 
في  بأحقيته  المحكمة  من 
المبلغ، موضحا ان المتهم 
بسداد  يفيد  إيصاال  أعطاه 
الــعــدل  وزارة  لـــدى  الــمــبــلــغ 
وقد  التنفيذ  ملف  بموجب 
توجه الشاهد للوزارة ومعه 
اإليـــصـــال بــهــدف الــحــصــول 
ــلــــغ الــــمــــدفــــوع  ــبــ ــمــ عــــلــــى الــ
الــــــــوزارة  أن  إال  لـــصـــالـــحـــه 
الــدفــع  أخــبــرتــه أن عــمــلــيــة 
المبلغ  وأن  صحيحة  غــيــر 
المستحق لصالحه لم يتم 

تحصيله. 

ر�س���ائل مريب���ة اإل���ى �س���اب بحريني تك�س���ف محت���ال موقع توا�س���ل لراغب���ي الفجور

�سيدة تنا�سد �لإ�سكان �لنظر �إلى طلبها بعين �لر�أفة قائلة:

تجبرني  اب��ن��ي  واإع���اق���ة  ول��دي��ن  اأع��ي��ل 
ع���ل���ى ال�������س���ك���ن ب���م���خ���زن اأر�����س����ي

نـــاشـــدت مــواطــنــة بــحــريــنــيــة )39 عــامــا( 
اإلســكــان  وزارة  العمل  عــن  وعــاطــلــة  مطلقة 
العدول عن قرارها برفض استعجال طلبها 
اإلســـكـــانـــي، حــيــث أشــــــارت إلــــى أن أســرتــهــا 
إال   2006 عــام  منذ  إســكــانــي  بطلب  تقدمت 
انه بعد طالقها تحول الطلب باسم طليقها 
وصدر لها طلب جديد باسمها في عام 2014، 
على الرغم من إعالتها ولدين أحدهما يبلغ 
مــن الــعــمــر 13 عــامــا، ولــديــه إعــاقــة شــديــدة 
فقط  جراحية  عمليات  إلى  ويحتاج  مزمنة 
وهذا  المياه  لــدورة  الــدخــول  يتمكن من  كي 
مؤكدة  االطــبــاء،  تحذير  رغــم  عليها  يتعذر 
لمنزل  مجاور  مخزن  في  حاليا  تسكن  أنها 
استخدام  ابنها حتى من  يتمكن  ال  والدها، 

الكرسي المتحرك بداخله.
طالقي  »بعد  الخليج«:  لـــ»أخــبــار  وقــالــت 
تم اعطاء سنوات االنتظار لوالد أبنائي رغم 
منهم  وتبرأ  يزورهم  ال  وهــو  معي  األوالد  أن 

كيف   ...2014 جـــديـــدا  طــلــبــا  اعــطــائــي  وتـــم 
وُيعطى  االنــتــظــار  ســنــوات  مــن  يتم حرماني 
لــغــيــري.. الــيــس هــنــاك مــســاواة بــيــن الــرجــل 
فكيف  2006م  فـــي  أســـرتـــي  كــونــت  ــمــــرأة؟  والــ
أسرة  هم  أوالدي  أن  مع  السنوات  من  أحــرم 
وتــم  الــســنــوات  بـــإرجـــاع  مــنــذ 2006م. طــلــبــت 
النظر  يتم  ال  إنسانية  حالة  وكوني  الرفض 
إلــى معاناتي وأنــا امــرأة ال أقــوى على حمل 

ولدي«.
وختمت رسالتها بأنها تناشد المسؤولين 
السنوات  حيث  من  اإلسكاني  طلبها  تعديل 
ويتم انهاء معاناتها بإعطائها منزال إسكانيا 
ــروف حــالــتــهــا الـــحـــرجـــة.. وقــالــت:  بــســبــب ظــ
أتــمــنــى مــنــكــم أن تـــمـــدوا يـــد الــمــســاعــدة لي 
في تربية أوالدي وتسهيل أمور ابني المعاق 
جسديا الذي يعاني كل يوم وأنا أعاني معه 
ألن اإلعاقة تزيد كلما كبر في السن.. ودمتم 

سندا وذخرًا للمحتاجين.

العاصمة  محافظة  نيابة  رئيس  صــرح 
تحقيقاتها  أنـــجـــزت  الــعــامــة  الــنــيــابــة  بــــأن 
بشأن واقعـة قيام متهم بتزوير رخص إقامة 
بمملكة البحرين واستخدامها في التحايل 
الســتــصــدار تــأشــيــرات دخـــول إحـــدى الــدول 

للغير.
وكانت النيابة العامة قد تلقت بالغا من 
اإلدارة االمنية المختصة بشأن ما ورد من 
أحد  قيام  عن  التحريات  أكدتها  معلومات 
بمملكة  إقامة  رخص  بتقديم  المخلصين 
الستصدار  السفارات  إحــدى  إلى  البحرين 
إال  المتعاملين،  من  لعدد  دخــول  تأشيرات 
أنــــه قـــد تـــم رفــــض مــنــح الــتــأشــيــرات لــعــدم 

صحة مستندات اإلقامة بالمملكة.
وبـــنـــاء عــلــيــه بـــاشـــرت الــنــيــابــة الــعــامــة 
أقر  الــذي  المتهم  باستجواب  التحقيقات 
بــصــحــة الـــواقـــعـــة وقــيــامــه بـــاالشـــتـــراك مع 

آخـــر مــجــهــول فـــي اصــطــنــاع رخـــص اقــامــة 
بمملكة البحرين لعدد اثنين من االجانب 
ــن الـــحـــصـــول عــلــى تــأشــيــرة  لــتــمــكــيــنــهــمــا مـ
ــاًل عــــن قــيــامــه  دخــــــول إحــــــدى الـــــــدول فـــضـ
بــتــزويــر مــســتــنــدات أخـــرى تــدعــم صــحــة ما 
ورد برخصتي االقامة المزورتين وذلك بعد 

تذييلها بتوقيعات وبصمات اختام مقلدة.
ــة تــحــقــيــقــاتــهــا  ــابــ ــيــ ــنــ ــلــــت الــ ــتــــكــــمــ واســ
إليها  المنسوب  الــجــهــات  مــســؤولــي  بــســؤال 
الخبرة  جهات  ونــدب  الــمــزورة  المستندات 
الفنية التي قطعت تقاريرها الفنية بثبوت 
صحة اتهام المتهم بتزوير محررات رسمية 
التي  الجريمة  وهــي  واستعمالها،  وخاصة 
ــــدة عــشــر  ــــى الـــســـجـــن مـ تـــصـــل عــقــوبــتــهــا إلـ
ســـنـــوات، وقـــد تــم إحــالــة الــمــتــهــم محبوسا 
جلسة  وتــحــددت  الجنائية  المحاكمة  إلــى 

2022/1/25م موعدًا لنظر الدعوى.
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حـــجـــزت الــمــحــكــمــة الــكــبــرى 
يناير للحكم  الجنائية جلسة 31 
صاحب  سنة(   42( بحريني  على 
ــة مــتــهــم  ــيـ ــزلـ ــنـ ــتـــب عــــمــــالــــة مـ ــكـ مـ
وإجبارها  آسيوية  فــتــاة  باحتجاز 

على العمل واالعتداء عليها.
وقد أفادت المجني عليها )22 
المملكة  إلى  بأنها حضرت  سنة( 
منذ 8 أشهر للعمل عاملة منزلية 
ديــنــار،   100 بــراتــب  سنتين  لــمــدة 
كفيلها  لدى  العمل  في  واستمرت 
أشــهــر حتى   6 مــدة  بمدينة حمد 

ــاة مــــن نــفــس  ــتـ تـــواصـــلـــت مــعــهــا فـ
جنسيتها وأقنعتها بالهرب للعمل 
بــنــظــام حــر بــســاعــات أقـــل وبــراتــب 
وبــالــفــعــل  ــقــــت،  ووافــ ــارا،  ــنــ ديــ  120
هربت من منزل كفيلتها وحضرت 
سيارة نقلتها إلى منزل بالمالكية 
ــي الـــعـــمـــل فــي  ــمـــرت فــ ــتـ حـــيـــث اسـ
الساعات  بنظام  التنظيف  أعمال 
حتى  صباحا  السابعة  من  يوميا 
الــســادســة مـــســـاء، وحــيــن عــودتــهــا 
إلى المنزل يعتدي عليها المتهم 
كان  المتهم  أن  مضيفة  جنسيا، 

يعاملها معاملة قاسية وال يسمح 
لها بالخروج من المنزل إلى أن تم 
القبض عليه في إحدى القضايا، 
وحضر إليها احد معارف المتهم 
أيام لديه،  بالعمل عدة  واستمرت 
وكـــــان يــعــامــلــهــا مــعــامــلــة حــســنــة، 
وأضـــافـــت أن الــمــتــهــم بــعــد إخــالء 
مرة  مكتبه  فــي  احتجزها  سبيله 

أخرى واعتدى عليها.
ــا تــمــكــنــت  ــهــ ــى أنــ ــ وأشـــــــــارت إلــ
والتواصل  الهاتف  استخدام  مــن 
ــتـــي  ــا الـ ــهــ ــاتــ ــع إحـــــــــدى صــــديــــقــ ــ مــ

بالغ  تقديم  وتم  كفيلتها،  أخبرت 
وتحريرها من قبل شرطة مكافحة 
االتجار بالبشر، وتم القبض على 
إليه  نسب  مــا  أنكر  الــذي  المتهم 
وأشار إلى أنه يملك مكتب عمالة 
منزلية، وكان يحتجز العمال في 
بــالــمــالــكــيــة وال يــســمــح لهم  شــقــة 
بــالــخــروج خــوفــا مــن هــروبــهــم، إال 
أنـــه بــعــد تــعــرضــه لــضــائــقــة مالية 
اضطر إلى االستغناء عن العمالة 
عليها  الــمــجــنــي  إال  وتــســفــيــرهــم 
منه  وطلبت  معه،  استمرت  التي 

باالنتظار  فأخبرها  مستحقاتها، 
ــيـــف،  ــوقـ ــتـ حـــتـــى خـــــروجـــــه مـــــن الـ
وبـــعـــدهـــا بـــالـــفـــعـــل خـــــرج وتـــوجـــه 
مستحقاتها،  كــل  وســلــمــهــا  إلــيــهــا 
السفر  تــذكــرة  على  خــالفــا  أن  إال 
فيما  بينهما،  الخالف  بداية  كــان 
فيما كشفت  عليها،  اعتداءه  أنكر 
الـــتـــحـــريـــات تـــــــورط الـــمـــتـــهـــم فــي 
إلى  باإلضافة  آداب سابقة  قضية 
عمالة  تهريب  عمليات  في  تــورط 
منزلية بعد تقديم عروض للعمل 

بنظام ساعات أقل ورواتب أعلى.

ع���م���ال���ة  م����ك����ت����ب  ������س�����اح�����ب  ع�����ل�����ى  ال�����ح�����ك�����م  ي�����ن�����اي�����ر   31

ات������ج������ر ف�������ي اآ������س�����ي�����وي�����ة ب�����ع�����د ت����ه����ري����ب����ه����ا م�������ن ك���ف���ي���ل���ه���ا

قضت المحكمة الكبرى الجنائية بحبس شاب 3 
سنوات بعد إدانته بترويج المواد المخدرة وتقديمها 
تفاصيل  وتعود  دينار،  آالف   3 تغريمه  إلى  باإلضافة 
الواقعة إلى تلقي إدارة مكافحة المخدرات معلومات 
تفيد بحيازة المتهم المواد المخدرة بقصد الترويج، 
من  بعض  لشراء  السرية  المصادر  أحــد  تكليف  وتــم 
مادة الحشيش المخدرة، وما لبث أن اتصل بالمتهم 
واتفق معه على  الشرطي  األول هاتفيًا تحت مسمع 
انتقل  ذلـــك  ــر  أثـ وعــلــى  ــارا،  ــنـ ديـ  30 قيمته  مــا  ــراء  شــ
المصدر رفقة شرطي إلى منطقة اللوزي وهو المكان 
المتهم  وقام  المتهم  المصدر  والتقى  عليه،  المتفق 
فــي تلك  انـــه  إال  الــعــقــلــي،  الــمــؤثــر  الــمــصــدر  بتسليم 
فحاول  الشرطة  أفــراد  بتواجد  المتهم  شعر  االثــنــاء 

الهرب إال أنه تم القبض عليه.

العامة  النيابة  تحقيقات  فــي  المتهم  واعــتــرف 
بحيازته للمادة المضبوطة بقصد تعاطيها باإلضافة 
يوم  وأنـــه  آخــر  إلــى  مــن حين  وبيعهما  تقديمها  إلــى 
الــمــؤثــر  الــمــصــدر عــلــى أن يبيعه  اتــفــق مــع  الــواقــعــة 
المحدد  الموعد  وفــي  ديــنــارا،   30 قيمته  بما  العقلي 
الــتــي تحصل عليها  الــمــخــدرة  الــمــادة  الــمــصــدر  سلم 
من آسيوي ال يعرفه ويتحصل على المادة المخدرة 
فيتسلمها  معينة  أماكن  في  إليه  إرسالها  طريق  عن 

ويضع مقابلها.
أسندت النيابة العامة إلى المتهم أنه في غضون 
2021، أوال: قدم بمقابل مادة مخدرة »الميتافيتامين« 
قــانــونــًا،  بــهــا  الــمــرخــص  ــوال  ــ للتعاطي فــي غــيــر األحـ
ثانيا: حاز وأحرز مادة الميتافيتامين المخدرة بقصد 
التعاطي وذلك في غير األحوال المصرح بها قانونًا.

ال���م���خ���درات  ل���ت���روي���ج  ����س���ن���وات   3 ����س���اب  ح��ب�����ص 

تاأجيل ق�سية المتهمين باإجراء عمليات دفع وهمية 
في عدة م�سالح حكومية عن طريق بطاقات بنكية

تمكنت شرطة مكافحة المخدرات باإلدارة العامة للمباحث واألدلة 
 19( آسيويين  على  القبض  من  الجمارك  مع شؤون  بالتعاون  الجنائية 
ألف  بــــ315  قيمتها  تقدر  مــخــدرة  مــواد  تهريب  لمحاولتهما  عــامــًا(  و29 

دينار.
المتهمين  أحـــد  بــعــزم  مــعــلــومــات  تلقي  بــعــد  أنـــه  اإلدارة  وأوضــحــت 
باشرت  الجوي  المنفذ  عبر  المملكة  إلــى  مــواد مخدرة  إدخــال  محاولة 
شرطة مكافحة المخدرات عمليات البحث والتحري وجمع المعلومات، 
التي أسفرت عن تحديد هوية المتهم األول والقبض عليه عند وصوله، 
وأشــارت اإلدارة  المطار.  بانتظاره خــارج  الــذي كان  والقبض على اآلخــر 
إلى أنه تم تحريز المضبوطات واتخاذ كل اإلجراءات القانونية الالزمة، 

تمهيدًا إلحالة القضية إلى النيابة العامة.

ال���ق���ب�������ص ع���ل���ى اآ����س���ي���وي���ي���ن ب��ت��ه��م��ة 
ت��ه��ري��ب م����خ����درات ب�������315 األ�����ف دي��ن��ار
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 øjôëÑdG  áμ∏ªªd  »∏°üØdG  …OÉ°üàb’G  ôjô≤àdG  ∞°ûc
 ƒªædG  QGô`̀ª`̀à`̀°`̀SG  2019 »`̀dÉ`̀ë`̀dG  ΩÉ`̀©`̀dG  ø`̀e  »`̀fÉ`̀ã`̀dG  ™`̀Hô`̀∏`̀d
 ¿RGƒàdG  èeÉfôH  ™e  …RGƒàdÉH  »æWƒdG  OÉ°üàbÓd  »HÉéjE’G
 PEG  ,á«£ØædG  ô«Z äÉYÉ£≤dG  AGOCG  Iƒbh ´ƒæàH ÉeƒYóe »dÉªdG
 áfQÉ≤e %3^4 áÑ°ùæH Éªf ób OÉ°üàb’G ¿CG AGOC’G äGô°TDƒe âæq«H
 »dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG Qóbh ,2019 ΩÉY øe ∫hC’G ™HôdÉH
 ´É£≤dG πé°Sh ,»æjôëH QÉæjO äGQÉ«∏e 3^24 ƒëæH »≤«≤ëdG
 ∫ÓN  áàHÉãdG  QÉ©°SC’ÉH  %1^2  â¨∏H  ƒªf  áÑ°ùf  »£ØædG  ô«Z
 ,2018 »°VÉªdG ΩÉ©dG øe É¡°ùØf IôàØdÉH áfQÉ≤e »fÉãdG ™HôdG

.%0^8 áÑ°ùæH »£ØædG ´É£≤dG ƒªf ™LGôJ Éª«a
 á«£ØædG  ô«Z äÉYÉ£≤dG  QGôªà°SG  äGô°TDƒªdG  âë°VhCGh
 ´É£b Q só°ünJ PEG ,áμ∏ªªdG »a …OÉ°üàb’G ƒªædG á∏éY ºYO »a
 â∏°Uh áÑ°ùæH G vƒªf ôãcC’G äÉYÉ£≤dG áªFÉb ºYÉ£ªdGh ¥OÉæØdG
 ´É£≤a  ,%4  áÑ°ùæH  ó««°ûàdGh  AÉæÑdG  ´É£b  ¬«∏j  ,%8^7  ≈dEG
 Éªc ,%3^4 ≈dEG â∏°Uh ƒªf áÑ°ùæH ä’É°üJ’Gh äÓ°UGƒªdG
 øjôëÑdG ±ô°üe øY IQOÉ°üdG á«HÉéjE’G äGAÉ°üME’G â°ùμY

 ,%2^6 áÑ°ùæH Éªf á«dÉªdG äÉYhô°ûªdG ´É£b AGOCG ¿CG …õcôªdG
 ôãcCG øe ó©j á«dÉªdG äÉYhô°ûªdG ´É£b ¿CG äGô°TDƒªdG âæq«Hh
 ;»dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG »a áªgÉ°ùe á«£ØædG ô«Z äÉYÉ£≤dG

 á«∏jƒëàdG  äÉYÉæ°üdG  ´É£b  ¬«∏j  ,%16^4  ¬àÑ°ùf  â¨∏H  PEG
.%13^3 áÑ°ùæH á«eƒμëdG äÉeóîdG ´É£≤a ,%14^1 áÑ°ùæH

 á°SÉFôH  ¢ùeCG  AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée  á°ù∏L  ∫Ó`̀N  ∂`̀dP  AÉ`̀L

 áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U
 ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  Qƒ°†ëHh  AGQRƒ``̀ dG  ¢ù«FQ
 ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »`̀dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S

.AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG
 äGQGRƒ``dG  AGQRƒ``̀dG  ¢ù«FQ  ƒª°S  ¬`̀ sLh  ¬`̀JGP  âbƒdG  »a
 IQÉéàdGh  ájó∏ÑdGh  áë°üdG  äÉYÉ£b  øY  ádhDƒ°ùªdG  á«eóîdG
 ≈∏Y  É¡JOÉjRh  á«HÉbôdGh  á«°û«àØàdG  äÓªëdG  ∞«ãμJ  ≈`̀ dEG
 ø«ªFÉ≤dG  ΩGõàdG  Ωó`̀Y  ÖÑ°ùàj  ób  »àdG  ≥aGôªdGh  äÓëªdG
 áë°üH  QGô°VE’G  »a  áeÓ°ùdGh  á«ë°üdG  äÉWGôà°T’ÉH  É¡«∏Y

.™ªàéªdGh øWGƒªdG
 á©HGôdG  áî°ùædG  äÉLôîªH  AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  OÉ°TCG  óbh
 ™jQÉ°ûe  ø`̀e  ¬æª°†J  É`̀ª`̀Hh  2019  »eƒμëdG  ≈≤à∏ªdG  ø`̀e
 ¬H »≤JôJh »eƒμëdG πª©dG áeƒ¶æe ôjƒ£J ºYóJ äGQOÉÑeh

.äGõéæe øe ≥≤ëJ Ée ≈∏Y AÉæÑdG πØμJh

(2¢U π«°UÉØàdG)

 Ö`̀eGô`̀J ó`̀ dÉ`̀ fhO »`̀μ`̀jô`̀eC’G ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG ¬``̀ sLh
 ΩÉ«≤dG áÑ¨e øe É«côJ ≈dEG  áé¡∏dG ójó°T GôjòëJ
 ÖeGôJ Oógh .OhóëdG  êQÉN …ôμ°ùY πªY …CÉH
 OÉ°üàbG ô«eóàH OhóëdG ÉgRhÉéJ ∫ÉM »a Iô≤fCG
 :¬Jójô¨J »a ÖeGôJ ∫Ébh .ÉeÉªJ ¬°ùªWh É«côJ
 â∏©a  GPEG  :Qô`̀cCG  §≤a  ,πÑb  øe  Iƒ≤H  äó`̀cCG  Éªc{
 »àdG  áª«¶©dG  »àªμëH ,√ôÑàYCG  A»°T …CG  É«côJ

 ô`̀eOCG  ±ƒ°ùa  ,Ohó`̀ë`̀dG  GRhÉ`̀é`̀à`̀e  ,É¡d  π«ãe  ’
 Gòg â∏©a) ÓeÉ°T Gô«eóJ πeÉμdÉH É«côJ OÉ°üàbG
 ÖeGôJ í°Vƒj ºdh .zGhQòëj ¿CG º¡«∏Y .(πÑb øe
 ¢ùeCG øμdh ,OhóëdG É«côJ RhÉéàH Oƒ°ü≤ªdG Ée
 É¡JGƒb øe AõL Öë°S ÉμjôeCG ¿ÓYEG ó¡°T ø«æKE’G
 Ωƒég ø°ûH Iô≤fCG äó¡©J Éª«a ,ÉjQƒ°S ∫Éª°T »a

.ÉÑjôb ≥WÉæªdG ∂∏J »a OGôcC’G ≈∏Y

 QGôb  øY  ÖeGôJ  »μjôeC’G  ¢ù«FôdG  ™`̀aGOh
 ∫Éª°T  ø`̀e  á`̀«`̀μ`̀jô`̀eC’G  äGƒ`̀≤`̀ dG  Öë°S  ¬````̀JQGOEG
 ájOôμdG  äGƒ≤dG  ºYO  á∏°UGƒe  ¿EG  ∫Ébh  ,ÉjQƒ°S
 á≤£æªdG  »a  IóëàªdG  äÉ`̀j’ƒ`̀dG  ™e  áØdÉëàªdG

.ájÉ¨∏d áØ∏μe

(14¢U π«°UÉØàdG)

…ƒb AGOCGh »HÉéjEG ƒªf ..»æWƒdG OÉ``°üàb’G
á``«dÉªdG  äÉYhô``°ûªdGh  ¥OÉ``æØdG  ´É``£≤d  ô``«Ñc  ΩÉ¡``°SEGh  ..ƒ``ªædG  áÑ``°ùf  ٪3^4

IQhÉéªdG iô``≤dGh QÉ``HQÉH äÉ``LÉ«àMG á``«Ñ∏J ≈``dEG ¬``Lƒj AGQRƒ``dG ¢``ù«FQ

Ö``eGôJh ..É`jQƒ``°S  ∫É`ª``°T  ø```e  É``¡JGƒb Öë``°ùJ Éμ``jôeCG
Ohó``ëdG  äRhÉ``éJ  GPEG  É``«côJ  OÉ``°ü`àbG  ô```«eó`à`H  Oó```¡`j

 ÜÉë``°UCG  ô``ªJDƒe  ≈``Yôj  ∂``∏ªdG
Üô``©dG  øjôªãà``°ùªdGh ∫É``ªYC’G

 πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  ≈Yôj
 ¬JQhO  »a  Üô©dG  øjôªãà°ùªdGh  ∫ÉªYC’G  ÜÉë°UCG  ôªJDƒe  ióØªdG  OÓÑdG
 QÉμàH’Gh IOÉjôdG :á©HGôdG á«YÉæ°üdG IQƒãdG »a QÉªãà°S’G{ QÉ©°T âëJ18``dG
 ∫ÉªYC’G OGhôd »ªdÉ©dG ióàæªdG øe áãdÉãdG IQhódGh ,z»ªbôdG OÉ°üàb’G »a
 ∫ÉªYC’G  ÜÉë°UCG  ôªJDƒe  ΩÉ≤jh  .2019  ôÑªaƒf  13h  11  ø«H  QÉªãà°S’Gh
 øjôëÑdG  áYÉæ°Uh  IQÉéJ  áaôZ  øe  º`̀YOh  º«¶æàH  Üô©dG  øjôªãà°ùªdGh
 á°ù°SDƒªdGh  á«Hô©dG  ∫hó`̀dG  á©eÉLh  á«Hô©dG  ±ô¨dG  OÉëJG  ™e  ¿hÉ©àdÉH
 IóëàªdG  º`̀eC’G  áª¶æeh  äGQOÉ°üdG  ¿ÉªàFGh  QÉªãà°S’G  ¿Éª°†d  á«Hô©dG
 ∫hC’G ôªJDƒªdG Ö£≤à°ùj ¿CG  ™bƒàªdG øeh .øjôëÑdG »a á«YÉæ°üdG á«ªæà∏d
 øe áÑîf º¡æ«H ºdÉ©dG AÉëfCG ≈à°T øe ∑QÉ°ûe 1500 á≤£æªdG »a ¬Yƒf øe

.∫ÉªYC’G OGhQh á«ª«¶æàdG äÉ¡édGh »°SÉ«°ùdG QGô≤dG ´Éæ°üc ,AGôÑîdG

(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

.∂∏ªdG ádÓL |

.ó¡©dG »dh ƒª°S Qƒ°†ëH AGQRƒdG ¢ù∏ée á°ù∏L ¬°SDhôJ ∫ÓN AGQRƒdG ¢ù«FQ ƒª°S |

 ∫ÉÑ≤à°SG  Aó``H  AGQRƒ````dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG  Öàμe  ø`̀∏`̀YCG
 »a º¡°ùj ÉªH ,zIôμa{ á≤HÉ°ùe øe á«fÉãdG  áî°ùædG »a ácQÉ°ûª∏d  äÉMôà≤ªdG
 á«eƒμëdG  áeóîdG  »a  õq«ªàdG  ºYód  QÉμàH’Gh  ´GóHE’G  áaÉ≤K  õjõ©J  á∏°UGƒe
 »eƒμëdG  πª©dG  äÉLôîe ≈∏Y ÉHÉéjEG  ¢ùμ©æjh ΩÉ©dG  ´É£≤dG  »ØXƒe iód

.¬d É°SÉ°SCG øWGƒªdG QÉÑàYG ≈∏Y ºFÉ≤dG
 ¿ƒ∏ª©j  øªe  ,≈°übCG  óëc  OGôaCG  4  øe  äÉYƒªéªdG  hCG  OGôaCÓd  øμªjh

 ácQÉ°ûª∏d  Ωó≤àdG  ,á«eƒμëdG  äÉcô°ûdG  ió``̀MEG  hCG  »eƒμëdG  ´É£≤dG  »`̀a
 ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  Öàμªd  »fhôàμdE’G  ™bƒªdG  ôÑY  äÉMôà≤ªdÉH
 óYƒe  ô`̀NBG  ¿CG  É kª∏Y  ,http://www.fdpm.gov.bh  :AGQRƒ```̀dG
 á∏Môe  Égó©H  CGóÑàd  ,πÑ≤ªdG  ôÑªaƒf  øe  ¢SOÉ°ùdG  ƒg  äÉMôà≤ªdG  ∫ÉÑ≤à°S’

.¢UÉ°üàN’Gh ¿CÉ°ûdG …hP øe º««≤àdG áæéd πÑb øe äÉMôà≤ªdG á©LGôe

(3¢U π«°UÉØàdG)

 AGQRƒ```dG  ¢``ù`∏`ée ¢``ù`«`Fô`d  ∫hC’G Ö```FÉ`æ`dG  Ö```à`μ`e
zIô``μa{ á`≤HÉ``°ùe »``a ácQÉ``°ûª∏d äÉ``Môà≤ªdG πÑ≤à``°ùj

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16004/pdf/1-Supplime/16004.pdf?fixed8417
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1281693
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ملك مملكة بلجيكا يت�سلم اأوراق 

�سفري مملكة البحرين يف بروك�سل

ت�صلم �صاحب اجلاللة امللك فيليب، ملك مملكة بلجيكا 

اعتماد  اأوراق  بروك�صل،  يف  امللكي  الق�صر  يف  ال�صديقة، 

العادة  فوق  �صفرًيا  الدو�صري،  بن جرب  في�صل  بن  عبداهلل 

ا ململكة البحرين لدى مملكة بلجيكا. مفو�صً

وخالل مرا�صم ت�صليم اأوراق العتماد، نقل  عبداهلل بن 

في�صل بن جرب الدو�صري حتيات ح�صرة �صاحب اجلاللة 

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

اهلل ورعاه، و�صاحب ال�صمو امللكي الأمري �صلمان بن حمد 

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

حلكومة  ومتنياتهما  فيليب،  امللك  اجلاللة  �صاحب  اإىل 

الرقي والتقدم  ال�صديقة مبزيد من  بلجيكا  و�صعب مملكة 

والزدهار.

عبداهلل  فيليب  امللك  اجلاللة  �صاحب  هناأ  جانبه،  من 

�صفرًيا  تعيينه  مبنا�صبة  الدو�صري  جرب  بن  في�صل  بن 

تطلعه  عن  معرًبا  بلجيكا،  مملكة  لدى  البحرين  ململكة 

لتعزيز التعاون الثنائي بني اململكتني ال�صديقتني يف �صتى 

املجالت، متمنًيا لل�صفري دوام التوفيق والنجاح يف مهمته 

الدبلوما�صية.

ديوان الرقابة يعزز مهارات وقدرات موظفيه.. اأحمد بن حممد: 

التو�سع يف مهام التدقيق ال�ستق�سائي كاأحد الأدوات الرقابية
مهارات  والإداريـــة  املالية  الرقابة  ــوان  دي عزز 

كاأحد  ال�صتق�صائي  التدقيق  وقدرات موظفيه يف جمال 

اإىل  تهدف  والتي  والفعالة،  احلديثة  الرقابية  الأدوات 

تقدمي تو�صيات للجهات امل�صمولة برقابته ل�صد الثغرات 

التجاوزات  وقوع  تاليف  يكفل  مبا  الأنظمة  وتعزيز 

م�صتقبال. واملخالفات 

واأنهى نحو 25 موظفا من الديوان وبع�س اجلهات 

ذات الخت�صا�س موؤخرا برنامج »بناء القدرات وتعزيز 

ال�صتق�صائي«  التدقيق  جمال  يف  واخلربات  املهارات 

بالتعاون  الديوان  اأطلقه  الذي   ،)Forensic Audit(
مع �صركة كرول )Kroll( العاملية، وت�صمن �صل�صة من 

التخ�ص�صية. الدورات 

املكت�صبة يف  املهارات  توظيف  اإىل  الربنامج  وهدف 

وال�صراكة  التعاون  وتعزيز  متخ�ص�صة،  تقارير  اإعداد 

م�صافة  قيمة  وتقدمي  بالرقابة  امل�صمولة  اجلهات  مع 

الأهــداف  حتقيق  عــن  ف�صال  امل�صلحة،  لأ�صحاب 

فارق  اإحداث  �صاأنها  من  والتي  للديوان  ال�صرتاتيجية 

يف اخلدمات املقدمة للمواطنني.

الديوان اعتمد بح�صب خطة العام املا�صي 6  وكان 

مدار  على  عقدت  ال�صتق�صائي  بالتدقيق  تتعلق  دورات 

املا�صي، حتت جمموعة  5 �صهور واختتمت يف نوفمرب 

التدقيق  اإجراءات  حول  عامة  نظرة  هي:  العناوين  من 

التدقيق  منظور  من  املالية  واجلرائم  ال�صتق�صائي، 

ال�صخمة،  للبيانات  املتقدم  والتحليل  ال�صتق�صائي، 

 ،)E-Discovery( الإلكرتوين  الكت�صاف  وتقنيات 

واأ�صاليب عقد املقابالت لأغرا�س التدقيق ال�صتق�صائي، 

وتوثيق اأوراق العمل والأدلة واإعداد التقارير. وو�صلت 

ن�صبة تقييم امل�صاركني للدورات نحو %91.

وي�صتمل برنامج التعاون مع �صركة كرول العاملية 

امل�صاعدة يف تقدمي تدريب متخ�ص�س لعدد من موظفي 

وتقدمي  التقنية  الأدوات  حتديد  يف  وامل�صاعدة  الديوان 

ال�صيا�صات والأدلة ذات العالقة، ف�صال  اإعداد  الدعم يف 

عن تقدمي الدعم الالحق عند البدء يف التطبيق.

وقال ال�صيخ اأحمد بن حممد اآل خليفة رئي�س ديوان 

باإطالع  يهتم  الديوان  اإن  ــة،  والإداري املالية  الرقابة 

يف  العاملية  والتحديثات  التطورات  اآخر  على  موظفيه 

جمال الرقابة والتدقيق، ل�صمان تنفيذ الأعمال واملهمات 

بحرفية عالية وبالتايل حتقيق الأهداف املن�صودة.

الديوان  يف  ال�صتق�صائي  الفريق  لقائه  خالل  وبني 

لتنفيذ  موظفيه  قدرات  تنمية  على  الديوان حري�س  اأن 

العاملية،  املعايري  بح�صب  ال�صتق�صائي  التدقيق  مهام 

التقارير  اإعداد  يف  املكت�صبة  املهارات  توظيف  وبالتايل 

مهنية. بطريقة 

مهام  يف  التو�صع  اإىل  يتطلع  الديوان  اأن  واأكــد 

الواقعة  الرقابية  الأدوات  كاأحد  ال�صتق�صائي  التدقيق 

للجهات  تو�صيات  تقدمي  بهدف  اخت�صا�صاته،  �صمن 

مبا  الأنظمة،  وتعزيز  الثغرات  ل�صد  برقابته  امل�صمولة 

يكفل تاليف وقوع املخالفات والتجاوزات م�صتقبال.

واأو�صح اأن اخلطة تق�صي با�صتدامة تعزيز القدرات 

من خالل مراجعة �صيا�صة ودليل التدقيق ال�صتق�صائي 

امل�صتخدمة  التقنية  الأدوات  وحتديث  دوري،  ب�صكل 

العناية  عن  ف�صال  التقني،  للتطور  مواكبة  لتكون 

والهتمام بح�صول الفريق ال�صتق�صائي على املزيد من 

�صنوي. وب�صكل  التخ�ص�صي  التدريب 

الديوان كذلك حث  اأحمد: »�صيوا�صل  ال�صيخ  وتابع 

موؤهالت  على  للح�صول  الفنيني  موظفيه  وت�صجيع 

واجلهات  املعاهد  من  املعتمدة  ال�صتق�صائي  التدقيق 

لبناء  مبادرات  تنفيذ  اإىل  اإ�صافة  املعتربة،  العاملية 

اخلربات  وتبادل  والتعاون  التن�صيق  وتعزيز  القدرات 

مع الأجهزة املتقدمة التي متار�س هذا النوع من التدقيق، 

والتعاون مع املنظمات واملوؤ�ص�صات املتخ�ص�صة لتقدمي 

التدريب والدعم الفني املتقدم عند احلاجة«.

على  ال�صتق�صائي  الفريق  اأع�صاء  بع�س  وح�صل 

موؤهالت مهنية يف هذا املجال مثل )CFF( والذي مينح 

من قبل املعهد الأمريكي للمحا�صبني القانونيني ويتناول 

ال�صتق�صائي  بالتدقيق  املتعلقة  املوا�صيع  خمتلف 

التقارير  واإعداد  واإدارتها  للمهام  التخطيط  فيها  مبا 

بها  والحتفاظ  الأدلة  جمع  واأ�صاليب  ال�صتق�صائية 

البيانات  وحتليل  املخت�صة  اجلهات  على  وعر�صها 

الف�صاد  حالت  ر�صد  وطرق  الإلكرتونية  وامل�صتندات 

الت�صحيحية لها. الإجراءات  وو�صع 

اإ�صافة اإىل موؤهل )CFE( والذي ميد املوظف بالفهم 

واأ�صاليب  الحتيال  وطرق  اأ�صاليب  ملختلف  املتقدم 

واإجراءات الر�صد والتحري عن وقائع الحتيال املختلفة 

وحتديد  وقوعها  بواعث  وتق�صي  مرتكبيها  وحتديد 

الذي   )CAMS( موؤهل  وكذلك  م�صتقبال،  تفاديها  �صبل 

املتبعة من قبل مرتكبي  املمار�صات  لفهم  املوظف  يوؤهل 

عليها،  املرتتبة  الأموال  ومتويه  لإخفاء  املالية  اجلرائم 

اإدراج وا�صتخدام تلك الأموال  والو�صائل املتبعة لإعادة 

ال�صخ�صيات  ا�صتغالل  وطــرق  املالية،  الأنظمة  يف 

لغ�صل  كو�صيلة  املدين  املجتمع  وموؤ�ص�صات  العتبارية 

الأموال ومتويل الإرهاب.

اأكد  ال�صتق�صائي  التدقيق  مهام  يف  التو�صع  وحول 

اأنه �صريكز على و�صع خطة دورية ملهام  اأحمد  ال�صيخ 

التقارير  متابعة  اأعمال  ت�صمل  ال�صتق�صائي  التدقيق 

خالل  من  امل�صتلمة  البالغات  اإىل  وال�صتناد  ال�صابقة، 

القنوات املعتمدة )الهاتف، الربيد الإلكرتوين، الر�صائل( 

يف  وامل�صاهمة  التدقيق،  مهام  موا�صيع  م�صادر  كاأحد 

�صد الثغرات وتعزيز الأنظمة عند اكت�صاف خمالفات اأو 

جرائم لدى اجلهات امل�صمولة بالرقابة.

»اجلوازات«: وقف ا�ستقبال املراجعني 

ملدة �ساعة يومًيا للقيام بالتعقيم

اأعلنت �صوؤون اجلن�صية واجلوازات والإقامة اأنه ابتداًء 

اإ�صعار  يناير اجلاري وحتى  املوافق 16  الأحد  اليوم  من 

يف  املراجعني  ا�صتقبال  عن  الإدارة  تتوقف  �صوف  اآخر، 

مراكز الفروع مبدينة عي�صى واملجمع الأمني باملحرق من 

ال�صاعة الثانية ع�صرة ولغاية ال�صاعة الواحدة ظهًرا خالل 

الر�صمي، للقيام بعمليات تعقيم وتطهري مقار  العمل  اأيام 

وذلك  امل�صتجد،  كورونا  فريو�س  انت�صار  من  للحد  العمل 

املعامالت  اإجناز  ول�صمان  املراجعني  �صالمة  على  حفاًظا 

بال�صرعة املطلوبة.

ال�سحة حتتفل

بيوم الطفل اخلليجي

الذي  اخلليجي  الطفل  بيوم  البحرين  مملكة  احتفلت 

الحتفال  هذا  وياأتي  عام.  كل  من  يناير  من   15 �صادف 

كل  توفري  واأهمية  العمرية  املرحلة  هذه  باأهمية  اإمياًنا 

ال�صبل واخلدمات ال�صحية والوقائية الالزمة التي تتنا�صب 

مع خمتلف احتياجات الطفل من حيث ا�صتكمال التطعيمات 

والتح�صينات املطلوبة ل�صمان حمايته من خماطر الإ�صابة 

ال�صحية  الوجبات  تناول  على  واحلر�س  بالأمرا�س، 

اأمناط  واتباع  البدين  الن�صاط  ممار�صة  على  والت�صجيع 

احتياجات  جميع  توفري  يف  ت�صهم  التي  ال�صحية  احلياة 

والنف�صية  اجل�صدية  املتكاملة  ال�صحية  الطفل  وحقوق 

لينمو ب�صكل �صحي و�صليم. 

كما اأن مملكة البحرين، انطالقا من التفاقيات الدولية 

ومتميزة،  متعددة  اإجنازات  حققت  قد  بالطفل،  املتعلقة 

على  �صنوًيا  ال�صوء  ت�صليط  يتم  الحتفال  هذا  ومن خالل 

يتم  التي  وامل�صاريع  والأهداف  الإجنازات  هذه  اأهم  اإبراز 

�صالمة  على  واحلفاظ  وحمايته  الطفل  ل�صالح  حتقيقها 

منوه اجل�صدي والعقلي والتاأكد من متتعه بجميع حقوقه، 

وذلك طبًقا ملجمل القوانني والتفاقيات الدولية.

بداية  الطفل  منح  على  اخلليجي  الطفل  يوم  ويوؤكد 

�صحية جديدة مع مطلع العام اجلديد، ليتم موا�صلة العمل 

والتعاون وتعزيز التن�صيق واجلهود امل�صرتكة يف القطاعني 

تقدمي  اأهمية  على  احلر�س  خالل  من  واخلا�س  احلكومي 

اأق�صى الإمكانات واخلطط وال�صرتاتيجيات ال�صحية، وذلك 

ال�صحية  اخلدمات  اأف�صل  على  الطفل  ح�صول  �صبيل  يف 

هذه  مع  تتنا�صب  التي  والتاأهيلية  والعالجية  الوقائية 

املرحلة العمرية قبل مرحلة البلوغ، اإذ تعد مرحلة الطفولة 

من  العديد  م�صتقباًل  عليها  ترتتب  التي  املهمة  املراحل  من 

اأهمية  الأمور. كما تركز اجلهود وال�صراكة املجتمعية على 

ح�صول الطفل على امل�صتوى املحلي واخلليجي على جميع 

الحتياجات ال�صحية ب�صورة �صاملة، ومن خالل الو�صائل 

املمكنة كافة، وتاأمني طرق الرعاية الآمنة للطفل يف حميط 

فاعاًل  امل�صتقبل عن�صًرا  ليكون يف  اأ�صرته وو�صط جمتمعه 

التنموية  اخلطط  اإطار  �صمن  وذلك  املجتمع  يف  ومنتًجا 

ال�صاملة التي تواكب اأحدث امل�صتجدات والتطورات العاملية.

يف اإطار تعزيز التعاون والتن�سيق والتخطيط الأمني

انطالق التمرين التعبوي »اأمن اخلليج العربي 3« بال�سعودية

�صارك العميد الركن الدكتور ال�صيخ 

اآل خليفة م�صاعد رئي�س  حمد بن حممد 

الأمن العام ل�صئون العمليات والتدريب 

امل�صرتك  التعبوي  التمرين  انطالق  يف 

التعاون  بدول جمل�س  الأمنية  لالأجهزة 

باململكة   »3 العربي  اخلليج  ــن  »اأم

حتت  ال�صقيقة  ال�صعودية  العربية 

ل�صئون  الداخلية  وزير  م�صاعد  رعاية 

عبداهلل  بن  �صعيد  اول  الفريق  العمليات 

القحطاين.

الركن  العميد  اأكد  املنا�صبة  وبهذه 

الدكتور ال�صيخ حمد بن حممد اآل خليفة 

ل�صئون  العام  ــن  الأم رئي�س  م�صاعد 

الوفد،  رئي�س  والتدريب،  العمليات 

تنفيًذا  تاأتي  التمرين  يف  امل�صاركة  اأن 

لقرارات اأ�صحاب ال�صمو واملعايل وزراء 

الداخلية بدول جمل�س التعاون.

العام  الأمن  رئي�س  م�صاعد  واأ�صاد 

بتوجيهات  والتدريب  العمليات  ل�صئون 

الأمن  رئي�س  ومتابعة  الداخلية  وزير 

تكثيف  على  العمل  ــار  اإط يف  العام، 

اخلليجي  الأمني  العمل  لتعزيز  اجلهود 

امل�صرتك يف جمالت التعاون والتن�صيق 

الأمنية،  ــزة  الأجــه بــني  والتخطيط 

اأنواع  كافة  ملواجهة  املفاهيم  وتوحيد 

اخلربات  وتبادل  واملخاطر،  التهديدات 

على  اإيجابا  ينعك�س  ومبا  واملعلومات، 

الأمن وال�صتقرار.

الدكتور  الركن  العميد  تقدم  كما 

ال�صيخ حمد بن حممد اآل خليفة بال�صكر 

العربية  باململكة  الداخلية  وزارة  اإىل 

ال�صعودية ال�صقيقة على ح�صن التنظيم، 

متمنيا جناح فعاليات التمرين وحتقيق 

اأهدافه املرجوة.
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اأمريكا تبلغ لبنان: �سنعاقب كلَّ   من يدعم »حزب اهلل«
بريوت - وكاالت:

اأبلغ م�س�ؤول اأمريكي اأم�س لبنان اأن وا�سنطن �ستعاقب اأي فريق 

يقدم دعًما »عينًيّا« حلزب اهلل، وذلك بعد اأ�سابيع من اإدراج وا�سنطن 

مالية  خدمات  تقدمي  بتهمة  العق�بات  الئحة  على  لبنانًيا  م�سرًفا 

للحزب.

مكافحة مت�يل  ل�س�ؤون  االأمريكية  م�ساعد وزير اخلزانة  والتقى 

االإرهاب مار�سال بيلنغ�سلي، غداة و�س�له اإىل بريوت، كاًل من رئي�س 

الربملان نبيه بري ورئي�س احلك�مة �سعد احلريري.

خالل  بيلنغ�سلي  اإن  بريوت،  يف  االأمريكية  ال�سفارة  واأوردت 

على  لبنان  »�سي�سجع  وامل�سرفيني،  الر�سمّيني  امل�س�ؤولني  مع  لقاءاته 

اتخاذ اخلط�ات الالزمة للبقاء على م�سافة من حزب اهلل، وغريه من 

اجلهات اخلبيثة التي حتاول زعزعة ا�ستقرار لبنان«.

زيادة الدعم املايل ملنح تاأهيل ذوي الإعاقة.. جمل�س الوزراء:

منح املقاول الوطني االأف�سلية يف امل�ساريع

االأمري  امللكي  ال�سم�  وّجه �ساحب 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

املقاول  منح  درا�سة  اإىل  ال�زراء 

امل�ساريع  يف  االأف�سلية  ال�طني 

مع  يت�اءم  مبا  احلك�مية  االإن�سائية 

والتزامات  الدولية  التجارة  اأنظمة 

مملكة البحرين.

وقّرر جمل�س ال�زراء �سراء اأ�س�ل 

ال�سيد  الروبيان من ب�اني�س  �سيادي 

حت�يل  اأو  ذلك  يف  منهم  رغب  ملن 

رخ�س �سيد الروبيان اإىل رخ�س �سيد 

االأ�سماك و�سراء عدة ال�سيد منهم.

زيادة  ال�زراء  جمل�س  وبحث   

االأكادميي  التاأهيل  ملنح  املايل  الدعم 

تقّدمه  الذي  االإعاقة  لذوي  واملهني 

االأهلية  للمراكز وامل�ؤ�س�سات  احلك�مة 

واخلا�سة العاملة يف جمال االإعاقة.

العاهل وخادم احلرمني بحًثا تطورات الأو�ضاع يف املنطقة.. امللك:

نـقــف فـي �ســف وخـنـدق واحـد مـع ال�سعوديـة
ــامل ــع ــى ال ــل ـــداء ع ـــت ــــو« اع ــــك ــداف مــعــمــلــي »اأرام ــه ــت ــس ا�

للبحريــن وم�ســّرفة  ثابتــة  اأخويــة  مواقــف  �ســلمان:  امللــك 

رئي�س �لوزر�ء مرتئ�ًسا جل�سة �حلكومة �أم�س

اآل خليفة عاهل البالد املفدى  تاأتي زيارة جاللة امللك حمد بن عي�سى 

اأم�س،  ي�م  ال�سقيقة  ال�سع�دية  العربية  اململكة  اإىل  ورعاه  اهلل  حفظه 

خادم  اأخيه  مع  جدة  يف  ال�سالم  ق�سر  يف  جاللته  عقده  الذي  واالجتماع 

يف  اهلل  حفظه  �سع�د  اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني 

ت�قيت مهم ويف ي�م مهم لنا جميًعا.

فقد اختار جاللة امللك املفدى اأن يق�م بهذه الزيارة واأن يلتقي مع اأخيه 

خادم احلرمني ال�سريفني يف الي�م ال�طني ال�سع�دي، وذلك اعتزاًزا واحتفاًء 

ا  من جاللته بهذا الي�م التاريخي من امل�سرية ال�سع�دية الظافرة، وحر�سً

وويل  �سلمان  امللك  اإىل  تهانيه  خال�س  �سخ�سًيا  ينقل  اأن  على  من جاللته 

عهده، ومبا يعرّب عن امل�ساعر الطيبة لكافة البحرينيني وعلى راأ�سهم جاللة 

امللك املفدى حفظه اهلل ورعاه جتاه اململكة العربية ال�سع�دية ال�سقيقة.

ت�ؤكد  ورعاه  اهلل  حفظه  املفدى  امللك  زيارة جاللة  فاإن  ت�قيتها..  ويف 

اململكة  �سقيقتها  مع  واحًدا  �سًفا  ووق�فها  البحرين  مملكة  ت�سامن  على 

العربية ال�سع�دية �سد كل ما يهدد اأمنها وا�ستقرارها، وا�ستنكارها ال�سديد 

واإدانتها للعمل االإرهابي التخريبي على معملي اأرامك� يف بقيق وخري�س، 

والذي ميثل ت�سعيًدا خطرًيا وتهديًدا كبرًيا الأمن املنطقة والإمدادات النفط 

يف ال�س�ق العاملية.

كما تاأتي زيارة جاللة امللك املفدى حفظه اهلل ورعاه ي�م اأم�س واجتماعه 

رفع  على  جاللته  حر�س  من  انطالًقا  ال�سريفني  احلرمني  خادم  اأخيه  مع 

اأق�سى درجات التن�سيق والت�ساور يف ظل ما متر به املنطقة من منعطف 

خطري وخا�سة ما تتعّر�س له اململكة العربية ال�سع�دية ال�سقيقة الي�م من 

تهديدات واعتداءات اإرهابية تخريبية ت�ستهدف النيل من مكانتها.

واأمن  ال�سع�دية،  العربية  اململكة  اأمن  ه�  البحرين  مملكة  اأمن  اإن 

اهلل  حفظه  املفدى  امللك  جاللة  ل  تف�سّ وكما  البحرين،  اأمن  ه�  ال�سع�دية 

ورعاه يف جدة ي�م اأم�س اأن البحرين هي على الدوام »تقف يف �سف ويف 

خندق واحد مع اململكة العربية ال�سع�دية ال�سقيقة«، التي تعترب هي البيت 

لنا  االأمان  و�سمام  االأمن  وركيزة  اجلامع  واالإ�سالمي  والعربي  اخلليجي 

جميًعا �سد اأية خماطر وتهديدات.

فاإننا ن�ستذكر هنا وبكل فخر  االأمن واحد ال يتجزاأ،  اإن  وعندما نق�ل 

واعتزاز وقفة اجلن�د البحرينيني الب�ا�سل مع اإخ�انهم اجلن�د ال�سع�ديني 

حيث  عدة،  وم�اقع  خمتلفة  مراحل  ويف  دائًما،  واحد  خندق  يف  الب�ا�سل 

قدم�ا الت�سحيات اجل�سام وال�سهداء ل�سد كل االعتداءات الغا�سمة ومن اجل 

الدفاع عن املنطقة وحماية �سع�بنا واأمننا وا�ستقرارنا باأنف�سنا.

تتحطم  �س�ف  واإرادة واحدة  واحد،  واحد، وم�سري وهدف  فه� درب 

التحديات، وبف�سل حكمة  بها كل  االعتداءات، و�سن�سد  على �سخرتها كل 

اهلل  ال�سريفني حفظه  احلرمني  واأخيه خادم  ورعاه  اهلل  امللك حفظه  جاللة 

�سن�سري دوًما مًعا على درب املحبة واالأخ�ة والتعاون والت�سامن، و�س�ف 

ننت�سر ل�سع�بنا ويف حقهم يف العي�س ب�سالم ويف اأمن وا�ستقرار.

دربـنـا واحــد

»البحرين والكويت«:
التو�سع يف اخلدمات امل�سرفية 

الرقمية

مواطنون ي�ستكون: ال مواعيد 
لتجديد البطاقة الذكية 

»ال�سحفيني«: ح�سابات ربحية 
يف و�سائل التوا�سل تنقل 
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 د. عبدالـله يو�سف املطوع

فهد حممد الدو�سري 

فهد 

الدو�سري

من  القادمة  التعليم  كوادر  من  ال�صخ�صية  هذه 

الزاوية ال�صمالية الغربية من جزيرة البحرين، ومنا�صبة 

بالعميد  الت�صال  هو  املنطقة  هذه  تربويني  عن  الكتابة 

الركن يعقوب يو�صف اللحدان اأمري �صر الحتاد الريا�صي 

الع�صكري �صابًقا ورئي�س جمعية البديع اخلريية حالًيا 

وبرت�صيح من ال�صفري خليل اإبراهيم الذوادي الأمني العام 

القومي،  والأمن  العربية  ال�صوؤون  قطاع  رئي�س  امل�صاعد 

اأبناء  عن  للكتابة  وامل�صجعني  الداعمني  من  كانا  حيث 

وهناك  التعليم،  مئوية  يف  �صاهموا  الذين  البديع  قرية 

العديد من الأ�صماء الذي مل ي�صعفنا احلظ يف اللتقاء بهم 

والكتابة عنهم، اإنه الأ�صتاذ فهد حممد امليرب الدو�صري.

ولد الأ�صتاذ فهد الدو�صري يف منطقة البديع يف عام 

1952، ومثل غريه من اأبناء مملكة البحرين در�س عند 

املطّوعة )�صقرة(، ولأنها كبرية بال�صن انتقل اإىل املطّوع 

التالية  الدرا�صية  حمطته  كان  وقد  عمران،  بن  حممد 

املرحلة  اإىل  انتقل  ثم  للبنني،  البتدائية  البديع  مدر�صة 

ال�صديق  اأبوبكر  )مدر�صة  الغربية  باملدر�صة  الإعدادية 

الثانوية  باملدر�صة  الثانوية  املرحلة  اأكمل  وقد  حالًيا(، 

للبنني عندما كان مدير املدر�صة املرحوم الأ�صتاذ عبدامللك 

احلمر.

اآنذاك  والتعليم  الرتبية  مديرية  حلاجة  ونظًرا 

ق�صم  اإىل  الدو�صري  فهد  الأ�صتاذ  التحق  معلمني،  اإىل 

على  توؤكد  مناهج  يف  دورة  اإىل  خ�صع  حيث  املعلمني، 

التدري�س وطرائقه وعلم النف�س وغريها من الأمور، مما 

اأ�صول الرتبية وطرق  اإىل ح�صوله على �صهادة يف  اأدى 

اإثر ذلك مت تعيينه يف  التدري�س يف عام 1969، وعلى 

العام الدرا�صي 1969/ 1970 معلًما يف مدر�صة البديع 

املرحوم  املدر�صة  مدير  كان  عندما  للبنني  البتدائية 

الأ�صتاذ يعقوب عي�صى بوحجي، وقد �صاء القدر اأن يلتقي 

هذه  يف  در�صوه  الذين  مبعلميه  الدو�صري  فهد  الأ�صتاذ 

والن�صح،  والتوجيه  امل�صاعدة  له  قدموا  حيث  املدر�صة، 

حيث اأُ�صندت اإليه مهمة تدري�س ُجل املواد كالريا�صيات 

الفنية لكونه مهتًما  البدنية والرتبية  والعلوم والرتبية 

بالر�صم.

وقد تاأثر الأ�صتاذ فهد الدو�صري بالعديد من املعلمني 

العربية،  اللغة  معلم  �صهاب  من�صور  الأ�صتاذ  اأمثال 

العربية،  اللغة  معلم  الع�صفور  من�صور  والأ�صتاذ 

الريا�صيات،  معلم  الدين  زين  علي  حممد  والأ�صتاذ 

والأ�صتاذ  الريا�صيات،  معلم  ال�صهابي  �صعيد  والأ�صتاذ 

عبدال�صاحب ال�صهابي معلم اللغة الإجنليزية، والأ�صتاذ 

حممد جرب معلم املواد الجتماعية، والأ�صتاذ حممد مبارك 

ال�صيخ  علي  والأ�صتاذ  الإجنليزية،  اللغة  معلم  املداوي 

معلم الرتبية الفنية، والأ�صتاذ حممد يعقوب كمال معلم 

الرتبية الفنية، والأ�صتاذ عبدالعزيز زباري معلم الرتبية 

الفنية، والأ�صتاذ اإ�صحاق خنجي معلم الرتبية الفنية.

الدو�صري  فهد  الأ�صتاذ  التحق   ،1975 عام  ويف 

مبعهد البحرين للمو�صيقى لدرا�صة املو�صيقى على اأيدي 

معلمني من جمهورية م�صر العربية اأمثال الأ�صتاذ جمدي 

الأ�صتاذ  املرحوم  املعهد  كان مدير  عد�س وغريهم عندما 

جا�صم العمران، حيث كان الدافع وراء ذلك توجه وزارة 

املدار�س  املو�صيقى يف  اإدخال مادة  اإىل  الرتبية والتعليم 

البتدائية.

الحتفالت  يف  الدو�صري  فهد  الأ�صتاذ  �صارك  وقد 

يف  والتعليم  الرتبية  وزارة  تقيمها  التي  ال�صنوية 

م�صرح  على  اأقيم  الذي  العلم  كعيد  الرتبوية  املنا�صبات 

ذلك  على  عطًفا  التجاري(،  )الق�صم  الثانوية  باملدر�صة 

توؤدي بع�س  التي كانت  املو�صيقية  الفرقة  م�صاركته يف 

املقطوعات املو�صيقية التي ترافق املن�صدين يف املنا�صبات 

الرتبوية التي كان يح�صرها كبار ال�صخ�صيات يف الدولة.

ويف نهاية عام 1976، طلب الأ�صتاذ فهد الدو�صري 

وزيرها  كان  عندما  والزراعة  التجارة  وزارة  اإىل  النقل 

الأ�صتاذ حبيب اأحمد قا�صم )اإدارة الزراعة بالبديع( عندما 

احل�صن  عبدالعزيز  املهند�س  املرحوم  الإدارة  مدير  كان 

�صعبة  الزراعي  الإر�صاد  ق�صم  يف  عمل  اإذ  اهلل،  رحمه 

يف  خمتلفة  مواقع  اإىل  انتقل  بعدها  العامة،  العالقات 

الدولة اآخرها الديوان الأمريي.

واجلدير بالذكر اأن الأ�صتاذ فهد الدو�صري قد �صارك 

الرتبوية  واملوؤمترات  واللقاءات  الدورات  من  العديد  يف 

على  تخرج  وقد  والتعليم،  الرتبية  وزارة  تقيمها  التي 

الدولة  منا�صب يف  تبواأوا  الذين  الطلبة  من  العديد  يده 

اأمثال الأ�صتاذ في�صل حممد حلدان الدو�صري مدير مركز 

مدير  الدو�صري  عادل حممد  والأ�صتاذ  الإ�صالمي،  الفاحت 

اإدارة املوارد الب�صرية ال�صابق بوزارة الرتبية والتعليم، 

اآيل  حا�صب  مربمج  بوحجي  يعقوب  يو�صف  والأ�صتاذ 

�صنان  �صالح  عبدالرحمن  واللواء  البرتوكيماويات،  يف 

�صنان  حممد  ربيعة  وليد  طيار  والعميد  الدو�صري، 

الدو�صري، وغريهم من اأبناء منطقة البديع الذين ل ي�صع 

املقام ذكرهم.

وبذلك يطوي الأ�صتاذ فهد الدو�صري �صفحة م�صيئة 

من �صفحات مئوية التعليم يف مملكة البحرين.

مب�ساركة اأكثـر من 40 طفاًل مبوقع تالل مدافن جنو�سان

»الثقافة« تطلق مبادرة »الآثاري ال�سغري« ملحاكاة عمليات التنقيب

�صارة جنيب:

مبادرة  والآثار،  للثقافة  البحرين  هيئة  اأطلقت 

ال�صبت، مب�صاركة  اأم�س  يوم  ال�صغري«، �صباح  »الآثاري 

اأكرث من 40 طفالً. 

وحول ذلك، اأكد الدكتور �صلمان املحاري مدير اإدارة 

م�صاعي  �صمن  تندرج  املبادرة  هذه  اأن  واملتاحف  الآثار 

الهيئة لتعزيز ال�صراكة املجتمعية بهدف �صون واحلفاظ 

على الآثار، وتتم بالتعاون مع املوؤ�ص�صات الأهلية، بهدف 

ن�صر الوعي بني الأطفال بخ�صو�س اأهمية الآثار، وكيفية 

الرتاثية. القطع  التعامل مع 

نعي�س  التي  الأ�صياء  معرفة  علينا  يتحتم  اإنه  وقال 

له  بالآثار  الأهايل  واهتمام  اإملام  واأن  منها،  بالقرب 

الذين  لأولئك  بالن�صبة  خا�صة  حمايتها،  يف  كبري  دور 

ي�صكنون يف مناطق قريبة من املواقع الأثرية.

هذه  يف  امل�صاركني  الأطفال  خو�س  اأن  اإىل  واأ�صار 

ثم  ومن  الآثار  عن  والك�صف  التنقيب  لتجربة  الفعالية 

�صيانتها فيه حماكاة للواقع، ويتيح لهم فر�صة التعرف 

لديهم. املحببة واملف�صلة  الطرق  باأف�صل  الآثار  على علم 

ممتعة  فر�صة  لهم  �صنحت  الأطفال  اأن  واأ�صاف   

الأثرية  القطع  عن  الك�صف  حلظات  معاي�صة  اأجل  من 

جتميع  واإعادة  ترميم  عملية  ي�صاحب  الذي  والف�صول 

املك�صورة.  الفخارية  القطع 

�صل�صلة  ت�صمل  اأن  املوؤمل  من  اأنه  املحاري  واأكد 

مناطق عديدة من مملكة  ال�صغري«  »الآثاري  ور�س عمل 

وعريقة،  غنية  اأثرية  مواقع  ت�صم  والتي  البحرين، 

على  التعرف  فر�صة  الأطفال  فئات  ملختلف  تتاح  وبذلك 

اأهمية تلك املواقع الأثرية املجاورة لهم. 

م�صت�صار  بو�صناقي  منري  الدكتور  اأكد  جانبه،  من 

العاملي  الرتاث  ل�صوؤون  والآثار  للثقافة  البحرين  هيئة 

البحريني  الوعي يف املجتمع  املبادرة لزيادة  اأهمية هذه 

يتعلق  فيما  خا�س  ب�صكل  ال�صغار  ولالأطفال  عام  ب�صكل 

الكبري  بالدور  منوًها  عليه،  واملحافظة  الآثار  باأهمية 

الذي يقوم به الأهايل يف هذا املجال.

من  مبا�صر  ب�صكل  ت�صاهم  الور�س  هذه  مثل  اإن  وقال 

مع  للتعامل  الالزمة  املهارات  اكت�صاب  يف  التعلم  خالل 

والرتفيهي،  التوعوي  اجلانبني  بني  يجمع  لأنه  الآثار 

تدل عليه  الذي  البحرين  ململكة  العريق  بالتاريخ  منوًها 

مواقع،  عدة  يف  املوجودة  املتعددة  والطبقات  الآثار 

اآلف  قبل  الأر�س  هذه  على  الإن�صان  يعي�س  كان  وكيف 

ال�صنني.

تويل  والآثار  للثقافة  البحرين  هيئة  اأن  اإىل  ولفت 

والرتويج  الآثار  على  باحلفاظ  عملها  �صمن  اهتماًما 

امل�صاحة  رغم  ا�صتطاعت  وقد  ال�صياح،  وا�صتقطاب  لها 

مواقع   3 اإدراج  البحرين  ململكة  ال�صغرية  اجلغرافية 

لليون�صكو. العاملي  الرتاث  قائمة  على  م�صجلة 

بداأت  التي  التعليمية  العمل  ور�س  �صل�صلة  اأن  يذكر 

مع  بالتعاون  جاءت  الأثرية  جنو�صان  مدافن  تالل  من 

خا�صة  موؤ�ص�صات  من  وبدعم  اخلريية  جنو�صان  جمعية 

من املنطقة. وتعّرف الأطفال امل�صاركون يف ور�صة العمل 

على اأ�صا�صيات التنقيب، حيث مت جتهيز املوقع بعدد من 

بعد  من  الأطفال  ليقوم  م�صبًقا  املعدة  الفخارية  الأواين 

ور�صة  و�صهدت  كما  وا�صتك�صافها.  عنها  بالتنقيب  ذلك 

الدملونية. الأختام  تلوين  ن�صاط  العمل 

82% ن�سبة الأطباء البحرينيني املعاجلني.. و%61 بحرنة التمري�ض.. وزيرة ال�سّحة:

72% بحرنة »الوظائف الطبية«.. و90% للوظائف امل�ساندة

فاطمة �صلمان:

وزيرة  عنها  ك�صفت  بيانات  اأظهرت 

ال�صحة فائقة ال�صالح اأن عدد البحرينيني 

»الأطباء  الطبية  الوظائف  يف  العاملني 

واملراكز  بامل�صت�صفيات  واملمر�صون« 

بلغ  ال�صحة  لوزارة  التابعة  ال�صحية 

اأجنبًيا،   1399 مقابل  موظًفا   3599

بن�صبة بحرنة بلغت 72%، بينما بلغ عدد 

البحرينيني العاملني يف وظائف اخلدمات 

 109 مقابل  موظًفا   1012 امل�صاندة 

اأجانب، بن�صبة بحرنة بلغت %90.2.

�صوؤال  الوزيرة، يف ردها على  وقالت 

اإن عدد  الدو�صري،  للنائب عي�صى  برملاين 

الكادر الطبي امل�صجل بوزارة ال�صحة من 

اأطباء واأطباء اأ�صنان وممر�صني وموظفي 

وقطاع  بالوزارة  العاملني  اخلدمات 

ال�صحية  الرعاية  ومراكز  امل�صت�صفيات 

الأولية بلغ 6119 موظًفا.

عنها  ك�صفت  التي  الأرقام  واأظهرت 

ا�صت�صارًيا  طبيًبا   385 وجود  الوزيرة 

لدى وزارة ال�صحة، منهم 363 بحرينًيا 

كما  بحريني،  غري  و22   ،%94 بن�صبة 

معالج،  طبيب   602 وجود  اأظهرت 

غري  و109  بحرينًيا،  طبيًبا   493 منهم 

بحرينيني، بن�صبة بحرنة %82.

وعلى �صعيد اأطباء الأ�صنان، فاأظهرت 

الأرقام وجود 28 ا�صت�صاري اأ�صنان، منهم 

بحرينيني،  غري  فقط  و3  بحرينًيا   25

مقابل وجود 70 طبيب اأ�صنان، منهم 63 

بحرينًيا و7 غري بحرينيني، كما يوجد 9 

اأ�صنان  طبيب  و15  مقيم،  اأ�صنان  اأطباء 

مقيم اأول، وجميعهم بحرينيون.

التمري�س،  مهنة  �صعيد  وعلى 

ا  ممر�صً  2945 وجود  الأرقام  فاأظهرت 

ال�صحية  واملراكز  امل�صت�صفيات  يف  موؤهالً 

التابعة للوزارة، منهم 1807 بحرينيون 

بن�صبة 61%، و1138 غري بحرينيني.

امل�صاندة،  املهن  �صعيد  على  اأما 

�صيدلنًيا   276 وجود  الأرقام  فاأظهرت 

بحرينًيا   262 منهم  ال�صحة،  وزارة  يف 

بحرينيني،  غري   14 مقابل   ،%95 بن�صبة 

 302 منهم  خمترب،  اأخ�صائي  و333 

بحرينًيا بن�صبة 91% و31 اأجنبًيا، 132 

بحرينًيا   123 منهم  اأ�صعة،  اأخ�صائي 

بن�صبة 93%، و9 فقط غري بحرينيني.

 24 وجود  الأرقام  اأظهرت  كما 

واحد  بحريني  منهم  تخدير،  اأخ�صائي 

فقط بن�صبة 4%، مقابل 23 غري بحريني، 

تنف�س  اأخ�صائي   13 اإىل  بالإ�صافة 

بن�صبة  فقط  بحرينيني   3 منهم  �صناعي، 

23%، و10 غري بحرينيني.

يف   %100 البحرنة  ن�صبة  وبلغت 

تغذية،  اأخ�صائي  منها  تخ�ص�صات،  عدة 

نف�صي،  معالج  اأع�صاب،  �صبط  اأخ�صائي 

اأخ�صائي �صمع ونطق.

البحرنة 100% يف  ن�صبة  بلغت  كما 

طبيب  منها  الطبية،  الوظائف  من  عدد 

اأ�صنان  طبيب  اأول،  مقيم  طبيب  مقيم، 

ممر�س  اأول،  مقيم  اأ�صنان  طبيب  مقيم، 

عملي، وم�صاعد خدمات طبية.

عي�سى الدو�سريوزيرة ال�سحة

تدفق 60 مليون دينار يف 3 اأ�سهر.. وال�ستثمارات ال�سعودية يف املرتبة الأوىل

12.5 مليار ال�ستثمارات الأجنبية.. %67 منها اأن�سطة مالية
حمرر ال�صوؤون املحلية:

يف  املبا�صرة  الأجنبية  ال�صتثمارات  ر�صيد  ارتفع 

مملكة البحرين خالل العام املن�صرم 2021، اإذ بلغت يف 

اأواخر الربع الثالث من العام املن�صرم 12.5 مليار دينار 

بحرينًيا.

للربع  البحرين  ململكة  القت�صادي  التقرير  واأكد 

ال�صتثمار  قيمة  رفع  يف  البحرين  جناح  ا�صتمرار  الثالث 

ال�صتثمار  مل�صح  الأولية  النتائج  املبا�صر بح�صب  الأجنبي 

الأجنبي للربع الثالث، اإذ اأظهرت النتائج زيادة يف تدفق 

 59.1 يقارب  مبا  للمملكة  املبا�صر  الأجنبي  ال�صتثمار 

مليون دينار خالل 3 اأ�صهر فقط.

و�صدد التقرير على اأن ال�صتثمارات الأجنبية وتدفقات 

روؤو�س الأموال تلعب دوًرا مهًما يف دفع العجلة التنموية 

التي ت�صهدها اململكة.

الأن�صطة  قطاع  ا�صتحواذ  اإىل  الإح�صاءات  واأ�صارت 

معظم  على  التحويلية  وال�صناعات  والتاأمني  املالية 

اإذ بلغ اإجمايل ر�صيد  تدفقات ال�صتثمار الأجنبي املبا�صر، 

واردات ال�صتثمارات الأجنبية املبا�صرة حتى نهاية الربع 

والتاأمني  املالية  الأن�صطة  قطاع  اإىل   2021 من  الثالث 

حوايل 8.4 مليار دينار، بن�صبة م�صاهمة بلغت 67% من 

الإجمالية لال�صتثمارات. القيمة 

الثانية،  املرتبة  فجاءت يف  التحويلية  ال�صناعات  اأما 

اإذ بلغ ر�صيد ال�صتثمارات الواردة فيها 1.9 مليار دينار 

ن�صبته  بارتفاع  املن�صرم،  العام  من  الثالث  الربع  خالل 

حوايل  بلغت  م�صاهمة  وبن�صبة  الثاين،  الربع  عن   %2.3

15% من القيمة الإجمالية لال�صتثمارات.

اجلملة  جتارة  من  الواردة  ال�صتثمارات  ر�صيد  اأما 

بلغت  فقد  املن�صرم  العام  من  الثالث  الربع  والتجزئة يف 

القيمة  من   %5 م�صاهمة  بن�صبة  دينار،  مليون   620

ال�صتثمارات  ر�صيد  بلغ  فيما  لال�صتثمارات،  الإجمالية 

دينار،  مليون   445 والت�صالت  املعلومات  من  الواردة 

بن�صبة 3.5% من القيمة الإجمالية لال�صتثمارات.

وا�صتحوذت ال�صتثمارات املبا�صرة الواردة من اململكة 

 82.1 بواقع  تدفق  قيمة  اأعلى  على  ال�صعودية  العربية 

الإمارات  دولة  الثانية  املرتبة  يف  تلتها  دينار،  مليون 

العربية املتحدة بتدفقات بلغت 21.0 مليون دينار.

غلق م�سجد ملدة اأ�سبوع لوجود حالة قائمة لفريو�ض كورونا بني امل�سلني
اأعلنت وزارة العدل وال�صئون الإ�صالمية والأوقاف اأنه 

الوطني  الفريق  بها  التي يقوم  امل�صتمرة  املتابعة  اإطار  يف 

حالة  وجود  تبني  فقد  كورونا،  لفريو�س  للت�صدي  الطبي 

قائمة لفريو�س كورونا يف م�صجد مبحافظة العا�صمة.

وحمايًة  العامة  ال�صحة  مقت�صيات  على  وحفاًظا 

الفريق  مع  التن�صيق  بعد  الوزارة  قررت  فقد  للم�صلني، 

امل�صجد،  غلق  كورونا  لفريو�س  للت�صدي  الطبي  الوطني 

وذلك ب�صكل موؤقت ملدة اأ�صبوع حتى تتمكن الفرق املعنية 

بعملية  القيام  وكذلك  املخالطني  تتبع  بعملية  القيام  من 

ب�صكل  الحرتازية  الإجراءات  اتخاذ  من  والتاأكد  التعقيم 

�صحيح وو�صعها مو�صع التنفيذ.

والأوقاف  الإ�صالمية  وال�صوؤون  العدل  و�صددت وزارة 

بامل�صاجد  الحرتازية  الإجراءات  تنفيذ  متابعتها  على 

وتكثيفها للحمالت التفتي�صية واتخاذ ما يلزم حلفظ �صحة 

و�صالمة امل�صلني.

فــقــط بــــحــــريــــنــــيــــة   35 مــــنــــهــــن  ــــــة«..  ــــــّح ــــــ�ــــــس »ال يف  تــــعــــمــــل  ــــة  ــــل ــــاب ق  153
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اأمريكا تبلغ لبنان: �سنعاقب كلَّ   من يدعم »حزب اهلل«
بريوت - وكاالت:

اأبلغ م�س�ؤول اأمريكي اأم�س لبنان اأن وا�سنطن �ستعاقب اأي فريق 

يقدم دعًما »عينًيّا« حلزب اهلل، وذلك بعد اأ�سابيع من اإدراج وا�سنطن 

مالية  خدمات  تقدمي  بتهمة  العق�بات  الئحة  على  لبنانًيا  م�سرًفا 

للحزب.

مكافحة مت�يل  ل�س�ؤون  االأمريكية  م�ساعد وزير اخلزانة  والتقى 

االإرهاب مار�سال بيلنغ�سلي، غداة و�س�له اإىل بريوت، كاًل من رئي�س 

الربملان نبيه بري ورئي�س احلك�مة �سعد احلريري.

خالل  بيلنغ�سلي  اإن  بريوت،  يف  االأمريكية  ال�سفارة  واأوردت 

على  لبنان  »�سي�سجع  وامل�سرفيني،  الر�سمّيني  امل�س�ؤولني  مع  لقاءاته 

اتخاذ اخلط�ات الالزمة للبقاء على م�سافة من حزب اهلل، وغريه من 

اجلهات اخلبيثة التي حتاول زعزعة ا�ستقرار لبنان«.

زيادة الدعم املايل ملنح تاأهيل ذوي الإعاقة.. جمل�س الوزراء:

منح املقاول الوطني االأف�سلية يف امل�ساريع

االأمري  امللكي  ال�سم�  وّجه �ساحب 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

املقاول  منح  درا�سة  اإىل  ال�زراء 

امل�ساريع  يف  االأف�سلية  ال�طني 

مع  يت�اءم  مبا  احلك�مية  االإن�سائية 

والتزامات  الدولية  التجارة  اأنظمة 

مملكة البحرين.

وقّرر جمل�س ال�زراء �سراء اأ�س�ل 

ال�سيد  الروبيان من ب�اني�س  �سيادي 

حت�يل  اأو  ذلك  يف  منهم  رغب  ملن 

رخ�س �سيد الروبيان اإىل رخ�س �سيد 

االأ�سماك و�سراء عدة ال�سيد منهم.

زيادة  ال�زراء  جمل�س  وبحث   

االأكادميي  التاأهيل  ملنح  املايل  الدعم 

تقّدمه  الذي  االإعاقة  لذوي  واملهني 

االأهلية  للمراكز وامل�ؤ�س�سات  احلك�مة 

واخلا�سة العاملة يف جمال االإعاقة.

العاهل وخادم احلرمني بحًثا تطورات الأو�ضاع يف املنطقة.. امللك:

نـقــف فـي �ســف وخـنـدق واحـد مـع ال�سعوديـة
ــامل ــع ــى ال ــل ـــداء ع ـــت ــــو« اع ــــك ــداف مــعــمــلــي »اأرام ــه ــت ــس ا�

للبحريــن وم�ســّرفة  ثابتــة  اأخويــة  مواقــف  �ســلمان:  امللــك 

رئي�س �لوزر�ء مرتئ�ًسا جل�سة �حلكومة �أم�س

اآل خليفة عاهل البالد املفدى  تاأتي زيارة جاللة امللك حمد بن عي�سى 

اأم�س،  ي�م  ال�سقيقة  ال�سع�دية  العربية  اململكة  اإىل  ورعاه  اهلل  حفظه 

خادم  اأخيه  مع  جدة  يف  ال�سالم  ق�سر  يف  جاللته  عقده  الذي  واالجتماع 

يف  اهلل  حفظه  �سع�د  اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني 

ت�قيت مهم ويف ي�م مهم لنا جميًعا.

فقد اختار جاللة امللك املفدى اأن يق�م بهذه الزيارة واأن يلتقي مع اأخيه 

خادم احلرمني ال�سريفني يف الي�م ال�طني ال�سع�دي، وذلك اعتزاًزا واحتفاًء 

ا  من جاللته بهذا الي�م التاريخي من امل�سرية ال�سع�دية الظافرة، وحر�سً

وويل  �سلمان  امللك  اإىل  تهانيه  خال�س  �سخ�سًيا  ينقل  اأن  على  من جاللته 

عهده، ومبا يعرّب عن امل�ساعر الطيبة لكافة البحرينيني وعلى راأ�سهم جاللة 

امللك املفدى حفظه اهلل ورعاه جتاه اململكة العربية ال�سع�دية ال�سقيقة.

ت�ؤكد  ورعاه  اهلل  حفظه  املفدى  امللك  زيارة جاللة  فاإن  ت�قيتها..  ويف 

اململكة  �سقيقتها  مع  واحًدا  �سًفا  ووق�فها  البحرين  مملكة  ت�سامن  على 

العربية ال�سع�دية �سد كل ما يهدد اأمنها وا�ستقرارها، وا�ستنكارها ال�سديد 

واإدانتها للعمل االإرهابي التخريبي على معملي اأرامك� يف بقيق وخري�س، 

والذي ميثل ت�سعيًدا خطرًيا وتهديًدا كبرًيا الأمن املنطقة والإمدادات النفط 

يف ال�س�ق العاملية.

كما تاأتي زيارة جاللة امللك املفدى حفظه اهلل ورعاه ي�م اأم�س واجتماعه 

رفع  على  جاللته  حر�س  من  انطالًقا  ال�سريفني  احلرمني  خادم  اأخيه  مع 

اأق�سى درجات التن�سيق والت�ساور يف ظل ما متر به املنطقة من منعطف 

خطري وخا�سة ما تتعّر�س له اململكة العربية ال�سع�دية ال�سقيقة الي�م من 

تهديدات واعتداءات اإرهابية تخريبية ت�ستهدف النيل من مكانتها.

واأمن  ال�سع�دية،  العربية  اململكة  اأمن  ه�  البحرين  مملكة  اأمن  اإن 

اهلل  حفظه  املفدى  امللك  جاللة  ل  تف�سّ وكما  البحرين،  اأمن  ه�  ال�سع�دية 

ورعاه يف جدة ي�م اأم�س اأن البحرين هي على الدوام »تقف يف �سف ويف 

خندق واحد مع اململكة العربية ال�سع�دية ال�سقيقة«، التي تعترب هي البيت 

لنا  االأمان  و�سمام  االأمن  وركيزة  اجلامع  واالإ�سالمي  والعربي  اخلليجي 

جميًعا �سد اأية خماطر وتهديدات.

فاإننا ن�ستذكر هنا وبكل فخر  االأمن واحد ال يتجزاأ،  اإن  وعندما نق�ل 

واعتزاز وقفة اجلن�د البحرينيني الب�ا�سل مع اإخ�انهم اجلن�د ال�سع�ديني 

حيث  عدة،  وم�اقع  خمتلفة  مراحل  ويف  دائًما،  واحد  خندق  يف  الب�ا�سل 

قدم�ا الت�سحيات اجل�سام وال�سهداء ل�سد كل االعتداءات الغا�سمة ومن اجل 

الدفاع عن املنطقة وحماية �سع�بنا واأمننا وا�ستقرارنا باأنف�سنا.

تتحطم  �س�ف  واإرادة واحدة  واحد،  واحد، وم�سري وهدف  فه� درب 

التحديات، وبف�سل حكمة  بها كل  االعتداءات، و�سن�سد  على �سخرتها كل 

اهلل  ال�سريفني حفظه  احلرمني  واأخيه خادم  ورعاه  اهلل  امللك حفظه  جاللة 

�سن�سري دوًما مًعا على درب املحبة واالأخ�ة والتعاون والت�سامن، و�س�ف 

ننت�سر ل�سع�بنا ويف حقهم يف العي�س ب�سالم ويف اأمن وا�ستقرار.

دربـنـا واحــد

»البحرين والكويت«:
التو�سع يف اخلدمات امل�سرفية 

الرقمية

مواطنون ي�ستكون: ال مواعيد 
لتجديد البطاقة الذكية 

»ال�سحفيني«: ح�سابات ربحية 
يف و�سائل التوا�سل تنقل 

املحتوى اخلربي ل�سحف حملية

خادم �حلرمني ي�ستقبل جاللة �مللك يف جدة
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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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16 صفحة 220 فلًسا

@GhasanCharbel

الأطعمة  وبقايا  النفايات  اإلقاء  البع�ض  يتعّمد 

دون  من  العامة  واملنتزهات  بال�سواحل  واملاأكولت 

مراعاة للمظهر العام للمكان ول احرتام للقوانني!

يقول لفروف اإن م�ستقبل �سوريا لن يقرره 

اأن  هو  الأهم  لكن  �سحيح،  وهذا  الأمريكيون. 

�سوريا  قيام  ل�سمان  انف�سهم  ال�سوريون  يقرره 

خالية من غابة العالم الأجنبية.
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قّدمت امل�سممة 

اللبنانية رمي عكرا 

جمموعتها من 

الأزياء اخلا�سة مبا 

قبل مو�سم خريف 

2022، التي جاءت 
م�ستوحاة من 

»حلم ليلة منت�سف 

ال�سيف« اإحدى 

اأ�سهر م�سرحيات 

الكاتب الربيطاين 

ويليام �سك�سبري. 

وقد بدت 

ت�ساميمها اأ�سبه 

باأحالم ملّونة 

اأتت لتزّين واقعنا 

ب�سحرها واأناقتها.

ت�سغل رمي عكرا 

من�سب الرئي�ض 

التنفيذي لدار 

الأزياء التي 

اأ�س�ستها يف 

نيويورك، وهي 

ع�سو يف كل من 

جمل�ض م�سممي 

الأزياء يف اأمريكا 

CFDA وجمل�ض 
دبي للت�سميم 

والأزياء، كما �سبق 

اأن اختارتها »جملة 

فورب�ض« عام 

2018 واحدة من 
اأكرث الن�ساء نفوًذا 

يف العامل.

يف  نف�سه  يعلن  النا�سر  عبدالرحمن   -  929
قرطبة خليفة للم�سلمني موؤ�س�ًسا خالفة قرطبة.

1835 - تاأ�سي�ض اإمارة دبي بعد 15 عاًما من 
ارتباطها باحلماية الربيطانية.

1938 - افتتاح املتحف الزراعي امل�سري يف 
اإ�سماعيل« والتي كانت قد  »�سراي الأمرية فاطمة 

وهبته يف عام 1908 للجامعة امل�سرية.

1943 - احلكومة العراقية تعلن احلرب على 
يف  احللفاء  قوات  جانب  اإىل  وتقف  املحور  دول 

اإطار احلرب العاملية الثانية.

1953 - حل الأحزاب ال�سيا�سية يف م�سر.
1972 - حادثة مالري يف اإندوني�سيا.

1979 - �ساه اإيران حممد ر�سا بهلوي ي�سل 
مع عائلته اإىل م�سر بعد خروجه من اإيران.

1991 - انتهاء املهلة التي منحها جمل�ض الأمن 
وذلك  الكويت،  من  قواته  ل�سحب  للعراق  الدويل 

وفق القرار 678.

رئا�سة  يتوىل  بو�سياف  حممد   -  1992
اجلزائر.

2016 - انتخاب ت�ساي اإنغ ون رئي�سة لتايوان، 
لت�سبح بذلك اأول امراأة ت�سل اإىل هذا املن�سب مع 

فوز احلزب التقدمي الدميقراطي املنتمية له باأغلبية 

مقاعد املجل�ض الت�سريعي.

ثورة بركان حتت البحر ت�سّبب موجات ت�سونامي خطرية

اأم�ص  ت�نغا،  قبالة  املاء  بركان حتت  ثار 

اأثار حتذيرات من حدوث م�جات  ال�شبت، ما 

مد بحري عاتية )ت�ش�نامي( يف عدد من دول 

املحيط الهادي، واأظهرت تغطية م�ش�رة على 

تقتحم  م�جات  الجتماعي  الت�ا�شل  و�شائل 

بي�ًتا.

املد  اأم�اج  ملراقبة  الأمريكي  املركز  وقال 

اإن  الهادي  املحيط  يف  )ت�ش�نامي(  العاتية 

»اأم�اج ت�ش�نامي خطرية« نتجت عن ن�شاط 

بركاين يف ت�نغا.

الأمريكية  �شام�ا  اأن  بيان  يف  واأ�شاف 

واأم�اج  البحر  م�شت�ى  يف  بتقلبات  مهددة 

يف  لل�ش�اطئ  تهديًدا  ت�شكل  قد  ق�ية  حميط 

مدن �شاحلية.

الهادي،  املحيط  يف  واقعة  ت�نغا  ودولة 

م�جات  حدوث  من  حتذيًرا  اأ�شدرت  وقد 

ت�ش�نامي بعد ث�رة بركان حتت البحر.

على  ُن�شرت  م�ش�رة،  مقاطع  واأظهرت 

كبرية  اأم�اًجا  الجتماعي،  الت�ا�شل  م�اقع 

ت�شرب ال�ش�اطئ يف املناطق ال�شاحلية.

وقالت خدمات الأر�شاد اجل�ية يف ت�نغا 

اإن حتذيًرا من حدوث م�جات مد عاتية ُطبق 

يف جميع اأنحاء ت�نغا.

الط�ارئ  اإدارة  اأ�شدرت  ني�زيالندا،  ويف 

حتذيًرا من اإمكانية حدوث مد بحري.

وكانت ث�رة الربكان، ال�شبت، هي الأحدث 

املذهلة من بركان  النفجارات  يف �شل�شلة من 

ه�نغا ت�نغا ه�نغ هاباي.

طفل ميني يتحرك با�ستن�ساق 

البنزين ويغمى عليه اإن نفد!

ذكرت م�شادر اإعالمية مينية اأن طفالً من حمافظة 

حجة »مي�شي فقط بعد ا�شتن�شاق البنزين، ويغمى عليه 

ف�ر انقطاعه عنه«.

حيدان  طاهر  علي  اإبراهيم  من�ش�ر  حميد  والطفل 

بني  املحاب�شة  منطقة  من  عاًما،   12 العمر  من  البالغ 

ا�شتن�شاق  بعد  اإل  بال�ق�د، ول يتحرك  حيدان ويعمل 

على  الطفل  اأدمن  اليمنية،  امل�شادر  وح�شب  البنزين. 

لقاء  ال�ق�د  حمطات  يف  يعمل  اإذ  البنزين،  ا�شتن�شاق 

كميات منه.

ويف حال نفاد البنزين يفقد حميد احلركة كلًيا ول 

يقدر على امل�شي، ثم يفقد ال�عي ويغمى عليه وي�شقط 

وجدلً  �شخرية  م�جة  احلادثة  واأثارت  الأر�ص.  على 

مدمًنا  بات  الطفل  اأن  اآخرون  يرى  حني  يف  وا�شًعا، 

ويجب عر�شه على الأطباء لعالجه.

م�سد�سات ل تن�ساع اإل لأ�سحابها تدخل الأ�سواق  الأرجنتني تكتوي بنار »اأ�سد الأيام حًرا يف التاريخ«

ميكنه  من  لتحديد  م�شممة  »ذكية«  م�شد�شات  تدخل 

هذا  املزدهرة  الأمريكية  الأ�شلحة  �ش�ق  الزناد  على  ال�شغط 

النارية،  الأ�شلحة  من عدد �شحايا  احلد  منها  والهدف  العام، 

�شاأن  يف  م�شدوًدا  طريًقا  الفيدرالي�ن  امل�شرع�ن  ي�اجه  فيما 

تنظيم حمل ال�شالح.

وتثري فائدة هذه التكن�ل�جيا ومدى م�ث�قيتها بالإ�شافة 

النارية،  الأ�شلحة  حمل  تنظيم  ح�ل  ال�شيا�شية  املعارك  اإىل 

جدل منذ عق�د، لكن م�ؤيديها يق�ل�ن اإنها فر�شة ملنع الأطفال 

النف�ص، من  الذين لديهم مي�ل لإيذاء  واملجرمني والأ�شخا�ص 

ال�شغط على الزناد.

يف  ال�شيا�شات  ومدير  امل�شت�شارين  كبري  �شكاغز  اآدم  وقال 

جمم�عة »غيف�ردز« ملكافحة انت�شار الأ�شلحة »ل ميكنني معرفة 

ما اإذا �شتك�ن امل�شد�شات الذكية اإيجابية اأو �شلبية، اأو اإذا �شت�اجه 

الف�شل نف�شه الذي منيت به الأ�شلحة الذكية الأخرى يف املا�شي«. 

التي ميلكها  غانز«  »�شمارت  �شركة  تقدمه  الذي  النظام  ي�شتخدم 

حتديد  بطاقات  وهي  »رفيد«،  رقائق  ه�لند  ت�م  الأعمال  رائد 

الرتددات الال�شلكية، على غرار ال�شارات التي ي�شتخدمها كرث يف 

�شياراتهم لدفع الر�ش�م الإلكرتونية، مثبتة داخل حلقات. وعندما 

مي�شك �شاحب ال�شالح م�شد�شه بيده التي ي�شع فيها حلقة مت�شلة، 

تفتح اآلية اأمان ما ميكنه من اإطالق النار.

جماورة  ودول  الأرجنتني  يف  مدن  عدة  �شجلت 

مل  ب�شكل  مرتفعة  حرارة  درجات  اجلن�بية  باأمريكا 

ي�شبق له مثيل، يف وقت تتعر�ص فيه املنطقة مل�جة حر 

تاريخية. 

اجل�ية  لالأر�شاد  ال�طنية  بالهيئة  اخلبرية  قالت 

بالكامل  الأرجنتني  تعي�ص  »عملًيا،  فرنانديز  �شيندي 

الربازيل  وجن�ب  اأوروغ�اي  مثل  املجاورة  والدول 

وباراغ�اي اأ�شد الأيام حرارة يف التاريخ«.

م�شت�ى  لأعلى  كثرية  مدن  يف  احلرارة  وو�شلت 

منذ بدء الت�شجيل، وبلغت يف بع�ص املناطق 45 درجة 

مئ�ية، بح�شب هيئة الأر�شاد.

�شمال  اإىل  باتاغ�نيا  و�شط  من  فرنانديز:  واأ�شافت 

البالد، يتم ت�شجيل قيم درجات احلرارة عند 40 درجة اأو 

اأكرث«. واأثرت احلرارة واجلفاف الط�يل على املحا�شيل 

تراجع  يف  اأمالً  هناك  لكن  للحب�ب،  املنتج  البلد  يف 

احلرارة بانخفا�ص مت�قع يف الأ�شب�ع املقبل تتبعه فرتة 

هط�ل اأمطار لرتطيب اأج�شاد الب�شر والنبات.

يف  حافلة  تنتظر  وهي  با�شني  اإليزابيث  وقالت 

اأ�شب�ًعا  نعي�ص  اآخر...  قائظ  ي�م  »هذا  اآير�ص:  ب�ين�ص 

ال�سحة: ت�سجيل 2542 اإ�سابة جديدة 

بفريو�س كورونا وتعايف 1245 حالة

اأعلنت   وزارة   ال�سحة   اأن   الفحو�سات  

يف   يوم 15      التي   بلغ   عددها  24452  

اأظهرت   ت�سجيل2542     يناير   2022    

حالة   قائمة   جديدة،   كما   تعافت  

1245 حالة   اإ�سافية.
وبلغ   العدد   الجمايل   للحالت  

 القائمة18711         حالة،   منها  39  حالة  

 تخ�سع   للعالج   بامل�ست�سفى   و   4 حالت  

 يف   العناية   املركزة . 

حمليات 04www.alayam.com
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 د. عبدالـله يو�سف املطوع

فهد حممد الدو�سري 

فهد 

الدو�سري

من  القادمة  التعليم  كوادر  من  ال�صخ�صية  هذه 

الزاوية ال�صمالية الغربية من جزيرة البحرين، ومنا�صبة 

بالعميد  الت�صال  هو  املنطقة  هذه  تربويني  عن  الكتابة 

الركن يعقوب يو�صف اللحدان اأمري �صر الحتاد الريا�صي 

الع�صكري �صابًقا ورئي�س جمعية البديع اخلريية حالًيا 

وبرت�صيح من ال�صفري خليل اإبراهيم الذوادي الأمني العام 

القومي،  والأمن  العربية  ال�صوؤون  قطاع  رئي�س  امل�صاعد 

اأبناء  عن  للكتابة  وامل�صجعني  الداعمني  من  كانا  حيث 

وهناك  التعليم،  مئوية  يف  �صاهموا  الذين  البديع  قرية 

العديد من الأ�صماء الذي مل ي�صعفنا احلظ يف اللتقاء بهم 

والكتابة عنهم، اإنه الأ�صتاذ فهد حممد امليرب الدو�صري.

ولد الأ�صتاذ فهد الدو�صري يف منطقة البديع يف عام 

1952، ومثل غريه من اأبناء مملكة البحرين در�س عند 

املطّوعة )�صقرة(، ولأنها كبرية بال�صن انتقل اإىل املطّوع 

التالية  الدرا�صية  حمطته  كان  وقد  عمران،  بن  حممد 

املرحلة  اإىل  انتقل  ثم  للبنني،  البتدائية  البديع  مدر�صة 

ال�صديق  اأبوبكر  )مدر�صة  الغربية  باملدر�صة  الإعدادية 

الثانوية  باملدر�صة  الثانوية  املرحلة  اأكمل  وقد  حالًيا(، 

للبنني عندما كان مدير املدر�صة املرحوم الأ�صتاذ عبدامللك 

احلمر.

اآنذاك  والتعليم  الرتبية  مديرية  حلاجة  ونظًرا 

ق�صم  اإىل  الدو�صري  فهد  الأ�صتاذ  التحق  معلمني،  اإىل 

على  توؤكد  مناهج  يف  دورة  اإىل  خ�صع  حيث  املعلمني، 

التدري�س وطرائقه وعلم النف�س وغريها من الأمور، مما 

اأ�صول الرتبية وطرق  اإىل ح�صوله على �صهادة يف  اأدى 

اإثر ذلك مت تعيينه يف  التدري�س يف عام 1969، وعلى 

العام الدرا�صي 1969/ 1970 معلًما يف مدر�صة البديع 

املرحوم  املدر�صة  مدير  كان  عندما  للبنني  البتدائية 

الأ�صتاذ يعقوب عي�صى بوحجي، وقد �صاء القدر اأن يلتقي 

هذه  يف  در�صوه  الذين  مبعلميه  الدو�صري  فهد  الأ�صتاذ 

والن�صح،  والتوجيه  امل�صاعدة  له  قدموا  حيث  املدر�صة، 

حيث اأُ�صندت اإليه مهمة تدري�س ُجل املواد كالريا�صيات 

الفنية لكونه مهتًما  البدنية والرتبية  والعلوم والرتبية 

بالر�صم.

وقد تاأثر الأ�صتاذ فهد الدو�صري بالعديد من املعلمني 

العربية،  اللغة  معلم  �صهاب  من�صور  الأ�صتاذ  اأمثال 

العربية،  اللغة  معلم  الع�صفور  من�صور  والأ�صتاذ 

الريا�صيات،  معلم  الدين  زين  علي  حممد  والأ�صتاذ 

والأ�صتاذ  الريا�صيات،  معلم  ال�صهابي  �صعيد  والأ�صتاذ 

عبدال�صاحب ال�صهابي معلم اللغة الإجنليزية، والأ�صتاذ 

حممد جرب معلم املواد الجتماعية، والأ�صتاذ حممد مبارك 

ال�صيخ  علي  والأ�صتاذ  الإجنليزية،  اللغة  معلم  املداوي 

معلم الرتبية الفنية، والأ�صتاذ حممد يعقوب كمال معلم 

الرتبية الفنية، والأ�صتاذ عبدالعزيز زباري معلم الرتبية 

الفنية، والأ�صتاذ اإ�صحاق خنجي معلم الرتبية الفنية.

الدو�صري  فهد  الأ�صتاذ  التحق   ،1975 عام  ويف 

مبعهد البحرين للمو�صيقى لدرا�صة املو�صيقى على اأيدي 

معلمني من جمهورية م�صر العربية اأمثال الأ�صتاذ جمدي 

الأ�صتاذ  املرحوم  املعهد  كان مدير  عد�س وغريهم عندما 

جا�صم العمران، حيث كان الدافع وراء ذلك توجه وزارة 

املدار�س  املو�صيقى يف  اإدخال مادة  اإىل  الرتبية والتعليم 

البتدائية.

الحتفالت  يف  الدو�صري  فهد  الأ�صتاذ  �صارك  وقد 

يف  والتعليم  الرتبية  وزارة  تقيمها  التي  ال�صنوية 

م�صرح  على  اأقيم  الذي  العلم  كعيد  الرتبوية  املنا�صبات 

ذلك  على  عطًفا  التجاري(،  )الق�صم  الثانوية  باملدر�صة 

توؤدي بع�س  التي كانت  املو�صيقية  الفرقة  م�صاركته يف 

املقطوعات املو�صيقية التي ترافق املن�صدين يف املنا�صبات 

الرتبوية التي كان يح�صرها كبار ال�صخ�صيات يف الدولة.

ويف نهاية عام 1976، طلب الأ�صتاذ فهد الدو�صري 

وزيرها  كان  عندما  والزراعة  التجارة  وزارة  اإىل  النقل 

الأ�صتاذ حبيب اأحمد قا�صم )اإدارة الزراعة بالبديع( عندما 

احل�صن  عبدالعزيز  املهند�س  املرحوم  الإدارة  مدير  كان 

�صعبة  الزراعي  الإر�صاد  ق�صم  يف  عمل  اإذ  اهلل،  رحمه 

يف  خمتلفة  مواقع  اإىل  انتقل  بعدها  العامة،  العالقات 

الدولة اآخرها الديوان الأمريي.

واجلدير بالذكر اأن الأ�صتاذ فهد الدو�صري قد �صارك 

الرتبوية  واملوؤمترات  واللقاءات  الدورات  من  العديد  يف 

على  تخرج  وقد  والتعليم،  الرتبية  وزارة  تقيمها  التي 

الدولة  منا�صب يف  تبواأوا  الذين  الطلبة  من  العديد  يده 

اأمثال الأ�صتاذ في�صل حممد حلدان الدو�صري مدير مركز 

مدير  الدو�صري  عادل حممد  والأ�صتاذ  الإ�صالمي،  الفاحت 

اإدارة املوارد الب�صرية ال�صابق بوزارة الرتبية والتعليم، 

اآيل  حا�صب  مربمج  بوحجي  يعقوب  يو�صف  والأ�صتاذ 

�صنان  �صالح  عبدالرحمن  واللواء  البرتوكيماويات،  يف 

�صنان  حممد  ربيعة  وليد  طيار  والعميد  الدو�صري، 

الدو�صري، وغريهم من اأبناء منطقة البديع الذين ل ي�صع 

املقام ذكرهم.

وبذلك يطوي الأ�صتاذ فهد الدو�صري �صفحة م�صيئة 

من �صفحات مئوية التعليم يف مملكة البحرين.

مب�ساركة اأكثـر من 40 طفاًل مبوقع تالل مدافن جنو�سان

»الثقافة« تطلق مبادرة »الآثاري ال�سغري« ملحاكاة عمليات التنقيب

�صارة جنيب:

مبادرة  والآثار،  للثقافة  البحرين  هيئة  اأطلقت 

ال�صبت، مب�صاركة  اأم�س  يوم  ال�صغري«، �صباح  »الآثاري 

اأكرث من 40 طفالً. 

وحول ذلك، اأكد الدكتور �صلمان املحاري مدير اإدارة 

م�صاعي  �صمن  تندرج  املبادرة  هذه  اأن  واملتاحف  الآثار 

الهيئة لتعزيز ال�صراكة املجتمعية بهدف �صون واحلفاظ 

على الآثار، وتتم بالتعاون مع املوؤ�ص�صات الأهلية، بهدف 

ن�صر الوعي بني الأطفال بخ�صو�س اأهمية الآثار، وكيفية 

الرتاثية. القطع  التعامل مع 

نعي�س  التي  الأ�صياء  معرفة  علينا  يتحتم  اإنه  وقال 

له  بالآثار  الأهايل  واهتمام  اإملام  واأن  منها،  بالقرب 

الذين  لأولئك  بالن�صبة  خا�صة  حمايتها،  يف  كبري  دور 

ي�صكنون يف مناطق قريبة من املواقع الأثرية.

هذه  يف  امل�صاركني  الأطفال  خو�س  اأن  اإىل  واأ�صار 

ثم  ومن  الآثار  عن  والك�صف  التنقيب  لتجربة  الفعالية 

�صيانتها فيه حماكاة للواقع، ويتيح لهم فر�صة التعرف 

لديهم. املحببة واملف�صلة  الطرق  باأف�صل  الآثار  على علم 

ممتعة  فر�صة  لهم  �صنحت  الأطفال  اأن  واأ�صاف   

الأثرية  القطع  عن  الك�صف  حلظات  معاي�صة  اأجل  من 

جتميع  واإعادة  ترميم  عملية  ي�صاحب  الذي  والف�صول 

املك�صورة.  الفخارية  القطع 

�صل�صلة  ت�صمل  اأن  املوؤمل  من  اأنه  املحاري  واأكد 

مناطق عديدة من مملكة  ال�صغري«  »الآثاري  ور�س عمل 

وعريقة،  غنية  اأثرية  مواقع  ت�صم  والتي  البحرين، 

على  التعرف  فر�صة  الأطفال  فئات  ملختلف  تتاح  وبذلك 

اأهمية تلك املواقع الأثرية املجاورة لهم. 

م�صت�صار  بو�صناقي  منري  الدكتور  اأكد  جانبه،  من 

العاملي  الرتاث  ل�صوؤون  والآثار  للثقافة  البحرين  هيئة 

البحريني  الوعي يف املجتمع  املبادرة لزيادة  اأهمية هذه 

يتعلق  فيما  خا�س  ب�صكل  ال�صغار  ولالأطفال  عام  ب�صكل 

الكبري  بالدور  منوًها  عليه،  واملحافظة  الآثار  باأهمية 

الذي يقوم به الأهايل يف هذا املجال.

من  مبا�صر  ب�صكل  ت�صاهم  الور�س  هذه  مثل  اإن  وقال 

مع  للتعامل  الالزمة  املهارات  اكت�صاب  يف  التعلم  خالل 

والرتفيهي،  التوعوي  اجلانبني  بني  يجمع  لأنه  الآثار 

تدل عليه  الذي  البحرين  ململكة  العريق  بالتاريخ  منوًها 

مواقع،  عدة  يف  املوجودة  املتعددة  والطبقات  الآثار 

اآلف  قبل  الأر�س  هذه  على  الإن�صان  يعي�س  كان  وكيف 

ال�صنني.

تويل  والآثار  للثقافة  البحرين  هيئة  اأن  اإىل  ولفت 

والرتويج  الآثار  على  باحلفاظ  عملها  �صمن  اهتماًما 

امل�صاحة  رغم  ا�صتطاعت  وقد  ال�صياح،  وا�صتقطاب  لها 

مواقع   3 اإدراج  البحرين  ململكة  ال�صغرية  اجلغرافية 

لليون�صكو. العاملي  الرتاث  قائمة  على  م�صجلة 

بداأت  التي  التعليمية  العمل  ور�س  �صل�صلة  اأن  يذكر 

مع  بالتعاون  جاءت  الأثرية  جنو�صان  مدافن  تالل  من 

خا�صة  موؤ�ص�صات  من  وبدعم  اخلريية  جنو�صان  جمعية 

من املنطقة. وتعّرف الأطفال امل�صاركون يف ور�صة العمل 

على اأ�صا�صيات التنقيب، حيث مت جتهيز املوقع بعدد من 

بعد  من  الأطفال  ليقوم  م�صبًقا  املعدة  الفخارية  الأواين 

ور�صة  و�صهدت  كما  وا�صتك�صافها.  عنها  بالتنقيب  ذلك 

الدملونية. الأختام  تلوين  ن�صاط  العمل 

82% ن�سبة الأطباء البحرينيني املعاجلني.. و%61 بحرنة التمري�ض.. وزيرة ال�سّحة:

72% بحرنة »الوظائف الطبية«.. و90% للوظائف امل�ساندة

فاطمة �صلمان:

وزيرة  عنها  ك�صفت  بيانات  اأظهرت 

ال�صحة فائقة ال�صالح اأن عدد البحرينيني 

»الأطباء  الطبية  الوظائف  يف  العاملني 

واملراكز  بامل�صت�صفيات  واملمر�صون« 

بلغ  ال�صحة  لوزارة  التابعة  ال�صحية 

اأجنبًيا،   1399 مقابل  موظًفا   3599

بن�صبة بحرنة بلغت 72%، بينما بلغ عدد 

البحرينيني العاملني يف وظائف اخلدمات 

 109 مقابل  موظًفا   1012 امل�صاندة 

اأجانب، بن�صبة بحرنة بلغت %90.2.

�صوؤال  الوزيرة، يف ردها على  وقالت 

اإن عدد  الدو�صري،  للنائب عي�صى  برملاين 

الكادر الطبي امل�صجل بوزارة ال�صحة من 

اأطباء واأطباء اأ�صنان وممر�صني وموظفي 

وقطاع  بالوزارة  العاملني  اخلدمات 

ال�صحية  الرعاية  ومراكز  امل�صت�صفيات 

الأولية بلغ 6119 موظًفا.

عنها  ك�صفت  التي  الأرقام  واأظهرت 

ا�صت�صارًيا  طبيًبا   385 وجود  الوزيرة 

لدى وزارة ال�صحة، منهم 363 بحرينًيا 

كما  بحريني،  غري  و22   ،%94 بن�صبة 

معالج،  طبيب   602 وجود  اأظهرت 

غري  و109  بحرينًيا،  طبيًبا   493 منهم 

بحرينيني، بن�صبة بحرنة %82.

وعلى �صعيد اأطباء الأ�صنان، فاأظهرت 

الأرقام وجود 28 ا�صت�صاري اأ�صنان، منهم 

بحرينيني،  غري  فقط  و3  بحرينًيا   25

مقابل وجود 70 طبيب اأ�صنان، منهم 63 

بحرينًيا و7 غري بحرينيني، كما يوجد 9 

اأ�صنان  طبيب  و15  مقيم،  اأ�صنان  اأطباء 

مقيم اأول، وجميعهم بحرينيون.

التمري�س،  مهنة  �صعيد  وعلى 

ا  ممر�صً  2945 وجود  الأرقام  فاأظهرت 

ال�صحية  واملراكز  امل�صت�صفيات  يف  موؤهالً 

التابعة للوزارة، منهم 1807 بحرينيون 

بن�صبة 61%، و1138 غري بحرينيني.

امل�صاندة،  املهن  �صعيد  على  اأما 

�صيدلنًيا   276 وجود  الأرقام  فاأظهرت 

بحرينًيا   262 منهم  ال�صحة،  وزارة  يف 

بحرينيني،  غري   14 مقابل   ،%95 بن�صبة 

 302 منهم  خمترب،  اأخ�صائي  و333 

بحرينًيا بن�صبة 91% و31 اأجنبًيا، 132 

بحرينًيا   123 منهم  اأ�صعة،  اأخ�صائي 

بن�صبة 93%، و9 فقط غري بحرينيني.

 24 وجود  الأرقام  اأظهرت  كما 

واحد  بحريني  منهم  تخدير،  اأخ�صائي 

فقط بن�صبة 4%، مقابل 23 غري بحريني، 

تنف�س  اأخ�صائي   13 اإىل  بالإ�صافة 

بن�صبة  فقط  بحرينيني   3 منهم  �صناعي، 

23%، و10 غري بحرينيني.

يف   %100 البحرنة  ن�صبة  وبلغت 

تغذية،  اأخ�صائي  منها  تخ�ص�صات،  عدة 

نف�صي،  معالج  اأع�صاب،  �صبط  اأخ�صائي 

اأخ�صائي �صمع ونطق.

البحرنة 100% يف  ن�صبة  بلغت  كما 

طبيب  منها  الطبية،  الوظائف  من  عدد 

اأ�صنان  طبيب  اأول،  مقيم  طبيب  مقيم، 

ممر�س  اأول،  مقيم  اأ�صنان  طبيب  مقيم، 

عملي، وم�صاعد خدمات طبية.

عي�سى الدو�سريوزيرة ال�سحة

تدفق 60 مليون دينار يف 3 اأ�سهر.. وال�ستثمارات ال�سعودية يف املرتبة الأوىل

12.5 مليار ال�ستثمارات الأجنبية.. %67 منها اأن�سطة مالية
حمرر ال�صوؤون املحلية:

يف  املبا�صرة  الأجنبية  ال�صتثمارات  ر�صيد  ارتفع 

مملكة البحرين خالل العام املن�صرم 2021، اإذ بلغت يف 

اأواخر الربع الثالث من العام املن�صرم 12.5 مليار دينار 

بحرينًيا.

للربع  البحرين  ململكة  القت�صادي  التقرير  واأكد 

ال�صتثمار  قيمة  رفع  يف  البحرين  جناح  ا�صتمرار  الثالث 

ال�صتثمار  مل�صح  الأولية  النتائج  املبا�صر بح�صب  الأجنبي 

الأجنبي للربع الثالث، اإذ اأظهرت النتائج زيادة يف تدفق 

 59.1 يقارب  مبا  للمملكة  املبا�صر  الأجنبي  ال�صتثمار 

مليون دينار خالل 3 اأ�صهر فقط.

و�صدد التقرير على اأن ال�صتثمارات الأجنبية وتدفقات 

روؤو�س الأموال تلعب دوًرا مهًما يف دفع العجلة التنموية 

التي ت�صهدها اململكة.

الأن�صطة  قطاع  ا�صتحواذ  اإىل  الإح�صاءات  واأ�صارت 

معظم  على  التحويلية  وال�صناعات  والتاأمني  املالية 

اإذ بلغ اإجمايل ر�صيد  تدفقات ال�صتثمار الأجنبي املبا�صر، 

واردات ال�صتثمارات الأجنبية املبا�صرة حتى نهاية الربع 

والتاأمني  املالية  الأن�صطة  قطاع  اإىل   2021 من  الثالث 

حوايل 8.4 مليار دينار، بن�صبة م�صاهمة بلغت 67% من 

الإجمالية لال�صتثمارات. القيمة 

الثانية،  املرتبة  فجاءت يف  التحويلية  ال�صناعات  اأما 

اإذ بلغ ر�صيد ال�صتثمارات الواردة فيها 1.9 مليار دينار 

ن�صبته  بارتفاع  املن�صرم،  العام  من  الثالث  الربع  خالل 

حوايل  بلغت  م�صاهمة  وبن�صبة  الثاين،  الربع  عن   %2.3

15% من القيمة الإجمالية لال�صتثمارات.

اجلملة  جتارة  من  الواردة  ال�صتثمارات  ر�صيد  اأما 

بلغت  فقد  املن�صرم  العام  من  الثالث  الربع  والتجزئة يف 

القيمة  من   %5 م�صاهمة  بن�صبة  دينار،  مليون   620

ال�صتثمارات  ر�صيد  بلغ  فيما  لال�صتثمارات،  الإجمالية 

دينار،  مليون   445 والت�صالت  املعلومات  من  الواردة 

بن�صبة 3.5% من القيمة الإجمالية لال�صتثمارات.

وا�صتحوذت ال�صتثمارات املبا�صرة الواردة من اململكة 

 82.1 بواقع  تدفق  قيمة  اأعلى  على  ال�صعودية  العربية 

الإمارات  دولة  الثانية  املرتبة  يف  تلتها  دينار،  مليون 

العربية املتحدة بتدفقات بلغت 21.0 مليون دينار.

غلق م�سجد ملدة اأ�سبوع لوجود حالة قائمة لفريو�ض كورونا بني امل�سلني
اأعلنت وزارة العدل وال�صئون الإ�صالمية والأوقاف اأنه 

الوطني  الفريق  بها  التي يقوم  امل�صتمرة  املتابعة  اإطار  يف 

حالة  وجود  تبني  فقد  كورونا،  لفريو�س  للت�صدي  الطبي 

قائمة لفريو�س كورونا يف م�صجد مبحافظة العا�صمة.

وحمايًة  العامة  ال�صحة  مقت�صيات  على  وحفاًظا 

الفريق  مع  التن�صيق  بعد  الوزارة  قررت  فقد  للم�صلني، 

امل�صجد،  غلق  كورونا  لفريو�س  للت�صدي  الطبي  الوطني 

وذلك ب�صكل موؤقت ملدة اأ�صبوع حتى تتمكن الفرق املعنية 

بعملية  القيام  وكذلك  املخالطني  تتبع  بعملية  القيام  من 

ب�صكل  الحرتازية  الإجراءات  اتخاذ  من  والتاأكد  التعقيم 

�صحيح وو�صعها مو�صع التنفيذ.

والأوقاف  الإ�صالمية  وال�صوؤون  العدل  و�صددت وزارة 

بامل�صاجد  الحرتازية  الإجراءات  تنفيذ  متابعتها  على 

وتكثيفها للحمالت التفتي�صية واتخاذ ما يلزم حلفظ �صحة 

و�صالمة امل�صلني.
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار
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»آركابيتا« تحقق نموًا قويًا وتستثمر أكثر 
من 250 مليون دوالر العام المالي 2019

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

 مجلس الوزراء: 3.24 مليار دينار إجمالي 
الناتج المحلي اإلجمالي بالربع الثاني

اطل��ع مجلس ال��وزراء، برئاس��ة صاحب الس��مو 
الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس 
ال��وزراء، وبحضور صاحب الس��مو الملكي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد 
األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء، خالل 

الجلسة االعتيادية أمس، على التقرير االقتصادي 
الفصلي لمملك��ة البحرين للربع الثاني من العام 

الجاري 2019، المرفوع من وزارة »المالية«.
وبينت مؤش��رات األداء أن االقتصاد نما بنس��بة 
3.4% مقارنة بالرب��ع األول من عام 2019، وقدر 

النات��ج المحلي اإلجمال��ي الحقيق��ي بنحو 3.24 
مليار دينار. وسجل القطاع غير النفطي نسبة نمو 
بلغت 1.2% باألس��عار الثابتة خ��الل الربع الثاني 
مقارنة بنفس الفترة م��ن العام الماضي 2018، 

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

وزير »المالية«: مباشرة العمل على إنشاء 
صندوق للسيولة بـ100 مليون دينار

أكد وزير المالية واالقتصاد الوطني الش��يخ سلمان بن خليفة آل خليفة، 
مباش��رة العمل على إنش��اء صندوق للس��يولة بحجم 100 مليون دينار 
بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة بهدف إعادة هيكلة االلتزامات المالية 

لشركات القطاع الخاص في المملكة.
وأك��د أن الوزارة قامت وبالتنس��يق م��ع الجهات ذات العالقة بمباش��رة 
العمل على هذا التكلي��ف ووضعه موضع التنفيذ، تنفيذًا لتكليف صاحب 
الس��مو الملكي ول��ي العهد نائب القائ��د األعلى النائ��ب األول لرئيس 

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

»الخدمة المدنية« لـ                : 
تطبيق »العمل من المنزل« نوفمبر 

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

السياس��ات  إدارة  كش��ف مدير 
وشؤون اللوائح بديوان الخدمة 
المدني��ة س��عد النفيع��ي ع��ن 
تطبي��ق مش��روع »العم��ل من 

المنزل« نوفمبر المقبل.
وأك��د النفيع��ي ل�»الوطن« أن 
الفت��رة التجريبي��ة الت��ي تمتد 
لشهرين ستشمل 200 موظف 
كحد أقصى ضمن 83 مس��مى 

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي
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تسّيس العمل الحقوقي وتتدخل في شؤون الدول.. »المنامة لحقوق اإلنسان«: 

 تقارير »هيومن رايتس ووتش« 
ذات أجندات سياسية مكشوفة

أكد مركز المنامة لحقوق اإلنسان، 
لمنظم��ة  العالم��ي  التقري��ر  أن 
»هيوم��ن رايت��س ووت��ش« لعام 
2022 يثبت بما ال يدع مجااًل للشك 
اس��تمرارها ف��ي تس��ييس العمل 
الحقوقي والتدخل في شؤون الدول 
والقضاء المس��تقل، وارتباطها بما 

يحاك سياسيًا لبعض الدول.
ولف��ت إل��ى أن المنظم��ة، تحاول 
ش��رعنة تحركات إجرامية وإرهابية 
كان م��ن الواجب عليها أن تحاربها 
العال��م،  واس��تقرار  أم��ن  لحف��ظ 
وتطبي��ق مب��ادئ حقوق اإلنس��ان 
الت��ي تضمن حق األم��ن لكل فرد 
في العالم، وعدم اعتبار اإلرهابيين 
أو  اإلنس��ان  حق��وق  ف��ي  نش��طاء 

مدونين أو سجناء رأي.
المحامية  المرك��ز  رئي��س  وذكرت 
دين��ا اللظي، أن المنظمة تس��ببت 
ف��ي خل��ط مفه��وم الدف��اع ع��ن 
والمدافعين عن  اإلنس��ان  حق��وق 
اإلرهاب من خالل ارتباطهم الوثيق 
بمنظم��ات إرهابي��ة تعم��ل عل��ى 
تقوي��ض أم��ن العال��م م��ن خالل 
األعم��ال اإلرهابي��ة أو اإلجرامي��ة، 
معربة عن أس��فها م��ن اعتبار من 
حرض عل��ى اإلره��اب وأدار أحداثًا 
أمني��ة دقيقة وخطي��رة عطلت من 
حي��اة الن��اس بناش��ط حقوق��ي أو 

صاحب رأي سياسي.
وأش��ارت، إل��ى أن تعام��ل ال��دول 
من خ��الل األمن وبم��ا تنص عليه 
القوانين مس��ألة تحددها س��يادة 
كل دول��ة بحي��ث ال يت��م التع��دي 
عل��ى مبادئ حق��وق اإلنس��ان، وال 

االتفاقات الدولية.
وأضاف��ت، أن البحري��ن تقوم بدور 
هام ف��ي اس��تتباب األم��ن داخليًا 
تعاونه��ا  خ��الل  م��ن  وخارجي��ًا 
الدولي ف��ي مكافحة اإلرهاب، حيث 
س��اهمت في ضبط خالي��ا إرهابية 
تمتل��ك أس��لحة وقناب��ل إيراني��ة 
الصنع مما يؤكد اس��تمرار التدخل 
ف��ي الش��ؤون الداخلي��ة للبحري��ن 
ومحاوالت زعزعة أمنها واستقرارها 
ألش��خاص  تجنيده��ا  خ��الل  م��ن 
داخ��ل البحرين وف��ي بعض الدول 
الخليجي��ة والعربي��ة، وه��ذا م��ا ال 

تضعه المنظمة بعين االعتبار عند 
قراءتها ألوضاع التدخالت الخارجية 
التي تعم��ل البحرين على التصدي 
لها. وأعربت اللظي عن استغرابها 
من استمرار تسييس جائحة كورونا 
الت��ي أصاب��ت العالم وإس��قاطها 
على تش��ويه س��معة بعض الدول 
بم��ا فيها البحرين، به��دف اإلفراج 
ع��ن إرهابيين كان��وا يعملون على 
إس��قاط دس��تور البحري��ن بالقوة، 
أعم��ال  عل��ى  وحرض��وا  ومارس��وا 
إرهابي��ة بنط��اق واس��ع وبعمال��ة 
لدول أجنبية من بينها إيران ودولة 
خليجي��ة تدخل��ت بش��كل مباش��ر 
ف��ي األحداث وت��م تس��خير قنوات 
إيراني��ة باإلضاف��ة لقن��اة الجزيرة 
لبث السموم في البحرين ومحاولة 
قلب نظام الحكم، ومع ذلك تطالب 
منظم��ة هيومن رايت��س باإلفراج 
ع��ن ه��ؤالء اإلرهابيين ف��ي توجه 
ال يم��ت لحق��وق اإلنس��ان بصلة، 
وعملت م��ع منظمات تدعي العمل 
بحقوق اإلنس��ان بأن وض��ع مراكز 
اإلصالح والتأهيل في حالة س��يئة، 
بينما كانت البحري��ن تتخذ أقصى 
انتق��ال  دون  للحيلول��ة  إج��راءات 

الفيروس لداخل السجن.
وقال��ت اللظي: »م��ن الطبيعي أن 
ينتش��ر كم��ا ح��دث ف��ي كل أنحاء 
العالم بمنشآت حكومية وتعليمية 
ورياضي��ة وثقافية وأمني��ة، إال إن 
البحرين تميزت في حمالت التوعية 
والتطعيم والعالج المجاني لجميع 
المواطني��ن والمقيمين، وس��خرت 

كافة إمكاناتها في دعم االقتصاد 
الوطني، ودعم المواطنين للحفاظ 
التجاري��ة  مؤسس��اتهم  عل��ى 
والمتوس��طة  الصغيرة  لألنش��طة 
كي تس��تمر بالعمل والحفاظ على 
وظائفه��م مع العمال��ة البحرينية 

واألجنبية«.
وأضافت، أن تقرير المنظمة انتقد 
ع��دم توفير دع��م مال��ي للعمالة 
األجنبي��ة وتجاهلت جمي��ع الجهود 
توزي��ع  ف��ي  والش��عبية  الوطني��ة 
الم��واد الغذائية والم��واد الصحية 
واس��تمرار  اللغات  بكاف��ة  والوعي 
األنشطة التجارية بفضل ما ضخته 
البحري��ن بأكثر من 4.3 مليار دينار 
بهدف الحفاظ عل��ى وظائف جميع 

المواطنين والمقيمين.
كما تم��ت مراعاة المقيمين بعدم 
تحصي��ل فواتير الكهرب��اء والماء، 
وت��م تأجيل األقس��اط البنكية في 
أول 6 أشهر دون فوائد، وتسهيالت 
مجاني��ة خاصة ف��ي القطاع الطبي 
مجانًا بالكام��ل دون أخذ أي مقابل 
مالي، وهذا ما لم تذكره المنظمة، 
ف��ي حي��ن دول متقدم��ة انه��ارت 
فيه��ا منظوماته��ا الصحي��ة، ولم 
توف��ر العالج المجان��ي للمواطنين 

والمقيمين.
وحول ما طرحت��ه »هيومن رايتس 
ووتش«، بخص��وص حرية التعبير 
والتجم��ع  الجمعي��ات  وتكوي��ن 
الس��لمي، وادعاءات تقييد اإلعالم، 
أش��ارت إلى إن البحرين مقبلة على 
قانون جدي��د للصحافة، ويتضمن 
تطوي��رًا إيجابي��ًا ضمن م��ا يحظى 
ب��ه قط��اع الصحاف��ة واإلعالم من 
رعاي��ة واهتمام في ظل المش��روع 
المفدى،  المل��ك  اإلصالحي لجاللة 
ولم يتم سجن أي صحفي في مجال 

عمله.
المنظم��ة  ادع��اءات  وبخص��وص 
بخصوص تعام��ل الجهات األمنية 
مع األطفال، أشارت إلى أن القانون 
ف��ي كل العالم يت��م تطبيقه على 
الجميع، وفيما يخص البحرين فقد 
ّس��نت قانونًا للطفل وآخر للعدالة 
اإلصالحي��ة لألطف��ال وحمايته��م 
وه��ذه  المعامل��ة،  س��وء  م��ن 

القوانين المتقدمة لم يتم س��ّنها 
ف��ي كثير من ال��دول الت��ي تدعي 

الديمقراطية.
تس��تنكر  بأن  المنظمة،  وطالب��ت 
اس��تغالل األطف��ال ف��ي األعم��ال 
التخريبي��ة ووضعه��م ك��درع من 
المنظمات اإلرهابية بقصد اإلخالل 
باألم��ن، وتعم��ل البحري��ن عل��ى 
إص��الح األطف��ال من خ��الل مراكز 
متخصصة ك��ي يعود إلى المجتمع 
عنص��رًا فاع��اًل بع��د أن يس��تكمل 

تعليمه خالل فترة تأهيله.
ولفت��ت إل��ى أن »هيوم��ن رايتس 
ووتش«، تجاهل��ت كليًا المنظمات 
المحلي��ة والتقارير الرس��مية التي 
يت��م نش��رها بش��كل مس��تمر في 
اإلع��الم البحرين��ي والدولي، والذي 
الحقوقية  اإلنج��ازات  م��دى  يبي��ن 
والخطوات الرائ��دة التي تقوم بها 
مملك��ة البحري��ن، في حي��ن أنها 
تعتم��د عل��ى معلوم��ات م��ن أي 
ف��رد يدعي بأنه يعم��ل في حقوق 
اإلنس��ان ف��ي حي��ن لدي��ه خلفية 
م��ن األحكام القانوني��ة في جرائم 
وأعم��ال س��رقة وفضائ��ح أخالقية 
وارتباط باإلره��اب، وعمد للهروب 
م��ن األحكام القضائية الس��تغالل 

حقوق اإلنسان في تشويه وطنه.
المنظم��ات  أن  عل��ى،  وش��ددت 
اإلنسان  بحقوق  والمعنية  المحلية 
مس��تقلة ولديه��ا معلوم��ات من 
خ��الل تع��اون الحكومة م��ع جميع 
لها  وتتيح  وتقاريره��ا  مالحظاتها 
المج��ال للزي��ارات لكاف��ة الجهات 
وخاص��ة األمني��ة ومراك��ز اإلصالح 

والتأهيل.
وذكرت إن المحاكمات في البحرين 
المحاكمة  ب��كل ضمان��ات  تحظى 
العادلة من حضور ممثلي السفارات 
والمنظم��ات  رغبته��م  ح��ال  ف��ي 
الحقوقي��ة ف��ي البحري��ن وتك��ون 
علنية، وأن اس��تمرار المنظمة في 
التدخ��ل في قض��اء ال��دول تدخل 
سافر ال يمت بحقوق اإلنسان بصلة 
وال يستند على معلومات واقعية أو 
حقيقية بل هي مناكفات سياس��ية 
م��ن أج��ل تمري��ر أجن��دات معينة 
تعمل المنظمة العبًا أساسيًا فيها.

دينا اللظي

الحواج: شراكة مع »الصيادين« 
للنهوض بالقطاع

أك��د وكيل الزراع��ة والث��روة البحرية بوزارة األش��غال وش��ؤون 
البلدي��ات والتخطي��ط العمران��ي إبراهي��م الح��واج، أن الوكالة 
حريصة على تعزيز الش��راكة مع جمعي��ة الصيادين المحترفين 
لبحث أية مالحظات ومقترحات، انطالقًا من توجهاتها للنهوض 

بقطاع الصيد.
وأش��ار، خالل اس��تقباله وبحضور مدي��ر إدارة الثروة الس��مكية 
حس��ين مكي، ومدير إدارة الرقابة البحرية خالد الش��يراوي، وفدًا 
من الجمعية برئاسة جاسم الجيران، لبحث احتياجات الصيادين، 
إلى أن الوكالة ماضية في اس��تراتيجيتها بالشراكة مع الجمعية 

للنهوض بقطاع الصيد البحري.
وذكر أن الوكالة س��تواصل جهودها في ط��رح المبادرات الرامية 
للنه��وض بقطاع الصيد الذي يش��كل ركيزة مهم��ة في تحقيق 
األم��ن الغذائي المس��تدام ف��ي البحرين، لما يش��كله البحر من 
مص��در مهم للغذاء في المملكة. وأش��ار إلى مض��ي الوكالة في 
تش��ديد الرقابة البحرية إزاء المخالفات التي تؤثر على المخزون 
الس��مكي لمملكة البحرين. وبحث الحواج مع وفد الجمعية سبل 
الشراكة في تعزيز المخزون السمكي وتنمية البيئة البحرية من 
خالل اس��تخدام طرق الصيد المناسبة، إلى جانب تسهيل عملية 

إصدار تراخيص الصيد البحري.

مجلس إبراهيم سبت يحتفي بإبراهيم مطر

احتف��ل مجلس المرحوم إبراهيم جاس��م س��بت 
بالناش��ط االجتماعي والرياض��ي إبراهيم مطر 
بمناسبة خروجه من المستشفى بصحة وعافية.
ب��دأ الحفل بكلم��ات مؤثرة ومعب��رة عن الحب 
والتقدي��ر إلبراهيم مطر بدأه��ا عميد المجلس 
جاس��م س��بت ثم توالت الكلمات م��ن قبل كل 
من: الناش��ط االجتماعي والصحفي صالح علي، 
الناش��ط االجتماعي فيصل العباس��ي، الناشط 

االجتماعي أحمد العقاب.
بعدها قام المحتفى ب��ه إبراهيم مطر بتقديم 
كلمة تضمنت ش��كره للمجلس وللقائمين على 

هذا االحتف��ال ولجميع الحضور، ثم قام جاس��م 
س��بت بإهدائه لوحة تذكاري��ة وباقة ورد وعلم 

مملكة البحرين.
كما ق��ام صالح ب��ن عل��ي بإهدائه باق��ة ورد، 
وكذلك قام أحمد العقاب بإهداء لوحة تذكارية 
فيص��ل  االجتماع��ي  الناش��ط  وق��ام  جميل��ة، 
العباس��ي بإهدائه وردة جميلة ثم قام كعادته 

بتوزيع الهدايا على الحضور.
وقام بتغطية وتوثيق االحتفال كاًل من الناشط 
االجتماع��ي والصحف��ي صال��ح علي والناش��ط 

اإلعالمي عبدالحكيم القاسمي.

منتدى راشد فليفل لإلعاقة 
ينظم ملتقى علميًا سنويًا

تح��ت رعاية رئيس��ة مجلس الن��واب فوزية زين��ل، انعقد مؤخرًا 
منتدى الدكتور راش��د فليفل لإلعاقة الس��ابع عش��ر تحت عنوان 

»تقييم البرنامج العالجي ألطفال التأخر النمائي العام«.
وق��ال رئيس اللجنة المنظمة، د. أحمد مال اهلل األنصاري »يعتبر 
الملتقى ثمرة تعاون مش��ترك بين المؤسسة الوطنية لخدمات 
المعوقي��ن والجمعية البحرينية لإلعاق��ة الذهنية والتوحد. وبدأ 
العم��ل ب��ه منذ أكثر م��ن 16 عام��ًا تخليدًا لذك��رى المرحوم د. 
راش��د فليفل رئيس مجلس أمن��اء المؤسس��ة الوطنية لخدمات 

المعوقين«. 
وتابع »ناقش المنتدى أحد الموضوعات التي تهم شريحة كبيرة 
من ذوي اإلعاقة وأس��رهم. وهي عملي��ة تقييم البرامج المقدمة 
لألطفال ذوي التأخر النمائي تعد من أهم المقومات األساس��ية 
لنج��اح تل��ك البرامج ف��ي تأدية رس��التها وتحقي��ق أهدافها. إذ 
يس��عى نظ��ام تقييم تل��ك البرام��ج إل��ى التأكد م��ن مطابقة 
مخرجات الخدمات التي تقدمها تلك البرامج لألهداف والمعايير 
الموضوعة لها، باإلضافة إلى ضمان النوعية لالرتقاء بمس��توى 
الممارس��ات المهني��ة بما يضم��ن تحقيق أقصى اس��تفادة من 

الموارد والمصادر المتاحة وصواًل إلى مخرجات عالية الجودة«. 
وأض��اف »نظرًا لتركي��ز األبحاث والدراس��ات العلمي��ة اآلن على 
موض��وع تقيي��م تلك البرام��ج النمائي��ة لألطفال ف��ي المراحل 
التعليمية بش��كل عام وفي س��ن ما قبل المدرسة بشكل خاص،  
فقد اختي��ر موضوع له��ذا الملتقى يعد في غاي��ة األهمية وهو 
موضوع »تقييم البرنامج العالجي ألطفال التأخر النمائي العام» 
وذل��ك للتعرف على مدى فعالية هذا البرنامج العالجي، المطبق 
في وح��دة التأخر النمائي الع��ام بمركز الوف��اء التابع للجمعية 
البحريني��ة لإلعاق��ة الذهني��ة والتوح��د، ف��ي تنمية واكتس��اب 
مه��ارات جدي��دة بمختل��ف مجاالت النم��و، وكذل��ك لرصد مدى 
التقدم والتحسن الذي طرأ على مستوى أداء األطفال وقدراتهم، 
والكش��ف عن الصعوبات التي واجه��ت األخصائيات أثناء تطبيق 

هذا البرنامج العالجي.

30 وظيفة مصنفة تحت بند األعلى راتبًا.. »التأمينات االجتماعية«:

 الرئيس التنفيذي الوظيفة األعلى 
أجرًا في البحرين بـ7 آالف دينار شهريًا

سماهر سيف اليزل  «

تص��درت وظيفة الرئي��س التنفي��ذي، الوظائف 
األعل��ى أج��رًا ف��ي البحري��ن، بمتوس��ط 7 آالف 
دينار ش��هريًا حتى الربع األخي��ر من 2021، وفقًا 
إلحصائي��ة الهيئة العامة للتأمي��ن االجتماعي، 
تلته��ا وظيف��ة مدير اس��تثمار وق��روض براتب 
ش��هري يبلغ 5680 دين��ارًا، فيما ج��اءت وظيفة 
نائ��ب الرئي��س التنفي��ذي بأج��ر ش��هري يصل 

ل�5060 دينارًا شهريًا في المرتبة الثالثة. 

وذكرت اإلحصائي��ة أن هناك 30 وظيفة مصنفة 
تحت بند األكثر أجرًا. 

وبحسب اإلحصائية، جاءت وظيفة رئيس الشؤون 
المالية ف��ي المرتبة الرابعة م��ن بين الوظائف 
األعل��ى أج��رًا ب�4480 دين��ارًا، وتس��اوت وظيفتا 
»سمس��ار تب��ادل العم��الت« و»مدي��ر الرقاب��ة 
االقتصادي��ة /التخطيط« في المرتبة الخامس��ة 
ب�4110 دنانير، يليهما مدير خزينة البنك براتب 
3560 دينارًا، ثم المدير اإلقليمي ب�3440 دينارًا، 

ورئيس العمليات ب�3380 دينارًا. 

وتضمن��ت الوظائ��ف األكث��ر أج��رًا، وظيفة طيار 
ب���3280 دينارًا، ومدي��ر تدقيق ب���3120 دينارًا، 
ومدي��ر ضبط المخاطر ب�2920 دينارًا، ومس��اعد 
مدي��ر عام برات��ب يبل��غ 2870 دين��ارًا، والمدير 
التنفي��ذي ب�2860 دينارًا، ومدير االئتمان براتب 
2840 دينارًا، ومهندس طائرات ومهندس نفط 

خام وغاز طبيعي ب�2580 دينارًا. 
وبحسب اإلحصائية، جاءت وظيفة مدير التدريب 
والتطوير في نهاية القائم��ة براتب يبلغ 2170 

دنانير شهريًا.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/01/16/watan-20220116.pdf?1642308079
https://www.alayam.com/alayam/first/942809/News.html
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

أسماء عبداهلل
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»آركابيتا« تحقق نموًا قويًا وتستثمر أكثر 
من 250 مليون دوالر العام المالي 2019

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

 مجلس الوزراء: 3.24 مليار دينار إجمالي 
الناتج المحلي اإلجمالي بالربع الثاني

اطل��ع مجلس ال��وزراء، برئاس��ة صاحب الس��مو 
الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس 
ال��وزراء، وبحضور صاحب الس��مو الملكي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد 
األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء، خالل 

الجلسة االعتيادية أمس، على التقرير االقتصادي 
الفصلي لمملك��ة البحرين للربع الثاني من العام 

الجاري 2019، المرفوع من وزارة »المالية«.
وبينت مؤش��رات األداء أن االقتصاد نما بنس��بة 
3.4% مقارنة بالرب��ع األول من عام 2019، وقدر 

النات��ج المحلي اإلجمال��ي الحقيق��ي بنحو 3.24 
مليار دينار. وسجل القطاع غير النفطي نسبة نمو 
بلغت 1.2% باألس��عار الثابتة خ��الل الربع الثاني 
مقارنة بنفس الفترة م��ن العام الماضي 2018، 

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

وزير »المالية«: مباشرة العمل على إنشاء 
صندوق للسيولة بـ100 مليون دينار

أكد وزير المالية واالقتصاد الوطني الش��يخ سلمان بن خليفة آل خليفة، 
مباش��رة العمل على إنش��اء صندوق للس��يولة بحجم 100 مليون دينار 
بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة بهدف إعادة هيكلة االلتزامات المالية 

لشركات القطاع الخاص في المملكة.
وأك��د أن الوزارة قامت وبالتنس��يق م��ع الجهات ذات العالقة بمباش��رة 
العمل على هذا التكلي��ف ووضعه موضع التنفيذ، تنفيذًا لتكليف صاحب 
الس��مو الملكي ول��ي العهد نائب القائ��د األعلى النائ��ب األول لرئيس 

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

»الخدمة المدنية« لـ                : 
تطبيق »العمل من المنزل« نوفمبر 

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

السياس��ات  إدارة  كش��ف مدير 
وشؤون اللوائح بديوان الخدمة 
المدني��ة س��عد النفيع��ي ع��ن 
تطبي��ق مش��روع »العم��ل من 

المنزل« نوفمبر المقبل.
وأك��د النفيع��ي ل�»الوطن« أن 
الفت��رة التجريبي��ة الت��ي تمتد 
لشهرين ستشمل 200 موظف 
كحد أقصى ضمن 83 مس��مى 

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي

P  6

Link

06l o c a l @ a l w a t a n n e w s . n e t الســنة 17  |   العدد 5881   |  األحد 13 جمادى اآلخرة 1443هـ  |  Sun 16 Jan 2022أخبار الوطن

 انطالق ورش عمل »اآلثاري الصغير« 
من موقع تالل مدافن جنوسان

انطلقت أمس، سلسلة ورش عمل »اآلثاري الصغير« 
في منطقة جنوس��ان، بمشاركة أكثر من 40 طفاًل، 
الت��ي تنظمه��ا هيئ��ة البحري��ن للثقاف��ة واآلثار، 
بالتعاون مع الجمعيات األهلية في المناطق الغنية 
باآلثار، ضمن مبادرة الشراكة المجتمعية »أصدقاء 
اآلث��ار« والت��ي أطلقته��ا الش��هر الماض��ي لتعزيز 
الش��راكة المجتمعي��ة تج��اه حفظ وص��ون التراث 

األثري البحريني.
وتهدف الورش إلى تعزيز الهوية الوطنية لدى فئة 
األطفال وتعريفها بالتراث األثري والتاريخ العريق 
للبحري��ن، بالتع��اون م��ع الجمعي��ات االهلي��ة في 
المناطق الزاخرة باآلثار والتي يعيش فيها األطفال 

بجوار المواقع االثرية.
وكانت بداية سلس��لة ورش العم��ل التعليمية من 
حقل ت��الل مدافن جنوس��ان األثري��ة بالتعاون مع 
جمعية جنوس��ان الخيري��ة وبدعم من مؤسس��ات 

خاصة من المنطقة. 
وتعّرف األطفال المش��اركون في ورشة العمل على 
أساسيات التنقيب، حيث تم تجهيز الموقع بعدد من 
األواني الفخارية المعدة مسبقًا ليقوم األطفال من 
بعد ذلك بالتنقيب عنها واستكشافها. كما شهدت 

ورشة العمل نشاط تلوين األختام الدلمونية.
وأكد مدي��ر إدارة اآلثار والمتاحف الدكتور س��لمان 
المح��اري، أن خوض األطفال المش��اركين في هذه 

الفعالية لتجربة التنقيب والكش��ف عن اآلثار ومن 
ث��م صيانتها، يتي��ح لهم فرصة التع��ّرف على علم 

اآلثار بأفضل الطرق المحببة والمفضلة لديهم. 
وأضاف أن األطفال س��نحت لهم فرصة ممتعة من 
أجل معايش��ة لحظات الكش��ف عن القط��ع األثرية 
والفض��ول ال��ذي يصاح��ب عملي��ة ترمي��م وإعادة 

تجميع القطع الفخارية المكسورة.
ومن المؤمل أن تش��مل سلس��لة ال��ورش، مناطق 
عديدة من البحري��ن والتي تضم مواقع أثرية غنية 
وعريقة، وبذلك تتاح لمختلف فئات األطفال فرصة 
التعرف على أهمية تل��ك المواقع األثرية المجاورة 

لهم.

»ملتقى القصة« يحتفي بمرور 6 أعوام على تأسيسه
أق��ام ملتق��ى القص��ة البحرين��ي مؤخ��رًا احتفالية 
تكريمية بمرور س��تة أع��وام على نهوضه وعطائه 
الثقاف��ي المتن��وع الذي ق��دم من خالله��ا العديد 
من األمس��يات الثقافية القصصية والمختبرية في 
األع��وام المنصرمة. وذل��ك بحضور األمي��ن العام 
ألسرة األدباء والكتاب الدكتور راشد نجم وجمع من 
األدباء والكتاب الذين س��اهموا وشاركوا في برامج 
الملتق��ى النوعي��ة التي أقامها من خالل أنش��طته 

الثقافية.
وجاءت فكرة االحتفالية بهدف المش��اركة في أفراح 
الوط��ن بعيدها الوطني المجي��د واالحتفاء بأعضاء 
الملتق��ى الذين حققوا ف��وزا وإبداعا أدبيا في مجال 
القصة القصي��رة في مس��ابقاتهم القصصية على 
المس��تويين المحل��ي والخارج��ي والت��ي اعتبره��ا 
بمثابة تشريفًا وتنويرًا لواجهته الثقافية بالساحة 
المحلي��ة في مملكة البحري��ن، كما كرم من خاللها 
أعض��اء اللجن��ة العاملة التنس��يقية للملتقى بديل 
جهدهم المتواصل طيلة تلك السنين التي مضت. 

والقى رئيس الملتقى محمد أبو حس��ن كلمة بهذه 
المناسبة سرَد من خاللها سيرة الملتقى التاريخية 
وما قدمه من إنجازات عبر مس��يرته الثقافية، حيث 
تعاقبت إداراته األربع التي ترأس��ها مهدي عبداهلل 
ومن ثم حس��ن بو حس��ن وبعدها محمد أبو حسن 

بصفتهم مؤسسين لهذا الصرح بعد قرار من إدارة 
أسرة األدباء والكتاب وإشهارهم لهذا الصرح والعمل 
تحت مظلتها. كما أس��تمع الحضور لش��هادات من 
قب��ل أعضاء الملتقى الذين أدلو بش��هاداتهم حول 
ما قدمه الملتقى من إنجازات وس��يرة ثقافية طيلة 
تلك األع��وام وهم مهدي عبداهلل عضو ومؤس��س 
للملتق��ى وعل��ى الح��داد، وجميل��ة الوطن��ي وعلي 
الف��ردان، الذي��ن وصف��وا الملتقى بتل��ك الدوحة 

الت��ي اس��تطاعت أن تجمع وتظلل جمي��ع األعضاء 
والمنتس��بين بظلها الثقافي نوعي��ا ومنهجيا خالل 
مسيرته العملية، ليؤكد الجميع على الخطو لألمام 

دائما من أجل رفعة ورقي هذا الصرح. 
وف��ي الختام ت��م تكريم جمي��ع المكرمين من قبل 
رئي��س الملتق��ى محمد أبو حس��ن واألمي��ن العام 
ألس��رة األدباء والكتاب د. راش��د نجم. وأدار الحفل 

الشاعرة والقاصة منار السماك.

تفعيل خطة الطوارىء وتسيير حركة المرور

»الداخلية« تباشر 479 بالغًا تتعلق بتداعيات األمطار

باش��رت اإلدارة العامة للدفاع المدن��ي واإلدارة العامة 
للمرور ومديريات الشرطة بالمحافظات وشرطة النجدة، 
عل��ى مدار يوم أمس، م��ا يزيد ع��ن 479 بالغًا، تتعلق 
بتداعيات موجة األمطار الغزيرة التي تش��هدها البالد، 
حيث قام��ت إدارة العملي��ات بتفعيل خط��ة الطوارىء 
بالتنسيق مع الجهات األمنية المختصة واتخاذ إجراءات 
ميدانية، ساهمت في تسيير الحركة المرورية ومعالجة 

التداعيات المترتبة على سقوط األمطار.
فقد تعامل الدفاع المدني مع 4 بالغات تتعلق بتماس 
كهربائ��ي وس��قوط عم��ود إن��ارة فض��اًل ع��ن بالغات 
مس��اعدة وإنقاذ وس��حب مي��اه األمطار، فيما باش��رت 
إدارة العمليات 315 بالغًا، منها تعطل إشارات ضوئية 
وس��يارات عالقة في مياه األمطار، بينما باشرت اإلدارة 
العامة للمرور 160 بالغًا منها تعطل مركبات وحوادث 

مرورية بس��يطة، حيث عمل رجال الم��رور على التحكم 
يدويًا في اإلشارات المعطلة لحين إصالحها. كما قامت 
الدوري��ات بتنظيم الحركة المروري��ة في بعض الطرق 
التي شهدت تجمع مياه األمطار. فيما تؤكد المعلومات 
أن هذه الوقائع لم تس��فر، وهلل الحمد، عن أي خس��ائر 

بشرية.
وحرص��ت اإلدارة العامة لإلع��الم والثقافة األمنية على 

ب��ث رس��ائل توعوية من خ��الل حس��اب وزارة الداخلية 
عل��ى موقع تويت��ر، تدعو إلى التزام س��ائقي المركبات 
بالقواع��د المروري��ة ف��ي ظ��ل األج��واء الماط��رة من 
بينها تخفيف الس��رعة وعدم االنش��غال بغير الطريق، 

ومضاعفة مسافة األمان بين المركبات.
وتواص��ل اإلدارات األمني��ة المعني��ة، إجراءاتها في ظل 

استمرار موجة األمطار.

 إغالق مطعم ومخالفة
25 لعدم االلتزام بـ»األصفر«

أعلن��ت وزارة الصحة ع��ن إغالق مطعم غلق��ًا إداريًا في 
المحافظ��ة الجنوبي��ة مس��اء أم��س األول، لمخالفت��ه 
عنه��ا  المعل��ن  واالش��تراطات  االحترازي��ة  اإلج��راءات 
للتصدي لفيروس كورونا )كوفي��د-19(، المدرجة تحت 
المستوى األصفر ضمن آلية اإلشارة الضوئية لمستوى 
انتش��ار فيروس كورون��ا، وتم اتخاذ اإلج��راءات الالزمة 

وإحالته للجهات القانونية.
جاء ذلك خالل الزيارات التفتيش��ية التي تمت بالتعاون 
والتنس��يق مع وزارة الداخلي��ة، ووزارة الصناعة والتجارة 
والس��ياحة، وهيئ��ة البحرين للس��ياحة والمعارض، في 
إطار تكثيف الزيارات التفتيشية والتي تهدف إلى التأكد 
من التزام المنش��آت باالش��تراطات الصحية واإلجراءات 
المدرج��ة ضمن المس��توى األصف��ر وفق آلية اإلش��ارة 

الضوئية لمستوى انتشار فيروس كورونا.
وق��د قام مفتش��و الجه��ات المعني��ة برصد ع��دد من 
المخالف��ات خالل الزيارات التفتيش��ية، حيث تمت زيارة 
193 منش��أة م��ن المطاع��م والمقاه��ي، ومخالفة 25 
منها لع��دم االلتزام باإلج��راءات االحترازية، وتم اتخاذ 

اإلجراءات القانونية الالزمة تجاههم.
ودعت الجهات الحكومية المختصة الجميع إلى مواصلة 
االلتزام والتحلي بالمس��ؤولية العالية، واإلبالغ الفوري 
عن أي مخالف��ات أو تجاوزات يتم رصده��ا، موضحة أن 
ه��ذه الخطوات المهم��ة تأتي لتأمي��ن الصحة العامة 
للحد من انتشار الفيروس وضمان صحة وسالمة الجميع

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/01/16/watan-20220116.pdf?1642308079
https://alwatannews.net/article/984247
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

أسماء عبداهلل
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»آركابيتا« تحقق نموًا قويًا وتستثمر أكثر 
من 250 مليون دوالر العام المالي 2019

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

 مجلس الوزراء: 3.24 مليار دينار إجمالي 
الناتج المحلي اإلجمالي بالربع الثاني

اطل��ع مجلس ال��وزراء، برئاس��ة صاحب الس��مو 
الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس 
ال��وزراء، وبحضور صاحب الس��مو الملكي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد 
األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء، خالل 

الجلسة االعتيادية أمس، على التقرير االقتصادي 
الفصلي لمملك��ة البحرين للربع الثاني من العام 

الجاري 2019، المرفوع من وزارة »المالية«.
وبينت مؤش��رات األداء أن االقتصاد نما بنس��بة 
3.4% مقارنة بالرب��ع األول من عام 2019، وقدر 

النات��ج المحلي اإلجمال��ي الحقيق��ي بنحو 3.24 
مليار دينار. وسجل القطاع غير النفطي نسبة نمو 
بلغت 1.2% باألس��عار الثابتة خ��الل الربع الثاني 
مقارنة بنفس الفترة م��ن العام الماضي 2018، 

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

وزير »المالية«: مباشرة العمل على إنشاء 
صندوق للسيولة بـ100 مليون دينار

أكد وزير المالية واالقتصاد الوطني الش��يخ سلمان بن خليفة آل خليفة، 
مباش��رة العمل على إنش��اء صندوق للس��يولة بحجم 100 مليون دينار 
بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة بهدف إعادة هيكلة االلتزامات المالية 

لشركات القطاع الخاص في المملكة.
وأك��د أن الوزارة قامت وبالتنس��يق م��ع الجهات ذات العالقة بمباش��رة 
العمل على هذا التكلي��ف ووضعه موضع التنفيذ، تنفيذًا لتكليف صاحب 
الس��مو الملكي ول��ي العهد نائب القائ��د األعلى النائ��ب األول لرئيس 

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

»الخدمة المدنية« لـ                : 
تطبيق »العمل من المنزل« نوفمبر 

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

السياس��ات  إدارة  كش��ف مدير 
وشؤون اللوائح بديوان الخدمة 
المدني��ة س��عد النفيع��ي ع��ن 
تطبي��ق مش��روع »العم��ل من 

المنزل« نوفمبر المقبل.
وأك��د النفيع��ي ل�»الوطن« أن 
الفت��رة التجريبي��ة الت��ي تمتد 
لشهرين ستشمل 200 موظف 
كحد أقصى ضمن 83 مس��مى 

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي
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»الوطن« ترصد إعالنًا عبر مواقع التواصل لبيع حبوب اإلجهاض

 »المهن الصحية« تحذر من خطورة 
شراء األدوية والمستحضرات عبر اإلنترنت

ح��ذرت الهيئ��ة الوطني��ة لتنظي��م المه��ن والخدمات 
الصحية المواطنين والمقيمين من خطورة شراء األدوية 
والمس��تحضرات الصيدالنية عب��ر المواقع اإللكترونية، 
حي��ث إّن ال��دواء المص��رح ل��ه للبي��ع عبر نق��اط البيع 
الرسمية المعتمدة عبر الصيدليات والوكالء المحليين، 
وه��ي الطريق��ة الوحي��دة الت��ي تضم��ن التأك��د من 
مأمونية وجودة الدواء، وأنه يمر عبر الجهة الرقابية في 
المملكة، من خالل الوثائق التي يقدمها الوكيل حسب 
اإلجراءات التي نظمه��ا القانون. فالترخيص لدخول أي 
دواء للبحرين يمر عبر تدقيق يش��مل ش��هادات الجودة 

والتصني��ع والثبات وفحص المكونات والنش��رة الطبية 
وغيرها من المس��تندات التي يج��ب أن يقدمها الوكيل 
للحص��ول على تس��جيل وترخيص للدواء ف��ي المملكة 

وينطبق ذلك على المكمالت الغذائية.
جاء ذلك ردًا على ما تم رصده من قبل جريدة »الوطن« 
إلعالن مت��داول على أح��د مواقع التواص��ل االجتماعي 
للترويج لحبوب إجهاض وإمكانية التوصيل لدول الخليج 
والجدي��ر بالذكر أنه قد ت��م التحقق من قب��ل الجرائم 
اإللكتروني��ة وتبين أنه خارج البحرين وال يوجد وس��يط 
محل��ي وتم تبلي��غ الدولة التي صدر منه��ا اإلعالن من 

جهتهم.
ونوهت الهيئة إلى أن ش��راء األدوي��ة من هذه المواقع 
ينط��وي على خط��ورة كبيرة عل��ى المتعاملين مع هذه 
المواق��ع، من خ��الل احتمالي��ة أن يكون ال��دواء مزورًا 
أو مغشوش��ًا أو متدني الج��ودة، مؤك��دة أّن كثيرًا من 
المواقع التي تعرض هذه األدوية تكون خارج المملكة، 
وبحس��ب قانون الصيدل��ة فإنه ال يجوز بي��ع دواء دون 
موافق��ة الهيئة، غير أّن معظم ما ينش��ر من أدوية غير 
مرخصة أو معتمدة في البحرين مما يبعدها عن قنوات 
الرقابة وضمان الجودة حس��ب المعايي��ر المطبقة في 

المملكة.
كما أشارت الهيئة إلى التعاون الوثيق بينها وبين إدارة 
مكافح��ة الجرائم اإللكترونية حيث يت��م التبليغ عن أي 
موقع س��واء داخل أو خ��ارج المملكة التخ��اذ اإلجراءات 

القانونية بشأنه.
ونصحت الهيئة المستهلكين بشراء األدوية من المكان 
المرخ��ص لبيعها عبر الوكالء المحليين، ألن ذلك يمثل 
الضمان الوحي��د للتأكد من خضوعه للتدقيق والرقابة 
لضم��ان جودت��ه وصالحيته وأن��ه دواء أصل��ي وصالح 

لالستخدام.

عمليات اإلجهاض في الخليج غير مصرح بها قانونًا وشرعًا

 فرح النعيمي: تبعات صحية خطيرة
لإلجهاض باألدوية بينها خسارة الرحم

النس��اء والوالدة  أكدت استشارية 
النعيمي  الدكتورة ف��رح  والعق��م 
إيمانها بحق كل امرأة في التمتع 
بحمل سليم والحفاظ على طفلها 
وحقها في الوالدة بطريقة سليمة، 
وكذلك في حق المرأة في أن تمنع 
الحمل أو تحصل على حمل، الفتة 
إل��ى أن الس��يدات الالتي ال يرغبن 
في حمل لهم الحق في اس��تخدام 
وس��ائل منع الحمل فقد وفر العلم 
الحديث لنا وس��ائل لمن��ع الحمل 
سواء وس��ائل يمكن اس��تخدامها 

من قبل الزوجة أو الزوج.
وأضافت أن الحم��ل غير المرغوب 
فيه هو أمر ش��ائع في جميع أنحاء 
العال��م وتلج��أ الس��يدات ألخذ أو 
اس��تخدام م��واد غير مص��رح بها 
قانونًا ف��ي المملكة للتخلص منه 
وهذا له تبعات صحية واجتماعية 
ومادية، مش��يرة إلى أن األشخاص 

الذي��ن يروج��ون لتوفي��ر حب��وب 
لإلجه��اض عليه��م أن يعلموا أن 
عملية اإلجهاض حت��ى في الدول 
المصرح به��ا باإلجهاض يجب أن 
تت��م تحت إش��راف طب��ي وتكون 
في عيادات خاصة وبمستش��فيات 

إش��راف  تح��ت  وتك��ون  معين��ة 
الطبيب المختص والطاقم الطبي. 
وش��ددت عل��ى أن »أخ��ذ أي مادة 
تسبب اإلجهاض له تبعات صحية 
جس��يمة إذ إن الحبوب التي تجلب 
ع��ن طريق النت وتباع قد تس��بب 
ارتف��اع ضغ��ط ال��دم وعج��ز في 
القلب، وعج��ز في التنفس، ونزيف 
ح��اد، وانفج��ار الرحم، وق��د تبقى 
بقاي��ا م��ن المش��يمة عالقة في 
الرحم ت��ؤدي الى نزيف والتهابات 
وق��د تكون نتيجته��ا وخيمة فقد 
ت��ؤدي إلى خس��ارة الرح��م، ومن 
األع��راض الجانبية له��ذه الحبوب 
اإلسهال والقيء وارتفاع الحرارة«، 
ناصح��ة بع��دم أخ��ذ أي وس��يلة 
لإلجهاض س��واء كانت عن طريق 
النت أو عن طريق الوسطاء الذين 

يحصلون على مبالغ طائلة.
وأضاف��ت: »إن عمليات اإلجهاض 

في مملكة البحري��ن ودول الخليج 
غي��ر مس��موح بإجرائه��ا قانون��ًا 
وشرعًا والطبيب المتورط والمركز 
يخضع��ون  والمريض��ة  الطب��ي 
لطائل��ة القانون عن��د القيام بها، 
وننص��ح الجمي��ع بتوخ��ي الح��ذر 
وااللتزام بالقوانين والتش��ريعات 
التي تم تش��ريعها حفظًا لألرواح 
وحفاظ��ًا لوحدة األس��رة والصورة 
المش��رقة للمجتمع الذي نس��عى 
إلي��ه«، مؤكدة أنه ف��ي حالة عدم 
الرغب��ة ف��ي اإلنجاب يك��ون ذلك 
من خ��الل الحرص على اس��تخدام 
موان��ع الحمل والتخطيط بطريقة 
طبية وصحية مع استش��ارة طبيب 
وليس باستش��ارة زميلة أو اللجوء 
إلى النت وغيرها م��ن األمور التي 
تخال��ف المس��ار الصحي الس��ليم 
ال��ذي يض��ر بصح��ة األم ويض��ر 

باألسرة والمجتمع.

د. فرح النعيمي

 العصفور: من يقوم بعملية 
اإلجهاض يتحمل الدية والكفارة

الدكت��ور  الش��يخ  ق��ال 
عبدالمجي��د العصف��ور ال 
يج��وز اإلجه��اض ش��رعًا 
إال ف��ي حال��ة أن يش��كل 
الجني��ن خط��رًا جديًا على 
حياة الحامل، وقبل أن تلج 
فيه الروح، أي قبل إكمال 
الجنين الش��هر الرابع، أما 
بعد ذلك فال يجوز مطلقًا، 
يق��وم  م��ن  ويتحم��ل 
بعملي��ة اإلجهاض الدية 
والكف��ارة حتى لو إذن له 

الولي أو المرأة الحامل.
وأردف د. العصف��ور: »هذا بالنس��بة لعملية اإلجهاض، أما 
تن��اول أي نوع م��ن الدواء دون مراجع��ة الطبيب المختص 
فيعد أض��رارًا بالنفس ال يج��وز القيام به ش��رعا، وتتحمل 
الم��رأة التي حينئذ تبعات ما يحدث له��ا، والتي منها قتل 
نف��س محترم��ة إذا ولجت ف��ي الجنين ال��روح، ولولي الدم 

المطالبة الشرعية والقانونية بحقه.

الشيخ د. مجيد العصفور

جواز اإلجهاض في األربعين األولى إذا شكل الحمل خطرًا على األم

الدعيس: البحرين تجرم اإلجهاض للضرر على المرأة والجنين
ق��ال إمام وخطيب األوقاف الس��نية والمحاض��ر في المعاهد 
الش��رعية ف��ي وزارة الع��دل والش��ؤون اإلس��المية د. أحمد 
الدعيس إنه ينبغي أن يعلم أن الجنين بعد نفخ الروح فيه ال 
يجوز إجهاضه باتفاق العلم��اء، أما قبل ذلك فالقول بالجواز 
ف��ي األربعين األولى إذا كان هناك ع��ذر ومصلحة هو الراجح 
كمرض أو كان يشق على المرأة الحمل وقد يجهدها أو يفاقم 
من مرضها. وأردف د. الدعيس وأما عن حكم إسقاط الجنين 
من غي��ر عذر وال مصلحة مرجوة من ذلك فالمتجه المنع من 
ذلك والنبي صلى اهلل عليه وسلم حثنا على التكاثر والتناسل 

حيث قال: تكاثروا تناسلوا فإني مكاثر بكم األمم يوم القيامة. 
وأشار إلى أن بعض النساء قد تلجأ الستعمال بعض العقاقير 
الطبية إلسقاط الجنين من غير عذر وال مصلحة فهذا ال يجوز 
ويش��تد المنع عند النفخ في الروح بعد أربعة أش��هر التفاق 
العلماء على حرمته. وأضاف: ولهذا حرصت الجهات الرسمية 
في كثير من الدول اإلس��المية ومنه��ا مملكتنا الحبيبة على 
تجري��م هذا الفعل لما يعود بالضرر على المرأة أواًل والجنين 

أيضًا، والنبي صلى اهلل عليه وسلم يقول: ال ضرر وال ضرار.
فالض��رر ي��زال ف��ي ش��ريعتنا وال يقر أب��دًا، وه��ذا يعد من 

محاس��ن الشريعة اإلسالمية. وقد قال اهلل تعالى عن النفس 
المعصومة »ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعًا«. وأردف: 
هنا أيضًا ننبه على ع��دم التعامل مع الجهات غير المرخصة 
داخلي��ة كانت أو خارجية الس��تجالب عقاقير اإلجهاض والتي 
يلجأ إليها لألس��ف بعض النساء لجهلهن بالحكم الشرعي أو 
لمعرفتهن ولكن قد يتس��اهلن في ذل��ك. وينبغي أن يعلم 
بأن ه��ذا الفعل مخالف لما أمر به اهلل م��ن طاعة ولي األمر 
الذي أوكل إليه ش��رعًا رعاية شؤون الناس والنظر إليها على 

ما تقتضيه المصلحة وفق الشرع والقواعد المرعية. د. أحمد الدعيس

 شيرين الغزالي: الحسابات غير المرخصة
المروجة لحبوب اإلجهاض مخالفة للقانون

قالت المحامية شيرين الغزالي إن الحسابات غير المرخصة التي 
ت��روج لحبوب اإلجهاض تعتبر مخالفة صريحة للقانون مؤكدة 
أن الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية مستمرة 
في مراقبة وسائل التواصل االجتماعي التي تقوم ببيع األدوية 
عبرها فيما يتم تحويل حاالت إلى مكافحة الجرائم اإللكترونية، 
وسيتم تحويل كل من يروج لهذه الحبوب للنيابة لمزاولة مهنة 
الصيدل��ة بدون ترخيص أو بي��ع أدوية غير مرخصة، محذرة من 

التعام��ل مع هذه المواقع أو الش��راء منه��ا الن هذه األدوية لم 
تخضع لرقاب��ة الهيئة وغي��ر معروف مصدرها وه��ي بالتأكيد 

مهربة وقد تكون مقلدة.
ونوهت إلى أنه المفترض أن يش��دد القانون العقوبة السالبة 
للحرية فمدة 3 أش��هر أعتقد بأنها ليس��ت رادعًا لمن تسول له 
نفس��ه بي��ع مواد طبية غير مرخصة س��واء ع��ن طريق صيدلية 
أو حتى ع��ن طريق مواقع التواصل االجتماع��ي من قبل الجهة 

المختصة خاصة ظل انتش��ار الحس��ابات التي تروج وتبيع مثل 
ه��ذه المنتجات غي��ر المرخصة منها على س��بيل المثال حبوب 
اإلجه��اض. وأك��دت أن اإلجه��اض يع��د م��ن جرائ��م االعتداء 
عل��ى الحق في الحي��اة وغالبًا ما يكون المقص��ود بها إنهاء حق 
الجنين في الحياة المستقبلية الفتة إلى أننه نظرًا للعقاب على 
اإلجهاض فإنه يتم سرا ودون مراعاة للقواعد الطبية المطلوبة 
شيرين الغزالياألمر الذي يترتب عليه مضار جسيمة لألم وربما يؤدي بحياتها.
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فعاليات لـ                 : اإلجهاض محرم 
شرعًا وقانونًا إال عند الضرورة القصوى

هدى عبدالحميد  «

حذر مس��ؤولون في المجال الصحي ورجال دين ومحامون، من خطورة عمليات 
اإلجهاض من الناحية الصحية عمومًا، مشيرين إلى أنها مجرمة شرعًا وقانونًا 
إال ف��ي حاالت الض��رورة القصوى، كأن يش��كل الجنين خطرًا جدي��ًا على حياة 

الحامل مالم تلج فيه الروح.
وأضاف��وا ل�»الوطن«، أن حس��ابات التواص��ل االجتماعي غي��ر المرخصة التي 
ت��روج لحبوب ومنتجات اإلجهاض تعتبر مخالف��ة صريحة للقانون، موضحين 
أن اس��تخدام األدوي��ة للتخلص م��ن الحمل غير المرغوب ب��ه يعتبر من قبيل 
قتل النف��س المحرمة، وخصوصًا إذا كانت هناك روح ف��ي الجنين ولولي الدم 
المطالبة الش��رعية والقانونية بحقه. وحذرت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن 

والخدمات الصحية من خطورة ش��راء األدوية والمستحضرات الصيدالنية عبر 
المواق��ع اإللكتروني��ة غير المرخصة، لما ينطوي على ذل��ك من خطورة كبيرة 

على المتعاملين مع هذه المواقع.
وفيما أكد الش��يخ الدكتور عبدالمجيد العصفور، أنه ال يجوز اإلجهاض ش��رعًا 
إال في حالة أن يش��كل الجنين خط��رًا جديًا على حياة الحامل، وقبل أن تلج فيه 
الروح، أيده إمام وخطيب األوقاف السنية الدكتور أحمد الدعيس، حيث أشار إلى 

أنه ال يجوز إجهاض الجنين بعد نفخ الروح فيه باتفاق العلماء.
من جانب آخر، أكدت المحامية ش��يرين الغزالي، أن اإلجهاض يعد من جرائم 
االعت��داء على الحق في الحياة وغالبًا ما يك��ون المقصود به إنهاء حق الجنين 

في الحياة المستقبلية.

pتحقيـق08 e o p l e @ a l w a t a n n e w s . n e t

»الوطن« ترصد إعالنًا عبر مواقع التواصل لبيع حبوب اإلجهاض

 »المهن الصحية« تحذر من خطورة 
شراء األدوية والمستحضرات عبر اإلنترنت

ح��ذرت الهيئ��ة الوطني��ة لتنظي��م المه��ن والخدمات 
الصحية المواطنين والمقيمين من خطورة شراء األدوية 
والمس��تحضرات الصيدالنية عب��ر المواقع اإللكترونية، 
حي��ث إّن ال��دواء المص��رح ل��ه للبي��ع عبر نق��اط البيع 
الرسمية المعتمدة عبر الصيدليات والوكالء المحليين، 
وه��ي الطريق��ة الوحي��دة الت��ي تضم��ن التأك��د من 
مأمونية وجودة الدواء، وأنه يمر عبر الجهة الرقابية في 
المملكة، من خالل الوثائق التي يقدمها الوكيل حسب 
اإلجراءات التي نظمه��ا القانون. فالترخيص لدخول أي 
دواء للبحرين يمر عبر تدقيق يش��مل ش��هادات الجودة 

والتصني��ع والثبات وفحص المكونات والنش��رة الطبية 
وغيرها من المس��تندات التي يج��ب أن يقدمها الوكيل 
للحص��ول على تس��جيل وترخيص للدواء ف��ي المملكة 

وينطبق ذلك على المكمالت الغذائية.
جاء ذلك ردًا على ما تم رصده من قبل جريدة »الوطن« 
إلعالن مت��داول على أح��د مواقع التواص��ل االجتماعي 
للترويج لحبوب إجهاض وإمكانية التوصيل لدول الخليج 
والجدي��ر بالذكر أنه قد ت��م التحقق من قب��ل الجرائم 
اإللكتروني��ة وتبين أنه خارج البحرين وال يوجد وس��يط 
محل��ي وتم تبلي��غ الدولة التي صدر منه��ا اإلعالن من 

جهتهم.
ونوهت الهيئة إلى أن ش��راء األدوي��ة من هذه المواقع 
ينط��وي على خط��ورة كبيرة عل��ى المتعاملين مع هذه 
المواق��ع، من خ��الل احتمالي��ة أن يكون ال��دواء مزورًا 
أو مغشوش��ًا أو متدني الج��ودة، مؤك��دة أّن كثيرًا من 
المواقع التي تعرض هذه األدوية تكون خارج المملكة، 
وبحس��ب قانون الصيدل��ة فإنه ال يجوز بي��ع دواء دون 
موافق��ة الهيئة، غير أّن معظم ما ينش��ر من أدوية غير 
مرخصة أو معتمدة في البحرين مما يبعدها عن قنوات 
الرقابة وضمان الجودة حس��ب المعايي��ر المطبقة في 

المملكة.
كما أشارت الهيئة إلى التعاون الوثيق بينها وبين إدارة 
مكافح��ة الجرائم اإللكترونية حيث يت��م التبليغ عن أي 
موقع س��واء داخل أو خ��ارج المملكة التخ��اذ اإلجراءات 

القانونية بشأنه.
ونصحت الهيئة المستهلكين بشراء األدوية من المكان 
المرخ��ص لبيعها عبر الوكالء المحليين، ألن ذلك يمثل 
الضمان الوحي��د للتأكد من خضوعه للتدقيق والرقابة 
لضم��ان جودت��ه وصالحيته وأن��ه دواء أصل��ي وصالح 

لالستخدام.

عمليات اإلجهاض في الخليج غير مصرح بها قانونًا وشرعًا

 فرح النعيمي: تبعات صحية خطيرة
لإلجهاض باألدوية بينها خسارة الرحم

النس��اء والوالدة  أكدت استشارية 
النعيمي  الدكتورة ف��رح  والعق��م 
إيمانها بحق كل امرأة في التمتع 
بحمل سليم والحفاظ على طفلها 
وحقها في الوالدة بطريقة سليمة، 
وكذلك في حق المرأة في أن تمنع 
الحمل أو تحصل على حمل، الفتة 
إل��ى أن الس��يدات الالتي ال يرغبن 
في حمل لهم الحق في اس��تخدام 
وس��ائل منع الحمل فقد وفر العلم 
الحديث لنا وس��ائل لمن��ع الحمل 
سواء وس��ائل يمكن اس��تخدامها 

من قبل الزوجة أو الزوج.
وأضافت أن الحم��ل غير المرغوب 
فيه هو أمر ش��ائع في جميع أنحاء 
العال��م وتلج��أ الس��يدات ألخذ أو 
اس��تخدام م��واد غير مص��رح بها 
قانونًا ف��ي المملكة للتخلص منه 
وهذا له تبعات صحية واجتماعية 
ومادية، مش��يرة إلى أن األشخاص 

الذي��ن يروج��ون لتوفي��ر حب��وب 
لإلجه��اض عليه��م أن يعلموا أن 
عملية اإلجهاض حت��ى في الدول 
المصرح به��ا باإلجهاض يجب أن 
تت��م تحت إش��راف طب��ي وتكون 
في عيادات خاصة وبمستش��فيات 

إش��راف  تح��ت  وتك��ون  معين��ة 
الطبيب المختص والطاقم الطبي. 
وش��ددت عل��ى أن »أخ��ذ أي مادة 
تسبب اإلجهاض له تبعات صحية 
جس��يمة إذ إن الحبوب التي تجلب 
ع��ن طريق النت وتباع قد تس��بب 
ارتف��اع ضغ��ط ال��دم وعج��ز في 
القلب، وعج��ز في التنفس، ونزيف 
ح��اد، وانفج��ار الرحم، وق��د تبقى 
بقاي��ا م��ن المش��يمة عالقة في 
الرحم ت��ؤدي الى نزيف والتهابات 
وق��د تكون نتيجته��ا وخيمة فقد 
ت��ؤدي إلى خس��ارة الرح��م، ومن 
األع��راض الجانبية له��ذه الحبوب 
اإلسهال والقيء وارتفاع الحرارة«، 
ناصح��ة بع��دم أخ��ذ أي وس��يلة 
لإلجهاض س��واء كانت عن طريق 
النت أو عن طريق الوسطاء الذين 

يحصلون على مبالغ طائلة.
وأضاف��ت: »إن عمليات اإلجهاض 

في مملكة البحري��ن ودول الخليج 
غي��ر مس��موح بإجرائه��ا قانون��ًا 
وشرعًا والطبيب المتورط والمركز 
يخضع��ون  والمريض��ة  الطب��ي 
لطائل��ة القانون عن��د القيام بها، 
وننص��ح الجمي��ع بتوخ��ي الح��ذر 
وااللتزام بالقوانين والتش��ريعات 
التي تم تش��ريعها حفظًا لألرواح 
وحفاظ��ًا لوحدة األس��رة والصورة 
المش��رقة للمجتمع الذي نس��عى 
إلي��ه«، مؤكدة أنه ف��ي حالة عدم 
الرغب��ة ف��ي اإلنجاب يك��ون ذلك 
من خ��الل الحرص على اس��تخدام 
موان��ع الحمل والتخطيط بطريقة 
طبية وصحية مع استش��ارة طبيب 
وليس باستش��ارة زميلة أو اللجوء 
إلى النت وغيرها م��ن األمور التي 
تخال��ف المس��ار الصحي الس��ليم 
ال��ذي يض��ر بصح��ة األم ويض��ر 

باألسرة والمجتمع.

د. فرح النعيمي

 العصفور: من يقوم بعملية 
اإلجهاض يتحمل الدية والكفارة

الدكت��ور  الش��يخ  ق��ال 
عبدالمجي��د العصف��ور ال 
يج��وز اإلجه��اض ش��رعًا 
إال ف��ي حال��ة أن يش��كل 
الجني��ن خط��رًا جديًا على 
حياة الحامل، وقبل أن تلج 
فيه الروح، أي قبل إكمال 
الجنين الش��هر الرابع، أما 
بعد ذلك فال يجوز مطلقًا، 
يق��وم  م��ن  ويتحم��ل 
بعملي��ة اإلجهاض الدية 
والكف��ارة حتى لو إذن له 

الولي أو المرأة الحامل.
وأردف د. العصف��ور: »هذا بالنس��بة لعملية اإلجهاض، أما 
تن��اول أي نوع م��ن الدواء دون مراجع��ة الطبيب المختص 
فيعد أض��رارًا بالنفس ال يج��وز القيام به ش��رعا، وتتحمل 
الم��رأة التي حينئذ تبعات ما يحدث له��ا، والتي منها قتل 
نف��س محترم��ة إذا ولجت ف��ي الجنين ال��روح، ولولي الدم 

المطالبة الشرعية والقانونية بحقه.

الشيخ د. مجيد العصفور

جواز اإلجهاض في األربعين األولى إذا شكل الحمل خطرًا على األم

الدعيس: البحرين تجرم اإلجهاض للضرر على المرأة والجنين
ق��ال إمام وخطيب األوقاف الس��نية والمحاض��ر في المعاهد 
الش��رعية ف��ي وزارة الع��دل والش��ؤون اإلس��المية د. أحمد 
الدعيس إنه ينبغي أن يعلم أن الجنين بعد نفخ الروح فيه ال 
يجوز إجهاضه باتفاق العلم��اء، أما قبل ذلك فالقول بالجواز 
ف��ي األربعين األولى إذا كان هناك ع��ذر ومصلحة هو الراجح 
كمرض أو كان يشق على المرأة الحمل وقد يجهدها أو يفاقم 
من مرضها. وأردف د. الدعيس وأما عن حكم إسقاط الجنين 
من غي��ر عذر وال مصلحة مرجوة من ذلك فالمتجه المنع من 
ذلك والنبي صلى اهلل عليه وسلم حثنا على التكاثر والتناسل 

حيث قال: تكاثروا تناسلوا فإني مكاثر بكم األمم يوم القيامة. 
وأشار إلى أن بعض النساء قد تلجأ الستعمال بعض العقاقير 
الطبية إلسقاط الجنين من غير عذر وال مصلحة فهذا ال يجوز 
ويش��تد المنع عند النفخ في الروح بعد أربعة أش��هر التفاق 
العلماء على حرمته. وأضاف: ولهذا حرصت الجهات الرسمية 
في كثير من الدول اإلس��المية ومنه��ا مملكتنا الحبيبة على 
تجري��م هذا الفعل لما يعود بالضرر على المرأة أواًل والجنين 

أيضًا، والنبي صلى اهلل عليه وسلم يقول: ال ضرر وال ضرار.
فالض��رر ي��زال ف��ي ش��ريعتنا وال يقر أب��دًا، وه��ذا يعد من 

محاس��ن الشريعة اإلسالمية. وقد قال اهلل تعالى عن النفس 
المعصومة »ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعًا«. وأردف: 
هنا أيضًا ننبه على ع��دم التعامل مع الجهات غير المرخصة 
داخلي��ة كانت أو خارجية الس��تجالب عقاقير اإلجهاض والتي 
يلجأ إليها لألس��ف بعض النساء لجهلهن بالحكم الشرعي أو 
لمعرفتهن ولكن قد يتس��اهلن في ذل��ك. وينبغي أن يعلم 
بأن ه��ذا الفعل مخالف لما أمر به اهلل م��ن طاعة ولي األمر 
الذي أوكل إليه ش��رعًا رعاية شؤون الناس والنظر إليها على 

ما تقتضيه المصلحة وفق الشرع والقواعد المرعية. د. أحمد الدعيس

 شيرين الغزالي: الحسابات غير المرخصة
المروجة لحبوب اإلجهاض مخالفة للقانون

قالت المحامية شيرين الغزالي إن الحسابات غير المرخصة التي 
ت��روج لحبوب اإلجهاض تعتبر مخالفة صريحة للقانون مؤكدة 
أن الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية مستمرة 
في مراقبة وسائل التواصل االجتماعي التي تقوم ببيع األدوية 
عبرها فيما يتم تحويل حاالت إلى مكافحة الجرائم اإللكترونية، 
وسيتم تحويل كل من يروج لهذه الحبوب للنيابة لمزاولة مهنة 
الصيدل��ة بدون ترخيص أو بي��ع أدوية غير مرخصة، محذرة من 

التعام��ل مع هذه المواقع أو الش��راء منه��ا الن هذه األدوية لم 
تخضع لرقاب��ة الهيئة وغي��ر معروف مصدرها وه��ي بالتأكيد 

مهربة وقد تكون مقلدة.
ونوهت إلى أنه المفترض أن يش��دد القانون العقوبة السالبة 
للحرية فمدة 3 أش��هر أعتقد بأنها ليس��ت رادعًا لمن تسول له 
نفس��ه بي��ع مواد طبية غير مرخصة س��واء ع��ن طريق صيدلية 
أو حتى ع��ن طريق مواقع التواصل االجتماع��ي من قبل الجهة 

المختصة خاصة ظل انتش��ار الحس��ابات التي تروج وتبيع مثل 
ه��ذه المنتجات غي��ر المرخصة منها على س��بيل المثال حبوب 
اإلجه��اض. وأك��دت أن اإلجه��اض يع��د م��ن جرائ��م االعتداء 
عل��ى الحق في الحي��اة وغالبًا ما يكون المقص��ود بها إنهاء حق 
الجنين في الحياة المستقبلية الفتة إلى أننه نظرًا للعقاب على 
اإلجهاض فإنه يتم سرا ودون مراعاة للقواعد الطبية المطلوبة 
شيرين الغزالياألمر الذي يترتب عليه مضار جسيمة لألم وربما يؤدي بحياتها.
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فعاليات لـ                 : اإلجهاض محرم 
شرعًا وقانونًا إال عند الضرورة القصوى

هدى عبدالحميد  «

حذر مس��ؤولون في المجال الصحي ورجال دين ومحامون، من خطورة عمليات 
اإلجهاض من الناحية الصحية عمومًا، مشيرين إلى أنها مجرمة شرعًا وقانونًا 
إال ف��ي حاالت الض��رورة القصوى، كأن يش��كل الجنين خطرًا جدي��ًا على حياة 

الحامل مالم تلج فيه الروح.
وأضاف��وا ل�»الوطن«، أن حس��ابات التواص��ل االجتماعي غي��ر المرخصة التي 
ت��روج لحبوب ومنتجات اإلجهاض تعتبر مخالف��ة صريحة للقانون، موضحين 
أن اس��تخدام األدوي��ة للتخلص م��ن الحمل غير المرغوب ب��ه يعتبر من قبيل 
قتل النف��س المحرمة، وخصوصًا إذا كانت هناك روح ف��ي الجنين ولولي الدم 
المطالبة الش��رعية والقانونية بحقه. وحذرت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن 

والخدمات الصحية من خطورة ش��راء األدوية والمستحضرات الصيدالنية عبر 
المواق��ع اإللكتروني��ة غير المرخصة، لما ينطوي على ذل��ك من خطورة كبيرة 

على المتعاملين مع هذه المواقع.
وفيما أكد الش��يخ الدكتور عبدالمجيد العصفور، أنه ال يجوز اإلجهاض ش��رعًا 
إال في حالة أن يش��كل الجنين خط��رًا جديًا على حياة الحامل، وقبل أن تلج فيه 
الروح، أيده إمام وخطيب األوقاف السنية الدكتور أحمد الدعيس، حيث أشار إلى 

أنه ال يجوز إجهاض الجنين بعد نفخ الروح فيه باتفاق العلماء.
من جانب آخر، أكدت المحامية ش��يرين الغزالي، أن اإلجهاض يعد من جرائم 
االعت��داء على الحق في الحياة وغالبًا ما يك��ون المقصود به إنهاء حق الجنين 

في الحياة المستقبلية.
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»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

أسماء عبداهلل
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»آركابيتا« تحقق نموًا قويًا وتستثمر أكثر 
من 250 مليون دوالر العام المالي 2019

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

 مجلس الوزراء: 3.24 مليار دينار إجمالي 
الناتج المحلي اإلجمالي بالربع الثاني

اطل��ع مجلس ال��وزراء، برئاس��ة صاحب الس��مو 
الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس 
ال��وزراء، وبحضور صاحب الس��مو الملكي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد 
األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء، خالل 

الجلسة االعتيادية أمس، على التقرير االقتصادي 
الفصلي لمملك��ة البحرين للربع الثاني من العام 

الجاري 2019، المرفوع من وزارة »المالية«.
وبينت مؤش��رات األداء أن االقتصاد نما بنس��بة 
3.4% مقارنة بالرب��ع األول من عام 2019، وقدر 

النات��ج المحلي اإلجمال��ي الحقيق��ي بنحو 3.24 
مليار دينار. وسجل القطاع غير النفطي نسبة نمو 
بلغت 1.2% باألس��عار الثابتة خ��الل الربع الثاني 
مقارنة بنفس الفترة م��ن العام الماضي 2018، 

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

وزير »المالية«: مباشرة العمل على إنشاء 
صندوق للسيولة بـ100 مليون دينار

أكد وزير المالية واالقتصاد الوطني الش��يخ سلمان بن خليفة آل خليفة، 
مباش��رة العمل على إنش��اء صندوق للس��يولة بحجم 100 مليون دينار 
بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة بهدف إعادة هيكلة االلتزامات المالية 

لشركات القطاع الخاص في المملكة.
وأك��د أن الوزارة قامت وبالتنس��يق م��ع الجهات ذات العالقة بمباش��رة 
العمل على هذا التكلي��ف ووضعه موضع التنفيذ، تنفيذًا لتكليف صاحب 
الس��مو الملكي ول��ي العهد نائب القائ��د األعلى النائ��ب األول لرئيس 

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

»الخدمة المدنية« لـ                : 
تطبيق »العمل من المنزل« نوفمبر 

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

السياس��ات  إدارة  كش��ف مدير 
وشؤون اللوائح بديوان الخدمة 
المدني��ة س��عد النفيع��ي ع��ن 
تطبي��ق مش��روع »العم��ل من 

المنزل« نوفمبر المقبل.
وأك��د النفيع��ي ل�»الوطن« أن 
الفت��رة التجريبي��ة الت��ي تمتد 
لشهرين ستشمل 200 موظف 
كحد أقصى ضمن 83 مس��مى 

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي
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»الوطن« ترصد إعالنًا عبر مواقع التواصل لبيع حبوب اإلجهاض

 »المهن الصحية« تحذر من خطورة 
شراء األدوية والمستحضرات عبر اإلنترنت

ح��ذرت الهيئ��ة الوطني��ة لتنظي��م المه��ن والخدمات 
الصحية المواطنين والمقيمين من خطورة شراء األدوية 
والمس��تحضرات الصيدالنية عب��ر المواقع اإللكترونية، 
حي��ث إّن ال��دواء المص��رح ل��ه للبي��ع عبر نق��اط البيع 
الرسمية المعتمدة عبر الصيدليات والوكالء المحليين، 
وه��ي الطريق��ة الوحي��دة الت��ي تضم��ن التأك��د من 
مأمونية وجودة الدواء، وأنه يمر عبر الجهة الرقابية في 
المملكة، من خالل الوثائق التي يقدمها الوكيل حسب 
اإلجراءات التي نظمه��ا القانون. فالترخيص لدخول أي 
دواء للبحرين يمر عبر تدقيق يش��مل ش��هادات الجودة 

والتصني��ع والثبات وفحص المكونات والنش��رة الطبية 
وغيرها من المس��تندات التي يج��ب أن يقدمها الوكيل 
للحص��ول على تس��جيل وترخيص للدواء ف��ي المملكة 

وينطبق ذلك على المكمالت الغذائية.
جاء ذلك ردًا على ما تم رصده من قبل جريدة »الوطن« 
إلعالن مت��داول على أح��د مواقع التواص��ل االجتماعي 
للترويج لحبوب إجهاض وإمكانية التوصيل لدول الخليج 
والجدي��ر بالذكر أنه قد ت��م التحقق من قب��ل الجرائم 
اإللكتروني��ة وتبين أنه خارج البحرين وال يوجد وس��يط 
محل��ي وتم تبلي��غ الدولة التي صدر منه��ا اإلعالن من 

جهتهم.
ونوهت الهيئة إلى أن ش��راء األدوي��ة من هذه المواقع 
ينط��وي على خط��ورة كبيرة عل��ى المتعاملين مع هذه 
المواق��ع، من خ��الل احتمالي��ة أن يكون ال��دواء مزورًا 
أو مغشوش��ًا أو متدني الج��ودة، مؤك��دة أّن كثيرًا من 
المواقع التي تعرض هذه األدوية تكون خارج المملكة، 
وبحس��ب قانون الصيدل��ة فإنه ال يجوز بي��ع دواء دون 
موافق��ة الهيئة، غير أّن معظم ما ينش��ر من أدوية غير 
مرخصة أو معتمدة في البحرين مما يبعدها عن قنوات 
الرقابة وضمان الجودة حس��ب المعايي��ر المطبقة في 

المملكة.
كما أشارت الهيئة إلى التعاون الوثيق بينها وبين إدارة 
مكافح��ة الجرائم اإللكترونية حيث يت��م التبليغ عن أي 
موقع س��واء داخل أو خ��ارج المملكة التخ��اذ اإلجراءات 

القانونية بشأنه.
ونصحت الهيئة المستهلكين بشراء األدوية من المكان 
المرخ��ص لبيعها عبر الوكالء المحليين، ألن ذلك يمثل 
الضمان الوحي��د للتأكد من خضوعه للتدقيق والرقابة 
لضم��ان جودت��ه وصالحيته وأن��ه دواء أصل��ي وصالح 

لالستخدام.

عمليات اإلجهاض في الخليج غير مصرح بها قانونًا وشرعًا

 فرح النعيمي: تبعات صحية خطيرة
لإلجهاض باألدوية بينها خسارة الرحم

النس��اء والوالدة  أكدت استشارية 
النعيمي  الدكتورة ف��رح  والعق��م 
إيمانها بحق كل امرأة في التمتع 
بحمل سليم والحفاظ على طفلها 
وحقها في الوالدة بطريقة سليمة، 
وكذلك في حق المرأة في أن تمنع 
الحمل أو تحصل على حمل، الفتة 
إل��ى أن الس��يدات الالتي ال يرغبن 
في حمل لهم الحق في اس��تخدام 
وس��ائل منع الحمل فقد وفر العلم 
الحديث لنا وس��ائل لمن��ع الحمل 
سواء وس��ائل يمكن اس��تخدامها 

من قبل الزوجة أو الزوج.
وأضافت أن الحم��ل غير المرغوب 
فيه هو أمر ش��ائع في جميع أنحاء 
العال��م وتلج��أ الس��يدات ألخذ أو 
اس��تخدام م��واد غير مص��رح بها 
قانونًا ف��ي المملكة للتخلص منه 
وهذا له تبعات صحية واجتماعية 
ومادية، مش��يرة إلى أن األشخاص 

الذي��ن يروج��ون لتوفي��ر حب��وب 
لإلجه��اض عليه��م أن يعلموا أن 
عملية اإلجهاض حت��ى في الدول 
المصرح به��ا باإلجهاض يجب أن 
تت��م تحت إش��راف طب��ي وتكون 
في عيادات خاصة وبمستش��فيات 

إش��راف  تح��ت  وتك��ون  معين��ة 
الطبيب المختص والطاقم الطبي. 
وش��ددت عل��ى أن »أخ��ذ أي مادة 
تسبب اإلجهاض له تبعات صحية 
جس��يمة إذ إن الحبوب التي تجلب 
ع��ن طريق النت وتباع قد تس��بب 
ارتف��اع ضغ��ط ال��دم وعج��ز في 
القلب، وعج��ز في التنفس، ونزيف 
ح��اد، وانفج��ار الرحم، وق��د تبقى 
بقاي��ا م��ن المش��يمة عالقة في 
الرحم ت��ؤدي الى نزيف والتهابات 
وق��د تكون نتيجته��ا وخيمة فقد 
ت��ؤدي إلى خس��ارة الرح��م، ومن 
األع��راض الجانبية له��ذه الحبوب 
اإلسهال والقيء وارتفاع الحرارة«، 
ناصح��ة بع��دم أخ��ذ أي وس��يلة 
لإلجهاض س��واء كانت عن طريق 
النت أو عن طريق الوسطاء الذين 

يحصلون على مبالغ طائلة.
وأضاف��ت: »إن عمليات اإلجهاض 

في مملكة البحري��ن ودول الخليج 
غي��ر مس��موح بإجرائه��ا قانون��ًا 
وشرعًا والطبيب المتورط والمركز 
يخضع��ون  والمريض��ة  الطب��ي 
لطائل��ة القانون عن��د القيام بها، 
وننص��ح الجمي��ع بتوخ��ي الح��ذر 
وااللتزام بالقوانين والتش��ريعات 
التي تم تش��ريعها حفظًا لألرواح 
وحفاظ��ًا لوحدة األس��رة والصورة 
المش��رقة للمجتمع الذي نس��عى 
إلي��ه«، مؤكدة أنه ف��ي حالة عدم 
الرغب��ة ف��ي اإلنجاب يك��ون ذلك 
من خ��الل الحرص على اس��تخدام 
موان��ع الحمل والتخطيط بطريقة 
طبية وصحية مع استش��ارة طبيب 
وليس باستش��ارة زميلة أو اللجوء 
إلى النت وغيرها م��ن األمور التي 
تخال��ف المس��ار الصحي الس��ليم 
ال��ذي يض��ر بصح��ة األم ويض��ر 

باألسرة والمجتمع.

د. فرح النعيمي

 العصفور: من يقوم بعملية 
اإلجهاض يتحمل الدية والكفارة

الدكت��ور  الش��يخ  ق��ال 
عبدالمجي��د العصف��ور ال 
يج��وز اإلجه��اض ش��رعًا 
إال ف��ي حال��ة أن يش��كل 
الجني��ن خط��رًا جديًا على 
حياة الحامل، وقبل أن تلج 
فيه الروح، أي قبل إكمال 
الجنين الش��هر الرابع، أما 
بعد ذلك فال يجوز مطلقًا، 
يق��وم  م��ن  ويتحم��ل 
بعملي��ة اإلجهاض الدية 
والكف��ارة حتى لو إذن له 

الولي أو المرأة الحامل.
وأردف د. العصف��ور: »هذا بالنس��بة لعملية اإلجهاض، أما 
تن��اول أي نوع م��ن الدواء دون مراجع��ة الطبيب المختص 
فيعد أض��رارًا بالنفس ال يج��وز القيام به ش��رعا، وتتحمل 
الم��رأة التي حينئذ تبعات ما يحدث له��ا، والتي منها قتل 
نف��س محترم��ة إذا ولجت ف��ي الجنين ال��روح، ولولي الدم 

المطالبة الشرعية والقانونية بحقه.

الشيخ د. مجيد العصفور

جواز اإلجهاض في األربعين األولى إذا شكل الحمل خطرًا على األم

الدعيس: البحرين تجرم اإلجهاض للضرر على المرأة والجنين
ق��ال إمام وخطيب األوقاف الس��نية والمحاض��ر في المعاهد 
الش��رعية ف��ي وزارة الع��دل والش��ؤون اإلس��المية د. أحمد 
الدعيس إنه ينبغي أن يعلم أن الجنين بعد نفخ الروح فيه ال 
يجوز إجهاضه باتفاق العلم��اء، أما قبل ذلك فالقول بالجواز 
ف��ي األربعين األولى إذا كان هناك ع��ذر ومصلحة هو الراجح 
كمرض أو كان يشق على المرأة الحمل وقد يجهدها أو يفاقم 
من مرضها. وأردف د. الدعيس وأما عن حكم إسقاط الجنين 
من غي��ر عذر وال مصلحة مرجوة من ذلك فالمتجه المنع من 
ذلك والنبي صلى اهلل عليه وسلم حثنا على التكاثر والتناسل 

حيث قال: تكاثروا تناسلوا فإني مكاثر بكم األمم يوم القيامة. 
وأشار إلى أن بعض النساء قد تلجأ الستعمال بعض العقاقير 
الطبية إلسقاط الجنين من غير عذر وال مصلحة فهذا ال يجوز 
ويش��تد المنع عند النفخ في الروح بعد أربعة أش��هر التفاق 
العلماء على حرمته. وأضاف: ولهذا حرصت الجهات الرسمية 
في كثير من الدول اإلس��المية ومنه��ا مملكتنا الحبيبة على 
تجري��م هذا الفعل لما يعود بالضرر على المرأة أواًل والجنين 

أيضًا، والنبي صلى اهلل عليه وسلم يقول: ال ضرر وال ضرار.
فالض��رر ي��زال ف��ي ش��ريعتنا وال يقر أب��دًا، وه��ذا يعد من 

محاس��ن الشريعة اإلسالمية. وقد قال اهلل تعالى عن النفس 
المعصومة »ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعًا«. وأردف: 
هنا أيضًا ننبه على ع��دم التعامل مع الجهات غير المرخصة 
داخلي��ة كانت أو خارجية الس��تجالب عقاقير اإلجهاض والتي 
يلجأ إليها لألس��ف بعض النساء لجهلهن بالحكم الشرعي أو 
لمعرفتهن ولكن قد يتس��اهلن في ذل��ك. وينبغي أن يعلم 
بأن ه��ذا الفعل مخالف لما أمر به اهلل م��ن طاعة ولي األمر 
الذي أوكل إليه ش��رعًا رعاية شؤون الناس والنظر إليها على 

ما تقتضيه المصلحة وفق الشرع والقواعد المرعية. د. أحمد الدعيس

 شيرين الغزالي: الحسابات غير المرخصة
المروجة لحبوب اإلجهاض مخالفة للقانون

قالت المحامية شيرين الغزالي إن الحسابات غير المرخصة التي 
ت��روج لحبوب اإلجهاض تعتبر مخالفة صريحة للقانون مؤكدة 
أن الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية مستمرة 
في مراقبة وسائل التواصل االجتماعي التي تقوم ببيع األدوية 
عبرها فيما يتم تحويل حاالت إلى مكافحة الجرائم اإللكترونية، 
وسيتم تحويل كل من يروج لهذه الحبوب للنيابة لمزاولة مهنة 
الصيدل��ة بدون ترخيص أو بي��ع أدوية غير مرخصة، محذرة من 

التعام��ل مع هذه المواقع أو الش��راء منه��ا الن هذه األدوية لم 
تخضع لرقاب��ة الهيئة وغي��ر معروف مصدرها وه��ي بالتأكيد 

مهربة وقد تكون مقلدة.
ونوهت إلى أنه المفترض أن يش��دد القانون العقوبة السالبة 
للحرية فمدة 3 أش��هر أعتقد بأنها ليس��ت رادعًا لمن تسول له 
نفس��ه بي��ع مواد طبية غير مرخصة س��واء ع��ن طريق صيدلية 
أو حتى ع��ن طريق مواقع التواصل االجتماع��ي من قبل الجهة 

المختصة خاصة ظل انتش��ار الحس��ابات التي تروج وتبيع مثل 
ه��ذه المنتجات غي��ر المرخصة منها على س��بيل المثال حبوب 
اإلجه��اض. وأك��دت أن اإلجه��اض يع��د م��ن جرائ��م االعتداء 
عل��ى الحق في الحي��اة وغالبًا ما يكون المقص��ود بها إنهاء حق 
الجنين في الحياة المستقبلية الفتة إلى أننه نظرًا للعقاب على 
اإلجهاض فإنه يتم سرا ودون مراعاة للقواعد الطبية المطلوبة 
شيرين الغزالياألمر الذي يترتب عليه مضار جسيمة لألم وربما يؤدي بحياتها.
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فعاليات لـ                 : اإلجهاض محرم 
شرعًا وقانونًا إال عند الضرورة القصوى

هدى عبدالحميد  «

حذر مس��ؤولون في المجال الصحي ورجال دين ومحامون، من خطورة عمليات 
اإلجهاض من الناحية الصحية عمومًا، مشيرين إلى أنها مجرمة شرعًا وقانونًا 
إال ف��ي حاالت الض��رورة القصوى، كأن يش��كل الجنين خطرًا جدي��ًا على حياة 

الحامل مالم تلج فيه الروح.
وأضاف��وا ل�»الوطن«، أن حس��ابات التواص��ل االجتماعي غي��ر المرخصة التي 
ت��روج لحبوب ومنتجات اإلجهاض تعتبر مخالف��ة صريحة للقانون، موضحين 
أن اس��تخدام األدوي��ة للتخلص م��ن الحمل غير المرغوب ب��ه يعتبر من قبيل 
قتل النف��س المحرمة، وخصوصًا إذا كانت هناك روح ف��ي الجنين ولولي الدم 
المطالبة الش��رعية والقانونية بحقه. وحذرت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن 

والخدمات الصحية من خطورة ش��راء األدوية والمستحضرات الصيدالنية عبر 
المواق��ع اإللكتروني��ة غير المرخصة، لما ينطوي على ذل��ك من خطورة كبيرة 

على المتعاملين مع هذه المواقع.
وفيما أكد الش��يخ الدكتور عبدالمجيد العصفور، أنه ال يجوز اإلجهاض ش��رعًا 
إال في حالة أن يش��كل الجنين خط��رًا جديًا على حياة الحامل، وقبل أن تلج فيه 
الروح، أيده إمام وخطيب األوقاف السنية الدكتور أحمد الدعيس، حيث أشار إلى 

أنه ال يجوز إجهاض الجنين بعد نفخ الروح فيه باتفاق العلماء.
من جانب آخر، أكدت المحامية ش��يرين الغزالي، أن اإلجهاض يعد من جرائم 
االعت��داء على الحق في الحياة وغالبًا ما يك��ون المقصود به إنهاء حق الجنين 
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»الوطن« ترصد إعالنًا عبر مواقع التواصل لبيع حبوب اإلجهاض

 »المهن الصحية« تحذر من خطورة 
شراء األدوية والمستحضرات عبر اإلنترنت

ح��ذرت الهيئ��ة الوطني��ة لتنظي��م المه��ن والخدمات 
الصحية المواطنين والمقيمين من خطورة شراء األدوية 
والمس��تحضرات الصيدالنية عب��ر المواقع اإللكترونية، 
حي��ث إّن ال��دواء المص��رح ل��ه للبي��ع عبر نق��اط البيع 
الرسمية المعتمدة عبر الصيدليات والوكالء المحليين، 
وه��ي الطريق��ة الوحي��دة الت��ي تضم��ن التأك��د من 
مأمونية وجودة الدواء، وأنه يمر عبر الجهة الرقابية في 
المملكة، من خالل الوثائق التي يقدمها الوكيل حسب 
اإلجراءات التي نظمه��ا القانون. فالترخيص لدخول أي 
دواء للبحرين يمر عبر تدقيق يش��مل ش��هادات الجودة 

والتصني��ع والثبات وفحص المكونات والنش��رة الطبية 
وغيرها من المس��تندات التي يج��ب أن يقدمها الوكيل 
للحص��ول على تس��جيل وترخيص للدواء ف��ي المملكة 

وينطبق ذلك على المكمالت الغذائية.
جاء ذلك ردًا على ما تم رصده من قبل جريدة »الوطن« 
إلعالن مت��داول على أح��د مواقع التواص��ل االجتماعي 
للترويج لحبوب إجهاض وإمكانية التوصيل لدول الخليج 
والجدي��ر بالذكر أنه قد ت��م التحقق من قب��ل الجرائم 
اإللكتروني��ة وتبين أنه خارج البحرين وال يوجد وس��يط 
محل��ي وتم تبلي��غ الدولة التي صدر منه��ا اإلعالن من 

جهتهم.
ونوهت الهيئة إلى أن ش��راء األدوي��ة من هذه المواقع 
ينط��وي على خط��ورة كبيرة عل��ى المتعاملين مع هذه 
المواق��ع، من خ��الل احتمالي��ة أن يكون ال��دواء مزورًا 
أو مغشوش��ًا أو متدني الج��ودة، مؤك��دة أّن كثيرًا من 
المواقع التي تعرض هذه األدوية تكون خارج المملكة، 
وبحس��ب قانون الصيدل��ة فإنه ال يجوز بي��ع دواء دون 
موافق��ة الهيئة، غير أّن معظم ما ينش��ر من أدوية غير 
مرخصة أو معتمدة في البحرين مما يبعدها عن قنوات 
الرقابة وضمان الجودة حس��ب المعايي��ر المطبقة في 

المملكة.
كما أشارت الهيئة إلى التعاون الوثيق بينها وبين إدارة 
مكافح��ة الجرائم اإللكترونية حيث يت��م التبليغ عن أي 
موقع س��واء داخل أو خ��ارج المملكة التخ��اذ اإلجراءات 

القانونية بشأنه.
ونصحت الهيئة المستهلكين بشراء األدوية من المكان 
المرخ��ص لبيعها عبر الوكالء المحليين، ألن ذلك يمثل 
الضمان الوحي��د للتأكد من خضوعه للتدقيق والرقابة 
لضم��ان جودت��ه وصالحيته وأن��ه دواء أصل��ي وصالح 

لالستخدام.

عمليات اإلجهاض في الخليج غير مصرح بها قانونًا وشرعًا

 فرح النعيمي: تبعات صحية خطيرة
لإلجهاض باألدوية بينها خسارة الرحم

النس��اء والوالدة  أكدت استشارية 
النعيمي  الدكتورة ف��رح  والعق��م 
إيمانها بحق كل امرأة في التمتع 
بحمل سليم والحفاظ على طفلها 
وحقها في الوالدة بطريقة سليمة، 
وكذلك في حق المرأة في أن تمنع 
الحمل أو تحصل على حمل، الفتة 
إل��ى أن الس��يدات الالتي ال يرغبن 
في حمل لهم الحق في اس��تخدام 
وس��ائل منع الحمل فقد وفر العلم 
الحديث لنا وس��ائل لمن��ع الحمل 
سواء وس��ائل يمكن اس��تخدامها 

من قبل الزوجة أو الزوج.
وأضافت أن الحم��ل غير المرغوب 
فيه هو أمر ش��ائع في جميع أنحاء 
العال��م وتلج��أ الس��يدات ألخذ أو 
اس��تخدام م��واد غير مص��رح بها 
قانونًا ف��ي المملكة للتخلص منه 
وهذا له تبعات صحية واجتماعية 
ومادية، مش��يرة إلى أن األشخاص 

الذي��ن يروج��ون لتوفي��ر حب��وب 
لإلجه��اض عليه��م أن يعلموا أن 
عملية اإلجهاض حت��ى في الدول 
المصرح به��ا باإلجهاض يجب أن 
تت��م تحت إش��راف طب��ي وتكون 
في عيادات خاصة وبمستش��فيات 

إش��راف  تح��ت  وتك��ون  معين��ة 
الطبيب المختص والطاقم الطبي. 
وش��ددت عل��ى أن »أخ��ذ أي مادة 
تسبب اإلجهاض له تبعات صحية 
جس��يمة إذ إن الحبوب التي تجلب 
ع��ن طريق النت وتباع قد تس��بب 
ارتف��اع ضغ��ط ال��دم وعج��ز في 
القلب، وعج��ز في التنفس، ونزيف 
ح��اد، وانفج��ار الرحم، وق��د تبقى 
بقاي��ا م��ن المش��يمة عالقة في 
الرحم ت��ؤدي الى نزيف والتهابات 
وق��د تكون نتيجته��ا وخيمة فقد 
ت��ؤدي إلى خس��ارة الرح��م، ومن 
األع��راض الجانبية له��ذه الحبوب 
اإلسهال والقيء وارتفاع الحرارة«، 
ناصح��ة بع��دم أخ��ذ أي وس��يلة 
لإلجهاض س��واء كانت عن طريق 
النت أو عن طريق الوسطاء الذين 

يحصلون على مبالغ طائلة.
وأضاف��ت: »إن عمليات اإلجهاض 

في مملكة البحري��ن ودول الخليج 
غي��ر مس��موح بإجرائه��ا قانون��ًا 
وشرعًا والطبيب المتورط والمركز 
يخضع��ون  والمريض��ة  الطب��ي 
لطائل��ة القانون عن��د القيام بها، 
وننص��ح الجمي��ع بتوخ��ي الح��ذر 
وااللتزام بالقوانين والتش��ريعات 
التي تم تش��ريعها حفظًا لألرواح 
وحفاظ��ًا لوحدة األس��رة والصورة 
المش��رقة للمجتمع الذي نس��عى 
إلي��ه«، مؤكدة أنه ف��ي حالة عدم 
الرغب��ة ف��ي اإلنجاب يك��ون ذلك 
من خ��الل الحرص على اس��تخدام 
موان��ع الحمل والتخطيط بطريقة 
طبية وصحية مع استش��ارة طبيب 
وليس باستش��ارة زميلة أو اللجوء 
إلى النت وغيرها م��ن األمور التي 
تخال��ف المس��ار الصحي الس��ليم 
ال��ذي يض��ر بصح��ة األم ويض��ر 

باألسرة والمجتمع.

د. فرح النعيمي

 العصفور: من يقوم بعملية 
اإلجهاض يتحمل الدية والكفارة

الدكت��ور  الش��يخ  ق��ال 
عبدالمجي��د العصف��ور ال 
يج��وز اإلجه��اض ش��رعًا 
إال ف��ي حال��ة أن يش��كل 
الجني��ن خط��رًا جديًا على 
حياة الحامل، وقبل أن تلج 
فيه الروح، أي قبل إكمال 
الجنين الش��هر الرابع، أما 
بعد ذلك فال يجوز مطلقًا، 
يق��وم  م��ن  ويتحم��ل 
بعملي��ة اإلجهاض الدية 
والكف��ارة حتى لو إذن له 

الولي أو المرأة الحامل.
وأردف د. العصف��ور: »هذا بالنس��بة لعملية اإلجهاض، أما 
تن��اول أي نوع م��ن الدواء دون مراجع��ة الطبيب المختص 
فيعد أض��رارًا بالنفس ال يج��وز القيام به ش��رعا، وتتحمل 
الم��رأة التي حينئذ تبعات ما يحدث له��ا، والتي منها قتل 
نف��س محترم��ة إذا ولجت ف��ي الجنين ال��روح، ولولي الدم 

المطالبة الشرعية والقانونية بحقه.

الشيخ د. مجيد العصفور

جواز اإلجهاض في األربعين األولى إذا شكل الحمل خطرًا على األم

الدعيس: البحرين تجرم اإلجهاض للضرر على المرأة والجنين
ق��ال إمام وخطيب األوقاف الس��نية والمحاض��ر في المعاهد 
الش��رعية ف��ي وزارة الع��دل والش��ؤون اإلس��المية د. أحمد 
الدعيس إنه ينبغي أن يعلم أن الجنين بعد نفخ الروح فيه ال 
يجوز إجهاضه باتفاق العلم��اء، أما قبل ذلك فالقول بالجواز 
ف��ي األربعين األولى إذا كان هناك ع��ذر ومصلحة هو الراجح 
كمرض أو كان يشق على المرأة الحمل وقد يجهدها أو يفاقم 
من مرضها. وأردف د. الدعيس وأما عن حكم إسقاط الجنين 
من غي��ر عذر وال مصلحة مرجوة من ذلك فالمتجه المنع من 
ذلك والنبي صلى اهلل عليه وسلم حثنا على التكاثر والتناسل 

حيث قال: تكاثروا تناسلوا فإني مكاثر بكم األمم يوم القيامة. 
وأشار إلى أن بعض النساء قد تلجأ الستعمال بعض العقاقير 
الطبية إلسقاط الجنين من غير عذر وال مصلحة فهذا ال يجوز 
ويش��تد المنع عند النفخ في الروح بعد أربعة أش��هر التفاق 
العلماء على حرمته. وأضاف: ولهذا حرصت الجهات الرسمية 
في كثير من الدول اإلس��المية ومنه��ا مملكتنا الحبيبة على 
تجري��م هذا الفعل لما يعود بالضرر على المرأة أواًل والجنين 

أيضًا، والنبي صلى اهلل عليه وسلم يقول: ال ضرر وال ضرار.
فالض��رر ي��زال ف��ي ش��ريعتنا وال يقر أب��دًا، وه��ذا يعد من 

محاس��ن الشريعة اإلسالمية. وقد قال اهلل تعالى عن النفس 
المعصومة »ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعًا«. وأردف: 
هنا أيضًا ننبه على ع��دم التعامل مع الجهات غير المرخصة 
داخلي��ة كانت أو خارجية الس��تجالب عقاقير اإلجهاض والتي 
يلجأ إليها لألس��ف بعض النساء لجهلهن بالحكم الشرعي أو 
لمعرفتهن ولكن قد يتس��اهلن في ذل��ك. وينبغي أن يعلم 
بأن ه��ذا الفعل مخالف لما أمر به اهلل م��ن طاعة ولي األمر 
الذي أوكل إليه ش��رعًا رعاية شؤون الناس والنظر إليها على 

ما تقتضيه المصلحة وفق الشرع والقواعد المرعية. د. أحمد الدعيس

 شيرين الغزالي: الحسابات غير المرخصة
المروجة لحبوب اإلجهاض مخالفة للقانون

قالت المحامية شيرين الغزالي إن الحسابات غير المرخصة التي 
ت��روج لحبوب اإلجهاض تعتبر مخالفة صريحة للقانون مؤكدة 
أن الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية مستمرة 
في مراقبة وسائل التواصل االجتماعي التي تقوم ببيع األدوية 
عبرها فيما يتم تحويل حاالت إلى مكافحة الجرائم اإللكترونية، 
وسيتم تحويل كل من يروج لهذه الحبوب للنيابة لمزاولة مهنة 
الصيدل��ة بدون ترخيص أو بي��ع أدوية غير مرخصة، محذرة من 

التعام��ل مع هذه المواقع أو الش��راء منه��ا الن هذه األدوية لم 
تخضع لرقاب��ة الهيئة وغي��ر معروف مصدرها وه��ي بالتأكيد 

مهربة وقد تكون مقلدة.
ونوهت إلى أنه المفترض أن يش��دد القانون العقوبة السالبة 
للحرية فمدة 3 أش��هر أعتقد بأنها ليس��ت رادعًا لمن تسول له 
نفس��ه بي��ع مواد طبية غير مرخصة س��واء ع��ن طريق صيدلية 
أو حتى ع��ن طريق مواقع التواصل االجتماع��ي من قبل الجهة 

المختصة خاصة ظل انتش��ار الحس��ابات التي تروج وتبيع مثل 
ه��ذه المنتجات غي��ر المرخصة منها على س��بيل المثال حبوب 
اإلجه��اض. وأك��دت أن اإلجه��اض يع��د م��ن جرائ��م االعتداء 
عل��ى الحق في الحي��اة وغالبًا ما يكون المقص��ود بها إنهاء حق 
الجنين في الحياة المستقبلية الفتة إلى أننه نظرًا للعقاب على 
اإلجهاض فإنه يتم سرا ودون مراعاة للقواعد الطبية المطلوبة 
شيرين الغزالياألمر الذي يترتب عليه مضار جسيمة لألم وربما يؤدي بحياتها.
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فعاليات لـ                 : اإلجهاض محرم 
شرعًا وقانونًا إال عند الضرورة القصوى

هدى عبدالحميد  «

حذر مس��ؤولون في المجال الصحي ورجال دين ومحامون، من خطورة عمليات 
اإلجهاض من الناحية الصحية عمومًا، مشيرين إلى أنها مجرمة شرعًا وقانونًا 
إال ف��ي حاالت الض��رورة القصوى، كأن يش��كل الجنين خطرًا جدي��ًا على حياة 

الحامل مالم تلج فيه الروح.
وأضاف��وا ل�»الوطن«، أن حس��ابات التواص��ل االجتماعي غي��ر المرخصة التي 
ت��روج لحبوب ومنتجات اإلجهاض تعتبر مخالف��ة صريحة للقانون، موضحين 
أن اس��تخدام األدوي��ة للتخلص م��ن الحمل غير المرغوب ب��ه يعتبر من قبيل 
قتل النف��س المحرمة، وخصوصًا إذا كانت هناك روح ف��ي الجنين ولولي الدم 
المطالبة الش��رعية والقانونية بحقه. وحذرت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن 

والخدمات الصحية من خطورة ش��راء األدوية والمستحضرات الصيدالنية عبر 
المواق��ع اإللكتروني��ة غير المرخصة، لما ينطوي على ذل��ك من خطورة كبيرة 

على المتعاملين مع هذه المواقع.
وفيما أكد الش��يخ الدكتور عبدالمجيد العصفور، أنه ال يجوز اإلجهاض ش��رعًا 
إال في حالة أن يش��كل الجنين خط��رًا جديًا على حياة الحامل، وقبل أن تلج فيه 
الروح، أيده إمام وخطيب األوقاف السنية الدكتور أحمد الدعيس، حيث أشار إلى 

أنه ال يجوز إجهاض الجنين بعد نفخ الروح فيه باتفاق العلماء.
من جانب آخر، أكدت المحامية ش��يرين الغزالي، أن اإلجهاض يعد من جرائم 
االعت��داء على الحق في الحياة وغالبًا ما يك��ون المقصود به إنهاء حق الجنين 

في الحياة المستقبلية.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/01/13/watan-20220113.pdf?1642047906
https://alwatannews.net/article/984785
https://alwatannews.net/article/984787
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»آركابيتا« تحقق نموًا قويًا وتستثمر أكثر 
من 250 مليون دوالر العام المالي 2019

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

 مجلس الوزراء: 3.24 مليار دينار إجمالي 
الناتج المحلي اإلجمالي بالربع الثاني

اطل��ع مجلس ال��وزراء، برئاس��ة صاحب الس��مو 
الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس 
ال��وزراء، وبحضور صاحب الس��مو الملكي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد 
األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء، خالل 

الجلسة االعتيادية أمس، على التقرير االقتصادي 
الفصلي لمملك��ة البحرين للربع الثاني من العام 

الجاري 2019، المرفوع من وزارة »المالية«.
وبينت مؤش��رات األداء أن االقتصاد نما بنس��بة 
3.4% مقارنة بالرب��ع األول من عام 2019، وقدر 

النات��ج المحلي اإلجمال��ي الحقيق��ي بنحو 3.24 
مليار دينار. وسجل القطاع غير النفطي نسبة نمو 
بلغت 1.2% باألس��عار الثابتة خ��الل الربع الثاني 
مقارنة بنفس الفترة م��ن العام الماضي 2018، 

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

وزير »المالية«: مباشرة العمل على إنشاء 
صندوق للسيولة بـ100 مليون دينار

أكد وزير المالية واالقتصاد الوطني الش��يخ سلمان بن خليفة آل خليفة، 
مباش��رة العمل على إنش��اء صندوق للس��يولة بحجم 100 مليون دينار 
بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة بهدف إعادة هيكلة االلتزامات المالية 

لشركات القطاع الخاص في المملكة.
وأك��د أن الوزارة قامت وبالتنس��يق م��ع الجهات ذات العالقة بمباش��رة 
العمل على هذا التكلي��ف ووضعه موضع التنفيذ، تنفيذًا لتكليف صاحب 
الس��مو الملكي ول��ي العهد نائب القائ��د األعلى النائ��ب األول لرئيس 

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

»الخدمة المدنية« لـ                : 
تطبيق »العمل من المنزل« نوفمبر 

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

السياس��ات  إدارة  كش��ف مدير 
وشؤون اللوائح بديوان الخدمة 
المدني��ة س��عد النفيع��ي ع��ن 
تطبي��ق مش��روع »العم��ل من 

المنزل« نوفمبر المقبل.
وأك��د النفيع��ي ل�»الوطن« أن 
الفت��رة التجريبي��ة الت��ي تمتد 
لشهرين ستشمل 200 موظف 
كحد أقصى ضمن 83 مس��مى 

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي
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»الوطن« ترصد إعالنًا عبر مواقع التواصل لبيع حبوب اإلجهاض

 »المهن الصحية« تحذر من خطورة 
شراء األدوية والمستحضرات عبر اإلنترنت

ح��ذرت الهيئ��ة الوطني��ة لتنظي��م المه��ن والخدمات 
الصحية المواطنين والمقيمين من خطورة شراء األدوية 
والمس��تحضرات الصيدالنية عب��ر المواقع اإللكترونية، 
حي��ث إّن ال��دواء المص��رح ل��ه للبي��ع عبر نق��اط البيع 
الرسمية المعتمدة عبر الصيدليات والوكالء المحليين، 
وه��ي الطريق��ة الوحي��دة الت��ي تضم��ن التأك��د من 
مأمونية وجودة الدواء، وأنه يمر عبر الجهة الرقابية في 
المملكة، من خالل الوثائق التي يقدمها الوكيل حسب 
اإلجراءات التي نظمه��ا القانون. فالترخيص لدخول أي 
دواء للبحرين يمر عبر تدقيق يش��مل ش��هادات الجودة 

والتصني��ع والثبات وفحص المكونات والنش��رة الطبية 
وغيرها من المس��تندات التي يج��ب أن يقدمها الوكيل 
للحص��ول على تس��جيل وترخيص للدواء ف��ي المملكة 

وينطبق ذلك على المكمالت الغذائية.
جاء ذلك ردًا على ما تم رصده من قبل جريدة »الوطن« 
إلعالن مت��داول على أح��د مواقع التواص��ل االجتماعي 
للترويج لحبوب إجهاض وإمكانية التوصيل لدول الخليج 
والجدي��ر بالذكر أنه قد ت��م التحقق من قب��ل الجرائم 
اإللكتروني��ة وتبين أنه خارج البحرين وال يوجد وس��يط 
محل��ي وتم تبلي��غ الدولة التي صدر منه��ا اإلعالن من 

جهتهم.
ونوهت الهيئة إلى أن ش��راء األدوي��ة من هذه المواقع 
ينط��وي على خط��ورة كبيرة عل��ى المتعاملين مع هذه 
المواق��ع، من خ��الل احتمالي��ة أن يكون ال��دواء مزورًا 
أو مغشوش��ًا أو متدني الج��ودة، مؤك��دة أّن كثيرًا من 
المواقع التي تعرض هذه األدوية تكون خارج المملكة، 
وبحس��ب قانون الصيدل��ة فإنه ال يجوز بي��ع دواء دون 
موافق��ة الهيئة، غير أّن معظم ما ينش��ر من أدوية غير 
مرخصة أو معتمدة في البحرين مما يبعدها عن قنوات 
الرقابة وضمان الجودة حس��ب المعايي��ر المطبقة في 

المملكة.
كما أشارت الهيئة إلى التعاون الوثيق بينها وبين إدارة 
مكافح��ة الجرائم اإللكترونية حيث يت��م التبليغ عن أي 
موقع س��واء داخل أو خ��ارج المملكة التخ��اذ اإلجراءات 

القانونية بشأنه.
ونصحت الهيئة المستهلكين بشراء األدوية من المكان 
المرخ��ص لبيعها عبر الوكالء المحليين، ألن ذلك يمثل 
الضمان الوحي��د للتأكد من خضوعه للتدقيق والرقابة 
لضم��ان جودت��ه وصالحيته وأن��ه دواء أصل��ي وصالح 

لالستخدام.

عمليات اإلجهاض في الخليج غير مصرح بها قانونًا وشرعًا

 فرح النعيمي: تبعات صحية خطيرة
لإلجهاض باألدوية بينها خسارة الرحم

النس��اء والوالدة  أكدت استشارية 
النعيمي  الدكتورة ف��رح  والعق��م 
إيمانها بحق كل امرأة في التمتع 
بحمل سليم والحفاظ على طفلها 
وحقها في الوالدة بطريقة سليمة، 
وكذلك في حق المرأة في أن تمنع 
الحمل أو تحصل على حمل، الفتة 
إل��ى أن الس��يدات الالتي ال يرغبن 
في حمل لهم الحق في اس��تخدام 
وس��ائل منع الحمل فقد وفر العلم 
الحديث لنا وس��ائل لمن��ع الحمل 
سواء وس��ائل يمكن اس��تخدامها 

من قبل الزوجة أو الزوج.
وأضافت أن الحم��ل غير المرغوب 
فيه هو أمر ش��ائع في جميع أنحاء 
العال��م وتلج��أ الس��يدات ألخذ أو 
اس��تخدام م��واد غير مص��رح بها 
قانونًا ف��ي المملكة للتخلص منه 
وهذا له تبعات صحية واجتماعية 
ومادية، مش��يرة إلى أن األشخاص 

الذي��ن يروج��ون لتوفي��ر حب��وب 
لإلجه��اض عليه��م أن يعلموا أن 
عملية اإلجهاض حت��ى في الدول 
المصرح به��ا باإلجهاض يجب أن 
تت��م تحت إش��راف طب��ي وتكون 
في عيادات خاصة وبمستش��فيات 

إش��راف  تح��ت  وتك��ون  معين��ة 
الطبيب المختص والطاقم الطبي. 
وش��ددت عل��ى أن »أخ��ذ أي مادة 
تسبب اإلجهاض له تبعات صحية 
جس��يمة إذ إن الحبوب التي تجلب 
ع��ن طريق النت وتباع قد تس��بب 
ارتف��اع ضغ��ط ال��دم وعج��ز في 
القلب، وعج��ز في التنفس، ونزيف 
ح��اد، وانفج��ار الرحم، وق��د تبقى 
بقاي��ا م��ن المش��يمة عالقة في 
الرحم ت��ؤدي الى نزيف والتهابات 
وق��د تكون نتيجته��ا وخيمة فقد 
ت��ؤدي إلى خس��ارة الرح��م، ومن 
األع��راض الجانبية له��ذه الحبوب 
اإلسهال والقيء وارتفاع الحرارة«، 
ناصح��ة بع��دم أخ��ذ أي وس��يلة 
لإلجهاض س��واء كانت عن طريق 
النت أو عن طريق الوسطاء الذين 

يحصلون على مبالغ طائلة.
وأضاف��ت: »إن عمليات اإلجهاض 

في مملكة البحري��ن ودول الخليج 
غي��ر مس��موح بإجرائه��ا قانون��ًا 
وشرعًا والطبيب المتورط والمركز 
يخضع��ون  والمريض��ة  الطب��ي 
لطائل��ة القانون عن��د القيام بها، 
وننص��ح الجمي��ع بتوخ��ي الح��ذر 
وااللتزام بالقوانين والتش��ريعات 
التي تم تش��ريعها حفظًا لألرواح 
وحفاظ��ًا لوحدة األس��رة والصورة 
المش��رقة للمجتمع الذي نس��عى 
إلي��ه«، مؤكدة أنه ف��ي حالة عدم 
الرغب��ة ف��ي اإلنجاب يك��ون ذلك 
من خ��الل الحرص على اس��تخدام 
موان��ع الحمل والتخطيط بطريقة 
طبية وصحية مع استش��ارة طبيب 
وليس باستش��ارة زميلة أو اللجوء 
إلى النت وغيرها م��ن األمور التي 
تخال��ف المس��ار الصحي الس��ليم 
ال��ذي يض��ر بصح��ة األم ويض��ر 

باألسرة والمجتمع.

د. فرح النعيمي

 العصفور: من يقوم بعملية 
اإلجهاض يتحمل الدية والكفارة

الدكت��ور  الش��يخ  ق��ال 
عبدالمجي��د العصف��ور ال 
يج��وز اإلجه��اض ش��رعًا 
إال ف��ي حال��ة أن يش��كل 
الجني��ن خط��رًا جديًا على 
حياة الحامل، وقبل أن تلج 
فيه الروح، أي قبل إكمال 
الجنين الش��هر الرابع، أما 
بعد ذلك فال يجوز مطلقًا، 
يق��وم  م��ن  ويتحم��ل 
بعملي��ة اإلجهاض الدية 
والكف��ارة حتى لو إذن له 

الولي أو المرأة الحامل.
وأردف د. العصف��ور: »هذا بالنس��بة لعملية اإلجهاض، أما 
تن��اول أي نوع م��ن الدواء دون مراجع��ة الطبيب المختص 
فيعد أض��رارًا بالنفس ال يج��وز القيام به ش��رعا، وتتحمل 
الم��رأة التي حينئذ تبعات ما يحدث له��ا، والتي منها قتل 
نف��س محترم��ة إذا ولجت ف��ي الجنين ال��روح، ولولي الدم 

المطالبة الشرعية والقانونية بحقه.

الشيخ د. مجيد العصفور

جواز اإلجهاض في األربعين األولى إذا شكل الحمل خطرًا على األم

الدعيس: البحرين تجرم اإلجهاض للضرر على المرأة والجنين
ق��ال إمام وخطيب األوقاف الس��نية والمحاض��ر في المعاهد 
الش��رعية ف��ي وزارة الع��دل والش��ؤون اإلس��المية د. أحمد 
الدعيس إنه ينبغي أن يعلم أن الجنين بعد نفخ الروح فيه ال 
يجوز إجهاضه باتفاق العلم��اء، أما قبل ذلك فالقول بالجواز 
ف��ي األربعين األولى إذا كان هناك ع��ذر ومصلحة هو الراجح 
كمرض أو كان يشق على المرأة الحمل وقد يجهدها أو يفاقم 
من مرضها. وأردف د. الدعيس وأما عن حكم إسقاط الجنين 
من غي��ر عذر وال مصلحة مرجوة من ذلك فالمتجه المنع من 
ذلك والنبي صلى اهلل عليه وسلم حثنا على التكاثر والتناسل 

حيث قال: تكاثروا تناسلوا فإني مكاثر بكم األمم يوم القيامة. 
وأشار إلى أن بعض النساء قد تلجأ الستعمال بعض العقاقير 
الطبية إلسقاط الجنين من غير عذر وال مصلحة فهذا ال يجوز 
ويش��تد المنع عند النفخ في الروح بعد أربعة أش��هر التفاق 
العلماء على حرمته. وأضاف: ولهذا حرصت الجهات الرسمية 
في كثير من الدول اإلس��المية ومنه��ا مملكتنا الحبيبة على 
تجري��م هذا الفعل لما يعود بالضرر على المرأة أواًل والجنين 

أيضًا، والنبي صلى اهلل عليه وسلم يقول: ال ضرر وال ضرار.
فالض��رر ي��زال ف��ي ش��ريعتنا وال يقر أب��دًا، وه��ذا يعد من 

محاس��ن الشريعة اإلسالمية. وقد قال اهلل تعالى عن النفس 
المعصومة »ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعًا«. وأردف: 
هنا أيضًا ننبه على ع��دم التعامل مع الجهات غير المرخصة 
داخلي��ة كانت أو خارجية الس��تجالب عقاقير اإلجهاض والتي 
يلجأ إليها لألس��ف بعض النساء لجهلهن بالحكم الشرعي أو 
لمعرفتهن ولكن قد يتس��اهلن في ذل��ك. وينبغي أن يعلم 
بأن ه��ذا الفعل مخالف لما أمر به اهلل م��ن طاعة ولي األمر 
الذي أوكل إليه ش��رعًا رعاية شؤون الناس والنظر إليها على 

ما تقتضيه المصلحة وفق الشرع والقواعد المرعية. د. أحمد الدعيس

 شيرين الغزالي: الحسابات غير المرخصة
المروجة لحبوب اإلجهاض مخالفة للقانون

قالت المحامية شيرين الغزالي إن الحسابات غير المرخصة التي 
ت��روج لحبوب اإلجهاض تعتبر مخالفة صريحة للقانون مؤكدة 
أن الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية مستمرة 
في مراقبة وسائل التواصل االجتماعي التي تقوم ببيع األدوية 
عبرها فيما يتم تحويل حاالت إلى مكافحة الجرائم اإللكترونية، 
وسيتم تحويل كل من يروج لهذه الحبوب للنيابة لمزاولة مهنة 
الصيدل��ة بدون ترخيص أو بي��ع أدوية غير مرخصة، محذرة من 

التعام��ل مع هذه المواقع أو الش��راء منه��ا الن هذه األدوية لم 
تخضع لرقاب��ة الهيئة وغي��ر معروف مصدرها وه��ي بالتأكيد 

مهربة وقد تكون مقلدة.
ونوهت إلى أنه المفترض أن يش��دد القانون العقوبة السالبة 
للحرية فمدة 3 أش��هر أعتقد بأنها ليس��ت رادعًا لمن تسول له 
نفس��ه بي��ع مواد طبية غير مرخصة س��واء ع��ن طريق صيدلية 
أو حتى ع��ن طريق مواقع التواصل االجتماع��ي من قبل الجهة 

المختصة خاصة ظل انتش��ار الحس��ابات التي تروج وتبيع مثل 
ه��ذه المنتجات غي��ر المرخصة منها على س��بيل المثال حبوب 
اإلجه��اض. وأك��دت أن اإلجه��اض يع��د م��ن جرائ��م االعتداء 
عل��ى الحق في الحي��اة وغالبًا ما يكون المقص��ود بها إنهاء حق 
الجنين في الحياة المستقبلية الفتة إلى أننه نظرًا للعقاب على 
اإلجهاض فإنه يتم سرا ودون مراعاة للقواعد الطبية المطلوبة 
شيرين الغزالياألمر الذي يترتب عليه مضار جسيمة لألم وربما يؤدي بحياتها.
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فعاليات لـ                 : اإلجهاض محرم 
شرعًا وقانونًا إال عند الضرورة القصوى

هدى عبدالحميد  «

حذر مس��ؤولون في المجال الصحي ورجال دين ومحامون، من خطورة عمليات 
اإلجهاض من الناحية الصحية عمومًا، مشيرين إلى أنها مجرمة شرعًا وقانونًا 
إال ف��ي حاالت الض��رورة القصوى، كأن يش��كل الجنين خطرًا جدي��ًا على حياة 

الحامل مالم تلج فيه الروح.
وأضاف��وا ل�»الوطن«، أن حس��ابات التواص��ل االجتماعي غي��ر المرخصة التي 
ت��روج لحبوب ومنتجات اإلجهاض تعتبر مخالف��ة صريحة للقانون، موضحين 
أن اس��تخدام األدوي��ة للتخلص م��ن الحمل غير المرغوب ب��ه يعتبر من قبيل 
قتل النف��س المحرمة، وخصوصًا إذا كانت هناك روح ف��ي الجنين ولولي الدم 
المطالبة الش��رعية والقانونية بحقه. وحذرت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن 

والخدمات الصحية من خطورة ش��راء األدوية والمستحضرات الصيدالنية عبر 
المواق��ع اإللكتروني��ة غير المرخصة، لما ينطوي على ذل��ك من خطورة كبيرة 

على المتعاملين مع هذه المواقع.
وفيما أكد الش��يخ الدكتور عبدالمجيد العصفور، أنه ال يجوز اإلجهاض ش��رعًا 
إال في حالة أن يش��كل الجنين خط��رًا جديًا على حياة الحامل، وقبل أن تلج فيه 
الروح، أيده إمام وخطيب األوقاف السنية الدكتور أحمد الدعيس، حيث أشار إلى 

أنه ال يجوز إجهاض الجنين بعد نفخ الروح فيه باتفاق العلماء.
من جانب آخر، أكدت المحامية ش��يرين الغزالي، أن اإلجهاض يعد من جرائم 
االعت��داء على الحق في الحياة وغالبًا ما يك��ون المقصود به إنهاء حق الجنين 

في الحياة المستقبلية.

pتحقيـق08 e o p l e @ a l w a t a n n e w s . n e t

»الوطن« ترصد إعالنًا عبر مواقع التواصل لبيع حبوب اإلجهاض

 »المهن الصحية« تحذر من خطورة 
شراء األدوية والمستحضرات عبر اإلنترنت

ح��ذرت الهيئ��ة الوطني��ة لتنظي��م المه��ن والخدمات 
الصحية المواطنين والمقيمين من خطورة شراء األدوية 
والمس��تحضرات الصيدالنية عب��ر المواقع اإللكترونية، 
حي��ث إّن ال��دواء المص��رح ل��ه للبي��ع عبر نق��اط البيع 
الرسمية المعتمدة عبر الصيدليات والوكالء المحليين، 
وه��ي الطريق��ة الوحي��دة الت��ي تضم��ن التأك��د من 
مأمونية وجودة الدواء، وأنه يمر عبر الجهة الرقابية في 
المملكة، من خالل الوثائق التي يقدمها الوكيل حسب 
اإلجراءات التي نظمه��ا القانون. فالترخيص لدخول أي 
دواء للبحرين يمر عبر تدقيق يش��مل ش��هادات الجودة 

والتصني��ع والثبات وفحص المكونات والنش��رة الطبية 
وغيرها من المس��تندات التي يج��ب أن يقدمها الوكيل 
للحص��ول على تس��جيل وترخيص للدواء ف��ي المملكة 

وينطبق ذلك على المكمالت الغذائية.
جاء ذلك ردًا على ما تم رصده من قبل جريدة »الوطن« 
إلعالن مت��داول على أح��د مواقع التواص��ل االجتماعي 
للترويج لحبوب إجهاض وإمكانية التوصيل لدول الخليج 
والجدي��ر بالذكر أنه قد ت��م التحقق من قب��ل الجرائم 
اإللكتروني��ة وتبين أنه خارج البحرين وال يوجد وس��يط 
محل��ي وتم تبلي��غ الدولة التي صدر منه��ا اإلعالن من 

جهتهم.
ونوهت الهيئة إلى أن ش��راء األدوي��ة من هذه المواقع 
ينط��وي على خط��ورة كبيرة عل��ى المتعاملين مع هذه 
المواق��ع، من خ��الل احتمالي��ة أن يكون ال��دواء مزورًا 
أو مغشوش��ًا أو متدني الج��ودة، مؤك��دة أّن كثيرًا من 
المواقع التي تعرض هذه األدوية تكون خارج المملكة، 
وبحس��ب قانون الصيدل��ة فإنه ال يجوز بي��ع دواء دون 
موافق��ة الهيئة، غير أّن معظم ما ينش��ر من أدوية غير 
مرخصة أو معتمدة في البحرين مما يبعدها عن قنوات 
الرقابة وضمان الجودة حس��ب المعايي��ر المطبقة في 

المملكة.
كما أشارت الهيئة إلى التعاون الوثيق بينها وبين إدارة 
مكافح��ة الجرائم اإللكترونية حيث يت��م التبليغ عن أي 
موقع س��واء داخل أو خ��ارج المملكة التخ��اذ اإلجراءات 

القانونية بشأنه.
ونصحت الهيئة المستهلكين بشراء األدوية من المكان 
المرخ��ص لبيعها عبر الوكالء المحليين، ألن ذلك يمثل 
الضمان الوحي��د للتأكد من خضوعه للتدقيق والرقابة 
لضم��ان جودت��ه وصالحيته وأن��ه دواء أصل��ي وصالح 

لالستخدام.

عمليات اإلجهاض في الخليج غير مصرح بها قانونًا وشرعًا

 فرح النعيمي: تبعات صحية خطيرة
لإلجهاض باألدوية بينها خسارة الرحم

النس��اء والوالدة  أكدت استشارية 
النعيمي  الدكتورة ف��رح  والعق��م 
إيمانها بحق كل امرأة في التمتع 
بحمل سليم والحفاظ على طفلها 
وحقها في الوالدة بطريقة سليمة، 
وكذلك في حق المرأة في أن تمنع 
الحمل أو تحصل على حمل، الفتة 
إل��ى أن الس��يدات الالتي ال يرغبن 
في حمل لهم الحق في اس��تخدام 
وس��ائل منع الحمل فقد وفر العلم 
الحديث لنا وس��ائل لمن��ع الحمل 
سواء وس��ائل يمكن اس��تخدامها 

من قبل الزوجة أو الزوج.
وأضافت أن الحم��ل غير المرغوب 
فيه هو أمر ش��ائع في جميع أنحاء 
العال��م وتلج��أ الس��يدات ألخذ أو 
اس��تخدام م��واد غير مص��رح بها 
قانونًا ف��ي المملكة للتخلص منه 
وهذا له تبعات صحية واجتماعية 
ومادية، مش��يرة إلى أن األشخاص 

الذي��ن يروج��ون لتوفي��ر حب��وب 
لإلجه��اض عليه��م أن يعلموا أن 
عملية اإلجهاض حت��ى في الدول 
المصرح به��ا باإلجهاض يجب أن 
تت��م تحت إش��راف طب��ي وتكون 
في عيادات خاصة وبمستش��فيات 

إش��راف  تح��ت  وتك��ون  معين��ة 
الطبيب المختص والطاقم الطبي. 
وش��ددت عل��ى أن »أخ��ذ أي مادة 
تسبب اإلجهاض له تبعات صحية 
جس��يمة إذ إن الحبوب التي تجلب 
ع��ن طريق النت وتباع قد تس��بب 
ارتف��اع ضغ��ط ال��دم وعج��ز في 
القلب، وعج��ز في التنفس، ونزيف 
ح��اد، وانفج��ار الرحم، وق��د تبقى 
بقاي��ا م��ن المش��يمة عالقة في 
الرحم ت��ؤدي الى نزيف والتهابات 
وق��د تكون نتيجته��ا وخيمة فقد 
ت��ؤدي إلى خس��ارة الرح��م، ومن 
األع��راض الجانبية له��ذه الحبوب 
اإلسهال والقيء وارتفاع الحرارة«، 
ناصح��ة بع��دم أخ��ذ أي وس��يلة 
لإلجهاض س��واء كانت عن طريق 
النت أو عن طريق الوسطاء الذين 

يحصلون على مبالغ طائلة.
وأضاف��ت: »إن عمليات اإلجهاض 

في مملكة البحري��ن ودول الخليج 
غي��ر مس��موح بإجرائه��ا قانون��ًا 
وشرعًا والطبيب المتورط والمركز 
يخضع��ون  والمريض��ة  الطب��ي 
لطائل��ة القانون عن��د القيام بها، 
وننص��ح الجمي��ع بتوخ��ي الح��ذر 
وااللتزام بالقوانين والتش��ريعات 
التي تم تش��ريعها حفظًا لألرواح 
وحفاظ��ًا لوحدة األس��رة والصورة 
المش��رقة للمجتمع الذي نس��عى 
إلي��ه«، مؤكدة أنه ف��ي حالة عدم 
الرغب��ة ف��ي اإلنجاب يك��ون ذلك 
من خ��الل الحرص على اس��تخدام 
موان��ع الحمل والتخطيط بطريقة 
طبية وصحية مع استش��ارة طبيب 
وليس باستش��ارة زميلة أو اللجوء 
إلى النت وغيرها م��ن األمور التي 
تخال��ف المس��ار الصحي الس��ليم 
ال��ذي يض��ر بصح��ة األم ويض��ر 

باألسرة والمجتمع.

د. فرح النعيمي

 العصفور: من يقوم بعملية 
اإلجهاض يتحمل الدية والكفارة

الدكت��ور  الش��يخ  ق��ال 
عبدالمجي��د العصف��ور ال 
يج��وز اإلجه��اض ش��رعًا 
إال ف��ي حال��ة أن يش��كل 
الجني��ن خط��رًا جديًا على 
حياة الحامل، وقبل أن تلج 
فيه الروح، أي قبل إكمال 
الجنين الش��هر الرابع، أما 
بعد ذلك فال يجوز مطلقًا، 
يق��وم  م��ن  ويتحم��ل 
بعملي��ة اإلجهاض الدية 
والكف��ارة حتى لو إذن له 

الولي أو المرأة الحامل.
وأردف د. العصف��ور: »هذا بالنس��بة لعملية اإلجهاض، أما 
تن��اول أي نوع م��ن الدواء دون مراجع��ة الطبيب المختص 
فيعد أض��رارًا بالنفس ال يج��وز القيام به ش��رعا، وتتحمل 
الم��رأة التي حينئذ تبعات ما يحدث له��ا، والتي منها قتل 
نف��س محترم��ة إذا ولجت ف��ي الجنين ال��روح، ولولي الدم 

المطالبة الشرعية والقانونية بحقه.

الشيخ د. مجيد العصفور

جواز اإلجهاض في األربعين األولى إذا شكل الحمل خطرًا على األم

الدعيس: البحرين تجرم اإلجهاض للضرر على المرأة والجنين
ق��ال إمام وخطيب األوقاف الس��نية والمحاض��ر في المعاهد 
الش��رعية ف��ي وزارة الع��دل والش��ؤون اإلس��المية د. أحمد 
الدعيس إنه ينبغي أن يعلم أن الجنين بعد نفخ الروح فيه ال 
يجوز إجهاضه باتفاق العلم��اء، أما قبل ذلك فالقول بالجواز 
ف��ي األربعين األولى إذا كان هناك ع��ذر ومصلحة هو الراجح 
كمرض أو كان يشق على المرأة الحمل وقد يجهدها أو يفاقم 
من مرضها. وأردف د. الدعيس وأما عن حكم إسقاط الجنين 
من غي��ر عذر وال مصلحة مرجوة من ذلك فالمتجه المنع من 
ذلك والنبي صلى اهلل عليه وسلم حثنا على التكاثر والتناسل 

حيث قال: تكاثروا تناسلوا فإني مكاثر بكم األمم يوم القيامة. 
وأشار إلى أن بعض النساء قد تلجأ الستعمال بعض العقاقير 
الطبية إلسقاط الجنين من غير عذر وال مصلحة فهذا ال يجوز 
ويش��تد المنع عند النفخ في الروح بعد أربعة أش��هر التفاق 
العلماء على حرمته. وأضاف: ولهذا حرصت الجهات الرسمية 
في كثير من الدول اإلس��المية ومنه��ا مملكتنا الحبيبة على 
تجري��م هذا الفعل لما يعود بالضرر على المرأة أواًل والجنين 

أيضًا، والنبي صلى اهلل عليه وسلم يقول: ال ضرر وال ضرار.
فالض��رر ي��زال ف��ي ش��ريعتنا وال يقر أب��دًا، وه��ذا يعد من 

محاس��ن الشريعة اإلسالمية. وقد قال اهلل تعالى عن النفس 
المعصومة »ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعًا«. وأردف: 
هنا أيضًا ننبه على ع��دم التعامل مع الجهات غير المرخصة 
داخلي��ة كانت أو خارجية الس��تجالب عقاقير اإلجهاض والتي 
يلجأ إليها لألس��ف بعض النساء لجهلهن بالحكم الشرعي أو 
لمعرفتهن ولكن قد يتس��اهلن في ذل��ك. وينبغي أن يعلم 
بأن ه��ذا الفعل مخالف لما أمر به اهلل م��ن طاعة ولي األمر 
الذي أوكل إليه ش��رعًا رعاية شؤون الناس والنظر إليها على 

ما تقتضيه المصلحة وفق الشرع والقواعد المرعية. د. أحمد الدعيس

 شيرين الغزالي: الحسابات غير المرخصة
المروجة لحبوب اإلجهاض مخالفة للقانون

قالت المحامية شيرين الغزالي إن الحسابات غير المرخصة التي 
ت��روج لحبوب اإلجهاض تعتبر مخالفة صريحة للقانون مؤكدة 
أن الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية مستمرة 
في مراقبة وسائل التواصل االجتماعي التي تقوم ببيع األدوية 
عبرها فيما يتم تحويل حاالت إلى مكافحة الجرائم اإللكترونية، 
وسيتم تحويل كل من يروج لهذه الحبوب للنيابة لمزاولة مهنة 
الصيدل��ة بدون ترخيص أو بي��ع أدوية غير مرخصة، محذرة من 

التعام��ل مع هذه المواقع أو الش��راء منه��ا الن هذه األدوية لم 
تخضع لرقاب��ة الهيئة وغي��ر معروف مصدرها وه��ي بالتأكيد 

مهربة وقد تكون مقلدة.
ونوهت إلى أنه المفترض أن يش��دد القانون العقوبة السالبة 
للحرية فمدة 3 أش��هر أعتقد بأنها ليس��ت رادعًا لمن تسول له 
نفس��ه بي��ع مواد طبية غير مرخصة س��واء ع��ن طريق صيدلية 
أو حتى ع��ن طريق مواقع التواصل االجتماع��ي من قبل الجهة 

المختصة خاصة ظل انتش��ار الحس��ابات التي تروج وتبيع مثل 
ه��ذه المنتجات غي��ر المرخصة منها على س��بيل المثال حبوب 
اإلجه��اض. وأك��دت أن اإلجه��اض يع��د م��ن جرائ��م االعتداء 
عل��ى الحق في الحي��اة وغالبًا ما يكون المقص��ود بها إنهاء حق 
الجنين في الحياة المستقبلية الفتة إلى أننه نظرًا للعقاب على 
اإلجهاض فإنه يتم سرا ودون مراعاة للقواعد الطبية المطلوبة 
شيرين الغزالياألمر الذي يترتب عليه مضار جسيمة لألم وربما يؤدي بحياتها.
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فعاليات لـ                 : اإلجهاض محرم 
شرعًا وقانونًا إال عند الضرورة القصوى

هدى عبدالحميد  «

حذر مس��ؤولون في المجال الصحي ورجال دين ومحامون، من خطورة عمليات 
اإلجهاض من الناحية الصحية عمومًا، مشيرين إلى أنها مجرمة شرعًا وقانونًا 
إال ف��ي حاالت الض��رورة القصوى، كأن يش��كل الجنين خطرًا جدي��ًا على حياة 

الحامل مالم تلج فيه الروح.
وأضاف��وا ل�»الوطن«، أن حس��ابات التواص��ل االجتماعي غي��ر المرخصة التي 
ت��روج لحبوب ومنتجات اإلجهاض تعتبر مخالف��ة صريحة للقانون، موضحين 
أن اس��تخدام األدوي��ة للتخلص م��ن الحمل غير المرغوب ب��ه يعتبر من قبيل 
قتل النف��س المحرمة، وخصوصًا إذا كانت هناك روح ف��ي الجنين ولولي الدم 
المطالبة الش��رعية والقانونية بحقه. وحذرت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن 

والخدمات الصحية من خطورة ش��راء األدوية والمستحضرات الصيدالنية عبر 
المواق��ع اإللكتروني��ة غير المرخصة، لما ينطوي على ذل��ك من خطورة كبيرة 

على المتعاملين مع هذه المواقع.
وفيما أكد الش��يخ الدكتور عبدالمجيد العصفور، أنه ال يجوز اإلجهاض ش��رعًا 
إال في حالة أن يش��كل الجنين خط��رًا جديًا على حياة الحامل، وقبل أن تلج فيه 
الروح، أيده إمام وخطيب األوقاف السنية الدكتور أحمد الدعيس، حيث أشار إلى 

أنه ال يجوز إجهاض الجنين بعد نفخ الروح فيه باتفاق العلماء.
من جانب آخر، أكدت المحامية ش��يرين الغزالي، أن اإلجهاض يعد من جرائم 
االعت��داء على الحق في الحياة وغالبًا ما يك��ون المقصود به إنهاء حق الجنين 

في الحياة المستقبلية.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/01/16/watan-20220116.pdf?1642308079
https://alwatannews.net/article/984786
https://alwatannews.net/article/984784
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار
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»آركابيتا« تحقق نموًا قويًا وتستثمر أكثر 
من 250 مليون دوالر العام المالي 2019

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

 مجلس الوزراء: 3.24 مليار دينار إجمالي 
الناتج المحلي اإلجمالي بالربع الثاني

اطل��ع مجلس ال��وزراء، برئاس��ة صاحب الس��مو 
الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس 
ال��وزراء، وبحضور صاحب الس��مو الملكي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد 
األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء، خالل 

الجلسة االعتيادية أمس، على التقرير االقتصادي 
الفصلي لمملك��ة البحرين للربع الثاني من العام 

الجاري 2019، المرفوع من وزارة »المالية«.
وبينت مؤش��رات األداء أن االقتصاد نما بنس��بة 
3.4% مقارنة بالرب��ع األول من عام 2019، وقدر 

النات��ج المحلي اإلجمال��ي الحقيق��ي بنحو 3.24 
مليار دينار. وسجل القطاع غير النفطي نسبة نمو 
بلغت 1.2% باألس��عار الثابتة خ��الل الربع الثاني 
مقارنة بنفس الفترة م��ن العام الماضي 2018، 

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

وزير »المالية«: مباشرة العمل على إنشاء 
صندوق للسيولة بـ100 مليون دينار

أكد وزير المالية واالقتصاد الوطني الش��يخ سلمان بن خليفة آل خليفة، 
مباش��رة العمل على إنش��اء صندوق للس��يولة بحجم 100 مليون دينار 
بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة بهدف إعادة هيكلة االلتزامات المالية 

لشركات القطاع الخاص في المملكة.
وأك��د أن الوزارة قامت وبالتنس��يق م��ع الجهات ذات العالقة بمباش��رة 
العمل على هذا التكلي��ف ووضعه موضع التنفيذ، تنفيذًا لتكليف صاحب 
الس��مو الملكي ول��ي العهد نائب القائ��د األعلى النائ��ب األول لرئيس 

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

»الخدمة المدنية« لـ                : 
تطبيق »العمل من المنزل« نوفمبر 

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

السياس��ات  إدارة  كش��ف مدير 
وشؤون اللوائح بديوان الخدمة 
المدني��ة س��عد النفيع��ي ع��ن 
تطبي��ق مش��روع »العم��ل من 

المنزل« نوفمبر المقبل.
وأك��د النفيع��ي ل�»الوطن« أن 
الفت��رة التجريبي��ة الت��ي تمتد 
لشهرين ستشمل 200 موظف 
كحد أقصى ضمن 83 مس��مى 

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي
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سوسن الشاعر

كلمة أخيرة

رجال أمن يعملون على تسيير حركة المرور ومعالجة تداعيات سقوط األمطار في مناطق مختلفة بالبحرين

يوميــة  .  شاملــة  .  تفاعليــة
الوطن والء للوطن
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تعــاون كبيــر بين وزارتــي الداخليــة واألشــغال بتفعيل 
خطة الطوارىء والتنسيق مع الجهات المختصة واتخاذ 

إجراءات ميدانية لمعالجة تداعيات سقوط األمطار.

باألحمر
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»النباح« ورعاته
فلول إيران من البحرينيين المتواجدين في بريطانيا ولبنان والعراق يضيق 
به��ا الخناق ه��ذه األيام تحدي��دًا ومطالبين من س��يدهم اإليران��ي بزيادة 
نش��اطها لتعويض الخسائر التي مني بها، وكذلك للبحث عن فرص جديدة 

تقل يومًا بعد يوم. 
أتعرفون لم تنشط جماعة لندن ضد البحرين هذه األيام؟ 

أتعرفون لم تنشط جماعتهم في لبنان والعراق هذه األيام؟ 
لس��ببين، األول س��اعة االنتخابات األمريكية القادمة بدأت تدق ولم تحقق 
لهم هذه اإلدارة شيئًا رغم أنها كانت تعد بالنسبة إليهم فرصتهم الذهبية. 
السبب الثاني هو خسائر المحور اإليراني في الدول العربية بعد أن توحدت 

الجبهات القومية العربية ضدها. 
»فالمح��ور اإليراني« ويضم معه إدارة باي��دن للمفارقة، ومعهم عمالؤهم 
الع��رب من ح��زب اهلل إل��ى الحوثي إلى ميليش��يات الحش��د، ومعهم كذلك 
ثل��ة م��ن اإلرهابيين م��ن دول الخليج الفاري��ن إلى الخارج الذي��ن تؤويهم 
لبن��ان والعراق وبعض منهم في بريطانيا واآلخ��رون في الواليات المتحدة 
األمريكية، جميعهم مع إيران في س��باق مع الزمن، قبل انقضاء فترة بايدن 

التي بقي عليها أقل من عشرين شهرًا. 
إدارة بايدن تريد أن تساعد إيران وتقدم التنازل تلو اآلخر وتصل إلى مرحلة 
من اإلذالل لم تصل إليها أي إدارة أمريكية سابقة بما فيها إدارة أوباما من 
أجل توقيع اتفاق مع إيران، أي اتفاق وإيران التي تعرف أنها لن تخسر أكثر 
هي التي تماطل، ألنها تعرف أن بايدن لن يزيد العقوبات وبايدن لن يدخل 

حربًا وبايدن يحتاج االتفاق أكثر من النظام اإليراني اآلن. 
تح��اول إيران أن تحقق انتصارات على األرض خارج حدودها بمد نفوذها في 
هذه األشهر الباقية من عمر هذه اإلدارة الضعيفة، واالتفاق النووي لم يكن 
في أي يوم سوى ورقة تفاوض فلم تتخلص منها وباق من أهدافها الكثير، 
فه��ي ال تعرف من القادم وال كيف س��يكون الوضع علي��ه، وفرصتها لزيادة 

مساحة رقعتها ستتحدد في هذه الفترة. 
المفارقة المهمة والمفرحة أن إيران التي تماطل من أجل امتداد مس��احة 
نفوذها، ترى أن الجانب اآلخر وهم الدول العربية التي تس��يطر عليها إيران 
ب��دأت تتغير فيها المع��ادالت، فأصبح المح��ور اإليراني فيه��ا معزواًل رغم 
س��الحه وإرهابه بعد أن طغى وتجبر وخنق الشعوب التي يحاول أن يجيرها 

للمصلحة اإليرانية. 
فف��ي لبنان ب��دأت عزلة حس��ن نصراهلل في زي��ادة وقد أحرج حليف��ه التيار 
العوني وضّيع جه��ودًا مضنية كانت تبذلها الحكومة اللبنانية في األش��هر 
األخيرة لتحس��ين عالقة لبنان بمحيطه العربي، فإذا بحس��ن نصراهلل يلقي 
خطابًا ويرعى ندوة في الضاحية الجنوبية إحداها لتأبين قاس��م س��ليماني 
والثاني��ة لتأبين نمر النمر فيقطع الطريق أمام حكومة ميقاتي وال يترك له 

مخرجًا سوى التبرؤ منه!! »للعلم الحدثان نقلتهما قناة الجزيرة«.
في العراق لم يحصل محور إيران إال على سبعة مقاعد في االنتخابات النيابية 
ما دفعه للتهديد بالسالح ويعارض تشكيل الحكومة ويطلق الصواريخ على 

القواعد األمريكية في محاولة إلحراج الحكومة. 
في اليمن توحدت الجبهات ض��د الحوثي وهزائمه تتالحق على األرض وهلل 

الحمد والمنة. 
لهذا يجن جنون الفلول اإليرانية في بريطانيا ولبنان والعراق من سعوديين 
وبحرينيي��ن، وتتم إزاحة الغبار عنهم لمس��اعدة إي��ران فتجري اآلن محاولة 
إعادة تلميعهم إعالميًا من قناتي البي بي س��ي والجزيرة عل وعس��ى تحيي 

العظام وهي رميم!! 
األمور كلها مترابطة، فإذا أردتم متابعة نش��اط البحرينيين الذين تؤويهم 
بريطاني��ا ما عليكم س��وى متابعة المفاوضات في فيين��ا أو متابعة معارك 
اليمن، كلما اش��تد الخن��اق على إيران دع��ت كالبها »العربي��ة« للنباح في 
المواق��ع األخرى، فانظروا من يفس��ح له��م المجال ومن ينق��ل نباحها على 

الهواء مباشرة لتعرفوا بقية أعضاء المحور اإليراني!!

 دراسات حول 
الشعر البحريني الحديث بـ3 لغات

 »iUniverse« أصدرت دار النشر األمريكية
بداي��ة العام الحال��ي الطبع��ة اإلنجليزية 
من كتاب »ال��رؤى والبنى«، الذي يتضمن 
دراس��ات وأبحاث��ا ح��ول تجرب��ة الش��اعر 
البحرين��ي علي خليفة، أعده��ا 10 باحثين 
ع��رب وباحثة فرنس��ية بإش��راف الدكتور 
عبدالس��تار الجامعي، تول��ت ترجمته إلى 
اإلنجليزية أس��تاذة األدب الحديث بجامعة 

متشجن الدكتورة ماري أسل.
وكانت صدرت طبعت��ه العربية أواخر عام 

2021 عن دار خيال بالجزائر. 
ويس��عى الكت��اب إل��ى االحتف��اء ببعض 
دواوين الش��اعر التي ما ي��زال الكثير منها 
ف��ي حاجة الس��تخراج ما فيه��ا من دالالت 
ومضامي��ن، كم��ا يس��عى إلى اس��تنباط 
القضاي��ا التي تطرقت إليها واإلش��كاالت 

المتفرعة منها. 
وس��اهم كل باح��ث ف��ي تن��اول دي��وان 
مخصوص للش��اعر من أجل دراس��ة أوجه 
التش��ابه واالخت��الف بين مجم��ل أعماله 
اإلبداعي��ة، به��دف أن يكون ه��ذا العمل 

الجماعي كتاب��ًا مرجعيًا أكاديمي��ًا جامعًا 
يؤوب إليه المختصون والطلبة والباحثون 
ف��ي الش��أن األدبي والنقدي ف��ي كل مرور 
على القضاي��ا التي يطرحها هذا الش��اعر 
الخطابية  والمسالك  االستراتيجيات  وعلى 

التي توسل بها في كتاباته.
 »L’Harmattan« نش��ر  دار  وكان��ت 
هارمتان الباريسية قد زامنت هذا اإلصدار 
بنش��ر طبعة باللغ��ة الفرنس��ية وضعها 
أس��تاذ  الميمون��ي  ش��كري  البروفيس��ور 
 Rennes2 األدب الحدي��ث بجامع��ة ري��ن

الفرنسية.
والطبع��ات الث��الث العربي��ة، اإلنجليزي��ة 
ألدب  عالمي��ًا  كس��بًا  تع��د  والفرنس��ية 
البحرين الحدي��ث وتمايزًا لش��اعر وضعه 
نتاجه الشعري الممتد ألكثر من 50 عامًا 
مح��ط اهتم��ام أكاديمي رفيع المس��توى 

بجدارة.
وس��يتم تدش��ين الطبع��ات الث��الث ف��ي 
البحري��ن بحضور المش��اركين عند وصول 

النسخ إلى البحرين.

 جبيل يناقش األنظمة العالمية 
في بيت عبداهلل الزايد غدًا

يس��تضيف بيت عب��داهلل الزاي��د لتراث 
البحرين الصحفي غ��دًا االثنين في بيت 
والصحاف��ي  الكات��ب  الزاي��د،  عب��داهلل 
المص��ري س��يد جبيل، ضمن الموس��م 
الثقافي »أروم من األيام« لمركز الشيخ 
إبراهيم ب��ن محمد آل خليف��ة للثقافة 
والبحوث، لمناقشة »عالم يتغير: نظام 
عالم��ي يتداعى ونظام جديد يتش��كل، 
محاول��ة لفهم م��ا يجري على الس��احة 

الدولية«. 
وحرص��ًا على س��المة الحض��ور واتباعًا 
لإلج��راءات االحترازي��ة، س��يقتصر على 
حض��ور 50% من الطاقة االس��تيعابية 

للمتطعمين والمتعافين الحاصلين على الدرع األخضر فقط، مع االلتزام 
والتقيي��د بقواعد التباعد االجتماعي، ولبس الكمامات، كما س��يتم أيضًا 
ب��ث األمس��ية عبر راب��ط صفح��ة المركز عل��ى اليوتيوب. يذكر أن س��يد 
جبي��ل، كاتب صحف��ي وصانع محتوى مصري، خريج كلية األلس��ن جامعة 
عين ش��مس حيث تخصص باللغة اإلنجليزي��ة. يملك جبيل قناة تثقيفية 
سياس��ية اقتصادي��ة على »يوتي��وب« باس��م »نعرف« ويعم��ل صحافيا 
للش��ؤون الخارجية ف��ي »جريدة الوطن« منذ ع��ام 2012. وتولى منصب 
رئيس الشؤون الخارجية في الجريدة ذاتها وعمل محررًا في جريدة الوطن 
العربي. وخالل سنوات عمله في مهنة الصحافة، اهتم جبيل بتغطية كل 
األحداث الكبيرة التي شهدتها العقود الثالثة الماضية خصوصا التي كان 

لها تأثير مباشر على منطقة الشرق األوسط.

سيد جبيل

 »فيسبوك« أكثر مواقع
التواصل استخدامًا في البحرين

أجنادين السعدون «

نش��ر موقع Stat Counter المتخصص ف��ي اإلحصائيات التقنية 
بيان��ات، تفي��د أن موق��ع فيس��بوك يحت��ل المرتب��ة األولى دون 
منازع ف��ي قائمة أكث��ر مواقع التواص��ل االجتماعي ش��عبيًة في 
البحرين، وذل��ك على الرغم من عدم اس��تخدامه من قبل العديد 
من المواطنين البحرينيين. وذكر الموقع، أن »فيس��بوك« استحوذ 
على معدل اس��تخدام ضم��ن مواقع التواصل االجتماعي بنس��بة 
كاسحة بلغت 72.8%، فيما جاء »تويتر« في المركز الثاني بنسبة 
7.8% و»يوتي��وب« ف��ي المرك��ز الثالث بنس��بة 7.61%، فيما جاء 
»إنستغرام« بنسبة 5.72% و»باينترست« بنسبة 4.89% و»ريدت« 
بنس��بة 0.44%، علمًا بأن اإلحصائيات مسجلة لشهر ديسمبر من 
العام الماضي. يذكر أن السبب الرئيس لتحقيق موقع الفيس بوك 
الص��دارة هو كونه الموقع المفضل للعديد من الجاليات األجنبية 
على الرغم من انعدام ش��عبيته بين مواطني الدول الخليجية، في 
حين غابت برامج ش��هيرة كبرنامج السناب شات وهذا يمكن عزوه 

لعدم احتفاظ البرنامج بإحصائيات مستخدميه النشطين.

والدة طفلة على ارتفاع 35 ألف قدم فوق النيل
ع��ن  كندي��ة  طبيب��ة  تحدث��ت 
س��عادتها بع��د أن س��اهمت في 
والدة طفل��ة معج��زة، ف��ي رحلة 
جوي��ة ليلي��ة إل��ى أوغن��دا، وعلى 
ارتف��اع 35 ألف قدم ف��وق النيل. 
وكانت األستاذة بجامعة تورونتو 
الدكتورة عائشة الخطيب، قطعت 
حوال��ي س��اعة واح��دة ف��ي رحلة 
الخط��وط الجوي��ة القطري��ة من 
الدوحة إل��ى عنتيبي، عندما بدأت 
سيدة على متن الطائرة بالشعور 
لهيئ��ة  وفق��ًا  المخ��اض،  ب��آالم 
اإلذاعة البريطانية »بي بي سي« 
BBC. وكان��ت عامل��ة مهاج��رة 
أوغندي��ة قادم��ة م��ن المملك��ة 

العربي��ة الس��عودية على وش��ك 
والدة طفلها األول. ُولدت الطفلة، 
في وق��ت مبكر من األس��بوع 35، 

بصحة جي��دة، وس��ميت ميراكيل 
عائشة أي عائشة المعجزة، تيمنًا 

باسم الطبيبة.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/01/16/watan-20220116.pdf?1642308079
https://alwatannews.net/article/984788
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المنامة - الصناعة والتجارة

أعلــن البنــك الدولــي عــن قائمــة أفضــل عشــرين دولة مــن ضمنها 
أنشــطة  فــي مؤشــر ســهولة ممارســة  األكثــر تحســنًا  البحريــن، 
األعمــال )Doing Business  2020( مــن أصــل 190 دولــة يضمهــا 
المؤشــر الــذي ســيصدر فــي تقريــر األعمــال 2020 بنهايــة أكتوبر 
المقبــل. وقــال وزيــر الصناعة والتجارة والســياحة، زايــد الزياني 
إن اإلنجــاز جاء انعكاًســا لتوجهــات الحكومة الهادفــة إلى تنويع 
مصــادر الدخــل ودعــم االقتصــاد الوطنــي؛ ونجــاح تلــك الجهــود 
في الدخول في قائمة أفضل 20 دولة األكثر تحســًنا في مؤشــر 
ســهولة ممارســة أنشــطة األعمــال فــي تصنيــف التقريــر الجديــد 

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

 توّقع ممثلون عن مصانع وشركات 
التبــادل  فــرص  نجــاح  تايوانيــة 
التجــاري بين البحرين وتايوان من 
خــال العــروض التــي طرحــت في 
“معــرض االســتثمار والتجــارة فــي 
تايوان 2019” الذي تم تنظيمه في 
مركــز الخليــج الدولــي للمؤتمــرات 

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

الصناعيــة المشــاركة إلــى إمكانيــة 
رفع التبــادل التجاري بين البحرين 
وتايــوان لما يزيد على 120 مليون 

ا.  دوالر سنويًّ
التجــاري  المركــز  مديــر  وأبلــغ 
وانــغ  وودي  اإلقليمــي،  التايوانــي 
“البــاد”، أنهــم يســتهدفون أســواق 
مــن  انطاقــا  األوســط  الشــرق 

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

شــخصيات  مــن  حافــل  حضــور  وســط 
سياســية وأمميــة ودبلوماســية، عقــد فــي 
منتــدى  بنيويــورك،  المتحــدة  األمــم  مقــر 
“رؤى البحريــن.. رؤى مشــتركة لمســتقبل 
ناجــح”، الــذي نظمه ديوان صاحب الســمو 
الملكــي رئيــس الــوزراء، للعــام الثاني على 
التوالــي، علــى هامش اجتماعــات الجمعية 
شــعار  تحــت  المتحــدة،  لألمــم  العامــة 
“القيــم المطلوبــة لتحقيــق أهــداف التنمية 

المستدامة”.ونيابة عن رئيس الوزراء صاحب 
آل  ســلمان  بــن  خليفــة  األميــر  الملكــي  الســمو 
خليفة، ألقى وزير شؤون مجلس الوزراء محمد 
المطوع كلمة ســمو رئيس الوزراء في المنتدى، 
وطالــب فيهــا المجتمــع الدولــي بأن يكــون أكثر 
إيجابيــة وقــوة في مواجهة ومعالجة مســببات 
زعزعة األمن واالستقرار، كما دعا سموه األمين 
العــام لألمــم المتحــدة إلــى تبني تعيين ســفراء 

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

تتويج “روز شيليمو” بفضية ماراثون السيداتتتويج السينما العربية“الحرب الخفية” تربك إيرانمنع استخدام الفائدة الثابتةالحواج تقاضي نائبة “مزعجة”
نشرت المحامية فاطمة الحواج  «

تغريدة عبر حسابها في موقع 
التواصل االجتماعي )تويتر( قررت 
فيها أنها تقدمت بشكوى جنائية 

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

المصرية، إلى جانب كوكبة من نجوم 
السينما، بينما كان للسينما العربية 

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

أعلنت شركة ألمنيوم البحرين “ألبا”، 
عــن إنشــاء أول مصنــع مــن نوعــه 
لمعالجــة بقايــا بطانــة خايــا الصهر 

والبحريــن.  الخليــج  منطقــة  فــي 
ويأتــي قــرار إنشــاء مصنــع معالجة 
بقايــا بطانــة خايــا الصهــر نتيجــة 
لتضافر الجهود بين “ألبا” والمجلس 

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

أكد  رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة حرص 
الحكومــة على تشــجيع ودعم االســتثمار 
وتنويــع مصــادر الدخــل بمــا يســهم فــي 

اســتمرار دوران عجلــة البنــاء والتنميــة، 
الوطنــي  لاقتصــاد  االســتقرار  وتحقيــق 
ودفعــه إلــى مســتويات اكثــر تقدمــا مــن 

النمو المستدام.
الحكومــة  مواصلــة  إلــى  ســموه  وأشــار 
لجهودها في إقامة مزيد من المشروعات 

التنميــة  مســيرة  تدعــم  التــي  الخدميــة 
المســتدامة وتســهم فــي االرتقــاء بجودة 
وكفــاءة الخدمــات المقدمــة للمواطنيــن، 
منوهــًا ســموه إلى ما تحظى بــه إنجازات 
المملكة في هذا المجال من إشادة دولية 

متميزة.

جــاء ذلــك خــال اســتقبال ســموه بقصــر 
القضيبيــة أمــس عــددا مــن أفــراد العائلــة 
المســؤولين  وكبــار  الكريمــة  المالكــة 
بالمملكــة، حيــث تطــرق ســموه معهم إلى 
عــدد مــن الموضوعــات المرتبطة بالشــأن 

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

تشجيع االستثمار وتنويع مصادر الدخل
ســمو رئيس الوزراء: إقامة مزيد من المشروعات الداعمة لمسيرة التنمية

المنامة - بنا

سمو رئيس الوزراء مستقبال عددا من أفراد العائلة المالكة الكريمة وكبار المسؤولين بالمملكة

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

جانب من منتدى “رؤى البحرين.. رؤى مشتركة لمستقبل ناجح” في نيويورك

الرياض ـ واس، العربية نت

ذكــرت وكالة األنبــاء الســعودية )واس(، 
الملكــي،  بالحــرس  اللــواء  أن  أمــس، 
عبدالعزيــز بــن بــداح الفغــم، توفــي إثــر 
إطــاق النار عليه مــن جانب صديق إثر 

خاف شخصي.
ونعــت عائلــة الفغــم فــي ســاعة مبكــرة 
اللــواء  الفقيــد  األحــد،  صبــاح  مــن 

عبدالعزيز الفغم، حارس خادم الحرمين 
الشــريفين، الملــك ســلمان، الــذي ضجت 
االجتماعــي  التواصــل  مواقــع  برحيلــه 
في الســعودية. وأضفى “حارس الملوك” 
مهمــة  علــى  الفغــم  عبدالعزيــز  اللــواء 
حماية الشــخصيات المهمــة حول العالم 

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

كشــفت مصــادر مطلعــة ومتطابقــة عــن 
اســتدعاء حكومــة قطر وتركيــا لليمنية 
توكل كرمان بتاريخ 24 سبتمبر الجاري 
بهــدف  بالدوحــة،  الوجبــة  قصــر  فــي 
االســتماع لنتائــج لقاءاتها في االجتماع 
السابع عشر للحاصلين على جوائز نوبل 
صحيفــة  ذكــرت  مــا  وفــق  بالمكســيك، 

“الرياض” السعودية، أمس.

وبحســب المصادر المقربة من الحكومة 
القطريــة ُكلفــت تــوكل كرمــان مــن قبــل 
القيــادة القطريــة بالمشــاركة والتنســيق 
موضــوع  إلثــارة  المقــررة  للحملــة 
الســعودي جمــال خاشــقجي،  المواطــن 
الســعودي  القضــاء  بنزاهــة  والتشــكيك 
ودعــم المواطنيــن المغــرر بهــم بالخــارج 

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا
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إّنهـــا القرية األكبر مســـاحة واكتظاظا ســـكانيا، لكنها فـــي ذات الوقت 
األقـــل نصيبـــا فـــي المشـــاريع الخدميـــة، النـــداءات المتكـــررة طـــوال 
العقديـــن الفائتين لذوي االختصاص لم تفلح في إنجاز ما كان يطمح 

له األهالي.
كانـــت اآلمـــال معلقة علـــى النواب ممـــن تعاقبوا على تمثيـــل الدائرة، 
بقريـــة ســـار، لكـــن الجميـــع حطمـــوا آمالهم ولـــم يقدموا ســـوى وعود 
تالشت مع مرور األيام، فممثل الدائرة لم يِف بما قطعه أمام الناخبين 

وعاد هؤالء منكسري األحالم.
“ال تنتظروا من النائب أن يحقق لكم شيئا ولو األدنى مما تطمحون”، 
هكذا قال أحد أبناء المنطقة بلهجة مليئة باليأس، ليأتي الرد من أحد 
األفراد الذي ال يقل يأســـا ومرارة عنه: ومن قال إننا ننتظر منه شـــيئا! 
آمالنـــا تبخـــرت منذ أمد بعيد. إن ذاكرتنـــا مثقلة بما حفلت به البرامج 
االنتخابيـــة، حيـــث كانت شـــعارات انتخابية فحســـب، وكل الرهانات 
تحولـــت إلى أضغاث أحـــالم، فالنائب ال يكف عن اإلعـــالن بأّن أبواب 
مكتبه مشرعة لألهالي ومن صّدق منهم بقيت مشكلته بعد أن أخذته 

قدماه إلى المكتب في الملفات.
لو أن سعادة النائب استجاب ولو لمرة واحدة بزيارة القرية واالستماع 
للمطالب وبحث المشـــاريع المعطلة أو المؤجلـــة، ولو أنه أثار ولو مرة 
واحدة إحدى مشـــكالت األهالي مع ذوي الشـــأن ألمكن تخفيف وطأة 

الشعور باأللم والخيبة، لكنه تجاهل كل النداءات وحتى المكالمات.
منذ ســـنوات بعيدة أطلقت بلدية الشـــمالية وعـــدا ألهالي الدائرة بأّنه 
تـــم تخصيص أرض لحديقة عامة للقرية، وأخـــرى للجمعية الخيرية، 
ودار لرعايـــة الوالدين على غرار ما تم إنشـــاؤه في قرى قريبة، حيث 
تندرج تحت مشـــروع تنمية القرى، وغمرهم شـــعور كبير بالفرح، لكن 
الّذي برهنه الزمن أنها بقيت مشـــروعات على الورق ولم تجد طريقها 

للتنفيذ.
بقـــي القـــول إّن مـــا يقلـــق قاطنـــي المنطقة طـــوال هذه الســـنوات أنه 
لماذا هم مســـتثنون من مشـــروع إســـكانّي واحد رغم توافر األراضي 
الشاســـعة؟ إّنهـــم يعتقدون أن النحس بات مالزما لهـــم وال ُيراد له أن 

يرحل!!.

sm.adnan56
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محمد المحفوظ

أّيها النائب متى تتحرك؟!

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

للتواصل: 17111483

الفريق الوطني الطبي منح العلوم اإلنسانية والصحية مسارا تاريخيا
ما يميز الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا بقيادة ســـيدي 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة ولـــي العهد 
رئيـــس مجلس الـــوزراء حفظه هللا ورعاه، الثقـــة بالنفس والوثوق في 
المســـتقبل والجهـــد المخلـــص الصادق تجـــاه الوطـــن والمواطنين، وما 
عرفناه ولمســـناه، وما ســـمعناه عن هذا الفريق بقيادة سموه حفظه هللا 
ورعاه الذي يضيء لنا نبراســـا ينير لنا طريق المســـتقبل يدعونا للفخر 
واالعتـــزاز، وإن جـــرى قلمـــي بالتعليق علـــى بعض القصـــص والمواقف 
فليســـت إال مشـــاعر مواطـــن يفخـــر بعزيمـــة قيادته القويـــة وتصميمها 

القاطع على تحقيق اإلنجازات في كل مجال.
أحـــد األقربـــاء أصيـــب مع أفراد عائلتـــه قبل أيام بفيـــروس كورونا، مع 
ازديـــاد الحـــاالت المســـجلة يوميا، وبعـــد أن تم الفحـــص واتخاذ كامل 
اإلجـــراءات والتعليمـــات “حجـــروا أنفســـهم فـــي البيت” كالمعتـــاد، لكن 
الخبـــر الـــذي يبعث النســـيم ويمـــأل الصدور بهجـــة وتخضر لـــه الحقول 
هـــو االتصـــاالت اليومية المباشـــرة من األطباء لقريبـــي لالطمئنان على 
صحته والمتابعة أوال بأول، إذ يقول لي.. “يتصل بنا األطباء فردا فردا 

ويســـألوننا عن آخر التطـــورات وعن أية أعراض جانبيـــة وما نحتاجه، 
وال يقفلـــون الهاتـــف إال بعـــد التأكـــد مـــن كل خدمات الرعايـــة الصحية 
التي تقدم لنا”، ويضيف في لهفة االســـتغراب والفخر في الوقت نفسه 
“ترى كم عدد المرضى الذين يتم االتصال بهم على مدار اليوم الواحد 
لالطمئنـــان على صحتهـــم، مع األخذ فـــي االعتبار األســـاليب المختلفة 
للمرضـــى وتكوينهم وشـــخصياتهم وأمزجتهم؟ بالفعـــل نحن في نعمة 

كبيرة في البحرين”.
إن هـــؤالء األطبـــاء وكل الفريـــق الوطنـــي للتصـــدي لفيـــروس كورونـــا 
بقيادة ســـيدي ســـمو ولي العهد من مفاخر هذا الوطن العزيز، فقد أثار 
اهتمام الكثير من الدول شـــرقا وغربا جنوبا وشماال بوقفته المتماسكة 
وإنجازاتـــه ونجاحـــه فـــي كل الخطـــوط والزوايا، وقد منـــح في العمل 
الوطني والفكر والعلوم اإلنسانية والصحية مسارا تاريخيا، ونحن في 

انتظار المزيد من رحيق النجاح واالنتصار. 
شكرا سيدي صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي  «

العهد رئيس مجلس الوزراء حفظكم الله ورعاكم.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

حتى ال تهدم البيوت
حال مؤسف وصل إليه البعض، من الماهرين في شعللة المشاكل 
الزوجيـــة عند أية بادرة تدخل منهـــم، وأنا ال أعني أهل الزوجين 
فقـــط، إنما األصدقـــاء والمحيط االجتماعي نفســـه، والذي يغرق 

بالسلبية والنكدية، وتقديم النصائح الهدامة للبيوت واألسر.
وال يعـــي هؤالء خطر مـــا يفعلونه، أو يقدمون عليه، إال بعد فترة 
طويلـــة مـــن إحـــداث الضـــرر، وشـــق األســـرة، وتعميـــق الخالف، 
وبتوقيت فارغ ال بصيص أمل فيه، تكون األمور حينها مشرذمة 

وممزقة، وال نتيجة بإصالحها.
يجـــب الحـــذر حين يكون الفرد طرفا بمشـــكلة زوجية أو عائلية، 
وأن يتخطـــى صلة القرابـــة أو الصداقـــة أو المعرفة ألحد طرفي 
النـــزاع، بحيـــث ال يغلـــب ذلك على تقديـــم المشـــورة الصادقة أو 

الصحيحة.
األطفال أول المتضررين وآخرهم عند حدوث األزمات األسرية، 
وهـــم مـــن يدفع فاتورة الظلمة، ممن تخنقهـــم رؤية اآلخرين في 
ســـعادة وهنـــاء، وفـــي نعمة األســـرة المســـتقرة، عبر إثـــارة الفتن 

والتحريض على الطالق.
وكمـــا أن البيـــوت تهـــدم، واألســـر تتفكك بســـبب هـــذا وذاك، فإن 
الدوائـــر تـــدور علـــى مـــن يفعـــل ذلـــك، وإن تأخـــرت، بتصفيـــات 

حسابات ربانية تطال الجميع بال استثناء.
وأن يكـــون المـــرء طـــرف خير وصالح، فـــي كل أمـــر، مهما صغر 
أو عظـــم، أو ليصمـــت، خصوصـــًا فيما يتعلق باألمور األســـرية أو 
العائلية، ألنها ترتبط باستمرارية الحياة، وبقاء المجتمع الصالح، 

واستقراره، من عدمه.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

معضلة التواصل التفاعلي!
نحـــن اآلن وبال شـــك في عصر تفاعلي رفيع المســـتوى، التواصل 
بيـــن المجموعـــات البشـــرية أصبح فائقا بشـــكل ال مثيـــل له، فمن 
منا كان يســـتطيع في الســـابق أن يتواصل مع مشهور أو ممثل أو 
مطرب أو حتى صاحب فقه أو علم لطلب المشورة أو االستعانة 
بـــه، أو إبـــداء آرائنا حول قضية ما أو موقف معين، لقد خلقت لنا 
التكنولوجيـــا بيئة خصبة للتواصل المباشـــر مع كل من كان بعيدا 
وصعـــب الوصول، حتى خيل للبعض أنـــه فرضا عليه أن يجيبهم 
وأن يســـمح لهم باقتحام مســـاحته الخاصة، واألمر هنا ال يشـــمل 
وسائل التواصل االجتماعي فقط، إنما يتخطاه إلى كل ما يتسعه 
هـــذا الفضـــاء اإللكترونـــي من مســـاحة كبيـــرة للبرامـــج والتعليم 

والثقافة والفن والطب والعلوم وغيره.
ويبـــدو أن هـــذا األمـــر خلق ثقافـــة ال واعية بعدم احتـــرام أوقات 
الغير وحياة الغير، إال لمن رحم ربي ممن يقدرون ذلك، والمشكلة 
هنا ال تتعلق باألشـــخاص البالغين الراشـــدين ممن تخطوا مراحل 
الدراســـة إلـــى اكتســـاب العمـــل والمهـــارة، لكنهـــا تتعلـــق بالطالب 
بالمـــدارس والجامعـــات الذيـــن باتـــوا يغتالون أوقات مدرســـيهم 
بتكرار األســـئلة في كل وقت ســـمح لهم، والتطفـــل عليهم في أي 
وقـــت حال لهـــم، وقد خلقـــت أزمة كورونا إشـــكالية كبيـــرة تكمن 
في شـــعورهم المبالغ باستحقاقهم غير المفهوم للدرجات، وأرجع 
الســـبب في ذلك إلى أن أغلب هؤالء يســـتعينون بأحد الوالدين، 
أو األهـــل أو األصدقاء في عمل واجباتهم ودروســـهم، والحقيقه 
أنني كأســـتاذ أرى أن ال ضير في االســـتعانة في حـــدود التعلم أو 
االســـتجابة للمعلومة، لكن مع وجود المســـؤولية الكاملة من قبل 
الطالـــب تجاه ما يواجـــه أو يدرس من مـــواد ومعلومات، واألهم 
من ذلك كله احترام أســـتاذ المادة حتى إن كان ال يراه عن كثب، 
فالتكنولوجيا خلقت لكي تســـهل لدينا األمور من علوم وخدمات 
وغيرهـــا، لكن يجب أن ننتبه إلى أن ال تســـلبنا أخالقنا واحترامنا 

ذاتنا قبل اآلخرين.

سمر األبيوكي
الدبلوماســـية أداة السياســـة الخارجيـــة أليـــة دولة من الـــدول، وهي من 
أهـــم أدوات صنع الصورة الذهنية للدولة لدى حكومات وشـــعوب العالم 
المختلفـــة، ودائمـــا يكـــون ملـــك الدولـــة أو رئيســـها القائـــد األعلـــى لهذه 
الدبلوماســـية، ويطلق على ما يقوم به من أنشطة في الشأن دبلوماسية 

القمة، حيث تدار هذه الدبلوماسية على مستوى القادة.
وتســـتند التحـــركات الدبلوماســـية للدولـــة علـــى سياســـات هـــذه الدولة 
والمصالـــح التـــي تســـعى إلـــى تحقيقهـــا وقـــرارات هـــذه الدولـــة ومـــدى 

تصالحها أو تصادمها مع غيرها من الدول.
وهنا تكمن النقطة المهمة فيما يتعلق بالدبلوماســـية البحرينية الناجحة 
فـــي تحقيـــق مصلحة البـــالد في الخـــارج وتســـويق الصـــورة البحرينية 
بشكل جيد، ولتوضيح هذا المعنى نقول إن سياسة احترام الغير وعدم 
التدخـــل فـــي شـــؤون الـــدول والتركيز علـــى مصالـــح الدولـــة البحرينية 
والشـــعب البحرينـــي دون أي اعتـــداء علـــى الغيـــر، كنهـــج ثابـــت لجاللة 
الملـــك المفدى حمد بن عيســـى آل خليفة عاهل البالد، قد يســـرت مهمة 
الدبلوماســـية البحرينيـــة إلى حـــد بعيد في بناء عالقـــات طيبة مع دول 

العالم المختلفة.
الدبلوماسية البحرينية ليست بحاجة للسعي كثيرا إلى تجميل الصورة 
البحرينية وليســـت بحاجة إلى تحويل التـــراب إلى ذهب كما هو الحال 
لدى دول أخرى، ألن السياسة الحكيمة لجاللة الملك واضحة، وهي على 
قدر فهمي البســـيط تقوم على احترام الغير والقيام ما أمكن بالمساعدة 

في القضايا اإلنسانية في أنحاء العالم.
لهـــذا فنحـــن نفتخر بالسياســـة الخارجيـــة لجاللة الملـــك ونفتخر بنجاح 
الدبلوماســـية البحرينيـــة في تنفيذ هذه السياســـة ورســـم صـــورة طيبة 

للبالد في الخارج.
فالبحرين كانت دوما حاضرة في مســـاعدة الشعوب األخرى في أوقات 
المحـــن، وعلـــى ســـبيل المثـــال كان للبحريـــن دور مشـــرف في مســـاعدة 
الشـــعب األفغانـــي والمشـــاركة فـــي عمليـــات اإلجـــالء التي تلـــت دخول 
حركـــة طالبان إلى العاصمة األفغانية كابول، وهو الدور الذي نال تقدير 
واحتـــرام الواليات المتحدة األميركية وبقيـــة دول العالم، وحافظ على 
صورة الدولة البحرينية كدولة داعمة للعمل اإلنساني في كل المناسبات.

الدبلوماسية البحرينية انعكاس للسياسة الحكيمة لجاللة الملك
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