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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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الملكي  السمو  صــاحــب  أكــد 
ــمــــد آل  ــان بـــــن حــ ــمــ ــلــ األمـــــيـــــر ســ
خليفة ولي العهد رئيس مجلس 
األساس  المواطن هو  أن  الــوزراء 
والمنطلق والغاية لكافة مسارات 
ــتـــهـــدف فــي  الـــتـــنـــمـــيـــة الــــتــــي تـــسـ
حــاضــر  صـــنـــاعـــة  األول  ــام  ــقـ ــمـ الـ
ألبناء  مــشــرق  ومستقبل  مــزدهــر 
الوطن وفق رؤى وتطلعات حضرة 
صاحب الجاللة الملك حمد بن 
عــيــســى آل خــلــيــفــة مــلــك الــبــالد 

المفدى.
ــدى اســتــقــبــال  ــ ــــك لــ ــاء ذلــ ــ جــ
ــاع أمـــس،  ــرفــ ســـمـــوه فـــي قــصــر الــ
ــيـــخ مــحــمــد  ــو الـــشـ بـــحـــضـــور ســـمـ
بــن حــمــد آل خليفة  بــن ســلــمــان 
وعدد من كبار المسؤولين، عدًدا 
مــــن الـــمـــواطـــنـــيـــن مــــن أصـــحـــاب 
الـــمـــجـــالـــس الـــرمـــضـــانـــيـــة، حــيــث 
ــوه مـــعـــهـــم الـــتـــهـــانـــي  ــمــ ــادل ســ ــ ــبـ ــ تـ

المبارك،  رمضان  شهر  بمناسبة 
ــًدا ســـمـــوه أن شــهــر رمــضــان  مــــؤكــ
المبارك يكرس مفاهيم التسامح 
ــتــــكــــاتــــف، ويـــجـــســـد الـــتـــالحـــم  والــ
المجتمعي،  والــتــرابــط  والتآخي 
ــل بــيــن  ــ ــواصـ ــ ــتـ ــ ــور الـ ــ ــسـ ــ ــــد جـ ــمـ ــ ويـ
مختلف فئات وشرائح المجتمع.
ــى أن جــهــود  ــ إلـ ــوه  ــمـ ــوه سـ ــ ونــ
مــمــلــكــة الــبــحــريــن فـــي الــتــصــدي 
لــجــائــحــة فـــيـــروس كـــورونـــا ركـــزت 
ــن  ــاريـ ــسـ ــلــــى مـ ــة عــ ــ ــدايـ ــ ــبـ ــ ــذ الـ ــنــ مــ
مــن  الـــمـــجـــتـــمـــع  حـــمـــايـــة  األول 
حماية  والــثــانــي  الصحية  اآلثـــار 
المجتمع من اآلثار االقتصادية، 
المواطنين  صحة  وضعت  حيث 
األعمال  واستمرارية  والمقيمين 
ــل مــــــع االنــــعــــكــــاســــات  ــ ــامـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ والـ
في  كــورونــا  لجائحة  االقتصادية 
قمة األولويات، وهو ما رسخ ريادة 
مملكة البحرين في مواجهة هذا 

الــتــحــدي الــصــحــي مــن خـــالل ما 
قــرارات وإجــراءات  اتخاذه من  تم 
ــة،  ــيــ ــائــ ــر وقــ ــ ــيـ ــ ــدابـ ــ احـــــتـــــرازيـــــة وتـ
وتــوفــيــرهــا لــلــخــدمــات الــصــحــيــة 
مجاًنا  والتطعيمات  والعالجية 
والمقيمين،  المواطنين  لجميع 
ــزم  ــ ومـــــــــا تـــــــم تــــقــــديــــمــــه مـــــــن حـ
مــالــيــة وبـــرامـــج حــيــويــة لـــأفـــراد 
ــة، الــتــي  ــاريـ ــجـ ــتـ ــات الـ ــسـ ــؤسـ ــمـ والـ
أسهمت إلى حٍد كبير في تخفيف 

تداعيات الجائحة االقتصادية.
الـــقـــيـــم  إن  ســــــمــــــوه  وقــــــــــــال 
الــبــحــريــنــيــة الــجــامــعــة األصــيــلــة 
بـــجـــانـــب حـــفـــظ حـــريـــة الــحــركــة 
والمشاركة  والشفافية  والتنقل 
النجاح  عوامل  أحد  المجتمعية 
فـــي الــتــصــدي لــجــائــحــة فــيــروس 
ــر  ــافـ كــــــــورونــــــــا، فـــــضـــــاًل عــــــن تـــضـ
ــوادر الــوطــنــيــة ضمن  ــكــ جـــهـــود الــ
فـــريـــق الــبــحــريــن وعــمــلــهــم بـــروح 

استطعنا  حيث  الــواحــد  الــفــريــق 
وإننا  الظروف،  كافة  التعامل مع 
متكاتفين  ســنــقــف  ــدة  ــ واحــ بـــيـــٍد 
لــمــواجــهــة مــخــتــلــف الــتــحــديــات 
قدًما  مًعا  وسنمضي  وتــجــاوزهــا، 
بخًطى ثابتة في تحقيق مساعي 
نحو  اإلقــتــصــادي  التعافي  خطة 

مستقبٍل واعد.
أن خطة  إلــــى  ِوأشــــــار ســمــوه 
ــتـــصـــادي تـــأتـــي في  الــتــعــافــي االقـ
مسار ونهج التعامل مع تداعيات 
ــا لخلق  كــــورونــ فـــيـــروس  جــائــحــة 
ــواعـــدة في  مــزيــٍد مــن الــفــرص الـ
مــخــتــلــف الــقــطــاعــات الــتــنــمــويــة، 
والبرامج  أن األولويات  إلى  الفتًا 
تعزيز  في  تسهم  تضمنتها  التي 
خلق الفرص للمواطنين والنمو 
اإليــجــابــي لــلــقــطــاعــات الــحــيــويــة 
البحرين  مملكة  تنافسية  وزيــادة 
مـــن خــــالل تــبــنــي اســتــراتــيــجــيــات 

ــاعـــات  ــقـــطـ واعـــــــــدة لـــمـــخـــتـــلـــف الـ
ومـــــــــــبـــــــــــادرات لــــــــزيــــــــادة تـــســـهـــيـــل 
اإلجراءات وحزم لتنفيذ مشاريع 
الرامية  الجهود  ومواصلة  كبرى، 
الــــــى تـــوفـــيـــر بـــيـــئـــة اســـتـــثـــمـــاريـــة 
مــتــيــنــة  جــــســــور  ذات  ــة  ــوحـ ــتـ ــفـ مـ

لمواصلة االقتصاد الوطني نموه 
المنشود، منوهًا سموه إلى أهمية 
وتضافرها  الــجــهــود  كــافــة  تــعــزيــز 
االقتصادي  التعافي  مساعي  في 

ومواجهة تحديات المستقبل.
مــــــــــن جـــــــانـــــــبـــــــهـــــــم، أعــــــــــرب 

شكرهم  عن  المجالس  أصحاب 
ــب الــســمــو  ــاحـ وتــــقــــديــــرهــــم لـــصـ
الملكي ولي العهد رئيس مجلس 
ــا يــولــيــه ســمــوه  الــــــــوزراء عــلــى مـ
ــرٍص عــلــى الــتــواصــل مع  مـــن حــ
رمضان  شهر  خــالل  المواطنين 

المبارك، داعين اهلل عز وجل أن 
المفدى  الملك  جاللة  يحفظ 
وسمو ولي العهد رئيس مجلس 
موفر  عليهم  يديم  وأن  ــوزراء،  الـ
لما  ويوفقهم  والعافية،  الصحة 

فيه خير للبحرين وأبنائها.

ولي العهد رئي�س الوزراء ي�ضتقبل عددا من اأ�ضحاب المجال�س الرم�ضانية
التنمي��ة م�س��ارات  ل��كل  والغاي��ة  والمنطل��ق  الأ�سا���س  ه��و  المواط��ن  يوؤك��د:  �س��موه 

ال�ض���فافية والم�ض���اركة المجتمعي���ة من عوامل النج���اح في الت�ض���دي لجائحة كورونا
اأه���م���ي���ة ت��ع��زي��ز ال���ج���ه���ود ف���ي م�����ض��اع��ي ال��ت��ع��اف��ي 
االق���ت�������ض���ادي وم���واج���ه���ة ت���ح���دي���ات ال��م�����ض��ت��ق��ب��ل

الملكي  السمو  صاحب  تــرأس 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
الــوزراء  رئيس مجلس  العهد  ولــي 
االجــــتــــمــــاع الــــــــ24 لــلــجــنــة الــعــلــيــا 
ُعقد  والــذي  العمراني  للتخطيط 

عن بعد.
واســـتـــعـــرضـــت الــلــجــنــة الــعــلــيــا 
ــر  ــ لـــلـــتـــخـــطـــيـــط الـــــعـــــمـــــرانـــــي آخـ
المتعلقة  الموضوعات  مستجدات 
بـــتـــصـــنـــيـــف الـــــعـــــقـــــارات وتــقــســيــم 
األراضـــــــــي، كـــمـــا نـــاقـــشـــت الــلــجــنــة 
آخر  العمراني  للتخطيط  العليا 
مستجدات مشروع تخطيط المدن 
الجديدة ومخطط مشروع العرين 
الصحراوي، واطلعت اللجنة العليا 
العمراني على مشروع  للتخطيط 
واالشتراطات  التصانيف  تحديث 

التنظيمية للتعمير.

»العليا للتخطيط العمراني« ت�ضتعر�س م�ضتجدات ت�ضنيف العقارات وتق�ضيم االأرا�ضي

} �سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يترأس االجتماع الـ24 للجنة العليا للتخطيط العمراني.

العربي�ة  ال�دول  ل�ض�فراء  اإفط�ار  ماأدب�ة  يقي�م  لن�دن  ف�ي  �ض�فيرنا 
أقام  المبارك  رمضان  شهر  بمناسبة 
آل خليفة سفير  فــواز بن محمد  الشيخ 
مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة 
مـــأدبـــة إفـــطـــار لــســفــراء الـــــدول الــعــربــيــة 
الــشــقــيــقــة الــمــعــتــمــديــن لــــدى الــمــمــلــكــة 

المتحدة.
األشــقــاء  والــســفــراء  السفير  وتــبــادل 
المبارك،  رمــضــان  شهر  بحلول  التهاني 
العالقات  أواصـــر  تعزيز  أهمية  مؤكدين 
األخــويــة الـــوديـــة، داعــيــن الــمــولــى العلي 
الفضيل  الــشــهــر  هـــذا  يــعــيــد  أن  الــقــديــر 
على األمتين العربية واإلسالمية باليمن 

والخير والبركات.
ــراف الـــحـــديـــث حــول  ــ ــادل أطــ ــبـ ــم تـ وتــ
الموضوعات ذات االهتمام المشترك على 
المملكة  فــي  المحلية  الساحة  مستوى 
آخــر  إلـــى مناقشة  بــاإلضــافــة  الــمــتــحــدة، 

المستجدات اإلقليمية والعالمية. 

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16096/pdf/1-Supplime/16096.pdf?fixed630
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1292508
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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
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ــة  ــ ــابـ ــ ــيـ ــ صـــــــــــــرح رئــــــــيــــــــس نـ
بتلقي  الجنوبية  المحافظة 
ــا مــن  ــة الــــعــــامــــة بــــالغــ ــابـ ــيـ ــنـ الـ
مـــديـــريـــة شـــرطـــة الــمــحــافــظــة 
الــجــنــوبــيــة مــتــعــلــًقــا بــمــقــطــع 
ــتــــداول على  فــيــديــو مـــصـــور مــ

االجتماعي،  التواصل  وسائل 
ــام شـــخـــص  ــ ــيــ ــ ــه قــ ــ ــيـ ــ ــر فـ ــهــ ــظــ يــ
جسم  سالمة  على  بــاالعــتــداء 
حارس مبنى بمنطقة البحير 

وسرقته.
ــابــــة  ــيــ ــنــ وقـــــــــد بـــــــاشـــــــرت الــ

الواقعة  فــي  التحقيق  العامة 
وواجهته  المتهم  واستجوبت 
ــــرت  ــور، وأمـ ــمـــصـ بــالــمــقــطــع الـ
النيابة بحبسه احتياطًيا على 
ذمة التحقيق، وجار استكمال 

التحقيقات.

بلغ متو�شط عمر الدعوى �شهرين.. 

المحاكم التجارية ح�سمت 6182 دعوى بمعدل ح�سم %101
أظهرت إحصائيات المحاكم التجارية لعام 
2021 معدل حسم يصل إلى 101% من خالل 
عمر  متوسط  بلغ  وبــذلــك  دعـــوى،   6182 حسم 
الدعوى التجارية المحسومة ما يقارب شهرين 

بعد أن كان شهرين ونصف في عام 2020.
الــعــامــة للمجلس األعــلــى  ــادت األمــانــة  وأفــ
للقضاء بأن المجلس أولى المحاكم التجارية 
تعزيز  فــي  القطاع  هــذا  ألهمية  أكــبــر  اهتماما 
لبيئة  مثالي  نموذج  وخلق  االقتصادي  المناخ 
ــــك مـــن خــــالل تطبيق  ــاذبـــة لــالســتــثــمــار وذلـ جـ
نظام إدارة الدعوى في القضايا أمام المحكمة 
الــتــجــاريــة وأتــمــتــة اإلجــــــــراءات وتــحــديــد مــدد 

دائــرة  مــن  أكــثــر  وتخصيص  ــراء  إجـ لكل  معينة 
ــا تصميم  ــًضــ وأيــ الـــتـــجـــاريـــة،  الــــدعــــاوى  لــنــظــر 
برامج تدريبية مكثفة ومتخصصة في القطاع 
الــتــجــاري كــالــصــيــرفــة الــتــقــلــيــديــة واإلســالمــيــة 
مع  بالتعاون  وذلــك  القضاة،  للسادة  والتأمين 
معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية.

وسيواصل المجلس األعلى للقضاء جهوده 
المتخصصة  الــتــجــاريــة  الــمــحــاكــم  تــطــويــر  فــي 
مـــن خــــالل االطـــــالع عــلــى أفـــضـــل الــمــمــارســات 
الشركاء  والتواصل مع  الشأن  الدولية في هذا 
المجلس  رؤيــــة  إلـــى  االســتــراتــيــجــيــيــن وصــــوال 

.2023

محميد احملميد

المسؤول مع مطالبه  تفاعل  واالرتياح، هو حينما يجد  بالسعادة  المواطن  ُيشعر  أكثر شيء 
واحتياجاته.. يتزايد ويتضاعف هذا الشعور عندما يلحق التوجيه تنفيذ عاجل، ومتابعة مكثفة، 
وجهود متواصلة، وخطط ورؤى واعدة، تتحقق على أرض الواقع.. لحظتها تجد اإلشادة والتقدير 
والتفاعل الشعبي، وهو األمر الذي يسهم في مضاعفة رصيد ثقة الحكومة والدولة عند المواطن، 

مهما حاولت وسعت بعض منابر لعكس ذلك.
الــوزراء  رئيس مجلس  العهد  ولي  آل خليفة  بن حمد  األمير سلمان  الملكي  السمو  صاحب 
وتستند  واالستراتيجية،  التخطيط  قائمة على  بمنهجية عمل متميزة،  يسير  ورعــاه،  اهلل  حفظه 
مع  والتعاون  الشعبية  الشراكة  على  وتعتمد  والكفاءة،  بالخبرة  وتؤمن  والتخصصية،  العلم  على 
القطاع الخاص، وترفع عنوان »فريق البحرين«، وكل ذلك تحقيقا لتطلعات وروئ حضرة صاحب 

الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى حفظه اهلل ورعاه.
مثال  يوجد  البحرين،  مملكة  محافظات  كافة  في  والمساجد  الجوامع  تطوير  موضوع  في 
واضح وكبير، في منهجية عمل سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه اهلل، حيث التوجيه 
المجتمع  ومؤسسات  المواطنين  من  والتقدير  واإلشــادة  والتفاعل  والتطوير،  والتميز  والتنفيذ، 

المدني، والثقة الشعبية للجهود الحكومية. 
رسمي  خبر  نشر  مساء،  الثامنة  الساعة  عند  أبريل   11 يوم  ففي  التالي..  التسلسل  ولنأخذ 
رئيس مجلس  العهد  ولــي  خليفة  آل  بن حمد  سلمان  األمير  الملكي  السمو  أمــر صاحب  تضمن 
الوزراء حفظه اهلل بإطالق خطة تطوير للجوامع والمساجد في كافة محافظات مملكة البحرين، 
ــر بــافــتــتــاح وتــرمــيــم وتــأهــيــل 20 مــســجــدًا تــابــعــًا إلدارتــــي األوقــــاف السنية  والــبــدء بــهــا فــــورًا. واألمــ
إعــادة  لخطة  الالزمة  الميزانية  بتوفير  والتوجيه  المملكة،  محافظات  مختلف  في  والجعفرية، 
إعمار بيوت اهلل، واعتماد المعايير الحديثة والتصاميم اإلسالمية في إعادة بناء وتطوير المساجد، 
المواقع  لتخصيص  المعنية  الجهات  مع  بالتنسيق  اإلسالمية  والشؤون  العدل  وزارة  توجيه  مع 

واتخاذ اإلجراءات الكفيلة بسرعة البدء في تصميم وبناء 12 مسجدًا في مدينة سلمان.
والــشــؤون  الــعــدل  وزيــر  أكــد معالي  الساعة 11 مــســاء،  أبــريــل وعند  الــيــوم االثنين 11  ذات  فــي 
اإلسالمية واألوقاف أن الوزارة بدأت بتشكيل فريق معني للتنسيق مع الجهات المعنية لتخصيص 
المواقع واتخاذ اإلجراءات الكفيلة بسرعة البدء في تصميم وبناء 12 مسجدًا في مدينة سلمان. 
األوقـــاف  ورئــيــس مجلس  السنية،  األوقـــاف  رئــيــس مجلس  مــن  تصريح  الليلة  ذات  فــي  كما صــدر 
مجلس  رئيس  العهد  ولــي  سمو  مــن  الكريمة  التوجيهات  لتنفيذ  حرصهما  يــؤكــدان  الجعفرية، 
الوزراء حفظه اهلل، كما صدر بيان من النائب فاطمة القطري، نائب منطقة مدينة سلمان, تشيد 
بالتوجيهات الكريمة، وكذلك العديد من رؤساء الجمعيات اإلسالمية والصناديق الخيرية وأعضاء 

المجالس البلدية. بجانب المجلس األعلى للشئون اإلسالمية.
وزير  بإعالن  رسمي  نشر خبر  تم  مساء،  السابعة  الساعة  وعند  أبريل   13 األربــعــاء  يــوم  في    
الــوزارة بدأت بالتنسيق مع األوقافين السنية والجعفرية  العدل والشؤون اإلسالمية واألوقــاف أن 
أسماء  اإلعــالن عن  وتم  البحرين،  في جميع محافظات مملكة  المشروعات  تنفيذ هذه  لمباشرة 
التي يتم تطويرها وترميمها وتأهيلها. كما صاحب  العبادة  التي سيتم افتتاحها، ودور  المساجد 
الوزارة لتوجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس  ذلك نشر رسومات وانفوجرافيك لخطة تنفيذ 

الوزراء حفظه اهلل.
وفي يوم الخميس 14 ابريل وعند الساعة السابعة مساء، تم نشر خبر قيام الفريق التنفيذي 
وذلــك  والجعفرية،  السنية  األوقـــاف  إلدارتـــي  التابعة  العبادة  دور  مــن  لمجموعة  ميدانية  بــزيــارة 

للوقوف على متطلبات االفتتاح والتأهيل والصيانة.
الحد،  في مدينة شرق  الخاجة  أحمد  افتتاح جامع  نشر خبر  تم  أبريل   16 السبت  يوم  وفي 

ومسجد بريد بن سعيد بن بريد البورحمة المنصوري بمنطقة جو بالمحافظة الجنوبية.
التي وردت في هذا  التوجيهات وتنفيذ كل الخطط  وال شك أن العمل سيتواصل إلنجاز كل 
الخصوص، والذي يؤكد منهجية العمل المتميزة لسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه 
قدر من  ومسؤولين على  ومؤسسات وشخصيات  وجود جهات  ذاته  الوقت  في  تستلزم  والتي  اهلل.. 

السرعة والدقة والتميز في تنفيذ التوجيهات، والشراكة في صناعة القرار.

malmahmeed7@gmail.com

�سمو ولي العهد..
ومنهجية التوجيه والتنفيذ

حب�س متهم اعتدى على حار�س باأحد المباني و�سَرقه

مر�ض نف�شي يقود فتاة اإلى طباعة نقود وال�شراء بها

المحكمة براأتها واأمرت باإيداعها ماأوى عالجيا بعد التاأكد من حالتها
ــة الـــجـــنـــائـــيـــة  ــمـ ــكـ ــمـــحـ أمـــــــــرت الـ
مأوى عالجي  إيداع متهمة  الصغرى 
بعد أن برأتها من تهمة محاولة سرقة 
ألحد محالت اإللكترونيات الشهيرة، 
أمواال  الكاشير  لموظف  دفعت  حيث 
غير  أنــهــا  تسلمها  بــمــجــرد  لـــه  تــبــيــن 
حيث  عنها،  فأبلغ  ــزورة  ومـ صحيحة 
التقارير  خــالل  مــن  للمحكمة  تبين 
الطبية أن المتهمة تعاني من مرض 
نفسي يجعلها غير مدركة أو مسؤولة 
عن تصرفها وأنها تقوم بطباعة أوراق 

على شكل النقود من دون إدراك.
ــالــــت الــمــحــامــيــة ســــــارة عــلــي  وقــ
العقوبات  قــانــون  إن  المتهمة  وكيلة 
من  على  مسؤولية  ال  أنــه  على  نــص 
من  للجريمة  المكون  الفعل  ارتــكــب 
حــالــة  لــســبــب  اخــتــيــار  أو  إدراك  غــيــر 
موكلتها  أن  أوضــحــت  حيث  مرضية، 
تــعــانــي مـــن فـــقـــدان لـــــإدراك ومـــرض 
عــدة سنوات  الــهــوســي منذ  االكــتــئــاب 
وأضافت  النفسي،  الطب  في  وتعالج 

خطير  مــرض  موكلتها  تعانيه  ما  أن 
الحياة  ممارسة  على  عائقا  ويشكل 
التركيز،  على  الــقــدرة  وعــدم  اليومية 
موكلتها  تعانيه  مــا  أن  إلـــى  وأشــــارت 
دفـــعـــهـــا إلــــــى طـــبـــاعـــة أمـــــــــوال تـــقـــوم 
الصرف  في  رغبتها  لمجرد  بصرفها 
من دون إدراك، وأوضحت أن الموظف 
ــى الـــنـــقـــود  ــلـ ــتــــعــــرف عـ ــــن الــ تـــمـــكـــن مـ
إلــى  كــونــهــا تفتقر  بــســهــولــة  الـــمـــزورة 
غير  أو  المرئية  التأمينية  الــخــواص 
المرئية وليس من الممكن أن تنطلي 
فيقبلونها  العاديين  األشخاص  على 

في التداول.
ــت بـــــبـــــراءة مــوكــلــتــهــا  ــعــ كـــمـــا دفــ
لـــعـــدم قـــيـــام أركــــــان جــريــمــة الـــشـــروع 
فــــي االحـــتـــيـــال فــــي حــقــهــا وانـــتـــفـــاء 
المتهمة  ألن  الجنائية  الــمــســؤولــيــة 
مــزورة  أنها  تبين  النقود  دفعها  حــال 
وتم القبض عليها ما يعني عدم إتمام 
المنقوالت،  على  االســتــيــالء  جريمة 
الحيازة ال تتم إال  أن  حيث أوضحت 

المنقوالت  لثمن  الــزبــون  ســداد  بعد 
وهذا مالم يحدث.

ــن جــانــبــهــا أمــــــرت الــمــحــكــمــة  مــ
المتهمة  بعرض  الدعوى  نظر  خالل 
على  للكشف  الــطــبــيــة  الــلــجــان  عــلــى 
تــقــريــر  ورد  حـــيـــث  الــعــقــلــيــة،  ــا  قــــواهــ
طــبــي أكــــد أنـــهـــا تــعــانــي مـــن الــفــصــام 
الذهني المزمن منذ أكثر من 15 سنة 

العالج،  على  مستقرة  غير  وحالتها 
انتكاسية  أعـــراضـــا  تــعــانــي  أنــهــا  كــمــا 
مــرضــيــة أثـــنـــاء قــيــامــهــا بــالــتــصــرفــات 
الــمــذكــورة أثــنــاء الــواقــعــة وافــتــقــادهــا 
للبصيرة، وقررت اللجنة الطبية أنها 
وأوصت  تصرفاتها،  عن  مسؤولة  غير 
المستشفى  فـــي  بــإيــداعــهــا  الــلــجــنــة 
ــعـــالج الـــنـــفـــســـي لـــلـــســـيـــطـــرة عــلــى  ــلـ لـ
األعـــــــراض الـــذهـــانـــيـــة الـــتـــي مـــازالـــت 
ــالـــت الــمــحــكــمــة إن  تــعــانــي مــنــهــا. وقـ
على  مسؤولية  ال  أنــه  قانونا  المقرر 
للجريمة  المكون  الفعل  ارتــكــب  مــن 
من غير إدراك أو اختيار وأن المرض 
مــن  اإلدراك  يــفــقــد  ــذي  ــ الــ الــعــقــلــي 
مـــوانـــع الــمــســؤولــيــة مـــؤكـــدة أنــــه إذا 
صــدر أمــر بــأال وجــه إلقــامــة الــدعــوى 
الجنائية أو حكم ببراءة متهم بسبب 
الجهة  أمــرت  نفسي  أو  عقلي  مــرض 
التي أصدرت األمر أو الحكم إذا كانت 
عقوبتها  جــنــحــة  أو  جــنــايــة  الــواقــعــة 
الحبس بإيداع المتهم مأوي عالجي 

العقاب  تنفيذ  القاضي  يأمر  أن  إلى 
بــإنــهــاء إيـــداعـــه وذلــــك بــعــد االطـــالع 
عــلــى الــتــقــريــر الــطــبــي وســمــاع أقـــوال 
النيابة والتأكد مما يثبت أن المتهم 
عــــاد إلــــى رشــــــده. وأشـــــــارت إلــــى أنــهــا 
لــمــا كـــان الــتــقــريــر الــطــبــي أثــبــت أنها 
انتكاسية مرضية  أمــراض  تعاني من 
أثـــنـــاء قــيــامــهــا بــالــواقــعــة وافــتــقــادهــا 
أنها  اللجنة  ــررت  قـ وعــلــيــه  للبصيرة 
وتوصية  تصرفاتها  عن  مسؤولة  غير 
المستشفى  فـــي  بــإيــداعــهــا  الــلــجــنــة 
لـــلـــعـــالج لــلــســيــطــرة عـــلـــى األعــــــراض 
الذهنية التي مازالت موجودة، األمر 
غير  أنــهــا  المحكمة  معه  تــرى  الـــذي 
مــدركــة عــن تــصــرفــاتــهــا وقـــت ارتــكــاب 
الجريمة ما يتعين براءتها مما أسند 
الجنائية  المسؤولية  المتناع  إليها 
ــبــــاب حكمت  ــذه األســ ــهـ فـــي حــقــهــا ولـ
أسند  مما  المتهمة  ببراءة  المحكمة 
إليها من اتهام وأمرت بإيداعها مأوي 

عالجي.

} المحامية سارة علي.

دفع شابان ثمن وضع هيكل محاك ألشكال 
المتفجرات بالقرب من حديقة الدراز بالحبس 
مختبر  تقرير  كشف  أن  بعد  منهما،  لكل  سنة 
تــورطــهــمــا فــي وضـــع القنبلة  الــجــنــائــي  الــبــحــث 
الوهمية عن طريق رصد أكثر من 12 عالمة من 
المحكمة  أشــارت  فيما  الهيكل،  على  بصماتهما 

إلى أنها أخذت المتهمين بقسط من الرأفة. 
وكان أحد أفراد األمن أثناء قيامه بعمله قد 
الــدراز،  حديقة  من  بالقرب  غريبا  جسما  رصــد 
إلى  قــوة  وتــوجــهــت  المعنية  الــجــهــات  إبـــالغ  فتم 
مكان البالغ وتم التعامل مع الجسم الذي تبين 
عبوة  من  مصنوعة  وهمية  قنبلة  عن  عبارة  أنــه 
بالستيكية وبعض األسالك الكهربائية واألدوات 

التي تحمل على االعتقاد بأنه قنبلة.
وكــشــفــت الـــتـــحـــريـــات عـــن قـــيـــام الــمــتــهــمــيــن 

ــة، كـــمـــا كـــشـــف تــقــريــر  ــعــ ــواقــ ــراك فــــي الــ ــتــ ــاالشــ بــ
المتهمين  بصمات  تطابق  الجنائي  المختبر 
مع العينات المرفوعة من على العبوة الوهمية 
ــعـــد الـــتـــأكـــد مــن  بـــأكـــثـــر مــــن عـــالمـــة مـــمـــيـــزة، وبـ
النيابة  من  إذن  استصدار  تم  المعلومات  صحة 
منزلهما  إلــى  أمنية  قــوة  وتــوجــهــت  لضبطهما، 
وتـــم ضــبــطــهــمــا، حــيــث أنـــكـــرا الــقــيــام بــالــواقــعــة، 
الهيكل  على  بصماتهما  تواجد  من  الرغم  على 

المحاكي ألشكال المتفجرات.
المتهمين  عــن  الجنائي  باالستعالم  وثبت 
تــورطــهــمــا، وســبــق إدانــتــهــمــا فــي قــضــايــا مماثلة 
مــن قــبــل حــيــث أســنــدت الــنــيــابــة إلـــى المتهمين 
المحافظة  أمــن  بــدائــرة  أغسطس   29 في  أنهما 
ــام هــيــكــال مــحــاكــيــا  الــشــمــالــيــة وضـــعـــا بــمــكــان عــ

ألشكال المتفجرات تنفيذا لغرض إرهابي.

قنبل�ة وهمي�ة تق�ود �س�ابين اإل�ى الحب��س �س�نة
الــحــفــاظ على السالمة  إلــى  الــرامــيــة  الــجــهــود  إطـــار  ضمن 
العاصمة  أمانة  العاصمة، قامت  الواقعة في  اإلنشائية للمباني 
بهدم أربعة عقارات من البيوت المهجورة ذات الحالة اإلنشائية 
مجموع  بلغ  حيث   ،)438( مجمع  كرباباد  منطقة  في  الحرجة 
مساحة ما تم هدمه 460 مترا مربعا، وذلك من خالل الحملة 
المعدة من قبل قسم الرقابة والتفتيش لمتابعة المباني اآليلة 
وأكد  العاصمة.  في  والتجارية  السكنية  المناطق  في  للسقوط 
أن  العاصمة  أمــانــة  عــام  مدير  السهلي  سعد  محمد  المهندس 
أمانة العاصمة قد هدمت منذ مطلع عام 2022م سبعة عقارات 
قضائية  ألحــكــاٍم  وتنفيذًا  مالكها  مــع  بالتعاون  للسقوط  آيــلــة 
تنفيذ  على سرعة  األمانة تحرص  أن  مبينًا  شأنها،  في  صــدرت 
أمنية  مخاطر  من  المباني  هذه  تشكله  لما  القضائية  األحكام 
العقار  وشاغلي  والمنطقة  للمواطنين  العامة  السالمة  تهدد 
ــازالـــت تــرصــد في  ــانـــة مـ ــاف أن األمـ ــ والــمــبــانــي الـــمـــجـــاورة. وأضـ
العقارات ذات الحالة اإلنشائية  اليومية مجموعة من  حمالتها 

الهدم،  اإلجــراءات قبل عملية  بتنفيذ عدد من  وتقوم  الحرجة، 
تبدأ بالتواصل مع مالك العقار ثم وضع عالمات الهدم ومن ثم 
الخدمات عنه،  العقار يتبعه فصل  لصق اإلخطار على مداخل 
المختصة  الجهات  مع  بالتنسيق  الهدم  عملية  تنفيذ  ثم  ومن 

ممثلة في مديرية أمن العاصمة وهيئة الكهرباء والماء والدفاع 
المدني وشركة النظافة، مشيرًا إلى تقيد بلدية المنامة بمعايير 
على  الــهــدم  عمليات  تنفيذ  أثــنــاء  والــبــيــئــة  والــســالمــة  الــصــحــة 
اخــتــالف أنــواعــهــا، وذلــك مــن خــالل اتــبــاع اإلجــــراءات المدروسة 
ذلك،  الناتجة عن  اآلثــار  الحد من  التي من شأنها  والمنهجية 
الممتلكات  على  أو  البيئة  على  أو  المجتمع  أفـــراد  على  ســواء 
اآليلة  العقارات  مــالك  العاصمة  أمانة  عــام  مدير  ودعــا  العامة. 
أجزاء  أو  للسقوط  آيلة  بكونها  إشعارات  تتلقى  التي  للسقوط 
منها إلى المبادرة بسرعة هدم أو إصالح تلك األجزاء الخطرة 
مساءلة  مــن  عليها  يترتب  ومــا  لتساقطها  تــفــاديــًا  وذلـــك  فـــورًا، 
قانونية، ودعا المالك الذين يرون أن الحالة اإلنشائية لعقارهم 
أمانة  بدالة  على  والتفتيش  الرقابة  قسم  مراجعة  إلــى  حرجة 
)تــواصــل(  برنامج  عبر  الشكاوى  تقديم  أو   1793000 العاصمة 
للتنسيق مع المختصين لما قد تمثله هذه المباني من خطر 

على القاطنين والمارة. 

بمجمل 7 عقارات تم هدمها في الربع الأول.. 

كرباب���اد ف���ي  لل�س���قوط  اآيل���ة  عق���ارات   4 ته���دم  العا�سم���ة  اأمان���ة 

 أكــــدت هــيــئــة الــبــحــريــن لــلــثــقــافــة واآلثــــــار أن 
التراث الثقافي والطبيعي لمملكة البحرين ليس 
بــبــعــيــد عـــن تــأثــيــرات الــتــغــيــرات الــمــنــاخــيــة، حيث 
اآلثــار  إدارة  الــمــحــاري مــديــر  الــدكــتــور سلمان  أكــد 
والمتاحف بالهيئة أن كل ظاهرة من ظواهر التغير 
مكونات  على  والضار  السلبي  أثرها  لها  المناخي 
للبقايا  البناء  وبالخصوص مواد  األثرية  المواقع 
الحرارة  درجات  في  فاالرتفاع  القديمة.  اإلنشائية 
األمطار  ونسبة هطول  الــريــاح  وســرعــة  والــرطــوبــة 
كل  البحار،  مياه  منسوب  في  المحتمل  واالرتــفــاع 
أن يؤثر في حالة حفظ وصون  الممكن  ذلك من 
مــكــونــات الــمــواقــع األثـــريـــة والــمــبــانــي الــتــاريــخــيــة 

والمناطق الزراعية التاريخية.
وأشــــار الــدكــتــور الــمــحــاري إلـــى أن أي ارتــفــاع 
يغمر  أن  يمكن  مستقبال  البحر  مياه  منسوب  في 
القلعة  مثل  البحر  مــن  القريبة  األثــريــة  المواقع 
بوماهر،  وقلعة  البحرين  قلعة  بموقع  الساحلية 
فكالهما تقعان مباشرة بالقرب من ساحل البحر، 

وكذلك اآلثار الساحلية في جزر حوار.
العالم لها  المناخية في  التغيرات  أن  وأوضح 
العالم.  فــي  الثقافي  الــتــراث  فــي  السلبي  تأثيرها 
المنظمات  مــن  مجموعة  قــامــت   2005 عـــام  فــفــي 
ــراد الــمــعــنــيــيــن بــلــفــت انــتــبــاه لــجــنــة الــتــراث  ــ ــ واألفـ
الـــعـــالـــمـــي إلـــــى قــضــيــة آثــــــار تــغــيــر الـــمـــنـــاخ عــلــى 

العالمي.  للتراث  والثقافية  الطبيعية  الممتلكات 
ومــنــذ ذلـــك الــحــيــن حــظــي مــوضــوع تــأثــيــر التغير 
ملحوظ  باهتمام  الثقافي  الــتــراث  على  المناخي 
التحديات  أحــد  بــات  الــدولــي، حيث  المجتمع  من 
أيضا  عقدت  وعليه،  الثقافي.  التراث  تواجه  التي 
والمواقع(  لــآثــار  الــدولــي  )المجلس  االيــكــومــوس 
عدة اجتماعات وورش عمل كان منها ورشة العمل 

أفريقيا  - جنوب  بريتوريا  في مدينة  التي عقدت 
بتأثير  تتعلق  تــوصــيــات  عــنــه  ــدرت  وصــ  2007 عـــام 

المناخ في التراث الثقافي.
التهديدات  أكبر  أحــد  المناخ  تغير  ويعد  هــذا 
تعاني  الــيــوم، حيث  الثقافي  الــتــراث  تــواجــه  الــتــي 
العالم  العالمي في كل جزء من  التراث  ممتلكات 
من آثار تغير المناخ سواء من الحرائق المتزايدة 

إلى الفيضانات والجفاف والتصحر وذوبان الجليد 
وارتفاع منسوب البحر، وأيضا زيادة تواتر الظواهر 
المجتمعات  إبــادة  يهدد  فيما  المتطرفة.  الجوية 
بما  بأكملها،  الحياة  أساليب  المناخ  تغير  بسبب 
فــي ذلــك مــمــارســة ونــقــل الــتــراث الــحــي، التقاليد 
االجتماعية  والممارسات  األداء  وفــنــون  الشفوية 
والمناسبات االحتفالية والمعارف التقليدية، كلها 
عرضة للتأثر في مواجهة تغير المناخ. باختصار، 
المجتمعات  حياة  تعطيل  إلى  المناخ  تغير  يــؤدي 
كبير من  ما يحد بشكل  العالم،  أنحاء  في جميع 
إلـــى ثقافتهم واالســتــفــادة  الــوصــول  قــدرتــهــا عــلــى 
حدد  1982م،  عــام  فــي  أنــه  بالذكر  والجدير  منها. 
أبريل  يــوم 18  والــمــواقــع  لــآثــار  الــدولــي  المجلس 
األثرية،  والمعالم  للمواقع  عالميا  يوما  باعتباره 
ــه الــيــونــســكــو فـــي عـــام 1983.  فـــي كـــل عـــام،  ــرتـ وأقـ
موضوًعا    ICOMOSالـ تقترح  المناسبة،  وبهذه 
لــأنــشــطــة الــتــي ســيــنــظــمــهــا أعـــضـــاؤهـــا، والــلــجــان 
العلمية الوطنية والدولية التابعة لـها، وأي شخص 
يرغب في المشاركة في االحتفال بهذا اليوم، وجاء 
الفرصة  »التراث والمناخ« ليتيح  العام  عنوان هذا 
األبحاث  تطوير  وإمكانيات  استراتيجيات  لعرض 
والطرق العلمية التي من الممكن أن تحقق تنمية 
مــســتــدامــة تسهم فــي حــفــظ الــتــراث الــثــقــافــي من 

التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية.

بمنا�شبة اليوم العالمي للآثار والمواقع بعنوان »التراث والمناخ«

لي������س الب��ح������ريني  الأث���ري  ال������تراث  اأن  ت�����وؤكد  الثقاف���ة  هيئ���ة 
العال���م ف���ي  المناخي���ة  للتغي���رات  ال�س���لبية  التاأثي���رات  ع���ن  بمن���اأى 

أكـــد الــمــقــدم طــبــيــب مــنــاف الــقــحــطــانــي اســتــشــاري 
األمراض المعدية بالمستشفى العسكري عضو الفريق 
الوطني للتصدي لفيروس كورونا )كوفيد - 19( مأمونية 
لفيروس  المضاد  الفرنسي  »فالنيفا«  تطعيم  وفاعلية 
ــد-19( والـــــذي تــنــتــجــه شــركــة »فــالــنــيــفــا«  ــيـ ــوفـ ــا )كـ ــورونـ كـ
تطعيمات  وإنـــتـــاج  تــطــويــر  فــي  المتخصصة  األوروبـــيـــة 
لأمراض المعدية، حيث وافقت الهيئة الوطنية لتنظيم 
المهن والخدمات الصحية على االستخدام الطارئ له، 
الرعاية  ومنتجات  لأدوية  التنظيمية  الوكالة  وأجــازت 
الصحية في المملكة المتحدة )MHRA(  استخدامه 
والجودة  السالمة  معايير  استيفائه  بعد  وذلــك  مؤخرًا، 

بشكل  التطعيم  أن  إلــى  القحطاني  ــار  وأشـ والفاعلية. 
مقارنة  لــآخــريــن  الــفــيــروس  نــقــل  نسبة  مــن  يقلل  عـــام 
وتخفيف  المناعة  زيـــادة  فــي  وُيسهم  المطّعمين،  بغير 
متحور  أي  أو  بالفيروس  اإلصــابــة  عند  األعـــراض  شــدة 
تــم إجــراؤهــا  الــتــي  الـــدراســـات األولــيــة  مــنــه، مضيفًا أن 
على التطعيم تشير إلى أن تطعيم »فالنيفا« وغيره من 
التطعيمات األخرى تسهم في تقليل أعراض الفيروس 
التي قد تستمر عند بعض الحاالت فترات طويلة بعد 

التعافي من الفيروس.
غير  مــن  للمؤهلين  يمكن  أنــه  القحطاني  وأوضـــح 
حيث  »فالنيفا«  تطعيم  مــن  جرعتين  أخــذ  المطعمين 

تلقي  مــن  يــوًمــا   28 مضي  بعد  الثانية  الــجــرعــة  تعطى 
أكثر  أو  جرعتين  على  الحاصلين  أمــا  األولـــى،  الجرعة 
تطعيم  فالنيفا،  تطعيم  التالية،  التطعيمات  أحــد  من 
سينوفارم، تطعيم فايزر - بيوتنيك، وتطعيم كوفيشيلد 
كجرعة  »فالنيفا«  تطعيم  أخــذ  فيمكنهم  -استرازنيكا، 

منشطة بحسب البروتوكول الموضوع لكل فئة.
ــــالع على  ــار الــقــحــطــانــي إلـــى أنـــه يــمــكــن االطـ ــ  وأشـ
»فالنيفا«  تطعيم  تــوفــر  الــتــي  الصحية  الــمــراكــز  قائمة 
والبروتوكول الخاص بالجرعة األولى والثانية والجرعة 
المنشطة منه من خالل زيارة الموقع اإللكتروني التابع 

 .https://healthalert.gov.bh لوزارة الصحة
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البشرية  لــلــقــوى  ــان  ــ األركـ رئــيــس هيئة  مــســاعــد  وأكـــد 
اللواء الركن الشيخ علي بن راشد آل خليفة أن الجائحة 
العالمي،  السوق  أثرت بشكل سلبي على االستثمارات في 
التقاعد،  صــنــدوق  أمـــوال  اســتــثــمــارات  على  انعكست  كما 
فوري،  بشكل  وليس  الطويل  المدى  التأثيرات على  وهذه 
أما بشأن الخبير االكتواري فأوضحوا أن الشركة المعنية 
كل  دراسة  لتقديم  معها  االتفاق  يتم  االكتوارية  بالدراسة 
دقة  مــن  للتأكد  الشركة  بتغيير  قمنا  وقــد  ســنــوات،  ثــاث 

التقارير.
الصندوق  المحافظة على وضــع  تمت  أنــه  إلــى  ولفت 
المجلس األعلى  رئيس  اتخذها  التي  القرارات  من خال 
أن  المقترحة  التعديات  شــأن  ومــن  العسكري،  للتقاعد 
تعدل وضع الصندوق المالي وتضمن استمراريته لألجيال 

القادمة، وإطالة عمر الصندوق.
الركن الشيخ علي بن راشد آل خليفة  اللواء  وأوضح 
األخــذ  وتــم  عــديــدة،  بنقاط  االكـــتـــواري طــالــب  الخبير  أن 
ببعضها حتى ال نؤثر على حقوق المتقاعدين، الفتا إلى 
الصندوق  عمر  في  تطيل  المقترحة سوف  التعديات  أن 

إلى 2038.
وبــشــأن انــضــمــام جــهــات أخـــرى الــى صــنــدوق التقاعد 

العسكري، لفت إلى أن المنضمين إلى هذا الصندوق هم 
قوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية والحرس الوطني وجهاز 
المخابرات الوطني، وتم إضافة جهاز األمن االستراتيجي 
بناء على مرسوم ملكي، وهذا من شأنه أن يزيد من إيرادات 

الصندوق وهناك فائدة كبيرة للصندوق.
وشدد مساعد رئيس هيئة األركان للقوى البشرية على 
أهمية إجراء التعديات حتى يطول عمر صندوق التقاعد 
اآلن،  المصروفات  تتساوى مع  االشتراكات  العسكري، ألن 
ونحن نأمل أن يكون هناك وفر لدى الصندوق ويتم إحالته 
إلى شركة االستثمار لزيادة أصول الصندوق، موضحا أنه 
الصندوق  موجودات  زيــادة  تمت  الماضية  السنوات  خال 
مرحلة  إلــى  نصل  أن  نــريــد  وال  أصـــول  ولدينا  وتضاعفت 
راشد  بن  علي  الشيخ  الركن  اللواء  وأعــرب  منها.  السحب 
آل خليفة عن أمله أن تسهم التعديات في تحسين وضع 
الصندوق من خال االشتراكات ونصل إلى مرحلة الوفر، 
موضحا أن الوضع الحالي للصندوق من دون التعديات 
يصل إلى 2035، ونحن مقبلون على اقتراحات مستقبلية.
بــــدوره أوضـــح الـــلـــواء حــقــوقــي الــدكــتــور يــوســف راشــد 
التمييز  محكمة  رئيس  العسكري  القضاء  رئيس  فليفل 
العسكري في وضع أفضل  التقاعد  أن صندوق  العسكرية 

المدني، وذلك ألن  قليا من الصندوق 
الــقــائــد الــعــام أخـــذ قــــرارا بـــأن كــل جهة 
أفرادها  بإحالة  ملتزمة  تكون  عسكرية 

يــؤدون  مــا  بنسبة  التقاعد  إلــى  وضباطها 
حافظ  وبالتالي  للصندوق،  اشــتــراكــات  مــن 

المتوازنة  النسبة  العسكري على  التقاعد  صندوق 
بين المتقاعدين واالشتراكات.

الـــجـــهـــات  فــــي  ــد  ــاعـ ــقـ ــتـ الـ ــرة  ــثــ كــ وأضــــــــاف أن 
وبالتالي نصحنا  الصندوق  تؤثر على  العسكرية 
الخبير االكتواري في آخر تقرير له في 2020 بأن 
تكون هناك زيادة في االشتراكات، وهذا التعديل 

سوف يمد في عمر الصندوق إلى 2038.
ــى أن الــجــهــات  ــار رئـــيـــس الــقــضــاء الــعــســكــري إلــ ــ وأشــ
برئاسة  صحيحة  بــصــورة  ومــنــظــمــة  متكاملة  الــعــســكــري 
ال  العسكري  التقاعد  طلب  أن  إلــى  ولفت  الــعــام،  القائد 
يتم إال بعد مرور 20 سنة من الخدمة، وحتى يستفيد من 

السنوات االفتراضية ال بد أن يخدم 25 سنة.
وقـــالـــت د. جــهــاد الــفــاضــل رئــيــســة لــجــنــة الــخــدمــات 
بمجلس الشورى إن هذا المشروع يأتي مكما لإلصاحات 
الــتــي تـــم إقـــرارهـــا بــشــأن صــنــاديــق الــتــقــاعــد فـــي الــقــطــاع 

الحكومي والــخــاص، الفــتــة إلــى أن كــل هــذه اإلصــاحــات 
تــهــدف إلـــى إطــالــة عــمــر هـــذه الــصــنــاديــق حــتــى تستطيع 
والمستحقين  الــمــتــقــاعــديــن،  تــجــاه  بــالــتــزامــاتــهــا  اإليــفــاء 

عنها.
ــارت إلـــى أن آخـــر فــائــض فــي صــنــدوق »الــتــقــاعــد  ــ وأشـ
بــــدأت  ــا  ــدهـ ــعـ بـ ومــــــن   ،2017 عــــــام  فــــي  كــــــان  الـــعـــســـكـــري« 
خطرا  يشكل  وهــذا  االشتراكات  مع  تتساوى  المصروفات 
على هذا الصندوق، وبالتالي فإن وضع صندوق »التقاعد 
ــرى،  ــ ــع الــصــنــاديــق األخـ الــعــســكــري« ال يــخــتــلــف عـــن وضــ

مــوضــحــة أن صــــرف زيــــــادة الـــمـــعـــاشـــات الــمــســتــحــقــة عن 
الــشــورى  مجلس  إقـــرار  بعد  سيتم   2022/2021 العامين 

لهذا المشروع سيرفع إلى جالة الملك للتصديق عليه.
وأشادت بالمجلس األعلى للتقاعد العسكري برئاسة 
القائد  آل خليفة  الشيخ خليفة بن أحمد  الركن  المشير 
العام على التعديات التي تأتي من منطلق الحرص على 
الذين  العسكريين  المتقاعدين  بحقوق  الــمــســاس  عــدم 
يستحقون كل الشكر والعرفان على ما يبذلونه في سبيل 

حفظ أمن الوطن والمواطنين.

شهدت جلسة مجلس الشورى 
قانون  مشروع  حــول  طويا  سجاال 
اإلخــطــار  مهلة  تمديد  إلــى  يــهــدف 
عقد  إلنـــهـــاء  الــمــقــررة  ـًـا  يــومـــ  )30(
العمل بحيث تزيد على )30( يومـًا 
بالنسبة  ًــا  يــومـــ  )120( تــتــجــاوز  وال 
الـــتـــي يــصــعــب فيها  إلــــى األعــــمــــال 
مؤهل  بــديــل  عــامــل  على  الحصول 
وانتهى  قصيرة،  زمنية  مــدة  خــال 
المجلس  أغلبية  بموافقة  السجال 
برفض  الــخــدمــات  لجنة  رأي  على 

مشروع القانون.
وأكـــــد وزيـــــر الــعــمــل والــتــنــمــيــة 
االجــتــمــاعــيــة جــمــيــل حــمــيــدان أن 
مــصــطــلــح عـــامـــل يــشــمــل الــجــمــيــع، 
فــي  الـــعـــمـــل  ــاب  ــ ــحـ ــ عـــمـــال وأصـ أي 
البحرين، وهذا النص سوف ينطبق 
على الجميع وليس لحاالت خاصة 
ســــواء مــســتــشــفــى أو مـــدرســـة الــتــي 
تــقــتــضــي عـــقـــودا خـــاصـــة، مــوضــحــا 
ــرام عــقــود  ــ ــ ــنـــاك مــــجــــاالت إلبـ أن هـ
خاصة تتناسب مع هذه القطاعات، 

والعقود شريعة المتعاقدين.
الـــحـــالـــي  ــنــــص  الــ أن  وأضــــــــاف 
العمل  صاحب  بين  التوازن  يحقق 
والعامل، ومهلة اإلخطار مدة شهر 
فترة معمول بها في كل التشريعات 
الحالي  الــعــمــل  وقــانــون  الــمــقــارنــة، 
أعطى فرصة إذا كان صاحب العمل 
أن  الــعــقــد  إنــهــاء  فــي  المتسبب  هــو 
للبحث  أكبر  فرصة  العامل  يعطي 
عــن عــمــل، وحــقــق الــعــدالــة للطرف 
األضعف في العاقة، الفتا إلى أن 
التعديل المقترح يعطي ذات الحق 

لصاحب العمل.
وأشــار وزيــر العمل إلى أنه من 
الوظائف  معيار  تحديد  الصعوبة 
بديل مؤهل  إيجاد  التي ال يصعب 
المقترح  النص  أن  إلــى  الفتا  بها، 
تم صياغته لصالح صاحب العمل، 
ــا ســـيـــتـــرتـــب عـــلـــيـــه أضــــــرار  ــ وهــــــو مـ

الــعــاقــة  لــلــطــرفــيــن، ألن اســتــمــرار 
ــر حــتــى  ــهــ الـــتـــعـــاقـــديـــة مــــــدة 4 أشــ
بديل  على  العمل  صاحب  يحصل 
مؤهل سوف تشهد إشكاليات، ألننا 
الشهر  مهلة  فــإن  التجربة  بحسب 
الحالية تشهد عاقة غير متسقة، 
ــدم الــــــــوالء الــوظــيــفــي  ــ فــــي ظــــل عــ

وانعدام التعاون.
نطلب  أن  يمكن  كيف  وتساءل 
فـــرصـــة عمل  يـــتـــرك  أن  مـــن عـــامـــل 
ــر حـــتـــى يــعــثــر  ــهـ ــدة 4 أشـ ــ ــل مـ أفـــضـ
صاحب العمل على بديل مؤهل له.

أوضح  الجبري،  العمل  وحــول 
هــنــاك شبهة عمل  أن  الــعــمــل  ــر  وزيـ
جــبــري فـــي الــنــص الــمــقــتــرح، وهــو 
األجنبي  الــعــامــل  عــلــى  ينطبق  مــا 
ينتقل من  أن  له  الــذي يحق  أيضا 
به،  االلــتــحــاق  مــن  سنة  بعد  عمله 
وإلزامه بالبقاء 4 أشهر سيعد عما 
قسريا من دون رضاه، باإلضافة إلى 
صعبا،  سيكون  الطرفين  توافق  أن 
عدم  تــرى  الحكومة  أن  إلــى  مشيرا 

ماءمة هذا المشروع.
وكـــان مــؤيــدو مــشــروع الــقــانــون 

قـــد تــمــســكــوا بــمــد مــهــلــة اإلخـــطـــار، 
ــدالل إحـــدى  ــ ــالـــت د. ابـــتـــســـام الــ وقـ
غفل  القانون  إن  االقــتــراح  مقدمي 
مسؤولية  عليه  العمل  صــاحــب  أن 
ــرار تــقــديــم الـــخـــدمـــة وعـــدم  ــمـ ــتـ اسـ
ــواطــــن، وهــنــا  ــمــ انــقــطــاعــهــا عــــن الــ
نــمــس حـــق الـــمـــواطـــن، ومــســؤولــيــة 
استمرار ترخيص المؤسسة الطبية 
مـــثـــا عـــنـــدمـــا يــعــتــمــد الــتــرخــيــص 
ــود أخــصــائــيــيــن أو أطــبــاء  عــلــى وجــ
والرؤية  االستثمار  يمس  وبالتالي 

االقتصادية 2030.
مــوضــوع اإلخطار  أن  وأضــافــت 
ــاحــــب  وصــ ــل  ــامــ ــعــ ــالــ بــ يـــخـــتـــص  ال 
المنظومة  يمس  بل  فقط،  العمل 
عبدالعزيز  د.  وقـــال  االقــتــصــاديــة. 
يــنــصــب على  الــحــديــث  كـــل  أبـــل إن 
نقطة ضعف،  وأنــه  المهني  العامل 
واليوم نحن مركز مالي واقتصادي 
ولم يعد مفهوم العامل هو المهني 
ــيــــوم االقـــتـــصـــاد مــتــطــور  فـــقـــط، والــ
الــعــامــل  يــســتــهــدف  ــعـــديـــل ال  ــتـ والـ
المؤيد  مــنــى  وأوضــحــت  الــبــســيــط. 
مــدة 120 يوما  أن تمديد اإلخــطــار 

ــا بــيــن طــرفــي الــعــقــد،  ــوازنـ يــخــلــق تـ
وخاصة إذا كان إنهاء العقد من قبل 
صاحب العمل، كما أنه من الصعب 
الــحــصــول عــلــى مــوظــف بــديــل في 
بعض الوظائف التخصصية خال 

شهر واحد.
النائب  سلمان  جميلة  ولفتت 
ــورى إنـــــه ال  ــ ــشـ ــ الـــثـــانـــي لـــرئـــيـــس الـ
الــوارد  التعديل  ربط  يتم  أن  يمكن 
بالعمل الجبري والقسري، ألن هذا 
الــتــعــديــل لـــن يــطــبــق عــلــى عــواهــنــه 
ــل ســيــكــون  ــائـــف، بـ ــوظـ ــل الـ وعـــلـــى كـ
مــحــدد عــلــى وظـــائـــف وتــخــصــصــات 
ذات  لـــألطـــراف  لــلــضــرر  درءا  ــادرة  ــ نـ
العاقة وليس فقط صاحب العمل.
أن مشروع  الزايد  دالل  وأكــدت 
اتفاقيات  مــع  يتعارض  ال  الــقــانــون 
العمل الدولية وال اتفق مع ما ورد 
فـــي تــقــريــر الــلــجــنــة مـــن اســتــخــدام 
يمكن  وال  الجبري،  العمل  تسمية 
ــانــــون  إجـــــبـــــار الــــعــــامــــل بــــخــــاف قــ
المهن  يهمنا  الــيــوم  ونحن  العمل، 
في  اإلخــطــار  تمديد  تتطلب  الــتــي 
ــة مــا  الـــقـــطـــاعـــات الــمــهــمــة وخــــاصــ

يتعلق بالخدمات الصحية.
في المقابل أكد رافضو مشروع 
العامل  أنه ال يمكن إجبار  القانون 
توفير  لحين  أشــهــر   4 الــبــقــاء  على 
الــبــديــل الــمــؤهــل لـــه، وقــــال صــبــاح 
ــرار هــذا  الـــدوســـري إنـــه فــي حـــال إقــ
للعامل  بخسارة  سيتسبب  القانون 
لانتقال إلى وظيفة أفضل وبراتب 
ينتظر  لن  العمل  فصاحب  أفضل، 

الموظف البديل ثاثة أشهر.
وأوضــــــــــح فــــــــؤاد الــــحــــاجــــي أن 
الــقــانــون يــتــمــحــور حـــول الــوظــائــف 
كالمهندسين  العليا  التخصصية 
أن  وأعتقد  واألطــبــاء،  والمحامين 
الــمــوظــف حــيــن يــتــم إجـــبـــاره على 
الــعــمــل مــــدة أطـــــول كــيــف ســيــكــون 

إنتاجه وعطاؤه.

اإلسرائيلية  الشرطة  لقيام  إدانــتــه  عــن  الــشــورى  مجلس  أعــرب 
أبريل   15 )الجمعة(  يوم  فجر  المبارك  األقصى  المسجد  باقتحام 
2022م، وما أسفر عنه من احتجاجات وأعمال عنف خّلفت إصابات 
واعتقال العشرات من المصلين، مشدًدا على ضرورة ضبط النفس، 
واحترام قدسية المسجد األقصى والحرم الشريف، وعدم التصعيد 

األمني وتأجيج العنف.
ودعـــا مجلس الــشــورى إلــى الــنــأي عــن كــافــة أشــكــال التحريض 
والـــصـــدامـــات األمــنــيــة، وكـــل مــا مــن شــأنــه إثــــارة الــكــراهــيــة الدينية 
والتطرف وإشاعة حالة عدم االستقرار، وال سيما خال شهر رمضان 

مساندته  مــؤكــًدا  المسلمين،  لــدى  بخاصية  يحظى  الــذي  المبارك 
الهاشمية  األردنــيــة  المملكة  لــدور  الداعم  البحرين  مملكة  لموقف 
الدولي  القانون  بموجب  واألوقــاف  المقدسات  رعاية  في  الشقيقية 
الشعب  لحق  والداعم  الثابت  والموقف  القائم،  التاريخي  والوضع 

الفلسطيني الشقيق، وفًقا لقرارات الشرعية الدولية.
وشدد مجلس الشورى على تغليب لغة العقل والحوار، وتكاتف 
الفلسطينية  ــراف  ــ األطـ وكــافــة  الـــدولـــي  المجتمع  ومـــواقـــف  جــهــود 
العادل  السام  لعملية  جــادة  آفــاق  وفتح  وتهدئته،  الوضع  الحتواء 

والشامل على أساس مبدأ حل الدولتين ومبادرة السام العربية. 

بالإجماع.. ال�سورى يقر تعديالت »التقاعد الع�سكري«
رئيـ�س هيئة الأركان للقـوى الب�سريـة: التعديالت تطيـل عمر ال�سنـدوق اإلى 2038

رئي�س الق�ساء الع�سكري: �سندوق التقاعد الع�سكري في و�سع اأف�سل قليال من »المدني«

رغم ال�شجال.. ال �شورية لتمديد مهلة اإخطار اإنهاء عقد العمل

وزير العمل: �سبهة عمل جبري في الم�سروع المقترح

مجل�س ال�سورى يدين اقتحام الم�سجد الأق�سى

د. جهاد الفا�شل: �شرف الزيادة ال�شنوية للمتقاعدين بعد نفاذ القانون

تغطية أحمد عبدالحميد:
تصوير - عبداألمير الساطنة

باإلجماع، وافق مجلس الشورى في جلسته أمس برئاسة علي 
»التقاعد  قــانــون  تعديل  على  المجلس  رئيس  الصالح  صالح  بــن 
تكون  بحيث  التقاعد  اشــتــراكــات  نسب  تعديل  بــهــدف  الــعــســكــري« 
نسبة مساهمة الضابط أو الفرد )7%( من راتبه األساسي )بدًءا من 
السنة التالية لصدور القانون(، ونسبة مساهمة الحكومة )20%( مع 
زيادة المعاشات المستحقة بنسبة )3%( للعامين 2021 و2022 بما 
القانون،  ال يزيد على 30 ديناًرا، لكل عام منهما، وذلك عند نفاذ 
وجعل إصدار مكافأة نهاية الخدمة التي تستحق للضباط واألفراد 

غير البحرينيين بقرار من المجلس األعلى للتقاعد العسكري.

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16096/pdf/1-Supplime/16096.pdf?fixed630
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1292489
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://media.akhbar-alkhaleej.com/sup.php?i=/source/16096/pdf/3-MAIN/7.pdf?fixed07693#page=1&zoom=auto,-8,1671
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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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القحطاين: تطعيم »فالنيفا« 

الفرن�سي اآمن وا�ستوفى معايري ال�سالمة 

»ال�سحة العامة«: اتخاذ اإجراءات ملكافحة القوار�ض

القحطاين  مناف  طبيب  املقدم  اأكد 

بامل�ضت�ضفى  املعدية  االأمرا�ض  ا�ضت�ضاري 

للت�ضدي  الوطني  الفريق  ع�ضو  الع�ضكري 

ماأمونية  )كوفيد-19(  كورونا  لفريو�ض 

امل�ضاد  الفرن�ضي  »فالنيفا«  تطعيم  وفاعلية 

�ضركة  تنتجه  والذي  كورونا  لفريو�ض 

تطوير  املتخ�ض�ضة يف  االأوروبية  »فالنيفا« 

املعدية،  للأمرا�ض  تطعيمات  واإنتاج 

املهن  لتنظيم  الوطنية  الهيئة  وافقت  حيث 

واخلدمات ال�ضحية على اال�ضتخدام الطارئ 

للأدوية  التنظيمية  الوكالة  واأجازت  له، 

اململكة  يف  ال�ضحية  الرعاية  ومنتجات 

املتحدة )MHRA( ا�ضتخدامه موؤخًرا، وذلك 

واجلودة  ال�ضلمة  معايري  ا�ضتيفائه  بعد 

والفاعلية.

 واأ�ضار القحطاين اإىل اأن التطعيم ب�ضكل 

عام يقلل من ن�ضبة نقل الفريو�ض للآخرين 

زيادة  يف  وُي�ضهم  املطّعمني،  بغري  مقارنة 

املناعة وتخفيف �ضدة االأعرا�ض عند االإ�ضابة 

اأن  م�ضيًفا  منه،  متحور  اأي  اأو  بالفريو�ض 

على  اإجراوؤها  مت  التي  االأولية  الدرا�ضات 

»فالنيفا«  تطعيم  اأن  اإىل  ت�ضري  التطعيم 

يف  ت�ضهم  االأخرى  التطعيمات  من  وغريه 

تقليل اأعرا�ض الفريو�ض التي قد ت�ضتمر عند 

التعايف  بعد  لفرتات طويلة  بع�ض احلاالت 

من الفريو�ض.

اأنه ميكن للموؤهلني   واأو�ضح القحطاين 

اأخذ جرعتني من تطعيم  املتطعمني  من غري 

بعد  الثانية  اجلرعة  تعطى  حيث  »فالنيفا« 

االأوىل،  اجلرعة  تلقي  من  يوًما   28 م�ضي 

من  اأكرث  اأو  جرعتني  على  احلا�ضلني  اأما 

فالنيفا،  تطعيم  التالية؛  التطعيمات  اأحد 

تطعيم �ضينوفارم، تطعيم فايزر - بيوتنيك، 

فيمكنهم  اأ�ضرتازنيكا،   - وتطعيم كوفي�ضيلد 

من�ضطة  كجرعة  »فالنيفا«  تطعيم  اأخذ 

بح�ضب الربوتوكول املو�ضوع لكل فئة.

 واأ�ضار القحطاين اإىل اأنه ميكن االطلع 

على قائمة املراكز ال�ضحية التي توفر تطعيم 

باجلرعة  اخلا�ض  والربوتوكول  »فالنيفا« 

من  منه  املن�ضطة  واجلرعة  والثانية  االأوىل 

خلل زيارة املوقع االإلكرتوين التابع لوزارة 

.healthalert.gov.bh / /:https ال�ضحة

بوزارة  العامة  ال�ضحة  اإدارة  قالت 

املن�ضورة عرب  ال�ضكوى  تابعت  اإنها  ال�ضحة 

عنوان  حتت  االجتماعي  التوا�ضل  مواقع 

باأنها  واأفادت  الفئران«  ي�ضكو غزو  »مواطن 

قامت مبتابعة ال�ضكوى املن�ضورة بخ�ضو�ض 

االإجراءات  اتخذت  وقد  الفئران  انت�ضار 

اللزمة على وجه ال�ضرعة.

القوار�ض  مكافحة  جمموعة  قامت  وقد 

بق�ضم �ضحة البيئة بوزارة ال�ضحة باإر�ضال 

فرقة ملعاينة اأ�ضباب تكاثر الفئران يف املنطقة 

اخلا�ضة  ال�ضموم  باإ�ضتخدام  واملعاجلة 

ملكافحة الفئران والقوار�ض.

عدة  وجود  املعاينة  خلل  من  وتبني 

املجاري  فتحات  وبع�ض  مهجورة،  منازل 

للطعام  بقايا  و�ضع  اإىل  اإ�ضافة  املك�ضورة، 

الطيور  اإطعام  بغر�ض  اخلارج  يف  واملاء 

وهي كلها م�ضببات لتجمع وتكاثر القوار�ض.

واأهابت اإدارة ال�ضحة العامة باملواطنني 

واملقيمني يف جميع املناطق عدم و�ضع بقايا 

كما  القوار�ض.  جتمع  ملنع  واملاء  للطعام 

وبالتعاون  جاهدة  تعمل  ال�ضحة  وزارة  اأن 

للقيام  املعنية  اجلهات  مع  والتن�ضيق 

املهجورة  البيوت  داخل  الفئران  مبكافحة 

اأن  على  وتوؤكد  املجاري،  فتحات  واإ�ضلح 

�ضل�ضلة  �ضمن  تاأتي  املبذولة  اجلهود  هذه 

التي  والعلجية  ال�ضحية  اخلدمات  من 

تقّدمها الوزارة من اأجل احلفاظ على �ضحة 

املواطنني واملقيمني.

»املرور« تنظم برناجًما

 لل�سالمة ل�سائقي �سركة »طلبات«

ان�ضيابية  على  للحفاظ  جهودها  �ضمن 

احلركة املرورية و�ضمان �ضلمة م�ضتخدمي 

للمرور مع  العامة  االإدارة  الطريق، تتعاون 

�ضركة »طلبات« البحرين لبحث تقدمي الدعم 

والتدريب ل�ضائقي ال�ضركة من خلل الربامج 

التي تقّدمها االإدارة.

الدراج  علي  حممد  العقيد  اأ�ضار  حيث 

نائب مدير عام االإدارة العامة للمرور اإىل اأن 

التدريبية  الدورات  من  العديد  تقدم  االإدارة 

بعدة  التوعوية  احلملت  خمتلف  وتنظم 

لغات بهدف تعزيز الوعي باالأنظمة والقواعد 

اخلاطئة،  ال�ضلوكيات  وجتنب  املرورية 

تو�ضيل  �ضواق  اأعداد  تزايد  ظل  يف  وذلك 

وتنامي  ال�ضركات  خمتلف  من  الطلبات 

تعاون  ذاته  الوقت  يف  مثمًنا  القطاع،  هذا 

للمرور  العامة  االإدارة  مع  »طلبات«  �ضركة 

وحثها لل�ضواق بااللتزام باالأنظمة والقواعد 

املرورية لتحقيق ال�ضلمة على الطريق.

من جانبه، اأ�ضاد ه�ضام ال�ضاعاتي املدير 

االإدارة  بتعاون  »طلبات«  ل�ضركة  العام 

التي  التدريبية  والدورات  للمرور  العامة 

تقّدمها، م�ضرًيا اإىل اأن ال�ضركة حتر�ض على 

لتكون �ضريكة  الطرفني  التعاون بني  تعزيز 

يف  وامل�ضاهمة  املرورية  ال�ضلمة  تعزيز  يف 

معرًبا  الطريق،  على  احلوادث  ن�ضبة  تقليل 

دعم  ال�ضركة يف  اعتزاز  ذاته عن  الوقت  يف 

االإدارة  تنظمها  التي  التوعوية  احلملت 

العامة للمرور حفاًظا على �ضلمة اجلميع.

لتدريب الق�ساة يف املجاالت املالية وامل�سرفية

»العدل« توّقع اتفاقية تعاون مع معهد الدرا�سات امل�سرفية

خالل االجتماع الثالث للجنة تقييم مراكز اخلدمة احلكومية.. القائد: 

بحث م�ستجدات نتائج »تقييم 3«.. واإ�سراك العمالء يف التطوير

توزيع ال�سالل الرم�سانية على االأ�سر املتعففة 

»ال�سمالية« توا�سل تنفيذ حملة اإفطار على الطريق

االإ�ضلمية  وال�ضوؤون  العدل  وزارة  وّقعت 

واالأوقاف، و�ضندوق الوقف، ومعهد البحرين 

 ،»BIBF« واملالية  امل�ضرفية  للدرا�ضات 

للتدريب والتطوير  الرائدة  الوطنية  املوؤ�ض�ضة 

تعاون  اتفاقية  املنطقة،  يف  واملايل  امل�ضريف 

ال�ضريفة  الق�ضاة يف جماالت  ال�ضادة  لتدريب 

والتاأمني  االإ�ضلمي  والتمويل  التقليدية 

بالتعاون  الرقمي، وذلك  والعقارات والتحول 

مع معهد الدرا�ضات الق�ضائية والقانونية.

اآل  علي  بن  خالد  ال�ضيخ  االتفاقية  وّقع 

االإ�ضلمية  وال�ضوؤون  العدل  وزير  خليفة 

التابع  الوقف  �ضندوق  وعن  واالأوقاف، 

احلمد  حمد  خالد  املركزي  البحرين  مل�ضرف 

اأحمد  الدكتور  املعهد  وعن  ال�ضندوق،  رئي�ض 

عبداحلميد ال�ضيخ املدير العام، بح�ضور ر�ضيد 

املعراج حمافظ م�ضرف البحرين املركزي.

انطلًقا من خطط  االتفاقية  توقيع  وياأتي 

اجلاذبة  املقومات  لرت�ضيخ  البحرين  مملكة 

املحاكم  تخ�ض�ض  تعزيز  ومنها  لل�ضتثمار، 

اإذ يعمل معهد الدرا�ضات الق�ضائية  التجارية، 

متخ�ض�ض  تدريب  تقدمي  على  والقانونية 

املحلية  املمار�ضات  اأف�ضل  على  يعتمد 

وخربات  كوادر  تاأهيل  بهدف  واالإقليمية، 

مع  بالتعاون  وذلك  متخ�ض�ضة،  ق�ضائية 

املجل�ض االأعلى للق�ضاء.

 )BIBF( ومبوجب االتفاقية، �ضيوفر معهد

جماالت  يف  للق�ضاة  التدريبية  اخلربات 

االإ�ضلمي  والتمويل  التقليدية  ال�ضريفة 

كما  الرقمي،  والتحول  والعقارات  والتاأمني 

التدريبية  اخلربة  توفري  على  املعهد  �ضيعمل 

عرب  التجارية  العقود  يف  ال�ضلة  ذات 

تخ�ض�ضات متعددة.

اأكد ال�ضيخ خالد بن علي  وبهذه املنا�ضبة، 

االإ�ضلمية  وال�ضوؤون  العدل  وزير  خليفة  اآل 

واالأوقاف اأهمية التدريب التخ�ض�ضي امل�ضتمر 

مع  بالتعاون  الق�ضائي،  العمل  تطوير  يف 

م�ضيًدا  املخت�ضة،  االكادميية  املوؤ�ض�ضات 

 )BIBF( بالتعاون القائم بني الوزارة ومعهد

يف جمال توفري التدريب اللزم لل�ضادة الق�ضاة 

يف املجاالت املالية وامل�ضرفية والتقنية، ومبا 

لتوفري  البحرين  مملكة  خطط  مع  يتوافق 

التنمية  خلطط  والداعمة  املنا�ضبة  البيئات 

االقت�ضادية.

من جانبه، �ضرح خالد حمد احلمد رئي�ض 

بالتعاون مع وزارة  الوقف: »ن�ضعد  �ضندوق 

النظام  لتعزيز  وذلك   ،BIBF ومعهد  العدل 

البيئة  اأعمدة  اأهم  اأحد  يعترب  الذي  الق�ضائي 

املثالية للأعمال، ون�ضعى دوًما لدعم وتطوير 

املنظومة من خلل اأف�ضل املمار�ضات ال�ضتخدام 

كفاءة  اأكرث  ب�ضكل  املالية  ال�ضندوق  موارد 

وتاأثرًيا على ال�ضوق«.

البحرين  معهد  عام  مدير  قال  من جانبه، 

للدرا�ضات امل�ضرفية واملالية )BIBF( الدكتور 

االتفاقية  هذه  بتوقيع  »�ضعداء  ال�ضيخ:  اأحمد 

والتي  الوقف  و�ضندوق  العدل  وزارة  مع 

متخ�ض�ض  تدريبي  برنامج  تقدمي  ت�ضمل 

لل�ضادة الق�ضاة، ما ي�ضهم يف تعزيز التخ�ض�ض 

يف جمال ت�ضوية املنازعات امل�ضرفية واملالية 

التعاون  هذا  ان  موؤكًدا  والتاأمني«،  والتمويل 

القانونية  املعرفة  تطوير  يف  �ضي�ضهم 

بالكفاءات  اال�ضتعانة  والتخ�ض�ضية من خلل 

رفيعة امل�ضتوى.

القائد  علي  حممد  تراأ�ض 

الرئي�ض التنفيذي لهيئة املعلومات 

االجتماع  االإلكرتونية،  واحلكومة 

الثالث للجنة تقييم مراكز اخلدمة 

تقنية  والذي عقد عرب  احلكومية، 

جميع  وبح�ضور  املرئي  االت�ضال 

ا�ضتهل  حيث  اللجنة،  اأع�ضاء 

باالأع�ضاء  بالرتحيب  االجتماع 

من  املبذولة  بجهودهم  واالإ�ضادة 

اأجل موا�ضلة تنفيذ عمليات تقييم 

من  والتاأكد  احلكومية،  املراكز 

التزامها بتوفري االأنظمة واخلدمات 

ذات الكفاءة العالية، والتي ت�ضهم 

ح�ضول  و�ضرعة  �ضهولة  يف 

خمتلف  على  واملقيمني  املواطنني 

ممكنة،  جودة  وباأعلى  اخلدمات 

ومبا يتما�ضى مع روؤى وتطلعات 

ال�ضمو  �ضاحب  برئا�ضة  احلكومة 

اآل  حمد  بن  �ضلمان  االأمري  امللكي 

جمل�ض  رئي�ض  العهد  ويل  خليفة 

الوزراء حفظه اهلل.

القائد  ا�ضتعر�ض  ذلك،  وبعد 

املو�ضوعات  من  عدًدا  واالأع�ضاء 

اإذ  االأعمال،  جدول  على  املدرجة 

تطور  م�ضتوى  اللجنة  ناق�ضت 

املراكز  تقييم  عمليات  نتائج 

ا�ضتعرا�ض  جانب  اإىل  احلكومية، 

ا�ضتوفت  التي  احلكومية  املراكز 

الدرع  على  احل�ضول  متطلبات 

مت  كما  الف�ضي.  والدرع  الذهبي 

على  االطلع  االجتماع  خلل 

املركزي  الفريق  درا�ضة  خمرجات 

النتائج  حول  املراكز  مللحظات 

يعترب  حيث  للتقييم،  االأولية 

الفريق املركزي فريًقا حمايًدا ومت 

ت�ضكيله بع�ضوية جهات حكومية 

اإىل  مبا�ضرة  خلدمات  مقدمة  غري 

جمهور العملء.

تو�ضيات  اأبرز  القائد  وناق�ض 

»تقييم  بنتائج  املتعلقة  اللجنة 

على  احلا�ضلة  واملراكز   »3

اأ�ضهمت  التي  والعوامل  دروع، 

كما  الدروع،  لهذه  ا�ضتحقاقها  يف 

املعززة  العوامل  اللجنة  ناق�ضت 

لرفع ن�ضب ا�ضتيفاء عدد من املراكز 

املطلوبة،  للمعايري  احلكومية 

احلكومة  توجهات  على  والتاأكيد 

ب�ضاأن احلفاظ على م�ضتوى كفاءة 

احلكومية  العملء  خدمة  مراكز 

للتحّول  امل�ضتمرة  اجلهود  يف ظل 

ورفع  االإلكرتونية  القنوات  اإىل 

جميع  يف  اال�ضتدامة  م�ضتويات 

قنوات اخلدمة احلكومية. 

ا�ضتعر�ضت  ذلك،  جانب  اإىل 

اخلدمة  مراكز  تقييم  جلنة 

احلكومية اال�ضتبيان املعد الإ�ضراك 

اأعمال  تطوير  يف  العملء  جمهور 

احللقة  خمرجات  بح�ضب  اللجنة 

اجلهات  مع  عقدت  التي  النقا�ضية 

اخلدمة  مراكز  عن  امل�ضئولة 

مار�ض  �ضهر  خلل  احلكومية 

املا�ضي، وذلك بالتعاون مع معهد 

ومركز  )بيبا(،  العامة  االإدارة 

تدار�ض  وقد  الوطني.  االت�ضال 

املعامل  النقا�ضية  احللقة  ح�ضور 

مراكز  م�ضتقبل  لتطوير  الرئي�ضية 

خدمة العملء احلكومية يف مملكة 

البحرين.

ختام  يف  القائد  ثمن  وقد 

بذلها  التي  اجلهود  كل  االجتماع 

اإجناح  اأجل  من  اللجنة  اأع�ضاء 

 »3 »تقييم  الثالثة  التقييم  دورة 

املعايري  و�ضع  �ضعيد  على  �ضواء 

احلكومية  اجلهات  حفزت  التي 

على توفري اخلدمات عرب املن�ضات 

وتنفيذ  البديلة،  االإلكرتونية 

وامليدانية  ال�ضرية  الزيارات 

التقييم  واآثرها يف تعزيز عمليات 

بكل حيادية و�ضفافية، وغريها من 

اجلهود. 

خال�ض  القائد  جدد  كما 

احلكومية  املراكز  جلميع  متنياته 

الدورات  اأعمال  يف  بالتوفيق 

حتقق  واأن  التقييم،  من  القادمة 

يف  ي�ضهم  الذي  التقدم  من  املزيد 

باأعلى  وتقدميها  خدماتها  تطوير 

اإىل  وبكفاءة  اجلودة  م�ضتويات 

يتما�ضى  ومبا  العملء  جمهور 

اأهمية  على  موؤكًدا  تطلعاتهم،  مع 

الرتكيز على اإجراء املراكز للتقييم 

الذاتي ب�ضكل دوري، والذي ي�ضجع 

املبادرات  من  املزيد  تنفيذ  على 

االإبداعية املتعلقة بتطوير اخلدمة 

خدمة  وممار�ضات  احلكومية 

العملء مبختلف االأ�ضعدة يف ظل 

بح�ضب  التطوير  عملية  ا�ضتمرار 

معايري التقييم.

ُي�ضار اإىل اأن جلنة تقييم مراكز 

حممد  يراأ�ضها  احلكومية  اخلدمة 

التنفيذي  الرئي�ض  القائد  علي 

واحلكومة  املعلومات  لهيئة 

من  كل  وبع�ضوية  االإلكرتونية، 

�ضم�ض  بن  حممد  رائد  الدكتور 

ويو�ضف  للرئي�ض(،  )نائًبا 

حمد  والدكتور  البنخليل،  حممد 

�ضالح  واأ�ضامة  عبداهلل،  اإبراهيم 

بن  معاذ  وال�ضيخ  العلوي،  ها�ضم 

والدكتور حممد  اآل خليفة،  دعيج 

عبداملجيد  وندى  باقر،  عبداهلل 

اآل �ضهاب،  الق�ضاب، وح�ضني علي 

االأكرم،  حممد  اإبراهيم  وف�ضيلة 

)مقرر  العو�ضي  عبداحلي  واأحمد 

اللجنة(.

فعاليات  ال�ضمالية  املحافظة  وا�ضلت 

حملتها اخلريية التي تنفذها يف �ضهر رم�ضان 

املبارك بتوزيع وجبات االإفطار على ال�ضائقني 

املحافظة  تنفذها  والذي  الطريق،  وم�ضتخدمي 

مب�ضاركة  اخلري«،  »رم�ضان  �ضعار  حتت 

املحافظ علي بن ال�ضيخ عبداحل�ضني الع�ضفور 

نائب  الدو�ضري  �ضنان  ربيعة  خالد  والعميد 

املحافظ، وذلك بتقاطع مدينة �ضلمان، مع تقدمي 

املركبات  مل�ضتخدمي  والن�ضائح  االإر�ضادات 

وال�ضواق لتجنيبهم احلوادث وخماطر الطريق 

موعد  ت�ضبق  التي  الذروة  وقت  خلل  خا�ضة 

االإفطار.

ال�ضمالية  حمافظ  اأكد  املنا�ضبة،  وبهذه 

حر�ض املحافظة على �ضلمة م�ضتخدمي الطريق 

خلل فرتة ال�ضيام وجتنيبهم خماطر ال�ضرعة 

اأن  مبيًنا  احلوادث،  اأ�ضباب  اأهم  من  هي  التي 

املحافظة  تنفذها  التي  اخلري«  »رم�ضان  حملة 

تاأتي  الف�ضيل،  ال�ضهر  هذا  الثانية خلل  للمرة 

�ضهر  بداية  يف  بها  قامت  التي  للحملة  امتداًدا 

رم�ضان وحملة توزيع ال�ضلل الرم�ضانية على 

عدد  مع  بالتعاون  واملحتاجة  املتعففة  االأ�ضر 

من موؤ�ض�ضات القطاع اخلا�ض، متوجًها بال�ضكر 

جلميع اجلهات الداعمة وامل�ضاندة واإىل موظفي 

هذه  واإقامة  تنفيذ  اأ�ضهموا يف  الذين  املحافظة 

اأن  وتعاىل  �ضبحانه  اهلل  من  متمنًيا  الفعالية، 

البحرين  على  املباركة  االأيام  هذه  مثل  ُيعيد 

وهي يف اأمن واأمان و�ضحة و�ضلمة.
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القحطاين: تطعيم »فالنيفا« 

الفرن�سي اآمن وا�ستوفى معايري ال�سالمة 

»ال�سحة العامة«: اتخاذ اإجراءات ملكافحة القوار�ض

القحطاين  مناف  طبيب  املقدم  اأكد 

بامل�ضت�ضفى  املعدية  االأمرا�ض  ا�ضت�ضاري 

للت�ضدي  الوطني  الفريق  ع�ضو  الع�ضكري 

ماأمونية  )كوفيد-19(  كورونا  لفريو�ض 

امل�ضاد  الفرن�ضي  »فالنيفا«  تطعيم  وفاعلية 

�ضركة  تنتجه  والذي  كورونا  لفريو�ض 

تطوير  املتخ�ض�ضة يف  االأوروبية  »فالنيفا« 

املعدية،  للأمرا�ض  تطعيمات  واإنتاج 

املهن  لتنظيم  الوطنية  الهيئة  وافقت  حيث 

واخلدمات ال�ضحية على اال�ضتخدام الطارئ 

للأدوية  التنظيمية  الوكالة  واأجازت  له، 

اململكة  يف  ال�ضحية  الرعاية  ومنتجات 

املتحدة )MHRA( ا�ضتخدامه موؤخًرا، وذلك 

واجلودة  ال�ضلمة  معايري  ا�ضتيفائه  بعد 

والفاعلية.

 واأ�ضار القحطاين اإىل اأن التطعيم ب�ضكل 

عام يقلل من ن�ضبة نقل الفريو�ض للآخرين 

زيادة  يف  وُي�ضهم  املطّعمني،  بغري  مقارنة 

املناعة وتخفيف �ضدة االأعرا�ض عند االإ�ضابة 

اأن  م�ضيًفا  منه،  متحور  اأي  اأو  بالفريو�ض 

على  اإجراوؤها  مت  التي  االأولية  الدرا�ضات 

»فالنيفا«  تطعيم  اأن  اإىل  ت�ضري  التطعيم 

يف  ت�ضهم  االأخرى  التطعيمات  من  وغريه 

تقليل اأعرا�ض الفريو�ض التي قد ت�ضتمر عند 

التعايف  بعد  لفرتات طويلة  بع�ض احلاالت 

من الفريو�ض.

اأنه ميكن للموؤهلني   واأو�ضح القحطاين 

اأخذ جرعتني من تطعيم  املتطعمني  من غري 

بعد  الثانية  اجلرعة  تعطى  حيث  »فالنيفا« 

االأوىل،  اجلرعة  تلقي  من  يوًما   28 م�ضي 

من  اأكرث  اأو  جرعتني  على  احلا�ضلني  اأما 

فالنيفا،  تطعيم  التالية؛  التطعيمات  اأحد 

تطعيم �ضينوفارم، تطعيم فايزر - بيوتنيك، 

فيمكنهم  اأ�ضرتازنيكا،   - وتطعيم كوفي�ضيلد 

من�ضطة  كجرعة  »فالنيفا«  تطعيم  اأخذ 

بح�ضب الربوتوكول املو�ضوع لكل فئة.

 واأ�ضار القحطاين اإىل اأنه ميكن االطلع 

على قائمة املراكز ال�ضحية التي توفر تطعيم 

باجلرعة  اخلا�ض  والربوتوكول  »فالنيفا« 

من  منه  املن�ضطة  واجلرعة  والثانية  االأوىل 

خلل زيارة املوقع االإلكرتوين التابع لوزارة 
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بوزارة  العامة  ال�ضحة  اإدارة  قالت 

املن�ضورة عرب  ال�ضكوى  تابعت  اإنها  ال�ضحة 

عنوان  حتت  االجتماعي  التوا�ضل  مواقع 

باأنها  واأفادت  الفئران«  ي�ضكو غزو  »مواطن 

قامت مبتابعة ال�ضكوى املن�ضورة بخ�ضو�ض 

االإجراءات  اتخذت  وقد  الفئران  انت�ضار 

اللزمة على وجه ال�ضرعة.

القوار�ض  مكافحة  جمموعة  قامت  وقد 

بق�ضم �ضحة البيئة بوزارة ال�ضحة باإر�ضال 

فرقة ملعاينة اأ�ضباب تكاثر الفئران يف املنطقة 

اخلا�ضة  ال�ضموم  باإ�ضتخدام  واملعاجلة 

ملكافحة الفئران والقوار�ض.

عدة  وجود  املعاينة  خلل  من  وتبني 

املجاري  فتحات  وبع�ض  مهجورة،  منازل 

للطعام  بقايا  و�ضع  اإىل  اإ�ضافة  املك�ضورة، 

الطيور  اإطعام  بغر�ض  اخلارج  يف  واملاء 

وهي كلها م�ضببات لتجمع وتكاثر القوار�ض.

واأهابت اإدارة ال�ضحة العامة باملواطنني 

واملقيمني يف جميع املناطق عدم و�ضع بقايا 

كما  القوار�ض.  جتمع  ملنع  واملاء  للطعام 

وبالتعاون  جاهدة  تعمل  ال�ضحة  وزارة  اأن 

للقيام  املعنية  اجلهات  مع  والتن�ضيق 

املهجورة  البيوت  داخل  الفئران  مبكافحة 

اأن  على  وتوؤكد  املجاري،  فتحات  واإ�ضلح 

�ضل�ضلة  �ضمن  تاأتي  املبذولة  اجلهود  هذه 

التي  والعلجية  ال�ضحية  اخلدمات  من 

تقّدمها الوزارة من اأجل احلفاظ على �ضحة 

املواطنني واملقيمني.

»املرور« تنظم برناجًما

 لل�سالمة ل�سائقي �سركة »طلبات«

ان�ضيابية  على  للحفاظ  جهودها  �ضمن 

احلركة املرورية و�ضمان �ضلمة م�ضتخدمي 

للمرور مع  العامة  االإدارة  الطريق، تتعاون 

�ضركة »طلبات« البحرين لبحث تقدمي الدعم 

والتدريب ل�ضائقي ال�ضركة من خلل الربامج 

التي تقّدمها االإدارة.

الدراج  علي  حممد  العقيد  اأ�ضار  حيث 

نائب مدير عام االإدارة العامة للمرور اإىل اأن 

التدريبية  الدورات  من  العديد  تقدم  االإدارة 

بعدة  التوعوية  احلملت  خمتلف  وتنظم 

لغات بهدف تعزيز الوعي باالأنظمة والقواعد 

اخلاطئة،  ال�ضلوكيات  وجتنب  املرورية 

تو�ضيل  �ضواق  اأعداد  تزايد  ظل  يف  وذلك 

وتنامي  ال�ضركات  خمتلف  من  الطلبات 

تعاون  ذاته  الوقت  يف  مثمًنا  القطاع،  هذا 

للمرور  العامة  االإدارة  مع  »طلبات«  �ضركة 

وحثها لل�ضواق بااللتزام باالأنظمة والقواعد 

املرورية لتحقيق ال�ضلمة على الطريق.

من جانبه، اأ�ضاد ه�ضام ال�ضاعاتي املدير 

االإدارة  بتعاون  »طلبات«  ل�ضركة  العام 

التي  التدريبية  والدورات  للمرور  العامة 

تقّدمها، م�ضرًيا اإىل اأن ال�ضركة حتر�ض على 

لتكون �ضريكة  الطرفني  التعاون بني  تعزيز 

يف  وامل�ضاهمة  املرورية  ال�ضلمة  تعزيز  يف 

معرًبا  الطريق،  على  احلوادث  ن�ضبة  تقليل 

دعم  ال�ضركة يف  اعتزاز  ذاته عن  الوقت  يف 

االإدارة  تنظمها  التي  التوعوية  احلملت 

العامة للمرور حفاًظا على �ضلمة اجلميع.

لتدريب الق�ساة يف املجاالت املالية وامل�سرفية

»العدل« توّقع اتفاقية تعاون مع معهد الدرا�سات امل�سرفية

خالل االجتماع الثالث للجنة تقييم مراكز اخلدمة احلكومية.. القائد: 

بحث م�ستجدات نتائج »تقييم 3«.. واإ�سراك العمالء يف التطوير

توزيع ال�سالل الرم�سانية على االأ�سر املتعففة 

»ال�سمالية« توا�سل تنفيذ حملة اإفطار على الطريق

االإ�ضلمية  وال�ضوؤون  العدل  وزارة  وّقعت 

واالأوقاف، و�ضندوق الوقف، ومعهد البحرين 

 ،»BIBF« واملالية  امل�ضرفية  للدرا�ضات 

للتدريب والتطوير  الرائدة  الوطنية  املوؤ�ض�ضة 

تعاون  اتفاقية  املنطقة،  يف  واملايل  امل�ضريف 

ال�ضريفة  الق�ضاة يف جماالت  ال�ضادة  لتدريب 

والتاأمني  االإ�ضلمي  والتمويل  التقليدية 

بالتعاون  الرقمي، وذلك  والعقارات والتحول 

مع معهد الدرا�ضات الق�ضائية والقانونية.

اآل  علي  بن  خالد  ال�ضيخ  االتفاقية  وّقع 

االإ�ضلمية  وال�ضوؤون  العدل  وزير  خليفة 

التابع  الوقف  �ضندوق  وعن  واالأوقاف، 

احلمد  حمد  خالد  املركزي  البحرين  مل�ضرف 

اأحمد  الدكتور  املعهد  وعن  ال�ضندوق،  رئي�ض 

عبداحلميد ال�ضيخ املدير العام، بح�ضور ر�ضيد 

املعراج حمافظ م�ضرف البحرين املركزي.

انطلًقا من خطط  االتفاقية  توقيع  وياأتي 

اجلاذبة  املقومات  لرت�ضيخ  البحرين  مملكة 

املحاكم  تخ�ض�ض  تعزيز  ومنها  لل�ضتثمار، 

اإذ يعمل معهد الدرا�ضات الق�ضائية  التجارية، 

متخ�ض�ض  تدريب  تقدمي  على  والقانونية 

املحلية  املمار�ضات  اأف�ضل  على  يعتمد 

وخربات  كوادر  تاأهيل  بهدف  واالإقليمية، 

مع  بالتعاون  وذلك  متخ�ض�ضة،  ق�ضائية 

املجل�ض االأعلى للق�ضاء.

 )BIBF( ومبوجب االتفاقية، �ضيوفر معهد

جماالت  يف  للق�ضاة  التدريبية  اخلربات 

االإ�ضلمي  والتمويل  التقليدية  ال�ضريفة 

كما  الرقمي،  والتحول  والعقارات  والتاأمني 

التدريبية  اخلربة  توفري  على  املعهد  �ضيعمل 

عرب  التجارية  العقود  يف  ال�ضلة  ذات 

تخ�ض�ضات متعددة.

اأكد ال�ضيخ خالد بن علي  وبهذه املنا�ضبة، 

االإ�ضلمية  وال�ضوؤون  العدل  وزير  خليفة  اآل 

واالأوقاف اأهمية التدريب التخ�ض�ضي امل�ضتمر 

مع  بالتعاون  الق�ضائي،  العمل  تطوير  يف 

م�ضيًدا  املخت�ضة،  االكادميية  املوؤ�ض�ضات 

 )BIBF( بالتعاون القائم بني الوزارة ومعهد

يف جمال توفري التدريب اللزم لل�ضادة الق�ضاة 

يف املجاالت املالية وامل�ضرفية والتقنية، ومبا 

لتوفري  البحرين  مملكة  خطط  مع  يتوافق 

التنمية  خلطط  والداعمة  املنا�ضبة  البيئات 

االقت�ضادية.

من جانبه، �ضرح خالد حمد احلمد رئي�ض 

بالتعاون مع وزارة  الوقف: »ن�ضعد  �ضندوق 

النظام  لتعزيز  وذلك   ،BIBF ومعهد  العدل 

البيئة  اأعمدة  اأهم  اأحد  يعترب  الذي  الق�ضائي 

املثالية للأعمال، ون�ضعى دوًما لدعم وتطوير 

املنظومة من خلل اأف�ضل املمار�ضات ال�ضتخدام 

كفاءة  اأكرث  ب�ضكل  املالية  ال�ضندوق  موارد 

وتاأثرًيا على ال�ضوق«.

البحرين  معهد  عام  مدير  قال  من جانبه، 

للدرا�ضات امل�ضرفية واملالية )BIBF( الدكتور 

االتفاقية  هذه  بتوقيع  »�ضعداء  ال�ضيخ:  اأحمد 

والتي  الوقف  و�ضندوق  العدل  وزارة  مع 

متخ�ض�ض  تدريبي  برنامج  تقدمي  ت�ضمل 

لل�ضادة الق�ضاة، ما ي�ضهم يف تعزيز التخ�ض�ض 

يف جمال ت�ضوية املنازعات امل�ضرفية واملالية 

التعاون  هذا  ان  موؤكًدا  والتاأمني«،  والتمويل 

القانونية  املعرفة  تطوير  يف  �ضي�ضهم 

بالكفاءات  اال�ضتعانة  والتخ�ض�ضية من خلل 

رفيعة امل�ضتوى.

القائد  علي  حممد  تراأ�ض 

الرئي�ض التنفيذي لهيئة املعلومات 

االجتماع  االإلكرتونية،  واحلكومة 

الثالث للجنة تقييم مراكز اخلدمة 

تقنية  والذي عقد عرب  احلكومية، 

جميع  وبح�ضور  املرئي  االت�ضال 

ا�ضتهل  حيث  اللجنة،  اأع�ضاء 

باالأع�ضاء  بالرتحيب  االجتماع 

من  املبذولة  بجهودهم  واالإ�ضادة 

اأجل موا�ضلة تنفيذ عمليات تقييم 

من  والتاأكد  احلكومية،  املراكز 

التزامها بتوفري االأنظمة واخلدمات 

ذات الكفاءة العالية، والتي ت�ضهم 

ح�ضول  و�ضرعة  �ضهولة  يف 

خمتلف  على  واملقيمني  املواطنني 

ممكنة،  جودة  وباأعلى  اخلدمات 

ومبا يتما�ضى مع روؤى وتطلعات 

ال�ضمو  �ضاحب  برئا�ضة  احلكومة 

اآل  حمد  بن  �ضلمان  االأمري  امللكي 

جمل�ض  رئي�ض  العهد  ويل  خليفة 

الوزراء حفظه اهلل.

القائد  ا�ضتعر�ض  ذلك،  وبعد 

املو�ضوعات  من  عدًدا  واالأع�ضاء 

اإذ  االأعمال،  جدول  على  املدرجة 

تطور  م�ضتوى  اللجنة  ناق�ضت 

املراكز  تقييم  عمليات  نتائج 

ا�ضتعرا�ض  جانب  اإىل  احلكومية، 

ا�ضتوفت  التي  احلكومية  املراكز 

الدرع  على  احل�ضول  متطلبات 

مت  كما  الف�ضي.  والدرع  الذهبي 

على  االطلع  االجتماع  خلل 

املركزي  الفريق  درا�ضة  خمرجات 

النتائج  حول  املراكز  مللحظات 

يعترب  حيث  للتقييم،  االأولية 

الفريق املركزي فريًقا حمايًدا ومت 

ت�ضكيله بع�ضوية جهات حكومية 

اإىل  مبا�ضرة  خلدمات  مقدمة  غري 

جمهور العملء.

تو�ضيات  اأبرز  القائد  وناق�ض 

»تقييم  بنتائج  املتعلقة  اللجنة 

على  احلا�ضلة  واملراكز   »3

اأ�ضهمت  التي  والعوامل  دروع، 

كما  الدروع،  لهذه  ا�ضتحقاقها  يف 

املعززة  العوامل  اللجنة  ناق�ضت 

لرفع ن�ضب ا�ضتيفاء عدد من املراكز 

املطلوبة،  للمعايري  احلكومية 

احلكومة  توجهات  على  والتاأكيد 

ب�ضاأن احلفاظ على م�ضتوى كفاءة 

احلكومية  العملء  خدمة  مراكز 

للتحّول  امل�ضتمرة  اجلهود  يف ظل 

ورفع  االإلكرتونية  القنوات  اإىل 

جميع  يف  اال�ضتدامة  م�ضتويات 

قنوات اخلدمة احلكومية. 

ا�ضتعر�ضت  ذلك،  جانب  اإىل 

اخلدمة  مراكز  تقييم  جلنة 

احلكومية اال�ضتبيان املعد الإ�ضراك 

اأعمال  تطوير  يف  العملء  جمهور 

احللقة  خمرجات  بح�ضب  اللجنة 

اجلهات  مع  عقدت  التي  النقا�ضية 

اخلدمة  مراكز  عن  امل�ضئولة 

مار�ض  �ضهر  خلل  احلكومية 

املا�ضي، وذلك بالتعاون مع معهد 

ومركز  )بيبا(،  العامة  االإدارة 

تدار�ض  وقد  الوطني.  االت�ضال 

املعامل  النقا�ضية  احللقة  ح�ضور 

مراكز  م�ضتقبل  لتطوير  الرئي�ضية 

خدمة العملء احلكومية يف مملكة 

البحرين.

ختام  يف  القائد  ثمن  وقد 

بذلها  التي  اجلهود  كل  االجتماع 

اإجناح  اأجل  من  اللجنة  اأع�ضاء 

 »3 »تقييم  الثالثة  التقييم  دورة 

املعايري  و�ضع  �ضعيد  على  �ضواء 

احلكومية  اجلهات  حفزت  التي 

على توفري اخلدمات عرب املن�ضات 

وتنفيذ  البديلة،  االإلكرتونية 

وامليدانية  ال�ضرية  الزيارات 

التقييم  واآثرها يف تعزيز عمليات 

بكل حيادية و�ضفافية، وغريها من 

اجلهود. 

خال�ض  القائد  جدد  كما 

احلكومية  املراكز  جلميع  متنياته 

الدورات  اأعمال  يف  بالتوفيق 

حتقق  واأن  التقييم،  من  القادمة 

يف  ي�ضهم  الذي  التقدم  من  املزيد 

باأعلى  وتقدميها  خدماتها  تطوير 

اإىل  وبكفاءة  اجلودة  م�ضتويات 

يتما�ضى  ومبا  العملء  جمهور 

اأهمية  على  موؤكًدا  تطلعاتهم،  مع 

الرتكيز على اإجراء املراكز للتقييم 

الذاتي ب�ضكل دوري، والذي ي�ضجع 

املبادرات  من  املزيد  تنفيذ  على 

االإبداعية املتعلقة بتطوير اخلدمة 

خدمة  وممار�ضات  احلكومية 

العملء مبختلف االأ�ضعدة يف ظل 

بح�ضب  التطوير  عملية  ا�ضتمرار 

معايري التقييم.

ُي�ضار اإىل اأن جلنة تقييم مراكز 

حممد  يراأ�ضها  احلكومية  اخلدمة 

التنفيذي  الرئي�ض  القائد  علي 

واحلكومة  املعلومات  لهيئة 

من  كل  وبع�ضوية  االإلكرتونية، 

�ضم�ض  بن  حممد  رائد  الدكتور 

ويو�ضف  للرئي�ض(،  )نائًبا 

حمد  والدكتور  البنخليل،  حممد 

�ضالح  واأ�ضامة  عبداهلل،  اإبراهيم 

بن  معاذ  وال�ضيخ  العلوي،  ها�ضم 

والدكتور حممد  اآل خليفة،  دعيج 

عبداملجيد  وندى  باقر،  عبداهلل 

اآل �ضهاب،  الق�ضاب، وح�ضني علي 

االأكرم،  حممد  اإبراهيم  وف�ضيلة 

)مقرر  العو�ضي  عبداحلي  واأحمد 

اللجنة(.

فعاليات  ال�ضمالية  املحافظة  وا�ضلت 

حملتها اخلريية التي تنفذها يف �ضهر رم�ضان 

املبارك بتوزيع وجبات االإفطار على ال�ضائقني 

املحافظة  تنفذها  والذي  الطريق،  وم�ضتخدمي 

مب�ضاركة  اخلري«،  »رم�ضان  �ضعار  حتت 

املحافظ علي بن ال�ضيخ عبداحل�ضني الع�ضفور 

نائب  الدو�ضري  �ضنان  ربيعة  خالد  والعميد 

املحافظ، وذلك بتقاطع مدينة �ضلمان، مع تقدمي 

املركبات  مل�ضتخدمي  والن�ضائح  االإر�ضادات 

وال�ضواق لتجنيبهم احلوادث وخماطر الطريق 

موعد  ت�ضبق  التي  الذروة  وقت  خلل  خا�ضة 

االإفطار.

ال�ضمالية  حمافظ  اأكد  املنا�ضبة،  وبهذه 

حر�ض املحافظة على �ضلمة م�ضتخدمي الطريق 

خلل فرتة ال�ضيام وجتنيبهم خماطر ال�ضرعة 

اأن  مبيًنا  احلوادث،  اأ�ضباب  اأهم  من  هي  التي 

املحافظة  تنفذها  التي  اخلري«  »رم�ضان  حملة 

تاأتي  الف�ضيل،  ال�ضهر  هذا  الثانية خلل  للمرة 

�ضهر  بداية  يف  بها  قامت  التي  للحملة  امتداًدا 

رم�ضان وحملة توزيع ال�ضلل الرم�ضانية على 

عدد  مع  بالتعاون  واملحتاجة  املتعففة  االأ�ضر 

من موؤ�ض�ضات القطاع اخلا�ض، متوجًها بال�ضكر 

جلميع اجلهات الداعمة وامل�ضاندة واإىل موظفي 

هذه  واإقامة  تنفيذ  اأ�ضهموا يف  الذين  املحافظة 

اأن  وتعاىل  �ضبحانه  اهلل  من  متمنًيا  الفعالية، 

البحرين  على  املباركة  االأيام  هذه  مثل  ُيعيد 

وهي يف اأمن واأمان و�ضحة و�ضلمة.

https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/alayam/first/957381/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/957508/News.html
https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12063/pdf/INAF_20220418015859261.pdf
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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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موؤكدين اأن توجيهات ويل العهد رئي�س الوزراء الم�شت القلوب يف ال�شهر املبارك

بلديون ي�شيدون بخطة تطوير اجلوامع وامل�شاجد ويثّمنون فورية تنفيذها

اأ�ضاد اأع�ضاء املجال�س البلدية يف مملكة البحرين باأمر 

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

تطوير  خطة  باإطالق  الوزراء  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل 

البحرين،  مملكة  حمافظات  كافة  يف  وامل�ضاجد  للجوامع 

تابًعا  م�ضجًدا   20 وتاأهيل  وترميم  بافتتاح  �ضموه  واأمر 

الإدارتي االأوقاف ال�ضنية واجلعفرية، يف خمتلف حمافظات 

الالزمة  امليزانية  بتوفري  توجيه  من  ت�ضمنه  وما  اململكة، 

احلديثة  املعايري  واعتماد  اهلل،  بيوت  اإعمار  اإعادة  خلطة 

امل�ضاجد،  وتطوير  بناء  اإعادة  يف  االإ�ضالمية  والت�ضاميم 

والتن�ضيق مع وزارة العدل وال�ضوؤون االإ�ضالمية بالتن�ضيق 

مع اجلهات املعنية لتخ�ضي�س املواقع واتخاذ االإجراءات 

يف  م�ضجًدا   12 وبناء  ت�ضميم  يف  البدء  ب�ضرعة  الكفيلة 

مدينة �ضلمان.

واأكد اأع�ضاء املجال�س البلدية حر�س ح�ضرة �ضاحب 

اجلاللة امللك حمد بن عي�ضى اآل خليفة عاهل البالد املفدى، 

خليفة  اآل  حمد  بن  �ضلمان  االأمري  امللكي  ال�ضمو  و�ضاحب 

امل�ضاجد  تعمري  على  الوزراء،  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل 

العدل  وزارة  ا�ضتجابة  �ضرعة  مثمنني  اهلل،  بيوت  وبناء 

فريق  ت�ضكيل  خالل  من  واالأوقاف  االإ�ضالمية  وال�ضوؤون 

املواقع  لتخ�ضي�س  املعنية  اجلهات  مع  للتن�ضيق  معني 

اأمر  تنفيذ  يف  البدء  ب�ضرعة  الكفيلة  االإجراءات  واتخاذ 

�ضموه.

رئي�س  طرادة  طاهر  �ضالح  اأو�ضح  ال�ضدد  هذا  ويف 

العمل  العاملني يف جمال  �ضعادة  العا�ضمة  اأمانة  جمل�س 

البلدي بجميع املحافظات عامة ويف اأمانة العا�ضمة خا�ضة 

بهذا االأمر، موؤكًدا على اهتمام ح�ضرة �ضاحب اجلاللة امللك 

و�ضاحب  املفدى  البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�ضى  بن  حمد 

اآل خليفة ويل العهد  ال�ضمو امللكي االأمري �ضلمان بن حمد 

اهلل،  بيوت  واإعمار  العبادة  بدور  الوزراء  جمل�س  رئي�س 

الف�ضيل  رم�ضان  �ضهر  خالل  جاء  االأمر  هذا  واأن  خا�ضة 

مما يدل على مكانة دور العبادة عند اأهل البحرين قيادًة 

اإذ  االأمر،  بهذا  البحرين  اأبناء  �ضعادة  اإىل  م�ضرًيا  و�ضعًبا، 

مل�س التفاعل الكبري معه خالل املجال�س وو�ضائل التوا�ضل 

االجتماعي.

تطوير  طّياته  يف  يحمل  االأمر  هذا  اأن  طرادة  وبنّي   

اعتزازه  موؤكًدا  املناطق،  وامل�ضاجد ح�ضب حاجة  اجلوامع 

�ضالح  يف  ت�ضب  التي  املهمة  االأوامر  من  النوع  بهذا 

ا. املواطنني وتعترب وفق م�ضاعي املجال�س البلدية اأي�ضً

رئي�س  املرباطي  عبدالعزيز  غازي  قال  جانبه  ومن 

جمل�س بلدي املحرق اإن هذا االأمر ي�ضتحق االإ�ضادة الكبرية 

من جميع العاملني يف املجال البلدي، موؤكًدا اأن التميز يف 

بل  فقط  اجلديدة  امل�ضاجد  افتتاح  يف  لي�س  يتمثل  االأمر 

ا التاأهيل والرتميم للم�ضاجد القدمية، وهو ما يعترب  واأي�ضً

ال�ضيخ  بناء جامع  اإعادة  وا�ضتذكر  للغاية،  اأمًرا �ضرورًيا 

حمد الذي اأثلج �ضدور اأهل املحرق، بو�ضفه اإرًثا تاريخًيا 

للمنطقة.

لبداية  موؤ�ضر  هي  اخلطة  هذه  اأن  املرباطي  واعترب 

من  الكثري  لقي  االأمر  هذا  اأن  وبنّي  قادمة،  تنموية  مرحلة 

�ضعيد  على  البحرين،  اأبناء  من  واال�ضتح�ضان  الرتحيب 

اأفراد وجمال�س اأهلية وجمال�س بلدية، فدور العبادة ت�ضهد 

نقلة نوعية من حيث الرعاية واالهتمام والتطوير، وهو ما 

يتجلّى من خالل اهتمام ووقفات �ضاحب ال�ضمو امللكي ويل 

العهد رئي�س جمل�س الوزراء حفظه اهلل املعهودة واملتعلقة 

بجميع القطاعات احليوية واملهمة.

اأما بدر �ضالح التميمي رئي�س جمل�س بلدي اجلنوبية 

املبادرة  بهذه  اجلنوبية  املنطقة  اأهايل  �ضعادة  فاأو�ضح 

هذه  عن  االإعالن  باأن  وقال  ال�ضدور،  اأثلجت  التي  املهمة 

حر�س  على  دليل  الف�ضيل  ال�ضهر  اأيام  يف  املهمة  اخلطة 

كبري ُتوليه مملكة البحرين بامل�ضاجد.

ال�ضنية،  االأوقاف  مع  الدائم  توا�ضلهم  التميمي  واأكد 

تاأمني  اأجل  من  وعمل  امل�ضاجد  لطلبات  متابعة  فهناك 

االحتياجات فيها، وما املجال�س البلدية �ضوى حلقة و�ضل 

بني احلكومة ومطالب النا�س وهو ما ميثل جوهر امل�ضرية 

امللك حمد بن  املباركة حل�ضرة �ضاحب اجلاللة  التنموية 

ورعاه،  اهلل  حفظه  املفدى  البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�ضى 

املفدى  البالد  ملك  اجلاللة  �ضاحب  ح�ضرة  اهتمام  مثمًنا 

و�ضاحب ال�ضمو امللكي ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء 

بدور العبادة واإعمار بيوت اهلل.

املجل�س  رئي�س  الكوهجي  حممد  اأحمد  قال  ذلك  اإىل 

تطويرية  خطة  اإطالق  اإن  ال�ضمالية  باملحافظ  البلدي 

للجوامع وامل�ضاجد يف خمتلف حمافظات مملكة البحرين 

املبارك،  رم�ضان  �ضهر  اأيام  يف  جاء  مفرح  خرب  يعترب 

رئي�س  العهد  ويل  امللكي  ال�ضمو  �ضاحب  اأمر  اأن  اإىل  الفًتا 

جمل�س الوزراء حفظه اهلل جاء ملّبًيا الحتياجات املحافظة 

امل�ضاجد  تاأمني  على  �ضموه  حر�س  وتوؤكد  ال�ضمالية، 

وبنائها يف كل املناطق، االأمر الذي �ضيتم بالتعاون مع كل 

من االأوقاف ال�ضنية واجلعفرية.

ومن جهته اأكد ح�ضن فاروق الدوي نائب رئي�س جمل�س 

االأمري  امللكي  ال�ضمو  �ضاحب  اأمر  اأن  على  املحرق  بلدي 

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

حمافظات  يف  وامل�ضاجد  للجوامع  تطوير  خطة  باإطالق 

مملكة البحرين كافة، والبدء بها فوًرا، اإ�ضافة اإىل بناء 12 

م�ضجًدا يف مدينة �ضلمان لي�س باالأمر الغريب على �ضموه، 

اإذ يدل على اهتمام كبري بتطوير وبناء امل�ضاجد.

واأكد الدوي اأن البحرين عرب تاريخها كانت حري�ضة 

اأن  الرب واخلري، وبنّي  اأعمال  امل�ضاجد وتقدمي  على تعمري 

هذه اخلطة قد اأفرحت قلوب اأهايل املحرق، والقت اإ�ضادة 

هو حديث  االأمر  هذا  كان  فقد  املواطنني،  قبل  من  وا�ضعة 

اأبناء البحرين.

ومن جانبه اأ�ضاد الدكتور �ضيد �ضرب اإبراهيم الوداعي 

ع�ضو املجل�س البلدي باملحافظة ال�ضمالية باهتمام ح�ضرة 

�ضاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�ضى اآل خليفة ملك البالد 

االأمري  امللكي  ال�ضمو  �ضاحب  واأمر  العبادة،  بدور  املفدى 

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

باإطالق خطة تطوير للجوامع وامل�ضاجد يف كل حمافظات 

مملكة البحرين بافتتاح وترميم وتاأهيل 20 م�ضجًدا تابًعا 

الإدارتي االأوقاف ال�ضنية واجلعفرية، يف خمتلف حمافظات 

اململكة، اإ�ضافة اإىل توجيه �ضموه بتوفري امليزانية الالزمة 

احلديثة  املعايري  واعتماد  اهلل،  بيوت  اإعمار  اإعادة  خلطة 

امل�ضاجد،  وتطوير  بناء  اإعادة  يف  االإ�ضالمية  والت�ضاميم 

تركت اأثرها الطيب على نفو�س املواطنني.

واأو�ضح د. الوداعي اأن توجيه �ضموه ببناء 12 م�ضجًدا 

يف مدينة �ضلمان توؤكد احلر�س على تاأمني دور العبادة يف 

لل�ضكان  �ضعادة  مبعث  وذلك  احلديثة،  االإ�ضكانية  املواقع 

املجل�س  التي كانت �ضمن م�ضاعي  امل�ضتحدثة  املناطق  يف 

البلدي يف املنطقة ال�ضمالية لبناء دور للعبادة قريبة من 

مناطقهم ال�ضكنية.

ومن جانبها ثّمنت الدكتورة لولوة مطلق ع�ضو جمل�س 

اأمانة العا�ضمة اأمر �ضاحب ال�ضمو امللكي االأمري �ضلمان بن 

حفظه  الوزراء  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد 

جميع  يف  وامل�ضاجد  للجوامع  تطوير  خطة  باإطالق  اهلل 

اإىل  اإ�ضافة  فوًرا،  بها  والبدء  البحرين،  مملكة  حمافظات 

بناء 12 م�ضجًدا يف مدينة �ضلمان وافتتاح وترميم وتاأهيل 

واجلعفرية،  ال�ضنية  االأوقاف  الإدارتي  تابًعا  م�ضجًدا   20

يف خمتلف حمافظات اململكة، وقالت اإن هذه املبادرة متثل 

املنا�ضب والم�ضت  الوقت  اأتت يف  اإيجابية ومميزة  خطوة 

القلوب.

ع�ضو  �ضلمان  حممد  عبداللطيف  اأ�ضار  جهته  ومن 

�ضاحب  اأمر  اأهمية  اإىل  اجلنوبية  املحافظة  بلدي  جمل�س 

املتعلقة  الوزراء  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  امللكي  ال�ضمو 

بتطوير دور العبادة، الفًتا اإىل اأن هذا االأمر يلبي احتياجات 

اأهايل املحافظة، وقد القى االأثر الطيب عند النا�س، و�ضدى 

وا�ضًعا عند جميع املهتمني واملتابعني.

ومن جانبها قالت اإميان حمد ح�ضن ع�ضو جمل�س بلدي 

االأمري  امللكي  ال�ضمو  �ضاحب  اأمر  اإن  اجلنوبية  املحافظة 

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

باإطالق خطة تطوير للجوامع وامل�ضاجد يف كل حمافظات 

اململكة، وتوجيهات �ضموه ب�ضرعة البدء يف ت�ضميم وبناء 

12 م�ضجًدا يف مدينة �ضلمان، اإ�ضافة اإىل توجيهات �ضموه 

لي�ضت  فهي  االإ�ضالمية  وال�ضوؤون  العدل  لوزارة  الكرمية 

بغريبه على �ضموه.

اإطار  يف  ياأتي  الهام  التوجيه  هذا  باأن  واأو�ضحت 

حر�س �ضموه على بناء واإعادة اإعمار بيوت اهلل وتطويرها 

فهذه  املبارك،  رم�ضان  �ضهر  اأيام  نعي�س  اأننا  ا  وخ�ضو�ضً

لتوفري  �ضموه  بقيادة  احلكومة  حر�س  تعك�س  اخلطة 

املرافق اخلدمية للمواطنني واملقيمني.

الك�شف عن حموالت ال�شهاريج قبل تفريغها.. »االأ�شغال«:

 اإجراءات لتجّنب ت�شريف املواد املحظورة ب�شبكة ال�شرف ال�شحي

غلق �شارع الفاحت يف اجلزء بني �شارعي طرفة بن العبد وال�شيخ دعيج 

اأكد القائم باأعمال مدير اإدارة ت�ضغيل 

بوزارة  ال�ضحي  ال�ضرف  و�ضيانة 

والتخطيط  البلديات  و�ضوؤون  االأ�ضغال 

ح�ضن  عبدالنبي  املهند�س  العمراين 

اتخاذ  على  تعمل  الوزارة  اأن  الكويف 

لتجنب  ا�ضتباقية  وخطوات  اإجراءات 

�ضبكة  يف  املحظورة  املواد  ت�ضريف 

منطلق  من  وذلك  ال�ضحي،  ال�ضرف 

ال�ضبكة  ت�ضغيل  الوزارة يف  ا�ضرتاتيجية 

مبا يالئم املعايري البيئية العاملية وي�ضهم 

يف الت�ضغيل االأمثل لل�ضبكة.

تقوم  الوزارة  اأن  الكويف  واأو�ضح 

ال�ضرف  بالك�ضف عن حموالت �ضهاريج 

ال�ضحي املراد تفريغها مبختلف حمطات 

يتم  حيث  ال�ضحي،  ال�ضرف  معاجلة 

مطابقة  و�ضمان  احلمولة  فح�س 

موا�ضفاتها مع معايري اجلودة القيا�ضية.

اإدارة  مدير  باأعمال  القائم  واأو�ضح 

ال�ضحي  ال�ضرف  و�ضيانة  ت�ضغيل 

ال�ضحي  ال�ضرف  �ضهاريج  عدد  اأن 

حمطات  مبختلف  ا�ضتقبالها  مت  التي 

ال�ضرف ال�ضحي عام 2021 بلغ حوايل 

عدد  بلغ  وقد  �ضهريًجا   280،390

القيا�ضية  للمعايري  املخالفة  ال�ضهاريج 

التي  وهي  �ضهريًجا،   353 حوايل 

مبحطات  حموالتها  تفريغ  رف�س  مت 

املعاجلة.

قامت  الوزارة  اأن  اإىل  الكويف  واأ�ضار 

التي  االإجراءات  من  جمموعة  بانتهاج 

مياه  جودة  و�ضبط  مراقبة  �ضاأنها  من 

اأخذ  اأهمها  من  والتي  ال�ضحي  ال�ضرف 

من  الناجتة  ال�ضرف  مياه  من  عينات 

واإجراء  وال�ضناعية  التجارية  املن�ضاآت 

ل�ضمان  عليها  الالزمة  االختبارات 

القيا�ضية. ويف  مالءمتها ملعايري اجلودة 

املطلوبة،  للمعايري  مالءمتها  عدم  حال 

واالتفاق  املن�ضاأة  �ضاحب  خمالفة  تتم 

معه على اتخاذ االإجراء الت�ضحيحي ملنع 

اأ�ضباب وقوع املخالفة.

خالل  قامت  الوزارة  اأن  وذكر 

عام2021 باأخذ 332 عينة من املن�ضاآت 

خمالفة51  متت  وال�ضناعية،  التجارية 

مع  توافقها  لعدم  وذلك  منها  من�ضاأة 

هذه  اأن  اإىل  م�ضرًيا  القيا�ضية،  املعايري 

على  احلفاظ  اإىل  تهدف  االإجراءات 

ال�ضرف  منظومة  اأ�ضول  وفعالية  كفاءة 

ال�ضحي.

يف  الوزارة  م�ضي  الكويف  واأكد 

تقع  التي  التفتي�ضية  احلمالت  تكثيف 

لقطاع  الق�ضائي  ال�ضبط  نظام  �ضمن 

�ضاأنها  من  والتي  ال�ضحي،  ال�ضرف 

اإىل  توؤدي  التي  التجاوزات  عن  الك�ضف 

ال�ضرف  وحمطات  ب�ضبكات  االإ�ضرار 

االإجراءات  واتخاذ  واملعاجلة  ال�ضحي 

خمالفة،  اأي  وقوع  اأ�ضباب  مبنع  الكفيلة 

وا�ضرتاتيجية  خطط  �ضري  ل�ضمان  وذلك 

ال�ضرف  خدمات  ا�ضتدامة  يف  الوزارة 

�ضبكة  مرافق  على  واحلفاظ  ال�ضحي 

رفع  على  والعمل  ال�ضحي  ال�ضرف 

الكويف  اأ�ضار  وقد  ال�ضبكة.  عمل  جودة 

اإخطار  يتم  املخالفة  �ضبط  عند  اأنه  اإىل 

م�ضجل  بريد  واإر�ضال  املوقع  املخالف يف 

به  االجتماع  يتم  كما  الو�ضول،  بعلم 

الت�ضحيحي  االإجراء  على  لالتفاق  وذلك 

االإجراء.  لهذا  الالزمة  الزمنية  واملدة 

وبح�ضب قانون رقم )33( ل�ضنة 2006 

املياه  و�ضرف  ال�ضحي  ال�ضرف  ب�ضاأن 

ال�ضطحية، يحال ملف املخالفة اإىل النيابة 

التعاون  عدم  املخالف  اأبدى  اإذا  العامة 

وعدم ال�ضروع باإزالة اأ�ضباب املخالفة من 

املوقع �ضمن الفرتة الزمنية املتفق عليها.

ل�ضنة   )33( رقم  قانون  اأن  يذكر 

عمل  يجوز  ال  اأنه  على  ن�س   ،2006

العامة  ال�ضرف  مرافق  اإىل  تو�ضيالت 

اخلا�ضعة الأحكام هذا القانون اأو ت�ضريف 

ال�ضرف  مرافق  اإىل  ال�ضطحية  املياه 

ترخي�س  على  احل�ضول  دون  ال�ضحي 

يحدد  كما  املنفذة،  ال�ضلطة  من  بذلك 

الرتخي�س ال�ضروط التي ت�ضري ب�ضاأنه، 

ونوعية  االأعمال  موا�ضفات  ذلك  يف  مبا 

وكمية املواد امل�ضموح بت�ضريفها واملواقع 

بالت�ضريف  امل�ضموح  واملدة  واالأوقات 

خاللها اإىل مرافق ال�ضرف العامة.

يجوز  ال  اأنه  على  القانون  ن�ّس  كما 

الأي �ضخ�س اأن ي�ضرف اأو يلقى اأو يفرغ 

اأو يت�ضبب اأو ي�ضمح بت�ضريف اأو مترير 

كّميتها  اأو  طبيعتها  �ضاأن  من  التي  املواد 

اأو  املرافق  بتلك  االإ�ضرار  اإىل  توؤدي  اأن 

االإزالة  �ضديدة  املواد  اىل  اإ�ضافة  فروعه، 

كربيد  اأو  البرتويل  والكحول  لالألوان 

املكرر  الدب�س  اأو  واخلمرية  الكال�ضيوم 

اأو املواد امل�ضعة اأو املبيدات احل�ضرية اأو 

احل�ضائ�س  مبيدات  اأو  الفطرية  املبيدات 

التطهري  مواد  اأو  القوار�س  مبيدات  اأو 

ت�ضريف  القانون  حظر  كما  بالدخان. 

�ضديدة  اأو  احلمو�ضة  �ضديدة  املواد 

ومركبات  ال�ضناعية  واملنظفات  القلوية، 

والقطران  الكربيتيد  ومركبات  ال�ضيانيد 

وال�ضحوم  والزيوت  القطران  وزيوت 

تركيزها  يجاوز  التي  االأخرى  واملواد 

الن�ضب املعتمدة، ويحظر على اأي �ضخ�س 

ت�ضريف مياه ال�ضرف ال�ضحي اإىل مرافق 

�ضرف املياه ال�ضطحية.

العامة  االإدارة  مع  وبالتن�ضيق  العمراين  والتخطيط  البلديات  و�ضوؤون  االأ�ضغال  وزارة  تعلن 

للمرور بوزارة الداخلية، باأن اأعمال تطوير �ضارع الفاحت ت�ضتدعي غلًقا كلًيا لل�ضارع للمرور املتجه 

جنوًبا يف اجلزء املح�ضور بني �ضارع طرفة بن العبد و�ضارع ال�ضيخ دعيج، و�ضيتم حتويل احلركة 

املرورية اإىل �ضارع املعار�س،

اإذ يتم العمل يف املوقع املذكور ابتداًء من يوم االأحد املوافق 17/ 04/ 2022 وملدة 7 لياٍل من 

ال�ضاعة 01:00 �ضباًحا اإىل ال�ضاعة 05:00 �ضباًحا ما عدا ليايل نهاية االأ�ضبوع، لذا يرجى من 

املواطنني واملقيمني الكرام االلتزام بالقواعد املرورية، حفاًظا على �ضالمة اجلميع.

املهند�س عبدالنبي الكويف

جمل�س ال�شورى ُيدين اقتحام امل�شجد االأق�شى 

ويدعو لعدم الت�شعيد واإ�شاعة اال�شتقرار

»ال�شلمانية الطبي«: اإلغاء املوعد واإعادة 

جدولته يف حال التاأخر ن�شف �شاعة

اأعرب جمل�س ال�ضورى عن اإدانته لقيام ال�ضرطة االإ�ضرائيلية 

باقتحام امل�ضجد االأق�ضى املبارك فجر يوم )اجلمعة( 15 اأبريل 

خلّفت  عنف  واأعمال  احتجاجات  من  عنه  اأ�ضفر  وما   ،2022

اإ�ضابات واعتقال الع�ضرات من امل�ضلني، م�ضدًدا على �ضرورة 

واحلرم  االأق�ضى  امل�ضجد  قد�ضية  واحرتام  النف�س  �ضبط 

ال�ضريف، وعدم الت�ضعيد االأمني وتاأجيج العنف.

ودعا جمل�س ال�ضورى اإىل الناأي عن كافة اأ�ضكال التحري�س 

وال�ضدامات االأمنية، وكل ما من �ضاأنه اإثارة الكراهية الدينية 

�ضهر  خالل  �ضيما  اال�ضتقرار،  عدم  حالة  واإ�ضاعة  والتطرف 

موؤكًدا  امل�ضلمني،  لدى  بخا�ضية  يحظى  الذي  املبارك  رم�ضان 

م�ضاندته ملوقف مملكة البحرين الداعم لدور اململكة االأردنية 

مبوجب  واالأوقاف  املقد�ضات  رعاية  يف  ال�ضقيقية  الها�ضمية 

الثابت  واملوقف  القائم،  التاريخي  والو�ضع  الدويل  القانون 

لقرارات  وفًقا  ال�ضقيق،  الفل�ضطيني  ال�ضعب  حلق  والداعم 

ال�ضرعية الدولية.

و�ضّدد جمل�س ال�ضورى على تغليب لغة العقل واحلوار، 

وتكاتف جهود ومواقف املجتمع الدويل واالأطراف الفل�ضطينية 

لعملية  جادة  اآفاق  وفتح  وتهدئته،  الو�ضع  الحتواء  كافة 

ال�ضالم العادل وال�ضامل على اأ�ضا�س مبداأ حّل الدولتني ومبادرة 

ال�ضالم العربية.

خديجة العرادي:

نظام  تغيري  عن  احلكومية  امل�ضت�ضفيات  اأعلنت 

الطبي  ال�ضلمانية  مبجمع  اخلارجية  العيادات  مواعيد 

املرنة املعمول بها منذ �ضنوات.

ن�ضرته  بو�ضت  عرب  ن�ضرته  تعميم  يف  واأو�ضحت 

ا منا على تطوير  يف ح�ضابها يف االن�ضتقرام اأنه »حر�ضً

اإدارة  تود  اخلارجية  العيادات  يف  ال�ضحية  اخلدمات 

امل�ضت�ضفيات احلكومية اإعالمكم باأنه بدًءا من يوم االأحد 

املراجع احل�ضور ن�ضف  اأبريل 2022 يجب على   17

�ضاعة قبل املوعد املحدد، يف العيادات اخلارجية«.

واأ�ضافت »يف حال التاأخر ن�ضف �ضاعة اأو اأكرث عن 

املوعد املحدد �ضوف يتم اإعادة جدولة املوعد«.

عبداللطيف �صلماناإميان حمد�صيد �صرب الوداعيح�صن الدوياأحمد الكوهجيبدر التميميغازي املرباطي�صالح طرادة
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ف�ضيلة  هي  ال�ضماوية  واملبادئ  والقيم  الف�ضائل  من 

ف�ضيلة  ومنها  اخلوف،  ف�ضيلة  ومنها  اهلل،  من  اخل�ضية 

والغفلة  املكر  اأ�ضدادها  من  الف�ضائل  تلك  وتقابل  الرجاء، 

والكيد والكراهية واحل�ضد واحلقد والغيبة والنميمة وتلك 

الأ�ضلوبه  ال�ضيطان مناذج  فو�ضائل  الف�ضائل،  تقابل  واأكرث 

فقد  الدنيا،  املنزلة  واإنزاله  االإن�ضان  ال�ضتعباد  الرخي�ص 

اأنه  و�ضلم  و�ضحبه  واآله  عليه  اهلل  �ضلى  النبي  عن  روي 

ا�ضم اهلل  ال�ضيطان، فاإن ذكر  قال: )على كل قلب جاثم من 

فجذبه  ال�ضيطان،  التقمه  اهلل  ذكر  ترك  واإذا  وذاب،  خن�ص 

واأغواه وا�ضتزله واأطغاه(. 

اخل�ضية،  واأعالها  مراتب،  على  واخل�ضية  اخلوف   

فاخلوف واملخافة درجتان واخل�ضية منه تعاىل اأ�ضعاف، 

لالإن�ضان،  املنجية  ال�ضفات  اأهم  من  وهو  تقوى،  واخلوف 

واهلل تعاىل يقول: )وملن خاف مقام ربه جنتان(، فاخلوف 

يوجب النف�ص على التقوى خمافة من اهلل تعاىل.

التقوى وهي اأكرث الكلمات امل�ضتخدمة يف القراآن جماًزا 

موجبة  ال�ضفة  هذه  الأن  اخلوف،  ف�ضيلة  عن  للتعبري 

يقول:  تعاىل  فاهلل  واالآخرة،  الدنيا  يف  االإن�ضان  ل�ضعادة 

)واأما من خاف مقام به ونهى النف�ص عن الهوى فاإن اجلنة 

هي املاأوى(، وقوله تعاىل )اإن املتقني يف جّنات ونهر يف 

االآيات تنتهي يف  مقعد �ضدق عند مليك مقتدر(. وال تكاد 

هذا املعنى وبهذه الف�ضيلة العظيمة. وينق�ضم اخلوف اإىل 

وهو  تعاىل،  اهلل  �ضخط  من  رهبة  الرهبة،  خوف  ق�ضمني، 

اخلوف من عدالته �ضبحانه، وهنالك خوف اخل�ضية، والتي 

تدخل فيها الف�ضيلة الثاين وهي اأعظم، فخوف الرهبة ين�ضاأ 

من الذنوب وخوف اخل�ضية ين�ضاأ من حمبة اهلل تعاىل.

تقابل ف�ضيلة اخلوف رذيلة �ضوء العاقبة، ولذلك ن�ضمع 

يف الدعاء امل�ضهور دائًما ونردد: )اللهم اجعل عاقبة اأمرنا 

التي  الف�ضائل  من  العاقبة  يعد طلب ح�ضن  ولهذا  خرًيا(، 

ملا  الهامة  النعم  العاقبة من  الأن ح�ضن  بعدها ف�ضيلة؛  ما 

يقابلها من النقم �ضوء العاقبة ن�ضتعيذ باهلل منها. وال يخفى 

على اأحد اأن رذيلة �ضوء العاقبة نقمة وموجباها الذنوب 

اأ�ضاوؤوا  الذين  عاقبة  كان  )ثم  يقول:  واهلل  النا�ص،  وظلم 

واالعتداء  والبغي  فالظلم  اهلل(،  باآيات  كذبوا  اأن  ال�ضّواأى 

على النا�ص باأي �ضكل من اأ�ضكال الظلم واالعتداء والغ�ضب، 

على  الرئي�ص  ترفع  النا�ص،  ه�ضم  بهم،  الظن  �ضوء  ومنه 

اأنه  مّنا  اأحد  يظننن  وال  النا�ص،  حقوق  �ضلب  املروؤو�ص، 

خارج من هذه الدائرة اإال اأن يوجب احلق ويعدل وين�ضف 

ويحب النا�ص ويقدم يف �ضبيل اهلل.

النظر فعالً يف كل ممار�ضاتنا  اإعادة  اإىل  نحن بحاجة 

يف احلياة وتعاطينا مع النا�ص، فتخيل معي هذه الرذيلة 

ووجودها يف حياتنا، ولذلك �ضهر الرحمة يعطي الفر�ضة 

الأن نعود ون�ضتذكر ونتذكر ما قدمّنا الأنف�ضنا قبل اأن حتل 

بعد  قلوبنا  تزغ  ال  )ربنا  اإلهي  العاقبة.  �ضوء  نقمة  علينا 

اأنف�ضنا، كيف تتعامل يف  اإذ هديتنا(، فحق علينا مراجعة 

الطريق، واأنت ت�ضري ب�ضيارتك، وت�ضتم النا�ص وت�ضب هذا 

تعطي  وال  الطريق  يف  النا�ص  توقف  وكيف  ذاك،  وتلعن 

اأدوارهم،  واأخذ  النا�ص  لظلم  تت�ضابق  كيف  ف�ضحة،  اأحداً 

كيف ت�ضرف وتلعب باملال وهنالك من ال يجد قوت يومه.

حما�ضبة النف�ص جناة من ظلمها ويقول تعاىل: )فانظر 

كيف كان عاقبة الظاملني(، فاخلوف يولد اخل�ضية، حمبة 

وهفواتهم  النا�ص  عن  وتغا�ضينا  وعذرنا  وعطاءنا  اهلل، 

تلك  وزراعة  منه،  تعاىل وخ�ضية  اهلل  لنا حمبة يف  رحمة 

اأح�ضن  من  وهي  باهلل،  الرجاء  ُتولد  النف�ص  يف  املفاهيم 

باجلبار  الرجاء  اأمام  نف�ضه  االإن�ضان  يرى  حني  الف�ضائل 

القدير.

يثبت االإميان يف القلوب بتقواه، ويكون اإمياًنا �ضطحًيا 

بظلم النا�ص فال ي�ضتقر وال يقر، وال حقيقة يف ال�ضعادة اإال 

اإذا ا�ضتقر االإن�ضان بح�ضن العاقبة والتزم بف�ضيلة اخل�ضية 

واتقى اهلل، فافهْم تر�ضد. 

الدكتور عبداهلل اأحمد املقابي

17املحا�سرة

ليلة القدر

ل اهلل رم�ضان على غريه من ال�ضهور باأن يجعل فيه  ف�ضّ

ليلة القدر التي هي خري من عادة اأكرث من ثمانني �ضنة فمن 

اأدركها فقد اأدرك اخلري كله.

ا اأَْنَزْلَناُه يِف َلْيلَِة اْلَقْدِر »1« َوَما اأَْدَراَك  قال اهلل تعاىل: )اإِنَّ

ُل  َما َلْيلَُة اْلَقْدِر »2« َلْيلَُة اْلَقْدِر َخرْيٌ ِمْن اأَْلِف �َضْهٍر »3« َتَنزَّ

وُح ِفيَها ِباإِْذِن َربِِّهْم ِمْن ُكلِّ اأَْمٍر »4« �َضاَلٌم ِهَي  امْلاََلِئَكُة َوالرُّ

َحتَّى َمْطلَِع اْلَفْجِر »5«(.

اأخي ال�ضائم، اأختي ال�ضائمة:

فوزنا بقيام ليلة القدر اأعظم فوز اأحاله، واأكرب جناح 

الفوز  ذلك  من  اأكرب  الدنيا  حياتنا  نحقق يف  ولن  واأعاله، 

العظيم.

اإذا تذكرنا اأن قيام هذه الليلة ي�ضاوي عمل ثمانني �ضنة 

كان ذلك دافًعا لتحريها والتعب من اأجل نيل ثوابها.

الع�ضر  يف  عزمك  �ضد  الليلة  تلك  بقيام  تفوز  وحتى 

االآواخر كلها واجعل الطاعة فيها هي املقدمة على اأي �ضيء.

باأن يوفقك اهلل لقيام تلك  الدعاء يف �ضجودك  اأكرث من 

خريي  لنيل  الطرق  اأق�ضر  اهلل  من  التوفيق  فطلب  الليل، 

الدنيا واالآخرة باإذن اهلل تعاىل.

اْلَقْدِر  َلْيلَُة  اهلل:  رحمه  تيمية  ابن  االإ�ضالم  �ضيخ  قال 

النَِّبيِّ  َعْن  حَّ  َهَكَذا �ضَ اَن  َرَم�ضَ ِمْن �َضْهِر  االأََواِخِر  اْلَع�ْضِر  يِف 

ُه َقاَل: )ِهَي يِف اْلَع�ْضِر االأََواِخِر ِمْن  �ضلى اهلل عليه و�ضلم اأَنَّ

اَن(. َوَتُكوُن يِف اْلِوْتِر ِمْنَها. َرَم�ضَ عودة امل�سابقات الثقافية والألعاب ال�سعبية والأم�سيات القراآنية

جمال�س كرزكان الرم�سانية عامرة بالكبار وال�سغار بعد انقطاعها

لب�سرة �سحية يف �سهر رم�سان.. الدكتور جمعة:

نــنــ�ســح بــ�ســـرب الـمـــاء واتــبـــاع نـــظــام غــذائــي خـفـيـــف

مب�ساركة ما يقارب 500 �سخ�س

نادي �سباط الأمن العام يقيم فعالية »القرقاعون«

م�ضطفى ال�ضاخوري:

�ضهر  الغربية  باملنطقة  كرزكان  قرية  اأهايل  ا�ضتقبل 

متنوعة  واأن�ضطة  بفعاليات  العام  هذا  املبارك  رم�ضان 

االإجراءات  اأغلب  رفع  مع  تزامًنا  ـ  و�ضرور  فرح  بكل 

بعودة  وال�ضماح  كورونا  بفريو�ص  املرتبطة  االحرتازية 

والثقافية  الريا�ضية  واالأن�ضطة  وال�ضلوات  املجال�ص 

للرجال والن�ضاء والطقو�ص والروحانيات  واالجتماعية 

واملوائد اخلا�ضة بال�ضهر الف�ضيل، بعد ظروف ا�ضتثنائية 

خالل العامني املا�ضيني.

ببهجة جديدة، حيث  ال�ضنة  هذه  عاد  رم�ضان  �ضهر 

العائلية والرتاويح واملاآمت  التجمعات وال�ضهرات  عادت 

امل�ضاجد  يف  القراآنية  واالأم�ضيات  الرم�ضانية  والدرو�ص 

الثقافية  واالأن�ضطة  الرم�ضانية  اخليم  اإىل  اإ�ضافة 

وال�ضعبية وغريها من الفعاليات كما كانت تقام يف كل 

عام قبل جائحة كورونا.

�ضعبي  بتفاعل  الرم�ضانية  االأن�ضطة  وحظيت 

جمتمعي وا�ضع، حيث اأقيمت خالل ليايل رم�ضان املختلفة 

رم�ضانية  اأم�ضيات  »القرعاقاون«  خالل  ا  وخ�ضو�ضً

ا�ضتملت على برامج كرنفالية لالأطفال، والعاب �ضعبية، 

الفرحة  ر�ضمت  دينية  واحتفاالت  فلكلورية،  فعاليات 

على قلوب الكبار وال�ضغار.

اإحياء  اإعادة  يف  املختلفة  املوؤ�ض�ضات  و�ضاركت 

الطقو�ص الرم�ضانية التي كانت معتادة يف املجتمع قبل 

جائحة كورونا وبث االجواء التي متيز ال�ضهر الف�ضيل 

بني العائالت وال�ضباب واالأطفال ب�ضكل عام.

بح�ضور  والريا�ضية  الثقافية  امل�ضابقات  عادت  كما 

جماهريي الفت وتزايد االإقبال واحلما�ص ال�ضبابي يوًما 

ال�ضهر  خ�ضو�ضية  تعك�ص  جميلة  اأجواء  يف  يوم  بعد 

الف�ضيل يف قلوب املجتمع البحريني.

التطوعية واخلريية عن منطقة  املبادرات  ومل تغب 

من  عدد  نظمت  حيث  املناطق،  من  وغريها  كرزكان 

اجلمعيات حمالت كختلفة كان اخرها حملة تربع ل�ضفاء 

طفلة مببلغ 12 األف دينار مت اإكمالها بالكامل خالل اأقل 

من 24 �ضاعة فقط، يف مبادرة عربت عن مدى التكافل 

املجتمعي يف املنطقة.

منعت  قد  كورونا  من  االحرتازية  التدابري  وكانت 

طقو�ص  من  و2021،   2020 عامي  يف  رم�ضان  رواد 

عربًيا  فاألغت  و�ضعبًيا،  دينًيا  معتادة  وروحانيات 

جتمعات االإفطار باملنازل وموائدها بال�ضوارع وامل�ضاجد، 

وانتقلت  والرتاويح  االعتكاف  كلًيا وجزئًيا  كما حظرت 

تاأديتها للبيوت.

يذكر باأن الفريق الوطني للت�ضدي لفريو�ص كورونا 

اإقامة  على  الت�ضجيع  املا�ضي،  مار�ص   28 يف  اأعلن  قد 

يف  واأ�ضدقاء(  )عائلية  الرم�ضانية  املجال�ص  جتمعات 

 ،2020 رم�ضان  يف  حظر  بعد  اخلارجية،  املناطق 

وحتولها عن ُبعد يف 2021. كما اأعلنت اإدارة االأوقاف 

عن فتح م�ضليات الن�ضاء بامل�ضاجد خالل �ضهر رم�ضان، 

الأداء �ضالة الرتاويح والتهجد، بعد منع ا�ضتمر لعامني. 

كما اأعلن عدد من العوائل يف مدن وقرى اململكة عن 

عودة جمال�ضهم الرم�ضانية والفعاليات امل�ضاحبة ابتداًء 

التو�ضيات  باالعتبار  االأخذ  مع  رم�ضان  يوم  اأول  من 

املقّرة.

وت�ضهد معظم الدول العربية ومن بينها البحرين يف 

االإ�ضابات  ا ملحوًظا يف معدل  انخفا�ضً االأخرية  ال�ضهور 

والوفيات بفريو�ص كورونا، ما �ضمح بتخفيف االإجراءات 

الوقائية فيها كذلك.

خديجة العرادي:

متنا�ضقة  عناية  على  احلفاظ  ُيعد 

غاية  يف  اأمًرا  رم�ضان  �ضهر  يف  بالب�ضرة 

�ضحية،  ب�ضرة  على  للح�ضول  االأهمية 

تطبيق  من  بد  ال  النتائج  اأف�ضل  ولتحقيق 

ذلك الروتني املتكون من عدد من املنتجات 

والنظام الغذائي.

ح�ضني  الدكتور  قال  ال�ضاأن،  هذا  ويف 

اجللدية  االأمرا�ص  ا�ضت�ضاري  جمعة 

احل�ضول  اأجل  من  اإنه  والليزر  والتجميل 

رم�ضان،  �ضهر  يف  �ضحية  ب�ضرة  على 

اأبرزها  اأمور،  بعدة  بااللتزام  ُين�ضح 

املاء ب�ضورة جيدة )لرت  »االهتمام ب�ضرب 

االإ�ضابة  مبنع  ي�ضهم  اإذ  ون�ضف(،  لرت   -

الب�ضرة،  جتاعيد  ويوؤخر  الب�ضرة  بجفاف 

املاء  �ضرب  على  املحافظة  عند  اأنه  كما 

�ضيكون الفرق ب�ضكل ملحوظ«.

االأ�ضباب  من  عدد  وجود  اإىل  واأ�ضار 

خالل  الب�ضرة  جفاف  اإىل  توؤدي  التي 

من  اأن  اإىل  م�ضرًيا  املبارك،  رم�ضان  �ضهر 

دورة  وا�ضطراب  جفاف  االأمور  تلك  اأبرز 

االإفطار  يف  ال�ضحي  غري  والطعام  النوم، 

وال�ضحور.

ال�ضحي  باالأكل  باالهتمام  واأو�ضى 

الروب(،  )الفواكة،  باالألياف  الغني 

والتقليل من املقليات، ومن املهم جًدا اختيار 

الفيتامينات  على  حتتوي  التي  االأطعمة 

)اأ،  كفيتامني  اجللد،  ن�ضيج  لبناء  املهمة 

ب، اإي، �ضي( التي توجد يف اخل�ضراوات، 

ا اخل�ضراء منها. خ�ضو�ضً

واليدين،  وال�ضفاه  الب�ضرة  ولرتطيب 

»نن�ضح  لـ»االأيام«:  ح�ضني  الدكتور  قال 

دائًما با�ضتعمال الكرميات املرطبة للب�ضرة، 

ا يف حالة الب�ضرة  فذلك مهم جًدا خ�ضو�ضً

االإفطار  بعد  بالريا�ضة  واالهتمام  اجلافة، 

ريا�ضة  اأو  �ضاعة  ن�ضف  ملدة  )امل�ضي 

اإىل جانب  خفيفة تنا�ضب ن�ضاط اجل�ضم(، 

اال�ضتمرار بلعب الريا�ضة حتى واإن كانت 

بوقت ق�ضري، اإذ تعطي مفعوالً على اجل�ضم 

على مدى بعيد«.

قال  اجللد،  على  ال�ضيام  اأثر  وحول 

يف  يت�ضبب  ال  ال�ضيام  اإن  ح�ضني  الدكتور 

بل  فح�ضب،  ل�ضاعات  فارغة  معدتنا  بقاء 

نومنا  منط  ا�ضطراب  اإىل  ا  اأي�ضً يوؤدي 

م�ضتيقظني  النا�ص  معظم  ويبقى  املعتاد، 

بعد ال�ضحور؛ الأنهم مييلون اإىل ق�ضاء املزيد 

من الوقت، ويوؤدي هذا اإىل جفاف الب�ضرة، 

وغالًبا ما ن�ضعر باأن ب�ضرتنا ت�ضبح خ�ضنة 

ومتهّيجة خالل �ضهر رم�ضان.

واأ�ضاف: »كما اأن قلة تناول املاء تزيد 

من ظهور التجاعيد، وقد توؤدي يف بع�ص 

احلاالت اإىل االإ�ضابة بالعدوى، كما يعاين 

عدد من االأ�ضخا�ص من ظهور حب ال�ضباب 

خالل  والبكتريية  الفطرية  وااللتهابات 

�ضهر رم�ضان«.

ح�ضني  الدكتور  نبه  �ضحية،  ولب�ضرة 

غذائي  نظام  على  احلفاظ  �ضرورة  اإىل 

يف  املقلية  االأطعمة  وجتنب  خفيف 

�ضاأنها  من  التي  االأطعمة  وتناول  ال�ضحر، 

اأثناء  يف  العط�ص  جتّنب  يف  ت�ضاعد  اأن 

الزبادي  االأطعمة  هذه  وت�ضمل  ال�ضيام، 

العط�ص  مينع  الزبادي  فاللنب  والبي�ص، 

ي�ضاعد  الذي  بالربوتني  ميدنا  والبي�ص 

كما  اليوم،  طوال  بالطاقة  االحتفاظ  على 

يليه  والتمر،  باملاء  ال�ضيام  ك�ضر  يجب 

ع�ضاء �ضحي، نا�ضًحا بتناول ع�ضاء �ضحي 

يف  االإفراط  وجتنب  اله�ضم،  على  ي�ضاعد 

ذلك  الأن  االإفطار؛  اأثناء  يف  الطعام  تناول 

بعد  ي�ضبح  اجل�ضم  داخل  اإجهاًدا  ي�ضبب 

ذلك وا�ضًحا على اجللد.

برعاية  امل�ضمولني  االأطفال  من  وعدد  الواجب،  �ضهداء  وعوائل  اأبناء  مب�ضاركة 

املوؤ�ض�ضة امللكية لالأعمال االن�ضانية، وبح�ضور جمهور غفري من اأع�ضاء النادي واأبنائهم 

بلغ ما يقارب 500 �ضخ�ص، اأقام نادي �ضباط االأمن العام بال�ضاحة اخلارجية فعالية 

»القرقاعون«، والتي تاأتي �ضمن اإطار تطبيق بع�ص من املبادرات التي وردت يف اخلطة 

الوطنية لتعزيز االنتماء الوطني وتر�ضيخ قيم املواطنة للحفاظ على الرتاث البحريني 

والهوية الوطنية. وقد ا�ضتملت الفعالية على م�ضابقات وجوائز لالأطفال قّدمها االإعالمي 

والوداع،  والفري�ضة  ال�ضعبية  الفرقة  مب�ضاركة  متنوعة  وفقرات  ال�ضعدون،  نا�ضر 

احل�ضاالت، وركن  وتلوين  الت�ضوير  كركن  والرتفيهية،  الرتاثية  االأركان  من  والعديد 

املاأكوالت ال�ضعبية، ور�ضم االأطفال، وجملة وطني، ودكان الهدايا، وتوزيع القرقاعون 

على جميع االأطفال امل�ضاركني يف الفعالية.

د. ح�سني جمعة
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https://www.alayam.com/alayam/local/957496/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/957491/News.html
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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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الدراجات  �سائقي  مع  اأكرب  ح�سًما  نرى  هل 

النارية لقطاع تو�سيل الطلبات، مع ارتفاع املخالفات 

واحلوادث التي يت�سبّبون فيها؟

#اإيلون_ما�سك هل حر�سه املبالغ فيه يف اال�ستيالء 
اأم ال�سيطرة؟  على كل �سركة #تويرت هدفه الربح املايل 

واإن  �سيا�سيًا  نفوًذا  االأكرث  املن�سة  على  ال�سيطرة  االأرجح 

كان هذا �سي�سعه يف مواجهة امل�سّرعني يف #الكونغر�س.

Monday 18th April 2022 - No. 12063 www.alayam.com@alayam 38880565 alayamnetalayamnewspaper Facebook.com/alayam

1872 - افتتاح اأب�اب اأول كني�شة م�شيحية بناها 

الياباني�ن يف ي�ك�هاما.

1888 - �شدور العدد الأول من جريدة املقطم يف 

القاهرة.

رولن  الفرن�شي  الطيار  طائرة  �شق�ط   -  1915

اأثناء  يف  وذلك  الأملان،  لدى  اأ�شرًيا  واأخذه  غارو�ص 

احلرب العاملية الأوىل.

وقعها  اتفاقية  وفق  الأمم  ع�شبة  اإن�شاء   -  1919

احللفاء املنت�شرون يف احلرب العاملية الأوىل.

1960 - ا�شتقالل طنجة و�شمها اإىل املغرب.

اأول  ت�شبح  في�شكاونت  فيكرز  طائرة   -  1978

طائرة ركاب تعمل مبحرك مروحة ت�ربينية لأكرث من 

25 عاًما.

1980 - تاأ�شي�ص جمه�رية زميباب�ي.

يف  املتحدة  ال�ليات  �شفارة  تفجري   -  1983

عددهم  والبالغ  فيها  العاملني  جميع  وم�شرع  بريوت، 

ا. 63 �شخ�شً

1993 - طائرات الق�ات اجل�ية الأمريكية تهاجم 

ق�اعد رادار عراقية.

1994 - ال�شلطات اللبنانية تلقي القب�ص على قائد 

الق�ات اللبنانية �شمري جعجع.

غيني�س تتّوج الكلب

 الأكرب �سًنا يف العامل

تّ�جت م��ش�عة »غيني�ص« لالأرقام القيا�شية ت�بي 

كيث الكلب الأكرب �شًنا يف العامل.

و66  عاًما   21 العمر  من  البالغ  كيث  ت�بي  وبات 

احلياة،  قيد  على  العامل  يف  �شًنا  الأكرب  الكلب  ي�ًما، 

ح�شبما ذكرت م��ش�عة »غيني�ص« لالأرقام القيا�شية.

بال�ليات  فل�ريدا  يف  يقيم  الذي  كيث  وينتمي 

با�شم  املعروفة  الكالب  لف�شيلة  الأمريكية  املتحدة 

»�شي�اوا«.

ونقلت وكالة »ي� بي اآي« لالأنباء عن مالكة الكلب، 

رعاية  اأحد مالجئ  من  تبنته  اإنها  ق�لها  �ش�ر،  جيزيال 

احلي�انات عندما كان يبلغ من العمر ب�شعة اأ�شهر فقط.

و�شمت »غيني�ص« الكلب كيث مل��ش�عتها باعتباره 

الأكرب �شًنا على قيد احلياة، رغم اأن ف�شيلة »�شي�اوا« ل 

تتخطى عادة عمر الـ18 عاًما، وفًقا �شكاي ني�ز عربية.

ي�شدق  »ل  �ش�ر:  قالت  اللقب،  منحه  على  وتعليًقا 

يبدو  حيث  عاًما،   21 عن  يزيد  كلبي  عمر  اأن  كثريون 

ب�شحة جيدة مقارنة بعمره احلقيقي«.

وقبل كيث، كان الكلب »بل�ي« البالغ من العمر 29 

عاًما و5 �شه�ر، الأكرب �شًنا يف العامل، اإل اأنه ت�يف يف 

14 ن�فمرب 1939.

هجوم م�سّلح على فريق م�سل�سل »بطلوع الروح«

م�شلحني  باأن  اللبناين  الإعالم  اأفاد 

اعرتا�ص  على  اأقدم�ا  بعلبك  مدينة  يف 

م�شل�شل  فريق  ي�شتقلها  كان  �شيارة 

»بطل�ع الروح«، وخطف�ا املحا�شب. ويف 

ال�طنية  »ال�كالة  اأ�شارت  التفا�شيل، 

اأن  اللبنانية  بعلبك  مدينة  يف  لالإعالم« 

�شيارة  ي�شتقل�ن  جمه�لني  »م�شلحني 

رباعية الدفع، اعرت�ش�ا على اأوت��شرتاد 

على  الطيبة،  حملة  يف  بعلبك   - رياق 

مقربة من بلدة بريتال، طريق �شيارة من 

ن�ع كيا، ي�شتقلها فريق م�شل�شل »بطل�ع 

يف  اأحداثه  ت�ش�ير  يتم  الذي  الروح« 

باجتاه  النار  واأطلق�ا  بعلبك،  مدينة 

الت�قف،  �شائقها على  واأجربوا  ال�شيارة 

ثم اأقدم�ا على خطف املحا�شب يف �شركة 

وال�شينمائي،  الفني  لالإنتاج  »ال�شباح« 

رميا  فيما متكن غربيال  روللي،  �شادق 

الطيبة  بلدة  اإىل خمفر  الفرار، ونقل  من 

للتحقيق«.

يف  انت�شرت  مت�شل،  �شياق  ويف 

تفيد  اأنباء  الجتماعي  الت�ا�شل  م�اقع 

بخطف الفنان اأحمد ال�شعدين، يف لبنان 

اأثناء ت�ش�ير م�شاهده مب�شل�شل »بطل�ع 

الروح«، يف حني اأ�شدرت ال�شركة املنتجة 

للم�شل�شل بياًنا ر�شمًيا ك�شفت فيه حقيقة 

ال�اقعة قائلة: »بعد تداول اأنباء بخطف 

عند  ال�شعدين،  اأحمد  امل�شري  املمثل 

مفرق بلدة طيبة، ت�ؤكد �شركة »ال�شباح 

اإخ�ان«، اأن ال�شعدين بخري، واخلرب عاٍر 

انتهى  العمل  فريق  اإن  اإذ  ال�شحة،  عن 

اخلا�شة  م�شاهده  ت�ش�ير  من  الي�م 

مب�شل�شل بطل�ع الروح الرم�شاين«.

الإخ�ساء الكيميائي..

 عقوبة مغت�سبي الأطفال يف البريو

تعتزم البريو فر�ص عق�بة الإخ�شاء 

الأ�شخا�ص  على  الإجباري  الكيميائي 

اأعلن  ح�شبما  ر،  الق�شّ باغت�شاب  املدانني 

الرئي�ص بيدرو كا�شتي�، ي�م ال�شبت.

�شحفي،  م�ؤمتر  يف  كا�شتي�  وقال 

طفلة  اغت�شاب  جرمية  ا�شتنكر  بعدما 

البالد:  يف  �شدمة  اأثارت  الثالثة  �شن  يف 

مع  تت�شامح  لن  احلك�مة  عنفا.  »كفانا 

اجلرائم اجلن�شية �شد الأطفال ولن ُيفلت 

نقلت  ما  وفق  العقاب«،  من  مرتكب�ها 

»فران�ص بر�ص«.

وب�لندا  برو�شيا  كا�شتي�  وا�شت�شهد 

وم�لدوفا  واإندوني�شيا  اجلن�بية  وك�ريا 

الكيميائي  الإخ�شاء  عق�بة  تنزل  كدول 

بحق املغت�شبني.

اإعطاء  على  العق�بة  هذه  وتق�م 

اجلن�شية،  الرغبة  تثبط  اأدوية  املحك�مني 

اإما ب�شكل وقائي اأو ملنع تكرار اجلرائم.

الإخ�شاء  عق�بة  اإقرار  ويتطلب 

الرئي�ص،  قبل  من  املقرتح  الكيميائي 

احل�ش�ل على م�افقة الربملان البريويف.

يف  املراأة  حق�ق  وزارة  وبح�شب 

قا�شر  األف   21 من  اأكرث  تعّر�ص  البريو، 

املا�شية،  الأربع  ال�شن�ات  يف  لالغت�شاب 

و�شجلت خالل عام 2021 وحده، 6929 

ر  الق�شّ مغت�شبي  عق�بة  وت�شل  حالة. 

دون �شن 14 عاًما يف البريو، اإىل ال�شجن 

مدى احلياة.

من جديد �سمكة »دراكول« املخيفة تظهر يف كاليفورنيا

تداول رواد م�اقع الت�ا�شل الجتماعي �ش�ًرا قال�ا اإنها ل�شمكة مت�ح�شة، 

اأطلق�ا عليها »دراك�ل«؛ نظًرا ل�شكلها املخيف.

الأمريكية،  اإنها ُجرفت لأحد �ش�اطئ كاليف�رنيا  التي قيل  ال�شمكة  وتتمتع 

باأ�شنان يف مقدمة فمها، وزعنفة كبرية مبنطقة الظهر، وج�شم ط�يل لمع.

البحرية  احلياة  خبري  عن  الربيطانية  �شتار«  »ديلي  �شحيفة  ونقلت 

كري�شتيان اأنت�ين ق�له اإنه متت اإعادة ال�شمكة للماء قبل م�تها، م�شرًيا اإىل اأنه 

ن�شر �ش�رة لها على اأمل التعرف على ن�عها.

احلي�ان  علم  متحف  يف  الأ�شماك  ق�شم  اأمني  مارتن،  كري�شت�فر  وتعّرف 

الفقاري، على ال�شمكة، حيث قال باأنها من ن�ع »لن�شيت«، املفرت�شة املعروفة 

يف  اأقدام  �شبعة  اإىل  ط�لها  لي�شل  تنم�  قد  والتي  الب�شر«،  حل�م  »اآكلة  با�شم 

بع�ص الأحيان. ووفق مارتن فاإن هذا ال�شنف من الأ�شماك يعي�ص يف املحيطات 

 350 بني  ترتاوح  اأعماق  على  القطبية  البحار  با�شتثناء  العامل  اأنحاء  بجميع 

و6500 قدم. وت�شطاد هذه الأ�شماك فرائ�شها يف املناطق التي ل ي�شلها �ش�ى 

كمية �شئيلة من �ش�ء ال�شم�ص، وتتميز باأنها تخزن ما تاأكله يف معدتها دون 

ه�شم لفرتة من الزمن.

اأردنوين يف مدينة عمان ينتظرون اأذان املغرب لالإفطار

وفاة واحدة.. و424 اإ�سابة جديدة 

بفريو�س كورونا وتعايف638 حالة

اأعلنت وزارة ال�شحة اأم�ص امل�افق 17 ابريل 2022، 

ك�رونا  فريو�ص  عن  للك�شف  الي�مية  الفح��شات  اأن 

الفح��شات  اإجمايل  بذلك  ليك�ن  فح�شاً،   3697 بلغت 

التي اأجرتها ال�شحة 9676557 فح�شاً.

كما ك�شفت الفح��شات عن ت�شجيل 424 حالة قائمة 

جديدة م�شابة بفريو�ص ك�رونا، ليبلغ اإجمايل احلالت 

 638 الي�م  املتعافني  عدد  وبلغ  حالة،   3753 القائمة 

واحلالت  املتعافني557956.  اإجمايل  لبيلغ  حالة، 

القائمة بامل�شت�شفى بلغت 16 حالة.. وحتت العناية 2.
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منح اأو�شمة جديدة لرجال الأمن الأبطال.. ال�شورى: 

مترير »التقاعد الع�شكري« ورف�ض متديد مهلة اإخطار ترك العمل

فاطمة �ضلمان - اأبرار �ضكري: 

وافق جمل�س ال�ضورى، يف جل�ضته يوم اأم�س، باالإجماع 

ين�س على  الذي  الع�ضكري  التقاعد  قانون  تعديالت  على 

م�ضاهمة  ن�ضبة  لتكون  التقاعد  ا�ضرتاكات  ن�ضب  تعديل 

ال�ضابط اأو الفرد )7%( من راتبه االأ�ضا�ضي، وتكون ن�ضبة 

لل�ضابط  االأ�ضا�ضي  الراتب  من   )%20( احلكومة  م�ضاهمة 

عامي  عن  للمتقاعدين  �ضنوية  زيادة  واإقرار  الفرد،  اأو 

2021 و2022 بن�ضبة 3% لكل �ضنة ومبا ال يتجاوز 60 

ديناًرا عن ال�ضنتني.

م�ضاعد  الع�ضكري  التقاعد  عن  احلكومة  ممثل  واأكد 

ال�ضندوق  عمر  اأن  عبداهلل  را�ضد  علي  الب�ضرية  القوى 

الع�ضكري من املوؤمل اأن يزيد يف �ضوء التعديالت اجلديدة 

لي�ضل حتى العام 2038، مبيًنا اأن العمل جاٍر على مزيد 

من االقرتاحات والتعديالت ملد عمر ال�ضندوق اإىل فرتات 

اأطول.

وامل�ضروفات،  تت�ضاوى  حالًيا  اال�ضرتاكات  اأن  واأكد 

قائالً: »ناأمل اأن تكون هناك وفرة يف اال�ضرتاكات من اأجل 

زيادة اال�ضتثمار وبالتايل زيادة اأ�ضول ال�ضندوق«، مبيًنا 

»حتى  موؤخًرا  ال�ضندوق  موجودات  زيادة  على  القدرة 

باتت توجد اأ�ضول جيدة ال ناأمل احلاجة اإىل ال�ضحب منها، 

�ضاأنها  من  املطروحة  التعديالت  هذه  على  املوافقة  لذلك 

للح�ضول  ال�ضندوق  وا�ضرتاكات  ال�ضندوق  تعديل و�ضع 

على الوفرة املطلوبة«.

واأ�ضار اإىل تاأثري جائحة كورونا على و�ضع ال�ضندوق، 

ال�ضوق  ا�ضتثمارات  على  ال�ضلبية  تاأثرياتها  لها  كانت  اإذ 

ا�ضتثمارات  على  بدوره  انعك�س  الذي  االأمر  العاملية، 

ب�ضكل  لي�س  كان  واإن  االأثر،  بالغ  له  وكان  ال�ضندوق 

فوري، ولكن على املدى الطويل.

املجل�س  من  ال�ضادرة  القرارات  بف�ضل  اأنه  واأو�ضح 

من  ال�ضندوق  وو�ضع  كيان  على  املحافظة  مت  االأعلى، 

خالل اتخاذ قرارات داخلية من اأجل احلفاظ على و�ضعه 

واحتواء االأخطار املحتملة.

واأ�ضار اإىل اجلهات امل�ضاركة يف ال�ضندوق الع�ضكري، 

واحلر�س  الداخلية  ووزارة  البحرين  دفاع  قوة  ومنها 

الوطني وجهاز املخابرات الوطني، اإ�ضافة اإىل جهاز االأمن 

تلك  كل  �ضاأن  من  اإذ  موؤخًرا،  ان�ضم  الذي  اال�ضرتاتيجي 

اال�ضرتاكات زيادة اإيرادات ال�ضندوق.

على  باملوافقة  املجل�س  مبطالبة  حديثه  وختم 

و�ضع  تعديل  يف  االإ�ضهام  �ضاأنها  من  التي  التعديالت 

وا�ضتدامته  ا�ضتمراريته  ت�ضمن  كما  مالًيا،  ال�ضندوق 

لالأجيال املقبلة ومد عمره االفرتا�ضي.

متديد فرتة الخطار

يهدف  قانوًنا  اأم�س  ال�ضوريون  رف�س  اآخر  �ضياق  يف 

عقد  الإنهاء  املقررة  يوًما   )30( االإخطار  مهلة  لتمديد 

العمل، بحيث تزيد على )30( يوًما وال تتجاوز )120( 

على  احل�ضول  فيها  ي�ضعب  التي  لالأعمال  بالن�ضبة  يوًما 

عامل بديل موؤهل خالل مدة زمنية ق�ضرية.

اأبدى  حميدان،  جميل  العمل  لوزير  مداخلة  ويف 

اجلديد  التعديل  وقال:  القانون،  م�ضروع  على  حتفظه 

به  اأخرى  جهة  من  ولكن  العمل،  �ضاحب  مل�ضلحة  �ضيغ 

اإ�ضرار للعامل نف�ضه، اإذ ان العالقة غري مت�ضقة وال يوجد 

احلالية  االخطار  فرتة  تعاون خالل  اأو  وظيفي  والء  بها 

وهي �ضهر واحد، فكيف بنا اأن مندها اإىل مدة 4 �ضهور؟!، 

وكيف لنا اأن نطلب من العامل اأن يتخلى عن فر�س عمل 

مالئمة له اإىل حني اأن يجد �ضاحب العمل البديل املوؤهل؟!. 

القانون،  الد�ضتورية يف  الوزير اىل �ضبهة عدم  واأملح 

القانون،  ا يف م�ضروع  وقال: »العمل اجلربي مل يرد ن�ضً

غري  من  تتم  ق�ضري  اأو  جربي  عمل  �ضبهة  هناك  ولكن 

اأرى  لذلك  االأ�ضعف،  الطرف  م�ضلحة  حتقيق  اأو  ر�ضا 

والتوازن  االأ�ضلح  ومن  القانون،  م�ضروع  مالءمة  عدم 

اأن يتم االعتماد على الن�س املطبق لت�ضمنه مزايا عديدة 

للطرفني«.

العام،  ب�ضكله  املو�ضوع  فهم  من  بد  »ال  قائالً:  وتابع 

حيث اإن الن�س القانوين النافذ فيه من التوازن بني العامل 

و�ضاحب العمل، كما اأن فرتة ال�ضهر هي فرتة معمول بها 

العمل  �ضاحب  كان  واإذا  املقارنة،  الت�ضريعات  جميع  يف 

للبحث  اأطول  فرتة  العامل  يعطي  اأن  فيجب  املت�ضبب  هو 

للطرف  العدالة  حقق  وبالتايل  بديلة،  عمل  فر�س  عن 

االأ�ضعف وهو العامل، فكل �ضاحب عمل يف مهنة معّينة 

موؤهل،  بديل  على  احل�ضول  عليه  ي�ضعب  معنّي  عمل  اأو 

لذلك ال توجد مهن خا�ضة دون غريها«.

قانون الأو�شمة

�ضاأن  يف  قانون  م�ضروع  على  املجل�س  وافق  كما 

ال�ضف  و�ضباط  ال�ضرطة  �ضباط  لتكرمي  يهدف  االأو�ضمة، 

اأمنية  اأعماالً  قدموا  الذين  العام  االأمن  قوات  واأفراد 

ا�ضتثنائية اأظهروا فيها ال�ضجاعة والب�ضالة، وذلك مبنحهم 

الو�ضام امللكي لل�ضرطة، وتكرمي ال�ضباط و�ضباط ال�ضف 

وزارة  يف  العاملني  واملدنيني  العام،  االأمن  قوات  واأفراد 

الداخلية، الذين اأم�ضوا يف العمل خم�س ع�ضرة �ضنة على 

مبنحهم  وذلك  واإخال�س،  باأمانة  اأعمالهم  واأدوا  االأقل، 

و�ضام اخلدمة االأمنية املميزة.

جانب من اجلل�شة اأم�سوزير العملرئي�س ال�شورى

املناعي ي�شاأل عن معوقات ال�شوق العربي امل�شرتك.. احلداد:

التعاون اجلمركي مكافحة للإرهاب وغ�شيل الأموال

املوؤيد: القانون �شيخلق توازًنا بني طريف العقد.. الدلل:

 التمديـــد مهـــم للمهــــن الطبيــــة والتعليميــــة

الدو�شري: اإقرار القانون خ�شارة للعامل العرادي: املادة جوازية ولي�شت اإجبارية

الفا�شل: قانون التقاعد ي�شّب

 يف اإطالة عمر ال�شناديق التقاعدية

فخرو: ما انعكا�ض اجلائحة 

على و�شع ال�شناديق التقاعدية؟

اأكد ال�ضوري اأحمد احلداد، خالل مداخلته ب�ضاأن الت�ضديق على اتفاقية التعاون اجلمركي العربي، اأن هذه االتفاقية تدور ب�ضكل 

عام حول التعاون اجلمركي بني اإدارات اجلمارك يف الدول العربية، مو�ضًحا اأنه اأمر جيد ململكة البحرين، كما �ضي�ضهم يف التعاون 

االقت�ضادي ومكافحة االإرهاب وغ�ضيل االأموال.

وت�ضاءل ال�ضوري دروي�س املناعي عن املعوقات التي تواجه ال�ضوق العربي امل�ضرتك، مبدًيا ت�ضجيعه وموافقته على تو�ضية 

اللجنة بالت�ضديق على اتفاقية التعاون اجلمركي العربي. 

من جهة اأخرى، قالت ال�ضورية دالل الزايد: »بخ�ضو�س اتفاقية التعاون اجلمركي، هل �ضتتم املواءمة بني الت�ضريع الوطني 

وفق ما تقت�ضيه القواعد مبا يتالءم مع االتفاقية، وفيما يتناول اجلرمية التامة وال�ضروع يف اجلرمية؟«.

مداخلتها  خالل  الدالل،  ابت�ضام  ال�ضورية  لفتت 

ب�ضاأن تعديل قانون العمل يف القطاع االأهلي، اإىل 

اأن امل�ضروع بقانون يهدف لتمديد مدة االإخطار 

لتبداأ من 30 يوًما وال تزيد على 120 يوًما، 

وذلك بالن�ضبة لالأعمال التي ي�ضعب احل�ضول 

فيها على بديل يف فرتة زمنية ق�ضرية. 

اىل  حتتاج  املهن  بع�س  ان  واعــتــربت 

الطبية  املهن  �ضهر واحد ومنها  اطول من  فرتة 

والتعليمية.

اأن  املــوؤيــد  منى  ال�ضورية  اأفـــادت  جانبها،  متــديــد من 

االإخطار ملدة 120 يوًما يخلق توازًنا بني طريف العقد، خا�ضة اإذا كان اإنهاء العقد 

من قبل �ضاحب العمل، كما اأن من ال�ضعب احل�ضول على موظف بديل يف بع�س 

الوظائف التخ�ض�ضية خالل �ضهر واحد.

»احلديث  اأبــل:  عبدالعزيز  ال�ضوري  وقــال 

نقطة  واأنه  املهني  العامل  على  ين�ضب  باأكمله 

واقت�ضادي  مايل  مركز  نحن  واليوم  �ضعف، 

ومل يعد مفهوم العامل هو املهني فقط، واليوم 

االقت�ضاد متطور والتعديل ال ي�ضتهدف العامل 

الب�ضيط«. 

»القانون  احلاجي:  فــوؤاد  ال�ضوري  وقــال 

العليا  التخ�ض�ضية  الوظائف  حــول  يتمحور 

يتم  حني  واملوظف  واالأطباء،  واملحامني  كاملهند�ضني 

اتفق مع  بالتايل  اإنتاجه وعطاوؤه؟!  اأطول كيف �ضيكون  العمل ملدة  اإجباره على 

قرار اللجنة«.

الدو�ضري  �ضباح  ال�ضوري  اأفاد 

يف  العمل  قانون  على  موافقته  بعدم 

القطاع االأهلي، الفًتا اىل اأنه يف حال مت 

بخ�ضارة  �ضيت�ضّبب  القانون  هذا  اإقرار 

اأف�ضل  للعامل، وذلك لالنتقال لوظيفة 

لن  العمل  و�ضاحب  اأف�ضل،  وراتب 

ينتظر املوظف البديل لثالثة �ضهور. 

اأن  اأحمد احلداد  ال�ضوري  واأو�ضح 

اأ�ضباب   7 اأوردت  قد  اخلدمات  جلنة 

وهي  العمل،  قانون  تعديل  لرف�س 

مملكة  اأن  اىل  م�ضرًيا  وجيهة،  اأ�ضباب 

البحرين ملتزمة باتفاقيات دولية فيما 

يخ�س العمل اجلربي، ومنظمة العمل 

الدولية دائمة احلث على االلتزام بهذه 

االتفاقية.

ال�ضورية  قالت  اأخرى،  جهة  من 

م�ضروع  يتعار�س  »ال  الزايد:  دالل 

الدولية،  العمل  اتفاقيات  مع  القانون 

اللجنة  اتفق مع ما ورد يف تقرير  وال 

اجلربي،  العمل  ت�ضمية  ا�ضتخدام  من 

الق�ضري  اأو  العمل اجلربي  الأن مفهوم 

حتت  بعمل  القيام  وهو  جدا،  وا�ضح 

االأمر  وهنا  طواعية،  دون  التهديد 

العامل  اإجبار  ميكن  وال  كلًيا،  خمتلف 

اليوم  ونحن  العمل،  قانون  بخالف 

يهمنا املهن التي تتطلب متديد االإخطار 

يف القطاعات املهمة وخا�ضة ما يتعلق 

باخلدمات ال�ضحية«.

مع  العرادي  علي  ال�ضوري  اتفق 

حاجة  اأجد  »ال  قائالً:  اللجنة  قرار 

لتعديل يف القانون الأن املادة االأ�ضلية 

تن�س على جواز االإخطار برتك العمل 

واملادة  االأقل،  على  يوًما   30 قبل 

وباإمكان  اآمرة،  ولي�ضت  جوازية 

على  التوافق  والعامل  العمل  �ضاحب 

اأن تكون مدة االإخطار اأكرث من �ضهر«.

�ضاحب  تكيف  من  بد  »ال  وتابع 

تغيري  يتم  اأن  ال  الو�ضع،  مع  العمل 

قانون كامل من اأجل اأن يكون ل�ضالح 

�ضاحب العمل على ح�ضاب العامل«.

اأحمد  ال�ضوري  اأكد  بدوره، 

قانون  ب�ضاأن  مبداخلته  العري�س، 

اأن مدة 30  االأهلي،  القطاع  العمل يف 

برتك  لالإخطار  كافية  لي�ضت  يوًما 

اأحد  خروج  حني  اأنه  مو�ضًحا  العمل، 

فهذا  عملهم  من  املعلمني  اأو  االأطباء 

الطلبة  ويعر�س  املر�ضى  �ضيعر�س 

لل�ضرر.

�ضلمان  جميلة  ال�ضورية  واأ�ضافت 

الوارد  التعديل  ربط  ميكن  ال  اأنه 

هذا  الأن  والق�ضري،  اجلربي  بالعمل 

التعديل لن يطبق على عواهنه وعلى 

حمدًدا  �ضيكون  بل  الوظائف،  كل 

درًءا  نادرة  وتخ�ض�ضات  بوظائف 

ولي�س  العالقة  ذات  لالأطراف  لل�ضرر 

�ضاحب العمل فقط.

اأكــــدت الــ�ــضــوريــة 

خالل  الفا�ضل،  جهاد 

ام�س  لها  مداخلٍة 

م�ضروع  بــ�ــضــاأن 

التقاعد  قــانــون 

اأن  الــعــ�ــضــكــري 

ــروع يــاأتــي  ــض ــ� امل

لالإ�ضالحات  مكمالً 

املجل�س  اأقــرهــا  التي 

التقاعدية  ال�ضناديق  ـــل ب�ضاأن  ـــب ق

ي�ضب  ا  اأي�ضً التقاعد  قانون  اأن  مو�ضحة  اأ�ضبوعني، 

ال�ضناديق  عمر  اإطالة  بغر�س  الهدف  ذات  يف 

جتاه  بااللتزامات  االإيفاء  لت�ضتطيع  التقاعدية 

املتقاعدين.

عبدالرحمن  ال�ضوري  ت�ضاءل  اأخرى،  جهة  من 

ل�ضندوق  احلايل  الو�ضع  هو  »ما  قائالً:  جم�ضري 

املتبقية  ال�ضنوات  عدد  وكم  الع�ضكري؟  التقاعد 

اإقرار  قبل  الع�ضكرية  التقاعدية  ال�ضناديق  من عمر 

االإ�ضالحات؟«. 

االأول  النائب  ت�ضاءل 

الــ�ــضــورى  لرئي�س 

ــرو يف  ــخ ــال ف ــم ج

ام�س:  له  مداخلة 

جاء  مــا  »بح�ضب 

اللجنة  تقرير  به 

التقاعد  ــاأن  ــض ــ� ب

ما  �ضوؤايل  الع�ضكري، 

فريو�س  انعكا�س  هــو 

ـــى  ـــل ــع كـــــــــورونـــــــــا ع ــض و�

ال�ضناديق التقاعدية، والقانون ين�س على تعيني خبري 

اكتواري كل 3 �ضنوات، واآخر مرة مت تعيني اخلبري فيها 

�ضنة 2017؟ وما هو العمر االفرتا�ضي اجلديد بح�ضب 

التعديل؟«. 

اجلائحة  اأن  اىل  رمــزي  هالة  ال�ضورية  ولفتت 

اال�ضتثمارات،  على  العائد  ومنها  اجلميع،  على  اأثرت 

فاالقت�ضادات عانت جراء ذلك، مبينة اأن حاالت الوفاة 

ال�ضرف،  زيادة  اإىل  اأدت  الفرتة  تلك  يف  زادت  التي 

التاأثري  اأ�ضهم يف  للتقاعد  العديد  اأن خروج  اإىل  اإ�ضافة 

على ال�ضناديق.

https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/alayam/last-page/957545/News.html
https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12062/pdf/INAF_20220417013838038.pdf
https://www.alayam.com/alayam/Parliament/957531/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
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دعت إلى تجنب وضع بقايا الطعام في الخارج إلطعام الطيور

 بعد شكوى عبر »التواصل«.. »الصحة«: 
استخدمنا سمومًا لمكافحة الفئران

أك��دت إدارة الصحة العامة ب��وزارة الصحة، أنها 
تابعت الش��كوى المنش��ورة عبر مواقع التواصل 
االجتماع��ي تح��ت عن��وان »مواطن يش��كو غزو 
الفئ��ران«، مش��يرة إل��ى أنه��ا قام��ت بمتابعة 
الش��كوى واتخذت اإلج��راءات الالزم��ة على وجه 
مكافح��ة  مجموع��ة  أن  وأضاف��ت،  الس��رعة. 
القوارض بقس��م صحة البيئة ف��ي وزارة الصحة 
قام��ت بإرس��ال فرق��ة لمعاين��ة أس��باب تكاثر 

الفئ��ران ف��ي المنطق��ة والمعالجة باس��تخدام 
الس��موم الخاصة لمكافحة الفئ��ران والقوارض. 
وتبي��ن من خ��الل المعاين��ة وجود ع��دة منازل 
مهجورة، وبع��ض فتحات المجاري المكس��ورة، 
إضاف��ة إلى وضع بقايا للطعام والماء في الخارج 
بغرض إطعام الطيور وهي كلها مسببات لتجّمع 
وتكاثر القوارض. وأهاب��ت إدارة الصحة العامة 
بالمواطنين والمقيمين في جميع المناطق عدم 

وضع بقايا للطعام والماء لمنع تجمع القوارض. 
كم��ا أن وزارة الصحة تعمل جاه��دة وبالتعاون 
والتنس��يق مع الجهات المعنية للقيام بمكافحة 
الفئران داخل البي��وت المهجورة وإصالح فتحات 
المجاري. وأكدت أن هذه الجهود المبذولة تأتي 
ضمن سلس��لة من الخدمات الصحية والعالجية 
التي تقدمها الوزارة من أجل الحفاظ على صحة 

المواطنين والمقيمين.

 فواز بن محمد يقيم 
مأدبة إفطار لسفراء الدول 
العربية بالمملكة المتحدة

أق��ام س��فير مملكة البحرين ل��دى المملكة المتحدة الش��يخ 
فواز بن محمد آل خليفة، مأدبة إفطار لس��فراء الدول العربية 
الش��قيقة المعتمدين لدى المملكة المتحدة، بمناسبة شهر 

رمضان المبارك.
وتبادل السفير والسفراء األشقاء التهاني بحلول شهر رمضان 
المب��ارك، مؤكدي��ن أهمية تعزي��ز أواصر العالق��ات األخوية 
الودي��ة، داعي��ن المولى العل��ي القدير أن يعيد هذا الش��هر 
الفضي��ل عل��ى األمتين العربية واإلس��المية باليم��ن والخير 

والبركات.
وتم تب��ادل أطراف الحديث حول الموضوع��ات ذات االهتمام 
المشترك على مستوى الساحة المحلية في المملكة المتحدة، 

باإلضافة إلى مناقشة آخر المستجدات اإلقليمية والعالمية.

اختتام الدورة الـ26 
لجائزة البحرين الكبرى 

للقرآن الثالثاء

تحت رعاية س��امية من حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن 
عيس��ى آل خليفة عاهل البالد المفدى حفظه اهلل ورعاه، يقيم 
المجلس األعلى للش��ؤون اإلس��المية ووزارة العدل والشؤون 
اإلس��المية واألوق��اف، الحف��ل الختام��ي لل��دورة السادس��ة 
والعش��رين من جائزة البحرين الكب��رى للقرآن الكريم، وذلك 
عب��ر تقنية االتصال المرئي في تمام الس��اعة التاس��عة من 

مساء يوم الثالثاء 19 أبريل 2022. 
 وسيبدأ الحفل بتالوة عطرة من الذكر الحكيم، تتبعها كلمة 
الحفل لرئيس المجلس األعلى للش��ؤون اإلس��المية الش��يخ 
عبدالرحمن بن محمد بن راش��د آل خليف��ة، ثم يبدأ التكريم 

وإعالن أسماء الفائزين.
يذك��ر أن الدورة السادس��ة والعش��رين من الجائزة ش��هدت 
مشاركة 3563 متسابقًا ومتسابقة؛ بينهم 1492 من الذكور، 
و2071 م��ن اإلن��اث، توزعوا على مختلف مس��ابقات الجائزة، 
وهي: مس��ابقة حفظ القرآن الكريم لطلبة المراكز والحلقات 
القرآنية، ومسابقة )بيان( لطلبة المدارس، ومسابقة )أجران( 
لذوي الهمم، ومس��ابقة )غفران( لنزالء دور اإلصالح والتأهيل 
ب��وزارة الداخلي��ة، ومس��ابقة )رض��وان( لعم��وم الجمه��ور، 
ومس��ابقة )سلمان الفارس��ي( للناطقين بغير اللغة العربية، 
إلى جانب مس��ابقة التالوة وحس��ن األداء، فضاًل عن الجوائز 
الفردية، وهي: جائزة أكبر متس��ابق، وجائزة أصغر متسابق، 
وجائ��زة مزم��ار داود، وجائ��زة أفض��ل مركز قرآني مش��ارك، 
وجائزة أسرة في ظالل القرآن، وجائزة أفضل مسابقة قرآنية 

محلية.

يمكن أخذه دون موعد ومتوفر في عدد من المراكز الصحية

 القحطاني: استيفاء تطعيم 
»فالنيفا« المضاد لـ»كورونا« معايير السالمة

أكد استش��اري األم��راض المعدية 
عض��و  العس��كري  بالمستش��فى 
الفريق الوطن��ي للتصدي لفيروس 
كورون��ا »كوفيد19« المقدم طبيب 
مناف القحطان��ي مأمونية وفاعلية 
الفرنس��ي  »فالنيف��ا«  تطعي��م 
المض��اد لفي��روس كورون��ا والذي 
األوروبية  تنتجه ش��ركة »فالنيفا« 
وإنتاج  ف��ي تطوي��ر  المتخصص��ة 
المعدي��ة،  لألم��راض  تطعيم��ات 
الوطني��ة  الهيئ��ة  وافق��ت  حي��ث 
والخدم��ات  المه��ن  لتنظي��م 
الطارئ  االس��تخدام  عل��ى  الصحية 
التنظيمية  الوكال��ة  وأج��ازت  ل��ه، 
لألدوية ومنتج��ات الرعاية الصحية 
 )MHRA( المتح��دة  المملك��ة  في 
اس��تخدامه مؤخ��رًا، وذل��ك بع��د 
استيفائه معايير السالمة والجودة 

والفاعلية.
 وأش��ار القحطاني إلى أن التطعيم 
بش��كل ع��ام يقلل من نس��بة نقل 
الفي��روس لآلخري��ن مقارن��ة بغير 
زيادة  ف��ي  وُيس��هم  المطّعمي��ن، 
األعراض  وتخفيف ش��دة  المناع��ة 
عند اإلصابة بالفيروس أو أي متحور 
من��ه، مضيفًا أن الدراس��ات األولية 
الت��ي ت��م إجراؤها عل��ى التطعيم 

تش��ير إل��ى أن تطعي��م »فالنيفا« 
وغي��ره م��ن التطعيم��ات األخ��رى 
تسهم في تقليل أعراض الفيروس 
التي قد تستمر عند بعض الحاالت 
لفت��رات طويلة بع��د التعافي من 

الفيروس.
أن��ه يمك��ن   وأوض��ح القحطان��ي 
المتطعمين  للمؤهلي��ن من غي��ر 
أخذ جرعتين من تطعيم »فالنيفا« 
حيث تعط��ى الجرع��ة الثانية بعد 
مض��ي 28 يوما من تلق��ي الجرعة 
األولى، أما الحاصلين على جرعتين 
أو أكثر من أحد التطعيمات التالية، 
تطعيم فالنيفا، تطعيم سينوفارم، 
تطعيم فايزر – بيوتنيك، وتطعيم 
كوفيشيلد -أس��ترازنيكا، فيمكنهم 
أخ��ذ تطعي��م »فالنيف��ا« كجرع��ة 
البروتوك��ول  بحس��ب  منش��طة 

الموضوع لكل فئة.
 وأش��ار القحطان��ي إل��ى أنه يمكن 
االطالع على قائمة المراكز الصحية 
»فالنيف��ا«  تطعي��م  توف��ر  الت��ي 
بالجرع��ة  الخ��اص  والبروتوك��ول 
األولى والثانية والجرعة المنش��طة 
الموق��ع  زي��ارة  خ��الل  م��ن  من��ه 
الصحة  ل��وزارة  التابع  اإللكترون��ي 
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 »المناقصات« يفوز بجائزة 
ذهبية من »ستيفي« العالمية

ف��از مجلس المناقص��ات والمزاي��دات بالجائزة 
الذهبية من »س��تيفي« العالمية للعام 2022، 
وذلك عن فئة اإلدارة المبتكرة في المؤسس��ات 
الحكومي��ة، وتعد هذه الجائ��زة واحدة من أرفع 
الجوائ��ز العالمي��ة في مج��ال اإلب��داع والتميز 
المؤسسي لألعمال الدولية التي تعنى بتكريم 

الحكومات األكثر ابتكارًا على مستوى العالم.
وقال رئي��س مجل��س المناقص��ات والمزايدات 
الش��يخ ناي��ف ب��ن خال��د آل خليف��ة: »إن الفوز 
بالجائ��زة يعد إنجازًا جدي��دًا يضاف إلى نجاحات 
مجل��س المناقص��ات والمزاي��دات ال س��يما في 
تطبي��ق الحلول المبتكرة القائم��ة على اإلبداع 

والممارس��ات العالمي��ة ف��ي اإلدارة المبتك��رة 
واالستثمار بها والذي أسهم في تطوير كفاءات 
وطنية ق��ادرة على مواكبة التطورات المتالحقة 
الت��ي تش��هدها مملك��ة البحرين ف��ي مختلف 
المجاالت، والذي بدوره يس��اهم في االرتقاء في 

قطاع المشتريات بمملكة البحرين«.
وأضاف أن الجائ��زة تمثل تتويجًا لجهود الجهاز 
الفن��ي واإلداري الذين ترجموا ب��كل اقتدار رؤى 
القيادة الحكيمة في ترسيخ ثقافة التميز واإلبداع 
والريادة بما يضمن تأهيل الكفاءات الحكومية 
الق��ادرة على صناع��ة المس��تقبل، مضيفًا إلى 
إن الف��وز بالجائزة يعكس طم��وح المجلس في 

تحقي��ق ريادة ملهم��ة تتج��اوز التطلعات، نحو 
االرتقاء بمس��توى الخدمات المقدمة للش��ركاء 
من الجهات المتصرفة والموردين والمقاولين، 
كم��ا تع��د مح��رًكا لتوظي��ف اإلب��داع واالبتكار 
كأدوات أساس��ية لالرتق��اء بأه��داف المجلس، 
بما يسهم في الخروج بمشاريع مبتكرة، وحلول 

إبداعية.
الجدير بالذكر أن جائزة Stevie Awards واحدة 
من أكث��ر الجوائ��ز المرموقة لألعم��ال الرائدة 
في العالم منذ تأسيس��ها عام 2022، وتم منح 
الجائزة الذهبية للشركات واألفراد في أكثر من 

70 دولة تقديرًا إلنجازاتهم في مجال األعمال.

 »العليا للتخطيط العمراني« 
تناقش »المدن الجديدة« و»العرين الصحراوي«

ترأس صاحب السمو الملكي األمير 
س��لمان ب��ن حم��د آل خليف��ة ولي 
العه��د رئي��س مجلس ال��وزراء عن 
بعد االجتم��اع ال�24 للجن��ة العليا 

للتخطيط العمراني.
واس��تعرضت اللجنة آخر مستجدات 
بتصنيف  المتعلق��ة  الموضوع��ات 

العقارات وتقسيم األراضي.
وناقش��ت اللجنة العلي��ا للتخطيط 
العمراني آخر مس��تجدات مش��روع 
تخطيط الم��دن الجديدة ومخطط 

مشروع العرين الصحراوي.
كم��ا اطلع��ت اللجنة على مش��روع 
تحدي��ث التصاني��ف واالش��تراطات 

التنظيمية للتعمير.

 المحاكم التجارية 
تحسم 6182 دعوى بمعدل حسم ٪101

أظهرت إحصائيات المحاكم التجارية لعام 2021 معدل حس��م يصل 
إل��ى 101% من خالل حس��م 6182 دعوى، وبذلك بلغ متوس��ط عمر 
الدعوى التجارية المحس��ومة ما يقارب شهرين بعد أن كان شهرين 
ونص��ف في ع��ام 2020. وأف��ادت األمان��ة العامة للمجل��س األعلى 
للقض��اء بأن المجلس أولى المحاك��م التجارية اهتماما أكبر ألهمية 
هذا القطاع في تعزيز المن��اخ االقتصادي وخلق نموذج مثالي لبيئة 
جاذبة لالس��تثمار وذلك من خ��الل تطبيق نظ��ام إدارة الدعوى في 
القضاي��ا أم��ام المحكمة التجاري��ة وأتمتة اإلج��راءات وتحديد مدد 

معين��ة لكل إجراء وتخصيص أكثر من دائرة لنظر الدعاوى التجارية، 
وأيض��ًا تصمي��م برامج تدريبي��ة مكثف��ة ومتخصصة ف��ي القطاع 
التجاري كالصيرفة التقليدية واإلس��المية والتأمين للسادة القضاة، 
وذلك بالتع��اون مع معهد البحرين للدراس��ات المصرفية والمالية. 
وس��يواصل المجلس األعل��ى للقضاء جه��وده في تطوي��ر المحاكم 
التجاري��ة المتخصصة م��ن خالل االط��الع على أفضل الممارس��ات 
الدولية في هذا الش��أن والتواصل مع الشركاء اإلستراتيجيين وصوال 

لرؤية المجلس 2023.

 نائب محافظ العاصمة 
 يّطلع على عملية توزيع 

وجبات إفطار صائم

اطلع نائب محافظ العاصمة حسن المدني، على عملية توزيع 
وجب��ات إفطار صائم بس��وق المنامة ال��ذي تنظمه محافظة 
العاصم��ة يومي��ًا، ضمن برنام��ج أمة محمد صل��ى اهلل عليه 
وس��لم الحادي عش��ر على التوالي، بحضور مدير إدارة البرامج 
االجتماعية وشؤون المجتمع الشيخ عيسى بن علي آل خليفة، 

ومدير إدارة المعلومات والمتابعة يوسف لوري.
وأكد المدني، أن المحافظة مس��تمرة في مبادراتها الخيرية 
ومش��اريعها التطوعي��ة خالل ش��هر رمضان المب��ارك، التي 
تس��هم فيها لتفعيل مفه��وم الش��راكة المجتمعية وإظهار 

تكاتف المجتمع.
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دعت إلى تجنب وضع بقايا الطعام في الخارج إلطعام الطيور

 بعد شكوى عبر »التواصل«.. »الصحة«: 
استخدمنا سمومًا لمكافحة الفئران

أك��دت إدارة الصحة العامة ب��وزارة الصحة، أنها 
تابعت الش��كوى المنش��ورة عبر مواقع التواصل 
االجتماع��ي تح��ت عن��وان »مواطن يش��كو غزو 
الفئ��ران«، مش��يرة إل��ى أنه��ا قام��ت بمتابعة 
الش��كوى واتخذت اإلج��راءات الالزم��ة على وجه 
مكافح��ة  مجموع��ة  أن  وأضاف��ت،  الس��رعة. 
القوارض بقس��م صحة البيئة ف��ي وزارة الصحة 
قام��ت بإرس��ال فرق��ة لمعاين��ة أس��باب تكاثر 

الفئ��ران ف��ي المنطق��ة والمعالجة باس��تخدام 
الس��موم الخاصة لمكافحة الفئ��ران والقوارض. 
وتبي��ن من خ��الل المعاين��ة وجود ع��دة منازل 
مهجورة، وبع��ض فتحات المجاري المكس��ورة، 
إضاف��ة إلى وضع بقايا للطعام والماء في الخارج 
بغرض إطعام الطيور وهي كلها مسببات لتجّمع 
وتكاثر القوارض. وأهاب��ت إدارة الصحة العامة 
بالمواطنين والمقيمين في جميع المناطق عدم 

وضع بقايا للطعام والماء لمنع تجمع القوارض. 
كم��ا أن وزارة الصحة تعمل جاه��دة وبالتعاون 
والتنس��يق مع الجهات المعنية للقيام بمكافحة 
الفئران داخل البي��وت المهجورة وإصالح فتحات 
المجاري. وأكدت أن هذه الجهود المبذولة تأتي 
ضمن سلس��لة من الخدمات الصحية والعالجية 
التي تقدمها الوزارة من أجل الحفاظ على صحة 

المواطنين والمقيمين.

 فواز بن محمد يقيم 
مأدبة إفطار لسفراء الدول 
العربية بالمملكة المتحدة

أق��ام س��فير مملكة البحرين ل��دى المملكة المتحدة الش��يخ 
فواز بن محمد آل خليفة، مأدبة إفطار لس��فراء الدول العربية 
الش��قيقة المعتمدين لدى المملكة المتحدة، بمناسبة شهر 

رمضان المبارك.
وتبادل السفير والسفراء األشقاء التهاني بحلول شهر رمضان 
المب��ارك، مؤكدي��ن أهمية تعزي��ز أواصر العالق��ات األخوية 
الودي��ة، داعي��ن المولى العل��ي القدير أن يعيد هذا الش��هر 
الفضي��ل عل��ى األمتين العربية واإلس��المية باليم��ن والخير 

والبركات.
وتم تب��ادل أطراف الحديث حول الموضوع��ات ذات االهتمام 
المشترك على مستوى الساحة المحلية في المملكة المتحدة، 

باإلضافة إلى مناقشة آخر المستجدات اإلقليمية والعالمية.

اختتام الدورة الـ26 
لجائزة البحرين الكبرى 

للقرآن الثالثاء

تحت رعاية س��امية من حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن 
عيس��ى آل خليفة عاهل البالد المفدى حفظه اهلل ورعاه، يقيم 
المجلس األعلى للش��ؤون اإلس��المية ووزارة العدل والشؤون 
اإلس��المية واألوق��اف، الحف��ل الختام��ي لل��دورة السادس��ة 
والعش��رين من جائزة البحرين الكب��رى للقرآن الكريم، وذلك 
عب��ر تقنية االتصال المرئي في تمام الس��اعة التاس��عة من 

مساء يوم الثالثاء 19 أبريل 2022. 
 وسيبدأ الحفل بتالوة عطرة من الذكر الحكيم، تتبعها كلمة 
الحفل لرئيس المجلس األعلى للش��ؤون اإلس��المية الش��يخ 
عبدالرحمن بن محمد بن راش��د آل خليف��ة، ثم يبدأ التكريم 

وإعالن أسماء الفائزين.
يذك��ر أن الدورة السادس��ة والعش��رين من الجائزة ش��هدت 
مشاركة 3563 متسابقًا ومتسابقة؛ بينهم 1492 من الذكور، 
و2071 م��ن اإلن��اث، توزعوا على مختلف مس��ابقات الجائزة، 
وهي: مس��ابقة حفظ القرآن الكريم لطلبة المراكز والحلقات 
القرآنية، ومسابقة )بيان( لطلبة المدارس، ومسابقة )أجران( 
لذوي الهمم، ومس��ابقة )غفران( لنزالء دور اإلصالح والتأهيل 
ب��وزارة الداخلي��ة، ومس��ابقة )رض��وان( لعم��وم الجمه��ور، 
ومس��ابقة )سلمان الفارس��ي( للناطقين بغير اللغة العربية، 
إلى جانب مس��ابقة التالوة وحس��ن األداء، فضاًل عن الجوائز 
الفردية، وهي: جائزة أكبر متس��ابق، وجائزة أصغر متسابق، 
وجائ��زة مزم��ار داود، وجائ��زة أفض��ل مركز قرآني مش��ارك، 
وجائزة أسرة في ظالل القرآن، وجائزة أفضل مسابقة قرآنية 

محلية.

يمكن أخذه دون موعد ومتوفر في عدد من المراكز الصحية

 القحطاني: استيفاء تطعيم 
»فالنيفا« المضاد لـ»كورونا« معايير السالمة

أكد استش��اري األم��راض المعدية 
عض��و  العس��كري  بالمستش��فى 
الفريق الوطن��ي للتصدي لفيروس 
كورون��ا »كوفيد19« المقدم طبيب 
مناف القحطان��ي مأمونية وفاعلية 
الفرنس��ي  »فالنيف��ا«  تطعي��م 
المض��اد لفي��روس كورون��ا والذي 
األوروبية  تنتجه ش��ركة »فالنيفا« 
وإنتاج  ف��ي تطوي��ر  المتخصص��ة 
المعدي��ة،  لألم��راض  تطعيم��ات 
الوطني��ة  الهيئ��ة  وافق��ت  حي��ث 
والخدم��ات  المه��ن  لتنظي��م 
الطارئ  االس��تخدام  عل��ى  الصحية 
التنظيمية  الوكال��ة  وأج��ازت  ل��ه، 
لألدوية ومنتج��ات الرعاية الصحية 
 )MHRA( المتح��دة  المملك��ة  في 
اس��تخدامه مؤخ��رًا، وذل��ك بع��د 
استيفائه معايير السالمة والجودة 

والفاعلية.
 وأش��ار القحطاني إلى أن التطعيم 
بش��كل ع��ام يقلل من نس��بة نقل 
الفي��روس لآلخري��ن مقارن��ة بغير 
زيادة  ف��ي  وُيس��هم  المطّعمي��ن، 
األعراض  وتخفيف ش��دة  المناع��ة 
عند اإلصابة بالفيروس أو أي متحور 
من��ه، مضيفًا أن الدراس��ات األولية 
الت��ي ت��م إجراؤها عل��ى التطعيم 

تش��ير إل��ى أن تطعي��م »فالنيفا« 
وغي��ره م��ن التطعيم��ات األخ��رى 
تسهم في تقليل أعراض الفيروس 
التي قد تستمر عند بعض الحاالت 
لفت��رات طويلة بع��د التعافي من 

الفيروس.
أن��ه يمك��ن   وأوض��ح القحطان��ي 
المتطعمين  للمؤهلي��ن من غي��ر 
أخذ جرعتين من تطعيم »فالنيفا« 
حيث تعط��ى الجرع��ة الثانية بعد 
مض��ي 28 يوما من تلق��ي الجرعة 
األولى، أما الحاصلين على جرعتين 
أو أكثر من أحد التطعيمات التالية، 
تطعيم فالنيفا، تطعيم سينوفارم، 
تطعيم فايزر – بيوتنيك، وتطعيم 
كوفيشيلد -أس��ترازنيكا، فيمكنهم 
أخ��ذ تطعي��م »فالنيف��ا« كجرع��ة 
البروتوك��ول  بحس��ب  منش��طة 

الموضوع لكل فئة.
 وأش��ار القحطان��ي إل��ى أنه يمكن 
االطالع على قائمة المراكز الصحية 
»فالنيف��ا«  تطعي��م  توف��ر  الت��ي 
بالجرع��ة  الخ��اص  والبروتوك��ول 
األولى والثانية والجرعة المنش��طة 
الموق��ع  زي��ارة  خ��الل  م��ن  من��ه 
الصحة  ل��وزارة  التابع  اإللكترون��ي 
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 »المناقصات« يفوز بجائزة 
ذهبية من »ستيفي« العالمية

ف��از مجلس المناقص��ات والمزاي��دات بالجائزة 
الذهبية من »س��تيفي« العالمية للعام 2022، 
وذلك عن فئة اإلدارة المبتكرة في المؤسس��ات 
الحكومي��ة، وتعد هذه الجائ��زة واحدة من أرفع 
الجوائ��ز العالمي��ة في مج��ال اإلب��داع والتميز 
المؤسسي لألعمال الدولية التي تعنى بتكريم 

الحكومات األكثر ابتكارًا على مستوى العالم.
وقال رئي��س مجل��س المناقص��ات والمزايدات 
الش��يخ ناي��ف ب��ن خال��د آل خليف��ة: »إن الفوز 
بالجائ��زة يعد إنجازًا جدي��دًا يضاف إلى نجاحات 
مجل��س المناقص��ات والمزاي��دات ال س��يما في 
تطبي��ق الحلول المبتكرة القائم��ة على اإلبداع 

والممارس��ات العالمي��ة ف��ي اإلدارة المبتك��رة 
واالستثمار بها والذي أسهم في تطوير كفاءات 
وطنية ق��ادرة على مواكبة التطورات المتالحقة 
الت��ي تش��هدها مملك��ة البحرين ف��ي مختلف 
المجاالت، والذي بدوره يس��اهم في االرتقاء في 

قطاع المشتريات بمملكة البحرين«.
وأضاف أن الجائ��زة تمثل تتويجًا لجهود الجهاز 
الفن��ي واإلداري الذين ترجموا ب��كل اقتدار رؤى 
القيادة الحكيمة في ترسيخ ثقافة التميز واإلبداع 
والريادة بما يضمن تأهيل الكفاءات الحكومية 
الق��ادرة على صناع��ة المس��تقبل، مضيفًا إلى 
إن الف��وز بالجائزة يعكس طم��وح المجلس في 

تحقي��ق ريادة ملهم��ة تتج��اوز التطلعات، نحو 
االرتقاء بمس��توى الخدمات المقدمة للش��ركاء 
من الجهات المتصرفة والموردين والمقاولين، 
كم��ا تع��د مح��رًكا لتوظي��ف اإلب��داع واالبتكار 
كأدوات أساس��ية لالرتق��اء بأه��داف المجلس، 
بما يسهم في الخروج بمشاريع مبتكرة، وحلول 

إبداعية.
الجدير بالذكر أن جائزة Stevie Awards واحدة 
من أكث��ر الجوائ��ز المرموقة لألعم��ال الرائدة 
في العالم منذ تأسيس��ها عام 2022، وتم منح 
الجائزة الذهبية للشركات واألفراد في أكثر من 

70 دولة تقديرًا إلنجازاتهم في مجال األعمال.

 »العليا للتخطيط العمراني« 
تناقش »المدن الجديدة« و»العرين الصحراوي«

ترأس صاحب السمو الملكي األمير 
س��لمان ب��ن حم��د آل خليف��ة ولي 
العه��د رئي��س مجلس ال��وزراء عن 
بعد االجتم��اع ال�24 للجن��ة العليا 

للتخطيط العمراني.
واس��تعرضت اللجنة آخر مستجدات 
بتصنيف  المتعلق��ة  الموضوع��ات 

العقارات وتقسيم األراضي.
وناقش��ت اللجنة العلي��ا للتخطيط 
العمراني آخر مس��تجدات مش��روع 
تخطيط الم��دن الجديدة ومخطط 

مشروع العرين الصحراوي.
كم��ا اطلع��ت اللجنة على مش��روع 
تحدي��ث التصاني��ف واالش��تراطات 

التنظيمية للتعمير.

 المحاكم التجارية 
تحسم 6182 دعوى بمعدل حسم ٪101

أظهرت إحصائيات المحاكم التجارية لعام 2021 معدل حس��م يصل 
إل��ى 101% من خالل حس��م 6182 دعوى، وبذلك بلغ متوس��ط عمر 
الدعوى التجارية المحس��ومة ما يقارب شهرين بعد أن كان شهرين 
ونص��ف في ع��ام 2020. وأف��ادت األمان��ة العامة للمجل��س األعلى 
للقض��اء بأن المجلس أولى المحاك��م التجارية اهتماما أكبر ألهمية 
هذا القطاع في تعزيز المن��اخ االقتصادي وخلق نموذج مثالي لبيئة 
جاذبة لالس��تثمار وذلك من خ��الل تطبيق نظ��ام إدارة الدعوى في 
القضاي��ا أم��ام المحكمة التجاري��ة وأتمتة اإلج��راءات وتحديد مدد 

معين��ة لكل إجراء وتخصيص أكثر من دائرة لنظر الدعاوى التجارية، 
وأيض��ًا تصمي��م برامج تدريبي��ة مكثف��ة ومتخصصة ف��ي القطاع 
التجاري كالصيرفة التقليدية واإلس��المية والتأمين للسادة القضاة، 
وذلك بالتع��اون مع معهد البحرين للدراس��ات المصرفية والمالية. 
وس��يواصل المجلس األعل��ى للقضاء جه��وده في تطوي��ر المحاكم 
التجاري��ة المتخصصة م��ن خالل االط��الع على أفضل الممارس��ات 
الدولية في هذا الش��أن والتواصل مع الشركاء اإلستراتيجيين وصوال 

لرؤية المجلس 2023.

 نائب محافظ العاصمة 
 يّطلع على عملية توزيع 

وجبات إفطار صائم

اطلع نائب محافظ العاصمة حسن المدني، على عملية توزيع 
وجب��ات إفطار صائم بس��وق المنامة ال��ذي تنظمه محافظة 
العاصم��ة يومي��ًا، ضمن برنام��ج أمة محمد صل��ى اهلل عليه 
وس��لم الحادي عش��ر على التوالي، بحضور مدير إدارة البرامج 
االجتماعية وشؤون المجتمع الشيخ عيسى بن علي آل خليفة، 

ومدير إدارة المعلومات والمتابعة يوسف لوري.
وأكد المدني، أن المحافظة مس��تمرة في مبادراتها الخيرية 
ومش��اريعها التطوعي��ة خالل ش��هر رمضان المب��ارك، التي 
تس��هم فيها لتفعيل مفه��وم الش��راكة المجتمعية وإظهار 

تكاتف المجتمع.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/04/18/watan-20220418.pdf?1650259469
https://alwatannews.net/article/1001488
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://alwatannews.net/article/1001534


العدد:  5973

w w w . a l w a t a n n e w s . n e t 24 صفحة   |   210 فلس

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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عنايتك في الشهر الفضيل
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 »لّمة« العائلة على اإلفطار تعزز
صلة الرحم وتزيد متانة العالقات األسرية

سماهر سيف اليزل  «

يأتي رمضان وتأتي معه كثير من المشاعر 
الروحاني��ة التي تزيد من األلفة بين األقارب 
وأفراد العائلة، ويش��هد هذا الشهر جلسات 
عائلية في واحد من الطقوس التي ال يمكن 
أن تختف��ي ف��ي الش��هر الكري��م، فرمضان 
هو قرة عي��ن الصائمين، وموس��م البركات 
والخي��رات، وم��ن أه��م مظاه��ر االحتف��ال 
بالش��هر الفضيل اللمة الحل��وة التي تجمع 
ش��مل األهل واألقارب والمعارف واألصدقاء، 
وتعي��د تواصله��م، ف��ي ج��و تس��وده روح 

التسامح والمودة والمحبة الربانية. 
وأكدت المختص��ة في علم النفس عائش��ة 
رض��وان، أن التجمع��ات العائلية في ش��هر 
رمض��ان تنش��ر عاطف��ة المحب��ة والتاري��خ 
المشترك وعاطفة الشعور بالرضا والسعادة، 
فالشعور بوجود العائلة معًا يؤثر إيجابًا في 
العائلة من الناحيتين النفسية واالجتماعية.

وأشارت الى أن وجود األسرة شكل من أشكال 
الدعم النفس��ي واالجتماعي ألفرادها كافة، 
الصغ��ار منهم والكب��ار، ف��إذا توافرت هذه 
العائلة فسيشعرون بالسعادة والرضا، حيث 
إن لمة العائلة في شهر رمضان أو غيره من 
األيام تعود بالصحة النفسية على اإلنسان. 

وأضافت رض��وان، أن األس��رة تمثل للطفل 
القدوة واالس��تقرار واألمن والطمأنينة، وأن 
الطف��ل عندما يرى اإلخوة الكبار مًعا يش��عر 

باالس��تقرار األمن��ي والطمأنين��ة، ويتعل��م 
الكثير من القيم المتعلق��ة بآداب الحديث، 
وأدب الحوار والمأكل والمشرب، وغيرها من 

األخالق العامة.
وأش��ارت، إل��ى أن القي��م الت��ي تترس��خ في 
الطفل من لمة العائلة ال يمكن أن يتعلمها 
من أي جهة أخرى، والبد له من أس��رة تنقل 
له ه��ذه القيم التي ل��ن يتعلمها من إعالم 
وال في مدرس��ة أو مس��جد أو أي م��كان آخر، 

حي��ث أن »لمة العيلة« وتن��اول اإلفطار معا 
له انعكاسات وتأثيرات إيجابية، لذلك يجب 
أن يحرص على تجمع األس��رة معًا ويجب أن 
يكون مصحوبًا بأس��اس جي��د من العالقات 
واألخالقيات داخل نطاق األس��رة، وأن تكون 
ه��ذه اللم��ة ذات مضم��ون أخالق��ي وديني 

وتربوي.
م��ن جانبه، أكد المواطن أس��امة حس��ن أن 
العالق��ات االجتماعي��ة وصلة الرح��م تزداد 

لدى أفراد المجتمع في ش��هر رمضان وذلك 
من أجل مضاعفة األجر، وأن الثقافة الدينية 
تن��ص على ض��رورة صلة الرح��م وتقويتها 

للحفاظ على البناء االجتماعي.
ولف��ت إلى أن لمة العيلة على فطور رمضان 
تعبر عن هذه الثقاف��ة، وتحمل في طياتها 
البهج��ة وال��دفء، فمهما اختلف��ت العادات 
والثقافات تظل لمة العائلة في رمضان هي 
الفرحة المش��تركة بين عموم المس��لمين، 

ومن أس��مى مظاهر االحتفاء بشهر الصيام، 
مؤك��دا أنه��ا تزي��د م��ن الترابط األس��ري، 
كما تع��زز إحس��اس الفرد بوج��ود »العزوة 

والسند«. 
فيم��ا ذكرت والء يوس��ف، أن »لم��ة العائلة 
الرمضانية« من أهم الطقوس التي نس��عد 
به��ا ونتتظرها كل رمض��ان، وعادة ما نكرر 
هذه اللمة على مائدة الس��حور أحيانا، حيث 
تعوض عن الغياب الذي يسود األيام العادية 
خالل السنة بسبب المشغويالت واالرتباطات 
األخرى لكل فرد، كما أنها تبعث روح الش��هر 
الفضي��ل وتميزه، موضحًا أن المش��اركة في 
إعداد المائدة الرمضانية قبل التجمع حولها 
للفط��ور من أمت��ع اللحظات الت��ي تذكرني 
بطفولت��ي، وأحرص على إحيائها مع أبنائي، 
له��ذا نتع��اون جميع��ًا، ونتش��ارك فرحتنا 
بالش��هر الفضيل عبر إعداد كل ما لذ وطاب، 
ما يعزز مش��اعر األلفة األس��رية التي تقوي 

روح التكافل بين أفراد األسرة الواحدة.
وأضاف، أن »لمة العائلة« في رمضان تمتاز 
بأنها تجمع بين كل األجيال من األجداد إلى 
األحف��اد، حيث يتم خاللها تب��ادل األحاديث 
وإحياء الذكريات، وهذه اللمة تدعم العالقات 
األسرية وصلة الرحم، وعادة ما تكون فرصة 
لنقل الموروثات، وإحي��اء العادات والتقاليد، 
وتمثل روح الش��هر الفضي��ل التي ننتظرها 

من العام للعام.

سمك مشوي بالخلطة

تغيي��ر عن اللحم والدج��اج على مائدة اإلفط��ار يوميًا، وصفة 
اليوم خفيفة وتناسب األش��خاص الذين يفضلون السمك ألن 

خلطتها مميزة جدًا..
تحتاجون أي نوع سمك »سيباس - سيبريم..« يفتح من الظهر 
وينظف ويتبل بالتتبيلة الخاصة وهي ملعقة معجون طماطم، 
ثوم وملح وكزبرة ناشفة وكمون وكركم وزيت زيتون، وفلفل، 
وعص��رة ليم��ون، نتبل فيه��م الس��مك ونضي��ف عليهم ثوم 
وكزب��رة خضراء وقطعا م��ن الليمون ويدخ��ل الفرن من فوق 
وتحت عل��ى أعلى درجة حرارة لمدة 30 دقيقة أو حس��ب حجم 
الس��مكة، ومهم ما تتركونها مدة طويلة عش��ان السمكة ما 

تنشف معاكم.. تقدون تأكلونها مع خبز أو أرز وبالعافية.

وايد بنات يستغلون شهر رمضان للتغيير، ليس على الصعيد الروحي 
فق��ط لكن حت��ى الش��كل الخارجي اس��تعدادًا للعي��د.. بنتعرف على 
سلس��لة خطوات خالل األيام المقبلة تقدري��ن تعتمدينها من بداية 
ش��هر رمضان المبارك عش��ان تالحظين الفرق س��واء في البش��رة أو 

الشعر.
اليوم بنس��تعرض جدول عناية متكامل للشعر خالل الشهر الفضيل، 
اعتمدي على هذا الروتين وبتشوفين الفرق الواضح مع نهاية الشهر، 

لكن االستمرارية هي المهمة.
1. اعتمدي غسل شعرك 3 مرات خالل األسبوع. 

2. ابتدي بقناع مغذي للشعر في أول أسبوع.
3. خالل األسبوع لثاني اعتمدي قناع مرطب للشعر.

4. واختاري قناع معالج للش��عر خالل األس��بوع الثالث حسب احتياجك 
ونوع شعرك.

5. قناعات الشعر تختلف حسب حاجة شعرك.
6. خالل األس��بوع اعتمدي قناع الش��عر بالمكونات التالية: 6 مالعق 
حن��اء، ملعق��ة صغيرة قرنف��ل مطح��ون، ملعقتين زب��ادي ومايونيز 
وعسل، بعد أن يرتاح الخليط لمدة ساعتين استخدميه مره أو مرتين 

أسبوعيًا خالل فترة العناية ويمكن حفظه بالثالجة.
7. خالل األس��بوع يمكنك وضع زيت على ش��عرك لما يناسبك، تكثيف 

تطويل أو ترطيب حسب حاجتك. 

8. اس��تخدمي بخ��اخ تكثيف الش��عر يوميًا وهو عبارة عن كوب ش��اي 
أخضر بارد، قطع زنجبيل طازج ونقط من زيت ش��جرة الش��اي المركز، 

يخلط ويصفى ويحفظ في علبة بخاخ بالثالجة ويستخدم يوميًا.
9. النتائج س��تكون مبهره، خصوصًا مع االستمرارية، لمعان وكثافة 

جميلة للشعر واألهم أن طلتك يوم العيد بتكون مميزة!

المطبخ

 عالمات اإلعراب تظهر
في مخطوط بالقرن الثالث الهجري

مخطوط لعدد من س��ور القرآن الكريم، أدخلت عليه دوائر حمراء وخضراء صغيرة كعالمات اإلعراب، استعملت الدوائر المذهبة والمنقوطة بالمداد البني 
كعالمات للفصل بين اآليات. شمال إفريقيا - »القرن الثالث الهجري«.

أخصائية تغذية: »المجابيس« بريئة من صداع الصيام
ثامر طيفور «

قال��ت أخصائي��ة التغذي��ة فاطمة 
العلوي إنه لي��س هناك أي رابط أو 
عالقة ما بين الصداع أثناء الصيام، 
واألطعم��ة الدهنية الش��عبية مثل 
المجابيس، وأنها لم تجد دراس��ات 
علمية قوية تبين االرتباط بينهما.

ل�»الوطن«  العل��وي  فاطمة  وبينت 
أن »م��ن األعراض الش��ائعة خالل 
الصي��ام ف��ي ش��هر رمض��ان ه��ي 

الص��داع خاص��ة أول أي��ام الصيام، 
وذلك لعدة أس��باب أهمها انسحاب 
الكافيي��ن، وال��ذي يحص��ل إذا كان 
الش��خص يتناول كمي��ة عالية من 
الكافيين قبل رمضان، فعند الصيام 
ممك��ن أن يص��اب بصداع بس��بب 
تع��ود الجس��م على كمي��ة كافيين 
عالية، خاصة م��ع األيام األولى من 
الصي��ام إلى أن يعتاد الجس��م على 

الكميات القليلة«.
وأوضح��ت أخصائي��ة التغذي��ة أنه 

المرتبط  الص��داع  م��ن  »للتخلص 
بانس��حاب الكافيي��ن، يجب تخفيف 
ش��رب الس��وائل التي تح��وي على 
الكافيي��ن وتأخي��ر وقت��ه تدريجيًا 
قب��ل بدء ش��هر رمض��ان، وفي حال 
لم تطبق هذه الطريقة على األغلب 
راح يص��اب الش��خص الصداع خالل 
أع��راض  ولك��ن  الصي��ام  س��اعات 
انس��حاب الكافيي��ن تختف��ي بع��د 

أيام«.
وقالت العل��وي إن »الجف��اف أيضًا 
ال��ذي يتعرض ل��ه صائ��م، يتبعه 
ص��داع الجف��اف، حي��ث إن��ه يج��ب 
تناول كمي��ة كافية م��ن الماء من 
فت��رة اإلفط��ار إلى الس��حور وليس 
فقط خ��الل وجبة الس��حور، ويجب 
تقليل الش��اي والقه��وة بما ال يزيد 
ع��ن كوب واحد في اليوم، ألنها من 
للبول، وتناول  المدرة  المش��روبات 
حصة من الفاكهة على الس��حور مع 

الخضار«. 
وحذرت أخصائية التغذية من شرب 
الماء بس��رعة عند اإلفطار، حيث إن 
ذلك قد يس��بب الترجيع لألشخاص 
المصابي��ن بالجف��اف، وأن��ه م��ن 
األفضل ش��رب الم��اء عل��ى مراحل 

وبتدرج.

وتابعت العلوي أن انخفاض س��كر 
الدم مرتب��ط أيضًا بالصدع، ويرجع 
ذلك غالبًا إلى تفويت وجبة السحور 
أو تناول وجبة سحور من غير مصدر 
كربوهي��درات معق��دة مث��ل األرز، 
البطاط��س،  المعكرون��ة،  الخب��ز، 
أيض��ًا  يس��بب  فيم��ا  البقولي��ات، 
اإلفراط بتناول السكريات والعصير 
الص��داع، وذل��ك بس��بب االرتف��اع 
الس��ريع ف��ي س��كر ال��دم يتابع��ه 
نزول س��ريع بفترة بسيطة بالتالي 
الشعور بالتعب، الخمول و الصداع 

خالل فترة الصيام.

فاطمة العلوي

 روتين رمضاني أسبوعي
لشعر كثيف وصحي قبل العيد
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 توجيهات األمير سلمان
 تالمس أفئدة أهل البحرين

 حظ��ي أمر وتوجي��ه صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حمد 
آل خليفة، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، حفظه اهلل ورعاه، بإطالق 
خطة تطوير للجوامع والمساجد في كافة محافظات مملكة البحرين، 
والب��دء بها فورًا، وكذلك توفي��ر الميزانية الالزمة لخطة إعادة إعمار 
بيوت اهلل، واعتماد المعايير الحديثة والتصاميم اإلسالمية في إعادة 
بناء وتطوير المس��اجد، بإش��ادة كبيرة، وس��عادة بالغ��ة على كافة 
المستويات في مملكة البحرين، خاصة وأن تلك األوامر والتوجيهات 
تلبي طموحات شعب البحرين المؤمن، والمتمسك بدينه وعقيدته 
اإلس��المية الس��محاء، وتالمس أفئدتهم، وقلوبهم، الس��يما ونحن 
نعيش أيامًا مباركة، ومقبلون في ذات الوقت على العشر األواخر من 
ش��هر رمضان الكريم، حيث تأتي تل��ك األوامر والتوجيهات، بتوجيه 
م��ن حضرة صاحب الجالل��ة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة عاهل 
الب��الد المف��دى، ومتابع��ة حثيثة م��ن صاحب الس��مو الملكي ولي 
العهد رئيس الوزراء، حيث تؤكد القيادة الرشيدة دائمًا حرصها على 

تعمير بيوت اهلل وبناء المساجد.
وبحسب أمر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، 
فمن المقرر افتتاح وترميم وتأهيل 20 مسجدًا تابعًا إلدارتي األوقاف 
السنية والجعفرية، في مختلف محافظات المملكة، وكذلك التنسيق 
م��ع الجهات المعني��ة لتخصيص المواقع واتخاذ اإلج��راءات الكفيلة 
بس��رعة البدء في تصميم وبناء 12 مس��جدًا في مدينة سلمان، حيث 
 أعلن وزير العدل والش��ؤون اإلسالمية واألوقاف الشيخ خالد بن علي 
آل خليفة تشكيل فريق معني للتنسيق مع الجهات المعنية لتخصيص 
المواق��ع واتخاذ اإلجراءات الكفيلة بس��رعة البدء ف��ي تصميم وبناء 
المس��اجد المقررة في مدينة س��لمان، حيث ن��وه الوزير إلى الحرص 
الراس��خ على توفي��ر احتياجات المس��اجد في مختل��ف المناطق من 
تش��ييد وإعمار دور العبادة الس��يما مع االمتداد والتوسع العمراني، 

وبما يوفي احتياجات كل منطقة تبعًا للتخطيط المعتمد.
وتع��د تلك األوامر والتوجيهات والق��رارات إحدى ثمار التعاون البناء 
بين الس��لطتين التش��ريعية والتنفيذية، خاصة مع التحرك السريع 
من وزارة العدل والش��ؤون اإلسالمية واألوقاف في هذا الصدد، وهو 
م��ا يؤكد المكان��ة الكبيرة والجليل��ة لبيوت اهلل عند أه��ل البحرين، 
الس��يما وأن الكثير من مس��اجد البحرين تعد إرثًا إس��الميًا وتاريخيًا 
حيث تصب تلك اإلجراءات في صالح المسيرة التنموية المباركة التي 

تعيشها مملكة البحرين.
إن تلك األوامر والتوجيهات والقرارات من القيادة الرش��يدة تالمس 
أفئدة وقلوب أهل البحرين، المواطنين، والمقيمين، على حد س��واء، 
وتت��رك أثرًا طيب��ًا، وتثلج الص��دور، وتبعث عل��ى الطمأنينة واألمن 
واألمان والس��الم االجتماعي، في ممارس��ة ش��عائر الدين اإلسالمي 
الحنيف، وتؤكد أن البحرينيين هم الهدف األس��مى للقيادة الرشيدة، 

من أجل توفير سبل السالم واألمن والرخاء واالطمئنان إليهم.

أمريكا تخدع العالم بضعفها!
المتتب��ع لألح��داث الدولية ينظر إل��ى أن الواليات 
المتحدة األمريكية دولة ضعيفة ورئيسها ال يمثل 
تل��ك القوة التي يتفاخر فيها، وهذا ما يؤكد رواية 
بعض المحللي��ن بأن الهيمن��ة األمريكية تعيش 

آخر أيامها، ولكن هل هذا الكالم صحيح؟
لنحلل الموضوع بش��كل منفص��ل وبواقعية أكبر، 
من المستفيد األول من الصراع الروسي األوكراني؟ 
اإلجابة وبكل بساطة هي أمريكا ألنها ضخت مبالغ 
كبيرة لمصانع األسلحة إضافة إلى أنها وجدت سببًا 
تسوقه للشعب األمريكي بأن سبب غالء المعيشة 
والنف��ط هو الحرب التي تج��ري في أوكرانيا، وهذا 
خ��الف الواق��ع، فالتضخ��م كان في تزاي��د قبل أن 
يكون هناك حرب من األس��اس، أضف إلى ذلك فإن 
الحرب هي بعيدة عن األراضي األمريكية وبالتالي 
هي ال تمس األمن القومي لها فهي تس��تفيد من 

هذه الحرب سياسيًا واقتصاديًا.

وعلى الصعيد نفسه، أش��ارت مقاالت رأي وتحليل 
في الصح��ف األمريكية ومنها »فايننش��ال تايمز« 
ح��ول أن الح��رب األوكراني��ة تعتبر ق��ارب النجاة 
إلخفاق��ات البي��ت األبي��ض وبالتحدي��د إلدارة جو 
باي��دن، غي��ر أن هناك ملف��ًا أكبر وأخط��ر وهذا ما 
تس��عى الواليات المتح��دة األمريكية الخوض فيه 
حتى لو وصل بها الح��ال لحرب عالمية ثالثة وهو 
المل��ف الصين��ي التايواني، فاألوض��اع على حدود 
الدولتين أش��به بالبارود الذي ينتظر الشعلة التي 
ستس��فر عن انفجار ضخم قد يجعل الوضع الدولي 
في موقف صعب أو باألحرى خارج نطاق السيطرة.

م��ا أود إيصال��ه أن الوالي��ات المتح��دة األمريكية 
توف��ر ذخيرته��ا وقوته��ا العس��كرية للحرب ضد 
الصين وليس��ت روس��يا، فه��ي تنظ��ر لبكين هي 
الدولة المنافسة لها بالقوة والنفوذ، وبالتالي فإن 
واشنطن األسلوب التي اتخذته في الصراع الروسي 

األوكران��ي س��يكون مختلف��ًا وق��د تدخ��ل أمريكا 
بثقلها الس��تنزاف الصين اقتصاديًا وعس��كريًا في 
المل��ف التايواني، والصورة الت��ي وضعتها للعالم 
بأنه��ا قوة ضعيفة ق��د تكون خدع��ة لكي تفاجأ 
بكين بما يخبأه أمريكا من خطط واس��تراتيجيات 

إلضعاف الصين.
خالص��ة الموض��وع، أمريكا هي دول��ة قائمة على 
صناع��ة الص��ورة النمطية، فهي م��رة تبين بأنها 
أق��وى دولة بالعالم ومرة أخرى تبين بأنها أضعف 
ما تكون، لك��ن األرقام ال تكذب فه��ي تملك قوة 
عس��كرية ضخم��ة وتكنولوجيات ه��ي األحدث في 
ِالعالم وه��ي من تملك الفض��اء اإللكتروني فهل 
تصدق بأنها س��تفقد هيمنتها على العالم بهذه 
الس��هولة، فهي تتالعب عل��ى العقول فقط حتى 
تصل لنقطة يمكنها اس��ترجاع صورتها الس��ابقة 

بأنها دولة عظمى.

جمعية األطباء مرضت فمن يداويها
عندم��ا ق��رأت القرار رقم 32 لس��نة 2022 بش��أن 
تعيي��ن مجل��س إدارة مؤق��ت لجمعي��ة األطب��اء 
البحريني��ة، والذي نوه لوج��ود مخالفات وتجاوزات 
في الجمعية أثبتتها مذكرة إدارة دعم المنظمات 
األهلي��ة ف��ي 6 أبريل الج��اري، وأنه تق��رر تعيين 
مجل��س إدارة مؤق��ت للجمعي��ة لم��دة 8 أش��هر، 
ليق��وم بإعداد تقرير مفصل بش��أن األمور المالية 
خالل العامين الماضيين، استبش��رت خيرًا في قرار 

الوزارة.
فلق��د ظننت »خيرًا« أن الوزارة جاءت بمجلس إدارة 
جديد ليقوم بالتحقيق في التجاوزات والمخالفات، 
لكن تبين بعد االستفسار ومراجعة بعض األخبار 
أن المجلس المعين هو نفس��ه المجلس المساءل 
ع��ن تل��ك الفت��رة التي يتح��دث عنها الق��رار، مع 
تقدي��ري واحترام��ي لجمي��ع أعضاء مجل��س إدارة 

الجمعية المعينين.
وهن��ا تذك��رت الش��اعر المتنب��ي حين ق��ال بيته 
األش��هر »في��ك الخصام وأن��ت الخص��م والحكم«، 

فكي��ف أن تطلب الوزارة من نف��س مجلس اإلدارة 
أن يحققوا مع أنفسهم ويقدموا للوزارة أدلة تدين 
أحده��م أو جميعهم؟ ولماذا لم تفك��ر الوزارة في 
تعيين مجلس آخر غيرهم؟ فهل خلت البحرين من 
األطباء األكفاء واألوفي��اء حتى نضع الخصم قاضيًا 

على نفسه؟
واألكث��ر مأس��اوية بعد ص��دور هذا الق��رار هو رد 
مجلس اإلدارة »المعين المساءل« على قرار الوزارة 
ببي��ان ألقى فيه اللوم عل��ى وزارة العمل والتنمية 
االجتماعي��ة وب��رأ نفس��ه حتى من قب��ل أن يأتي 
بالتقري��ر ال��ذي طلبته الوزارة، وكأن��ه يرد عليهم 
بأنه ال يوجد ش��يء واألمور طيب��ة والبحرين بخير، 

والخطأ من صوبكم.
ولم يجد بي��ان مجلس إدارة الجمعي��ة أي رد فعل 
أو تعقي��ب من ال��وزارة عل��ى ما ذكر في��ه، وبدت 
األم��ور أنها إجراءات بروتوكولي��ة اتخذتها الوزارة 
حي��ال أدلة تضع المجل��س »المعين« تحت منظار 
المس��اءلة، فقام��ت بإصدار ه��ذا الق��رار المعيب 

إجرائي��ًا وقانوني��ًا، لترد الجمعية علي��ه في بيان، 
وبعد ذلك يس��ود الصمت الطويل وال نسمع سوى 

صفير صرصور في ظالم الحقيقة.  
لألسف فإن جمعية األطباء هي من أكبر الجمعيات 
المهني��ة في مملك��ة البحرين بأع��داد المفترض 
انتماءهم لها، لكن -ولس��بب ربما يكشفه تحقيق 
محايد- تشهد الجمعية عزوفًا من األطباء للدخول 
إليه��ا رغم أن االش��تراك أصبح مجاني��ًا، وهو أيضًا 
س��ؤال عريض يحتاج إلجابة ش��افية توضح رفض 
األطب��اء لجمعيتهم، خاصة وأن أحد أعضاء مجلس 
اإلدارة ق��د أعلن اس��تقالته ورفضه الترش��ح مرة 
أخ��رى.. فهل مرضت جمعية األطباء البحرينية ولم 
تج��د طبيبًا يداويها؟!.. نس��أل اهلل ألطبائنا الكرام 
الس��المة والعافي��ة ونس��أل اهلل أن يه��يء لوزارة 

العمل والتنمية االجتماعية من أمرها رشدا.

* قبطان - رئيس تحرير جريدة »ديلي 
تربيون« اإلنجليزية

استفزاز المسلمين ترند عالمي

أمر غريب ما نجده اليوم، حيث أصبح المس��لمون الحلقة األضعف في 
مختلف بقاع األرض من مش��رقها وحت��ى مغربها، وال يختلف حالهم 
كثيرًا حتى في بلدان المس��لمين أنفس��هم، فإما هو اإلسالم السبب 

والمتهم أو أتباعه.
ففي الفترة البس��يطة الماضية وكأنه »ترند عالمي« تظهر ظواهر 
وأفعال في مختلف العالم شغلها الشاغل استفزاز المسلمين وإهانة 
دينهم، وكأنه��ا حملة عالمية المقصود منها تطهير البش��رية من 

هذا الدين، وما يعلمون أنهم الخاسر األكبر من تراجع هذا الدين.
هناك من المسلمين اسم يغيظهم فقط أن يكون هناك تذمر أو ردة 
فعل جراء فعل ضد اإلسالم والمسلمين، فكثير منهم يفصل اإلسالم 
أينما وقع، فما يحدث في الهند ال عالقة له هنا في الخليج وما يحدث 
في أوروبا ال عالقة له بإفريقيا، وكان لكل مجتمع نسخته من اإلسالم 
وال عالق��ة لهذا بهذا وال يقصد من تجريح اإلس��الم أي ضغينة تجاه 
المسلمين بل هي حريتنا في شتم الدين ورموزه وكتابه ومقدساته.

فم��ا بال هؤالء يتس��ابقون في اس��تفزاز مش��اعر المس��لمين حول 
العالم، ولماذا يطلب من المس��لمين أن يكونوا هم عنوان التسامح 
والتعايش بينما غيرهم يحق له حتى قتل المسلمين وإحراق آثارهم 
تحت اس��م رأي أو ص��راع داخلي. يس��تفزون المس��لمين في دينهم 
ف��ي نبيهم ف��ي كتابهم في كرامته��م ثم يصيحون م��ن ردة فعله 
»انظر إلى إرهاب هؤالء المس��لمين« ال يعرفون كيف يتس��امحون أو 

يتعايشون.
في الس��ويد يظهر متط��رف وحاقد تح��ت حماية الدول��ة والقانون 
ويح��رق كتاب المس��لمين تعبيرًا عن رأيه، معتق��دًا هو وأمثاله من 
الحمقى بأن هذا الدين ينقص أو يقف بإحراق مصحف أو كل مصاحف 
العال��م، في الهن��د مجموعات متطرفة تحرق ممتلكات المس��لمين 
وتحاصر مس��اجدهم أيضًا أمام مشهد ومراقبة الشرطة التي تنتظر 
األمر يتطور حتى يس��قط القتلى والجرحى من كال الطرفين وتكون 
الحجة »صراع مذهبي« وكان الطرفان يتحمالن المس��ؤولية، فرنسا 
تتدخ��ل في كل كبي��رة وصغيرة من أمور المس��لمين عل��ى أرضها، 
وحجته��ا أنهم على أرضها ويجب عليه��م أن يلتزموا بما تراه صائبًا 

وإن كان مخالفًا لمعتقداتهم.
وأم��ام مس��مع ومش��هد العالم تق��وم مجموع��ة م��ن المتطرفين 
اإلس��رائيليين باقتحام المسجد األقصى من أجل تقديم القرابين في 
عيد الفصح، دون أي اعتبار بأن للمس��جد مكانة ورمزية لدى ماليين 
المس��لمين ودون اعتبار للمعاهدات واالتفاقيات ومحاوالت التقارب 

التي يرفعونها ويطالبون غيرهم بتطبيقها.
إحس��اس نعيش��ه في هذا الزمان بأن اإلس��الم يمر في فترة ضعف 
وه��وان نتيجة تفرق كلمة وصف المس��لمين، ونتيج��ة ترك ثغرات 
وأب��واب أم��ام العالم من خالله يس��مح لهم باتهام ه��ذا الدين في 
حدث يقع بالعالم، فمنذ هجمات 11 س��بتمبر على الواليات المتحدة 
أصب��ح اإلس��الم المتهم نتيجة تصرف��ات بع��ض المتطرفين ممن 
يدعون أنه��م أتباع الدين اإلس��المي، أو نتيجة إقحام اإلس��الم بأي 
طريقة في مش��اكلهم. ومن��ذ ذلك التاريخ لم تظه��ر أي قوة لتجمع 
إس��المي تحمل على عاتقها أمر إيصال الرسالة الصحيحة والسماحة 
للدين اإلس��المي لغير المسلمين رغم أن المس��لمين ال ينقصهم ال 

مال وال عقول، فقط تنقصهم اإلرادة والرأي.
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إنتاج تلفزيوني ناجح
في ظل زحمة المعروض على الشاشات خالل الشهر الفضيل يتأخر المشاهد 
في تحديد ما الذي يستحق متابعته من برامج. وقد استغرقت عملية اختيار 
البرام��ج التي ق��ررت متابعته��ا في رمضان م��دة طويلة ه��ذا العام مررت 
خاللها على عدد ال بأس به من البرامج في عدة قنوات في رحلة بحث عن ما 

يستهويني ويلفت انتباهي. 
ووقع اختياري على برنامج »كفو« وبرنامج المسابقات »السارية 3«، وهما من 
ضمن باقة برامج تلفزيون البحرين. وأعترف أنني أجلت متابعة مسلس��الت 
مخرجين��ا البحرينيي��ن المقلة والقفاص ورش��يد لفترة ما بع��د رمضان كي 

أتفرغ إلبداعاتهم وأتسلى بها بدون تشويش. 
واخت��رت »كفو« ألنه ف��ي اعتقادي مميز ف��ي الكثير من جوانب��ه. فالفكرة 
تتحلى بالرزانة المفقودة في الكثير من المعروض ومعانيها تمس القلوب 
وتحرك المش��اعر. كما أن اإلخراج متق��ن ويصل إلى درجة اإلبهار مما يجعل 
المش��اهد يس��تمتع بالصورة وألوانها ويرتاح من جمال االنتقال من مشهد 

إلى آخر. 
واخترت »الس��ارية« الجزء الثالث والذي يذهب ه��ذا العام إلى منبع األصالة 
والتراث -المح��رق- لب��ث حلقاته منها، ألنه اس��تطاع وللع��ام الثالث على 

التوالي أن يربط المش��اهد بطريقة مريحة ومسلية بماضيه وتاريخه ويعزز 
من األجواء الرمضانية التي يغلب عليها الطابع التراثي. وأرى أن موقع البث 
الجديد بحد ذاته نقطة قوة تضاف إلى البرنامج الذي أثبت تفوقًا غير مسبوق 
مقارنة ببرامج المسابقات التي سبقته من ناحية اإلعداد والتحضير والتنويع 
وكذل��ك اإلخراج من��ذ أول أجزائه. فالمحرق وكل ما يحي��ط بها حتى لو كان 
حديث��ًا مرتبط بالتراث أو هكذا يخيل لي على األقل. ويس��اعد البرنامج على 
جذب المش��اهد وجود ثنائي أنيق وم��رح ومتمكن يقدم المعلومة ويتفاعل 

مع الجمهور بأسلوب لطيف وبدون تكلف. 
وأذك��ر حديثًا إعالميًا جمعن��ي ببعض الزمالء اإلعالميين كن��ا نؤكد فيه أن 
الحصول على نس��بة مش��اهدة عالية ألي قناة تلفزيونية في عصر البث غير 
المنقط��ع وكثرة القنوات أمر م��ن الصعب الوصول إليه على مدار الس��اعة. 
فالقن��اة المحظوظة هي التي تنتج برنامجًا أو برنامجين يحققان مش��اهدة 
عالية وال بأس لو انخفضت نس��بة المشاهدة مع البرامج األخرى. وأعتقد أن 
لدينا -على األقل حس��ب توقعاتي والتي أتمنى أن تدعم بأرقام المش��اهدة 
الفعلية فيما بعد من التلفزيون نفسه- برنامجين ناجحين حتى اآلن، وهذا 

إنجاز يستحق التقدير والثناء.

»أنت كفو« وألف كفو
بي��ن مئات األعمال الفنية وغيرها في ش��هر رمضان الكري��م، أطلقت وزارة 
ش��ؤون اإلعالم عب��ر تلفزي��ون البحرين، وش��ركة »stc« الرائ��دة في عالم 
التكنولوجيا الرقمية، وبالتعاون مع الخطة الوطنية لتعزيز االنتماء الوطني 
وترسيخ قيم المواطنة »بحريننا«، برنامجًا مذهاًل، يفوق في عطائه وتميزه 
وتف��ّرده كافة م��ا يعرض الي��وم على الشاش��ة الفضية خالل هذا الش��هر 
الفضيل، وغيره من بقية ش��هور الس��نة. هذا البرنام��ج الذي خطف القلوب 
واألبصار بش��كل الف��ت وغريب للغاية، حتى صار حديث الس��اعة في الخارج 
قب��ل الداخل، وب��ات الجميع يتحدث��ون عنه ويتداولون مقاطع��ه عبر كافة 

مواقع التواصل االجتماعي. 
»إنت كفو«، هو البرنامج اإلنس��اني الذي س��نتحدث عنه هنا، والذي يعكس 
مدى طيبة اإلنس��ان البحريني، وم��دى تفانيه في خدمة اآلخرين، حتى دون 
مقابل، فجاءت كل حلقاته تعبر عن معدن إنسان هذه الجزيرة الوادعة، وما 

يحمله إنسانها من قيم نبيلة سامية تفوق الخيال. 
إنه على الرغم من تغير الواقع المعاصر، وارتباط اإلنسان بحب األنا، وتقديم 
نفس��ه قبل غيره، وهرولته الحثيثة لتحقيق ذاته ومصلحته الشخصية، فإن 
برنامج »إنت كفو«، ربما هش��م هذه الصورة النمطية لإلنس��ان المعاصر، 

وأثبت بما ال يدع مجال للشك أن المواطن البحريني »غير«. ألنه بكل بساطة 
ق��دم مصلحة اآلخرين على مصلحته، وقدم من العطاء المجاني الكبير لكل 
من شعر أبنه بحاجة ولو كانت تلكم الحاجة قطعة من جسد أو مال أو وقتًا 

أو تضحيات. 
»أن��ت كفو«، صار حديث الس��اعة في كل أرجاء الوط��ن العربي، بل إن هذا 
ق »البحريني« بشكل رائع وحقيقي للغاية، كما  البرنامج الفاخر والمميَّز س��وَّ
أعطى أروع النماذج للبرامج التلفزيونية الهادفة والمؤثرة، فغطى على كل 
المسلسالت والمسابقات والبرامج المختلفة، ألنه دخل تحت جلد كل إنسان 
ز الجميع، فصاروا يتمنون أن يقدموا لآلخرين  محب للخير والعطاء، حتى حفَّ

كل أشكال الدعم والحب والعطاء دون مقابل. 
ولألمانة نقول، لو استمر هذا البرنامج الجميل طيلة أيام العام، فإنه سيجد 
آالف المواطنين البحرينيين الذين يس��تحقون التكريم واالحتفاء بهم، فكل 
إنس��ان بحريني، هو حالة متميزة ومعطاءة ومضحية بشكل وبقالب مغاير 
ع��ن أخيه، وم��ا تلكم النم��اذج ال�15 م��ن المكرمين إال عينة بس��يطة من 
��معة الطيبة. وال يسعنا  مجتمع كله يحب العطاء. فهنئيًا للبحرين هذه السُّ

في الختام سوى أن نقول للشعب البحريني »إنت كفو« وألف كفو.

mohammed@darwishtv.com

@yalai l
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال

اإلنجاز ترجمة 
لتوجهات 
الحكومة 

بتنويع مصادر 
الدخل

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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بعـــد إعالن لجنـــة الخدمات عن 
مناقشة قانون الصحافة والنشر 
الجديد عّبر عدد من النواب عن 
اســـتيائهم بشـــأن القانون والذي 
جـــاء دون مرئيـــات واضحة من 
الســـلطة  مـــن  الشـــأن  أصحـــاب 
الرابعة والجســـم الصحافي في 
البحرين، كمـــا دعوا إلى ضرورة 
مـــع  دراســـته  وإعـــادة  ســـحبه 

أصحاب الشأن والمعنيين به.
وفي هذا الســـياق قالـــت النائب 
زينب عبداألمير إن هذا القانون 
مهم جدًا كونه يتعلق بالحريات 
والحقوق وينظم السلطة الرابعة 
التـــي تعكـــس صـــوت المواطـــن 
ونبـــض الشـــارع وأشـــارت إلـــى 
تجاهل رأي الصحافة ورؤســـاء 
التحرير والكتـــاب ورأي جمعيه 
الصحفيين هو أمر غير مسبوق 

في إقرار التشريعات.
كمـــا دعـــت عبداألميـــر أعضـــاء 
لجنـــه الخدمـــات الجلـــوس مـــع 
أصحاب الشـــأن وأصحاب القلم 
والكلمـــة مـــن رؤســـاء التحريـــر 
والكتـــاب والصحافييـــن وأخـــذ 
مرئيات النـــواب اإلعالميين في 
هذا القانون مبررًة أخذ مرئيات 
قانـــون  إقـــرار  عنـــد  األطبـــاء 
الصحة النفســـية لذا نّوهت إلى 
إعطـــاء أصحـــاب القلم مســـاحة 
فـــي إبـــداء رأيهـــم فـــي قانونهم 

الذي سينّظم مهنتهم.
النائـــب علـــى تواصـــل  وأكـــدت 
عـــدد مـــن الصحافييـــن والذيـــن 
اســـتنكروا إقرار لجنة الخدمات 
بهـــا  المبالـــغ  غرامـــات  إليقـــاع 
للصحافييـــن، فضـــالً  كعقوبـــات 
عـــن تواصـــل عدد مـــن أصحاب 
الحسابات اإلخبارية يستنكرون 
فـــي  الخدمـــات  لجنـــة  فـــرض 
القانـــون تشـــريع يلزمهـــم بفتـــح 
صحيفة إلكترونية فهو ما يعني 
اإلخباريـــة  الحســـابات  إغـــالق 
بعـــد صـــدور القانـــون، وأشـــارت 
الحســـابات  تنظيـــم  عـــدم  إلـــى 

اإلخباريـــة ضمـــن هـــذا القانـــون 
أســـوة بالـــدول المجـــاورة مثـــل 
وأد  هـــو  والســـعودية  الكويـــت 

للكلمة والرأي اآلخر.
وعبـــّرت النائب عـــن وقوفها مع 
زمالئهـــا من النـــواب اإلعالميين 
وأصحاب الســـلطة الرابعة ككل 
وملتزمـــة بتبني جميـــع مرئيات 
الجسم الصحافي حيث سجلت 
بشـــكله  القانـــون  لهـــذا  رفضهـــا 
الحالي والـــذي يقوض الحريات 
ويتعـــارض مع حريـــة الكلمة بما 
الرابعـــة  الســـلطة  عمـــل  يعطـــل 
نبض الشارع وصوت المواطن. 
الغرامـــات  عبـــر  ذلـــك  مبـــررّة 
المنصـــوص عليهـــا في مشـــروع 
القانون مرتفعة جدًا وهي فوق 
والصحافييـــن  الصحـــف  طاقـــة 
فـــي حالـــة تطبيقهـــا. والبـــد من 
أن تكـــون المحاكـــم المدنية هي 
المختصـــة بالنظـــر فـــي القضايا 
المحاكـــم  ال  بالنشـــر  المتعلقـــة 

الجنائية.

والقانـــون الجديـــد البد أن يضم 
ضمانـــات أساســـية الســـتمرارية 
وتطـــوره  اإلعالمـــي  العمـــل 
والحفاظ على حقوق منتســـبي 
الجســـم الصحافي وبما يتوافق 

مع مصالح الوطن العليا.
وأكد نائب رئيس لجنة الشؤون 
واألمـــن  والدفـــاع  الخارجيـــة 
الوطني ســـعادة النائب عيســـى 
قانـــون  ســـحب  “إن  الدوســـري 
الجديـــد  واإلعـــالم  الصحافـــة 
الجلســـة  فـــي  المناقشـــة  مـــن 
تصويبيـــة  خطـــوة  القادمـــة 
الصحيـــح وذلـــك  فـــي االتجـــاه 
بالمرئيـــات  باالعتبـــار  لألخـــذ 
التـــي رفعهـــا الجســـم الصحافي 
بشأن المشـــروع، سواء مرئيات 
جمعية الصحفيين البحرينية أو 
المرئيات التـــي رفعتها الصحف 
مـــع  يتســـق  مـــا  وهـــو  منفـــردًة، 

الهدف الرئيسي من التشريع”.
أن  إلـــى  الدوســـري  وأشـــار 
“الغرامات المنصوص عليها في 

مشـــروع القانـــون هـــي غرامات 
مرتفعـــة جـــدًا، وقد تكـــون فوق 
والصحافييـــن  الصحـــف  طاقـــة 
فـــي حالـــة تطبيقهـــا دون األخذ 
بعين االعتبار فـــي الوقائع التي 
تتماشـــى  نصـــوص  تســـتوجب 
معاهـــا، باإلضافـــة لوجـــود مواد 
الصحيفـــة  إيقـــاف  مـــن  تمكـــن 
عـــن الصدور لمـــدة محددة، هي 
نصـــوص ال تتســـق مـــع األهمية 
الفعليـــة لتلـــك الصحـــف وللدور 

التي تلعبه بشكل يومي”.
العديـــد  “إن  الدوســـري  وقـــال 
لطـــرح  تحتـــاج  النصـــوص  مـــن 
بمرئيـــات  واألخـــذ  ومراجعـــة 
الصحافة والصحافيين للتوصل 
إلـــى توافـــق يـــؤدي الغـــرض من 
التشـــريع، وهو الســـبب الرئيس 
الـــذي وصلنا من أجلـــه للمجلس 
بـــأن نكـــون صـــوت الجميع دون 

تجاهل”.
وشـــّدد النائـــب ممـــدوح الصالح 
علـــى تأييد لقرار ســـحب قانون 

الصحافة لمزيد من المشـــاورات 
مـــع الجهـــات ذات الصلـــة، ودعا 
الصالح إلى الجلوس والحديث 
والمناقشـــة مـــع رؤســـاء تحرير 
جميـــع صحف البحرين إلرســـاء 
مالحظاتهـــم وأبـــرز نقاطهم عن 

القانون والعمل عليها.
وتحـــدث الصالـــح عـــن دعوتـــه 
ألصحـــاب الحســـابات اإلخبارية 
في منصات التواصل االجتماعي 
الرمضانـــي  لمجلســـه  للتوجـــه 
وذلك لتنـــاول أبـــرز المالحظات 
التـــي  والتعديـــالت  والمطالـــب 
يرغبـــون بالوقـــوف عليهـــا فـــي 

قانون الصحافة الجديد.
وأّيـــد النائـــب عمـــار آل عبـــاس 
القانـــون وإعـــادة  قـــرار ســـحب 
النظـــر فيـــه مـــن قبـــل أصحـــاب 
والجســـم  الرابعـــة  الســـلطة 
الصحافـــي فـــي البحريـــن، وعّبر 
عن اســـتيائه خصوصًا حول بند 
الغرامـــات التي فاقـــت مجموع 
مرتب الصحافي فقد استشـــهد 

النائـــب بمرتـــب صحافـــي يصل 
إلـــى 350 دينـــارًا مقابـــل غرامة 
نّصهـــا القانـــون وصلـــت إلـــى 3 
آالف دينـــار، واعتبـــر هـــذا األمر 

بالخطير والغير مقبول.
وأشـــار النائب إلى وجود مضّرة 
للعامليـــن فـــي الســـلطة الرابعـــة 
والجســـم الصحافـــي فـــي حـــال 
إقـــرار القانون بصورتـــه الحالية 
الشـــأن  العـــودة ألصحـــاب  دون 
والبت  والمختصين ومناقشـــته 
فيـــه، وأكد على رفضـــه للقانون 
فـــي حـــال التقـــدم به للمناقشـــة 
في النـــواب إذا تم على صورته 

الحالية.
ومن جانبه، قال النائب عبدهللا 
األفضـــل  مـــن  إنـــه  الدوســـري 
القانـــون،  هـــذا  دراســـة  إعـــادة 
مـــع الضـــرورة باألخـــذ بمرئيات 
أصحـــاب  وكل  الصحافييـــن 
الشـــأن وذلـــك لضمـــان حرياتهم 
وحقوقهم باإلضافة إلى إرســـاء 

قانون سليم ينظم مهنتهم.
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نّواب مستاؤون من قانون الصحافة الجديد ويؤيدون سحبه للدراسة مع أصحاب الشأن

بسم هللا الرحمن الرحيم

تتقدم
أسرة دار »                  «
بخالص التعازي والمواساة 

إلى الزميل

عاصم الكوهجي
في وفاة المغفور لها بإذن هللا

أم زوجته
سائلين هللا عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع 

رحمته وأن يسكنها الفردوس األعلى وأن يلهم 

أهلها وذويها الصبر والسلوان

“الضباط” يجمع 500 شخص في “القرقاعون”

تـــطـــعـــيـــم “فــــالــــنــــيــــفــــا” آمــــــــن وفــــاعــــل

بمشاركة أبناء وعوائل شهداء الواجب

متوافر في عدد من المراكز ويؤخذ مباشرة دون موعد... القحطاني:

بمشـــاركة أبنـــاء وعوائـــل شـــهداء 
األطفـــال  مـــن  وعـــدد  الواجـــب، 
المؤسســـة  برعايـــة  المشـــمولين 
االنســـانية،  لألعمـــال  الملكيـــة 
وبحضور جمهور غفير من أعضاء 
النادي وأبنائهم بلغ ما يقارب 500 
شـــخص، أقـــام نادي ضبـــاط األمن 
العام بالســـاحة الخارجيـــة فعالية 
“القرقاعـــون”، والتـــي تأتـــي ضمن 
إطار تطبيق بعض مـــن المبادرات 
التـــي وردت في الخطـــة الوطنية 

لتعزيز االنتماء الوطني وترســـيخ 
قيم المواطنة للحفاظ على التراث 

البحريني والهوية الوطنية.
علـــى  الفعاليـــة  اشـــتملت  وقـــد 

مســـابقات وجوائز لألطفال قدمها 
اإلعالمي ناصر السعدون، وفقرات 
متنوعة بمشـــاركة الفرقة الشعبية 
والفريســـة والـــوداع، والعديد من 
األركان التراثية والترفيهية، كركن 
الحصـــاالت،  وتلويـــن  التصويـــر 
وركن المأكوالت الشـــعبية، ورسم 
األطفـــال، ومجلـــة وطنـــي، ودكان 
الهدايـــا، وتوزيـــع القرقاعون على 
جميـــع األطفـــال المشـــاركين فـــي 

الفعالية.

أكـــد استشـــاري األمـــراض المعديـــة بالمستشـــفى 
للتصـــدي  الوطنـــي  الفريـــق  عضـــو  العســـكري 
لفيـــروس كورونـــا )كوفيـــد - 19( المقـــدم طبيـــب 
تطعيـــم  وفاعليـــة  مأمونيـــة  القحطانـــي  منـــاف 
كورونـــا  لفيـــروس  المضـــاد  الفرنســـي  “فالنيفـــا” 
“فالنيفـــا”  شـــركة  تنتجـــه  والـــذي  )كوفيـــد19-( 
وإنتـــاج  تطويـــر  فـــي  المتخصصـــة  األوروبيـــة 
تطعيمات لألمراض المعدية، حيث وافقت الهيئة 
الوطنيـــة لتنظيم المهن والخدمـــات الصحية على 
االستخدام الطارئ له، وأجازت الوكالة التنظيمية 
لألدوية ومنتجـــات الرعاية الصحيـــة في المملكة 
المتحـــدة )MHRA( اســـتخدامه مؤخًرا، وذلك بعد 

استيفائه معايير السالمة والجودة والفاعلية.
وأشار القحطاني إلى أن التطعيم بشكل عام يقلل 
مـــن نســـبة نقـــل الفيـــروس لآلخريـــن مقارنـــة بغير 
المطّعميـــن، وُيســـهم في زيـــادة المناعـــة وتخفيف 
شـــدة األعـــراض عنـــد اإلصابـــة بالفيـــروس أو أي 

متحـــور منـــه، مضيًفـــا أن الدراســـات األوليـــة التي 
تـــم إجراؤهـــا على التطعيم تشـــير إلـــى أن تطعيم 
“فالنيفا” وغيره من التطعيمات األخرى تســـهم في 

تقليل أعراض الفيروس التي قد تستمر عند بعض 
الحاالت لفترات طويلة بعد التعافي من الفيروس.
وأوضـــح القحطانـــي أنه يمكـــن للمؤهلين من غير 
المتطعميـــن أخـــذ جرعتيـــن مـــن تطعيـــم “فالنيفا” 
حيـــث تعطـــى الجرعة الثانية بعـــد مضي 28 يوًما 
مـــن تلقـــي الجرعـــة األولـــى، أمـــا الحاصلـــون على 
جرعتيـــن أو أكثـــر مـــن أحـــد التطعيمـــات التاليـــة، 
تطعيم فالنيفـــا، تطعيم ســـينوفارم، تطعيم فايزر 
-اســـترازنيكا،  كوفيشـــيلد  وتطعيـــم  بيوتنيـــك،   –
فيمكنهـــم أخـــذ تطعيـــم “فالنيفا” كجرعة منشـــطة 

بحسب البروتوكول الموضوع لكل فئة.
وأشـــار القحطانـــي إلـــى أنـــه يمكـــن االطـــالع على 
تطعيـــم  توفـــر  التـــي  الصحيـــة  المراكـــز  قائمـــة 
“فالنيفـــا” والبروتوكـــول الخـــاص بالجرعة األولى 
والثانية والجرعة المنشـــطة منـــه من خالل زيارة 
https:// الموقع اإللكترونـــي التابع لوزارة الصحة

.healthalert.gov.bh
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للتواصل: 17111483

سمو الشيخ ناصر بن حمد ومشاريع تثري المناخ العلمي والفكري
إن اهتمـــام ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمـــد آل خليفة ممثل ســـيدي جاللة 
الملك لألعمال اإلنســـانية وشـــؤون الشباب، بالشـــباب البحريني ودعمه 
لهم، اســـترعى انتباه الكثير من الدول، وألقى بإشعاع تأثيره على جيلنا 
الحاضـــر علـــى اعتبـــار أن الشـــباب كتلة فاعلـــة ذات ســـمات مميزة وهم 
همـــزة الوصـــل اجتماعيا وتاريخيـــا، وكذلك هم لحظـــة الوصل والفصل 
فـــي تقـــدم المجتمعـــات، ويكفـــي التأمـــل الســـريع للداللة التـــي تظهرها 
األرقـــام اإلحصائيـــة ألعمار الفئـــات العمرية في أي مجتمـــع كان، ومدى 

بروز الشباب في األفق المعاصر.
لقـــد رســـم ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمـــد االســـتراتيجيات التـــي تنهض 
بالشـــباب البحريني، وتغرس في نفوســـهم الفضول الفكـــري والمعرفي، 
فهـــو الخطوة األولـــى نحو الفكر العلمي وروح البحـــث، والبحث العلمي 
ليس عمال روتينيا، بل عمال يتطلب حماسة وفكرا ناقدا وإيمانا بفائدته 

النهائية وباستمراره.
يقـــول باســـتور “مـــن شـــروط العمل العلمـــي الجيـــد: الصمت والســـالم”، 
وهكذا أعطى سمو الشيخ ناصر بن حمد كل التشجيع والفرص المتاحة 

للشـــباب البحرينـــي للتفكير بهدوء، ومنحهم الثقة لالبتكار واالكتشـــاف 
وتبـــادل اآلراء ووجهات النظر، عبر مختلف المشـــاريع، والتي منها على 
ســـبيل المثال ال الحصر جائزة ناصر بن حمد لالبتكار العســـكري الرامية 
إلـــى تحفيـــز اإلبـــداع الفكـــري وتطويـــع المهارات وإبـــراز الطاقـــات لدى 
منســـوبي قوة دفاع البحرين البواســـل، ومشـــروع “بادر” الذي قال عنه 
ســـموه إنه يعتبر نموذجا لتحفيز الشـــباب على اإلبـــداع واالبتكار وفعل 
الخيـــر وإبراز معدنهم في مجـــال اهتماماتهم باعتبارها مدخال للنهوض 
بالقطاعـــات المختلفـــة، وغيرها من المشـــاريع التي تثـــري المناخ العلمي 
والفكـــري في وطننا العزيز بقيادة ســـيدي جاللة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفة عاهل البالد المفدى حفظه هللا ورعاه، الذي يعد شباب مملكة 
البحرين ركيزة أساسية في خطط التطوير والنماء والبناء وهم الثروة 
الحقيقية وكل اآلمال معقودة عليهم حاضرا ومستقبال، ودعم الحكومة 
برئاســـة ســـيدي صاحب السمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه هللا ورعاه، بمختلف المشـــاريع 

والبرامج المخصصة للشباب.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

ســـبق وأن تحدثـــت عـــن تأثيـــر اإلشـــاعات اإللكترونيـــة التـــي يتـــم 
تناقلهـــا وتداولهـــا عبر وســـائل التواصـــل االجتماعي علـــى المجتمع، 
وكيـــف يمكنهـــا التأثيـــر على األفـــراد باختـــالف مســـتوياتهم الفكرية 
والعمرية، بل وفي كثير من األحيان يعمل اإلعالم الجديد من خالل 
مســـتخدميه على المســـاهمة في ســـرعة نقـــل هذه اإلشـــاعة، كما أنه 
يعمـــل على إقنـــاع المجتمـــع بصحة هذه اإلشـــاعة من خـــالل تداول 
الصور المفبركة والتسجيالت الصوتية وغيرها من مواد إعالمية من 
قبـــل أفراد عاديين، لكنهـــم يدعون أنهم محللون وناقدون محترفون 
وأصحاب رأي في هذا الفضاء اإللكتروني وعالم “السوشال ميديا”.

كلنا يعلم أن اإلشاعة عدو الوطن، فهناك الكثير من البيئات الحاضنة 
لإلشـــاعة فـــي مجتمعاتنـــا والتـــي هدفها عدم اســـتقرار البلـــد، فمنهم 
من يقوم على تغيير الحقائق لالعتداء على أشـــخاص أو مؤسســـات 
حكوميـــة أو خاصـــة أو حتـــى على مســـتوى القيـــم المجتمعية، وفي 

النهاية تأتي النتيجة بأن يكون الهدف من تلك اإلشاعة قلب الحقائق 
وتغييـــر شـــكل الواقع على غيـــر ما نراه، وأنها تهـــدف أيضًا من خالل 

أسلوبها وشكلها الجديد إلى مشاغلة مشاعر اآلخرين.
كل مـــا يهمنـــا في هذا الشـــأن هـــو أن نكـــون حذرين فـــي التعامل مع 
مختلـــف الوســـائل والمنصات اإلعالميـــة، بأن ال نكون أحـــد المصادر 
الرئيسية في إطالق اإلشاعة أو المساهمة في انتشارها، أو أن نكون 
مـــن مؤيديهـــا، فهناك ثوابت في حياتنا ال تتغيـــر تجاه الوطن وتجاه 
اإلنسان والدين والعمل، يجب أن نلتزم بها من مبدأ حبنا لهذا الوطن 

وحبنا لجميع من يعيش على كامل تراب هذا الوطن.
وأخيـــرًا يجـــب علـــى الجميـــع الحذر مـــن تـــداول مثل هذه الرســـائل 
والمعلومات المغلوطة وعدم نشرها لكي ال نكون جزًءا من اإلشاعة، 
فالمواطنـــة الصالحة تتطلب منا أن نكون إيجابيين ال ســـلبيين تجاه 

الوطن، وتجاه من نتعامل معهم في حياتنا اليومية.

د. خالد زايد

اإلشاعات اإللكترونية

تســـعى البحريـــن ممثلة بوزارة الداخلية إلى تطويـــر وزيادة جاهزية 
الدفـــاع المدني ألهميتـــه األمنيـــة والدفاعية واالجتماعيـــة، ولتعزيز 
الســـالمة العامة للمواطنين والمقيمين، ويتميز منتســـبو هذه اإلدارة 
باحترافيـــة في أداء واجباتهم وحماية الممتلكات واألرواح، والقدرة 
علـــى التعامـــل األمثـــل مـــع حـــاالت الطـــوارئ ضـــد جميـــع األخطـــار، 
واالستعداد الفاعل لالستجابة عند حدوثها، وذلك وفق استراتيجية 
وطنية بالمشاركة مع مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني.
وتعمـــل إدارة الدفـــاع المدنـــي علـــى نشـــر ثقافـــة الدفـــاع المدني في 
المجتمع البحريني وتعزيز دور المؤسســـات واألفراد في دعم جهود 
وقـــدرات إدارة الدفـــاع المدنـــي لتأديـــة مهماتهـــا على الوجـــه األمثل 
بالحفاظ على سالمة البالد وأبنائها، وُيمثل تفاعل المواطنين الركيزة 
األساســـية لتحقيق أهدافها وأداء مهماتها الوطنية، وهذه المشـــاركة 
تتطلب نشـــر ثقافة الســـالمة للوقاية من أخطار الحوادث ومسبباتها 

وكيفية مواجهتها.
وتتطلـــب الوقاية من الحوادث وأخطارها دعم جهود الدفاع المدني 
والتـــزام المواطن بإرشـــادات الســـالمة العامة في بيتـــه ومكان عمله 
وفي أية منشـــأة قد يتواجد فيها، وبقيامه باإلبالغ عن أية مخالفات 

الشـــتراطات الســـالمة في المنشـــآت واتباع تعليمـــات الدفاع المدني 
في إزالة تلك المخالفات التي تهدد الســـالمة، وبامتالكه الحد األدنى 
من المعرفة باإلجـــراءات الوقائية التي تحُول دون وقوع الحوادث. 
إن نشر ثقافة السالمة بين المواطنين تساهم في خلق بيئة آمنة من 
المخاطـــر المختلفة بتعزيز التدابير الوقائية للحماية المدنية وتعزيز 
العمـــل الميدانـــي إلدارة الدفاع المدني، وتعتبـــر إدارة الدفاع المدني 
من األجهزة المهمة في الدولة، إذ تشـــكل درًعا حامًيا للبالد وشـــعبها 
ومنقًذا له من أي حادٍث طارئ ســـواء في أوقات الحروب أو الِســـلم، 
ومهمتهـــا األولـــى تكمـــن فـــي التقليل من األضـــرار في حالـــة حدوث 
الكـــوارث، وتعمل جاهدة على عدم حدوثها بنشـــر الوعي المجتمعي 

بكيفية التعامل مع الكوارث واألزمات.
ال يمكـــن ألي مجتمـــع أن يســـتغني عـــن هـــذه اإلدارة، بـــل إن الحاجة 
تتزايد لها لما تقدمه من دور مجتمعي بالغ األهمية بمختلف األوقات 
وفـــي مجـــاالت كثيرة كالحرائق واإلســـعافات والفيضانـــات والزالزل 
وبإجـــالء المدنيين أثناء الحروب وبما تملكـــه من كوادر متخصصة، 
والعمل على تطويرها ودعمها بأحدث التقنيات والمستجدات ُيساهم 

في تعزيز دورها وأداء مهماتها بشكل أفضل.

عبدعلي الغسرة

الدور المجتمعي للدفاع المدني

انتشار السجائر اإللكترونية
رغـــم مـــا يعرفه الجميـــع عن األضـــرار الصحيـــة للتدخيـــن، إال أن 
الكثيريـــن يتجاهلونها أو ال يكترثون لها لمبررات عدة منها غياب 
الخطر الواضح واآلني على صحتهم، ومقارنات مع أناس آخرين 
لـــم يـــوِد التدخيـــن بحياتهم، ورغـــم التحذيـــرات المفروضة أيضًا 
والتي تلتزم بها شـــركات صناعة الســـجائر إال أن أعداد المدخنين 

في تزايد مستمر.
وتأتـــي الســـجائر اإللكترونية هـــذه األيام لتزيد أعـــداد المدخنين 
بشـــكل كبيـــر وملحوظ، فيـــكاد ال يخلو بيت من مدخن للســـجائر 
اإللكترونيـــة، عازين تدخينهم ألســـباب مختلفة منها أن التدخين 
ليس إدمانًا لعدم استمرارهم فيه بشكل يومي، وآخرون يبررون 
تدخينهم السجائر اإللكترونية بأنه أقل خطر من السجائر العادية 
حســـب قناعاتهـــم، أو ألنـــه بروائـــح ونكهـــات زكيـــة، أو أنـــه بديل 
أفضل عن تدخين السجائر العادية أو طريقة من طرق محاوالت 
اإلقـــالع التـــي ينتهجونهـــا بعيـــدًا عن الطـــرق القديمـــة مثل علكة 

النيكوتين وما شابه.
المشـــكلة أن الســـجائر اإللكترونيـــة روج لهـــا بداية علـــى أنها أقل 
ضـــررًا مـــن الســـجائر العاديـــة، وهـــو مـــا دفـــع الكثيرين إلـــى بدء 
التدخين وهم في األصل لم يكونوا من المدخنين، حتى انتشرت 
السجائر اإللكترونية بشكل رهيب بين أوساط الشباب، خصوصا 
الفتيات، وهو ما كان غريبًا جدًا في السابق أن ترى فتاة مدخنة، 
إلـــى درجـــة أن الســـجائر اإللكترونية أصبحت اليـــوم هدايا تهدى 
بينهـــن، ويربطنهـــا بالموضـــة، أو الترويـــح عـــن النفـــس، أو كســـر 
الروتيـــن، وما شـــاكل من مبـــررات باتت خطيرة جـــدًا على صحة 
الشباب، ما يجعل الحاجة ماسة إلى محاربة هذا الخطر الجديد، 

والذي تعدى مرحلة االنتشار إلى اإلضرار بالشباب.

dr.ali.saegh@gmail.com

د. علي الصايغ

الصحة وما أدراك ما الصحة
احتفلـــت المملكـــة بجانب دول العالـــم بيوم الصحـــة العالمي، مع 
التأكيد على أن هذه المناســـبة الصحيـــة العالمية التي احتفل بها 
أول مـــرة عام 1950 ليســـت كباقي المناســـبات المختلفة األخرى 
التي يقام لها يوم ســـنوي، فهذه مناســـبة مهمـــة جدا كونها تتعلق 
مباشـــرة بحياة اإلنسان ومســـتقبل األمم والشـــعوب، وباعتبارها 
أيضـــا تركز علـــى المجاالت الصحيـــة التي تحظـــى باألولوية في 
ســـلم منظمة الصحة العالمية، والتي بدورها تســـعى جاهدة لنشر 
الوعـــي الصحي بين شـــعوب األرض قاطبة من خالل الشـــعارات 
التـــي ترفـــع ســـنويا وتركـــز علـــى قضايـــا صحيـــة بالغـــة األهمية، 
كالشـــعار الـــذي رفع هـــذا العام “كوكبنـــا صحتنا”، والـــذي تتقيد به 

جميع الدول األعضاء في منظمة الصحة العالمية.
لهـــذا نقـــول، الصحة ومـــا أدراك ما الصحة، هي تـــاج على رؤوس 
األصحـــاء ال يعـــرف قيمتهـــا وقدرها وأهميتهـــا إال المرضى وأهل 
البـــالء، فالصحـــة إذا وجـــدت غفـــل عنهـــا الكثيـــر من البشـــر، ولم 
يهتمـــوا بتفاصيلهـــا الدقيقـــة، وفـــي حـــال فقدها بحثـــوا عنها في 
جميع المشافي الحكومية واألخرى الخاصة وفي كل مكان داخل 
وخـــارج البالد، وصرفو عليها “حلهم وحاللهم” من أجل الحصول 
علـــى هذه النعمـــة الفضيلة والتمتـــع بها، ومقابل ذلـــك فإن عبارة 

الوقاية خير من العالج تأتي في السياق نفسه.
علـــى أيـــة حال ال يســـعنا هنـــا إال أن ننتهز هذه المناســـبة العالمية 
لنتوجـــه بتقديم التهنئة القلبية والشـــكر الجزيل والتقدير الكامل 
والعرفـــان الحقيقي إلى جميع الكـــوادر الطبية والصحية والفنية 
واإلداريـــة فـــي القطاع الصحـــي الحكومي علـــى وجه الخصوص 
علـــى كل مـــا بذلوه ويبذلونه من تضحيات جســـام وأعمال جليلة 
وجهـــود صحيـــة مخلصـــة وجبـــارة أثنـــاء وقبـــل وبعـــد تداعيات 
التصدي لجائحة العصر “”كوفيد 19”، واالســـتماتة باحتوائها بكل 
صالبـــة وقـــوة وإرادة وعزم وإصرار، والتـــي كانت التحدي األكبر 
الـــذي خاضه أولئـــك األبطال في المياديـــن الصحية المختلفة كل 
حســـب موقعـــه الوظيفي، وذلك وســـط ظـــروف قاســـية ومريرة 
وســـاعات عمل مرهقة وشـــاقة وطويلة بعيدا عن أفراد أســـرهم، 
مـــع ذلك تخليهم حتى عـــن التزاماتهم الشـــخصية الضرورية من 

أجل خدمة البحرين وشعبها. وعساكم عالقوة.

a.aziz.aljowder@gmail.com

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

للتواصل: 17111483

سمو الشيخ ناصر بن حمد ومشاريع تثري المناخ العلمي والفكري
إن اهتمـــام ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمـــد آل خليفة ممثل ســـيدي جاللة 
الملك لألعمال اإلنســـانية وشـــؤون الشباب، بالشـــباب البحريني ودعمه 
لهم، اســـترعى انتباه الكثير من الدول، وألقى بإشعاع تأثيره على جيلنا 
الحاضـــر علـــى اعتبـــار أن الشـــباب كتلة فاعلـــة ذات ســـمات مميزة وهم 
همـــزة الوصـــل اجتماعيا وتاريخيـــا، وكذلك هم لحظـــة الوصل والفصل 
فـــي تقـــدم المجتمعـــات، ويكفـــي التأمـــل الســـريع للداللة التـــي تظهرها 
األرقـــام اإلحصائيـــة ألعمار الفئـــات العمرية في أي مجتمـــع كان، ومدى 

بروز الشباب في األفق المعاصر.
لقـــد رســـم ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمـــد االســـتراتيجيات التـــي تنهض 
بالشـــباب البحريني، وتغرس في نفوســـهم الفضول الفكـــري والمعرفي، 
فهـــو الخطوة األولـــى نحو الفكر العلمي وروح البحـــث، والبحث العلمي 
ليس عمال روتينيا، بل عمال يتطلب حماسة وفكرا ناقدا وإيمانا بفائدته 

النهائية وباستمراره.
يقـــول باســـتور “مـــن شـــروط العمل العلمـــي الجيـــد: الصمت والســـالم”، 
وهكذا أعطى سمو الشيخ ناصر بن حمد كل التشجيع والفرص المتاحة 

للشـــباب البحرينـــي للتفكير بهدوء، ومنحهم الثقة لالبتكار واالكتشـــاف 
وتبـــادل اآلراء ووجهات النظر، عبر مختلف المشـــاريع، والتي منها على 
ســـبيل المثال ال الحصر جائزة ناصر بن حمد لالبتكار العســـكري الرامية 
إلـــى تحفيـــز اإلبـــداع الفكـــري وتطويـــع المهارات وإبـــراز الطاقـــات لدى 
منســـوبي قوة دفاع البحرين البواســـل، ومشـــروع “بادر” الذي قال عنه 
ســـموه إنه يعتبر نموذجا لتحفيز الشـــباب على اإلبـــداع واالبتكار وفعل 
الخيـــر وإبراز معدنهم في مجـــال اهتماماتهم باعتبارها مدخال للنهوض 
بالقطاعـــات المختلفـــة، وغيرها من المشـــاريع التي تثـــري المناخ العلمي 
والفكـــري في وطننا العزيز بقيادة ســـيدي جاللة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفة عاهل البالد المفدى حفظه هللا ورعاه، الذي يعد شباب مملكة 
البحرين ركيزة أساسية في خطط التطوير والنماء والبناء وهم الثروة 
الحقيقية وكل اآلمال معقودة عليهم حاضرا ومستقبال، ودعم الحكومة 
برئاســـة ســـيدي صاحب السمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه هللا ورعاه، بمختلف المشـــاريع 

والبرامج المخصصة للشباب.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

ســـبق وأن تحدثـــت عـــن تأثيـــر اإلشـــاعات اإللكترونيـــة التـــي يتـــم 
تناقلهـــا وتداولهـــا عبر وســـائل التواصـــل االجتماعي علـــى المجتمع، 
وكيـــف يمكنهـــا التأثيـــر على األفـــراد باختـــالف مســـتوياتهم الفكرية 
والعمرية، بل وفي كثير من األحيان يعمل اإلعالم الجديد من خالل 
مســـتخدميه على المســـاهمة في ســـرعة نقـــل هذه اإلشـــاعة، كما أنه 
يعمـــل على إقنـــاع المجتمـــع بصحة هذه اإلشـــاعة من خـــالل تداول 
الصور المفبركة والتسجيالت الصوتية وغيرها من مواد إعالمية من 
قبـــل أفراد عاديين، لكنهـــم يدعون أنهم محللون وناقدون محترفون 
وأصحاب رأي في هذا الفضاء اإللكتروني وعالم “السوشال ميديا”.

كلنا يعلم أن اإلشاعة عدو الوطن، فهناك الكثير من البيئات الحاضنة 
لإلشـــاعة فـــي مجتمعاتنـــا والتـــي هدفها عدم اســـتقرار البلـــد، فمنهم 
من يقوم على تغيير الحقائق لالعتداء على أشـــخاص أو مؤسســـات 
حكوميـــة أو خاصـــة أو حتـــى على مســـتوى القيـــم المجتمعية، وفي 

النهاية تأتي النتيجة بأن يكون الهدف من تلك اإلشاعة قلب الحقائق 
وتغييـــر شـــكل الواقع على غيـــر ما نراه، وأنها تهـــدف أيضًا من خالل 

أسلوبها وشكلها الجديد إلى مشاغلة مشاعر اآلخرين.
كل مـــا يهمنـــا في هذا الشـــأن هـــو أن نكـــون حذرين فـــي التعامل مع 
مختلـــف الوســـائل والمنصات اإلعالميـــة، بأن ال نكون أحـــد المصادر 
الرئيسية في إطالق اإلشاعة أو المساهمة في انتشارها، أو أن نكون 
مـــن مؤيديهـــا، فهناك ثوابت في حياتنا ال تتغيـــر تجاه الوطن وتجاه 
اإلنسان والدين والعمل، يجب أن نلتزم بها من مبدأ حبنا لهذا الوطن 

وحبنا لجميع من يعيش على كامل تراب هذا الوطن.
وأخيـــرًا يجـــب علـــى الجميـــع الحذر مـــن تـــداول مثل هذه الرســـائل 
والمعلومات المغلوطة وعدم نشرها لكي ال نكون جزًءا من اإلشاعة، 
فالمواطنـــة الصالحة تتطلب منا أن نكون إيجابيين ال ســـلبيين تجاه 

الوطن، وتجاه من نتعامل معهم في حياتنا اليومية.

د. خالد زايد

اإلشاعات اإللكترونية

تســـعى البحريـــن ممثلة بوزارة الداخلية إلى تطويـــر وزيادة جاهزية 
الدفـــاع المدني ألهميتـــه األمنيـــة والدفاعية واالجتماعيـــة، ولتعزيز 
الســـالمة العامة للمواطنين والمقيمين، ويتميز منتســـبو هذه اإلدارة 
باحترافيـــة في أداء واجباتهم وحماية الممتلكات واألرواح، والقدرة 
علـــى التعامـــل األمثـــل مـــع حـــاالت الطـــوارئ ضـــد جميـــع األخطـــار، 
واالستعداد الفاعل لالستجابة عند حدوثها، وذلك وفق استراتيجية 
وطنية بالمشاركة مع مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني.
وتعمـــل إدارة الدفـــاع المدنـــي علـــى نشـــر ثقافـــة الدفـــاع المدني في 
المجتمع البحريني وتعزيز دور المؤسســـات واألفراد في دعم جهود 
وقـــدرات إدارة الدفـــاع المدنـــي لتأديـــة مهماتهـــا على الوجـــه األمثل 
بالحفاظ على سالمة البالد وأبنائها، وُيمثل تفاعل المواطنين الركيزة 
األساســـية لتحقيق أهدافها وأداء مهماتها الوطنية، وهذه المشـــاركة 
تتطلب نشـــر ثقافة الســـالمة للوقاية من أخطار الحوادث ومسبباتها 

وكيفية مواجهتها.
وتتطلـــب الوقاية من الحوادث وأخطارها دعم جهود الدفاع المدني 
والتـــزام المواطن بإرشـــادات الســـالمة العامة في بيتـــه ومكان عمله 
وفي أية منشـــأة قد يتواجد فيها، وبقيامه باإلبالغ عن أية مخالفات 

الشـــتراطات الســـالمة في المنشـــآت واتباع تعليمـــات الدفاع المدني 
في إزالة تلك المخالفات التي تهدد الســـالمة، وبامتالكه الحد األدنى 
من المعرفة باإلجـــراءات الوقائية التي تحُول دون وقوع الحوادث. 
إن نشر ثقافة السالمة بين المواطنين تساهم في خلق بيئة آمنة من 
المخاطـــر المختلفة بتعزيز التدابير الوقائية للحماية المدنية وتعزيز 
العمـــل الميدانـــي إلدارة الدفاع المدني، وتعتبـــر إدارة الدفاع المدني 
من األجهزة المهمة في الدولة، إذ تشـــكل درًعا حامًيا للبالد وشـــعبها 
ومنقًذا له من أي حادٍث طارئ ســـواء في أوقات الحروب أو الِســـلم، 
ومهمتهـــا األولـــى تكمـــن فـــي التقليل من األضـــرار في حالـــة حدوث 
الكـــوارث، وتعمل جاهدة على عدم حدوثها بنشـــر الوعي المجتمعي 

بكيفية التعامل مع الكوارث واألزمات.
ال يمكـــن ألي مجتمـــع أن يســـتغني عـــن هـــذه اإلدارة، بـــل إن الحاجة 
تتزايد لها لما تقدمه من دور مجتمعي بالغ األهمية بمختلف األوقات 
وفـــي مجـــاالت كثيرة كالحرائق واإلســـعافات والفيضانـــات والزالزل 
وبإجـــالء المدنيين أثناء الحروب وبما تملكـــه من كوادر متخصصة، 
والعمل على تطويرها ودعمها بأحدث التقنيات والمستجدات ُيساهم 

في تعزيز دورها وأداء مهماتها بشكل أفضل.

عبدعلي الغسرة

الدور المجتمعي للدفاع المدني

انتشار السجائر اإللكترونية
رغـــم مـــا يعرفه الجميـــع عن األضـــرار الصحيـــة للتدخيـــن، إال أن 
الكثيريـــن يتجاهلونها أو ال يكترثون لها لمبررات عدة منها غياب 
الخطر الواضح واآلني على صحتهم، ومقارنات مع أناس آخرين 
لـــم يـــوِد التدخيـــن بحياتهم، ورغـــم التحذيـــرات المفروضة أيضًا 
والتي تلتزم بها شـــركات صناعة الســـجائر إال أن أعداد المدخنين 

في تزايد مستمر.
وتأتـــي الســـجائر اإللكترونية هـــذه األيام لتزيد أعـــداد المدخنين 
بشـــكل كبيـــر وملحوظ، فيـــكاد ال يخلو بيت من مدخن للســـجائر 
اإللكترونيـــة، عازين تدخينهم ألســـباب مختلفة منها أن التدخين 
ليس إدمانًا لعدم استمرارهم فيه بشكل يومي، وآخرون يبررون 
تدخينهم السجائر اإللكترونية بأنه أقل خطر من السجائر العادية 
حســـب قناعاتهـــم، أو ألنـــه بروائـــح ونكهـــات زكيـــة، أو أنـــه بديل 
أفضل عن تدخين السجائر العادية أو طريقة من طرق محاوالت 
اإلقـــالع التـــي ينتهجونهـــا بعيـــدًا عن الطـــرق القديمـــة مثل علكة 

النيكوتين وما شابه.
المشـــكلة أن الســـجائر اإللكترونيـــة روج لهـــا بداية علـــى أنها أقل 
ضـــررًا مـــن الســـجائر العاديـــة، وهـــو مـــا دفـــع الكثيرين إلـــى بدء 
التدخين وهم في األصل لم يكونوا من المدخنين، حتى انتشرت 
السجائر اإللكترونية بشكل رهيب بين أوساط الشباب، خصوصا 
الفتيات، وهو ما كان غريبًا جدًا في السابق أن ترى فتاة مدخنة، 
إلـــى درجـــة أن الســـجائر اإللكترونية أصبحت اليـــوم هدايا تهدى 
بينهـــن، ويربطنهـــا بالموضـــة، أو الترويـــح عـــن النفـــس، أو كســـر 
الروتيـــن، وما شـــاكل من مبـــررات باتت خطيرة جـــدًا على صحة 
الشباب، ما يجعل الحاجة ماسة إلى محاربة هذا الخطر الجديد، 

والذي تعدى مرحلة االنتشار إلى اإلضرار بالشباب.

dr.ali.saegh@gmail.com

د. علي الصايغ

الصحة وما أدراك ما الصحة
احتفلـــت المملكـــة بجانب دول العالـــم بيوم الصحـــة العالمي، مع 
التأكيد على أن هذه المناســـبة الصحيـــة العالمية التي احتفل بها 
أول مـــرة عام 1950 ليســـت كباقي المناســـبات المختلفة األخرى 
التي يقام لها يوم ســـنوي، فهذه مناســـبة مهمـــة جدا كونها تتعلق 
مباشـــرة بحياة اإلنسان ومســـتقبل األمم والشـــعوب، وباعتبارها 
أيضـــا تركز علـــى المجاالت الصحيـــة التي تحظـــى باألولوية في 
ســـلم منظمة الصحة العالمية، والتي بدورها تســـعى جاهدة لنشر 
الوعـــي الصحي بين شـــعوب األرض قاطبة من خالل الشـــعارات 
التـــي ترفـــع ســـنويا وتركـــز علـــى قضايـــا صحيـــة بالغـــة األهمية، 
كالشـــعار الـــذي رفع هـــذا العام “كوكبنـــا صحتنا”، والـــذي تتقيد به 

جميع الدول األعضاء في منظمة الصحة العالمية.
لهـــذا نقـــول، الصحة ومـــا أدراك ما الصحة، هي تـــاج على رؤوس 
األصحـــاء ال يعـــرف قيمتهـــا وقدرها وأهميتهـــا إال المرضى وأهل 
البـــالء، فالصحـــة إذا وجـــدت غفـــل عنهـــا الكثيـــر من البشـــر، ولم 
يهتمـــوا بتفاصيلهـــا الدقيقـــة، وفـــي حـــال فقدها بحثـــوا عنها في 
جميع المشافي الحكومية واألخرى الخاصة وفي كل مكان داخل 
وخـــارج البالد، وصرفو عليها “حلهم وحاللهم” من أجل الحصول 
علـــى هذه النعمـــة الفضيلة والتمتـــع بها، ومقابل ذلـــك فإن عبارة 

الوقاية خير من العالج تأتي في السياق نفسه.
علـــى أيـــة حال ال يســـعنا هنـــا إال أن ننتهز هذه المناســـبة العالمية 
لنتوجـــه بتقديم التهنئة القلبية والشـــكر الجزيل والتقدير الكامل 
والعرفـــان الحقيقي إلى جميع الكـــوادر الطبية والصحية والفنية 
واإلداريـــة فـــي القطاع الصحـــي الحكومي علـــى وجه الخصوص 
علـــى كل مـــا بذلوه ويبذلونه من تضحيات جســـام وأعمال جليلة 
وجهـــود صحيـــة مخلصـــة وجبـــارة أثنـــاء وقبـــل وبعـــد تداعيات 
التصدي لجائحة العصر “”كوفيد 19”، واالســـتماتة باحتوائها بكل 
صالبـــة وقـــوة وإرادة وعزم وإصرار، والتـــي كانت التحدي األكبر 
الـــذي خاضه أولئـــك األبطال في المياديـــن الصحية المختلفة كل 
حســـب موقعـــه الوظيفي، وذلك وســـط ظـــروف قاســـية ومريرة 
وســـاعات عمل مرهقة وشـــاقة وطويلة بعيدا عن أفراد أســـرهم، 
مـــع ذلك تخليهم حتى عـــن التزاماتهم الشـــخصية الضرورية من 

أجل خدمة البحرين وشعبها. وعساكم عالقوة.

a.aziz.aljowder@gmail.com
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال

اإلنجاز ترجمة 
لتوجهات 
الحكومة 

بتنويع مصادر 
الدخل

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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