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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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القراء األعزاء
لعل أكثر شهور العام 
سرعة  إلــى  ُتنّبهنا  الــتــي 
شهر  هو  الزمن  انقضاء 
رمــضــان الــمــبــارك، الــذي 
ــالــــه  ــبــ ــقــ ــتــ ــد الســ ــعــ ــتــ ــســ نــ
ــًا عــلــى  ــرعــ ــســ ــبـــل مــ ــقـ ــُيـ فـ
ــم يــمــضــي في  عــجــالــة ثـ
ــرك  ــتــ ــن ويــ ــيــ غـــمـــضـــة عــ
ودهشة  في حيرة  أحبته 
أمــــــــــام الــــضــــيــــف الــــــذي 
ــر لــيــرحــل  بـــالـــكـــاد حـــضـ
ُســـراعـــًا، حــتــى لــيــبــدو أن 
ــتــــعــــدادات اســتــقــبــالــه  اســ
ــاوز بـــكـــثـــيـــر مــــدة  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ تـ

بقائه.
شهر رمضان الذي ارتبط في ديننا 
والتسامح  بالمحبة  وثقافتنا  وذهننا 
روح  تتسامى  بحيث  والــعــطــاء،  والــبــذل 
االنسان فيه إلى أعلى درجات التسامي 
كــثــيــرًا مـــن خــالــقــه، وإن من  ويــقــتــرب 
سمات هذا الشهر الكريم هو أن الخير 
الناس  أكثر  يسارع  حيث  الجميع  يعّم 
إلى عمل الخيرات وتقديم المساعدات 
بأريحية وسعادة، فهذا الشهر هو مصدر 
سعادة لجميع الفئات العمرية، ُكّل على 
طــريــقــتــه، ولــكــن الــســعــادة الــكــبــرى هي 
يحتفلون  الذين  األطــفــال،  نصيب  من 
بمناسبات مختلفة طوال الشهر ابرزها 
)الــقــرقــاعــون( وعــيــد الــفــطــر الــمــبــارك 
ُيثقل  قد  ما  الفرح  مظاهر  من  ولهما 
تــخــّلــى اآلبـــــاء عن  إذا  كــاهــل األمـــهـــات 
دورهم، فكلتا المناسبتين وفقًا ألعراف 
تتطلب  وتــقــالــيــده  وعـــاداتـــه  المجتمع 
قــوامــهــا  جميعها  خــاصــة،  اســـتـــعـــدادات 
لها  خاصة  مصروفات  وتتطلب  الــمــال 
يجب على األب توفيرها ألبنائه، وهلل دّر 
ُيقتروا  لم  الذين  الحقيقيين  الرجال 
في  اهلل  وبــارك  وزوجاتهم  أبنائهم  على 
ــاتـــل اهلل مـــن كــان  مــالــهــم وحـــالـــهـــم، وقـ
بخالفهم وهم فئة قليلة ولكنها مؤثرة.

األمــهــات  بعض  تحّدثني  حين  لــذا 
أو مــطــلــقــيــهــن  أزواجـــــهـــــن  مـــوقـــف  ــن  عــ
وحجم  أبنائهم  نفقة  أو  نفقتهن  مــن 
الذي يلحقهن ظلمًا وعدوانًا،  اإلرهاق 
الــذكــور  فإنني أشــفــق على حــال هـــؤالء 
قلب  يــرق  لــم  فــإذا  اإلنسانية،  منزوعي 
الوالد لولده فهو  الــزوج لزوجته وقلب 
اهلل  مــن  عليه  وسيحل  الــرحــمــة  عــديــم 
ما يستحقه، وسأتطرق إلى أمثلة على 

ذلك في الفقرات القادمة.
فإحدى السيدات كتبت لي تخبرني 
االنــفــاق  فــي  التقتير  معتاد  زوجــهــا  أن 
عــلــيــهــا وعـــلـــى ابــنــيــهــمــا رغــــم وظــيــفــتــه 
الـــجـــيـــدة وأجــــــره الــجــيــد وهــــي صــابــرة 
حتى  اســرتــهــا،  تــحــفــظ  كــي  ومحتسبة 
وقبلت  زوجية  مسكن  لها  يوفر  لم  انــه 
ــا،  ــهــ ــدتــ ــي بـــيـــت والــ ــ بـــالـــســـكـــنـــى مـــعـــه فـ
ومـــؤخـــرًا بــعــد أن ضـــاق عــلــيــهــا الــحــال 
لمطالبته  بــمــحــاٍم  اســتــعــانــت  ــتـــد  واشـ
وقد  لطفليها،  العيد  وبكسوة  باإلنفاق 
خــرجــت خــاويــة الــوفــاض مــن الــدعــوى، 

في  تفكر  حتى أصبحت 
ألستغرب  وإني  الطالق، 
الـــزوج زوجته  ُيــوصــل  أن 
إلى هذه المرحلة بسبب 
امتناعه عن الوفاء بأهم 
ــه الــمــتــعــلــقــة  ــاتــ ــزامــ ــتــ الــ
ــة  ــ ــيـ ــ ــــزوجـ ــا الـ ــهــ ــوقــ ــقــ بــــحــ

وحقوق أبنائه!
واألخــــــــــــــــــــــرى، أوقــــــــف 
طـــلـــيـــقـــهـــا صـــــــرف كـــســـوة 
ــه وأخـــبـــر  ــائــ ــنــ الـــعـــيـــد ألبــ
لـــم يكمل  ــذي  ــ الـ أكــبــرهــم 
الــثــامــنــة بــذلــك مــبــّيــنــًا له 
هـــنـــاك  أن  وهــــــو  الـــســـبـــب 
بالخطأ  منه  اقتطعت  قد  دينارًا  ثالثين 
في الشهر السابق ولن يدفع كسوة العيد 
قبل استردادها! والحّق أنني ال أعلم كيف 
لمثل هذا األب قلب يستطيع من خالله 
مخاطبة ابن بالكاد بلغ سن التمييز بهذا 
المنطق؟ بل كيف له أن يحرم أبناءه من 
كسوة العيد التي تمثل الصورة األساسية 
مـــن صـــور فــرحــة الــعــيــد، ذلـــك أن اآلبـــاء 
فوق  أبنائهم  مصلحة  يضعون  األســويــاء 
كــل الــخــالفــات وبــعــيــدًا عــن الــمــســاومــات، 

واالستثناء هو أمثال األب المذكور.
ــا هـــمـــا إال  الـــقـــصـــتـــان الـــســـابـــقـــتـــان مــ
غيض من فيض لقصص معاناة األمهات 
الــمــبــاركــة، فماذا  األيـــام  هــذه  فــي  الكثيرة 
هذه  على  برجل  ابتليت  إذا  المرأة  تفعل 
الشاكلة؟ ومــا ذنــب األبــنــاء في هــذا كله؟ 
الثالثة  القصة  هــي  واألمـــر  ــى  واألدهــ بــل 
إلــيــهــا، والــتــي  الــتــطــرق  الــتــي لــن يفوتني 
والتقطير  بالبخل  األب  فيها  يكتف  لــم 
إنه  بــل  مطلقته  حضانة  فــي  أبنائه  على 
إياه  يعطيها  التي  األمــوال  على  يستولي 
والده من باب مساعدة أحفاده لتجهيزات 
بها  عليه  يتفضل  التي  ــوال  واألمـ العيد، 
لشراء  األبــنــاء  بأسماء  مسماة  عمله  رب 
مــســتــلــزمــات الــعــيــد ألبـــنـــائـــه الـــذيـــن في 
لنفسه  يصادرها  ولكنه  والدتهم  حضانة 
ويحتفظ بها بصمت ظلمًا وزورًا وبهتانًا 
عليهم  انفاقه  ويقصر  ضمير  أدنــى  وبــال 
فــقــط عــلــى مبلغ الــنــفــقــة الــزهــيــد الــذي 

قررته المحكمة.
والــــســــؤال هـــو مــتــى ســيــتــحــلــى هـــؤالء 
الـــذكـــور بــالــرجــولــة ويــتــحــمــلــون األعـــبـــاء 
المرتبطة بتكوين األسرة؟  والمسؤوليات 
ــنـــاء فــوق  ومــتــى ســيــضــعــون مــصــلــحــة األبـ

غرورهم وعنادهم وكبريائهم؟ 
فــــإذا مـــا كـــان الـــرســـول عــلــيــه الــصــالة 
)خــيــركــم خيركم ألهله،  يــقــول:  والــســالم 
رسولكم  في  أوليس  وأنــا خيركم ألهلي(، 

قدوة حسنة لكم؟ 

Hanadi_aljowder@hotmail.com

�أب��ن��ائ��ه��م ف���رح���ة  ق���ات���ل���ي  �هلل  ق���ات���ل 

بقلم:
د. هنادي عيسى اجلودر

ــل  ــ ــواصـ ــ ــتـ ــ ــوث والـ ــ ــحـ ــ ــبـ ــ نــــظــــم مـــــركـــــز الـ
الــمــعــرفــي حلقة نــقــاش بــعــنــوان »تــحــديــات 
المملكة  على  -األوكرانية  الروسية  األزمــة 
التعاون  مجلس  ودول  السعودية  العربية 
معها«،  األمثل  التعامل  وفرص  الخليجي، 
قدمها الدكتور محمد الثقفي، رئيس مركز 
واالستشارات  للدراسات  العالمية  الخبرة 

والتدريب، وذلك في مقر المركز.
وبـــــــدأت حــلــقــة الـــنـــقـــاش بــاســتــعــراض 
واقــع  تشخيص  فــي  الـــدراســـة،  هــذه  أهمية 
األزمــــة فــي تــأثــيــراتــهــا فــي الــمــمــلــكــة ودول 
ــدول الــخــلــيــج الــعــربــي،  مــجــلــس الــتــعــاون لــ

ــد الــثــقــفــي  ــمـ ــحـ ــور مـ ــ ــتـ ــ ــدكـ ــ ــيــــث أبــــــــرز الـ حــ
الــمــهــددات والــمــخــاطــر، الــتــي قــد تــؤثــر في 
للمملكة  الوطني  األمـــن  مقومات  مــن  أي 
وتنمية  تعزيز  إلــى  إضــافــًة  الخليج،  ودول 
الـــمـــقـــومـــات والـــمـــصـــالـــح الـــوطـــنـــيـــة لــــدول 
من  وحمايتها  الخليجي،  التعاون  مجلس 

المهددات.
كــمــا حــــددت الـــدراســـة أهـــم الــتــحــديــات 
الحالية والمستقبلية المتوقع حدوثها في 
اثني عشر مجااًل، منها التحديات التقنية، 
والــتــحــديــات الــجــيــوســيــاســيــة، والــتــحــديــات 
االقــتــصــاديــة، والــتــحــديــات الــبــيــئــيــة، وأهــم 

الفرص المتاحة للتعامل األمثل معها.
وأشــــارت الــدراســة إلــى أنـــُه مــن المبكر 
تــزال  ال  كونها  ــة،  األزمـ مــاالت  الحكم على 
فــي مــرحــلــة الــاليــقــيــن، غــيــر أنــهــا ستحدث 
السياسية  الــجــوانــب  مــن  كثير  فــي  تغييرا 
ــــدت  واالقـــتـــصـــاديـــة والـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــة، وأكـ
أمامها  الخليج  ودول  المملكة  أن  الدراسة 
ــوة الـــذكـــيـــة(  ــقــ ــدام )الــ ــخـ ــتـ اإلبــــــــداع فــــي اسـ
)صلبة(  كقوة  االقــتــصــاد  بين  تجمع  التي 
والقوى )الناعمة( المتعددة )الدبلوماسية، 

والمعلومات، واإلعالم(.
فـــيـــمـــا خــــرجــــت الــــــدراســــــة بــــعــــدد مــن 

إجرائيا،  تنفيذها  يمكن  التي  التوصيات 
أزمــة  إدارة  تشكيل  منها  األمــثــل،  للتعامل 
معها،  الجماعي  للتعامل  خليجية  وطنية 
بما يضمن تحاشي آثارها، أو التقليل منها، 
والحثيثة  المستمرة  الــدراســة  إلــى  إضــافــًة 
للتحديات، وتحديد آليات تحاشي آثارها.

ــادة مــن  ــفــ ــتــ ــة بــــاالســ ــ ــدراســ ــ وأوصــــــــت الــ
مــــراكــــز الــتــفــكــيــر الــمــحــلــيــة واإلقــلــيــمــيــة، 
ومـــراكـــز الــبــحــوث فـــي وصــــف واســتــشــراف 
المجتمعات  وتوعية  األزمــة،  لماالت  أعمق 
في  منها  الــمــطــلــوبــة  ــا  ــأدوارهـ بـ الخليجية 

التعامل مع اآلثار المترتبة على األزمة.

م��رك��ز �ل��ب��ح��وث و�ل��ت��و����ص��ل �ل��م��ع��رف��ي ي��ع��ق��د ح��ل��ق��ة ن��ق��ا���ش   
�لخلي���ج -�لأوكر�ني���ة عل���ى دول  �لرو�ص���ية  ع���ن تحدي���ات �لأزم���ة 

} جانب من الحلقة النقاشية.

يعقد مجلس الشورى جلسته 
االعتيادية السابعة والعشرين في 
الفصل  الــرابــع مــن  االنــعــقــاد  دور 
ــــس الــــيــــوم  ــامـ ــ ــخـ ــ ــعــــي الـ ــريــ ــتــــشــ الــ
المجلس  يناقش  )األحــد(، حيث 
تقرير لجنة الخدمات بخصوص 
مـــشـــروع الــقــانــون بــتــعــديــل بعض 
أحكام المرسوم بقانون رقم )18( 
لسنة 1997 في شأن تنظيم مهنة 
الــصــيــدلــة والــمــراكــز الــصــيــدلــيــة، 
المرافق للمرسوم رقم )41( لسنة 

.2021
إلى  القانون  مشروع  ويهدف 
ــاذ الــتــدابــيــر الــرقــابــيــة على  اتـــخـ
األدويــة التي تحتوي على المواد 
العقلية  الــمــؤثــرات  أو  الــمــخــدرة 
وغــيــرهــا مــن األدويـــــة، فــضــاًل عن 
ــات واإلجــــــــــراءات  ــ ــيـ ــ تــحــســيــن اآللـ
األدويـــة  صـــرف  لتنظيم  الـــالزمـــة 
وتــشــديــد الــعــقــوبــات والــــجــــزاءات 
ــة، وذلــــــــك مـــــن خــــالل  ــيــ ــبــ ــأديــ ــتــ الــ
تــشــديــد بــعــض الــعــقــوبــات، فضاًل 
ــزاءات  ــ ــجــ ــ ــة بـــعـــض الــ ــ ــافـ ــ ــن إضـ ــ عـ
التأديبية التي يجوز توقيعها على 
مزاولي المهن المنصوص عليها 
ــزاء  ــتـــحـــداث جـ ــي الـــقـــانـــون واسـ فـ
تأديبي،  كــجــزاء  اإلداريـــة  الغرامة 

وتأثيم أفعال جديدة هي: العرض 
بقصد البيع أو بيع وحيازة أدوية 
خاضعة للرقابة الجزئية من دون 
والقيام  ترخيص،  على  الحصول 
أدويــــة خاضعة  أو صـــرف  بــوصــف 
مراعاة  دون  الجزئية من  للرقابة 

االشتراطات الالزمة.
وســـــــيـــــــبـــــــحـــــــث الـــــمـــــجـــــلـــــس 
ــؤون الــمــالــيــة  ــشــ تــقــريــر لــجــنــة الــ
مشروع  بخصوص  واالقــتــصــاديــة 
ــون بـــتـــعـــديـــل بـــعـــض أحـــكـــام  ــ ــانـ ــ قـ
 2012 لــســنــة   )35( رقـــم  الــقــانــون 

المعد  المستهلك،  حماية  بشأن 
في ضوء االقتراح بقانون المقدم 
من مجلس الشورى، والذي يهدف 
التشريعي  القصور  معالجة  إلــى 
في شأن حماية المستهلك حيال 
قيام بعض التجار بحبس السلع 
ــة الـــمـــعـــّدة لــلــبــيــع عــن  ــروريــ الــــضــ
أو عدم  بإخفائها  الــتــداول، ســواء 
أو االمـــتـــنـــاع عن  لــلــبــيــع  طــرحــهــا 
بيعها أو رفع أسعارها بصورة غير 
األفعال  بتجريم  وذلــك  طبيعية، 
العقوبة  وتــشــديــد  إلــيــهــا،  الــمــشــار 

المقررة لذلك.
ــنــــاقــــش الـــمـــجـــلـــس  ــيــ ــا ســ ــمــ كــ
فــي الــجــلــســة ذاتــهــا تــقــريــر لجنة 
والــقــانــونــيــة  التشريعية  الـــشـــؤون 
بتعديل  قانون  بخصوص مشروع 
ــى مــن الــقــانــون رقــم  الـــمـــادة األولــ
الكشف  بــشــأن   2010 لسنة   )32(
عـــن الـــذمـــة الــمــالــيــة )الــمــعــد في 
ضوء االقتراح بقانون المقدم من 

مجلس النواب.
كــمــا ســيــنــظــر الــمــجــلــس في 
التقرير التكميلي للجنة المرافق 

العامة والبيئة بخصوص مشروع 
ــون بـــتـــعـــديـــل بـــعـــض أحـــكـــام  ــ ــانـ ــ قـ
بــقــانــون رقــم )2( لسنة  الــمــرســوم 
1996م بشأن إشغال الطرق العامة 
)المعد في ضوء االقتراح بقانون 
ــقـــدم مــــن مــجــلــس الــــشــــورى،  الـــمـ
والذي ينص على تخويل البلدية 
ــر فــي  ــاشـ ــبـ الـــمـــخـــتـــصـــة بـــشـــكـــل مـ
إصـــدار تــراخــيــص إشــغــال الطرق 
العامة بدال من الوزارة المختصة 

بشؤون البلديات.
ــا ســـيـــبـــحـــث الـــمـــجـــلـــس  ــمـ ــيـ فـ
ــًرا آخـــــر لــلــجــنــة الـــمـــرافـــق  ــريــ ــقــ تــ
العامة والبيئة، بخصوص مشروع 
ــون بــتــعــديــل الــــمــــادة الــثــانــيــة  ــانـ قـ
مــن الــمــرســوم بــقــانــون رقـــم )25( 
كلفة  تحصيل  بشأن   2015 لسنة 
التحتية  الــبــنــيــة  وتــطــويــر  إنــشــاء 
في  )المعد  التعمير  مناطق  فــي 
ضوء االقتراح بقانون المقدم من 
يستثني  بحيث  الــنــواب(،  مجلس 
القانون  أحكام  من  التعديل  هذا 
أي مشروع يقوم فيه مالك العقار 
ــادة  وإعـ بــهــدم  الجنسية  بحريني 
الـــبـــنـــاء فــــي عــــقــــاره الــمــخــصــص 
وألقربائه  له  السكنية  لألغراض 

حتى الدرجة األولى.

»�ل���������ص����ورى« ي��ن��اق�����ش »ت��ن��ظ��ي��م م��ه��ن��ة �ل�������ص���ي���دل���ة« وت��ع��دي��ل
ق��و�ن��ي��ن »ح��م��اي��ة �ل��م�����ص��ت��ه��ل��ك« و»�إ����ص���غ���ال �ل���ط���رق �ل��ع��ام��ة« �ل��ي��وم

الــريــادة  جمعية  تستعد 
النسخة  إلطــــالق  الــشــبــابــيــة 
الخامسة من برنامج »الشاب 
البرلماني 2022« تحت رعاية 
علي بن صالح الصالح رئيس 
الشورى، خالل شهر  مجلس 
ــو الـــمـــقـــبـــل، وذلــــــك بــعــد  ــايـ مـ
النجاح الذي حققته النسخ 

السابقة للبرنامج.
أشــــــــــــــــار بــــــــشــــــــار فـــــخـــــرو 
الـــمـــنـــســـق الــــعــــام لــلــبــرنــامــج 
يـــهـــدف  ــامــــج  ــبــــرنــ الــ أن  إلــــــى 
إلــــــــــى تــــنــــمــــيــــة الــــــمــــــهــــــارات 
البحريني  للشباب  القيادية 
التواصل  مــهــارات  وإكسابهم 
مــــن خــــــالل االنــــــخــــــراط فــي 
لمناقشة  مــفــتــوحــة  ــوارات  ــ حـ

ــهـــم ومـــقـــتـــرحـــاتـــهـــم  ــلـ ــاكـ مـــشـ
في  ومساعدتهم  المختلفة 
ــلــــول الــمــنــاســبــة  وضــــــع الــــحــ
تنمية  فــي  سيسهم  مــا  لــهــا، 
مستقبل  ورســـــم  الــمــجــتــمــع 
أفضل للبحرين وإيجاد قناة 
والسادة  الشباب  بين  تواصل 

النواب من جهة أخرى.
ــشـــف الــمــنــســق الـــعـــام  وكـ
للبرنامج أن من أبرز إنجازات 
خالل  البرنامج  فــي  الشباب 
نــســخــه الــســابــقــة اقــتــراحــيــن 
ــا الــــشــــبــــاب مــن  ــمـ ــهـ تــــقــــدم بـ
منطلق الشراكة المجتمعية 
التي تتبناها الجمعية، االول 
مـــقـــتـــرح يـــخـــتـــص »بـــإنـــشـــاء 
ــريــــن لــتــنــمــيــة  ــبــــحــ ــز الــ ــ ــركـ ــ مـ

ــتـــطـــوعـــي« والـــــذي  الـــعـــمـــل الـ
والتنمية  العمل  وزيـــر  تبناه 
ــيــــل بــن  االجــــتــــمــــاعــــيــــة جــــمــ
مــحــمــد عــلــي حـــمـــيـــدان وتــم 
 ،2017 ــارس  ــ مـ فـــي  افــتــتــاحــه 
والــــذي  يــأتــي مــنــفــذًا كذلك 
لـــتـــوصـــيـــة جــمــعــيــة الــــريــــادة 
الــشــبــابــيــة بــأهــمــيــة تــنــســيــق 
وتشجيع  المتطوعين  جهود 
ــعـــمـــل الـــتـــطـــوعـــي،  ــافـــة الـ ثـــقـ
العامة  األمانة  قبلتها  والتي 
التعاون خالل  لدول مجلس 
والتحديات  »الشباب  مؤتمر 
المعاصرة« الذي أقيم خالل 
بـــإمـــارة   2016 فـــبـــرايـــر  شــهــر 

الشارقة.

�لري���ادة �ل�ص���بابية ت�ص���تعد لإط���اق �لن�ص���خة 
�لبرلمان���ي �ل�ص���باب  برنام���ج  م���ن  �لخام�ص���ة 

ــور  ــســ ــيــ ــروفــ ــبــ شــــــــــارك الــ
األستاذ  القحطاني،  مناف 
ــلـــم  ــي فــــــــي عـ ــ ــكـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ اإلكـ
في  أمس  الدقيقة،  األحياء 
األوروبـــي  السنوي  المؤتمر 
الــطــبــي لــألحــيــاء الــدقــيــقــة 
واألمــــــــراض الــمــعــديــة رقــم 
تقنية  البرتغال عبر  32 في 
االتصال المرئي »عن بعد«.

وقـــــــــــــــال فـــــــــي حــــســــابــــه 
الرسمي على موقع التواصل 
من  إنه  »تويتر«  االجتماعي 
لنقل  الــمــتــحــدثــيــن  ضــمــن 
اإلحــصــائــيــات األخـــيـــرة عن 
ــات الـــمـــقـــاومـــة  ــروبــ ــكــ ــيــ ــمــ الــ
ــادات الـــحـــيـــويـــة فــي  ــلـــمـــضـ لـ

خصوصا  الــخــلــيــج  منطقة 
أثناء جائحة كورونا.

ــة أخـــــــرى رد  ــيـ ــاحـ مــــن نـ
ــلـــى ســــــؤال،  الـــقـــحـــطـــانـــي عـ
عن  المكتسبة  المناعة  هل 
بالفيروس  اإلصــابــة  طــريــق 
أفــــــــضــــــــل مــــــــــن الـــــمـــــنـــــاعـــــة 
ــاح،  ــقـ ــلـ ــد الـ ــعـ الـــمـــكـــتـــســـبـــة بـ
الـــلـــقـــاحـــات  أن  مــــوضــــًحــــا 
هــي الــطــريــقــة األكــثــر أمــانــا 
المناعة من  للحصول على 
لمضاعفات  الــتــعــرض  دون 
ــيــــروس الــحــقــيــقــي فــي  ــفــ الــ
الميزة  وأن  اإلنــســان،  جسم 
األساسية للقاح هي أنه آمن 

ويمكن التنبؤ به.

للم�صاد�ت   �لمقاومة  �لميكروبات  عن  يتحدث  �لقحطاني 
�لحيوي�ة ف�ي �لخلي�ج خ�ال �لموؤتم�ر �ل�ص�نوي �لأوروب�ي

} د. مناف القحطاني.

أكد المهندس باسم بن يعقوب الحمر 
ــر اإلســـكـــان أن مــمــلــكــة الــبــحــريــن أولـــت  وزيــ
تنفيذ األجندة الحضرية الجديدة وأهداف 
التنمية المستدامة 2030 أولوية خاصة في 
برامجها الحكومية، مشيرًا إلى أن ذلك قد 
أسهم في تحقيق تقدم كبير في العديد من 
القطاعات ذات الصلة، وهو ما تم تضمينه 
الذي  الثاني  الطوعي  الوطني  التقرير  في 
أبـــرز ما  الــضــوء عــلــى  إعــــداده لتسليط  تــم 
تحقق في خطة تنفيذ األهداف اإلنمائية، 
التنمية  أهـــداف  تنفيذ  متابعة  ومنهجية 
الـــمـــســـتـــدامـــة، مـــن خــــالل جــمــع الــبــيــانــات 
والمعلومات، ودورها في تحديث السياسات 
والـــبـــرامـــج فـــي مــخــتــلــف الـــمـــجـــاالت الــتــي 

شملتها أهداف التنمية المستدامة 2030.
لــدى مشاركة وزيــر اإلسكان  جــاء ذلــك 
في االجتماع الخاص للمجلس االقتصادي 
تقنية  عبر  المتحدة  بــاألمــم  واالجتماعي 
االتــصــال عــن بــعــد، الـــذي يــنــاقــش مــوضــوع 
ــدة  ــنـ »الـــتـــحـــضـــر الـــمـــســـتـــدام وتــنــفــيــذ األجـ
ــور رئــيــس  ــدة«، بـــحـــضـ ــ ــديـ ــ ــجـ ــ ــة الـ ــريـ الـــحـــضـ
باألمم  واالجتماعي  االقتصادي  المجلس 
ورئيس  كيالبيل،  فيكسن  كولين  المتحدة 
الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة 
ــبـــداهلل شـــاهـــد، ونــائــبــة  لـــألمـــم الــمــتــحــدة عـ
األمين العام لألمم المتحدة أمينة محمد.
ويــــــأتــــــي هــــــــذا االجـــــتـــــمـــــاع فــــــي إطــــــار 
الــتــحــضــيــر الجــتــمــاع الــمــنــتــدى الــســيــاســي 
ــتــــوى الــــتــــابــــع لــلــمــجــلــس  ــمــــســ الــــرفــــيــــع الــ
المتحدة  لألمم  واالجتماعي  االقــتــصــادي 
المقرر انعقاده الخميس المقبل 28 أبريل 
الجاري بمقر األمم المتحدة، حيث سيتم 
الــتــي تقدمت  الـــدول  رفــع نتائج وتــوصــيــات 
مستجدات  أبــرز  حــول  الطوعية  بتقاريرها 

تنفيذ األجندة الحضرية الجديدة.
وزيــر اإلسكان  وخــالل كلمته استعرض 
الـــتـــي حــقــقــتــهــا مملكة  الــمــكــتــســبــات  أبـــــرز 
الـــبـــحـــريـــن عـــلـــى صــعــيــد تــنــفــيــذ األجـــنـــدة 
برنامج  مع  والتعاون  الجديدة،  الحضرية 
األمــــم الــمــتــحــدة لــلــمــســتــوطــنــات الــبــشــريــة 
لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، منوها 
إلى أن خطوة توقيع مملكة البحرين على 

ــار الــتــعــاون االســتــراتــيــجــي والــمــســتــدام  إطــ
مـــع األمــــم الــمــتــحــدة فـــي شــهــر يــونــيــو من 
إنــجــازًا كــبــيــرًا، يعكس  الــعــام الــمــاضــي يعد 
ــــرص الـــتـــعـــاون الـــحـــالـــيـــة والــمــســتــقــبــلــيــة  فـ
المتحدة  األمـــم  ومنظومة  الحكومة  بين 
التنمية في  بأولويات  المتبادل  والتزامهما 

البحرين.
ــي كــلــمــتــه إلــــى أن  كــمــا أشـــــار الــــوزيــــر فـ
األمــيــر  الملكي  الــســمــو  تــوجــيــهــات صــاحــب 
ــي الــعــهــد  ســلــمــان بـــن حــمــد آل خــلــيــفــة ولــ
رئــيــس مــجــلــس الـــــــوزراء خــــالل فــتــرة إدارة 
كــورونــا،  فــيــروس  إجـــــراءات مكافحة  ســمــوه 
مــلــيــارات   4.5 قــدرهــا  مــيــزانــيــة  وتخصيص 
دينار بحريني قد أسهم في إرساء االستقرار 
جعلت  بالمملكة،  واالجتماعي  االقتصادي 
الــتــعــامــل مع  الــبــحــريــن فــي  تــجــربــة مملكة 
األمــر  والــمــرونــة،  بالتفرد  تتسم  الجائحة 
تنفيذ  خطط  مواصلة  على  انعكس  الــذي 

أهداف التنمية المستدامة.
وأشار المهندس الحمر إلى أن حكومة 
عديدة  مكتسبات  حققت  البحرين  مملكة 
والتوسع  االجتماعي،  السكن  قطاعات  في 
فـــي مــشــاريــع الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، فــضــال عن 
التوجه نحو االعتماد على الطاقة النظيفة 

والمتجددة.

فعلى صعيد قطاع السكن االجتماعي 
ألــف   40 تــوفــيــر  مــن  المملكة  تمكنت  فــقــد 
خــــدمــــة إســـكـــانـــيـــة عـــلـــى مــــــــدار الـــســـنـــوات 
التوجيه  مظلة  تحت  الماضية،  الثمانية 
الجاللة  صاحب  لحضرة  السامي  الملكي 
وحدة  ألــف   40 ببناء  المفدى،  البالد  ملك 
على  والــخــدمــات،  المرافق  مكتملة  سكنية 
تنفيذ  التي تصاحب  التحديات  الرغم من 
مثل تلك المشاريع التنموية وخاصة خالل 

فترة جائحة فيروس كورونا.
العدد  أن توفير هــذا  إلــى  الوزير  وأشــار 
مـــن الـــوحـــدات الــســكــنــيــة، الــــذي أســهــم في 
حصول 40 ألف أسرة بحرينية على سكنها 
ــة الـــقـــيـــادة الــرشــيــدة  ــ الـــمـــالئـــم، يــعــكــس رؤيـ
سبل  لتوفير  الوطنية  واإلرادة  والحكومة، 

العيش الكريم للمواطنين.
وأفاد بأن رؤية توفير السكن لم تقتصر 
عـــلـــى بـــنـــاء وحـــــــدات ســكــنــيــة فـــحـــســـب، بــل 
المجمعات  ومشاريع  المدن  جميع  شملت 
السكنية التي تم تنفيذها مرافق وخدمات 
للمشي  مسارات  كتوفير  القاطنين،  تخدم 
وممارسة رياضة الدراجات الهوائية، فضاًل 
عن االهتمام بالبيئة الساحلية والتشجير، 
فـــي تنفيذ  تــصــب  وهــــي جــمــيــعــهــا عـــوامـــل 
الــحــادي عشر مــن أهـــداف التنمية  الــهــدف 

المستدامة، الذي ينص على »جعل المدن 
الــبــشــريــة شــامــلــة للجميع  والــمــســتــوطــنــات 

وآمنة وقادرة علي الصمود ومستدامة«.
وعلى صعيد التخطيط الحضري قال 
الوزير إن المملكة تمكنت من تعزيز قدرتها 
فـــي هــــذا االتـــجـــاه مـــن خــــالل إنـــشـــاء هيئة 
 ،2017 عام  العمراني  والتطوير  التخطيط 
بــدورهــا فــي اإلشــــراف واإلدارة  لــالضــطــالع 
األمــثــل الســتــخــدام األراضــــي، وال سيما أن 
أساسيًا  مــكــونــًا  يعد  الــعــمــرانــي  التخطيط 

للتنمية االقتصادية بالمملكة.
مــن جــانــب آخــر قــال وزيـــر اإلســكــان إن 
االستثمار في التوسع لشبكات توفير المياه 
الحضرية  المناطق  في  الصحي  والصرف 
فـــي تحسين  قـــد أســـهـــم  الـــســـكـــان  لــجــمــيــع 
وتكييف  للمواطنين،  المعيشية  األوضــــاع 
المناطق الحضرية بالمملكة على مواجهة 
فضال  أفضل،  بصورة  المناخية  التحديات 
الفضاءات  في  االستثمار  على  التركيز  عن 
الخضراء  بالمساحات  واالهــتــمــام  الــعــامــة 
ــر شــمــوال  ــثــ ــة أكــ ــريـ ــاطـــق حـــضـ ــنـ لـــتـــوفـــيـــر مـ

واستدامة ومرونة.
للمملكة  المستقبلية  الـــرؤيـــة  وحــــول 
في المحور البيئي واالقتصادي، واالعتماد 
ــر إن  ــوزيــ عــلــى الـــطـــاقـــة الــنــظــيــفــة، قــــال الــ
استخدام  زيــادة  نحو  حاليًا  تتجه  المملكة 
الــطــاقــة الــنــظــيــفــة والــمــتــجــددة مـــن خــالل 
تنفيذ عدد من المبادرات والممارسات التي 
الطاقة، ومن  استخدام  ترشيد  إلى  ستؤول 
ثم مشاركة دول العالم في تحقيق األهداف 

المناخية الدولية.
وأكد المهندس باسم الحمر أن مملكة 
الــبــحــريــن تــقــدر الــتــعــاون والــدعــم مــن قبل 
األمــــم الــمــتــحــدة وبـــرنـــامـــج الــمــســتــوطــنــات 
الــتــنــمــيــة  إدارة  فــــي  لـــجـــهـــودهـــا  الـــبـــشـــريـــة 
الـــحـــضـــريـــة، والـــتـــي تــرتــكــز عــلــى مــجــاالت 
االجتماعية،  والــخــدمــات  والـــغـــذاء،  البيئة 
ــادة من  ــفــ ــتــ ــتــــصــــادي، واالســ والـــتـــنـــويـــع االقــ
فرص التحضر، منوهًا إلى أن تلك الشراكة 
األطـــراف،  جميع  على  منها  النفع  سيعود 

والمستفيد األول منها هم المواطنون.
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تــحــت شــعــار »حــيــاة طويلة 
ــارك مــمــلــكــة  ــ ــشــ ــ ــ ــع«؛ ُت ــيـ ــمـ ــلـــجـ لـ
البحرين دول العالم االحتفال 
باألسبوع العالمي للتمنيع في 
األسبوع األخير من شهر أبريل 
ــام؛ والــــــــذي يــهــدف  ــ ــ مــــن كــــل عـ
الــضــوء على أهمية  إلــقــاء  إلــى 
ــوة إلــى  تــكــاتــف الــجــهــود والـــدعـ
اســـتـــخـــدام الــتــطــعــيــم لــتــأمــيــن 
ـــن كــل  الـــحـــمـــايـــة لـــلـــجـــمـــيـــع مــ
ورفع مستوى  العمرية،  الفئات 

الوعي بأهمية التطعيمات.
وفــــي مـــجـــال الــتــطــعــيــمــات 
مملكة  حققت  فقد  والتمنيع، 
في  والــســبــق  الــريــادة  البحرين 
ــة مـــن األمـــــــراض الــتــي  ــايـ ــوقـ الـ
من  بالتطعيم  تجنبها  يمكن 
نتيجة  وذلك  اللقاحات،  خالل 
تــضــافــر الــجــهــود بــيــن الــقــطــاع 
الصحي والقطاعات المختلفة 
بمملكة  المجتمعية  والشراكة 
محدود  الــال  والدعم  البحرين 
ــيـــادة الـــرشـــيـــدة؛ الــتــي  مـــن الـــقـ
ــــرص كـــــل الـــــحـــــرص عــلــى  ــحـ ــ تـ
ــاذ اإلجــــــــــراءات الــوقــائــيــة  اتــــخــ

ــا لـــحـــمـــايـــة  ــ ــًي ــمــ ــلــ الـــمـــثـــبـــتـــة عــ
ذات  لقاحات  وتوفير  المجتمع 

جودة ومأمونية عالية.
مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن تــلــتــزم 
بالوقاية من األمراض المعدية 
الــمــســتــهــدفــة بــالــتــطــعــيــم مــن 
ــى تــنــفــيــذ  ــلــ ــل عــ ــمــ ــعــ خـــــــالل الــ
وتطوير  صحية  استراتيجيات 
ومــتــابــعــة ســيــر خــطــط الــعــمــل 
المحلية  الــبــرامــج  ومـــؤشـــرات 
ــة  ــيـ ــنـ ــوطـ ــة الـــــــقـــــــدرة الـ ــ ــويـ ــ ــقـ ــ وتـ
ــذا الـــمـــجـــال مــــن خـــالل  ــ فــــي هـ
مستويات  جميع  بين  التكامل 
ــة الــصــحــيــة، حــيــث إن  ــايـ ــرعـ الـ
ــج الـــتـــمـــنـــيـــع الـــمـــوســـع  ــامــ ــرنــ بــ
ــثـــل  ــمـ ــة الــــبــــحــــريــــن ُيـ ــكـ ــلـ ــمـ ــمـ بـ
ــن دعـــامـــات  ــة أســـاســـيـــة مـ ــامـ دعـ
الــــصــــحــــة الــــعــــامــــة والــــرعــــايــــة 
الصحية األولية، إذ يتم توفير 
الــلــقــاحــات الــمــوصــى بــهــا منذ 
تطعيمات  خــــالل  مـــن  الــــــوالدة 
الــطــفــولــة الــروتــيــنــيــة، وتــمــتــد 
خـــــدمـــــات الـــتـــطـــعـــيـــم لــتــشــمــل 
الـــفـــئـــات الــعــمــريــة الــمــخــتــلــفــة 
ومنها طلبة المدارس، والنساء 

ــار  ــ ــبـ ــ فـــــــي ســـــــن اإلنـــــــــجـــــــــاب، وكـ
الــســن، والــفــئــات األكــثــر عرضة 
والعاملين  األمراض،  لمخاطر 
الـــصـــحـــيـــيـــن والـــعـــامـــلـــيـــن فــي 
ال  فاللقاحات  األخــرى.  المهن 
الحماية  تــوفــيــر  عــلــى  تقتصر 
لــــفــــئــــة األطـــــــفـــــــال فـــــقـــــط، بــل 
تـــتـــعـــداهـــا لـــتـــؤمـــن الـــحـــمـــايـــة 

لجميع الفئات العمرية. 
ــدي  ــ ــصـ ــ ــتـ ــ وفـــــــــــي إطــــــــــــــار الـ
شاركت  »كــوفــيــد-19«،  لجائحة 
المرحلة  في  البحرين  مملكة 
الثالثة من التجارب السريرية 
لــلــقــاح كـــوفـــيـــد-19 مـــن شــركــة 
التصريح  ذلك  وتال  سينوفارم، 
الــطــارئ لهذا الــلــقــاح، ومــن ثم 
ــبـــول الــتــصــريــح الـــطـــارئ  تـــم قـ
ــد فـــيـــروس  ــات ضــ ــاحـ ــقـ لـــعـــدة لـ
كـــوفـــيـــد-19 بــحــســب الــبــيــانــات 
التي  الــدراســات  مــن  المتوافرة 
أجريت عليها إلثبات فاعليتها 
ومــأمــونــيــتــهــا، مــا كـــان لــه األثــر 
فـــي خــفــض مـــعـــدالت اإلصــابــة 
بــفــيــروس كــوفــيــد-19 واإلســهــام 

في السيطرة على الجائحة.

ــمـــســـاعـــد  ــل الـ ــ ــيـ ــ ــوكـ ــ صــــــــرح الـ
ــؤون  لــلــطــرق بـــــوزارة األشـــغـــال وشـ
العمراني  والتخطيط  البلديات 
المهندس كاظم علي عبداللطيف 
ــأن نــســبــة اإلنــــجــــاز فــــي أعـــمـــال  ــ بـ
ــاء شــــــارع الــخــدمــة  ــشــ ــروع إنــ ــشــ مــ
-ضمن أعمال الحزمة الثانية من 
إنشاء  لــمــشــروع  األولـــى  المرحلة 
الــدائــري-  البحرين  جنوب  شــارع 

قد بلغت %71. 
ــل الـــمـــســـاعـــد  ــ ــيـ ــ ــوكـ ــ وذكــــــــــر الـ
إنـــشـــاء شبكة  أعـــمـــال  أن  لــلــطــرق 
لـــتـــصـــريـــف مــــيــــاه األمــــــطــــــار فــي 
نسبة  بلغت  إذ  األخيرة،  مراحلها 
يتم  فــيــمــا   ،%95 فــيــهــا  االنـــجـــاز 
الطرق  أعمال  على  حاليًا  العمل 
الـــتـــي تــبــلــغ نــســبــة االنـــجـــاز فيها 
الــعــمــل في  نــحــو 71%، كــمــا يــتــم 
أعمال  على  أيضًا  الحالي  الوقت 
بلغت  وقــد  والــخــدمــات،  الكهرباء 

نسبة االنجاز فيها نحو %50.
ــيـــف أن  ــطـ ــلـ ــدالـ ــبـ وأوضــــــــــح عـ
إنــشــاء  الــمــشــروع تتضمن  أعــمــال 
كيلومترات   8 يقارب  طوله  شــارع 
أمتار  بــعــرض 7.50  مــســاريــن  مــن 
ــيـــســـي مــن  ــا لـــلـــشـــارع الـــرئـ ــ ــوازيـ ــ مـ
قرية  بين  يربط  الغربية،  الجهة 
الـــقـــدرة فـــي مــنــطــقــة الـــــزالق من 
الممتدة  والعقارات  الشمال  جهة 
مــن ضمنها  الــطــريــق،  غــرب  على 
مــشــاريــع إدامـــــة وبــــالج الــجــزائــر، 

ويــمــتــد حــتــى مــنــتــجــع الــســاحــل 
ــكـــون  ــيـ ــــوب، وسـ ــنـ ــ ــــجـ مـــــن جــــهــــة الـ
للحركة  الناقل  الشرياني  الشارع 
ــة  ــعـ ــواقـ ــة لـــلـــمـــنـــاطـــق الـ ــ ــروريـ ــ ــمـ ــ الـ
وربطها  البحرين  وغربي  جنوبي 
بـــشـــارع الــمــلــك حمد  مــســتــقــبــاًل 
تـــقـــاطـــع درة  الـــرئـــيـــســـي شـــمـــالـــي 

البحرين. 
التطوير  أعــمــال  تشمل  كــمــا 
إنـــــشـــــاء مـــــداخـــــل ومــــــخــــــارج مــن 
رصيف  وإنشاء  الرئيسي،  الشارع 
لــلــمــشــاة بــعــرض يــبــلــغ تــقــريــبــا 2 
مـــتـــر عـــلـــى الـــجـــهـــة الـــغـــربـــيـــة مــن 
الـــطـــريـــق وســـيـــســـتـــخـــدم الـــطـــوب 
ــع أعــمــدة  الــثــالثــي األبـــعـــاد، ووضــ
 LED اإلنارة باستخدام مصابيح 
ــودة الــمــعــتــمــدة من  الــعــالــيــة الـــجـ

وتركيب  والـــمـــاء،  الــكــهــربــاء  هيئة 
ــات الــــمــــروريــــة الــــالزمــــة،  ــعــــالمــ الــ
ويــتــضــمــن نـــطـــاق الــعــمــل كــذلــك 
ــات  ــلـــخـــدمـ ــة لـ ــايــ ــمــ ــحــ ــال الــ ــ ــمــ ــ أعــ
الــمــوجــودة حــالــيــًا وتــوفــيــر قنوات 
المستقبلي  لــالســتــخــدام  أرضــيــة 
قبل  مــن  األسفلت  قطع  لتفادي 

الخدمات األخرى. 
الــجــديــر بــالــذكــر أنــــه قـــد تم 
المشروع من قبل مجلس  ترسية 
ــدات على  ــزايــ ــمــ والــ الــمــنــاقــصــات 
تحالف شركتي الكفاح للمقاوالت 
وشــركــة الـــدور لــلــمــقــاوالت بقيمة 
دينار   3.009.502 تبلغ  إجمالية 
وتسعة  مــاليــيــن  )ثــالثــة  بحريني 
ديــنــار  واثــنــيــن  آالف وخــمــســمــائــة 
فقط( بتمويل من قبل الصندوق 
البدء  السعودي للتنمية، وقد تم 
سبتمبر  في  اإلنشائية  باألعمال 

الربع  فــي  تنتهي  أن  على  2021م 
الثاني من عام 2022م. 

انتهت  قـــد  الــــــوزارة  أن  يــذكــر 
ــــى من  مـــن أعـــمـــال الــحــزمــة األولـ
بتكلفة إجمالية  األولى  المرحلة 
بــحــريــنــيــا  ديـــــنـــــارا   2.361.578
ــيــــونــــان وثــــالثــــمــــائــــة وواحــــــد  ــلــ )مــ
وثمانية  وخمسمائة  ألفا  وستون 
ــقـــط( والـــتـــي  ــارًا فـ ــ ــنـ ــ ــبـــعـــون ديـ وسـ
تضمنت األعمال التحضيرية من 
ردم وتسوية األرض بعرض 20 مترا 
على طول الشارع من أجل توفير 
المستوى  على  الــمــحــدد  الــمــســار 
الــمــطــلــوب لــمــمــرات كــابــالت نقل 
المياه.  تــوزيــع  وأنابيب  الكهرباء 
كما شملت األعمال إنشاء قنوات 
توفير  مع  األمطار  مياه  تصريف 
ــة والــمــنــاســبــة  ــ ــــالزمـ الــــمــــمــــرات الـ

لظروف الموقع.

كما انتهت الوزارة من أعمال 
الـــمـــرحـــلـــة الـــثـــانـــيـــة مــــن مـــشـــروع 
ــنـــوب الــبــحــريــن  تــطــويــر شـــــارع جـ
ــة إجـــمـــالـــيـــة  ــفـ ــلـ ــكـ ــتـ الــــــــدائــــــــري بـ
بــحــريــنــيــا  ــارا  ــنــ ديــ  24.335.669
)أربعة وعشرون مليونا وثالثمائة 
وستمائة  ألــفــا  وثــالثــون  وخمسة 
ــارًا فـــقـــط(،  ــ ــنـ ــ وتـــســـعـــة وســــتــــون ديـ
وقــــــد تـــضـــمـــن الــــمــــشــــروع إنـــشـــاء 
شـــارع مــكــون مــن مــســاريــن بطول 
 7.50 وبــــعــــرض  كـــيـــلـــومـــتـــرات   10
ــارع الــخــدمــة  ــشــ ــا لــ ــ ــوازيـ ــ ــار مـ ــتــ أمــ
ومــســار مخصص  اإلنــشــاء،  تحت 
ــات الـــهـــوائـــيـــة بـــطـــول 10  ــدراجـ ــلـ لـ
كيلومترات وبعرض خمسة أمتار، 
الرئيسي  الــشــارع  بمحاذاة  وذلــك 
الـــمـــمـــتـــد مــــن الـــتـــقـــاطـــع شـــمـــااًل 
وصواًل إلى منتجع جميرا خليج 

البحرين جنوبًا.

والتنمية  العمل  وزيــر  التقى 
إدارة  مجلس  رئيس  االجتماعية، 
السيد  العمل،  هيئة تنظيم سوق 
حميدان،  علي  محمد  بن  جميل 
ــر الـــــواليـــــات  ــيـ ــفـ فـــــي مـــكـــتـــبـــه، سـ
ــة، الــســيــد  ــيــ ــكــ ــريــ ــتـــحـــدة األمــ ــمـ الـ
بمناسبة  وذلـــك  بــونــدي،  ستيفن 
تعيينه سفيًرا لبالده لدى مملكة 

البحرين.
وخالل اللقاء، رحب حميدان 
بـــالـــســـفـــيـــر األمــــريــــكــــي، مــتــمــنــًيــا 
في  والـــنـــجـــاح  الــتــوفــيــق  دوام  لـــه 
منصبه الجديد، واستعرض معه 
العالقات والتعاون القائمين بين 
المجالين  في  وأمريكا  البحرين 
االجتماعية،  والــرعــايــة  العمالي 
وســبــل االســـتـــفـــادة مـــن الــتــجــارب 
ــلـــى هـــذا  ــنـــاجـــحـــة لــلــبــلــديــن عـ الـ

الصعيد.
السيد  أطــلــع حــمــيــدان  وقـــد 

ــــدي عـــلـــى أبـــــــرز الــــمــــبــــادرات  ــونـ ــ بـ
ــامـــت بــهــا  ــتـــي قـ والـــمـــشـــروعـــات الـ
مملكة البحرين في مجال تطوير 
سوق العمل ورعاية حقوق القوى 
ــة، مـــســـتـــعـــرًضـــا الــجــهــود  ــلـ ــامـ ــعـ الـ

لحفظ  البحرين  بها  قامت  التي 
من  وحمايتهم  الــعــمــال  اســتــقــرار 
الـــتـــســـريـــح خـــــالل فـــتـــرة جــائــحــة 

كوفيد-19.
ــاول الـــلـــقـــاء اســتــعــراًضــا  ــنــ وتــ

العمالية  واألنــظــمــة  للتشريعات 
ومدى توافقها مع معايير العمل 
إلــى الجهود  بــاإلضــافــة  الــدولــيــة، 
التي قامت بها المملكة في مجال 
ومكافحة  التمييز  على  القضاء 

االتــجــار بــاألشــخــاص، والــتــي أدت 
إلى احتفاظ البحرين بتصنيفها 
تقرير  ضمن  األولــى  المرتبة  في 
حول  األمريكية  الخارجية  وزارة 
مــكــافــحــة االتــــجــــار بــالــبــشــر على 

مدى أربع سنوات. 
مـــــن جــــانــــبــــه، نـــــــوه الــســفــيــر 
ــة  ــ ــداقـ ــ ــــصـ ــق الـ ــمــ ــعــ األمــــــريــــــكــــــي بــ
الــتــاريــخــيــة الــتــي تــربــط أمــريــكــا 
بــالــبــحــريــن، مــؤكــدا حـــرص بــالده 
البناء  التعاون  أوجــه  تنمية  على 
والــمــثــمــر عــلــى كـــل الــمــســتــويــات 
ــذي يــلــبــي الــمــصــالــح  ــ بــالــشــكــل الـ
الــمــشــتــركــة لــلــبــلــديــن والــشــعــبــيــن 
حققته  بما  مشيًدا  الصديقين، 
متتالية  إنـــجـــازات  مــن  الــبــحــريــن 
عــلــى صــعــيــد تــجــربــتــهــا فـــي ســوق 
العمل وسن التشريعات والقوانين 
بيئة  وتطوير  الوطنية  العمالية 

العمل. 

عــبــر الــمــجــلــس الــبــابــوي لــلــحــوار بــيــن األديـــان 
بحاضرة الفاتيكان عن خالص التهنئة للمسلمين 
الفطر  وعيد  رمــضــان  شهر  بمناسبة  العالم  حــول 
الكردينال  نيافة  وجهها  رسالة  في  وذلــك  السعيد، 
المجلس  رئــيــس  غويغسوت،  أيـــوزو  أنخيل  ميغيل 
الــرســولــي  بــيــن األديــــان للكرسي  لــلــحــوار  الــبــابــوي 
»المسيحيون  عــنــوان  تــحــت  الــفــاتــيــكــان،  بــحــاضــرة 
والــمــســلــمــون: الــمــشــاركــة فـــي األفـــــراح واألحــــــزان«، 
بهذه  والبهجة  الــســالم  يعم  بــأن  تمنياته  نها  ضمَّ
الــمــنــاســبــة كـــعـــالمـــة عـــلـــى اإلنـــســـانـــيـــة الــمــشــتــركــة 

واألخوة الناتجة عنها.
ــد رئــيــس الــمــجــلــس الــبــابــوي لــلــحــوار بين  وأكــ
األديان أن جائحة كوفيد19 وآثارها المأساوية على 
االنتباه  جذبت  البشرية  الحياة  جــوانــب  مختلف 
إلـــى ُبــعــد »الــمــشــاركــة«، وأهــمــيــة تــقــاســم هــبــات اهلل 
وعطاياه في إطار اإلخوة اإلنسانية، مشيًرا إلى أن 
»الفقر والظروف المحفوفة بالمخاطر التي وجد 
العديد من األشخاص أنفسهم فيها، بسبب فقدان 
الــوظــائــف والــمــشــاكــل االقــتــصــاديــة واالجــتــمــاعــيــة 
المشاركة  في  واجبنا  تجعل  بالجائحة،  المتعلقة 

أكثر إلحاًحا«.
ــا نــيــافــة الــكــرديــنــال ميغيل أنــخــيــل أيـــوزو   ودعـ
في  مواهبنا  نضع  »أن  إلــى  رسالته  فــي  غويغسوت 
وأن نتقاسم معهم  خدمة جميع إخوتنا وأخواتنا، 
ما بين أيدينا«، مشددا على أن المشاركة تنبع في 
التعاطف الحقيقي والشفقة  أفضل تجلياتها من 
ذلك  يقتصر  أن  دون  مــن  اآلخــريــن،  تجاه  الفعالة 
كل  قبل  إنــهــا  بــل  الــمــاديــة فحسب،  الــخــيــرات  على 
شيء مشاركة أفراح وأحزان بعضنا البعض، والتي 

تعد جزءا من كل حياة بشرية.
وقال غويغسوت »من التعاطف تنبع المشاركة 
المهمة،  األحـــداث  والمشاعر خــالل  الــمــواقــف  فــي 
ــا وأصـــدقـــائـــنـــا  ــنـ ــاربـ ــانـــت أو حـــزيـــنـــة، ألقـ ســـعـــيـــدة كـ
أديــان  إلــى  المنتمين  أولــئــك  فيهم  بما  وجيراننا، 
أخرى، فتصبح أفراحهم أفراحنا وأحزانهم أحزاننا 

أيضا«.
بين  للحوار  البابوي  المجلس  رئيس  واختتم 
األديـــــان لــلــكــرســي الــرســولــي بــحــاضــرة الــفــاتــيــكــان 
رســالــتــه بــتــأكــيــد أهــمــيــة الــتــقــارب والــتــضــامــن مع 
ــات األزمــــات والــحــزن أكــثــر منه  األصـــدقـــاء فــي أوقــ
في أوقات الفرح والسالم، قائال: »نأمل أيها اإلخوة 
واألخوات المسلمون األعزاء، أن نستمر في مشاركة 
جميع جيراننا وأصدقائنا أفراحهم وأحزانهم، ألن 

محبة اهلل تشمل البشرية جمعاء والكون بأسره«.

أجرى الدكتور عبداللطيف 
بن راشد الزياني وزير الخارجية 
أمس اتصاال هاتفيا مع السيدة 
حــنــا ربـــانـــي خــــار وزيـــــرة الــدولــة 
للشؤون الخارجية في جمهورية 

باكستان اإلسالمية الشقيقة.
ــة  ــيــ ــارجــ ــخــ وهـــــنـــــأ وزيــــــــــر الــ
بمناسبة  الباكستانية  الـــوزيـــرة 
تــولــيــهــا مــنــصــب وزيــــــرة الـــدولـــة 
ــة، مــتــمــنــيــا  ــيـ ــارجـ لـــلـــشـــؤون الـــخـ
مهام  في  والنجاح  التوفيق  لها 
ولجمهورية  الــجــديــد  منصبها 
األمن  دوام  اإلسالمية  باكستان 

واالستقرار واالزدهار. 
وتـــم خـــالل االتـــصـــال بحث 
التي  التاريخية  األخوة  عالقات 
الشقيقين،  البلدين  تجمع بين 

الثنائي  الــتــعــاون  تــعــزيــز  وســبــل 
ــــرك فـــي  ــتـ ــ ــشـ ــ ــمـ ــ والــــتــــنــــســــيــــق الـ
يحقق  بما  المجاالت،  مختلف 

الـــمـــصـــالـــح الـــمـــشـــتـــركـــة ويـــعـــود 
البلدين  والمنفعة على  بالخير 

والشعبين الشقيقين. 

كشف وزيـــر األشــغــال وشــؤون 
العمراني  والتخطيط  البلديات 
ــبـــداهلل  ــنـــدس عــــصــــام بــــن عـ ــهـ الـــمـ
خــلــف أن نــســبــة تــغــطــيــة شــبــكــات 
العكر  لمنطقة  الصحي  الصرف 
تم  حــيــث   ،)%82( ــوالـــي  حـ بــلــغــت 
توصيل جزء كبير من المجمعات 
بشبكة  و626(   625  ،624،  623(
ــي الــســنــوات  الـــصـــرف الــصــحــي فـ
الــســابــقــة، مــشــيــرًا إلـــى أنـــه سيتم 
غير  المتبقية  ــزاء  ــ األجـ تــوصــيــل 
 623  ( المجمعين  فــي  الموصلة 
المشاريع  و624(، ضمن عدد من 

تنفذها الوزارة. 
الــوزارة  أن  الوزير خلف  وذكــر 
المشاريع  قامت بتنفيذ عدد من 
منها  العكر،  منطقة  تخدم  التي 
رصـــف عـــدد مــن الــطــرق بمجمع 
أعـــمـــال  اشــتــمــلــت  حـــيـــث   ،)626(
ــلـــى رصـــــف لــلــطــرق  ــروع عـ ــشــ ــمــ الــ
لخدمة  كيلومترات   )4.5( بطول 
عدد )255( وحدة عقارية ومشروع 
 )2609( الـــطـــريـــق  إنــــشــــاء  إعـــــــادة 
على  واشــتــمــلــت   ،)626( بمجمع 
اســــتــــبــــدال طـــبـــقـــة األســـــــــاس مــع 
واحــدة من األسفلت  وضع طبقة 

ــادة  وإعــ كــيــلــومــتــر   )0.72( بــطــول 
المجمع  فـــي   )45( شــــارع  إنـــشـــاء 
اســتــبــدال  عــلــى  واشــتــمــلــت   )626(
طــبــقــة األســــاس مــع وضـــع طبقة 
ــن األســــفــــلــــت بـــطـــول  ــ واحـــــــــــدة مــ
رصــف  إعـــــادة  كــيــلــومــتــر،   )0.15(
الطريق )2617( والطريق )2610( 
واشــتــمــلــت   ،)626( الــمــجــمــع  فـــي 
أعمال المشروع على إعادة رصف 
الطريق ووضــع طبقة واحــدة من 
األسفلت بطول )0.6) كيلو متر، 
وأيــضــًا إعـــادة رصــف الطريق رقم 
في  الــمــحــيــطــة  والـــطـــرق   )2347(
أعمال  واشتملت   )623( المجمع 
المشروع على رصف الطرق بطول 
الطريق  رصــف  كيلومتر،   )2.81(
المحيطة  والــطــرق   )2358( رقــم 
واشــتــمــلــت   ،)623( الــمــجــمــع  فـــي 
ــالـــطـــوب  ــلــــى رصـــــــف الـــــطـــــرق بـ عــ
ووضــــع  كــيــلــومــتــر   )0.6( بـــطـــول 
قــنــوات أرضــيــة الســتــخــدامــهــا من 
األخــرى،  الخدمية  الجهات  قبل 
 )2368( رقـــــم  الـــطـــريـــق  ورصـــــــف 
المجمع  فــي  المحيطة  والــطــرق 
الــطــرق  رصــــف  تـــم  حــيــث   )623(
كيلومتر   )0.6( بــطــول  بــالــطــوب 

العكر الشرقي  إعــادة رصف شــارع 
تــم  فـــقـــد   ،)623( الـــمـــجـــمـــع  فــــي 
استبدال طبقة األسفلت الحالية 
 )0.61( بـــطـــول  جـــديـــدة  ــأخـــرى  بـ
الطريق  رصــف  وكذلك  كيلومتر، 
)2459( في المجمع )624(، حيث 
اشــتــمــلــت أعـــمـــال الــمــشــروع على 
رصف الطريق باألسفلت المعالج 

بطول )0.3( كيلومتر.
الــــــوزارة  أن  ــر  ــوزيــ الــ وأضــــــاف 
شاملة  خطة  إعـــداد  على  عكفت 
ــرق مــنــطــقــة  ــ تـــتـــنـــاول تـــطـــويـــر طــ

إنجازه  تم  لما  استكمااًل  العكر.. 
مــن مــشــاريــع، فـــإن الـــــوزارة تعمل 
الطرق  حاليًا على مشروع رصف 
الـــتـــرابـــيـــة فـــي الــعــكــر بــالــمــجــمــع 
)624(، ويشتمل نطاق العمل على 
ــاء الــطــرق  أعـــمـــال الـــرصـــف وإنـــشـ
بطول )6( كيلومترات لخدمة عدد 
إلــى جانب  عــقــاريــة  وحـــدة   )350(
مد شبكة لتصريف مياه األمطار، 
وتـــوفـــيـــر أعـــمـــدة اإلنــــــــارة، ووضـــع 
قــنــوات أرضــيــة الســتــخــدامــهــا من 
قبل الــخــدمــات، ووضـــع اإلشـــارات 
التنظيمية  الــمــروريــة  والــعــالمــات 
لتحقيق  الـــالزمـــة  والــتــحــذيــريــة 
الــســالمــة الــمــطــلــوبــة، عــلــمــًا بــأن 
أيضًا  يشتمل  الرئيسي  المشروع 
ضمن نطاق العمل المقترح على 
ــادة رصـــف الــطــريــق رقـــم 2440  إعــ
المحيطة.  والطرق   624 بمجمع 
التنفيذ  بــأعــمــال  الــبــدء  تــم  وقـــد 
في شهر مايو 2021م، ومن المقرر 
االنتهاء منه في الربع الثاني من 
العام الجاري 2022م. بلغت نسبه 
اإلنجاز فيه 60% وقد تمت ترسية 
قبل  مــن  الــمــشــروع  هــذا  مناقصة 
والمزايدات  المناقصات  مجلس 

السادة/  البحريني  المقاول  على 
ــة لـــأســـفـــلـــت  ــيــ ــرقــ الــــشــــركــــة الــــشــ

والخرسانة.
ــــرف  ــــصـ ــــخـــــص الـ ــا يـ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ وفـ
ــزاء  ــ الــصــحــي وبــخــصــوص األجـ
الــمــتــبــقــيــة غــيــر الــمــوصــلــة من 
ــر والـــمـــتـــمـــثـــلـــة فــي  ــكـ ــعـ ــة الـ ــريــ قــ
ذكــر  و624(،   623( الــمــجــمــعــيــن 
ــر األشـــغـــال والـــبـــلـــديـــات انــه  ــ وزيـ
 )%18( حـــوالـــي  نــســبــتــهــا  بــلــغــت 
بصدد  الــــوزارة  بــأن  علمًا  فقط، 
ــر وتـــوصـــيـــل أجــــــــزاء مــن  ــويـ تـــطـ
الـــمـــنـــاطـــق غـــيـــر الـــمـــوصـــلـــة فــي 
ضمن  و624(   623( المجمعين 
عدد من المشاريع، منها مشروع 
ــيـــل الـــــوحـــــدات الـــعـــقـــاريـــة  تـــوصـ
 2371( الطريقين  على  الواقعة 
 )623( الــمــجــمــع  فـــي   )2373  -
ــي،  ــحــ ــبــــكــــة الـــــــصـــــــرف الــــصــ بــــشــ
بــأعــمــال تنفيذ  الــبــدء  تــم  حيث 
2022م،  فـــبـــرايـــر  فـــي  الـــمـــشـــروع 
ــاء مــــن تــنــفــيــذ  ــهــ ــتــ ــتـــم االنــ ــيـ وسـ
ــاء مــن  ــهــ ــتــ ــعـــد االنــ ــروع بـ ــشــ ــمــ الــ
القائمة  التجريبية  الحفريات 
الخدمات  لمعرفة  الــمــوقــع  فــي 

األرضية الموجودة مسبقًا. 

عــقــد الــســيــد أيــمــن بــن تــوفــيــق المؤيد 
ــؤون الــشــبــاب والــريــاضــة اجــتــمــاًعــا  ــر شــ وزيــ
الرئيس  الــقــرق،  طــارق محمد  الدكتور  مع 
ــاء، وذلـــــــك عــبــر  ــطــ ــعــ الـــتـــنـــفـــيـــذي لــــدبــــي الــ
بحضور  بعد،  عــن  المرئي  االتــصــال  تقنية 
وكيل  بأعمال  القائم  إسحاق  ســارة  السيدة 
الــشــبــاب والــريــاضــة وعـــدد من  ــؤون  وزارة شـ

المسؤولين في كال الجانبين.
وفــــي بـــدايـــة الــلــقــاء أشــــاد وزيــــر شـــؤون 
البلدين  بين  يربط  بما  والرياضة  الشباب 
الــشــقــيــقــيــن مـــن عـــالقـــات تـــعـــاون فـــي شتى 
الرؤية  مع  يتوافق  الــذي  األمــر  المجاالت، 
الملك  الجاللة  صاحب  لحضرة  السديدة 
الــبــالد  عــاهــل  آل خليفة  عــيــســى  بــن  حــمــد 
الـــمـــفـــدى وأخـــيـــه صـــاحـــب الــســمــو الــشــيــخ 
ــيـــس دولــــة  ــد آل نـــهـــيـــان رئـ ــ خــلــيــفــة بــــن زايــ

اإلمارات العربية المتحدة.
ومن جانبه أكد الرئيس التنفيذي لدبي 

الشقيقين  البلدين  يربط  ما  على  العطاء 
مــن عــالقــات ثــنــائــيــة مــتــمــيــزة، مــشــيــًرا إلــى 
العربية  اإلمـــــارات  دولـــة  بــيــن  الــعــالقــات  أن 
مثاال  تشكل  الــبــحــريــن  ومملكة  الــمــتــحــدة 
المتميزة  التعاون  عــالقــات  فــي  بــه  يحتذى 

بين األشقاء. 
الشباب  اللقاء قدم وزير شؤون  وخالل 
الـــوزارة  استراتيجية  عــن  لمحة  والــريــاضــة 
تــجــاه الــشــبــاب الــبــحــريــنــي ومـــا تــقــدمــه من 
ــي اكــتــشــاف  ــات تـــســـاهـــم فــ ــيـ ــالـ ــعـ ــج وفـ ــرامــ بــ
ــواهـــب، بـــاإلضـــافـــة إلــى  ــمـ ــراز الـ ــ ــ وصـــقـــل وإبـ
توجهات الوزارة في ربط المهارات الشبابية 
والـــمـــبـــادرات الــتــي تــقــدمــهــا الـــــوزارة بقطاع 
ــتـــيـــاجـــات ســوق  الــتــعــلــيــم ومـــخـــرجـــاتـــه واحـ

العمل البحريني. 
التنفيذي  الرئيس  سلط  ناحيته  ومن 
التعليم  نــظــام  الــضــوء على  الــعــطــاء  لــدبــي 
الجديد، الذي ستطلقه المؤسسة والهادف 

في  مستقبلية  تــحــديــات  أي  تــخــطــي  إلــــى 
الــنــظــام الــتــعــلــيــم الــعــالــمــي بــاإلضــافــة إلــى 
للشباب  المخصصة  الــتــفــاعــلــيــة  الــبــرامــج 
الة  والتي تضمن لهم فرصة المشاركة الفعَّ
فــي أنــشــطــة دبـــي الــعــطــاء والــعــمــل كسفراء 

شباب لرسالتها. 
ــم االتــــفــــاق عــلــى  وأثــــنــــاء االجـــتـــمـــاع تــ
مواصلة اللقاءات لتأطير العمل المشترك 
وتقديم مبادرات بين الجانبين في المجال 

الشبابي.

وزير العمل ي�ستعر�ض مع ال�سفير الأمريكي عالقات التعاون العمالية

} جانب من اللقاء.

وزير ال�س���باب ي�س���يد بم�س���توى العالقات المتميزة بين البحرين والإمارات

} اجتماع وزير الشباب والرئيس التنفيذي لـ»دبي العطاء«.

ال��ع��ك��ر ف����ي  ال�������ص���ح���ي  ال�������ص���رف  ت��غ��ط��ي��ة  ن�����ص��ب��ة   %82

} وزير األشغال.

وزي������ر ال���خ���ارج���ي���ة ي��ب��ح��ث م����ع ن��ظ��ي��رت��ه 
ال��ب��اك�����ص��ت��ان��ي��ة ت��ع��زي��ز ال���ت���ع���اون ال��ث��ن��ائ��ي

} وزيرة خارجية باكستان.} وزير الخارجية.

ال��م��ج��ل�����ض ال���ب���اب���وي ل��ل��ح��وار ب��ي��ن الأدي�����ان 
ي��ه��ن��ئ ال��م�����س��ل��م��ي��ن ب��رم�����س��ان وع��ي��د ال��ف��ط��ر

} رئيس المجلس البابوي.

ال����ب����ح����ري����ن ت���������س����ارك الح����ت����ف����ال 
ف����ي الأ�����س����ب����وع ال���ع���ال���م���ي ل��ل��ت��م��ن��ي��ع

�ضمن اأعمال تطوير جنوب البحرين الدائري..

ال��خ��دم��ة ����س���ارع  اإن�������س���اء  م�����س��روع  ف���ي  الإن����ج����از  ن�����س��ب��ة   %71

} كاظم عبداللطيف.

ه��ي��ئ��ة ال��ث��ق��اف��ة ت��وا���س��ل ت��ق��دي��م م���ب���ادرات 
ت����اأخ����ذ ا����س���م ال���ب���ح���ري���ن اإل������ى ال��ع��ال��م��ي��ة

تحتفي مختلف الدول خالل شهر أبريل باليوم 
العالمي لإلبداع واالبتكار الذي يصادف يوم الحادي 
والعشرين منه من كل عام. وبهذه المناسبة صّرحت 
يعد  االبــتــكــار  بـــأن  ــار  واآلثــ للثقافة  الــبــحــريــن  هيئة 
وبرامجها  مشاريعها  فــي  األساسية  الركائز  إحــدى 
ــار فـــي مــجــاالت  ــكـ ــتـ ــة إلــــى نــشــر ثــقــافــة االبـ ــيـ ــرامـ الـ
واالرتــقــاء  البحرين  مملكة  فــي  والــفــنــون  التصميم 
المادي  وغير  الــمــادي  البحريني،  الثقافي  بالتراث 
بما يتضمنه من فنون شعبية، وأزياء، وطهي وحرف 

وصناعات يدوية وتقليدية.
وفي هذا السياق، تأتي مبادرة »صنع في البحرين« 
التي انطلقت عام 2020م، لتعكس هذا التوجه لدى 
هيئة الثقافة في طرح إعادة تصّور للهوية البصرية 
التقليدية  والصناعات  اليدوية  للحرف  والوظيفية 
تكريس  أجل  ومن  ومغاير،  مبتكر  بشكل  البحرينية 
إبداعية  مواصفات  مــن  فيها  ومــا  الــحــرف  منتجات 

لتكون رمزًا للهوية المحلية والوطنية.
ــيــــوم، تــنــضــوي الـــمـــبـــادرة تــحــت مــظــلــة إدارة  والــ
ــي هــيــئــة الـــبـــحـــريـــن لــلــثــقــافــة  ــرف الــــيــــدويــــة فــ ــحــ الــ
ــار وحــقــقــت خـــالل الــفــتــرة الــمــاضــيــة الــعــديــد  ــ واآلثــ

مـــن الــمــنــجــزات وقـــّدمـــت بـــرامـــج وأنــشــطــة ساهمت 
التقليدية  والــحــرف  الصناعات  تطوير  عملية  فــي 
اإلدراك  تعميق  أهمية  وأكــدت  البحرين،  مملكة  في 
والتوعية بأهمية منتجات الحرف اليدوية كشريك 

مهم في عملية التنمية المستدامة.
لــلــمــبــادرة حــضــور فــي مــشــاركــة البحرين  فــكــان 
البحرين  برنامج جناح  دبي ضمن   2020 إكسبو  في 
جــزءًا  كانت  كما  الــفــرص«،  تنسج  »الكثافة  الوطني 
من نشاط مهرجان ربيع الثقافة 2022م، ولها حاليًا 
عدد من المتاجر التي تقّدم منتجات حرفية تمزج 
والحداثة، وعراقة وأصالة  واالبتكار  اإلبداع  بين  ما 

المنتج التراثي البحريني. 
ــع فــــي الـــبـــحـــريـــن« عــلــى  ــنــ وتــــركــــز مـــــبـــــادرة »صــ
الــمــنــتــوجــات الــمــصــنــوعــة مــحــلــيــًا بــهــدف تــطــويــرهــا 
الهيئة  وتسعى  عليها،  العاملين  بمستوى  واالرتقاء 
الحرف  منتجات  أهمية  تأكيد  إلــى  ذلــك  وراء  مــن 
الــتــقــلــيــديــة والـــصـــنـــاعـــات الـــيـــدويـــة بــوصــفــهــا هــويــة 
الحفاظ عليها وحمايتها من  ثقافية وطنية يجب 
االندثار، إلى جانب تحويلها إلى شراكات وصناعات 

إبداعية قابلة لالستثمار والتصدير العالمي.

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16102/pdf/1-Supplime/16102.pdf?fixed343
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/1293223
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1293197
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 øjôëÑdG  áμ∏ªªd  »∏°üØdG  …OÉ°üàb’G  ôjô≤àdG  ∞°ûc
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 ∫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
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 ;»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
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القراء األعزاء
لعل أكثر شهور العام 
سرعة  إلــى  ُتنّبهنا  الــتــي 
شهر  هو  الزمن  انقضاء 
رمــضــان الــمــبــارك، الــذي 
ــالــــه  ــبــ ــقــ ــتــ ــد الســ ــعــ ــتــ ــســ نــ
ــًا عــلــى  ــرعــ ــســ ــبـــل مــ ــقـ ــُيـ فـ
ــم يــمــضــي في  عــجــالــة ثـ
ــرك  ــتــ ــن ويــ ــيــ غـــمـــضـــة عــ
ودهشة  في حيرة  أحبته 
أمــــــــــام الــــضــــيــــف الــــــذي 
ــر لــيــرحــل  بـــالـــكـــاد حـــضـ
ُســـراعـــًا، حــتــى لــيــبــدو أن 
ــتــــعــــدادات اســتــقــبــالــه  اســ
ــاوز بـــكـــثـــيـــر مــــدة  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ تـ

بقائه.
شهر رمضان الذي ارتبط في ديننا 
والتسامح  بالمحبة  وثقافتنا  وذهننا 
روح  تتسامى  بحيث  والــعــطــاء،  والــبــذل 
االنسان فيه إلى أعلى درجات التسامي 
كــثــيــرًا مـــن خــالــقــه، وإن من  ويــقــتــرب 
سمات هذا الشهر الكريم هو أن الخير 
الناس  أكثر  يسارع  حيث  الجميع  يعّم 
إلى عمل الخيرات وتقديم المساعدات 
بأريحية وسعادة، فهذا الشهر هو مصدر 
سعادة لجميع الفئات العمرية، ُكّل على 
طــريــقــتــه، ولــكــن الــســعــادة الــكــبــرى هي 
يحتفلون  الذين  األطــفــال،  نصيب  من 
بمناسبات مختلفة طوال الشهر ابرزها 
)الــقــرقــاعــون( وعــيــد الــفــطــر الــمــبــارك 
ُيثقل  قد  ما  الفرح  مظاهر  من  ولهما 
تــخــّلــى اآلبـــــاء عن  إذا  كــاهــل األمـــهـــات 
دورهم، فكلتا المناسبتين وفقًا ألعراف 
تتطلب  وتــقــالــيــده  وعـــاداتـــه  المجتمع 
قــوامــهــا  جميعها  خــاصــة،  اســـتـــعـــدادات 
لها  خاصة  مصروفات  وتتطلب  الــمــال 
يجب على األب توفيرها ألبنائه، وهلل دّر 
ُيقتروا  لم  الذين  الحقيقيين  الرجال 
في  اهلل  وبــارك  وزوجاتهم  أبنائهم  على 
ــاتـــل اهلل مـــن كــان  مــالــهــم وحـــالـــهـــم، وقـ
بخالفهم وهم فئة قليلة ولكنها مؤثرة.
األمــهــات  بعض  تحّدثني  حين  لــذا 
أو مــطــلــقــيــهــن  أزواجـــــهـــــن  مـــوقـــف  ــن  عــ
وحجم  أبنائهم  نفقة  أو  نفقتهن  مــن 
الذي يلحقهن ظلمًا وعدوانًا،  اإلرهاق 
الــذكــور  فإنني أشــفــق على حــال هـــؤالء 
قلب  يــرق  لــم  فــإذا  اإلنسانية،  منزوعي 
الوالد لولده فهو  الــزوج لزوجته وقلب 
اهلل  مــن  عليه  وسيحل  الــرحــمــة  عــديــم 
ما يستحقه، وسأتطرق إلى أمثلة على 

ذلك في الفقرات القادمة.
فإحدى السيدات كتبت لي تخبرني 
االنــفــاق  فــي  التقتير  معتاد  زوجــهــا  أن 
عــلــيــهــا وعـــلـــى ابــنــيــهــمــا رغــــم وظــيــفــتــه 
الـــجـــيـــدة وأجــــــره الــجــيــد وهــــي صــابــرة 
حتى  اســرتــهــا،  تــحــفــظ  كــي  ومحتسبة 
وقبلت  زوجية  مسكن  لها  يوفر  لم  انــه 
ــا،  ــهــ ــدتــ ــي بـــيـــت والــ ــ بـــالـــســـكـــنـــى مـــعـــه فـ
ومـــؤخـــرًا بــعــد أن ضـــاق عــلــيــهــا الــحــال 
لمطالبته  بــمــحــاٍم  اســتــعــانــت  ــتـــد  واشـ
وقد  لطفليها،  العيد  وبكسوة  باإلنفاق 
خــرجــت خــاويــة الــوفــاض مــن الــدعــوى، 

في  تفكر  حتى أصبحت 
ألستغرب  وإني  الطالق، 
الـــزوج زوجته  ُيــوصــل  أن 
إلى هذه المرحلة بسبب 
امتناعه عن الوفاء بأهم 
ــه الــمــتــعــلــقــة  ــاتــ ــزامــ ــتــ الــ
ــة  ــ ــيـ ــ ــــزوجـ ــا الـ ــهــ ــوقــ ــقــ بــــحــ

وحقوق أبنائه!
واألخــــــــــــــــــــــرى، أوقــــــــف 
طـــلـــيـــقـــهـــا صـــــــرف كـــســـوة 
ــه وأخـــبـــر  ــائــ ــنــ الـــعـــيـــد ألبــ
لـــم يكمل  ــذي  ــ الـ أكــبــرهــم 
الــثــامــنــة بــذلــك مــبــّيــنــًا له 
هـــنـــاك  أن  وهــــــو  الـــســـبـــب 
بالخطأ  منه  اقتطعت  قد  دينارًا  ثالثين 
في الشهر السابق ولن يدفع كسوة العيد 
قبل استردادها! والحّق أنني ال أعلم كيف 
لمثل هذا األب قلب يستطيع من خالله 
مخاطبة ابن بالكاد بلغ سن التمييز بهذا 
المنطق؟ بل كيف له أن يحرم أبناءه من 
كسوة العيد التي تمثل الصورة األساسية 
مـــن صـــور فــرحــة الــعــيــد، ذلـــك أن اآلبـــاء 
فوق  أبنائهم  مصلحة  يضعون  األســويــاء 
كــل الــخــالفــات وبــعــيــدًا عــن الــمــســاومــات، 

واالستثناء هو أمثال األب المذكور.
ــا هـــمـــا إال  الـــقـــصـــتـــان الـــســـابـــقـــتـــان مــ
غيض من فيض لقصص معاناة األمهات 
الــمــبــاركــة، فماذا  األيـــام  هــذه  فــي  الكثيرة 
هذه  على  برجل  ابتليت  إذا  المرأة  تفعل 
الشاكلة؟ ومــا ذنــب األبــنــاء في هــذا كله؟ 
الثالثة  القصة  هــي  واألمـــر  ــى  واألدهــ بــل 
إلــيــهــا، والــتــي  الــتــطــرق  الــتــي لــن يفوتني 
والتقطير  بالبخل  األب  فيها  يكتف  لــم 
إنه  بــل  مطلقته  حضانة  فــي  أبنائه  على 
إياه  يعطيها  التي  األمــوال  على  يستولي 
والده من باب مساعدة أحفاده لتجهيزات 
بها  عليه  يتفضل  التي  ــوال  واألمـ العيد، 
لشراء  األبــنــاء  بأسماء  مسماة  عمله  رب 
مــســتــلــزمــات الــعــيــد ألبـــنـــائـــه الـــذيـــن في 
لنفسه  يصادرها  ولكنه  والدتهم  حضانة 
ويحتفظ بها بصمت ظلمًا وزورًا وبهتانًا 
عليهم  انفاقه  ويقصر  ضمير  أدنــى  وبــال 
فــقــط عــلــى مبلغ الــنــفــقــة الــزهــيــد الــذي 

قررته المحكمة.
والــــســــؤال هـــو مــتــى ســيــتــحــلــى هـــؤالء 
الـــذكـــور بــالــرجــولــة ويــتــحــمــلــون األعـــبـــاء 
المرتبطة بتكوين األسرة؟  والمسؤوليات 
ــنـــاء فــوق  ومــتــى ســيــضــعــون مــصــلــحــة األبـ

غرورهم وعنادهم وكبريائهم؟ 
فــــإذا مـــا كـــان الـــرســـول عــلــيــه الــصــالة 
)خــيــركــم خيركم ألهله،  يــقــول:  والــســالم 
رسولكم  في  أوليس  وأنــا خيركم ألهلي(، 
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ــل  ــ ــواصـ ــ ــتـ ــ ــوث والـ ــ ــحـ ــ ــبـ ــ نــــظــــم مـــــركـــــز الـ
الــمــعــرفــي حلقة نــقــاش بــعــنــوان »تــحــديــات 
المملكة  على  -األوكرانية  الروسية  األزمــة 
التعاون  مجلس  ودول  السعودية  العربية 
معها«،  األمثل  التعامل  وفرص  الخليجي، 
قدمها الدكتور محمد الثقفي، رئيس مركز 
واالستشارات  للدراسات  العالمية  الخبرة 

والتدريب، وذلك في مقر المركز.
وبـــــــدأت حــلــقــة الـــنـــقـــاش بــاســتــعــراض 
واقــع  تشخيص  فــي  الـــدراســـة،  هــذه  أهمية 
األزمــــة فــي تــأثــيــراتــهــا فــي الــمــمــلــكــة ودول 
ــدول الــخــلــيــج الــعــربــي،  مــجــلــس الــتــعــاون لــ

ــد الــثــقــفــي  ــمـ ــحـ ــور مـ ــ ــتـ ــ ــدكـ ــ ــيــــث أبــــــــرز الـ حــ
الــمــهــددات والــمــخــاطــر، الــتــي قــد تــؤثــر في 
للمملكة  الوطني  األمـــن  مقومات  مــن  أي 
وتنمية  تعزيز  إلــى  إضــافــًة  الخليج،  ودول 
الـــمـــقـــومـــات والـــمـــصـــالـــح الـــوطـــنـــيـــة لــــدول 
من  وحمايتها  الخليجي،  التعاون  مجلس 

المهددات.
كــمــا حــــددت الـــدراســـة أهـــم الــتــحــديــات 
الحالية والمستقبلية المتوقع حدوثها في 
اثني عشر مجااًل، منها التحديات التقنية، 
والــتــحــديــات الــجــيــوســيــاســيــة، والــتــحــديــات 
االقــتــصــاديــة، والــتــحــديــات الــبــيــئــيــة، وأهــم 

الفرص المتاحة للتعامل األمثل معها.
وأشــــارت الــدراســة إلــى أنـــُه مــن المبكر 
تــزال  ال  كونها  ــة،  األزمـ مــاالت  الحكم على 
فــي مــرحــلــة الــاليــقــيــن، غــيــر أنــهــا ستحدث 
السياسية  الــجــوانــب  مــن  كثير  فــي  تغييرا 
ــــدت  واالقـــتـــصـــاديـــة والـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــة، وأكـ
أمامها  الخليج  ودول  المملكة  أن  الدراسة 
ــوة الـــذكـــيـــة(  ــقــ ــدام )الــ ــخـ ــتـ اإلبــــــــداع فــــي اسـ
)صلبة(  كقوة  االقــتــصــاد  بين  تجمع  التي 
والقوى )الناعمة( المتعددة )الدبلوماسية، 

والمعلومات، واإلعالم(.
فـــيـــمـــا خــــرجــــت الــــــدراســــــة بــــعــــدد مــن 

إجرائيا،  تنفيذها  يمكن  التي  التوصيات 
أزمــة  إدارة  تشكيل  منها  األمــثــل،  للتعامل 
معها،  الجماعي  للتعامل  خليجية  وطنية 
بما يضمن تحاشي آثارها، أو التقليل منها، 
والحثيثة  المستمرة  الــدراســة  إلــى  إضــافــًة 
للتحديات، وتحديد آليات تحاشي آثارها.

ــادة مــن  ــفــ ــتــ ــة بــــاالســ ــ ــدراســ ــ وأوصــــــــت الــ
مــــراكــــز الــتــفــكــيــر الــمــحــلــيــة واإلقــلــيــمــيــة، 
ومـــراكـــز الــبــحــوث فـــي وصــــف واســتــشــراف 
المجتمعات  وتوعية  األزمــة،  لماالت  أعمق 
في  منها  الــمــطــلــوبــة  ــا  ــأدوارهـ بـ الخليجية 

التعامل مع اآلثار المترتبة على األزمة.

م��رك��ز �ل��ب��ح��وث و�ل��ت��و����ص��ل �ل��م��ع��رف��ي ي��ع��ق��د ح��ل��ق��ة ن��ق��ا���ش   
�لخلي���ج -�لأوكر�ني���ة عل���ى دول  �لرو�ص���ية  ع���ن تحدي���ات �لأزم���ة 

} جانب من الحلقة النقاشية.

يعقد مجلس الشورى جلسته 
االعتيادية السابعة والعشرين في 
الفصل  الــرابــع مــن  االنــعــقــاد  دور 
ــــس الــــيــــوم  ــامـ ــ ــخـ ــ ــعــــي الـ ــريــ ــتــــشــ الــ
المجلس  يناقش  )األحــد(، حيث 
تقرير لجنة الخدمات بخصوص 
مـــشـــروع الــقــانــون بــتــعــديــل بعض 
أحكام المرسوم بقانون رقم )18( 
لسنة 1997 في شأن تنظيم مهنة 
الــصــيــدلــة والــمــراكــز الــصــيــدلــيــة، 
المرافق للمرسوم رقم )41( لسنة 

.2021
إلى  القانون  مشروع  ويهدف 
ــاذ الــتــدابــيــر الــرقــابــيــة على  اتـــخـ
األدويــة التي تحتوي على المواد 
العقلية  الــمــؤثــرات  أو  الــمــخــدرة 
وغــيــرهــا مــن األدويـــــة، فــضــاًل عن 
ــات واإلجــــــــــراءات  ــ ــيـ ــ تــحــســيــن اآللـ
األدويـــة  صـــرف  لتنظيم  الـــالزمـــة 
وتــشــديــد الــعــقــوبــات والــــجــــزاءات 
ــة، وذلــــــــك مـــــن خــــالل  ــيــ ــبــ ــأديــ ــتــ الــ
تــشــديــد بــعــض الــعــقــوبــات، فضاًل 
ــزاءات  ــ ــجــ ــ ــة بـــعـــض الــ ــ ــافـ ــ ــن إضـ ــ عـ
التأديبية التي يجوز توقيعها على 
مزاولي المهن المنصوص عليها 
ــزاء  ــتـــحـــداث جـ ــي الـــقـــانـــون واسـ فـ
تأديبي،  كــجــزاء  اإلداريـــة  الغرامة 

وتأثيم أفعال جديدة هي: العرض 
بقصد البيع أو بيع وحيازة أدوية 
خاضعة للرقابة الجزئية من دون 
والقيام  ترخيص،  على  الحصول 
أدويــــة خاضعة  أو صـــرف  بــوصــف 
مراعاة  دون  الجزئية من  للرقابة 

االشتراطات الالزمة.
وســـــــيـــــــبـــــــحـــــــث الـــــمـــــجـــــلـــــس 
ــؤون الــمــالــيــة  ــشــ تــقــريــر لــجــنــة الــ
مشروع  بخصوص  واالقــتــصــاديــة 
ــون بـــتـــعـــديـــل بـــعـــض أحـــكـــام  ــ ــانـ ــ قـ
 2012 لــســنــة   )35( رقـــم  الــقــانــون 

المعد  المستهلك،  حماية  بشأن 
في ضوء االقتراح بقانون المقدم 
من مجلس الشورى، والذي يهدف 
التشريعي  القصور  معالجة  إلــى 
في شأن حماية المستهلك حيال 
قيام بعض التجار بحبس السلع 
ــة الـــمـــعـــّدة لــلــبــيــع عــن  ــروريــ الــــضــ
أو عدم  بإخفائها  الــتــداول، ســواء 
أو االمـــتـــنـــاع عن  لــلــبــيــع  طــرحــهــا 
بيعها أو رفع أسعارها بصورة غير 
األفعال  بتجريم  وذلــك  طبيعية، 
العقوبة  وتــشــديــد  إلــيــهــا،  الــمــشــار 

المقررة لذلك.
ــنــــاقــــش الـــمـــجـــلـــس  ــيــ ــا ســ ــمــ كــ
فــي الــجــلــســة ذاتــهــا تــقــريــر لجنة 
والــقــانــونــيــة  التشريعية  الـــشـــؤون 
بتعديل  قانون  بخصوص مشروع 
ــى مــن الــقــانــون رقــم  الـــمـــادة األولــ
الكشف  بــشــأن   2010 لسنة   )32(
عـــن الـــذمـــة الــمــالــيــة )الــمــعــد في 
ضوء االقتراح بقانون المقدم من 

مجلس النواب.
كــمــا ســيــنــظــر الــمــجــلــس في 
التقرير التكميلي للجنة المرافق 

العامة والبيئة بخصوص مشروع 
ــون بـــتـــعـــديـــل بـــعـــض أحـــكـــام  ــ ــانـ ــ قـ
بــقــانــون رقــم )2( لسنة  الــمــرســوم 
1996م بشأن إشغال الطرق العامة 
)المعد في ضوء االقتراح بقانون 
ــقـــدم مــــن مــجــلــس الــــشــــورى،  الـــمـ
والذي ينص على تخويل البلدية 
ــر فــي  ــاشـ ــبـ الـــمـــخـــتـــصـــة بـــشـــكـــل مـ
إصـــدار تــراخــيــص إشــغــال الطرق 
العامة بدال من الوزارة المختصة 

بشؤون البلديات.
ــا ســـيـــبـــحـــث الـــمـــجـــلـــس  ــمـ ــيـ فـ
ــًرا آخـــــر لــلــجــنــة الـــمـــرافـــق  ــريــ ــقــ تــ
العامة والبيئة، بخصوص مشروع 
ــون بــتــعــديــل الــــمــــادة الــثــانــيــة  ــانـ قـ
مــن الــمــرســوم بــقــانــون رقـــم )25( 
كلفة  تحصيل  بشأن   2015 لسنة 
التحتية  الــبــنــيــة  وتــطــويــر  إنــشــاء 
في  )المعد  التعمير  مناطق  فــي 
ضوء االقتراح بقانون المقدم من 
يستثني  بحيث  الــنــواب(،  مجلس 
القانون  أحكام  من  التعديل  هذا 
أي مشروع يقوم فيه مالك العقار 
ــادة  وإعـ بــهــدم  الجنسية  بحريني 
الـــبـــنـــاء فــــي عــــقــــاره الــمــخــصــص 
وألقربائه  له  السكنية  لألغراض 

حتى الدرجة األولى.

»�ل���������ص����ورى« ي��ن��اق�����ش »ت��ن��ظ��ي��م م��ه��ن��ة �ل�������ص���ي���دل���ة« وت��ع��دي��ل
ق��و�ن��ي��ن »ح��م��اي��ة �ل��م�����ص��ت��ه��ل��ك« و»�إ����ص���غ���ال �ل���ط���رق �ل��ع��ام��ة« �ل��ي��وم

الــريــادة  جمعية  تستعد 
النسخة  إلطــــالق  الــشــبــابــيــة 
الخامسة من برنامج »الشاب 
البرلماني 2022« تحت رعاية 
علي بن صالح الصالح رئيس 
الشورى، خالل شهر  مجلس 
ــو الـــمـــقـــبـــل، وذلــــــك بــعــد  ــايـ مـ
النجاح الذي حققته النسخ 

السابقة للبرنامج.
أشــــــــــــــــار بــــــــشــــــــار فـــــخـــــرو 
الـــمـــنـــســـق الــــعــــام لــلــبــرنــامــج 
يـــهـــدف  ــامــــج  ــبــــرنــ الــ أن  إلــــــى 
إلــــــــــى تــــنــــمــــيــــة الــــــمــــــهــــــارات 
البحريني  للشباب  القيادية 
التواصل  مــهــارات  وإكسابهم 
مــــن خــــــالل االنــــــخــــــراط فــي 
لمناقشة  مــفــتــوحــة  ــوارات  ــ حـ

ــهـــم ومـــقـــتـــرحـــاتـــهـــم  ــلـ ــاكـ مـــشـ
في  ومساعدتهم  المختلفة 
ــلــــول الــمــنــاســبــة  وضــــــع الــــحــ
تنمية  فــي  سيسهم  مــا  لــهــا، 
مستقبل  ورســـــم  الــمــجــتــمــع 
أفضل للبحرين وإيجاد قناة 
والسادة  الشباب  بين  تواصل 

النواب من جهة أخرى.
ــشـــف الــمــنــســق الـــعـــام  وكـ
للبرنامج أن من أبرز إنجازات 
خالل  البرنامج  فــي  الشباب 
نــســخــه الــســابــقــة اقــتــراحــيــن 
ــا الــــشــــبــــاب مــن  ــمـ ــهـ تــــقــــدم بـ
منطلق الشراكة المجتمعية 
التي تتبناها الجمعية، االول 
مـــقـــتـــرح يـــخـــتـــص »بـــإنـــشـــاء 
ــريــــن لــتــنــمــيــة  ــبــــحــ ــز الــ ــ ــركـ ــ مـ

ــتـــطـــوعـــي« والـــــذي  الـــعـــمـــل الـ
والتنمية  العمل  وزيـــر  تبناه 
ــيــــل بــن  االجــــتــــمــــاعــــيــــة جــــمــ
مــحــمــد عــلــي حـــمـــيـــدان وتــم 
 ،2017 ــارس  ــ مـ فـــي  افــتــتــاحــه 
والــــذي  يــأتــي مــنــفــذًا كذلك 
لـــتـــوصـــيـــة جــمــعــيــة الــــريــــادة 
الــشــبــابــيــة بــأهــمــيــة تــنــســيــق 
وتشجيع  المتطوعين  جهود 
ــعـــمـــل الـــتـــطـــوعـــي،  ــافـــة الـ ثـــقـ
العامة  األمانة  قبلتها  والتي 
التعاون خالل  لدول مجلس 
والتحديات  »الشباب  مؤتمر 
المعاصرة« الذي أقيم خالل 
بـــإمـــارة   2016 فـــبـــرايـــر  شــهــر 

الشارقة.

�لري���ادة �ل�ص���بابية ت�ص���تعد لإط���اق �لن�ص���خة 
�لبرلمان���ي �ل�ص���باب  برنام���ج  م���ن  �لخام�ص���ة 

ــور  ــســ ــيــ ــروفــ ــبــ شــــــــــارك الــ
األستاذ  القحطاني،  مناف 
ــلـــم  ــي فــــــــي عـ ــ ــكـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ اإلكـ
في  أمس  الدقيقة،  األحياء 
األوروبـــي  السنوي  المؤتمر 
الــطــبــي لــألحــيــاء الــدقــيــقــة 
واألمــــــــراض الــمــعــديــة رقــم 
تقنية  البرتغال عبر  32 في 
االتصال المرئي »عن بعد«.

وقـــــــــــــــال فـــــــــي حــــســــابــــه 
الرسمي على موقع التواصل 
من  إنه  »تويتر«  االجتماعي 
لنقل  الــمــتــحــدثــيــن  ضــمــن 
اإلحــصــائــيــات األخـــيـــرة عن 
ــات الـــمـــقـــاومـــة  ــروبــ ــكــ ــيــ ــمــ الــ
ــادات الـــحـــيـــويـــة فــي  ــلـــمـــضـ لـ

خصوصا  الــخــلــيــج  منطقة 
أثناء جائحة كورونا.

ــة أخـــــــرى رد  ــيـ ــاحـ مــــن نـ
ــلـــى ســــــؤال،  الـــقـــحـــطـــانـــي عـ
عن  المكتسبة  المناعة  هل 
بالفيروس  اإلصــابــة  طــريــق 
أفــــــــضــــــــل مــــــــــن الـــــمـــــنـــــاعـــــة 
ــاح،  ــقـ ــلـ ــد الـ ــعـ الـــمـــكـــتـــســـبـــة بـ
الـــلـــقـــاحـــات  أن  مــــوضــــًحــــا 
هــي الــطــريــقــة األكــثــر أمــانــا 
المناعة من  للحصول على 
لمضاعفات  الــتــعــرض  دون 
ــيــــروس الــحــقــيــقــي فــي  ــفــ الــ
الميزة  وأن  اإلنــســان،  جسم 
األساسية للقاح هي أنه آمن 

ويمكن التنبؤ به.

للم�صاد�ت   �لمقاومة  �لميكروبات  عن  يتحدث  �لقحطاني 
�لحيوي�ة ف�ي �لخلي�ج خ�ال �لموؤتم�ر �ل�ص�نوي �لأوروب�ي

} د. مناف القحطاني.

أكد المهندس باسم بن يعقوب الحمر 
ــر اإلســـكـــان أن مــمــلــكــة الــبــحــريــن أولـــت  وزيــ
تنفيذ األجندة الحضرية الجديدة وأهداف 
التنمية المستدامة 2030 أولوية خاصة في 
برامجها الحكومية، مشيرًا إلى أن ذلك قد 
أسهم في تحقيق تقدم كبير في العديد من 
القطاعات ذات الصلة، وهو ما تم تضمينه 
الذي  الثاني  الطوعي  الوطني  التقرير  في 
أبـــرز ما  الــضــوء عــلــى  إعــــداده لتسليط  تــم 
تحقق في خطة تنفيذ األهداف اإلنمائية، 
التنمية  أهـــداف  تنفيذ  متابعة  ومنهجية 
الـــمـــســـتـــدامـــة، مـــن خــــالل جــمــع الــبــيــانــات 
والمعلومات، ودورها في تحديث السياسات 
والـــبـــرامـــج فـــي مــخــتــلــف الـــمـــجـــاالت الــتــي 

شملتها أهداف التنمية المستدامة 2030.
لــدى مشاركة وزيــر اإلسكان  جــاء ذلــك 
في االجتماع الخاص للمجلس االقتصادي 
تقنية  عبر  المتحدة  بــاألمــم  واالجتماعي 
االتــصــال عــن بــعــد، الـــذي يــنــاقــش مــوضــوع 
ــدة  ــنـ »الـــتـــحـــضـــر الـــمـــســـتـــدام وتــنــفــيــذ األجـ
ــور رئــيــس  ــدة«، بـــحـــضـ ــ ــديـ ــ ــجـ ــ ــة الـ ــريـ الـــحـــضـ
باألمم  واالجتماعي  االقتصادي  المجلس 
ورئيس  كيالبيل،  فيكسن  كولين  المتحدة 
الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة 
ــبـــداهلل شـــاهـــد، ونــائــبــة  لـــألمـــم الــمــتــحــدة عـ
األمين العام لألمم المتحدة أمينة محمد.
ويــــــأتــــــي هــــــــذا االجـــــتـــــمـــــاع فــــــي إطــــــار 
الــتــحــضــيــر الجــتــمــاع الــمــنــتــدى الــســيــاســي 
ــتــــوى الــــتــــابــــع لــلــمــجــلــس  ــمــــســ الــــرفــــيــــع الــ
المتحدة  لألمم  واالجتماعي  االقــتــصــادي 
المقرر انعقاده الخميس المقبل 28 أبريل 
الجاري بمقر األمم المتحدة، حيث سيتم 
الــتــي تقدمت  الـــدول  رفــع نتائج وتــوصــيــات 
مستجدات  أبــرز  حــول  الطوعية  بتقاريرها 

تنفيذ األجندة الحضرية الجديدة.
وزيــر اإلسكان  وخــالل كلمته استعرض 
الـــتـــي حــقــقــتــهــا مملكة  الــمــكــتــســبــات  أبـــــرز 
الـــبـــحـــريـــن عـــلـــى صــعــيــد تــنــفــيــذ األجـــنـــدة 
برنامج  مع  والتعاون  الجديدة،  الحضرية 
األمــــم الــمــتــحــدة لــلــمــســتــوطــنــات الــبــشــريــة 
لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، منوها 
إلى أن خطوة توقيع مملكة البحرين على 

ــار الــتــعــاون االســتــراتــيــجــي والــمــســتــدام  إطــ
مـــع األمــــم الــمــتــحــدة فـــي شــهــر يــونــيــو من 
إنــجــازًا كــبــيــرًا، يعكس  الــعــام الــمــاضــي يعد 
ــــرص الـــتـــعـــاون الـــحـــالـــيـــة والــمــســتــقــبــلــيــة  فـ
المتحدة  األمـــم  ومنظومة  الحكومة  بين 
التنمية في  بأولويات  المتبادل  والتزامهما 

البحرين.
ــي كــلــمــتــه إلــــى أن  كــمــا أشـــــار الــــوزيــــر فـ
األمــيــر  الملكي  الــســمــو  تــوجــيــهــات صــاحــب 
ــي الــعــهــد  ســلــمــان بـــن حــمــد آل خــلــيــفــة ولــ
رئــيــس مــجــلــس الـــــــوزراء خــــالل فــتــرة إدارة 
كــورونــا،  فــيــروس  إجـــــراءات مكافحة  ســمــوه 
مــلــيــارات   4.5 قــدرهــا  مــيــزانــيــة  وتخصيص 
دينار بحريني قد أسهم في إرساء االستقرار 
جعلت  بالمملكة،  واالجتماعي  االقتصادي 
الــتــعــامــل مع  الــبــحــريــن فــي  تــجــربــة مملكة 
األمــر  والــمــرونــة،  بالتفرد  تتسم  الجائحة 
تنفيذ  خطط  مواصلة  على  انعكس  الــذي 

أهداف التنمية المستدامة.
وأشار المهندس الحمر إلى أن حكومة 
عديدة  مكتسبات  حققت  البحرين  مملكة 
والتوسع  االجتماعي،  السكن  قطاعات  في 
فـــي مــشــاريــع الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، فــضــال عن 
التوجه نحو االعتماد على الطاقة النظيفة 

والمتجددة.

فعلى صعيد قطاع السكن االجتماعي 
ألــف   40 تــوفــيــر  مــن  المملكة  تمكنت  فــقــد 
خــــدمــــة إســـكـــانـــيـــة عـــلـــى مــــــــدار الـــســـنـــوات 
التوجيه  مظلة  تحت  الماضية،  الثمانية 
الجاللة  صاحب  لحضرة  السامي  الملكي 
وحدة  ألــف   40 ببناء  المفدى،  البالد  ملك 
على  والــخــدمــات،  المرافق  مكتملة  سكنية 
تنفيذ  التي تصاحب  التحديات  الرغم من 
مثل تلك المشاريع التنموية وخاصة خالل 

فترة جائحة فيروس كورونا.
العدد  أن توفير هــذا  إلــى  الوزير  وأشــار 
مـــن الـــوحـــدات الــســكــنــيــة، الــــذي أســهــم في 
حصول 40 ألف أسرة بحرينية على سكنها 
ــة الـــقـــيـــادة الــرشــيــدة  ــ الـــمـــالئـــم، يــعــكــس رؤيـ
سبل  لتوفير  الوطنية  واإلرادة  والحكومة، 

العيش الكريم للمواطنين.
وأفاد بأن رؤية توفير السكن لم تقتصر 
عـــلـــى بـــنـــاء وحـــــــدات ســكــنــيــة فـــحـــســـب، بــل 
المجمعات  ومشاريع  المدن  جميع  شملت 
السكنية التي تم تنفيذها مرافق وخدمات 
للمشي  مسارات  كتوفير  القاطنين،  تخدم 
وممارسة رياضة الدراجات الهوائية، فضاًل 
عن االهتمام بالبيئة الساحلية والتشجير، 
فـــي تنفيذ  تــصــب  وهــــي جــمــيــعــهــا عـــوامـــل 
الــحــادي عشر مــن أهـــداف التنمية  الــهــدف 

المستدامة، الذي ينص على »جعل المدن 
الــبــشــريــة شــامــلــة للجميع  والــمــســتــوطــنــات 

وآمنة وقادرة علي الصمود ومستدامة«.
وعلى صعيد التخطيط الحضري قال 
الوزير إن المملكة تمكنت من تعزيز قدرتها 
فـــي هــــذا االتـــجـــاه مـــن خــــالل إنـــشـــاء هيئة 
 ،2017 عام  العمراني  والتطوير  التخطيط 
بــدورهــا فــي اإلشــــراف واإلدارة  لــالضــطــالع 
األمــثــل الســتــخــدام األراضــــي، وال سيما أن 
أساسيًا  مــكــونــًا  يعد  الــعــمــرانــي  التخطيط 

للتنمية االقتصادية بالمملكة.
مــن جــانــب آخــر قــال وزيـــر اإلســكــان إن 
االستثمار في التوسع لشبكات توفير المياه 
الحضرية  المناطق  في  الصحي  والصرف 
فـــي تحسين  قـــد أســـهـــم  الـــســـكـــان  لــجــمــيــع 
وتكييف  للمواطنين،  المعيشية  األوضــــاع 
المناطق الحضرية بالمملكة على مواجهة 
فضال  أفضل،  بصورة  المناخية  التحديات 
الفضاءات  في  االستثمار  على  التركيز  عن 
الخضراء  بالمساحات  واالهــتــمــام  الــعــامــة 
ــر شــمــوال  ــثــ ــة أكــ ــريـ ــاطـــق حـــضـ ــنـ لـــتـــوفـــيـــر مـ

واستدامة ومرونة.
للمملكة  المستقبلية  الـــرؤيـــة  وحــــول 
في المحور البيئي واالقتصادي، واالعتماد 
ــر إن  ــوزيــ عــلــى الـــطـــاقـــة الــنــظــيــفــة، قــــال الــ
استخدام  زيــادة  نحو  حاليًا  تتجه  المملكة 
الــطــاقــة الــنــظــيــفــة والــمــتــجــددة مـــن خــالل 
تنفيذ عدد من المبادرات والممارسات التي 
الطاقة، ومن  استخدام  ترشيد  إلى  ستؤول 
ثم مشاركة دول العالم في تحقيق األهداف 

المناخية الدولية.
وأكد المهندس باسم الحمر أن مملكة 
الــبــحــريــن تــقــدر الــتــعــاون والــدعــم مــن قبل 
األمــــم الــمــتــحــدة وبـــرنـــامـــج الــمــســتــوطــنــات 
الــتــنــمــيــة  إدارة  فــــي  لـــجـــهـــودهـــا  الـــبـــشـــريـــة 
الـــحـــضـــريـــة، والـــتـــي تــرتــكــز عــلــى مــجــاالت 
االجتماعية،  والــخــدمــات  والـــغـــذاء،  البيئة 
ــادة من  ــفــ ــتــ ــتــــصــــادي، واالســ والـــتـــنـــويـــع االقــ
فرص التحضر، منوهًا إلى أن تلك الشراكة 
األطـــراف،  جميع  على  منها  النفع  سيعود 

والمستفيد األول منها هم المواطنون.

وزي�����ر �لإ�����ص����ك����ان: �ل��م��م��ل��ك��ة �أول������ت �ل��ت��ن��م��ي��ة �ل��ح�����ص��ري��ة 
�ل���م�������ص���ت���د�م���ة �لأول������وي������ة ف����ي ب���ر�م���ج���ه���ا �ل��ح��ك��وم��ي��ة

} وزير اإلسكان في االجتماع الخاص االقتصادي واالجتماعي باألمم المتحدة عبر تقنية االتصال عن بعد.

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16102/pdf/1-Supplime/16102.pdf?fixed343
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/1293222
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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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»�ل�صحة«: �إجناز 10 ماليني 

فح�ص جزيئي خالل فرتة »كورونا«

بداأت  اإنها  ال�ضحة  وزارة  قالت 

للمختربات  العاملي  الأ�ضبوع  بالحتفاء 

الذي يبداأ يف 23 من اأبريل وينتهي يف 

من  ذاته  ال�ضهر  من  والع�ضرين  التا�ضع 

كل عام، اإذ ت�ضلط ال�ضوء على املختربات 

اأ�ضا�ضًيا  جزًءا  متثل  التي  ال�ضحية 

ال�ضحية  النظم  جميع  من  وجوهرًيا 

التي تهدف اإىل حت�ضني ال�ضحة والوقاية 

وعالجها  وت�ضخي�ضها  الأمرا�ض  من 

وتر�ضدها ويرتتب على نتائجها تدابري 

مت�ض  التي  القرارات  �ضنع  يف  حا�ضمة 

وبالأخ�ض  وال�ضكان  الأفراد  �ضحة 

نظم  وتكاليف  ال�ضحي  بالأمن  املتعلقة 

الوفاء  عن  ف�ضالً  ال�ضحية،  الرعاية 

املثال  �ضبيل  على  ومنها  باللتزامات، 

اللوائح ال�ضحية الدولية.

اخلدمات  اأن  الوزارة  واأكدت 

البحرين  مملكة  يف  ال�ضحية  املخربية 

من  كبريين  ودعم  باهتمام  حتظى 

اإذ  الر�ضيدة،  البحرين  مملكة  حكومة 

تقدمي  على  ال�ضحة  وزارة  حتر�ض 

املاأمونة  املختربية  اخلدمات  اأف�ضل 

اجلودة  ذات  وامل�ضمونة  والآمنة 

الدعم  اإىل  اإ�ضافة  للمر�ضى،  العالية 

الحتياجات  معظم  لتغطية  املايل 

العلمية  الكفاءات  وتوفري  الت�ضخي�ضية 

ورفع  باملختربات  العاملني  وتدريب 

الأجهزة  وتوفري  الفنية،  كفاءاتهم 

لأحدث  املواكبة  واملطورة  احلديثة 

التقنيات العلمية يف جمال الت�ضخي�ض 

املخربي.

الإطار  هذا  »يف  الوزارة:  واأ�ضافت 

املبذولة  اجلهود  على  ال�ضوء  ن�ضلط 

التابعة  املختلفة  املختربات  اأق�ضام  يف 

لوزارة ال�ضحة، وبالأخ�ض خالل فرتة 

فيها  اثبتت  التي  كوفيد-19  جائحة 

وكفاءتها  قدرتها  الوطنية  خمترباتنا 

ما  واإجنازها  العاملي  امل�ضتوى  على 

جزيئي  فح�ض  ماليني   10 يقارب 

مملكة  يف  واإننا  الفرتة.  تلك  خالل 

نفتخر  ال�ضحة  وزارة  ويف  البحرين 

على  واأق�ضام  فاعلة  موؤ�ض�ضات  بوجود 

بخدمة  تقوم  اجلهوزية  من  كبري  قدر 

ونتقدم  ال�ضحية،  املوؤ�ض�ضات  جميع 

احلكيمة  قيادتنا  اإىل  اجلزيل  بال�ضكر 

م�ضلحة  يف  ت�ضب  التي  وتوجيهاتها 

املختربات  ولروؤ�ضاء  واملواطن،  الوطن 

ذوي  من  العاملني  وطاقم  وممثليهم 

ونوؤكد  العالية،  والكفاءات  اخلربات 

دائًما على اأهمية التعاون والتن�ضيق بني 

للنه�ضة  وذلك  التخ�ض�ضات،  خمتلف 

بالقطاع ال�ضحي يف مملكتنا احلبيبة«.

�أكد �أنها تربز �لتطور �لت�صريعي يف �لعهد �لز�هر.. »هيئة �لت�صريع«:

�إطالق �ملرحلة �لأوىل من خدمة بحث للت�صريعات �ملرتجمة لالإجنليزية

�لبحرين ت�صارك دول �لعامل �لحتفال بالأ�صبوع �لعاملي للتمنيع

اأطلقت هيئة الت�ضريع والراأي 

من  الأوىل  املرحلة  القانوين 

للت�ضريعات  بحث  حمرك  خدمة 

الإجنليزية  اللغة  اإىل  املرتجمة 

الإلكرتوين، وذلك يف  يف موقعها 

اإطار م�ضاعيها للتطوير والرتقاء 

املقدمة  الإلكرتونية  بخدماتها 

واملهتمني  الباحثني  من  للجمهور 

عملية  لت�ضهيل  القانوين،  بال�ضاأن 

للخدمات  والو�ضول  البحث 

املطلوبة. واملعلومات 

الت�ضريع  هيئة  رئي�ض  وقال 

نواف  امل�ضت�ضار  القانوين  والراأي 

حمرك  خدمة  اإن  حمزة  عبداهلل 

تاأتي  املرتجمة  الت�ضريعات  بحث 

على  الهيئة  حر�ض  منطلق  من 

الت�ضريعي  التطور  مدى  اإبراز 

يف  البحرين  مملكة  ت�ضهده  الذي 

العهد الزاهر لعاهل البالد املفدى 

بن  حمد  امللك  اجلاللة  �ضاحب 

عي�ضى اآل خليفة حفظ اهلل ورعاه.

الهتمام  اأن  اإىل  واأ�ضار 

الوطنية  الت�ضريعات  برتجمة 

امل�ضتخدمني  و�ضول  وت�ضهيل 

تطلعات  مع  كذلك  ين�ضجم  اإليها 

العهد  ويل  برئا�ضة  احلكومة 

�ضاحب  الوزراء  جمل�ض  رئي�ض 

�ضلمان  الأمري  امللكي  ال�ضمو 

اهلل  حفظه  خليفة  اآل  حمد  بن 

�ضدور  مع  ومتوافًقا  ورعاه، 

 )27( رقم  بقانون  املر�ضوم 

بع�ض  بتعديل   2021 ل�ضنة 

الق�ضائية  ال�ضلطة  قانون  اأحكام 

رقم  بقانون  باملر�ضوم  ال�ضادر 

)42( ل�ضنة 2002، والذي اأجاز 

العربية  اللغة  غري  لغة  اختيار 

من اللغات التي ميكن ا�ضتخدامها 

اأمام املحاكم.

حمزة  نواف  امل�ضت�ضار  ونوه 

من  البحرين  مملكة  ت�ضهده  مبا 

يف  وح�ضارية  تنموية  طفرة 

املجال  ومنها  املجالت  خمتلف 

اإىل  لفًتا  والقانوين،  الت�ضريعي 

�ضانها  من  القوانني  ترجمة  اأن 

الت�ضريعات  جودة  مدى  تربز  اأن 

لأف�ضل  ومواكبتها  الوطنية 

الدولية  والتجارب  املمار�ضات 

الدولية  للمعايري  وترجمتها 

العاملية،  املواثيق  مع  وات�ضاقها 

موؤكًدا اأن مملكة البحرين اأ�ضهمت 

للعامل  منوذًجا  تقدم  باأن  ا  اأي�ضً

الرائدة  الت�ضريعات  خالل  من 

العقوبات  كقانون  �ضنتها،  التي 

والتدابري البديلة وقانون العدالة 

وحمايتهم  لالأطفال  الإ�ضالحية 

من �ضوء املعاملة وغريها العديد.

الت�ضريعات  اأن  اإىل  واأ�ضار 

التي ت�ضمنها حمرك البحث كانت 

عند  كخيار  موجودة  ال�ضابق  يف 

باللغة  القوانني  على  الطالع 

ُخ�ض�ض  »الآن  م�ضيًفا  العربية، 

للو�ضول  ت�ضهيالً  واحد  مكان  لها 

عر�ضها  لطريقة  وحت�ضيًنا  اإليها 

باكورة  ُيعد  والذي  املوقع  على 

الإلكرتونية  الن�ضخة  لتد�ضني 

الت�ضريع  هيئة  ملوقع  الإجنليزية 

والراأي القانوين«.

البحث  حمرك  اأن  واأو�ضح 

اأهم  يت�ضمن  الإجنليزية  باللغة 

 89 عددها  البالغ  الت�ضريعات 

اجلمهور  باإمكان  اإذ  ت�ضريًعا، 

اأحكام  يف  ب�ضهولة  البحث  الآن 

اأن  اإىل  لفًتا  الت�ضريعات،  تلك 

ترجمة  على  حالًيا  تعكف  الهيئة 

والأدوات  الت�ضريعات  جميع 

�ضدور  منذ  النافذة  القانونية 

عام  منذ  الر�ضمية  اجلريدة 

اإذ  الإجنليزية،  اللغة  اإىل   1948

�ضيتم و�ضعها جميًعا يف املرحلة 

الثانية لتطوير حمرك البحث.

البحث  حمرك  على  لالطالع 

للت�ضريعات املرتجمة، ميكن زيارة 
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ت�ضارك مملكة  حتت �ضعار »حياة طويلة للجميع«، 

البحرين دول العامل الحتفال بالأ�ضبوع العاملي للتمنيع 

يف الأ�ضبوع الأخري من �ضهر اأبريل من كل عام، اإذ يهدف 

اإىل اإلقاء ال�ضوء على اأهمية تكاتف اجلهود والدعوة اإىل 

ا�ضتخدام التطعيم لتاأمني احلماية للجميع من كل الفئات 

العمرية، ورفع م�ضتوى الوعي باأهمية التطعيمات.

فقد حققت مملكة  والتمنيع،  التطعيمات  ويف جمال 

البحرين الريادة وال�ضبق يف الوقاية من الأمرا�ض التي 

ميكن جتنبها بالتطعيم من خالل اللقاحات، وذلك نتيجة 

ت�ضافر اجلهود بني القطاع ال�ضحي والقطاعات املختلفة 

وال�ضراكة املجتمعية مبملكة البحرين والدعم ل املحدود 

من القيادة الر�ضيدة التي حتر�ض كل احلر�ض على اتخاذ 

الإجراءات الوقائية املثبتة علمًيا حلماية املجتمع وتوفري 

لقاحات ذات جودة وماأمونية عالية.

الأمرا�ض  من  بالوقاية  تلتزم  البحرين  مملكة  اإن 

على  العمل  خالل  من  بالتطعيم  امل�ضتهدفة  املعدية 

�ضري  ومتابعة  وتطوير  �ضحية  ا�ضرتاتيجيات  تنفيذ 

خطط العمل وموؤ�ضرات الربامج املحلية وتقوية القدرة 

جميع  بني  التكامل  خالل  من  املجال  هذا  يف  الوطنية 

التمنيع  برنامج  اإن  اإذ  ال�ضحية،  الرعاية  م�ضتويات 

من  اأ�ضا�ضية  دعامة  مُيثل  البحرين  مبملكة  املو�ضع 

اإذ  الأولية،  ال�ضحية  العامة والرعاية  ال�ضحة  دعامات 

يتم توفري اللقاحات املو�ضى بها منذ الولدة من خالل 

التطعيم  الروتينية، ومتتد خدمات  الطفولة  تطعيمات 

املدار�ض،  املختلفة ومنها طلبة  العمرية  الفئات  لت�ضمل 

والفئات  ال�ضن،  وكبار  الإجناب،  �ضن  يف  والن�ضاء 

ال�ضحيني  والعاملني  الأمرا�ض،  ملخاطر  عر�ضة  الأكرث 

والعاملني يف املهن الأخرى. فاللقاحات ل تقت�ضر على 

لتوؤمن  تتعداها  بل  فقط،  الأطفال  لفئة  احلماية  توفري 

احلماية جلميع الفئات العمرية.

ويف اإطار الت�ضدي جلائحة »كوفيد-19«، �ضاركت 

التجارب  من  الثالثة  املرحلة  يف  البحرين  مملكة 

�ضينوفارم،  �ضركة  من  كوفيد-19  للقاح  ال�ضريرية 

مت  ثم  ومن  اللقاح،  لهذا  الطارئ  الت�ضريح  ذلك  وتال 

فريو�ض  �ضد  لقاحات  لعدة  الطارئ  الت�ضريح  قبول 

الدرا�ضات  من  املتوافرة  البيانات  بح�ضب  كوفيد-19 

ما  وماأمونيتها،  فاعليتها  لإثبات  عليها  اأجريت  التي 

بفريو�ض  الإ�ضابة  معدلت  خف�ض  يف  الأثر  له  كان 

كوفيد-19 والإ�ضهام يف ال�ضيطرة على اجلائحة.

وتفخر وزارة ال�ضحة باأن مملكة البحرين قد وفرت 

واملقيمني،  املواطنني  جلميع  جماين  ب�ضكل  التطعيمات 

جائحة  اأثناء  يف  منها  اأنواع  عدة  ا�ضتخدام  واأجازت 

كوفيد-19، بناًء على درا�ضات م�ضتفي�ضة ومتعمقة.

نواف حمزة
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بق�صية �ل�صروع يف تفجري جهازي �صر�ف �آيل بالنعيم وجدحف�ص

�ل�صجن 15 �صنة ملتهمني و10 �صنو�ت لآخر

�حلب�ص �صنة  ل�صّيدة   �أعمال   �أدينت   بتقدمي   ر�صوة   ملوظف   باجلعفرية 

�ملتهم برمي �صديقته �لأوروبية من �لطابق �خلام�ص وقتلها ينكر �أمام �ملحكمة

�ضد  ال�ضادرة  عقوبة  التمييز  حمكمة  اأقرت 

لآخر  �ضنوات  و10  �ضنة   15 ب�ضجنهم  متهمني 

اآيل  �ضراف  جهازي  تفجري  يف  ال�ضروع  بق�ضية 

بالنعيم وجد حف�ص. 

اأ�ضندت   النيابة   اإىل   املتهمني   اأنهم   يف   غ�ضون  

   2019 حتى   2021   بدائرة   اأمن   مملكة   البحرين  

 وخارجها   من   الأول   حتى   الرابع   تولوا   قيادة  

 جماعة   اإرهابية  ( خلية   اإرهابية   تابعة   ل�ضرايا  

 الأ�ضرت   اجلناح   الع�ضكري   لتيار   الوفاء )  الغر�ص  

 منها   الدعوة   اإىل   تعطيل   اأحكام   الد�ضتور   ومنع  

 موؤ�ض�ضات   الدولة   من   ممار�ضة   اأعمالها،   وكان  

 الإرهاب   اإحدى   الو�ضائل   التي   مت   ا�ضتخدامها  

 لتحقيق   م�ضاحلهم   وقاموا   بتجنيد   اآخرين   وحددوا  

 اأن�ضطتهم   عرب   ا�ضتالم   الأموال   والعبوات   املتفجرة  

 وتولوا   التن�ضيق   والتخطيط   لأعمال   اجلماعة  

 الإرهابية   بهدف   اإ�ضقاط   وتعطيل   عمل   موؤ�ض�ضات  

 الدولة،   كما   اأ�ضندت   اإىل   املتهمني   من   اخلام�ص   حتى  

 احلادي   ع�ضر   والثالث   ع�ضر   تهمة   الن�ضمام   اإىل  

 اجلماعة   الإرهابية   والنخراط   يف   اأعمالها،   واإىل  

 املتهمني   من   ال�ضابع   حتى   التا�ضع   حازوا   و�ضنعوا  

 املفرقعات   ب�ضاأن   تعري�ص   حياة   النا�ص   للخطر  

 وزراعة   العبوات   املتفجرة   بق�ضد   اإزهاق   اأرواح  

 رجال   الأمن   وا�ضتهداف   الأماكن   العامة   وحيازة  

 اأ�ضلحة   نارية   وعبوات   متفجرة،   كما   اأ�ضندت   اإىل  

 باقي   املتهمني   تهم   التدرب   على   ا�ضتعمال   الأ�ضلحة  

 واملتفجرات   وجمع   اأموال   وت�ضليمها   ل�ضالح  

 جماعة   اإرهابية   وحيازة   مفرقعات   وال�ضرتاك   يف  

 التحري�ص   على   ارتكاب   جرائم   وحيازة   زجاجات  

 مولوتوف   لأغرا�ص   اإرهابية   وال�ضرتاك   يف   جتمهر  

 يف   اأماكن   عامة  . 

واأ�ضندت   اإىل   املتهمني،   اخلام�ص   والتا�ضع،  

 اإحداث   تفجري   اإرهابي   اإذ   قاما   بزرع   عبوة   متفجرة  

 بق�ضد   ا�ضتهداف   من�ضاأة   اقت�ضادية   تنفيذا   لغر�ص  

 اإرهابي،   كما   �ضرع   ال�ضابع   والثامن   يف   اإحداث  

 تفجري   اإرهابي   وقاما   بزرع   عبوة   متفجرة   بق�ضد  

 ا�ضتهداف   من�ضاأة   اقت�ضادية   تنفيذا   لغر�ص  

 اإرهابي،   كما   اأ�ضندت   اإىل   العا�ضر   والثاين   ع�ضر  

 والرابع   ع�ضر   اأنهم   علموا   باجلرمية   وخمطط  

 ارتكابها   ومل   يبلغوا   ال�ضلطات   العامة،   كما   اأ�ضندت  

 اإىل   املتهم   الرابع   ع�ضر   اأنه   اأخفى   بنف�ضه   متهما  

 بجناية   املتهم   الثامن  مع   علمه   بذلك.  

اأ�ضدرت   وكانت  املحكمة   الكربى   اجلنائية 

 اأحكاما   ما   بني   ال�ضجن   3   �ضنوات   وال�ضجن   املوؤبد  

 على   13   متهما   اأ�ض�ضوا   خلية   اإرهابية   تابعة  

 لتنظيم   �ضرايا   الأ�ضرت   الإرهابي   و�ضرعوا   يف  

 تنفيذ   عملية   اإرهابية   ا�ضتهدفت   تفجري   جهازي  

 �ضراف   اآيل   مبنطقتي   النعيم   وجدحف�ص،   فيما  

 حكمت   املحكمة   برباءة   اأحد   املتهمني   من   تهمة   علمه  

 بتنفيذ   اجلرمية   وعدم   اإبالغ   ال�ضلطات   املعنية   قبل  

 وقوعها،   وذلك   بعد   اأن   ارتاأت   املحكمة   عدم   كفاية  

 الأدلة   لإدانته . 

وعاقبت   املحكمة   4   متهمني   بال�ضجن   املوؤبد،  

 ومعاقبة   4   اآخرين   بال�ضجن   ملدة   15   �ضنة   وال�ضجن  

   10 �ضنوات   لثالثة   متهمني   وتغرمي   كل   منهم   مائة  

 األف   دينار   ومعاقبة   اأحدهم   اأي�ضا   بال�ضجن 5    

 �ضنوات   رفقة   اآخر،   وال�ضجن   ثالث   �ضنوات   لآخر  

 وبراءة   متهم   من   ال�ضرتاك   يف   الواقعة.

ق�ضت حمكمة   التمييز    بتاييد عقوبة   احلب�ص  

 مدة   �ضنة   ل�ضيدة   اأعمال   اأدينت   بتقدمي   ر�ضوة   ملوظف  

 باجلعفرية   لتقدمي   ت�ضهيالت   لها   وتغيري   ت�ضنيف  

 اأر�ص   م�ضتاأجرة   من   الأوقاف، اإذ عاقبت   حمكمة   اأول  

 درجة   املتهم   الأول   بال�ضجن   10   �ضنوات   وعاقبتها  

األف  غرّمت  املحكمة   بـ16  بينما   باحلب�ص   �ضنة، 

دينار  لكل   منهما،   ثم   عدلت   حمكمة   ال�ضتئناف  

 العقوبة   بجعلها   5   �ضنوات   واأيدت   عقوبة   حب�ضها،  

 اإىل   اأن   اأقّرت   حمكمة   التمييز   عقوبتها . 

وكانت   النيابة   العامة   قد   تلقت   بالغا   من   وزارة  

 العدل   وال�ضوؤون   الإ�ضالمية   والأوقاف   يفيد   باأنه  

 خالل   اجتماع   لإحدى   اللجان   التابعة   لالأوقاف  

 اخلا�ضة   مبتابعة   الأر�ص   املوؤجرة   بح�ضور  

 املتهمة،   وخالل   الجتماع،   تطرقت   املتهمة   اإىل  

 اأر�ص   ا�ضتاأجرتها   منذ   2013   ومل   ت�ضتطع   البناء  

 عليها   ب�ضبب   عدم   �ضدور   تراخي�ص   بناء   عليها  

 رغم   دفعها   16500   دينار   للمتهم   الأول   لإنهاء  

 الرتاخي�ص   اخلا�ضة   بالأر�ص،   وعر�ضت   �ضورا  

 من   ال�ضيكات   التي   حت�ضل   عليها   املتهم   الأول   اأمام  

 اأع�ضاء   اللجنة   واأع�ضاء   مبجل�ص   الإدارة ، وبناء   على  

 الأمر   مت   اإعداد   تقرير   خا�ص   بالعقارات   التي   تخ�ص  

 الأوقاف   والتي   كان   املتهم   م�ضوؤول   عنها،   ومت   رفعها  

 اإىل   وزارة   العدل   كون   بها   �ضبهات   جنائية   وواقعة  

وبدورها   اأحالت    الر�ضوة   اإحدى   الوقائع   املثبتة، 

 الوزارة   التقرير   اإىل   النيابة   للتحقيق، اإذ اأو�ضحت  

 املتهمة   الثانية   اأنها   بالفعل   ت�ضتاأجر   قطعة   اأر�ص  

 من   الأوقاف   اجلعفرية   وعليها   اأحد   امل�ضروعات  

 اخلا�ضة   بها،   واأرادت   اأن   تتو�ضع   يف   م�ضروعها  

 عن   طريق   ا�ضتئجار   قطعة   اأر�ص   اأخرى   جماورة  

 مل�ضروعها ،  واأخربها   املتهم   اأن   الأر�ص   التي   تريد  

 اأن   ت�ضتاأجرها   موؤجرة   بالفعل   وامل�ضتاأجر   يريد 16    

 األف   دينار   لإخالئها،   فوافقت   ودفعت   املبلغ   ب�ضورة  

 �ضيكات   غري   مبينة   امل�ضتفيد   بناء   على   طلب   املتهم  

 ،اإل   اأنها   اكت�ضفت   اأن   الأر�ص   لي�ص   بها   تراخي�ص   بناء  

 ،وظلت   على   تلك   احلال   منذ   اأكرث   من   8   �ضنوات،  

 اإىل   اأن   قدمت   �ضور   ال�ضيكات   التي   حررتها   لإنهاء  

 املعامالت   اخلا�ضة   بالأر�ص . 

واأ�ضندت   اإليهما   النيابة   اأنهما   يف   غ�ضون 

حال   كونه   موظفا   عاما   بوزارة   العدل    ،2013

 باإدارة   الأوقاف   اجلعفرية   ي�ضغل   من�ضب   رئي�ص  

 ق�ضم   ال�ضوؤون   القانونية   وت�ضجيل   الأوقاف،   طلب  

 لنف�ضه   ب�ضكل   مبا�ضر   عطية   وهي   مبلغ 500 . 16    

 األف   دينار   لأداء   عمل   متثل   يف   قيامه   بت�ضنيف  

 الأر�ص   التي   ا�ضتاأجرتها   املتهمة   الثانية   لبناء   مبنى  

 عليها   لدى   قيامه   باأداء   وظيفته   على   النحو   املبني  

 بالتحقيقات،   كما   اأ�ضندت   اىل   املتهمة   الثانية   اأنها  

 ا�ضرتكت   بطريق   التفاق   وامل�ضاعدة   مع   املتهم   الأول  

 يف   ارتكاب   جناية   الر�ضوة   باأن   تالقت   اإرادتهما   معا  

 يف   اأداء   عمل   متثل   يف   ت�ضنيف   الأر�ص   اخلا�ضة  

 بالأوقاف   اجلعفرية،   ووقعت   اجلرمية   بناء   على  

 ذلك   التفاق . 

الأوروبية  �ضديقته  قتل  بواقعة  املتهم  برر 

عرب اإلقائها من الدور اخلام�ص من اإحدى البنايات 

وتلقى  هامدة  جثة  لت�ضقط  املحاوز  مبنطقة 

م�ضرعها اعرتافاته امام ال�ضرطة والنيابة العامة 

باجلرمية ب�ضبب خوفه، واأنكر ما ن�ضب اإليه امام 

املحكمة، وذكر بانه واملجني عليها كانا يف حالة 

�ضكر وهي من رمت بنف�ضها من الطابق اخلام�ص. 

املحكمة الكربى اجلنائية الأوىل قررت ارجاء 

الق�ضية حتى 25 اأبريل 2022 للمرافعة، وذلك 

بعدما ا�ضتمعت املحكمة للطبيب ال�ضرعي بجل�ضة 

املتهم  حمامية  طلبت  بعدما  وذلك  اأم�ص  يوم 

ال�ضتماع  املحكمة  من  حم�ضن  فاطمة  املحامية 

عن  وتنازلت  ملناق�ضته،  ال�ضرعي  للطبيب 

ال�ضتماع عن بقية ال�ضهود.

يبلغ  الذي  للمتهم  العامة  النيابة  ووجهت 

فرباير   22 غ�ضون  اأنه يف  �ضنة   30 العمر  من 

العا�ضمة قتل عمدا  اأمن حمافظة  بدائرة   2022

املجني عليها (التي تبلغ من العمر 29 �ضنة) باأن 

عقد العزم على قتلها اأثر �ضجار وقع بينهما وقام 

ودفعها  الغرفة  نافذة  على  وو�ضعها  بحملها 

ذلك  من  قا�ضدا  اخلام�ص  الطابق  من  واأ�ضقطها 

املو�ضوفة  الإ�ضابات  بها  فاأحدث  روحها  اإزهاق 

بتقرير ال�ضفة الت�ضريحية والتي اأودت بحياتها.

اإىل  بالغ  بورود  الق�ضية  تفا�ضيل  وت�ضري 

�ضرطة العا�ضمة يفيد �ضقوط فتاة من اجلن�ضية 

البنايات  باإحدى  اخلام�ص  الدور  من  الأوربية 

مبنطقة املاحوز. 

وذكر البالغ ان املجني عليها لقيت م�ضرعها 

اجلهات  با�ضرت  الفور  وعلى  �ضقوطها،  فور 

على  للتعرف  والتحري  البحث  عمليات  املعنية 

�ضبب الواقعة وتبني اأن املجني عليها كانت على 

عالقة باملتهم. 

واأ�ضارت التحريات اىل ان املتهم تعرف على 

العدلية  مبنطقة  مطاعم  اأحد  يف  عليها  املجني 

قبل �ضنتني، اذ تطورت العالقة بينها فكان بينهم 

لقاءات ب�ضقة مبنطقة املاحوز وكان املتهم دائما 

عليها  املجني  و�ضقة  املنامة  منطقة  بني  التنقل 

على مدار 6 اأ�ضهر.

وك�ضفت التحريات اأن الفرتة الأخرية ن�ضبت 

بعد  عليها  واملجني  املتهم  بني  خالفات  عدة 

ف�ضلهما من العمل، اذ التقيا يوم الواقعة باإحدى 

ون�ضب  الكحولية  امل�ضروبات  وتناول  احلفالت 

املنزل  اإىل  طريقهما  طوال  ا�ضتمر  بينهما  خالف 

وكانت  ال�ضيارة  من  عليها  املجني  نزلت  حيث 

بحالة �ضكر وتوجه املتهم خلفها وا�ضتد اخلالف 

حدوث  مكان  �ضهدت  التي  ال�ضقة  يف  بينهما 

اجلرمية. 

على  قام  املتهم  اأن  التحريات  وتابعت 

ولقيت  الغرفة  نافذة  من  باإلقائها  اخلالف  اأثر 

م�ضرعها، حيث اأحدث قوة الرتطام بالأر�ص بها 

عدة اإ�ضابات اأدت لوفاتها يف موقع احلادث.

وكان رئي�ص نيابة حمافظة العا�ضمة �ضرح 

اجلهات  من  اإخطاراً  تلقت  العامة  النيابة  باأن 

الأمنية املخت�ضة ب�ضقوط امراأة اأجنبية من الدور 

اخلام�ص من اإحدى البنايات مبنطقة املاحوز؛ مما 

اأدى اإىل وفاتها.

وقد بادرت النيابة العامة بالنتقال اإىل مكان 

وانتدبت  املتوفاة  الواقعة وقامت مبناظرة جثة 

خرباء م�ضرح اجلرمية لرفع الآثار امل�ضاهدة يف 

ال�ضرعي  الطبيب  انتدبت  كما  وفح�ضها،  املكان 

اإ�ضابات  من  بها  ما  لبيان  املتوفاة  جثة  لفح�ص 

و�ضبب الوفاة، اإ�ضافة اإىل طلب حتريات ال�ضرطة 

املكثفة عن الواقعة.

اأن  اإىل  ال�ضرطة  حتريات  تو�ضلت  وقد 

اآ�ضيوي  �ضخ�ص  مع  ال�ضكن  ت�ضارك  املتوفاة 

اجلن�ضية وعلى اإثر خالف بينهما قام برميها من 

باملوقع،  فوراً  اإىل وفاتها  اأدى  الغرفة مما  نافذة 

وقد مت القب�ص على املتهم.

ال�ضهود  اأقوال  �ضماع  النيابة  وبا�ضرت 

وا�ضتجواب املتهم الذي اأقر بقيامه برمي املجني 

بحالة  كان  واأنه  بينهما  حاد  خالف  اإثر  عليها 

ع�ضبية جعلته يرتكب جرميته ومبناظرة ج�ضم 

املتهم تبني به اآثار مقاومة املجني عليها له وقام 

بتمثيل اجلرمية مبكان الواقعة بح�ضور النيابة 

العامة، وقد وجهت له تهمة القتل العمد واأمرت 

وجاري  التحقيق  ذمة  على  احتياطيا  بحب�ضه 

للمحكمة  لإحالته  متهيداً  التحقيقات  ا�ضتكمال 

املخت�ضة.

ق�صت بتعوي�ص �صيدة بحرينية ثالثني �ألف دينار

�ملحكمة تدين طبيًبا م�صهوًر� بارتكاب خطاأ طبي ج�صيم 

�آ�صيوية تنكر �لجتار 

بفتاة �أمام �ملحكمة �جلنائية

الكربى  املدنية  املحكمة  األزمت 

األف  ثالثني  بحرينية  �ضيدة  بتعوي�ص 

طبي  خلطاأ  تعر�ضت  بعدما  دينار، 

ما  بح�ضب  عالجها،  اأثناء  يف  ج�ضيم 

الدويل  واملحكم  املحامي  به  �ضرح 

الدكتور حممد ر�ضا بوح�ضني. 

وقائع  اأن  بوح�ضني  واأ�ضاف 

بحرينية  �ضيدة  اأن  يف  تدور  الدعوى 

كانت تعاين من �ضرطان الثدي وجلاأت 

يف �ضبيل تلقي العالج من هذا املر�ص 

لأحد امل�ضت�ضفيات اخلا�ضة املعروفة، اإذ 

كانت ترتدد يف تلقي العالج على طبيب 

م�ضهور ومتخ�ض�ص يف هذا املجال.

مراعاة  عدم  اأن  بوح�ضني  وذكر 

قاده  الطبية  املهنية  لالأ�ضول  الطبيب 

يف  ج�ضيم  طبي  خطاأ  ارتكاب  اإىل 

واأخ�ضعها  الطبي،  حالتها  ت�ضخي�ص 

لعملية جراحية دون اأن تكون حالتها 

ت�ضتدعي التدخل اجلراحي على اعتبار 

اأن العالج الكيميائي كان كافيا يف مثل 

حالتها.

الدويل  واملحكم  املحامي  وقال 

اإن  بوح�ضني  ر�ضا  حممد  الدكتور 

بعد  فظيعة  اآلم  من  عانت  موكلته 

وتعر�ضت  اخلاطئ  اجلراحي  التدخل 

الذي  الأمر  امل�ضاعفات،  من  للعديد 

طبيب  على  عر�ضها  �ضرورة  ا�ضتلزم 

ا�ضت�ضاري اآخر.

تهمة  ا�ضيوية  متهمة  انكرت 

مت  التي  عليها  املجني  بحق  الجتار 

امام  منزل،  كعاملة  للعمل  جلبها 

الأوىل،  اجلنائية  الكربى  املحكمة 

اأبريل   24 حتى  الق�ضية  اجلت  التي 

2022 لندب حماٍم للمتهمة. 

وجهت  العامة  النيابة  وكانت 

منزل  عاملة  تعمل  التي  للمتهمة 

انها  �ضنه   42 العمر  من  وتبلغ 

اجترت يف �ضخ�ص املجني عليها بان 

�ضقة  يف  واآوتها  ونقلتها  ا�ضتقبلتها 

وذلك  حريتها  وحجزت  املباين  باحد 

بغر�ص ا�ضاءة ا�ضتغاللها يف الدعارة، 

انها حجزت حرية املجني عليها  كما 

بغر�ص  وذلك  قانوين  وجه  بغري 

انها  كما  الدعارة،  لعمال  التك�ضب 

على  والغري  عليها  املجني  حر�ضت 

يف  اعتمدت  انها  كما  دعارة،  ارتكاب 

على  جزئية  او  كلية  ب�ضفة  حياتها 

ما تكت�ضب املجني عليها وغريها من 

ممار�ضة الدعارة. 

كما  الق�ضية  تفا�ضيل  وتعود 

عر�ص  بانها  عليها  املجني  ذكرتها 

كعاملة  البحرين  يف  العمل  عليها 

منزل كما قرر لها زوج املتهمة بوجود 

فر�ضة عمل يف البحرين، اذ ح�ضرت 

ومن  املطار  يف  وا�ضتقبلتها  املتهمة 

منطقة  يف  �ضقة  اإىل  بنقلها  قامت  ثم 

من  حريتها  حجز  ومت  الق�ضيبية 

عليها  ال�ضقة  باب  وقفل  املتهمة  قبل 

وت�ضغيلها  دائم  ب�ضكل  ومراقبتها 

ممار�ضة  على  واجبارها  الدعارة  يف 

الدعارة. 

لل�ضرب  تعر�ضت  انها  كما 

الدعارة  يف  ت�ضغيلها  مت  وبالفعل 

مبالغ  على  املتهمة  حت�ضل  مقابل 

يتم  ول  املتهمة  جتمعهم  التي  مالية 

�ضنحت  ان  اىل  لها  مبالغ  اي  ت�ضليم 

لها يف احد اليام فر�ضة الهروب من 

املارة  احد  نقلها من قبل  ال�ضقة، ومت 

اإىل مركز ال�ضرطة. 

ان  ذكر  التحريات  �ضابط 

عليها  املجني  ان  اكدت  التحريات 

واأن  منزل،  كعاملة  للعمل  ح�ضرت 

�ضقة،  اىل  ونقلتها  ا�ضتقبلتها  املتهمة 

عليها  املجني  تفاجاأت  بعدها  ومن 

من العمل الذي ح�ضرت له يف جمال 

الدعارة ولي�ص كما مت ا�ضتقدامها من 

اذا  منزل،  كعاملة  العمل  وهو  اأجله 

مبالغ  على  تتح�ضل  املتهمة  كانت 

فر�ضة  لها  �ضنحت  اأن  اإىل  مالية، 

الهروب والبالغ حول الواقعة.

�ملحكمة �لعمالية تق�صي 

بتعوي�ص مدير 20 �ألًفا دينار بعد ف�صله

قال املحامي الدكتور حممد الكوهجي اإن 

بتعوي�ص  ق�ضت  العمالية  الكربى  املحكمة 

بعد  ديناًرا  و133  األًفا   20 مببلغ  موكله 

ف�ضل موكله تع�ضفًيا. 

حكمت  املحكمة  اأن  الكوهجي  واأ�ضاف 

واملطاعم  فنادق  تدير  �ضركة  باإلزام 

بتعوي�ص موكله الذي يعمل مدير تنفيذي 

ديناًرا  و133  الًفا   20 اليه  توؤدي  باأن 

�ضهر  من  اأجرة  باقي  وهو  فل�ًضا  و333 

اأبريل 2018 وحتى دي�ضمرب 2019. 

الدعوى  تفا�ضيل  الكوهجي  و�ضرح 

باأن موكله التحق بالعمل لدى �ضركة تدير 

تنفيذي  مدير  بوظيفة  والفنادق  املطاعم 

 2250 /- وقدره  اجمايل  �ضهري  براتب 

ديناًرا مبوجب عقد عمل حمدد

على  كفالته  تكون  اأن  على  �ضنة  املدة 

الطرفان  وا�ضتمر  الثاين،  عليه  املدعى 

تاريخ  حتى  اأخرى  �ضنة  العقد  تنفيذ  يف 

2019/ 12/ 7، وبهذا التاريخ الأخري قام 

املدعى عليه الثاين »الفندق الذي يعمل فيه« 

دخول  من  ومنعه  بف�ضله  خدماته  باإنهاء 

العمل وحيث اإن املدعى عليه قد امتنع عن 

�ضداد فرق الراتب عن الفرتة من املبينة يف 

الطلبات. 

بينت يف  املحكمة  باأن  الكوهجي  وذكر 

حيثيات حكمها اأن املدعي عمل لدى املدعى 

الفنادق  تدير  التي  »ال�ضركة  الأوىل  عليه 

حمدد  غري  عمل  عقد  مبوجب  واملطاعم« 

تاريخ  منذ  تنفيذي  مدير  بوظيفة  املدة 

اإجمايل  �ضهري  اأجر  مقابل   4 /4 /2018

قدره -/ 2250 ديناًرا واأن اأجره الأ�ضا�ضي 

-/ 500 دينار.

العقد و�ضببه، فالثابت من  وعن نهاية 

واأن  الدعوى  يف  ال�ضادر  النهائي  احلكم 

عالقة العمل انتهت بني الطرفني وكان اآخر 

يوم عمل للمدعي بتاريخ 2019/ 12/ 7.

بر�ءة متهم من م�صاعدة �آخرين ب�صرقة �صندوق تربعات مبجمع جتاري

املحكمة متهًما من تهمة �ضرقة �ضندوق تربعات  براأت 

اآخرين  املحكمة  اأدانت  بينما  التجارية،  املجمعات  اأحد  يف 

بحب�ص اأحدهما 3 �ضنوات والآخر �ضنة واحدة. 

وكان ال�ضاب الذي براءته املحكمة وجد نف�ضه متورطا 

بدون علمه بني الآخرين لكونه يعمل �ضائق تو�ضيل بعدما 

طلب منه الآخرون اإي�ضالهما ملحل واقعة اجلرمية دون اأن 

املجمعات  لأحد  تو�ضيلهما  منه  طلبا  حيث  نيتهما،  يدري 

بخروجهما  تفاجاأ  ثم  اخلروج،  حتى  النتظار  منه  وطلبا 

م�ضرعني وركبا يف ال�ضيارة وطلبا املغادرة ب�ضرعة، قبل اأن 

يتم �ضبطهما بحوزتهما �ضندوق التربعات، فتورط معهما 

يف جرمية ال�ضرقة. 

قالت  املحكمة  براءته  ثبتت  الذي  املتهم  وبخ�ضو�ص 

حماميته ال�ضيخة فاطمة يو�ضف اآل خليفة اإن املتهم موكلها 

يعمل �ضائق تو�ضيل واتفق مع �ضخ�ضني »املتهمني الآخرين« 

التجارية  املجمعات  اإحدى  اإىل  بتو�ضيلهما  يقوم  اأن  على 

واإعادتهما مرة اأخرى، ووافق على ذلك، وبعد اأن اأو�ضلهما 

الأمن  اأثناء النتظار ح�ضر رجل  التجاري ويف  اإىل املجمع 

وقب�ص عليه وتبني لحًقا اأن املتهمني قاما ب�ضرقة �ضندوق 

التربعات، ومن خالل مذكرة الدفاعية املقدمة للمحكمة فقد 

من  فعل  اأي  موكلها  ارتكاب  بعدم  فاطمة  ال�ضيخة  دفعت 

الغري  بتو�ضيل  يقوم  اإنه  حيث  للجرمية،  املكونة  الأفعال 

مبقابل  والثالث  الأول  املتهم  بتو�ضيل  قام  وانه  مبقابل، 

دون العلم بق�ضدهما، كما اأن املتهم الأول قرر يف حما�ضر 

ال�ضتدلل باأن موكلها لي�ص له دور يف الواقعة واأنه ل يعلم 

عن واقعة ال�ضرقة. 

وذكرت ال�ضيخة فاطمة اأن جرمية ال�ضرقة من اجلرائم 

العمدية التي ي�ضاأل من ق�ضد ارتكابها ومن انتفت عنه هذا 

انتفاء  للمحكمة  تبني  ثم  ومن  اجلرمية  عنه  تنتفي  الق�ضد 

�ضلة املتهم بالفعل الجرامي الذي حدث.

خليفة  اآل  يو�ضف  فاطمة  ال�ضيخة  املحامية  دفعت  كما 

اجلنائي  الق�ضد  وهو  اجلرمية  يف  املعنوي  الركن  بانتفاء 

والنية والعلم والإرادة.

د. حممد ر�سا بوح�سني

د. حممد الكوهجي

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/Courts/958424/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/958440/News.html
https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12069/pdf/INAF_20220424010912129.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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�سيدلية رم�سان

وعقلية  ج�ضمية  فوائد  لل�ضيام  اأن  احلديث  الطب  اأثبت 

ونف�ضية وروحية وهذا لي�س بغريب لأن كل ما �ضرع اهلل هو 

خري حم�س، ومفيد قطعاً يف الدنيا والآخرة.

قال اهلل تعاىل: )واأن ت�ضوموا خري لكم اإن كنتم تعلمون(.

�ضرورة  ال�ضوم  اأن  اليوم  الأطباء  يوؤكد  ال�ضائم:  اأخي 

اجل�ضم،  �ضحيح  يبدو  كان  ولو  حتى  اإن�ضان  لكل  حيوية 

فال�ضموم التي ترتاكم خالل حياة الإن�ضان ل ميكن اإزالتها اإل 

بال�ضيام والمتناع عن الطعام وال�ضراب. يقول اأحد الأطباء: 

الذي  املاء  منا يف فرتة حياته من  اإىل ج�ضم كل واحد  يدخل 

واملواد  املعادن  من  غرام  كيلو  مئتي  من  اأكرث  فقط  ي�ضربه 

ال�ضامة!! 

وهذا يوؤكد اأن ال�ضيام �ضيدلية �ضحية قبل اأن يكون زاداً 

اإميانياً ليجتمع فيه قوة اجل�ضد وقوة الإميان.

اآلم املفا�ضل، واأمرا�س اجلهاز  اأن ال�ضوم �ضفاء من  اعلم 

الزائد  الوزن  نق�س  يف  و�ضبب  الكبد،  واأمرا�س  اله�ضمي، 

وغريها من الفوائد ال�ضحية.

ل تف�ضد فوائد �ضوم النهار بتناول اأطعمة تهدم كل ما بناه 

اجل�ضد اأو عاجله من خلل.

اجل�ضم  ي�ضتفيده  ما  هو  اإليه  الإ�ضارة  جتدر  مما  ولعل 

عند الإفطار برطبات اأو مترات كما كان النبي �ضلى اهلل عليه 

عليه  يفطر  ما  اأف�ضل  التمَر  اأنَّ  الطبِّ  اكت�ضف  يفعل  و�ضلم 

اأو  الأحادي  ال�ضكَّر  من  عالية  ن�ضبًة  حتوي  لأنَّها  ائمون  ال�ضَّ

ال�ضائُم  يحتاجه  ما  فعالً  وهذا  المت�ضا�س.  �ضريع  الثنائي 

لدية  ال�ضكَّر  م�ضتوى  يرفع  غذاء  اإىل  بحاجة  فهو  فطره؛  عنَد 

ب�ضرعة. قال د. زغلول النجار: من اأغرب الأ�ضياء التي لفتت 

النف�ضية  ال�ضطرابات  عالج  على  قدرته  ال�ضوم  يف  انتباهي 

الف�ضام!! حيث يقدم ال�ضوم للدماغ وخاليا املخ  القوية مثل 

ا�ضرتاحة جيدة، وبنف�س الوقت يقوم بتطهري خاليا اجل�ضم من 

ال�ضموم، وهذا ينعك�س اإيجابياً على ا�ضتقرار الو�ضع النف�ضي 

لدى ال�ضائم.

الوعود الإلهية 2

الوعود الإلهية الأربعة، وعد اهلل �ضبحانه وتعاىل عباده 

ا�ضتجابة  يف  تتمثل  ربانية  وعود  باأربعة  الكرمي  القراآن  يف 

والرحمة  ال�ضكر،  بعد  والزيادة  الذكر،  بعد  والذكر  الدعاء، 

بالوعود  املعروفة  الوعود  وهي  ال�ضتغفار،  بعد  واملغفرة 

والت�ضريع  املنح  املتمثلة يف  الإلهي  املواعيد  الأربعة، وهناك 

فيكفي وعد اهلل بالآخرة، واجلنة، الر�ضوان، املغفرة، العفو، 

الرحمة، ونعم اأجر العاملني.

كل الوعود تنح�ضر يف وعد املعية الإلهية )اأنا معك، من 

كان مع اهلل كان اهلل معه(، فوعد املعية ي�ضتح�ضر كل الوعود 

ومتعنت  نظرت  فلو  اأ�ضلفت،  كما  حت�ضى  ل  وهي  الأخرى 

)وعد اجلزاء، وعد املغفرة، وعد الرحمة، وعد اجلنة، وعدى 

الهدى( والكالم يف ذلك يطول. ن�ضتخل�س من جميع الوعود 

على  الإن�ضان  بقاء  احلق يف  وعد  وهو  الأكرب،  الوعد  الإلهي 

ال�ضراط امل�ضتقيم، وطريق ال�ضتقامة، ويف قوله تعاىل )وقال 

اإن اهلل وعدكم وعد احلق ووعدتكم  الأمر  ملا ق�ضي  ال�ضيطان 

فاأخلفتكم وما كان يل عليكم من �ضلطان(، وعد اهلل تعاىل من 

تخيري الإن�ضان ل ت�ضيريه، وجعله يختار واحدا من الطريقني 

الوعود  مفهوم  عند  تقف  ل  فالآيات  كفوراً(،  اأو  �ضاكراً  )اإما 

فك  العقبة  ما  اأدراك  وما  العقبة  اقتحم  )فال  اأكرث،  فاملواعيد 

اأ�ضتجب لكم  رقبة( الوعد الإلهي الأول: )وقال ربكم ادعوين 

اإن الذين ي�ضتكربون عن عبادتي �ضيدخلون جهنم داخرين( 

وهو الوعد با�ضتجابة الدعاء حني تطلب، ولذلك كانت املواقد 

واملواقف اأمثال �ضهر رم�ضان ومفا�ضلها للدعاء اإعادة الإن�ضان 

لوعي الوعد الثابت، من اأن اأدعوين اأ�ضتجب، والدعاء والتقرب 

من اهلل يو�ضل الإن�ضان لنيل الوعد الإلهي.

يل  وا�ضكروا  اأذكركم  )فاذكروين  الثاين:  الإلهي  الوعد 

الآية املباركة �ضرورة ذكر  ول تكفرون(، ويبني اهلل يف هذه 

اهلل تعاىل ومعيته مع العبد الذاكر، ونالحظ اأن كل الوعود، 

�ضبحانه،  هلل  والإرادة  �ضبحانه،  اهلل  من  الطلب  منح�ضرة يف 

واملعية مع اهلل �ضبحانه، يف احلديث القد�ضي )اأنا عند ح�ضن 

ظن عبدي بي( فكيف يكون العبد يجد ويرى من اهلل جل وعال.

�ضكرمت  لئن  ربكم  تاأذن  )واإذ  الثالث:  الأهلي  الوعد 

لأزيدنكم ولئن كفرمت اإن عذابي ل�ضديد(، مقابل ال�ضكر زيادة، 

مقابل الطلب ا�ضتجابة، مقابل الدعاء تلبية، مقابل الكفر عذاب، 

وق�س على ذلك وعد اهلل مقابل الطاعة رحمة وبالعك�س تقابل.

فيهم  وانت  ليعذبهم  اهلل  كان  )وما  الرابع:  الإلهي  الوعد 

وما كان اهلل معذبهم وهم ي�ضتغفرون(، وعد الرحمة ال�ضاملة 

على  لي�ضكره  لربه  ال�ضجود  لالإن�ضان  يتيح  وعد  واملغفرة، 

هذه النعمة، فالنقمة موؤجلة، والنعمة مقدمة، الرحمة �ضابقة، 

العدل لحق، ولو يحا�ضبنا اهلل تعاىل بعدله ما ا�ضتحق مّنا اأحد 

اأهل ق�ضور وتق�ضري ومع�ضية وا�ضاءة وذنوب،  �ضيء فكلنا 

اأن  املوؤمن يعلم  املوؤمن ل ينتظر وعد اهلل،  واهلل غفور رحيم. 

وعد اهلل حق، فال اجرتار لوعود اهلل ول انتظار، فحني النداء 

الأمن من  ا�ضتجابة، وهناك  الدعاء هنالك  تلبية، حني  هنالك 

اهلل �ضبحانه وتعاىل، وهو ما يعك�س الوعود الالهية باحلق 

الثابت من اهلل للعبد ب�ضرط الطاعة وال�ضتقامة.

الوعد بال  اهلل منه حتقق  الإن�ضان ما طلب  متى ما حقق 

على  املتف�ضل  هو  تعاىل  اهلل  لأن  اهلل  من  له  حق  بل  رجاء، 

العباد، وهو املعطي، وهو الذي �ضاء فكان، وذلك عك�س الوعد 

ال�ضيطاين الذي يف اإخالف وفيه باطل، )فوعدتكم واأخلفتكم( 

ومل يكن ولن يكون من النا�ضحني، لذلك دراية الن�ضان بهذه 

املعا�ضي  عن  بعيداً  الوقوف  على  ت�ضاعده  الإلهية  الوعود 

والذنوب التي يريدها ال�ضيطان اأن تتحقق من وعود اهلل عليه 

)ولئن كفرمت اإن عذابي �ضديد( فافهم تر�ضد.

ن�سف كوب كمية كافية عند الإفطار.. اأخ�سائية التغذية �سعد:

ل تكرثوا من �سرب »ال�سوائل«.. واأكرثوا من »املاء«
اأبرار �ضكري:

من  الإكثار  بعدم  �ضعد  هديل  التغذية  اأخ�ضائية  ن�ضحت 

عالية  حرارية  �ضعرات  تعطي  التي  و»امل�ضروبات«  »ال�ضوائل« 

ب�ضبب احتوائها على كميات كبرية من ال�ضكريات والألوان خالل 

الطبيعية  »الع�ضائر  ب�ضرب  عنها  وال�ضتعا�ضة  الإفطار،  فرتة 

�ضرب  بني  فرق  »هناك  لـ»الأيام«:  ت�ضريح  وقالت يف  الطازجة«. 

املاء وبني �ضرب ال�ضوائل، فبع�س النا�س يكرثون من �ضرب ال�ضوائل 

التي حتتوي على �ضعرات حرارية عالية، واأق�ضد بذلك الع�ضائر 

ال�ضناعية التي تكون مليئة بال�ضكر، وهو الأمر الذي يت�ضبب يف 

زيادة اأوزانهم خالل �ضهر رم�ضان املبارك«.

وذلك  املاء،  من  كافية  كميات  �ضرب  �ضرورة  �ضعد  واأكدت 

اأنها ن�ضحت  اإل  بح�ضب حاجة ال�ضخ�س ون�ضاطه البدين ووزنه، 

ب�ضرورة �ضرب كميات كافية ترتاوح بني 6 اإىل 8 اأكواب، بحيث 

تكون كمية كل كوب 200 مليمرت، اأي ما يرتاوح بني لرت اإىل لرتين 

من املاء وذلك خالل فرتة الإفطار.

اأو  القهوة  �ضرب  اإمكانية  اإىل  ال�ضعد  اأ�ضارت  ذات،  الوقت  يف 

ال�ضاي اأو احلليب قليل الد�ضم، �ضيما الأخري لكونه من امل�ضروبات 

اجليدة، مذكرة يف الوقت ذاته باأهمية العتدال وعدم الإفراط يف 

ال�ضراب، فيجب اأن تكون الكميات قليلة.

وحول كمية املاء التي ميكن تناولها عند الإفطار، قالت ال�ضعد: 

»ن�ضف كوب من املاء يكفي عند بداية الإفطار، ويجب التنبيه هنا 

اإىل �ضرورية اأن يكون ال�ضرب على �ضكل دفعات مت�ضل�ضلة ولي�ضت 

ب�ضكل مفاجئ؛ لعدم مفاجاأة املعدة ولتفادي اأمل البطن«، مو�ضحة 

اأن �ضرب املاء ب�ضكل مفاجئ وبكمية كبرية اأحياًنا ي�ضبب ما ي�ضمى 

هديل �سعدبـ»تلبك معوي«.

يف برنامج »ب�سمات بحرينية2«.. بطل »حتّدي القراءة« العريبي لأقرانه:

�سعوا اأهداًفا ذات معنى حلياتكم.. والدرا�سة وحدها ل تكفي ل�سقل ال�سخ�سية
�ضيد اأحمد الوداعي:

اأكد علي ر�ضا حممد العريبي 

اأن حجم الإجناز غري مهم مقارنة 

ما  بــه  يت�ضبب  ــذي  ال بالتاأثري 

التجارب  خدمة  على  قائًما  دام 

يعطي  ما  اأن  اىل  م�ضرًيا  باحلياة، 

التي  الأهــداف  هو  للحياة  معنى 

ي�ضعى ال�ضخ�س لتحقيقها.

الأهــداف  و�ضع  اأن  واأو�ضح 

هو اأمر مهم يف حياة الإن�ضان؛ لأن 

كما  املعنى  لأجل  يعي�س  الإن�ضان 

متحدًثا  النف�ضية،  النظريات  تقول 

عن كيفية و�ضع تلك الأهداف ذات 

اإىل  ت�ضتند  اأن  يجب  باأنها  املعاين 

مرجعية معّينة، هي بالن�ضبة اإلينا 

العامة  القواعد  امل�ضلمني-  -نحن 

امل�ضتوحاة من ديننا احلنيف. 

مرحلته  يف  هدفه  اأن  وك�ضف 

العمرية احلالية هو عملية البحث 

التجارب  لتح�ضيل  امل�ضتمرة 

يكون  بحيث  املختلفة؛  الرثية 

الذي يبحث عنه ل يتعلق  املعنى 

مبجال معني واإمنا يرتبط باحلياة 

احلياة  يحقق  مــا  ــو  وه كلها، 

يبحث  الذي  املعنى  ذات  ال�ضعيدة 

عنه. 

يف  م�ضاركته  لدى  ذلك  جاء 

الثانية  الن�ضخة  فعاليات  رابع 

)ب�ضمات  احلواري  الربنامج  من 

املوؤ�ض�ضة  ُتقيمه  الذي  بحرينية( 

الثاين  للعام  للحوار  البحرينية 

رم�ضان  �ضهر  يف  التوايل  على 

ع�ضو  اللقاء  واأدار  ــارك،  ــب امل

املوؤ�ض�ضة �ضالح مهدي.

بداياته  عن  العريبي  وحتدث 

ان�ضمامه  وكيفية  الدرا�ضة  يف 

وعن  اجلعفري  الديني  املعهد  اىل 

واخلوف  وال�ضغط  التوتر  كمية 

�ضمع  الــذي  القبول  امتحان  من 

لبث  ما  ولكن  للغاية،  �ضعٌب  انه 

انه  واكت�ضف  لالمتحان  تقدم  اأن 

ذهنه،  يف  له  تبادر  مما  اأ�ضهل 

اأن  منذ  اأنه  اإىل  العريبي  واأ�ضار 

اجلعفري  الديني  باملعهد  التحق 

لقى  الأوىل  الثالث  �ضنواته  يف 

له،  وحتفيزهم  اأ�ضاتذته  اهتمام 

التي  الطرق  اأكرث  من  اأن  ذكر  اإذ 

بو�ضفه  للتميز  ي�ضعى  جعلته 

بع�س  الديني  املعهد  يف  طالًبا 

اتبعها  التي  التحفيزية  الطرق 

ومنها  هناك،  املدر�ضني  بع�س 

باجلائزة  للفوز  النقاط  جتميع 

يف  معرو�ضة  كانت  التي  الكربى 

بتجميع  قام  اإذ  »�ضكوتر«،  وقتها 

النقاط ملدة �ضنتني لي�ضتطيع  هذه 

اأخذ اجلائزة اأخرًيا. 

العريبي  الطالب  ــار  ــض واأ�

اأن  اإىل  ربيًعا  ع�ضر  اخلم�ضة  ذو 

القراءة  يف  تتلخ�س  هواياته 

املحتوى  و�ضناعة  واخلطابة 

ل  اأنه  موؤكًدا  الأنظمة،  و�ضناعة 

حققها  التي  ـــازات  الإجن يعترب 

و�ضائل  بل  ذاتها،  حد  يف  غايات 

عن  تعرب  اأخرى  غايات  لتحقيق 

له  الرئي�ضية  ال�ضخ�ضية  الأهداف 

التي  املبادئ  مع  تتوافق  والتي 

يحملها. 

جتربته  عن  حتدث  ذلك  بعد 

م�ضيًدا  البتدائية،  املرحلة  يف 

والهتمام  الرتبوية  بالعملية 

الديني  املعهد  يوليه  الذي  الكبري 

اجلعفري باأبنائه، وما تقدمه اإدارة 

املعهد ومعلموه من دعم ومتابعة 

اأوقات  خارج  حتى  يو�ضفان  ل 

العمل، لفًتا اإىل تعلقه ال�ضديد منذ 

�ضغفه  ثم  العلوم،  مبادة  البداية 

يف ال�ضف الرابع البتدائي باللغة 

الذي  حتديًدا  وبالإعراب  العربية 

يبحث يف ديناميكية عمل اللغة. 

واأو�ضح العريبي انه اكت�ضف 

وخ�ضو�ضا  العربية  للغة  حبه 

العراب يف ال�ضف الرابع البتدائي 

م�ضريا اىل انه انبهر من ديناميكية 

وجمالها  العربية  اللغة  عمل 

طريقة  اىل  العجاب  ذلك  وعزى 

ا�ضتاذه �ضياء الكويتي يف تو�ضيل 

املعلومة و�ضرحها.

�سورة من اللقاء

�سهر رم�سان وعيد الفطر ينع�ش ال�سوق من جديد.. امل�سممة اجلنيد:

اإقبال كبري على »العبايات« اجلاهزة جلميع املنا�سبات
خديجة العرادي:

اخلليجية  »العباءة«  العباية  تطورت 

الن�ضاء  ت�ضتخدمها  التي  التقليدية  ال�ضوداء 

ومت  املنزل،  من  خروجهن  لدى  بكرثة 

حتديثها ب�ضكل كبري مبا يطراأ من تطورات 

يف عامل املو�ضة، بعدما ا�ضتطاع م�ضمموها 

وتقدمي  الكال�ضيكية  القيود  يك�ضروا  اأن 

الأذواق،  خمتلف  تنا�ضب  وت�ضاميم  اأ�ضكال 

اللون  تف�ضل  من  بني  الأذواق  تعددت  اإذ 

مع  يتنا�ضب  مبا  اأخرى  األوان  اأو  الأ�ضود 

طبيعة اجلو وف�ضول ال�ضنة.

من  ُيعد  العبايات  ت�ضميم  م�ضروع 

يف  انت�ضاًرا  واأكرثها  الناجحة  امل�ضاريع 

التقت  املنطلق  هذا  ومن  الأخرية،  الآونة 

البحرينية  ال�ضابة  امل�ضممة  مع  »الأيام« 

عن  حدثتنا  التي  اجلنيد  حممد  �ضماح 

اأين  واىل  والبدايات،  الناجح  م�ضروعها 

و�ضلت اإليه املو�ضة يف العبايات.

اإقبال  تزايد  اأكدت  �ضماح  امل�ضممة 

خا�ضة  العبايات  �ضراء  على  الزبونات 

العمل  فيها  مبا  املنا�ضبات،  ملختلف 

والدرا�ضة، والتي تتميز فيها العباية بكونها 

من  كثرًيا  حتوي  ول  مكلفة  وغري  عملية 

العمل حتتاج  الزينة، مو�ضحة ان عبايات 

ارتداوؤها  املمكن  ومن  ب�ضيطة  تكون  اأن 

ب�ضكل يومي دون عناء، اإ�ضافة لكونها غري 

املتخ�ض�ضة  العبايات  اأما  ن�ضبًيا،  مكلفة 

للمنا�ضبات كالأعياد و�ضهر رم�ضان فتف�ضل 

الن�ضاء فيها الألوان والتطريز. 

الإقبال  زيادة  رفعت  اإذا  ما  وحول 

اأقدم  �ضخ�ضية  »ب�ضفة  قالت:  الأ�ضعار، 

نعمل  حني  للزبائن،  وت�ضهيالت  ا  عرو�ضً

والتف�ضيل  اجلاهزة  العبايات  لتوفري 

والبيع الفوري مبقا�ضات خمتلفة للت�ضهيل 

ولخت�ضار  التف�ضيل  عناء  الزبائن  على 

من  الإقبال  زيادة  يف  ال�ضبب  وهو  الوقت، 

قبل املواطنات واملقيمات«. 

• بداية، حدثينا عن كيفية انطالقتك يف 
عامل البتكار وت�ضميم العبايات.

يف البداية اأ�ضكر �ضحيفة »الأيام« على 

م�ضروعي  عن  بالتحدث  يل  الفر�ضة  اتاحة 

الذي بداأته قبل نحو عامني ون�ضف، ورغم 

املعلمني  كلية  من  تخرجت  موظفة  كوين 

ت�ضميم  بداأت  اأنني  اإل  معلمة،  واأعمل 

العبايات وابتكار ت�ضاميم جديدة وخمتلفة 

مبختلف  الفئات  جميع  تنا�ضب  للعبايات 

املنا�ضبات.

عام  »الإن�ضتغرام«  يف  كانت  بدايتي 

فكانت  حمل  وافتتاح  الفعلية  اأما   ،2017

يف العام 2020، اإذ بداأت بت�ضميم عبايات 

خا�ضة يل ولعدد من اأفراد عائلتي بلم�ضات 

الأهل  اإعجاب  حازت  ومتميزة  خمتلفة 

باإن�ضاء  والأ�ضدقاء وت�ضجيعهم يل، ففكرت 

من  ا  بع�ضً اأن  اأنكر  ل  اخلا�س.  م�ضروعي 

اأهلي و�ضديقاتي كانوا متخوفني من دخويل 

اأنها �ضنة كانت �ضعبة  هذا املجال، خا�ضة 

كما  كورونا،  اأو�ضاع  ب�ضبب  اجلميع  على 

املناف�ضة،  من  كثرًيا  ي�ضهد  املجال  هذا  اأن 

اأن  يف  متّثل  وا�ضًحا،  هدًفا  و�ضعت  ولكن 

احقق حلمي بفتح حمل للعبايات وتوظيف 

ا�ضتفدت  احلمد  وهلل  اأنني  كما  بحرينيات، 

من اأزمة اجلائحة، اإذ ح�ضل عك�س املتوقع، 

اجلاهزة  العبايات  �ضراء  على  الإقبال  فزاد 

وك�ضبنا زبائن جدد. 

• ما الذي جعلك تفكرين يف هذا امل�سروع، 
بالرغم من وجود عدة م�سممات وحمال كثرية 

للعبايات يف اململكة؟

وراء  كانا  للت�ضميم  وحبي  �ضغفي 

الإ�ضرار على حتقيق حلمي وفتح م�ضروع 

اأن ذوقي  ا  ملحل عبايات ع�ضرية، خ�ضو�ضً

ن�ضبة  اإعجاب  حاز  العبايات  يف  العام 

كبرية من الأهل والأ�ضدقاء، ما زاد دافعيتي 

واإ�ضراري على فتح حمل عبايات. 

اأحد؟ وكيف  هل ح�سلِت على دعم من   •
كانت مراحل عملك يف بداية امل�سروع؟

والأ�ضا�ضي  والأخري  الأول  الداعم 

لنجاحي يف هذا املجال هما والدي وزوجي، 

وهلل احلمد كان لهم الف�ضل الأكرب يف جناح 

بخطوة  خطوة  �ضاعدوين  لأنهم  م�ضروعي 

والدتي وعائلتي  اىل جانب  الأمور،  كل  يف 

البحرين  اأهل  وعموم  زوجي  وعائلة 

لدعمهم  والتقدير  ال�ضكر  كل  فلهم  الكرام، 

وت�ضجيعهم يل.

عن  الين«  »ليم  عبايات  متتاز  مباذا   •
غريها من العبايات؟

نعمل يف ليم لين على توفري العبايات 

الفوري  والبيع  والتف�ضيل  اجلاهزة 

الزبائن  على  للت�ضهيل  خمتلفة  مبقا�ضات 

وهو  الوقت،  ولخت�ضار  التف�ضيل  عناء 

ال�ضبب يف زيادة الإقبال من قبل املواطنات 

واملقيمات.

موديالت  اأن  التو�ضيح  واأحببت 

فمثالً  املوا�ضم،  باختالف  تختلف  العبايات 

يف �ضهر رم�ضان نبدع يف العبايات ال�ضوداء 

الوا�ضعة  والق�ضات  واملريحة  الوا�ضعة 

العيد يف  اأكرث، بعك�س  والغامقة والعملية 

وعبايات  فاحتة  واألوان  زاهية  ت�ضماميم 

م�ضغولة.

اأما  خمتلفة،  ت�ضاميم  له  مو�ضم  فكل   

العبايات  فهي  حالًيا  الدارجة  املو�ضة 

و)ق�ضاتها(  ال�ضك  من  الكثري  فيها  التي 

التي  والطرازات  كلو�س(،  و)دبل  وا�ضعة 

الليلي،  للب�س  �ضوارف�ضكي  ف�ضو�س  فيها 

اإقبال  وعليها  اخلفيف  واخللق  واملبطنة 

كبري من البحرين ومن دول اخلليج.

العبايات يف  الدارج حاليًا يف �سوق  ما   •
البحرين؟ وماذا عن ارتفاع االأ�سعار؟

معينة  خامة  ل  اأف�ضّ ل  اأنا  الواقع  يف 

منا�ضًبا  اأراه  ما  اأ�ضتخدم  بل  اخلامات،  من 

الأول،  املقام  يف  وجماله  الت�ضميم  لقيمة 

اخلامة  بني  اأجمع  قد  عام  ب�ضكل  ولكن 

املراأة  تنا�ضب  فاختياراتي  والك�ض�ضوار. 

التي تريد دوًما اأن تتميز باأناقة غري �ضبيهة 

باأحد.

فهي  العبايات  لأ�ضعار  بالن�ضبة  اأما 

وحالًيا  جًدا،  مكلفة  هي  وحقيقة  خمتلفة، 

اأنا فتحت يل حملني وعندي عمال، وموقعا 

الإيجار  و�ضعر  ا�ضرتاتيجي  املحلني 

كلها  والعمال  واملعدات  والآلت  والقما�س 

هنا  الرتتيب  ولكن  م�ضاريف،  اىل  حتتاج 

مهم جًدا لتي�ضري الأمور.

بوقت  �ضنوًيا  اأنه  »لحظت  واأ�ضافت: 

ورم�ضان  العيد  مثل  واملنا�ضبات  املوا�ضم 

نحتاجة  وما  القما�س  اأ�ضعار  ترتفع 

الأ�ضعار،  كل  ترتفع  فبالتايل  للعبايات، 

على  كثرية  فوائد  نحت�ضب  ل  اأننا  خا�ضة 

الأ�ضعار  فاإن  الواقع  يف  ولكن  الزبائن، 

يف  اأما  والعيد،  رم�ضان  �ضهر  يف  ترتفع 

نزول  وقت  الإقبال  فيزيد  العادية  الأيام 

نهاية  اىل   21 تاريخ  من  بدًءا  الرواتب 

�ضهر  وقبل  اجلديد،  ال�ضهر  وبداية  ال�ضهر 

ب�ضكل  يزيد  رم�ضان  �ضهر  وخالل  رم�ضان 

كبري مبنا�ضبة الأعياد«.

• اأين و�سلت �سماح؟ واإىل اأين ميتد �سقف 
طموحك؟

م�ضروعي  كون  من  بالرغم  احلمد،  هلل 

اأنني  اإل  العامني،  يتجاوز  ومل  جديدا 

البحرين  داخل  النت�ضار  تو�ضع  اإىل  اأطمح 

اخلليج  بدول  اأفرع  عدة  وفتح  وخارجها، 

العربية، واأن يكون ا�ضم »ليم لين« ماركة 

م�ضجلة.
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�سيدلية رم�سان

وعقلية  ج�ضمية  فوائد  لل�ضيام  اأن  احلديث  الطب  اأثبت 

ونف�ضية وروحية وهذا لي�س بغريب لأن كل ما �ضرع اهلل هو 

خري حم�س، ومفيد قطعاً يف الدنيا والآخرة.

قال اهلل تعاىل: )واأن ت�ضوموا خري لكم اإن كنتم تعلمون(.

�ضرورة  ال�ضوم  اأن  اليوم  الأطباء  يوؤكد  ال�ضائم:  اأخي 

اجل�ضم،  �ضحيح  يبدو  كان  ولو  حتى  اإن�ضان  لكل  حيوية 

فال�ضموم التي ترتاكم خالل حياة الإن�ضان ل ميكن اإزالتها اإل 

بال�ضيام والمتناع عن الطعام وال�ضراب. يقول اأحد الأطباء: 

الذي  املاء  منا يف فرتة حياته من  اإىل ج�ضم كل واحد  يدخل 

واملواد  املعادن  من  غرام  كيلو  مئتي  من  اأكرث  فقط  ي�ضربه 

ال�ضامة!! 

وهذا يوؤكد اأن ال�ضيام �ضيدلية �ضحية قبل اأن يكون زاداً 

اإميانياً ليجتمع فيه قوة اجل�ضد وقوة الإميان.

اآلم املفا�ضل، واأمرا�س اجلهاز  اأن ال�ضوم �ضفاء من  اعلم 

الزائد  الوزن  نق�س  يف  و�ضبب  الكبد،  واأمرا�س  اله�ضمي، 

وغريها من الفوائد ال�ضحية.

ل تف�ضد فوائد �ضوم النهار بتناول اأطعمة تهدم كل ما بناه 

اجل�ضد اأو عاجله من خلل.

اجل�ضم  ي�ضتفيده  ما  هو  اإليه  الإ�ضارة  جتدر  مما  ولعل 

عند الإفطار برطبات اأو مترات كما كان النبي �ضلى اهلل عليه 

عليه  يفطر  ما  اأف�ضل  التمَر  اأنَّ  الطبِّ  اكت�ضف  يفعل  و�ضلم 

اأو  الأحادي  ال�ضكَّر  من  عالية  ن�ضبًة  حتوي  لأنَّها  ائمون  ال�ضَّ

ال�ضائُم  يحتاجه  ما  فعالً  وهذا  المت�ضا�س.  �ضريع  الثنائي 

لدية  ال�ضكَّر  م�ضتوى  يرفع  غذاء  اإىل  بحاجة  فهو  فطره؛  عنَد 

ب�ضرعة. قال د. زغلول النجار: من اأغرب الأ�ضياء التي لفتت 

النف�ضية  ال�ضطرابات  عالج  على  قدرته  ال�ضوم  يف  انتباهي 

الف�ضام!! حيث يقدم ال�ضوم للدماغ وخاليا املخ  القوية مثل 

ا�ضرتاحة جيدة، وبنف�س الوقت يقوم بتطهري خاليا اجل�ضم من 

ال�ضموم، وهذا ينعك�س اإيجابياً على ا�ضتقرار الو�ضع النف�ضي 

لدى ال�ضائم.

الوعود الإلهية 2

الوعود الإلهية الأربعة، وعد اهلل �ضبحانه وتعاىل عباده 

ا�ضتجابة  يف  تتمثل  ربانية  وعود  باأربعة  الكرمي  القراآن  يف 

والرحمة  ال�ضكر،  بعد  والزيادة  الذكر،  بعد  والذكر  الدعاء، 

بالوعود  املعروفة  الوعود  وهي  ال�ضتغفار،  بعد  واملغفرة 

والت�ضريع  املنح  املتمثلة يف  الإلهي  املواعيد  الأربعة، وهناك 

فيكفي وعد اهلل بالآخرة، واجلنة، الر�ضوان، املغفرة، العفو، 

الرحمة، ونعم اأجر العاملني.

كل الوعود تنح�ضر يف وعد املعية الإلهية )اأنا معك، من 

كان مع اهلل كان اهلل معه(، فوعد املعية ي�ضتح�ضر كل الوعود 

ومتعنت  نظرت  فلو  اأ�ضلفت،  كما  حت�ضى  ل  وهي  الأخرى 

)وعد اجلزاء، وعد املغفرة، وعد الرحمة، وعد اجلنة، وعدى 

الهدى( والكالم يف ذلك يطول. ن�ضتخل�س من جميع الوعود 

على  الإن�ضان  بقاء  احلق يف  وعد  وهو  الأكرب،  الوعد  الإلهي 

ال�ضراط امل�ضتقيم، وطريق ال�ضتقامة، ويف قوله تعاىل )وقال 

اإن اهلل وعدكم وعد احلق ووعدتكم  الأمر  ملا ق�ضي  ال�ضيطان 

فاأخلفتكم وما كان يل عليكم من �ضلطان(، وعد اهلل تعاىل من 

تخيري الإن�ضان ل ت�ضيريه، وجعله يختار واحدا من الطريقني 

الوعود  مفهوم  عند  تقف  ل  فالآيات  كفوراً(،  اأو  �ضاكراً  )اإما 

فك  العقبة  ما  اأدراك  وما  العقبة  اقتحم  )فال  اأكرث،  فاملواعيد 

اأ�ضتجب لكم  رقبة( الوعد الإلهي الأول: )وقال ربكم ادعوين 

اإن الذين ي�ضتكربون عن عبادتي �ضيدخلون جهنم داخرين( 

وهو الوعد با�ضتجابة الدعاء حني تطلب، ولذلك كانت املواقد 

واملواقف اأمثال �ضهر رم�ضان ومفا�ضلها للدعاء اإعادة الإن�ضان 

لوعي الوعد الثابت، من اأن اأدعوين اأ�ضتجب، والدعاء والتقرب 

من اهلل يو�ضل الإن�ضان لنيل الوعد الإلهي.

يل  وا�ضكروا  اأذكركم  )فاذكروين  الثاين:  الإلهي  الوعد 

الآية املباركة �ضرورة ذكر  ول تكفرون(، ويبني اهلل يف هذه 

اهلل تعاىل ومعيته مع العبد الذاكر، ونالحظ اأن كل الوعود، 

�ضبحانه،  هلل  والإرادة  �ضبحانه،  اهلل  من  الطلب  منح�ضرة يف 

واملعية مع اهلل �ضبحانه، يف احلديث القد�ضي )اأنا عند ح�ضن 

ظن عبدي بي( فكيف يكون العبد يجد ويرى من اهلل جل وعال.

�ضكرمت  لئن  ربكم  تاأذن  )واإذ  الثالث:  الأهلي  الوعد 

لأزيدنكم ولئن كفرمت اإن عذابي ل�ضديد(، مقابل ال�ضكر زيادة، 

مقابل الطلب ا�ضتجابة، مقابل الدعاء تلبية، مقابل الكفر عذاب، 

وق�س على ذلك وعد اهلل مقابل الطاعة رحمة وبالعك�س تقابل.

فيهم  وانت  ليعذبهم  اهلل  كان  )وما  الرابع:  الإلهي  الوعد 

وما كان اهلل معذبهم وهم ي�ضتغفرون(، وعد الرحمة ال�ضاملة 

على  لي�ضكره  لربه  ال�ضجود  لالإن�ضان  يتيح  وعد  واملغفرة، 

هذه النعمة، فالنقمة موؤجلة، والنعمة مقدمة، الرحمة �ضابقة، 

العدل لحق، ولو يحا�ضبنا اهلل تعاىل بعدله ما ا�ضتحق مّنا اأحد 

اأهل ق�ضور وتق�ضري ومع�ضية وا�ضاءة وذنوب،  �ضيء فكلنا 

اأن  املوؤمن يعلم  املوؤمن ل ينتظر وعد اهلل،  واهلل غفور رحيم. 

وعد اهلل حق، فال اجرتار لوعود اهلل ول انتظار، فحني النداء 

الأمن من  ا�ضتجابة، وهناك  الدعاء هنالك  تلبية، حني  هنالك 

اهلل �ضبحانه وتعاىل، وهو ما يعك�س الوعود الالهية باحلق 

الثابت من اهلل للعبد ب�ضرط الطاعة وال�ضتقامة.

الوعد بال  اهلل منه حتقق  الإن�ضان ما طلب  متى ما حقق 

على  املتف�ضل  هو  تعاىل  اهلل  لأن  اهلل  من  له  حق  بل  رجاء، 

العباد، وهو املعطي، وهو الذي �ضاء فكان، وذلك عك�س الوعد 

ال�ضيطاين الذي يف اإخالف وفيه باطل، )فوعدتكم واأخلفتكم( 

ومل يكن ولن يكون من النا�ضحني، لذلك دراية الن�ضان بهذه 

املعا�ضي  عن  بعيداً  الوقوف  على  ت�ضاعده  الإلهية  الوعود 

والذنوب التي يريدها ال�ضيطان اأن تتحقق من وعود اهلل عليه 

)ولئن كفرمت اإن عذابي �ضديد( فافهم تر�ضد.

ن�سف كوب كمية كافية عند الإفطار.. اأخ�سائية التغذية �سعد:

ل تكرثوا من �سرب »ال�سوائل«.. واأكرثوا من »املاء«
اأبرار �ضكري:

من  الإكثار  بعدم  �ضعد  هديل  التغذية  اأخ�ضائية  ن�ضحت 

عالية  حرارية  �ضعرات  تعطي  التي  و»امل�ضروبات«  »ال�ضوائل« 

ب�ضبب احتوائها على كميات كبرية من ال�ضكريات والألوان خالل 

الطبيعية  »الع�ضائر  ب�ضرب  عنها  وال�ضتعا�ضة  الإفطار،  فرتة 

�ضرب  بني  فرق  »هناك  لـ»الأيام«:  ت�ضريح  وقالت يف  الطازجة«. 

املاء وبني �ضرب ال�ضوائل، فبع�س النا�س يكرثون من �ضرب ال�ضوائل 

التي حتتوي على �ضعرات حرارية عالية، واأق�ضد بذلك الع�ضائر 

ال�ضناعية التي تكون مليئة بال�ضكر، وهو الأمر الذي يت�ضبب يف 

زيادة اأوزانهم خالل �ضهر رم�ضان املبارك«.

وذلك  املاء،  من  كافية  كميات  �ضرب  �ضرورة  �ضعد  واأكدت 

اأنها ن�ضحت  اإل  بح�ضب حاجة ال�ضخ�س ون�ضاطه البدين ووزنه، 

ب�ضرورة �ضرب كميات كافية ترتاوح بني 6 اإىل 8 اأكواب، بحيث 

تكون كمية كل كوب 200 مليمرت، اأي ما يرتاوح بني لرت اإىل لرتين 

من املاء وذلك خالل فرتة الإفطار.

اأو  القهوة  �ضرب  اإمكانية  اإىل  ال�ضعد  اأ�ضارت  ذات،  الوقت  يف 

ال�ضاي اأو احلليب قليل الد�ضم، �ضيما الأخري لكونه من امل�ضروبات 

اجليدة، مذكرة يف الوقت ذاته باأهمية العتدال وعدم الإفراط يف 

ال�ضراب، فيجب اأن تكون الكميات قليلة.

وحول كمية املاء التي ميكن تناولها عند الإفطار، قالت ال�ضعد: 

»ن�ضف كوب من املاء يكفي عند بداية الإفطار، ويجب التنبيه هنا 

اإىل �ضرورية اأن يكون ال�ضرب على �ضكل دفعات مت�ضل�ضلة ولي�ضت 

ب�ضكل مفاجئ؛ لعدم مفاجاأة املعدة ولتفادي اأمل البطن«، مو�ضحة 

اأن �ضرب املاء ب�ضكل مفاجئ وبكمية كبرية اأحياًنا ي�ضبب ما ي�ضمى 

هديل �سعدبـ»تلبك معوي«.

يف برنامج »ب�سمات بحرينية2«.. بطل »حتّدي القراءة« العريبي لأقرانه:

�سعوا اأهداًفا ذات معنى حلياتكم.. والدرا�سة وحدها ل تكفي ل�سقل ال�سخ�سية
�ضيد اأحمد الوداعي:

اأكد علي ر�ضا حممد العريبي 

اأن حجم الإجناز غري مهم مقارنة 

ما  بــه  يت�ضبب  ــذي  ال بالتاأثري 

التجارب  خدمة  على  قائًما  دام 

يعطي  ما  اأن  اىل  م�ضرًيا  باحلياة، 

التي  الأهــداف  هو  للحياة  معنى 

ي�ضعى ال�ضخ�س لتحقيقها.

الأهــداف  و�ضع  اأن  واأو�ضح 

هو اأمر مهم يف حياة الإن�ضان؛ لأن 

كما  املعنى  لأجل  يعي�س  الإن�ضان 

متحدًثا  النف�ضية،  النظريات  تقول 

عن كيفية و�ضع تلك الأهداف ذات 

اإىل  ت�ضتند  اأن  يجب  باأنها  املعاين 

مرجعية معّينة، هي بالن�ضبة اإلينا 

العامة  القواعد  امل�ضلمني-  -نحن 

امل�ضتوحاة من ديننا احلنيف. 

مرحلته  يف  هدفه  اأن  وك�ضف 

العمرية احلالية هو عملية البحث 

التجارب  لتح�ضيل  امل�ضتمرة 

يكون  بحيث  املختلفة؛  الرثية 

الذي يبحث عنه ل يتعلق  املعنى 

مبجال معني واإمنا يرتبط باحلياة 

احلياة  يحقق  مــا  ــو  وه كلها، 

يبحث  الذي  املعنى  ذات  ال�ضعيدة 

عنه. 

يف  م�ضاركته  لدى  ذلك  جاء 

الثانية  الن�ضخة  فعاليات  رابع 

)ب�ضمات  احلواري  الربنامج  من 

املوؤ�ض�ضة  ُتقيمه  الذي  بحرينية( 

الثاين  للعام  للحوار  البحرينية 

رم�ضان  �ضهر  يف  التوايل  على 

ع�ضو  اللقاء  واأدار  ــارك،  ــب امل

املوؤ�ض�ضة �ضالح مهدي.

بداياته  عن  العريبي  وحتدث 

ان�ضمامه  وكيفية  الدرا�ضة  يف 

وعن  اجلعفري  الديني  املعهد  اىل 

واخلوف  وال�ضغط  التوتر  كمية 

�ضمع  الــذي  القبول  امتحان  من 

لبث  ما  ولكن  للغاية،  �ضعٌب  انه 

انه  واكت�ضف  لالمتحان  تقدم  اأن 

ذهنه،  يف  له  تبادر  مما  اأ�ضهل 

اأن  منذ  اأنه  اإىل  العريبي  واأ�ضار 

اجلعفري  الديني  باملعهد  التحق 

لقى  الأوىل  الثالث  �ضنواته  يف 

له،  وحتفيزهم  اأ�ضاتذته  اهتمام 

التي  الطرق  اأكرث  من  اأن  ذكر  اإذ 

بو�ضفه  للتميز  ي�ضعى  جعلته 

بع�س  الديني  املعهد  يف  طالًبا 

اتبعها  التي  التحفيزية  الطرق 

ومنها  هناك،  املدر�ضني  بع�س 

باجلائزة  للفوز  النقاط  جتميع 

يف  معرو�ضة  كانت  التي  الكربى 

بتجميع  قام  اإذ  »�ضكوتر«،  وقتها 

النقاط ملدة �ضنتني لي�ضتطيع  هذه 

اأخذ اجلائزة اأخرًيا. 

العريبي  الطالب  ــار  ــض واأ�

اأن  اإىل  ربيًعا  ع�ضر  اخلم�ضة  ذو 

القراءة  يف  تتلخ�س  هواياته 

املحتوى  و�ضناعة  واخلطابة 

ل  اأنه  موؤكًدا  الأنظمة،  و�ضناعة 

حققها  التي  ـــازات  الإجن يعترب 

و�ضائل  بل  ذاتها،  حد  يف  غايات 

عن  تعرب  اأخرى  غايات  لتحقيق 

له  الرئي�ضية  ال�ضخ�ضية  الأهداف 

التي  املبادئ  مع  تتوافق  والتي 

يحملها. 

جتربته  عن  حتدث  ذلك  بعد 

م�ضيًدا  البتدائية،  املرحلة  يف 

والهتمام  الرتبوية  بالعملية 

الديني  املعهد  يوليه  الذي  الكبري 

اجلعفري باأبنائه، وما تقدمه اإدارة 

املعهد ومعلموه من دعم ومتابعة 

اأوقات  خارج  حتى  يو�ضفان  ل 

العمل، لفًتا اإىل تعلقه ال�ضديد منذ 

�ضغفه  ثم  العلوم،  مبادة  البداية 

يف ال�ضف الرابع البتدائي باللغة 

الذي  حتديًدا  وبالإعراب  العربية 

يبحث يف ديناميكية عمل اللغة. 

واأو�ضح العريبي انه اكت�ضف 

وخ�ضو�ضا  العربية  للغة  حبه 

العراب يف ال�ضف الرابع البتدائي 

م�ضريا اىل انه انبهر من ديناميكية 

وجمالها  العربية  اللغة  عمل 

طريقة  اىل  العجاب  ذلك  وعزى 

ا�ضتاذه �ضياء الكويتي يف تو�ضيل 

املعلومة و�ضرحها.

�سورة من اللقاء

�سهر رم�سان وعيد الفطر ينع�ش ال�سوق من جديد.. امل�سممة اجلنيد:

اإقبال كبري على »العبايات« اجلاهزة جلميع املنا�سبات
خديجة العرادي:

اخلليجية  »العباءة«  العباية  تطورت 

الن�ضاء  ت�ضتخدمها  التي  التقليدية  ال�ضوداء 

ومت  املنزل،  من  خروجهن  لدى  بكرثة 

حتديثها ب�ضكل كبري مبا يطراأ من تطورات 

يف عامل املو�ضة، بعدما ا�ضتطاع م�ضمموها 

وتقدمي  الكال�ضيكية  القيود  يك�ضروا  اأن 

الأذواق،  خمتلف  تنا�ضب  وت�ضاميم  اأ�ضكال 

اللون  تف�ضل  من  بني  الأذواق  تعددت  اإذ 

مع  يتنا�ضب  مبا  اأخرى  األوان  اأو  الأ�ضود 

طبيعة اجلو وف�ضول ال�ضنة.

من  ُيعد  العبايات  ت�ضميم  م�ضروع 

يف  انت�ضاًرا  واأكرثها  الناجحة  امل�ضاريع 

التقت  املنطلق  هذا  ومن  الأخرية،  الآونة 

البحرينية  ال�ضابة  امل�ضممة  مع  »الأيام« 

عن  حدثتنا  التي  اجلنيد  حممد  �ضماح 

اأين  واىل  والبدايات،  الناجح  م�ضروعها 

و�ضلت اإليه املو�ضة يف العبايات.

اإقبال  تزايد  اأكدت  �ضماح  امل�ضممة 

خا�ضة  العبايات  �ضراء  على  الزبونات 

العمل  فيها  مبا  املنا�ضبات،  ملختلف 

والدرا�ضة، والتي تتميز فيها العباية بكونها 

من  كثرًيا  حتوي  ول  مكلفة  وغري  عملية 

العمل حتتاج  الزينة، مو�ضحة ان عبايات 

ارتداوؤها  املمكن  ومن  ب�ضيطة  تكون  اأن 

ب�ضكل يومي دون عناء، اإ�ضافة لكونها غري 

املتخ�ض�ضة  العبايات  اأما  ن�ضبًيا،  مكلفة 

للمنا�ضبات كالأعياد و�ضهر رم�ضان فتف�ضل 

الن�ضاء فيها الألوان والتطريز. 

الإقبال  زيادة  رفعت  اإذا  ما  وحول 

اأقدم  �ضخ�ضية  »ب�ضفة  قالت:  الأ�ضعار، 

نعمل  حني  للزبائن،  وت�ضهيالت  ا  عرو�ضً

والتف�ضيل  اجلاهزة  العبايات  لتوفري 

والبيع الفوري مبقا�ضات خمتلفة للت�ضهيل 

ولخت�ضار  التف�ضيل  عناء  الزبائن  على 

من  الإقبال  زيادة  يف  ال�ضبب  وهو  الوقت، 

قبل املواطنات واملقيمات«. 

• بداية، حدثينا عن كيفية انطالقتك يف 
عامل البتكار وت�ضميم العبايات.

يف البداية اأ�ضكر �ضحيفة »الأيام« على 

م�ضروعي  عن  بالتحدث  يل  الفر�ضة  اتاحة 

الذي بداأته قبل نحو عامني ون�ضف، ورغم 

املعلمني  كلية  من  تخرجت  موظفة  كوين 

ت�ضميم  بداأت  اأنني  اإل  معلمة،  واأعمل 

العبايات وابتكار ت�ضاميم جديدة وخمتلفة 

مبختلف  الفئات  جميع  تنا�ضب  للعبايات 

املنا�ضبات.

عام  »الإن�ضتغرام«  يف  كانت  بدايتي 

فكانت  حمل  وافتتاح  الفعلية  اأما   ،2017

يف العام 2020، اإذ بداأت بت�ضميم عبايات 

خا�ضة يل ولعدد من اأفراد عائلتي بلم�ضات 

الأهل  اإعجاب  حازت  ومتميزة  خمتلفة 

باإن�ضاء  والأ�ضدقاء وت�ضجيعهم يل، ففكرت 

من  ا  بع�ضً اأن  اأنكر  ل  اخلا�س.  م�ضروعي 

اأهلي و�ضديقاتي كانوا متخوفني من دخويل 

اأنها �ضنة كانت �ضعبة  هذا املجال، خا�ضة 

كما  كورونا،  اأو�ضاع  ب�ضبب  اجلميع  على 

املناف�ضة،  من  كثرًيا  ي�ضهد  املجال  هذا  اأن 

اأن  يف  متّثل  وا�ضًحا،  هدًفا  و�ضعت  ولكن 

احقق حلمي بفتح حمل للعبايات وتوظيف 

ا�ضتفدت  احلمد  وهلل  اأنني  كما  بحرينيات، 

من اأزمة اجلائحة، اإذ ح�ضل عك�س املتوقع، 

اجلاهزة  العبايات  �ضراء  على  الإقبال  فزاد 

وك�ضبنا زبائن جدد. 

• ما الذي جعلك تفكرين يف هذا امل�سروع، 
بالرغم من وجود عدة م�سممات وحمال كثرية 

للعبايات يف اململكة؟

وراء  كانا  للت�ضميم  وحبي  �ضغفي 

الإ�ضرار على حتقيق حلمي وفتح م�ضروع 

اأن ذوقي  ا  ملحل عبايات ع�ضرية، خ�ضو�ضً

ن�ضبة  اإعجاب  حاز  العبايات  يف  العام 

كبرية من الأهل والأ�ضدقاء، ما زاد دافعيتي 

واإ�ضراري على فتح حمل عبايات. 

اأحد؟ وكيف  هل ح�سلِت على دعم من   •
كانت مراحل عملك يف بداية امل�سروع؟

والأ�ضا�ضي  والأخري  الأول  الداعم 

لنجاحي يف هذا املجال هما والدي وزوجي، 

وهلل احلمد كان لهم الف�ضل الأكرب يف جناح 

بخطوة  خطوة  �ضاعدوين  لأنهم  م�ضروعي 

والدتي وعائلتي  اىل جانب  الأمور،  كل  يف 

البحرين  اأهل  وعموم  زوجي  وعائلة 

لدعمهم  والتقدير  ال�ضكر  كل  فلهم  الكرام، 

وت�ضجيعهم يل.

عن  الين«  »ليم  عبايات  متتاز  مباذا   •
غريها من العبايات؟

نعمل يف ليم لين على توفري العبايات 

الفوري  والبيع  والتف�ضيل  اجلاهزة 

الزبائن  على  للت�ضهيل  خمتلفة  مبقا�ضات 

وهو  الوقت،  ولخت�ضار  التف�ضيل  عناء 

ال�ضبب يف زيادة الإقبال من قبل املواطنات 

واملقيمات.

موديالت  اأن  التو�ضيح  واأحببت 

فمثالً  املوا�ضم،  باختالف  تختلف  العبايات 

يف �ضهر رم�ضان نبدع يف العبايات ال�ضوداء 

الوا�ضعة  والق�ضات  واملريحة  الوا�ضعة 

العيد يف  اأكرث، بعك�س  والغامقة والعملية 

وعبايات  فاحتة  واألوان  زاهية  ت�ضماميم 

م�ضغولة.

اأما  خمتلفة،  ت�ضاميم  له  مو�ضم  فكل   

العبايات  فهي  حالًيا  الدارجة  املو�ضة 

و)ق�ضاتها(  ال�ضك  من  الكثري  فيها  التي 

التي  والطرازات  كلو�س(،  و)دبل  وا�ضعة 

الليلي،  للب�س  �ضوارف�ضكي  ف�ضو�س  فيها 

اإقبال  وعليها  اخلفيف  واخللق  واملبطنة 

كبري من البحرين ومن دول اخلليج.

العبايات يف  الدارج حاليًا يف �سوق  ما   •
البحرين؟ وماذا عن ارتفاع االأ�سعار؟

معينة  خامة  ل  اأف�ضّ ل  اأنا  الواقع  يف 

منا�ضًبا  اأراه  ما  اأ�ضتخدم  بل  اخلامات،  من 

الأول،  املقام  يف  وجماله  الت�ضميم  لقيمة 

اخلامة  بني  اأجمع  قد  عام  ب�ضكل  ولكن 

املراأة  تنا�ضب  فاختياراتي  والك�ض�ضوار. 

التي تريد دوًما اأن تتميز باأناقة غري �ضبيهة 

باأحد.

فهي  العبايات  لأ�ضعار  بالن�ضبة  اأما 

وحالًيا  جًدا،  مكلفة  هي  وحقيقة  خمتلفة، 

اأنا فتحت يل حملني وعندي عمال، وموقعا 

الإيجار  و�ضعر  ا�ضرتاتيجي  املحلني 

كلها  والعمال  واملعدات  والآلت  والقما�س 

هنا  الرتتيب  ولكن  م�ضاريف،  اىل  حتتاج 

مهم جًدا لتي�ضري الأمور.

بوقت  �ضنوًيا  اأنه  »لحظت  واأ�ضافت: 

ورم�ضان  العيد  مثل  واملنا�ضبات  املوا�ضم 

نحتاجة  وما  القما�س  اأ�ضعار  ترتفع 

الأ�ضعار،  كل  ترتفع  فبالتايل  للعبايات، 

على  كثرية  فوائد  نحت�ضب  ل  اأننا  خا�ضة 

الأ�ضعار  فاإن  الواقع  يف  ولكن  الزبائن، 

يف  اأما  والعيد،  رم�ضان  �ضهر  يف  ترتفع 

نزول  وقت  الإقبال  فيزيد  العادية  الأيام 

نهاية  اىل   21 تاريخ  من  بدًءا  الرواتب 

�ضهر  وقبل  اجلديد،  ال�ضهر  وبداية  ال�ضهر 

ب�ضكل  يزيد  رم�ضان  �ضهر  وخالل  رم�ضان 

كبري مبنا�ضبة الأعياد«.

• اأين و�سلت �سماح؟ واإىل اأين ميتد �سقف 
طموحك؟

م�ضروعي  كون  من  بالرغم  احلمد،  هلل 

اأنني  اإل  العامني،  يتجاوز  ومل  جديدا 

البحرين  داخل  النت�ضار  تو�ضع  اإىل  اأطمح 

اخلليج  بدول  اأفرع  عدة  وفتح  وخارجها، 

العربية، واأن يكون ا�ضم »ليم لين« ماركة 

م�ضجلة.

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/Article/alayam-article/419323/%D8%B5%D9%8A%D8%AF%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86.html
https://www.alayam.com/alayam/local/958412/News.html
https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12069/pdf/INAF_20220424010912129.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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»دار �سوبارد« تبدع �ساعة ا�ستثنائية باجلمع 

بني مهاراتها يف �سناعة ال�ساعات واملجوهرات

�ساعات  ملجموعة  اليوم  تن�سم 

عام  يف  اأطلقت  التي   )IMPERIALE(

من  حملّق  توربيون  حركة  اأول   1994

�سممت  وقد   ،)L-96.24  L.U.C( عيار 

بالكامل  و�سنعت  امليكانيكية  احلركة  هذه 

�ساعة  لتكون  �سوبارد،  ور�سات  �سمن 

 IMPERIALE Flying( التوربيون 

قليلة  قلة  من  واحدة   )Tourbillon
التي  ال�سوق  يف  املوجودة  ال�ساعات  من 

و»دمغة  »الكرونومرت«  �سهادتّي  حتمل 

حرفيو  و�ساغ  املميزة.  للجودة  جنيف« 

الدار املهرة حلّة رائعة لتكت�سي بها �ساعة 

 )IMPERIALE Flying Tourbillon(

من  ال�ساعة  علبة  ف�سنعوا  الدقة؛  الفائقة 

الأبي�ض عيار 18 قرياطا  الأخالقي  الذهب 

ع بالأملا�ض، والتي حتت�سن داخلها  واملر�سّ

بعرق  املطّعم  الأفينتورين  زجاج  من  مينا 

اللوؤلوؤ على �سكل زهرة لوت�ض توؤوي داخلها 

اآلية الرتوبيون املحلّق بتاأثرياتها الآ�سرة.

و�سمن م�ساعيها لتو�سيع اآفاق �سناعة 

�سواء،  حد  على  واملجوهرات  ال�ساعات 

حتر�ض �سوبارد على ترك ب�سمتها املتفردة 

من  يتج�سد  ما  وهو  اإبداعاتها،  جميع  يف 

 IMPERIALE Flying( �ساعة  خالل 

الذي  املحدود  باإ�سدارها   )Tourbillon
نّوه  فقد  فقط.  �ساعات  ثماين  على  يقت�سر 

كارل فريدريك �سوفوليه، الرئي�ض ال�سريك 

يف دار �سوبارد، اإىل ذلك بقوله: »هناك قلة 

ال�ساعات املجوهرة  ال�ساعات من  قليلة من 

مزودة بحركات ذاتية التعبئة بالطاقة.

جمعية �سرتة اخلريية تنظم حمله للتربع بالدم
جمعية  فعالية  انطلقت  اأحياها..  ومن  �سعار  حتت 

الرابعة ع�سرة للتربع بالدم، وقد توافد  �سرتة اخلريية 

ملبني  احلملة  بدء  قبل  الأوىل  الدقائق  يف  املتربعون 

دم وواهبني  قطرة  بكل  تعاىل  اهلل  اىل  الدعوة ومتقربني 

ثواب هذا العمل الإن�سانى اىل الإمام علي بن اأبي طالب 

هذه  يف  ا�ست�سهاده  ذكرى  تتزامن  الذي  ال�سالم  عليه 

العظيمة. الليايل 

جلمعية  اجلزيل  ب�سكرهم  املتربعون  اأعرب  وقد 

حيث  واملتميز  الرائع  التنظيم  هذا  على  اخلريية  �سرتة 

بهذه  العاملني  من  ال�ستقبال  وح�سن  الت�سجيل  �سال�سة 

احلملة. كما اأثنو على دماثة اخللق وب�سا�سة الوجه من 

كرثة  رغم  وح�سر  عمله  يف  تفانى  الذي  الطبي  الكادر 

ال�سباح  يف  مداوما  بع�سهم  كان  والذي  ان�سغالته 

وح�سر م�ساء يدفعه حب العمل الإن�ساين.

وقد تكللت احلملة بالنجاح الكبري الذي اأثلج �سدور 

القائمني عليها، حيث بلغت ن�سبة احل�سور قرابة 300 

ح�سدت  الإمكانات  وقلة  الوقت  ل�سيق  ولكن  متربع 

احلملة 113 كي�ًسا من اأ�سل 172 متربعا مت ت�سجيلهم.

�سكرها  بجزيل  اخلريية  �سرتة  جمعية  وتتقدم  هذا 

احلملة  هذه  باإجناح  �ساهم  من  لكل  امتنانها  ووافر 

الإن�سانية من راعني ومتربعني وح�سور وكادر فني كان 

له الدور البارز.

املتعاون  الطبي  الكادر  اجلزيل  بال�سكر  تخ�ض  كما 

واملتفاين الذي كان له الدور الأبرز يف جناح احلملة.

جمعية اإ�سكان عايل اخلريية تنظم حملة للتربع بالدم 

اخلريية  عايل  اإ�سكان  جمعية  نظمت 

بالدم  للتربع  حملة  الدم  بنك  مع  بالتعاون 

حتت ا�سم »حملة احلاج ح�سن العايل للتربع 

املوافق  املا�سي  اخلمي�ض  يوم  وذلك  بالدم« 

الإمام  جامع  �سالة  يف   2022 اأبريل   14

احل�سني )ع( مبنطقة اإ�سكان عايل.

  وتهدف احلملة اإىل تعزيز مفاهيم ال�سراكة 

باأهمية  الجتماعية و زيادة الوعي املجتمعي 

يف  ي�سهم  نبيل؛  اإن�ساين  كعمل  بالدم  التربع 

هذه  جاءت  املر�سى،  من  الآلف  حياة  اإنقاذ 

يف  بامل�سوؤلية  الإح�سا�ض  منطلق  من  احلملة 

دعم احتياطي الدم املتوفر لدى بنك الدم ل�سد 

خالل  من  والطارئة  الأ�سا�سية  احتياجاته 

الدم  ف�سائل  خمتلف  من  اآمن  بدم  تزويده 

املر�سى.  يحتاجها  التي  والنادرة  العادية 

املجتمعي  الوعي  زيادة  اإىل  كذلك  وتهدف 

بفوائد واأهمية التربع بالدم للمري�ض واملتربع 

على حد �سواء.

بعد  تعاىل  اهلل  بحمد  احلملة  هذه  اأتت 

روح  لتبث  العاملية  كورونا  جائحة  انح�سار 

الأمل والن�ساط يف مفا�سل احلياة الجتماعية 

من جديد والتي كان لها الأثر الكبري يف ن�سر 

وخا�سة  املجتمع  فئات  بني  والتعاون  الألفة 

ومن  املنطقة  داخل  من  احلملة  يف  امل�ساركني 

خارجها والذين عربوا عن غبطهم و�سعادتهم 

اإىل طبيعتها وا�ستئناف تنظيم  بعودة احلياة 

حمالت التربع بالدم ال�سنوية.

للتربع  م�سارك   100 من  اأكرث  تقدم  وقد 

بالدم ومت �سحب 86 كي�ض دم.

»طريان اخلليج« تقيم غبقتها ال�سنوية لالإعالميني
 - البحرين  ململكة  الوطنية  الناقلة   - اخلليج  طريان  اأقامت 

من خاللها  ا�ست�سافت  والتي  لالإعالميني؛  ال�سنوية  غبقتها  موؤخًرا 

عدد من الإعالميني الذين تعتربهم الناقلة الوطنية �سركاء رئي�سيني 

يف جناح وتقدم طريان اخلليج.

اخلليج  لطريان  التنفيذي  الرئي�ض  باأعمال  القائم  رّحب  وقد 

والإعالم  ال�سحافة  ممثلي  من  باحل�سور  العلوي  وليد  القبطان 

دورهم  على  موؤكًدا  الجتماعي،  التوا�سل  و�سائل  على  واملوؤثرين 

ل�سراكتهم  ومثمًنا  ومكت�سباتها،  الناقلة  اإجنازات  اإبراز  يف  الفّعال 

العلوي  القبطان  قام  كما  كثرًيا.  الوطنية  الناقلة  بها  تعتز  التي 

اخلليج،  طريان  واأخبار  م�ستجدات  اآخر  على  ال�سيوف  بتعريف 

الإعالميون  التي طرحها  وال�ستف�سارات  القرتاحات  بكافة  مرحًبا 

خالل اللقاء.

جمموعة »كريزي كلك�س« للت�سوير

تقيم احتفاالً مبنا�سبة القرقاعون

كلك�ض  كريزي  جمموعة  قامت 

احتفال  الفوتوغرايف  للت�سوير 

يف  وذلك  القرقاعون،  مبنا�سبة 

احلفل  وا�ستمل  الرملي.  جممع 

على  والر�سم  ال�سعبية  الفرقة  على 

الوجوه واحلناء، كما رافق املهرجان 

التي  الفوتغرافيه  لل�سور  معر�سا 

اأجواء �سهر رم�سان. ووزعت  متثل 

فلم  فوجي  من  املقدمة  الهدايا 

وموؤ�س�سة زووم على امل�ساركني.

حمافظ ال�سمالية ي�ستقبل الدكتور جا�سم حاجي

الدكتور  ال�سمالية يف مكتبه،  الع�سفور حمافظ  ال�سيخ عبداحل�سني  بن  ا�ستقبل علي 

الدكتور  اهدى  ال�سطناعي. حيث  للذكاء  العاملية  املجموعة  جا�سم حاجي جا�سم رئي�ض 

اإ�سداراته  اآخر  من  يعد  والذي  واخلوارزميات(  )اأنا  كتابه  من  ن�سخة  املحافظ  جا�سم  

الفكرية.

باأنظمة  املتعلقة  و  ال�سرورية  والربجميات  البيانات  من  �سل�سلة  ي�سم  والكتاب 

احلا�سوب وا�ستخداماته يف عملية الذكاء ال�سطناعي.

بن  علي  اإىل  والتقدير  بال�سكر  جا�سم  حاجي  جا�سم  الدكتور  تقدم  اللقاء  ختام  ويف 

ال�سيخ عبداحل�سني الع�سفور حمافظ  ال�سمالية.
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»دار �سوبارد« تبدع �ساعة ا�ستثنائية باجلمع 

بني مهاراتها يف �سناعة ال�ساعات واملجوهرات

�ساعات  ملجموعة  اليوم  تن�سم 

عام  يف  اأطلقت  التي   )IMPERIALE(

من  حملّق  توربيون  حركة  اأول   1994

�سممت  وقد   ،)L-96.24  L.U.C( عيار 

بالكامل  و�سنعت  امليكانيكية  احلركة  هذه 

�ساعة  لتكون  �سوبارد،  ور�سات  �سمن 

 IMPERIALE Flying( التوربيون 

قليلة  قلة  من  واحدة   )Tourbillon
التي  ال�سوق  يف  املوجودة  ال�ساعات  من 

و»دمغة  »الكرونومرت«  �سهادتّي  حتمل 

حرفيو  و�ساغ  املميزة.  للجودة  جنيف« 

الدار املهرة حلّة رائعة لتكت�سي بها �ساعة 

 )IMPERIALE Flying Tourbillon(

من  ال�ساعة  علبة  ف�سنعوا  الدقة؛  الفائقة 

الأبي�ض عيار 18 قرياطا  الأخالقي  الذهب 

ع بالأملا�ض، والتي حتت�سن داخلها  واملر�سّ

بعرق  املطّعم  الأفينتورين  زجاج  من  مينا 

اللوؤلوؤ على �سكل زهرة لوت�ض توؤوي داخلها 

اآلية الرتوبيون املحلّق بتاأثرياتها الآ�سرة.

و�سمن م�ساعيها لتو�سيع اآفاق �سناعة 

�سواء،  حد  على  واملجوهرات  ال�ساعات 

حتر�ض �سوبارد على ترك ب�سمتها املتفردة 

من  يتج�سد  ما  وهو  اإبداعاتها،  جميع  يف 

 IMPERIALE Flying( �ساعة  خالل 

الذي  املحدود  باإ�سدارها   )Tourbillon
نّوه  فقد  فقط.  �ساعات  ثماين  على  يقت�سر 

كارل فريدريك �سوفوليه، الرئي�ض ال�سريك 

يف دار �سوبارد، اإىل ذلك بقوله: »هناك قلة 

ال�ساعات املجوهرة  ال�ساعات من  قليلة من 

مزودة بحركات ذاتية التعبئة بالطاقة.

جمعية �سرتة اخلريية تنظم حمله للتربع بالدم
جمعية  فعالية  انطلقت  اأحياها..  ومن  �سعار  حتت 

الرابعة ع�سرة للتربع بالدم، وقد توافد  �سرتة اخلريية 

ملبني  احلملة  بدء  قبل  الأوىل  الدقائق  يف  املتربعون 

دم وواهبني  قطرة  بكل  تعاىل  اهلل  اىل  الدعوة ومتقربني 

ثواب هذا العمل الإن�سانى اىل الإمام علي بن اأبي طالب 

هذه  يف  ا�ست�سهاده  ذكرى  تتزامن  الذي  ال�سالم  عليه 

العظيمة. الليايل 

جلمعية  اجلزيل  ب�سكرهم  املتربعون  اأعرب  وقد 

حيث  واملتميز  الرائع  التنظيم  هذا  على  اخلريية  �سرتة 

بهذه  العاملني  من  ال�ستقبال  وح�سن  الت�سجيل  �سال�سة 

احلملة. كما اأثنو على دماثة اخللق وب�سا�سة الوجه من 

كرثة  رغم  وح�سر  عمله  يف  تفانى  الذي  الطبي  الكادر 

ال�سباح  يف  مداوما  بع�سهم  كان  والذي  ان�سغالته 

وح�سر م�ساء يدفعه حب العمل الإن�ساين.

وقد تكللت احلملة بالنجاح الكبري الذي اأثلج �سدور 

القائمني عليها، حيث بلغت ن�سبة احل�سور قرابة 300 

ح�سدت  الإمكانات  وقلة  الوقت  ل�سيق  ولكن  متربع 

احلملة 113 كي�ًسا من اأ�سل 172 متربعا مت ت�سجيلهم.

�سكرها  بجزيل  اخلريية  �سرتة  جمعية  وتتقدم  هذا 

احلملة  هذه  باإجناح  �ساهم  من  لكل  امتنانها  ووافر 

الإن�سانية من راعني ومتربعني وح�سور وكادر فني كان 

له الدور البارز.

املتعاون  الطبي  الكادر  اجلزيل  بال�سكر  تخ�ض  كما 

واملتفاين الذي كان له الدور الأبرز يف جناح احلملة.

جمعية اإ�سكان عايل اخلريية تنظم حملة للتربع بالدم 

اخلريية  عايل  اإ�سكان  جمعية  نظمت 

بالدم  للتربع  حملة  الدم  بنك  مع  بالتعاون 

حتت ا�سم »حملة احلاج ح�سن العايل للتربع 

املوافق  املا�سي  اخلمي�ض  يوم  وذلك  بالدم« 

الإمام  جامع  �سالة  يف   2022 اأبريل   14

احل�سني )ع( مبنطقة اإ�سكان عايل.

  وتهدف احلملة اإىل تعزيز مفاهيم ال�سراكة 

باأهمية  الجتماعية و زيادة الوعي املجتمعي 

يف  ي�سهم  نبيل؛  اإن�ساين  كعمل  بالدم  التربع 

هذه  جاءت  املر�سى،  من  الآلف  حياة  اإنقاذ 

يف  بامل�سوؤلية  الإح�سا�ض  منطلق  من  احلملة 

دعم احتياطي الدم املتوفر لدى بنك الدم ل�سد 

خالل  من  والطارئة  الأ�سا�سية  احتياجاته 

الدم  ف�سائل  خمتلف  من  اآمن  بدم  تزويده 

املر�سى.  يحتاجها  التي  والنادرة  العادية 

املجتمعي  الوعي  زيادة  اإىل  كذلك  وتهدف 

بفوائد واأهمية التربع بالدم للمري�ض واملتربع 

على حد �سواء.

بعد  تعاىل  اهلل  بحمد  احلملة  هذه  اأتت 

روح  لتبث  العاملية  كورونا  جائحة  انح�سار 

الأمل والن�ساط يف مفا�سل احلياة الجتماعية 

من جديد والتي كان لها الأثر الكبري يف ن�سر 

وخا�سة  املجتمع  فئات  بني  والتعاون  الألفة 

ومن  املنطقة  داخل  من  احلملة  يف  امل�ساركني 

خارجها والذين عربوا عن غبطهم و�سعادتهم 

اإىل طبيعتها وا�ستئناف تنظيم  بعودة احلياة 

حمالت التربع بالدم ال�سنوية.

للتربع  م�سارك   100 من  اأكرث  تقدم  وقد 

بالدم ومت �سحب 86 كي�ض دم.

»طريان اخلليج« تقيم غبقتها ال�سنوية لالإعالميني
 - البحرين  ململكة  الوطنية  الناقلة   - اخلليج  طريان  اأقامت 

من خاللها  ا�ست�سافت  والتي  لالإعالميني؛  ال�سنوية  غبقتها  موؤخًرا 

عدد من الإعالميني الذين تعتربهم الناقلة الوطنية �سركاء رئي�سيني 

يف جناح وتقدم طريان اخلليج.

اخلليج  لطريان  التنفيذي  الرئي�ض  باأعمال  القائم  رّحب  وقد 

والإعالم  ال�سحافة  ممثلي  من  باحل�سور  العلوي  وليد  القبطان 

دورهم  على  موؤكًدا  الجتماعي،  التوا�سل  و�سائل  على  واملوؤثرين 

ل�سراكتهم  ومثمًنا  ومكت�سباتها،  الناقلة  اإجنازات  اإبراز  يف  الفّعال 

العلوي  القبطان  قام  كما  كثرًيا.  الوطنية  الناقلة  بها  تعتز  التي 

اخلليج،  طريان  واأخبار  م�ستجدات  اآخر  على  ال�سيوف  بتعريف 

الإعالميون  التي طرحها  وال�ستف�سارات  القرتاحات  بكافة  مرحًبا 

خالل اللقاء.

جمموعة »كريزي كلك�س« للت�سوير

تقيم احتفاالً مبنا�سبة القرقاعون

كلك�ض  كريزي  جمموعة  قامت 

احتفال  الفوتوغرايف  للت�سوير 

يف  وذلك  القرقاعون،  مبنا�سبة 

احلفل  وا�ستمل  الرملي.  جممع 

على  والر�سم  ال�سعبية  الفرقة  على 

الوجوه واحلناء، كما رافق املهرجان 

التي  الفوتغرافيه  لل�سور  معر�سا 

اأجواء �سهر رم�سان. ووزعت  متثل 

فلم  فوجي  من  املقدمة  الهدايا 

وموؤ�س�سة زووم على امل�ساركني.

حمافظ ال�سمالية ي�ستقبل الدكتور جا�سم حاجي

الدكتور  ال�سمالية يف مكتبه،  الع�سفور حمافظ  ال�سيخ عبداحل�سني  بن  ا�ستقبل علي 

الدكتور  اهدى  ال�سطناعي. حيث  للذكاء  العاملية  املجموعة  جا�سم حاجي جا�سم رئي�ض 

اإ�سداراته  اآخر  من  يعد  والذي  واخلوارزميات(  )اأنا  كتابه  من  ن�سخة  املحافظ  جا�سم  

الفكرية.

باأنظمة  املتعلقة  و  ال�سرورية  والربجميات  البيانات  من  �سل�سلة  ي�سم  والكتاب 

احلا�سوب وا�ستخداماته يف عملية الذكاء ال�سطناعي.

بن  علي  اإىل  والتقدير  بال�سكر  جا�سم  حاجي  جا�سم  الدكتور  تقدم  اللقاء  ختام  ويف 

ال�سيخ عبداحل�سني الع�سفور حمافظ  ال�سمالية.
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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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يف  الرم�ضانية  املجال�س  اإىل  الأمن  رجال  زيارة 

�ضور  اإحدى  متثل  البحرين  ومدن  قرى  خمتلف 

ال�ضراكة الر�ضمية والأهلية وتعزيًزا للوحدة الوطنية.

اأمتنى على الأخوة الذين يظهرون يف الإعالم ليحدثوا 

التي  اأو عن وظائفهم  التعليم،  ال�ضباب عن عنرتياتهم برتك 

تركوها، ودخلهم من �ضركاتهم اخلا�ضة، اأن يخربوهم اأي�ًضا 

التي  القوية  والعالقات  وجدوها،  التي  العائلية  الت�ضهيالت  عن 

اأحاديثهم  ت�ضبح  ول  ال�ضباب  اأذهان  يف  ال�ضورة  تكتمل  كي  �ضاندتهم، 

نوًعا من التغرير.
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1859 - بدء اأعمال احلفر يف قناة ال�ش�ي�ص التي 

تربط بني البحر املت��شط والبحر الأحمر.

1908 - اإ�شدار »�شحيفة القطر امل�شري« على يد 

اأحمد حلمي.

1915 - ا�شتخدام غاز اخلردل لأول مرة يف تاريخ 

احلروب، وذلك على جبهات القتال قرب مدينة يرب�ص 

يف بلجيكا وذلك يف احلرب العاملية الأوىل.

اإىل  الغربية  ال�شفة  ب�شم  يق�م  الأردن   -  1950

اإدارته.

قمر  اأول   ،1 ه�جن  فاجن  دوجن  اإطالق   1970

ا�شطناعي �شيني على منت قاذف طراز ل�جن مار�ص 1.

1990 - اإطالق التل�شك�ب الف�شائي هابل.

بني  احلدود  على  دولني  مراقبني  ن�شر   -  1991

الك�يت والعراق.

2017 - تاأهل كل من املر�شحني اإميان�يل ماكرون 

ومارين ل�بان للدورة الثانية من النتخابات الرئا�شية 

الفرن�شية 2017 بعد ت�شدرهما نتائج الدورة الأوىل.

اآي ناجنال  اآر  اإعالن غرق الغ�ا�شة كي   - 2021

بايل،  �شمال  يف  الإندوني�شية  للبحرية  التابعة   402

وعلى متنها 53 بحاًرا.

غرفة خا�صة للجماجم

 يف دير �صانت كاترين مب�صر

اأقدم  من  واحداً  م�شر  يف  كاترين  �شانت  دير  يعد 

املقد�ص  اهلل  »دير  ه�  الفعلي  وا�شمه  العامل،  الأديرة يف 

جلبل �شيناء«، والذي ُبني باأمر من المرباط�ر ج�شتنيان 

الفرتة »548 -  الأول »527 - 565 م«، وذلك خالل 

565م«، لإي�اء الرهبان الذين كان�ا يعي�ش�ن يف �شبه 

جزيرة �شيناء منذ القرن الرابع امليالدي.

على  �شاهدة  اأثرية  واأماكن  مناطق  الدير  وي�شم 

عراقة املكان، والذي يعترب قبلة لل�شياح من خمتلف دول 

العامل، وه� مق�شد لطائفة الروم الأرث�ذك�ص التي حتج 

اإليه كل عام.

مبدينة  اآثار  مفت�ص  عثمان  حمم�د  الدكت�ر  وقال 

املائدة  اإن غرفة  »ال�طن«،  �شانت كاترين وفق �شحيفة 

اأبرز كن�ز دير �شانت كاترين ال�شاهدة  املقد�شة تعد من 

على عراقته، وتقع يف ال�شرق من الكني�شة الرئي�شية يف 

م�شت�ى اأعلى من م�شت�ى الكني�شة.

تلك  اأن  كاترين،  �شانت  مبدينة  اآثار  مفت�ص  وذكر 

الغرفة قدميا كانت كني�شة وُح�لت اإىل غرفة املائدة.

وعن كني�شة اجلماجم ومقربة الرهبان، قال مفت�ص 

كاترين  �شانت  دير  غرب  تقع  اإنها  كاترين،  �شانت  اآثار 

فقط  مقابر   6 وبها  وم�شاحتها �شغرية  اأ�ش�اره،  خارج 

فرتة  بعد  لنب�شها  الرهبان  دفع  ما  للدفن،  ُخ�ش�شت 

يف  وحفظها  املت�فني  للرهبان  العظام  بقايا  ل�شتخراج 

مكان يطلق عليه »غرفة اجلماجم«.

العظام  تلك  و�شع  جرى  اإنه  »عثمان«،  وقال 

والأخرى  للمطارنة  الأوىل  غرفتني،  يف  واجلماجم 

ا�شم »الطاف��ص«  الرهبان  للرهبان، ويطلق على مقربة 

ويعل�ها كني�شة لأداء الطق��ص الدينية للم�تى، وتعرف 

با�شم كني�شة القدي�ص تريفن.

الطريان الفيدرايل يعاقب يوتيوبر يوثق حلظة حتطيم طائرته لزيادة امل�صاهدات

من  ملرحلة  و�شل  البع�ص  اأن  يبدو 

التي  وامل�شاهدات  بالنرتنت  اله��ص 

�شبيل  للخطر يف  يعر�ص حياته  جتعله 

ولكن هل  وا�شعة،  �شهرة  على  احل�ش�ل 

»حتطيم  تعمد  اإىل  الأمر  ي�شل  اأن  ميكن 

طائرة«، ففي مقطع فيدي� على ي�تي�ب 

يف  ن�شره  مت  تقريًبا  دقيقة   13 مدته 

»ا�شتطيع  بعن�ان   2021 دي�شمرب 

م�شاهدته  متت  والذي  طائرتي«  حتطيم 

الي�تي�بر  قام  مرة،  ملي�ن   2 من  اأكرث 

تريف�ر جاك�ب بالقفز مبظالت من طائرة 

�شغرية حتلق ف�ق غابة ل��ص بادري�ص 

ال�طنية يف كاليف�رنيا.

يف اأثناء ت�شجيل القفزة باأكملها، ادعى 

جاك�ب اأن طائرة تيل�ركرافت ال�شغرية 

املحرك،  م�شاكل يف  واجهت  عام 1940 

منت�شف  يف  عنها  يتخلى  جعله  مما 

جاك�ب  قفز  املظلة،  وج�د  مع  الرحلة، 

بدون  الطائرة  تارًكا  الباب اجلانبى،  من 

طيار.

ال�شائكة،  الأدغال  يف  الهب�ط  عند 

قائالً  الكامريا،  اأمام  جاك�ب  حتدث 

احلياة،  قيد  على  لك�نه  جًدا  �شعيد  اإنه 

الغابة،  عرب  ارتفاعه  ت�ثيق  ووا�شل 

طائرته  بقايا  على  العث�ر  ذلك  يف  مبا 

.globalnews املحطمة، بح�شب

الإنرتنت  على  الفيدي�  ن�شر  ف�ر 

الإعالم  وخرباء  املعجب�ن  بداأ  تقريًبا، 

والطريان يف الت�شكيك ب�شرعية احليلة.

ويف 11 اأبريل املا�شي، اأر�شلت اإدارة 

جاك�ب  اإىل  ر�شالة  الفيدرالية  الطريان 

الطريان  ل�ائح  انتهك  اإنه  فيه  قالت 

طائرته  ت�شغيل  خالل  من  الفيدرالية 

ذات املحرك ال�احد »بطريقة غري مبالية 

اأو  حياة  تعري�ص  اأجل  من  مته�رة  اأو 

ممتلكات �شخ�ص اآخر للخطر«.

ممر�صة تتزوج من قاتل

 حمكوم عليــــــه بالإعــــدام

زواج  ن�عها  من  فريدة  �شابقة  يف  بريطانية  ممر�شة  قبلت 

�شجني اأمريكي حمك�م عليه بالإعدام، اأدين بقتل �شخ�شني.

وح�شب �شيحفة »ديلي ميل« الربيطانية، بداأت الق�شة عندما 

اأوك�شف�رد�شاير  مقاطعة  من  عاما،   26 �ش�رت،  ريبيكا  اأبلغت 

غرب لندن، لعائلتها اأنها �شتق�شي عطلتها يف ال�ليات املتحدة، 

حيث قامت بن�شر لقطات تفيد بق�شاء عطلتها يف فل�ريدا و�شان 

فران�شي�شك�.

لكن وبعد حني، فاجاأت ريبيكا اأقاربها بن�شر �ش�ر لها وهي 

تتزوج من القاتل الأمريكي ذو الأ�ش�ل املك�شيكية مان�يل اأوفانتي 

»اإميان«،  �شجن  يف  بالإعدام  عليه  املحك�م  عاما،   35 ج�ني�ر، 

باأريزونا الأمريكية.

للقاتل  الأمريكي  ال�شجن  اإدارة  �شمحت  امل�شدر،  وح�شب 

مبغادرة زنزانته للزواج من عرو�شه الربيطانية يف 14 اأبريل، 

حيث كان مبت�شما وه� يقف للتقاط �ش�رة مع عرو�شه.

مع  بالزواج  الربيطانية  ال�شابة  احتفلت  الأثناء  هذه  ويف 

�ش�داء  كرمية  مع  متدرجة  زفاف  كعكة  وعر�شت  القاتل  عائلة 

مدون عليها »حتى يفرقنا امل�ت«.

وذكت ال�شحيفة الربيطانية، اأن القاتل كان اأم�شى اأكرث من 

عقد يف ال�شجن بعد اأن حكم عليه بالإعدام يف عام 2010، لقتله 

رجلني بينما كان يبحث عن خمدر امليثامفيتامني يف عام 2008.

�صائق يخرج من مركبته وهي ت�صري انتقاًما من الركاب!

م�اقع  فيدي� يف  مقطع  انت�شر 

خروج  يظهر  الجتماعي  الت�ا�شل 

يف  مركبته  من  ميكروبا�ص  �شائق 

الركاب،  وب�ج�د  �شريها  اأثناء 

فتاتني.  مع  كالمية  م�شادة  جراء 

من  لحقا  امل�شري  الأمن  ومتكن 

القب�ص على ال�شائق.

امليكروبا�ص  �شائق  واعرتف 

يف دمياط بـ»التعدي على فتاة بعد 

و�شديقتها«،  معها  كالمية  م�شادة 

اأن طالبتاه بتخفي�ص ال�شرعة  بعد 

اجلن�نية التي كان ي�شري بها.

»قرر  اأنه  ال�شائق  واأو�شح 

بال�شيارة  فعاد  منهما،  النتقام 

للم�قف مرة اأخرى، بعدما قرر عدم 

اقرتب  وعندما  الرحلة،  ا�شتكمال 

فجاأة  ال�شيارة  من  نزل  امل�قف  من 

لإدخال  بالركاب  ت�شري  وتركها 

اخل�ف يف قل�بهم«.

وبا�شتدعاء الفتاتني و�ش�ؤالهما، 

اأنهما »عقب ا�شتقاللهما  اإىل  اأ�شارتا 

اأحد  من  اإليها  امل�شار  ال�شيارة 

كالمية  م�شادة  حدثت  امل�اقف، 

ب�شبب  ال�شيارة  قائد  وبني  بينهما 

اإثرها  على  وقام  الزائدة..  ال�شرعة 

قائد ال�شيارة بالع�دة للم�قف مرة 

امل�قف  من  اقرتابه  وحال  اأخرى، 

اأثناء  ال�شيارة يف  من  بالنزول  قام 

م�شتقليها  حياة  معر�شا  �شريها 

للخطر«.

اإىل  الفتاتني  اإحدى  واأ�شارت 

ال�شيارة  قائد  قيام  اأثناء  »يف  اأنه 

الباب  ا�شطدم  ال�شيارة،  باب  بفتح 

بكدمة  اإ�شابتها  وجرت  ب�جهها، 

املركبة  قائد  متهمة  ال�جه«،  يف 

والت�شبب  القيادة  يف  بالرع�نة 

اتخاذ  الثانية، حيث مت  اإ�شابة  يف 

الإجراءات القان�نية بحقه.

دخل م�ضن برازيلي يبلغ من العمر 100 عام مو�ضوعة »غيني�س« لالأرقام القيا�ضية، لعمله لأطول فرتة يف نف�س ال�ضركة منذ 84 

عاًما، حيث تعد هذه اأطول فرتة عمل يف �ضركة واحدة ل�ضخ�س يف العامل. ويعمل املُ�ضن »والرت اأورثمان«، من مدينة برو�ضك 

الربازيلية، يف �ضركة لالأقم�ضة منذ 84 عاًما وحتى الآن، وتدرج باملنا�ضب حتى ا�ضتلم من�ضب مدير املبيعات.

وت�ضلم اأورثمان �ضهادة مو�ضوعة غيني�س لالأرقام القيا�ضية، بالتزامن مع احتفاله ببلوغه �ضن 100 عام، مب�ضاركة اأقاربه 

وزمالء العمل الذي احتفوا به واأحيوا معه ذكريات بداية عمله.

ال�صحة: ت�صجيل 366 اإ�صابة جديدة 

بفريو�س كورونا وتعايف 390 حالة

اأعلنت وزارة ال�شحة اأم�ص ال�شبت امل�افق 23 ابريل 

فريو�ص  عن  للك�شف  الي�مية  الفح��شات  اأن   ،2022

اإجمايل  بذلك  ليك�ن  ا،  فح�شً  2718 بلغت  ك�رونا 

ا. الفح��شات التي اأجرتها ال�شحة 9695962 فح�شً

كما ك�شفت الفح��شات عن ت�شجيل 366 حالة قائمة 

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

حالة،   390 املتعافني  عدد  وبلغ  حالة،   3560 القائمة 

القائمة  واحلالت   ،560795 املتعافني  اإجمايل  ليبلغ 

وبلغ   ،2 العناية  وحتت  حالت،   9 بلغت  بامل�شت�شفى 

اإجمايل ال�فيات 1475 حالة.

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/958457/News.html
https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12069/pdf/INAF_20220424010912129.pdf
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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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 العلوي: استمرار 
تحسين األداء وتنويع قنوات 

الخدمة بنظام »تواصل«

اس��تقبل الرئي��س التنفي��ذي لهيئ��ة تنظيم س��وق 
العم��ل، جمال العلوي فريق العمل اإلداري المش��رف 
عل��ى متابعة النظام الوطني للمقترحات والش��كاوى 
»تواصل«، بمناس��بة فوز الهيئة بجائ��زة التميز في 

التواصل مع العمالء لعام 2021. 
وأعرب العلوي عن بالغ فخره وعظيم امتنانه لتفضل 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمنح الهيئة جائزة 
التمي��ز في التواصل مع العم��الء لعام 2021 بعد أن 
حققت التميز ف��ي األداء بالنظام الوطني للمقترحات 

والشكاوى )تواصل(.
وأوضح أن هذا التكريم يأتي امتدادًا لجهود ونجاحات 
هيئ��ة تنظيم س��وق العم��ل، والتي أس��همت - على 
مدى الس��نوات الماضية، ف��ي دعم مس��يرة التنمية 
ونم��و االقتصاد الوطن��ي من خ��الل التزامها بحزمة 
م��ن الممارس��ات الحكومية التي تهدف لمد جس��ور 
التواصل م��ع العمالء عبر تنويع قن��وات الخدمة وفق 
رؤي��ة الهيئ��ة التي ترتكز على التحس��ين المس��تمر 
في األداء وتقديم خدمات متكاملة بمعايير قياس��ية 
عالية، وتبني أنظمة وقنوات تواصل متعددة من أجل 
تحفيز ورفع مس��تويات الكفاءة واالستجابة المباشرة 
في توفي��ر الخدمة للعمالء وبش��كل كل��ي من خالل 

المنصات االفتراضية.
وأع��رب ع��ن ش��كره وتقدي��ره وكاف��ة أف��راد اإلدارة 
التنفيذية إلى فريق العمل القائم على متابعة نظام 
»تواصل«، مثمنًا دوره��م الكبير وجهودهم الصادقة 
المخلصة التي توجت الهيئة بهذا التميز، متطلعًا أن 
تكون هذه الجائزة دافعًا للهيئة نحو بذل المزيد من 
الجهود لتحقيق أعلى مستوى من جودة الخدمات بما 

يسهم في الوصول لرضا العمالء. 
ووجه كاف��ة العاملين على متابع��ة نظام »تواصل« 
بضرورة مواصلة تقديم الخدم��ة الحكومية المميزة 
لجمي��ع المتعاملي��ن عل��ى كاف��ة المس��تويات بم��ا 
يش��مل تفعيل عملية التواصل بجودة وكفاءة عالية، 
والعم��ل على متابعة المالحظات ال��واردة من خالله 
واالس��تفادة م��ن المقترح��ات المقدمة تماش��يًا مع 
تجديد العزم على االستمرار في تطوير عمل البرنامج 

الوطني للمقترحات والشكاوى »تواصل«.

 وزير الخارجية: تعزيز التعاون 
الثنائي بين البحرين وباكستان

أج��رى وزي��ر الخارجي��ة الدكتور 
أم��س،  الزيان��ي  عبداللطي��ف 
اتصااًل هاتفي��ًا مع وزيرة الدولة 
للشؤون الخارجية في جمهورية 
الشقيقة  اإلس��المية  باكس��تان 

حنا رباني خار.
األخ��وة  عالق��ات  بح��ث  وت��م، 
بي��ن  تجم��ع  الت��ي  التاريخي��ة 
وس��بل  الش��قيقين،  البلدي��ن 
الثنائ��ي  التع��اون  تعزي����ز 
ف��ي  المش��ترك  والتنس��ي��ق 

مختل��ف المج��االت، بم��ا يحقق 
المصال��ح المش��ترك��ة ويع��ود 
بالخي��ر والمنفع��ة على البلدين 

والشعبي��ن الشقيقين.
وهنأ الزياني، الوزيرة بمناس��بة 
توليه��ا منص��ب وزي��رة الدولة 
متمني��ًا  الخارجي��ة،  للش��ؤون 
له��ا التوفيق والنج��اح في مهام 
منصبه��ا الجدي��د ولجمهوري��ة 
باكس��تان اإلسالمية دوام األمن 

وزيرة خارجية باكستانوزير الخارجيةواالستقرار واالزدهار.

 »الحكومة اإللكترونية«: 190 ألف مستخدم 
جديد للمفتاح اإللكتروني منذ بدء الجائحة

أك��د مدي��ر إدارة دع��م وصيانة النظ��م الحكومي��ة في هيئ��ة المعلومات 
والحكومة اإللكترونية هش��ام الهاش��مي أن خدم��ات المفتاح اإللكتروني 
منذ بداية الجائحة شهدت إقبااًل ملحوظًا، إذ تم تسجيل أكثر من 190 ألف 

مستخدم منذ مارس 2020 حتى اليوم.
وأكد تجاوز إجمالي عدد المس��تخدمين اليوم 572 ألف مستخدم، كما كان 
هناك أكثر من 30 مليون عملية دخول ناجحة بواسطة المفتاح اإللكتروني 

للوصول إلى الخدمات اإللكترونية بصورة آمنة. 
وأشار إلى أن اإلقبال يعود إلى ما يتميز به المفتاح اإللكتروني من مميزات 
متمثل��ة في إتاحته إمكانية الدخول على كاف��ة الخدمات اإللكترونية عبر 
موقع البواب��ة الوطنية للحكومة اإللكترونية، والقنوات اإللكترونية األخرى 
بكل سهولة دون الحاجة إلدخال البيانات الشخصية عدة مرات لكل خدمة، 
كذلك إمكانية إضافة البريد اإللكتروني ضمن الملف الشخصي للمستخدم 
عبر الموقع اإللكتروني للنظام، وهو ما يتيح له إمكانية اس��تالم إشعارات 
المفت��اح اإللكتروني على البريد اإللكتروني إلى جانب الرس��ائل القصيرة 
مثل تحديث البيانات الش��خصية وترقية الحس��اب إلى المستوى المتقدم 
وتغيير الرقم السري وغيرها من المعامالت التي ينجزها عبر قنوات الهيئة 

اإللكترونية.
وأوضح أن فترة الجائحة ش��هدت كذلك تزايدًا ف��ي عمليات ربط األنظمة 
والخدم��ات الحكومية بنظام المفتاح اإللكتروني، ما أس��هم في تس��هيل 
عملية التحقق من هوية األفراد إلتمام معامالتهم دون تأخير ودون حضور 
ش��خصي في وقت قياس��ي لتقليل اس��تقبال المراجعين وتطبيق إجراءات 
التباعد واستمرار سير العمل كما في الفترة ما قبل الجائحة، وخالل الفترة 
األخيرة تم إضافة أنظمة وزارة اإلسكان ووزارة العمل والتنمية االجتماعية 

والعديد من الخدمات اإللكترونية على البوابة الوطنية.
ودع��ا الجمهور إلى المبادرة بالتس��جيل ف��ي نظام المفت��اح اإللكتروني، 
مش��يرًا إلى أن هناك مس��تويين لحس��ابات المفتاح فاألول هو المس��توى 
األساس ويمكن للمس��تخدمين من المواطنين والمقيمين ومواطني دول 
مجلس التع��اون الذين يحملون بطاقة هوية خليجية، التس��جيل فيه من 

خالل زيارة موقع البوابة الوطنية للحكومة اإللكترونية أو من خالل الموقع 
اإللكتروني للنظام.

وأك��د أنه يمك��ن لهذه الفئات ترقية الحس��ابات إلى المس��توى المتقدم 
م��ن خالل زيارة مراكز الخدمات اإللكتروني��ة بهيئة المعلومات والحكومة 
اإللكتروني��ة في مدينة عيس��ى أو مركز البحرين للمس��تثمرين في المرفأ 
المال��ي أو الهيئ��ة العامة للتأمين االجتماعي للتحق��ق من البصمة لمرة 
واح��دة فق��ط، أو من خ��الل أجهزة الخدم��ة الذاتي��ة »KIOSK« الذي تم 
تدش��ينه م��ن ِقبل وزير الداخلية ف��ي فبراير 2021 والمتواف��رة في مراكز 
خدمات بطاقة الهوية في مدينة عيس��ى، والمحرق وميناء سلمان للتحقق 

من بطاقة الهوية للمستخدم والبصمة.
أض��اف الهاش��مي أن هناك أكث��ر من 153 خدم��ة إلكتروني��ة متاحة عبر 
موق��ع البواب��ة الوطني��ة، ومتجر تطبيق��ات الحكومة اإللكتروني��ة، والتي 
تتطلب وجود حس��اب للمس��تخدم على نظام المفتاح اإللكتروني، ومنها 
خدم��ات بطاقة الهوية، وخدمات اإلدارة العامة للمرور، وخدمات المحاكم 
والقضاي��ا وخدمات الس��جالت التجارية وخدمات الدع��م المالي لمحدودي 
الدخ��ل وتصديق المؤهالت العلمية وخدمات تطبيق وجهتي، مش��يرًا إلى 
أن��ه يمكن للراغبين في االطالع على القائمة الش��املة للخدمات المقدمة 
عب��ر المفتاح اإللكتروني زيارة الموقع اإللكتروني واختيار صفحة اكتش��ف 

المفتاح اإللكتروني.

 وزير العمل: 
 االستفادة من التجارب 

العمالية بين البحرين وأمريكا

اس��تعرض وزير العمل والتنمية االجتماعية، رئيس 
مجل��س إدارة هيئ��ة تنظي��م س��وق العم��ل، جميل 
حمي��دان، خ��الل لقائ��ه س��فير الوالي��ات المتح��دة 
األمريكية، س��تيفن بوندي، بمناس��بة تعيينه سفيرًا 
لبالده ل��دى البحرين، العالقات والتع��اون القائمين 
بين البحرين وأمريكا في المجالين العمالي والرعاية 
االجتماعية، وس��بل االس��تفادة من التجارب الناجحة 

للبلدين على هذا الصعيد.
المب��ادرات  أب��رز  عل��ى  بون��دي  حمي��دان،  وأطل��ع 
والمش��روعات التي قام��ت بها البحري��ن في تطوير 
سوق العمل ورعاية حقوق القوى العاملة، مستعرضًا 
الجه��ود التي قام��ت به��ا البحرين لحفظ اس��تقرار 
العمال وحمايتهم من التس��ريح خ��الل فترة جائحة 

)كوفيد19(.
وتن��اول اللق��اء، اس��تعراضًا للتش��ريعات واألنظمة 
العمالية ومدى توافقها م��ع معايير العمل الدولية، 
باإلضاف��ة إل��ى الجه��ود التي قام��ت به��ا المملكة 
ف��ي مج��ال القضاء عل��ى التميي��ز ومكافح��ة االتجار 
البحري��ن  احتف��اظ  إل��ى  أدت  والت��ي  باألش��خاص، 
بتصنيفه��ا ف��ي المرتب��ة األولى ضمن تقري��ر وزارة 
الخارجية األمريكية حول مكافحة االتجار بالبش��ر على 

مدى أربع سنوات.
من جانب��ه، نوه الس��فير األمريكي بعم��ق الصداقة 
التاريخي��ة الت��ي ترب��ط أمري��كا بالبحري��ن، مؤكدًا 
حرص بالده على تنمية أوجه التعاون البناء والمثمر 
على كافة المس��تويات بالش��كل الذي يلبي المصالح 

المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.
وأش��اد بما حققته البحرين من إنجازات متتالية على 
صعيد تجربتها في س��وق العمل وس��ن التشريعات 

والقوانين العمالية الوطنية وتطوير بيئة العمل.

حمزة: ترجمة جميع التشريعات النافذة منذ صدور الجريدة الرسمية في 1948

 »التشريع« تطلق المرحلة األولى من محرك 
بحث للتشريعات المترجمة لإلنجليزية

وال��رأي  التش��ريع  هيئ��ة  أطلق��ت 
القانوني المرحلة األولى من خدمة 
المترجمة  للتشريعات  بحث  محرك 
إل��ى اللغة اإلنجليزية ف��ي موقعها 
اإللكترون��ي، ف��ي إط��ار مس��اعيها 
بخدماته��ا  واالرتق��اء  للتطوي��ر 
للجمه��ور  المقدم��ة  اإللكتروني��ة 
الباحثين والمهتمين بالش��أن  من 
القانون��ي لتس��هيل عملي��ة البحث 
والمعلومات  للخدم��ات  والوص��ول 

المطلوبة. 
وأك��د رئي��س الهيئة ن��واف حمزة، 
أن خدم��ة محرك بحث التش��ريعات 
المترجمة، تأتي من منطلق حرص 
الهيئ��ة عل��ى إب��راز م��دى التطور 
التش��ريعي الذي تش��هده البحرين 
في عه��د حض��رة صاح��ب الجاللة 
المل��ك حمد ب��ن عيس��ى آل خليفة 

عاهل البالد المفدى.
وأش��ار إل��ى أن االهتم��ام بترجمة 
وتس��هيل  الوطني��ة  التش��ريعات 
وصول المس��تخدمين إليها ينسجم 

الحكوم��ة  تطلع��ات  م��ع  كذل��ك 
برئاس��ة ولي العهد رئيس مجلس 
الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة، ومتوافقًا 
مع صدور المرسوم بقانون رقم 27 
لس��نة 2021 بتعديل بعض أحكام 
قانون الس��لطة القضائي��ة الصادر 
بالمرس��وم بقانون رقم 42 لس��نة 

2002 وال��ذي أجاز اختي��ار لغة غير 
اللغ��ة العربي��ة م��ن اللغ��ات التي 

يمكن استخدامها أمام المحاكم. 
ونوه حم��زة بما تش��هده البحرين 
م��ن طف��رة تنموي��ة وحضارية في 
مختل��ف المج��االت ومنه��ا المجال 
التش��ريعي والقانوني، الفتًا إلى أن 
ترجمة القوانين من شأنها أن تبرز 
م��دى ج��ودة التش��ريعات الوطنية 
الممارس��ات  ألفض��ل  ومواكبته��ا 
وترجمته��ا  الدولي��ة  والتج��ارب 
واتس��اقها مع  الدولي��ة  للمعايي��ر 
المواثي��ق العالمية، مؤكدًا على أن 
مملكة البحرين س��اهمت أيضًا بأن 
تق��دم نموذج��ًا للعالم م��ن خالل 
التش��ريعات الرائ��دة التي س��نتها 
كقانون العقوبات والتدابير البديلة 
وقانون العدالة اإلصالحية لألطفال 
وحمايته��م م��ن س��وء المعامل��ة 

وغيرها العديد.
وأش��ار إل��ى أن التش��ريعات الت��ي 
كان��ت  البح��ث  مح��رك  تضمنه��ا 

في الس��ابق موج��ودة كخي��ار عند 
باللغ��ة  القواني��ن  عل��ى  االط��الع 
العربي��ة، مضيف��ًا »واآلن ُخص��ص 
لها م��كان واحد تس��هياًل للوصول 
إليه��ا وتحس��ينًا لطريق��ة عرضها 
على الموق��ع والذي يعتب��ر باكورة 
اإللكتروني��ة  النس��خة  لتدش��ين 
اإلنجليزي��ة لموق��ع هيئة التش��ريع 

والرأي القانوني«. 
وأوض��ح أن مح��رك البح��ث باللغة 
أه��م  يتضم��ن  اإلنجليزي��ة، 
 89 عدده��ا  والبال��غ  التش��ريعات 
تش��ريعًا حي��ث بإم��كان الجمه��ور 
اآلن البحث بسهولة في أحكام تلك 

التشريعات.
ولف��ت إلى أن الهيئ��ة تعكف حاليًا 
عل��ى ترجم��ة جمي��ع التش��ريعات 
واألدوات القانوني��ة الناف��ذة من��ذ 
ص��دور الجريدة الرس��مية منذ عام 
1948 إل��ى اللغ��ة اإلنجليزية، حيث 
س��يتم وضعها جميعًا في المرحلة 

الثانية لتطوير محرك البحث.

 البحرين تشارك دول العالم 
في االحتفال باألسبوع العالمي للتمنيع

ُتش��ارك البحرين دول العالم االحتفال باألسبوع 
العالمي للتمنيع في األس��بوع األخير من ش��هر 
أبريل م��ن كل عام، تحت ش��عار »حي��اة طويلة 
للجمي��ع«؛ ال��ذي يهدف إل��ى إلقاء الض��وء على 
أهمي��ة تكاتف الجه��ود والدعوة إلى اس��تخدام 
التطعي��م لتأمي��ن الحماي��ة للجمي��ع م��ن كل 
الفئ��ات العمرية، ورفع مس��توى الوعي بأهمية 

التطعيمات.
وفي مجال التطعيمات والتمنيع حققت البحرين 
الريادة والس��بق في الوقاية م��ن األمراض التي 
يمك��ن تجنبه��ا بالتطعيم من خ��الل اللقاحات، 
نتيج��ة تضاف��ر الجهود بي��ن القط��اع الصحي 
والقطاع��ات المختلف��ة والش��راكة المجتمعية 
ف��ي البحرين والدع��م الال محدود م��ن القيادة، 
التي تح��رص كل الحرص على اتخ��اذ اإلجراءات 
الوقائية المثبتة علميًا لحماية المجتمع وتوفير 

لقاحات ذات جودة ومأمونية عالية.
وأك��دت وزارة الصح��ة ف��ي بي��ان أن البحري��ن 

المعدي��ة  األم��راض  م��ن  بالوقاي��ة  تلت��زم 
المس��تهدفة بالتطعي��م من خ��الل العمل على 
تنفي��ذ إس��تراتيجيات صحية وتطوي��ر ومتابعة 
س��ير خطط العمل ومؤش��رات البرامج المحلية 
وتقوية القدرة الوطنية في هذا المجال من خالل 
التكامل بين جميع مس��تويات الرعاية الصحية، 
حي��ث إن برنامج التمنيع الموس��ع ف��ي البحرين 
ُيمثل دعامة أساسية من دعامات الصحة العامة 
والرعاية الصحية األولية، إذ يتم توفير اللقاحات 
الموص��ى بها منذ الوالدة م��ن خالل تطعيمات 
الطفول��ة الروتيني��ة، وتمتد خدم��ات التطعيم 
لتش��مل الفئات العمرية المختلفة ومنها طلبة 
الم��دارس، والنس��اء ف��ي س��ن اإلنج��اب، وكبار 
الس��ن، والفئات األكثر عرضة لمخاطر األمراض، 
والعاملي��ن الصحيي��ن والعاملي��ن ف��ي المهن 
األخرى؛ فاللقاحات ال تقتصر على توفير الحماية 
لفئة األطفال فقط، بل تتعداها لتؤمن الحماية 

لجميع الفئات العمرية.

وف��ي إط��ار التص��دي لجائح��ة »كوفي��د-19«، 
شاركت البحرين في المرحلة الثالثة من التجارب 
السريرية للقاح كوفيد-19 من شركة سينوفارم، 
وت��ال ذلك التصريح الطارئ لهذا اللقاح، ومن ثم 
تم قب��ول التصري��ح الطارئ لع��دة لقاحات ضد 
فيروس كوفيد-19 بحس��ب البيان��ات المتوافرة 
من الدراسات التي أجريت عليها إلثبات فاعليتها 
ومأمونيتها، ما كان له األثر في خفض معدالت 
اإلصاب��ة بفي��روس كوفي��د-19 واإلس��هام في 

السيطرة على الجائحة.
وف��رت  البحري��ن  ب��أن  الصح��ة  وزارة  وتفخ��ر 
التطعيم��ات بش��كل مجاني لجمي��ع المواطنين 
والمقيمين، وأجازت اس��تخدام ع��دة أنواع منها 
في أثن��اء جائحة كوفيد-19، بناًء على دراس��ات 
مستفيضة ومتعمقة، وتواصل البحرين تكثيف 
جهوده��ا به��دف الحف��اظ على صحة وس��المة 
الجمي��ع م��ن خ��الل اس��تمرار الحمل��ة الوطنية 

للتطعيم.

رئيس هيئة التشريع
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بعد الدمج في التعليم الحكومي

 تطّور استثنائي في قدرات 15 طالبة 
من ذوي اإلعاقة الذهنية ومتالزمة داون

حققت مدرس��ة يثرب اإلعدادية للبنات تطورًا استثنائيًا 
في القدرات التعليمية والمهارات الشخصية واالجتماعية 
والس��لوكيات ل��دى 15 طالبة م��ن ذوي اإلعاقة الذهنية 
ومتالزمة داون، في س��ياق سياسة دمج ذوي االحتياجات 
الخاص��ة القابلين للتعّلم في المدارس الحكومية، والتي 

تنفذها وزارة التربية والتعليم.
وأكدت مديرة المدرسة رجاء الدوسري، أن هذا اإلنجاز جاء 
بسبب تطبيق عدة مشاريع من أبرزها »مشروع االحتواء« 

الذي تضمن برامج عدة بحس��ب المواهب اإلبداعية عند 
طالبات الدمج، فقد تألقت س��ارة مرهون معلمة النطق 

والتخاطب في تحسين مستوى النطق واللغة لديهن.
وتمكن��ت المعلمتان هب��ة علي وأمل أحم��د من تنمية 
مواه��ب اللغ��ة اإلنجليزي��ة، وخاصة لدى الطالبة س��ارة 
ف��اروق المتمي��زة في التح��دث، من خالل إش��راكها في 

الفعاليات المدرسية.
كما احتوت المعلمة طاهرة الميرزا الطالبة زينب محمد 

المتمي��زة في الق��راءة والكتابة، من خالل عقد جلس��ات 
قرائي��ة معها، وتدوي��ن يومياتها في مذكرة ش��خصية 
ُأع��دت لها، فض��اًل عما قدمت��ه المعلمة زين��ب عبداهلل 
من جهد نوعي م��ع الطالبة ليلى صالح حس��ن، لتطوير 
مواهبها اإلبداعية كالرس��م، وفن تصفيف الشعر ووضع 

المكياج.
ونوهت مديرة المدرس��ة بدور ش��يبان معلمة الدمج في 
إش��راك هذه الفئة، باألنش��طة المتنوعة التي تس��هم 

في تطوير المهارات الش��خصية لديه��ن، وتعزيز األدوار 
القيادية، حي��ث حققن إنجازات مبهرة منها المركز األول 
في مس��ابقة »بعيونن��ا يا البحري��ن«، والمركز األول في 

بطولة البوتيشيا المدرسية األولى.
وأش��ارت إلى دور مشروع »دانات يثرب«، الذي يتم خالله 
إي��الء طالبات الدمج عناية فائقة، من أجل االرتقاء بهن، 
وتنمي��ة مهاراتهن الس��لوكية والتعليمي��ة والحياتية، 

وتوفير الفرص التعليمية المناسبة لهن.

 »دانات« يشارك 
في فعاليتين حول البيئة 

والمناخ بمناسبة يوم األرض

ش��ارك معه��د البحري��ن للؤل��ؤ واألحج��ار الكريمة 
»دانات« في ن��دوة »التراث والتغير المناخي«، التي 
نظمه��ا المركز اإلقليم��ي العربي للت��راث العالمي 
التاب��ع لمنظمة اليونس��كو، كما ش��ارك في فعالية 
أخرى حول االس��تثمار ف��ي النظم البيئي��ة بمملكة 
البحري��ن، في إط��ار احتفاء المعهد بمناس��بة »يوم 

األرض« الذي يصادف يوم 22 أبريل من كل عام.
وقدم��ت مدي��رة األبح��اث ف��ي معه��د »دان��ات«، 
الدكتورة ريم المعال، خالل المش��اركتين شرحًا حول 
مجاالت عمل »دان��ات« ذات الصلة بالبيئة والمناخ، 
الفت��ة إلى الترابط الوثيق بي��ن عمل »دانات« على 
تنفيذ الخطة الوطنية إلحياء قطاع اللؤلؤ من جهة، 
وضمان اس��تدامة مهاد اللؤلؤ في المياه البحرينية 

من جهة أخرى.
وتحدثت المعال عن جهود »دانات« من أجل مواكبة 
عل��وم النظ��م البيئي��ة المرتبط��ة بإنتاجي��ة قطاع 
اللؤلؤ واس��تدامها، إضافة إلى أهمي��ة ودور النظم 
اإليكولوجية المجاورة مثل الش��عاب المرجانية على 

مهاد اللؤلؤ.
وأك��دت الرئي��س التنفيذي لمعهد »دان��ات«، نورة 
جمش��ير، أن احتفاء المعهد بمناسبة »يوم األرض« 
يأتي في إطار الحرص على تسجيل مشاركات مثمرة 
ف��ي مختل��ف المناس��بات ذات الصلة بنط��اق عمل 

المعهد.
وأوضح��ت، أن مناس��بة يوم األرض الت��ي ترفع هذا 
العام ش��عار »اس��تثمروا في كوكبنا« تواكب حرص 
دانات على ضمان أن يكون اس��تخراج وتجارة اللؤلؤ 
تعتب��ر أحد أوج��ه االقتصاد األخضر المس��تدام في 
مملكة البحرين، مشيرة إلى مساهمة »دانات« أيضًا 

في حمالت التثقيف البيئي في المملكة.
وأش��ارت جمش��ير إلى حرص »دانات« على إش��راك 
كوادرها في مثل هذه المناس��بات البيئ��ة الدولية، 
بهدف توس��يع معارفه��م وفتح أفق أوس��ع أمامهم 
واطالعه��م على خب��رات وتجارب إقليمي��ة وعالمية 
ذات الصل��ة بالمي��اه والبح��ار والمحيط��ات، وأث��ر 
التبدالت الطارئة عليها في تشكل اللؤلؤ واكتساب 
خصائص��ه، وبناء قدرات ه��ذه الك��وادر على طريق 
تعزي��ز ال��دور الرائد ال��ذي تلعبه مملك��ة البحرين 
في مجال اس��تخراج وتجارة اللؤلؤ الطبيعي إقليميًا 

ودوليًا.
وكان »دان��ات« احتف��ى مؤخ��رًا بمناس��بة »الي��وم 
العالمي للمياه« من خالل المش��اركة بفعالية تحت 
عنوان: »مياه البحرين - التراث الطبيعي والثقافي«، 
وش��ارك المعه��د أيض��ًا ف��ي فعالية تح��ت عنوان: 
»المحيط��ات الحية: عكس تأثيرن��ا في المنظومات 
البحرية«، عقدت ف��ي المجلس العالمي في معرض 

إكسبو 2020 بدبي.
كما أنج��ز »دان��ات« بالتعاون م��ع المجلس األعلى 
للبيئ��ة مؤخ��رًا المرحلة األولى من دراس��ة ميدانية 
تهدف لتقييم الوضع الراهن لمهاد اللؤلؤ بمنطقة 
الهيرات الش��مالية ف��ي المياه اإلقليمي��ة للبحرين، 
بالتعاون مع إدارة الثروة الس��مكية بوزارة األشغال 
وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وتماشيًا مع 
الخط��ة الوطنية إلحياء قطاع اللؤلؤ وضمان وتعزيز 

استدامة هيرات اللؤلؤ.

 »الشورى« يناقش اليوم 
تنظيم الصيدلة و»حماية المستهلك«

يناق��ش مجل��س الش��ورى اليوم، 
تقري��ر لجنة الخدم��ات بخصوص 
المش��روع قان��ون بتعديل بعض 
أحكام المرس��وم بقان��ون رقم 18 
لسنة 1997 في شأن تنظيم مهنة 
الصيدلي��ة،  والمراك��ز  الصيدل��ة 
المرافق للمرس��وم رقم 41 لس��نة 

.2021
ويهدف مشروع القانون إلى اتخاذ 
األدوية  عل��ى  الرقابي��ة  التدابي��ر 
التي تحتوي عل��ى المواد المخدرة 
وغيره��ا  العقلي��ة  المؤث��رات  أو 
م��ن األدوي��ة، فضاًل عن تحس��ين 
اآلليات واإلجراءات الالزمة لتنظيم 
صرف األدوية وتش��ديد العقوبات 
والج��زاءات التأديبي��ة، م��ن خالل 
تشديد بعض العقوبات، فضاًل عن 
إضافة بعض الج��زاءات التأديبية 
الت��ي يجوز توقيعه��ا على مزاولي 
المه��ن المنص��وص عليه��ا ف��ي 
القانون واس��تحداث جزاء الغرامة 
اإلداري��ة كج��زاء تأديب��ي، وتأثيم 
أفعال جدي��دة هي العرض بقصد 
البيع أو بي��ع وحيازة أدوية خاضعة 
للرقابة الجزئية دون الحصول على 
ترخي��ص، والقيام بوصف أو صرف 
أدوي��ة خاضع��ة للرقاب��ة الجزئية 

دون مراعاة االشتراطات الالزمة.
وس��يبحث المجل��س تقري��ر لجنة 
واالقتصادي��ة  المالي��ة  الش��ؤون 
بخصوص مش��روع قانون بتعديل 
بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 
المستهلك،  2012 بش��أن حماية 
المع��د في ضوء االقت��راح بقانون 
الش��ورى،  المق��دم م��ن مجل��س 

وال��ذي يهدف إلى معالجة القصور 
حماي��ة  ش��أن  ف��ي  التش��ريعي 
المس��تهلك حي��ال قي��ام بع��ض 
التج��ار بحب��س الس��لع الضرورية 
المع��دة للبيع عن التداول، س��واء 
بإخفائها أو ع��دم طرحها للبيع أو 
االمتناع عن بيعها أو رفع أسعارها 
بصورة غير طبيعية، وذلك بتجريم 
األفع��ال المش��ار إليها، وتش��ديد 

العقوبة المقررة لذلك.
لجن��ة  تقري��ر  س��يناقش،  كم��ا 
والقانونية  التش��ريعية  الش��ؤون 
بخصوص مش��روع قانون بتعديل 
الم��ادة األول��ى من القان��ون رقم 
32 لس��نة 2010 بش��أن الكش��ف 

ع��ن الذم��ة المالي��ة والمعد في 
ض��وء االقتراح بقانون المقدم من 

مجلس النواب.
كما س��ينظر المجلس في التقرير 
التكميل��ي للجن��ة المرافق العامة 
والبيئة بخصوص مش��روع قانون 
بتعدي��ل بعض أحكام المرس��وم 
بقانون رقم 2 لس��نة 1996 بشأن 
إش��غال الطرق العامة والمعد في 
ض��وء االقتراح بقانون المقدم من 
مجلس الش��ورى، والذي ينص على 
تخوي��ل البلدية المختصة بش��كل 
مباشر في إصدار تراخيص إشغال 
الط��رق العامة ب��داًل م��ن الوزارة 

المختصة بشؤون البلديات.

فيما س��يبحث المجلس تقريرًا آخر 
للجن��ة المراف��ق العام��ة والبيئة، 
بخصوص مش��روع قانون بتعديل 
المرس��وم  م��ن  الثاني��ة  الم��ادة 
بقانون رقم 25 لسنة 2015 بشأن 
تحصي��ل كلف��ة إنش��اء وتطوي��ر 
البنية التحتية في مناطق التعمير 
والمعد في ض��وء االقتراح بقانون 
المق��دم من مجلس النواب، بحيث 
يس��تثني هذا التعديل من أحكام 
القانون أي مشروع يقوم فيه مالك 
العق��ار بحرين��ي الجنس��ية، بهدم 
وإعادة البناء في عقاره المخصص 
لألغراض الس��كنية ل��ه وألقربائه 

حتى الدرجة األولى.

انطالق المؤتمر الدولي االفتراضي للذكاء 
االصطناعي في الطاقة المتجددة 28 أبريل

تنطل��ق ف��ي البحرين ي��وم 28 أبري��ل الجاري، 
أعم��ال مؤتم��ر البحري��ن الدول��ي االفتراضي 
لل��ذكاء االصطناعي ف��ي االس��تدامة والطاقة 
المتج��ددة، تحت رعاية س��فير جمهورية الهند 
لدى مملكة البحرين بيوش شريفاستاف، والتي 
تنظمه المجموعة العالمية للذكاء االصطناعي 

وبالشراكة مع السفارة الهندية.
وسيش��رك في الحدث، العديد م��ن المتحدثين 
التنفيذيي��ن من داخ��ل المملك��ة والجمهورية 
الهندي��ة وم��ن بينه��م الدكتور ش��هنواز خان، 
وس��بني راج ب��والري م��ن جامع��ة بوليتكن��ك 
البحري��ن، ونائ��ب الرئي��س لعل��وم البيان��ات 

والتحالي��ل ف��ي ش��ركة »اس ج��ي« الدكت��ور 
جيرانحي��ق روي، والخبي��ر ف��ي التح��ول الرقمي 
والبيان��ات فينيت اغاروال، فيما يدير الجلس��ات 
ارون ش��انكر من »جي اي سي ميديا« باالمارات 
العربي��ة المتح��دة والعريفة التقني��ة دالل بو 

حميدة.
لل��ذكاء  العالمي��ة  المجموع��ة  رئي��س  وأك��د 
االصطناعي الدكتور جاسم حاجي، أن المجموعة 
تتشرف برعاية السفارة الهندية وشركة المؤيد 

للكمبيوتر - الشرق األوسط.
وأش��ار إلى أن المجموعة نظمت عدة مؤتمرات 
ال��ذكاء  بينه��ا مؤتم��ر   ،2021 الع��ام  خ��الل 

االصطناعي في الرياضة تحت رعاية سمو الشيخ 
خالد ب��ن حمد آل خليفة، وال��ذكاء االصطناعي 
ف��ي المحاكم تحت رعاية مجلس التعاون لدول 
الخليج العربي في اكسبو دبي 2020، إلى جانب 
ال��ذكاء االصطناع��ي في التعلي��م العالي تحت 
رعاي��ة الدكت��ورة الش��يخة رنا بنت عيس��ى بن 
دعيج آل خليفة علوم البيانات تحت رعاية فوزية 

زينل، رئيسة النواب. 
تفخ��ر  المجموع��ة  أن،  إل��ى  حاج��ي،  ولف��ت 
بالمش��اركة ف��ي االحتف��اء باليوبي��ل الذهبي 
للعالق��ات الدبلوماس��ية بين مملك��ة البحرين 

وجمهورية الهند.
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال
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المنامة - الصناعة والتجارة

أعلــن البنــك الدولــي عــن قائمــة أفضــل عشــرين دولة مــن ضمنها 
أنشــطة  فــي مؤشــر ســهولة ممارســة  األكثــر تحســنًا  البحريــن، 
األعمــال )Doing Business  2020( مــن أصــل 190 دولــة يضمهــا 
المؤشــر الــذي ســيصدر فــي تقريــر األعمــال 2020 بنهايــة أكتوبر 
المقبــل. وقــال وزيــر الصناعة والتجارة والســياحة، زايــد الزياني 
إن اإلنجــاز جاء انعكاًســا لتوجهــات الحكومة الهادفــة إلى تنويع 
مصــادر الدخــل ودعــم االقتصــاد الوطنــي؛ ونجــاح تلــك الجهــود 
في الدخول في قائمة أفضل 20 دولة األكثر تحســًنا في مؤشــر 
ســهولة ممارســة أنشــطة األعمــال فــي تصنيــف التقريــر الجديــد 

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

 توّقع ممثلون عن مصانع وشركات 
التبــادل  فــرص  نجــاح  تايوانيــة 
التجــاري بين البحرين وتايوان من 
خــال العــروض التــي طرحــت في 
“معــرض االســتثمار والتجــارة فــي 
تايوان 2019” الذي تم تنظيمه في 
مركــز الخليــج الدولــي للمؤتمــرات 

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

الصناعيــة المشــاركة إلــى إمكانيــة 
رفع التبــادل التجاري بين البحرين 
وتايــوان لما يزيد على 120 مليون 

ا.  دوالر سنويًّ
التجــاري  المركــز  مديــر  وأبلــغ 
وانــغ  وودي  اإلقليمــي،  التايوانــي 
“البــاد”، أنهــم يســتهدفون أســواق 
مــن  انطاقــا  األوســط  الشــرق 

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

شــخصيات  مــن  حافــل  حضــور  وســط 
سياســية وأمميــة ودبلوماســية، عقــد فــي 
منتــدى  بنيويــورك،  المتحــدة  األمــم  مقــر 
“رؤى البحريــن.. رؤى مشــتركة لمســتقبل 
ناجــح”، الــذي نظمه ديوان صاحب الســمو 
الملكــي رئيــس الــوزراء، للعــام الثاني على 
التوالــي، علــى هامش اجتماعــات الجمعية 
شــعار  تحــت  المتحــدة،  لألمــم  العامــة 
“القيــم المطلوبــة لتحقيــق أهــداف التنمية 

المستدامة”.ونيابة عن رئيس الوزراء صاحب 
آل  ســلمان  بــن  خليفــة  األميــر  الملكــي  الســمو 
خليفة، ألقى وزير شؤون مجلس الوزراء محمد 
المطوع كلمة ســمو رئيس الوزراء في المنتدى، 
وطالــب فيهــا المجتمــع الدولــي بأن يكــون أكثر 
إيجابيــة وقــوة في مواجهة ومعالجة مســببات 
زعزعة األمن واالستقرار، كما دعا سموه األمين 
العــام لألمــم المتحــدة إلــى تبني تعيين ســفراء 

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

تتويج “روز شيليمو” بفضية ماراثون السيداتتتويج السينما العربية“الحرب الخفية” تربك إيرانمنع استخدام الفائدة الثابتةالحواج تقاضي نائبة “مزعجة”
نشرت المحامية فاطمة الحواج  «

تغريدة عبر حسابها في موقع 
التواصل االجتماعي )تويتر( قررت 
فيها أنها تقدمت بشكوى جنائية 

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

المصرية، إلى جانب كوكبة من نجوم 
السينما، بينما كان للسينما العربية 

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

أعلنت شركة ألمنيوم البحرين “ألبا”، 
عــن إنشــاء أول مصنــع مــن نوعــه 
لمعالجــة بقايــا بطانــة خايــا الصهر 

والبحريــن.  الخليــج  منطقــة  فــي 
ويأتــي قــرار إنشــاء مصنــع معالجة 
بقايــا بطانــة خايــا الصهــر نتيجــة 
لتضافر الجهود بين “ألبا” والمجلس 

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

أكد  رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة حرص 
الحكومــة على تشــجيع ودعم االســتثمار 
وتنويــع مصــادر الدخــل بمــا يســهم فــي 

اســتمرار دوران عجلــة البنــاء والتنميــة، 
الوطنــي  لاقتصــاد  االســتقرار  وتحقيــق 
ودفعــه إلــى مســتويات اكثــر تقدمــا مــن 

النمو المستدام.
الحكومــة  مواصلــة  إلــى  ســموه  وأشــار 
لجهودها في إقامة مزيد من المشروعات 

التنميــة  مســيرة  تدعــم  التــي  الخدميــة 
المســتدامة وتســهم فــي االرتقــاء بجودة 
وكفــاءة الخدمــات المقدمــة للمواطنيــن، 
منوهــًا ســموه إلى ما تحظى بــه إنجازات 
المملكة في هذا المجال من إشادة دولية 

متميزة.

جــاء ذلــك خــال اســتقبال ســموه بقصــر 
القضيبيــة أمــس عــددا مــن أفــراد العائلــة 
المســؤولين  وكبــار  الكريمــة  المالكــة 
بالمملكــة، حيــث تطــرق ســموه معهم إلى 
عــدد مــن الموضوعــات المرتبطة بالشــأن 

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

تشجيع االستثمار وتنويع مصادر الدخل
ســمو رئيس الوزراء: إقامة مزيد من المشروعات الداعمة لمسيرة التنمية

المنامة - بنا

سمو رئيس الوزراء مستقبال عددا من أفراد العائلة المالكة الكريمة وكبار المسؤولين بالمملكة

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

جانب من منتدى “رؤى البحرين.. رؤى مشتركة لمستقبل ناجح” في نيويورك

الرياض ـ واس، العربية نت

ذكــرت وكالة األنبــاء الســعودية )واس(، 
الملكــي،  بالحــرس  اللــواء  أن  أمــس، 
عبدالعزيــز بــن بــداح الفغــم، توفــي إثــر 
إطــاق النار عليه مــن جانب صديق إثر 

خاف شخصي.
ونعــت عائلــة الفغــم فــي ســاعة مبكــرة 
اللــواء  الفقيــد  األحــد،  صبــاح  مــن 

عبدالعزيز الفغم، حارس خادم الحرمين 
الشــريفين، الملــك ســلمان، الــذي ضجت 
االجتماعــي  التواصــل  مواقــع  برحيلــه 
في الســعودية. وأضفى “حارس الملوك” 
مهمــة  علــى  الفغــم  عبدالعزيــز  اللــواء 
حماية الشــخصيات المهمــة حول العالم 

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

كشــفت مصــادر مطلعــة ومتطابقــة عــن 
اســتدعاء حكومــة قطر وتركيــا لليمنية 
توكل كرمان بتاريخ 24 سبتمبر الجاري 
بهــدف  بالدوحــة،  الوجبــة  قصــر  فــي 
االســتماع لنتائــج لقاءاتها في االجتماع 
السابع عشر للحاصلين على جوائز نوبل 
صحيفــة  ذكــرت  مــا  وفــق  بالمكســيك، 

“الرياض” السعودية، أمس.

وبحســب المصادر المقربة من الحكومة 
القطريــة ُكلفــت تــوكل كرمــان مــن قبــل 
القيــادة القطريــة بالمشــاركة والتنســيق 
موضــوع  إلثــارة  المقــررة  للحملــة 
الســعودي جمــال خاشــقجي،  المواطــن 
الســعودي  القضــاء  بنزاهــة  والتشــكيك 
ودعــم المواطنيــن المغــرر بهــم بالخــارج 

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا
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برغبة  االقتراح  على  الحكومة  وافقت 
 )Automate( أتمتة  على  العمل  بشأن 
الملك  لجسر  المركبات  عبور  إجــراءات 
التطبيقات  استخدام  طريق  عــن  فهد 
الــحــديــثــة بنظام  الــرقــمــيــة  والــتــقــنــيــات 

إجراءات )boarding- E( عند السفر.
التقنية  التطوير  مــشــاريــع  أن  ــدت  وأكـ
تشترك  فهد  الملك  بجسر  واإلجــرائــيــة 
ــجــهــات الــرســمــيــة الــتــي تمثل  فــيــهــا ال
الــبــلــديــن ومــؤســســة جــســر الــمــلــك فهد، 
التطبيقات  مــن  االســتــفــادة  بــشــأن  أمـــا 
والـــتـــقـــنـــيـــات الـــحـــديـــثـــة والـــمـــشـــاريـــع 
التطويرية، فإننا نبين المواضيع اآلتية:
ويمكن  برمجته  تمت  الــتــأمــيــن:  أوال: 
لــأفــراد الــدخــول إلــى مــوقــع الحكومة 
التأمين  ــراءات  إجـ إلنهاء  اإللكترونية 

إلكترونيا.
مؤسسة  حاليا  تعمل  الــرســوم:  ثــانــيــا: 
ترسية  تمت  أن  بعد  فهد  الملك  جسر 
مع  اإللكتروني(  الدفع  )أنظمة  مناقصة 
تطوير  عــلــى  الــبــحــريــن   )STC( شــركــة 
الشركة،  مع  الرسوم  هذه  دفع  خاصية 
إلكترونية  حلول  وضع  دراســة  وكذلك 
خالل  منها  االنتهاء  المقرر  مــن  أخــرى 

هذا العام.
ثــالــثــا: نــظــام تــخــويــل الــمــركــبــات. يتم 
المعلومات  هيئة  مــع  التنسيق  حــالــيــا 
نظام  ألتمتة  اإللكترونية  والــحــكــومــة 

تخويل المركبات لغير مالك المركبة.
رابـــعـــا: الــنــقــطــة الـــواحـــدة: الــربــط قيد 
ومن  الجانبين،  ــوازات  جـ بين  التنفيذ 
توضيحية  ــرارات  قـ تصدر  أن  المؤمل 

بهذا الشأن في أقرب وقت ممكن.

اإلسكان  ــوزارة  ب القانونية  الشئون  رئيس  قالت 
نوال عبداللطيف إن الفئات االسكانية التي يحق 
الفئة   “ هي  اإلسكانية  الخدمة  بطلب  التقدم  لها 
األولى وهي المكونة من الزوج والزوجة واألبناء 
الزوجات، ال يعطى  إن وجــدوا، وفي حال تعدد 

المواطن أكثر من خدمة إسكانية”.
إسكانية”  “معلومة  عبر  عبداللطيف  وأضــافــت 

والتي تبثها وزارة اإلسكان عبر تطبيقها الرسمي في “إنستغرام” أن “الفئة الثانية 
مكونة من أحد الوالدين مع األبناء، بشرط أن يكون أحدهم قاصرًا، ونعني بالفئة 
الثانية بشكل أوضح، هو المطلق أو المطلقة، األرمل أو األرملة، كما تندرج معهم 

المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي، والحاضنة ألبناء بحرينيين”.
معيالً  ويكون  المتزوج،  وغير  األعــزب،  االبن  بها  فنعني  الثالثة  الفئة  “أما  وتابعت 
لوالديه أو أحدهما، ويحق له التقدم بطلب إسكاني، بشرط أن ال يكون لوالديه عقار 
يمتلكونه، أو سبق لهم الحصول على خدمة إسكانية، كما يحق لهذا االبن في حال 
الزواج، أن يدرج زوجته وأبناءه معه في هذا الطلب، كما يحق لهذا االبن من تاريخ 
تقديم الطلب وقبل التخصيص، ألن ينسحب وليحل مكانه أخ آخر، بشرط موافقة 
 2015 للعام   909 للنظام  أدرجت وفقًا  فلقد  الرابعة،  الفئة  “أما  الوالدين”. وأردفت 
ونعني بها األبناء اليتامى، ويكون أحد هؤالء األبناء بالغ ووصل للواحد والعشرين 
ر، وتقبل هذه النوعية من هذه الطلبات بعد دراسة المعايير  سنة، ولديه أخوة ُقصَّ

والضوابط المعينة تنطبق عليهم من قبل لجنة اإلسكان”.
العزباء  المرأة  التي تشكلها  الخامسة فهي  الفئة  “أما   واختتمت نوال عبداللطيف 
يتيمة الوالدين، أو المطلقة غير الحاضنة لأبناء، أو األرملة غير الحاضنة لأبناء، 
أو المرأة المهجورة من زوجها حيث يحق لها التقدم بطلب إسكاني للحصول على 

خدمة مؤقتة”.

الشورى  قــال وزيــر شــؤون مجلسي 
والنواب غانم بن فضل البوعينين إن 
الحكومة قد درسـت االقتراح برغبة 
البحرينية  االتفاقية  تفعيل  بــشــأن 
ــة بـــخـــصـــوص اســتــثــمــار  ــيـ ــودانـ ــسـ الـ
البحرين  لمملكة  الممنوحة  األراضي 
على الوجه األمثل، والتي تصب في 

تطوير المصلحة العامة للوطن.
ــــى أن الــحــكــومــة قــامــت  وأشـــــار إل
القابضة  ممتلكات  شركة  بتكليف 
ــام بــــاألعــــمــــال الــتــنــفــيــذيــة  ــيـ ــقـ ــلـ لـ

جميع  تسليمها  تم  وقــد  للمشروع، 
والدراسـات  والمستندات  األوراق 
بالمشروع،  الخاصة  والــتــراخــيــص 
وقــــد ســعــت الـــشـــركـــة الســتــكــمــال 
ــة اإلســتــراتــيــجــيــة الــالزمــة  ــدراســـ ال
ــمــــشــــروع بـــالـــرغـــم مــن  ــ ــتــنــفــيــذ ال ل
الشركة  واجهتها  التي  التحديات 
ــل الـــجـــوانـــب الــلــوجــســتــيــة  ــن كــ مــ
األرض،  بموقع  المرتبطة  والفنية 
انعكاسات  جراء  تبع ذلك من  وما 

التطورات السياسية بالسودان.

ا إتمام إجراءات السفر عبر جسر الملك فهد إلكترونيًّ

5 فئات تستحق التقدم بطلب الخدمة اإلسكانية

استثمار أراٍض بحرينية في السودان

“الخدمة المدنية”: 87 موظًفا بعقود مؤقتة في الحكومة
تغيير نوع التوظيف تحدده الجهة المعنية

أفاد جهاز الخدمة المدنية في رده 
على سؤال برلماني بأن إجمالي عدد 
الموظفين العاملين بنظام التوظيف 
والهيئات  ــوزارات  ــ ــ ال فــي  الــمــؤقــت 
الحكومية الخاضعة لقانون الخدمة 
يتوزعون  موظفًا،   87 يبلغ  المدنية 
الحكومية  الــجــهــات  مــن  عــدد  على 
يعملون  جميعهم  وأن  المختلفة، 

بنظام العمل المؤقت.
تجديد  ــرار  قــ أن  الــجــهــاز  وأضــــاف 
عقودهم أو تغيير نوع التوظيف لهم 
يرجع للجهة الحكومية ذاتها، ويأتي 
تحددها  التي  للمبررات  وفقًا  ذلــك 
الــجــهــة الــحــكــومــيــة واحــتــيــاجــاتــهــا، 
الوظيفي  الشاغر  تــوافــر  وشريطة 

واالعــتــمــاد  التنظيمي  الهيكل  فــي 
ــمــالــي وفـــقـــًا لــأنــظــمــة الــمــعــتــمــدة  ال

للخدمة المدنية.
ــرد عــلــى الـــســـؤال الــمــقــدم  ــ ــاء الـ جــ

بشأن  الـــذوادي  يوسف  النائب  مــن 
القطاع  فــي  الــعــامــلــيــن  الــمــوظــفــيــن 

الحكومي بنظام العقود المؤقتة.
ــن منطلق  ــه ومــ ــ أن الـــجـــهـــاز  ــع  ــابـ وتـ

االهــتــمــام والــحــفــاظ عــلــى حــقــوق 
المؤقت،  التوظيف  بنظام  العاملين 
القانون  بــأحــكــام  شمولهم  تــم  فقد 
1975 بشأن تنظيم  )13( لسنة  رقم 
معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي 
الحكومة وتعديالته، وذلك بصدور 
 2018 لــســنــة   )43( ــم  رقــ الـــقـــانـــون 

بتعديل بعض أحكام القانون.
أما  المدنية  الخدمة  جهاز  وأردف 
لتغيير  الـــالزمـــة  الــمــيــزانــيــة  بــشــأن 
للموظفين  بالنسبة  التوظيف  نــوع 
المؤقتين، فإنها تقع ضمن الميزانية 
حيث  حكومية،  جهة  لكل  المقررة 
ــجــهــات الــحــكــومــيــة ذاتــهــا  تــقــوم ال
ــداد خــطــة  ــ ــ ــالل إعـ ــ ــهــا خـ بــاحــتــســاب

الميزانية ونفقات القوى العاملة.

إعالن 105 آالف وظيفة بالصحف في 2021

ــمــيــة  ــتــن وال ــمـــل  ــعـ الـ وزارة  ــــت  ــال قــ
ــؤال  ــ سـ عـــلـــى  ردًا  االجـــتـــمـــاعـــيـــة 
الباحثين عن عمل  إن عدد  برلماني 
 15182 بلغ  الــوزارة  لدى  المسجلين 
 ،2021 الـــعـــام  نــهــايــة  ــاحــثــًا حــتــى  ب
المعروضة  الــوظــائــف  عــدد  وبلغت 
ــــوزارة  فــي بــنــك الــشــواغــر بسجل ال
5085 شــاغــرًا  الــعــام ذاتـــه نحو  فــي 
مفتوحًا، مؤكدة أن هذا العدد يتغير 
الجديدة  الشواغر  تدفقات  بحسب 
تستهلك  التي  التوظيف  ومــعــدالت 

الشواغر المعروضة.
ــادرة إعــــالن  ــ ــب ــ ــم ــ ــخـــص ب ــا يـ ــمـ ــيـ وفـ

المحلية  الــصــحــافــة  فــي  الــوظــائــف 
األجنبية  العمالة  استقدام  لطلبات 
ــخــارج لــثــالثــة أســابــيــع، بينت  مــن ال
الوزارة أنه يتم كذلك إتاحة الفرصة 
الحصول  في  الراغبين  للمواطنين 
ــذه الــوظــائــف بــالــتــقــدم لها،  عــلــى هـ
مفيدة أنه تم إعالن نحو 105 آالف 
وظيفة في الصحافة المحلية بالعام 
نحو  إدخـــال  تــم  بينها  ومــن   ،2021
الــشــواغــر  بــنــك  فـــي  5205 شـــواغـــر 
بالوزارة وعرضها على الباحثين عن 
بحرينيًا   3785 توظيف  وتــم  عمل 
في تلك الشواغر من إجمالي 26344 
القطاع  فــي  توظيفه  تــم  بحرينيًا 
الــخــاص، حيث جــاء ذلــك في ردها 

على ســـؤال الــنــائــب فــاضــل الــســواد 
المسجلين  المواطنين  عــدد  بــشــأن 
ــوزارة  ــ ــوزارة. وأوضـــحـــت ال لـــدى الــــ
على  البحرنة  نسب  تطبيق  يتم  أنه 
جميع منشآت القطاع الخاص والتي 
بتوظيف نسبة معينة  المنشأة  تلزم 
العمالة  إجمالي  من  البحرينيين  من 
بشكل  تطبق  حــيــث  الــمــنــشــأة،  فــي 
الــقــطــاعــات  مختلف  بــيــن  مــتــفــاوت 
وذلك  استثناء،  دون  من  واألنشطة 
على  األنشطة  هذه  قــدرة  على  بناء 
ــذب الــبــحــريــنــيــيــن  ــ اســـتـــيـــعـــاب وجــ
ويتم  لــديــهــا،  الــمــتــوافــرة  المهن  فــي 
تلك  وتخضع  آلــي  بشكل  تطبيقها 
ــنــســب لــلــتــقــيــيــم بــشــكــل مــســتــمــر،  ال

ــدم الـــتـــزام الــمــنــشــأة  ــال عــ وفــــي حــ
من  المطلوبة  النسبة  توظيف  فــي 
صاحب  حاجة  عند  أو  البحرينيين 
أجنبي  عــامــل  أي  الســتــقــدام  العمل 
خارج النسبة المقررة فإنه يتم فرض 
لــكــل عامل  ديــنــار   500 يــبــلــغ  ــم  رسـ
الرسوم  هــذه  تذهب  حيث  أجنبي، 
بغرض  “تمكين”  العمل  إلى صندوق 
تمكين البحرينيين في سوق العمل، 
أن من شــروط حصول منشآت  كما 
المناقصات  عــلــى  الــخــاص  الــقــطــاع 
التزامها  هو  الحكومية  والمشاريع 

بنسبة البحرنة المقررة.
ــا تـــعـــمـــل ضــمــن  ــ ــه ــ ــى أن ــ ــ ــت إل ــتـ ــفـ ولـ
الحكومية  والــمــبــادرات  السياسات 

أفضلية  إلـــى ضــمــان  ــهــدف  ت ــتــي  ال
القطاع  فــي  بالتوظيف  البحريني 
الــســيــاســات  ــأن  بـ مضيفة  الـــخـــاص، 
الحكومية تعتمد على مجموعة من 
التي تشجع  والــحــوافــز  ــراءات  اإلجــ
أصحاب العمل على توظيف العمالة 
الوطنية، وفي مقدمة تلك المبادرات 
 2 للتوظيف  الوطني  البرنامج  هــو 
المقر من قبل مجلس الوزراء والذي 

الوطنية  العمالة  دمــج  إلــى  يــهــدف 
في القطاع الخاص وتعزيز أفضلية 

البحريني بالتوظيف بشكل عام.
وتابعت الوزارة أن البرنامج الوطني 
مــبــادرات  عـــدة  يتضمن  للتوظيف 
تبلغ  مــيــزانــيــة  تــخــصــيــص  أهــمــهــا 
التوظيف  لدعم  دينار  مليون   120
سنوات  ثالث  مدى  على  والتدريب 

من قبل صندوق العمل “تمكين”.

أغلب الوظائف غير الموطنة موجودة في “الصحة والتعليم”
األولوية في التوظيف للبحريني والتدريب شرط إلحالله... “الخدمة المدنية”:

على  ا  ردًّ المدنية  الخدمة  جهاز  أعلن 
الوظائف  معظم  أن  برلماني  ســـؤال 
التي تم شغلها بغير البحرينيين خالل 
 )19 )كوفيد-  كورونا  فيروس  جائحة 
الطبية والطبية  الوظائف  ترّكزت في 
الــمــســانــدة، وذلــــك لــحــاجــة الــجــهــات 
ــي هــذا  ــة فـ ــعــامــل ــقــوى ال ــل الــصــحــيــة ل
وسعيًا  والطارئ،  االستثنائي  الظرف 
لــضــمــان ســيــر الــعــمــل والــحــفــاظ على 

صحة وسالمة الجميع.
التي  الوظائف  غالبية  أن  إلــى  وأشــار 
في  تــنــدرج  البحرينيين  غير  يشغلها 
الــقــطــاعــات الــصــحــيــة، بــاإلضــافــة إلــى 
ــقــطــاعــات الــتــعــلــيــمــيــة ومــؤســســات  ال
ــعــالــي، عــــالوة عــلــى بعض  الــتــعــلــيــم ال
االختصاصات األخرى، حيث جاء ذلك 
النائب  مــن  المقدم  الــســؤال  على  ا  ردًّ
التي  الوظائف  بشأن  القاضي  عيسى 
تتطلب مؤهالت في تخصصات نادرة 

لكل جهة من الجهات الحكومية.
ــاًدا لــدســتــور  ــن وأكــــد الــجــهــاز أنـــه اســت
ــبــحــريــن، فــــإّن األصــــل في  مــمــلــكــة ال

البحرينيين،  توظيف  هــو  التوظيف 
وهـــذا مــا أكــدتــه تــشــريــعــات الخدمة 
الخدمة  قــانــون  مــن  كــل  فــي  المدنية 
بقانون  بــالــمــرســوم  الــصــادر  الــمــدنــيــة 
وتــعــديــالتــه   2010 لــســنــة   )48( رقـــم 
بالقرار  الــصــادرة  التنفيذية  والالئحة 
رقم )51( لسنة 2012 وتعديالتها، بأال 
في  إال  البحرينيين  غير  توظيف  يتم 
البحريني  المرشح  تــوافــر  عــدم  حــال 

المستوفي لشروط شغل الوظيفة، أو 
الحاجة لخبرات يمكن االستفادة منها 

ونقلها للموظف البحريني.
ــن مــنــطــلــق تــأهــيــل  وأوضـــــــح أنـــــه مــ
الكفاءات الوطنية وضرورة حصولهم 
عــلــى الــتــدريــب واإلتـــقـــان الــالزمــيــن 
المدنية،  بــالــخــدمــة  الــوظــائــف  لشغل 
يشترط  المدنية  الخدمة  جــهــاز  فــإن 
ــود تـــوظـــيـــف غــيــر  ــقـ عـــنـــد اعـــتـــمـــاد عـ

ــنــد تــدريــب  الــبــحــريــنــيــيــن تــضــمــيــن ب
ذاتها  العقود  في  البحريني  الموظف 
“يعتبر  على  ينص  الواجبات  باب  في 
على  البحرينيين  الموظفين  تدريب 
الوظيفة جزًءا أساسيًّ ا من واجبات 
ومسؤوليات الموظف، وذلك وفًقا لما 

تحدده الجهة الحكومية المتعاقدة”.
وأفــــــاد بــــأن إعــــــداد وتــنــفــيــذ خطط 
بها  تضطلع  الوظائف  لشغل  التأهيل 
كل جهة حكومية على حدة، ويرجع 
ــقــدرتــهــا عــلــى إمــكــانــيــة  ــًرا ل ــك نـــظـ ــ ذل
لديها،  الوظائف  تقييم حاجتها لشغل 
وإمكانية وضع آلية تدريب تمكنها من 
محل  البحرينيين  الموظفين  إحــالل 
مسؤوليات  تنظيم  تم  وقد  األجانب، 
الــجــهــة الــحــكــومــيــة وجـــهـــاز الــخــدمــة 
التدريب  نــظــام  تطبيق  فــي  المدنية 
الجهات  لموظفي  الوظيفي  والتطوير 
الحكومية، من خالل تعليمات الخدمة 
بشأن   2019 لسنة   )5( رقــم  المدنية 
التدريب واإليفاد في بعثة أو  تنظيم 

منحة دراسية.

25 ألف تصريح مرن حتى فبراير 2022
53 مليون دينار رسوم محصلة في 3 أعوام... “سوق العمل”:

ردًا  العمل  ســوق  تنظيم  هيئة  أكــدت 
إجمالي عدد  أن  برلماني  على ســؤال 
طبقًا  السارية  المرن  العمل  تصاريح 
ألف   25,146 بلغت  البيانات  لقاعدة 
2022م،  فبراير  نهاية  حتى  تصريح 
المحصلة  المبالغ  مجموع  بلغ  فيما 
لـــرســـوم تــصــريــح الــعــمــل الـــمـــرن في 
نحو  )2019 و2020 و2021(  األعوام 

53,260,354 مليون دينار.
ــــك فـــي ردهــــا عــلــى الــســؤال  جــــاء ذل
العباسي  محمد  الــنــائــب  مــن  الــمــقــدم 
والــذي  المرنة،  العمل  تصاريح  حــول 
القانون  أن  إلــى  الهيئة  فيه  ــارت  أشـ

وتــعــديــالتــه  2006م  لــســنــة   19 ــم  رقـ
مهام  نظم  العمل  سوق  تنظيم  بشأن 
ــدار فــئــات  ــ وصــالحــيــات الــهــيــئــة إلصـ
تـــصـــاريـــح الــعــمــل الـــمـــرن لــأجــانــب 
اإلجــــــراءات  وأن  عــلــيــهــا،  والـــرقـــابـــة 
تقبل  ال  الشأن  هــذا  في  بها  المعمول 
انتقال العمالة النظامية الذين يعملون 
بتصاريح عمل سارية الصالحية لدى 
)العمالة االعتيادية(  أصحاب األعمال 

إلى العمالة المرنة.
ال  المرن  التصريح  أن  الهيئة  وأكــدت 
يستفيد منه العمال الهاربون أو الذين 
تــركــوا العمل لــدى أصــحــاب األعــمــال 

بالمخالعة لتصاريح عملهم.

ليلى مال اهلل

ليلى مال اهلل

ليلى مال اهلل

نوال عبداللطيف

ردًّا على سؤال برلماني... “العمل”:

local@albiladpress.com
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“االتصال”: إنشاء منصة وطنية لمكافحة الشائعات
فـــي ردهـــا علـــى االقتـــراح برغبـــة حول 
الشـــائعات  مكافحـــة  وحـــدة  إنشـــاء 
اإللكترونية تتبع مركز االتصال الوطني، 
قـــدرت الحكومة حـــرص مجلس النواب 
االقتـــراح  إليـــه  يرمـــي  بمـــا  واهتمامـــه 
برغبـــة الماثـــل مـــن أهداف، مشـــيرة في 
هـــذا المقـــام إلـــى أن هذا االقتـــراح يأتي 
متوافًقـــا مع رؤية الحكومة في مواجهة 
علـــى  المغرضـــة  الرقميـــة  الشـــائعات 
مواقـــع التواصل االجتماعـــي ومكافحة 
ترويجها، نظًرا لما قد تشكله من زعزعة 
لثقـــة المواطنين بالحكومة ومؤسســـات 
الدولـــة بالمقـــام األول، وضرب للنســـيج 

الوطني واالجتماعي. 
ويعتبر هـــذا االقتراح مـــن ضمن أهداف 
ودور مركـــز االتصـــال الوطنـــي، ويتعلق 
بمســـار عمـــل يعتبـــر مـــن صميـــم عملـــه، 

وفقـــا للمرســـوم رقـــم )84( لســـنة 2016 
بإنشـــاء وتنظيم مركز االتصال الوطني، 
المـــادة  فـــي  تضمـــن  الـــذي  وتعديالتـــه، 
الثالثـــة منـــه أن إدارة عمليات وأنشـــطة 
االتصـــال واإلعـــالم في أوقـــات األزمات 
وبالتنســـيق مـــع الجهـــات الحكومية تعد 
مـــن اختصاصات المركز األساســـية، إلى 
جانـــب وضـــع اآلليـــات المناســـبة لرصـــد 
وتجميـــع وتحليـــل األخبـــار والمعلومات 
والبيانـــات حـــول مملكـــة البحريـــن فـــي 
الداخـــل والخارج، تمهيـــدا للتعامل معها 
مـــن خـــالل وســـائل االتصـــال واإلعـــالم 

الحكومية.
وبّين االتصال الوطني بأنه باشر مقترًحا 
لمكافحـــة  وطنيـــة  منصـــة  لتأســـيس 
الشـــائعات انبثاقـــا مـــن دوره فـــي خلـــق 
آليـــة تضمـــن تكامـــل األجهـــزة اإلعالمية 

الحكومية من حيث التخطيط والتنسيق 
والتنفيذ، على أن يتم اســـتحداث وحدة 
إدارية لتندرج تنظيمًيا تحت مظلة قسم 
تنسيق اتصال األزمات بإدارة التخطيط 
االســـتراتيجي في المركـــز، التي تمارس 
مهامهـــا بالتنســـيق مـــع اإلدارات األخرى 
الـــوزارات  مـــع  وبالشـــراكة  بالمركـــز، 
والهيئات والمؤسســـات الحكومية ضمن 

“شبكة االتصال الحكومي”. 
وقـــال المركـــز إن مـــن أولويـــات المنصة، 
وســـائل  عبـــر  الشـــائعات  مكافحـــة 
بيـــن  والتنســـيق  االجتماعـــي  التواصـــل 

الجهـــات الحكوميـــة فـــي نشـــر األخبـــار 
والحقائـــق والمعلومـــات الموثوقة، وهو 
مـــا يتحقق فعلًيا فـــي الوقت الحالي من 
حيـــث  المتعـــددة،  المســـؤوليات  خـــالل 
يعكـــف عليهـــا المركـــز لتوحيـــد الخطاب 
اإلعالمي الحكومي، باإلضافة إلى تفنيد 
الشائعات والمعلومات المغلوطة بسرعة 
متناهيـــة ودقـــة بالغة، والحـــد من آثارها 

وتبعياتهـــا الســـلبية على أفـــراد المجتمع 
المجتمـــع  الوطنـــي، وتوعيـــة  والنســـيج 
الوطنيـــة  المســـؤولية  تحمـــل  بضـــرورة 
واألخالقيـــة في اســـتقاء المعلومات من 
االنســـياق  وعـــدم  الرســـمية،  مصادرهـــا 
وراء الشـــائعات، والمشـــاركة الفعالة في 

إعادة نشر المعلومات الصحيحة. 
كمـــا أن المنصـــة ستســـعى إلى ممارســـة 

مهامهـــا وفق آليـــات متقدمـــة ومتكاملة 
لتلقي البالغات ورصـــد وتحليل األخبار 
الرقميـــة،  المنصـــات  عبـــر  المنشـــورة 
وتحقيـــق التكامل النوعـــي في منظومة 
االتصـــال الحكومـــي عبـــر إدارتهـــا لخط 
ورقـــم  إلكترونـــي،  وبريـــد  ســـاخن، 
مخصص، ومباشـــرة الرد على الشائعات 
فـــي الفترة الزمنية المناســـبة - بحســـب 
تصنيف الحالة ومدى خطورتها – ونشـــر 
المعلومـــات الصحيحـــة عبـــر الحســـابات 
التواصـــل  وســـائل  علـــى  الحكوميـــة 
اإلعالميـــة  والقنـــوات  االجتماعـــي 
الرســـمية، إلـــى جانـــب بنـــاء مزيـــد مـــن 
التعاون مع الوســـائل غير الرســـمية مثل 
الصحف المحلية والحســـابات اإلخبارية 
التواصـــل  وســـائل  علـــى  والمؤثـــرة 

االجتماعي.

عدم إعادة نشر 
المعلومات المغلوطة 

أو االنسياق وراءها

4 آالف دينار مساعدة تعليمية للموظفين الطلبة بالجامعا
دفع جزء من التكاليف عن الموظف بمقدار 60 % من التكلفة اإلجمالية 

الشـــورى  وزيـــر شـــؤون مجلســـي  قـــال 
والنـــواب غانـــم البوعينيـــن إن الحكومة 
قد درست االقتراح برغبة النيابي بشـأن 
مساعدة ودعم موظفي الحكومة الذين 
يدرســـون علـــى حســـابهم الخـــاص فـــي 
الجامعات المحليـــة والخارجية من قبل 

وزاراتهم.
عـــدة  وضعـــت  الحكومـــة  أن  وذكـــر 
بالخدمـــة  متعلقـــة  وأنظمـــة  تشـــريعات 
المدنيـــة والتـــي نظمت األمـــور المتعلقة 
فـــي  وإيفادهـــم  الموظفيـــن  بتدريـــب 
البعثـــات والمنـــح الدراســـية، وذلك على 
حكوميـــة  جهـــة  أو  وزارة  لـــكل  نحـــو 
إمكانيـــة تدريـــب وتأهيـــل موظفيهـــا أو 
إيفادهـــم فـــي بعثـــات ومنـــح دراســـية، 
حيـــث ينـــص قانـــون الخدمـــة المدنيـــة 
الصادر بالمرسوم بقانون رقم )48( لسنة 
2010 فـــي البند )3( من المادة )18( على 
أن يجـــوز إيفـــاد الموظـــف فـــي بعثـــة أو 
منحـــة دراســـية وفقـــًا لضوابـــط الالئحة 
 )25( المـــادة  نصـــت  وقـــد  التنفيذيـــة” 
مـــن الالئحـــة التنفيدية رقم )51( لســـنة 
2012 علـــى أن تعمل الجهات الحكومية 
علـــى تشـــجيع الموظفين علـــى التطوير 
والتـدريـب الـذائي الذي يعتبر مسؤولية 
كل موظف، وفقًا للضوابط واإلجراءات 

التي يحددها الديوان”. 

هـــذا وقـــد نظمـــت التعليمـــات المتعلقـــة 
بالخدمـــة المدنيـــة رقم )5( لســـنة 2019 
األمـــور المتعلقة بالتدريـــب واإليفاد في 
البعثات أو المنح الدراسية حيث تضمن 

البند رقم )5( اآلتي: 
1. البنـــد رقـــم )1 - ب( الخـــاص باإليفـــاد 
فـــي بعثة أو منحة دراســـية، الذي ينص 
علـــى أن “تحـــدد ميزانية لبعثـــات ومنح 
يتجـــاوز  ال  بمـــا  األكاديميـــة  الدراســـات 
نســـبة )30 %( من مجمـــوع مخصصات 
بالجهـــات  الخـــاص  التدريـــب  ميزانيـــة 
الحكوميـــة، ويجـــوز زيادة هذه النســـبة 
للجهـــة الحكوميـــة عنـــد وجـــود مبررات 
تدعم ذلـــك بعد موافقة ديـــوان الخدمة 

المدنية”. 
باإليفـــاد  الخـــاص   )2( رقـــم  البنـــد   .2
والشـــهادات  األكاديميـــة  للدراســـات 
التطويـــر  برنامـــج  ضمـــن  االحترافيـــة 
الوظيفـــي، الـــذي ينـــص علـــى أن تتكفل 
الجهات الحكومية بدفع كافة المصاريف 
الخاصة بالدراســـات األكاديمية حســـب 

ميزانية التدريب كما يلي:
- الرسوم الدراسية. 

- الكتب الدراســـية المعتمـــدة مع تقديم 
ما يثبت أنها من المقررات  الخاصة لكل 
فصل سنة دراسية حسب المبلغ المحدد 

لكل سنة دراسية. 

- المخصصات وتذاكر الســـفر للدراسات 
فـــي المؤسســـات التعليميـــة الخارجيـــة 
حســـب نظام مخصصات  السفر والمهام 

الرسمية. 
- نفقـــات البحوث العلميـــة التي ينجزها 
الموظـــف كجـــزء مـــن برنامج الدراســــة 

حسـب المبلغ المحدد. 
نظـــام  حســـب  المالبـــس  عـــالوة   -

مخصصات السفر والمهام الرسمية. 
- مخصصـــات الســــفر للزوجـــة أو الزوج 
واألوالد إذا وافقـــت الجهـــة الحكوميـــة 

على مرافقته لاللتحاق. 
باإليفـــاد  الخـــاص  أ(   -  3( رقـــم  البنـــد   -
والشـــهادات  األكاديميـــة  للدراســـات 
التطويـــر  برنامـــج  ضمـــن  االحترافيـــة 
“تعمـــل  أن  علـــى  ينـــص  الـــذي  الذاتـــي، 
تشـــجيع  علـــى  الحكوميـــة  الجهـــات 
الموظفيـــن علـــى التطويـــر الذاتـــي الذي 
يعتبـــر مســـؤولية كل موظـــف، علـــى أن 
يكـــون الموظـــف قـــد أكمل فـــي الخدمة 
مـــدة ال تقل عن ســـنة واحدة وأن يكون 
العمـــل  احتياجـــات  ضمـــن  البرنامـــج 
والمســـار الوظيفـــي، ويحقـــق المصلحة 

العامة”. 
- البنـــد رقم )3 - ب( الخاص بالمســـاعدة 
تتحملهـــا  التـــي  الحكومـــي(  )الدعـــم 
الحكومة من تكاليف الدراسة للموظف، 

صـــرف  “يجـــوز  أن  علـــى  ينـــص  الـــذي 
مساعدة تعليمية بدفع جزء من تكاليف 
الدراسة عن الموظف بمقدار )60 %( من 
التكلفـــة اإلجمالية علـــى أال يتعدى مبلغ 
المســـاعدة )4,000( دینـــار، بحيـــث يتـــم 
توزيع المساعدة بالتساوي على الفصول 
تســـجيل  مـــن  التأكـــد  بعـــد  الدراســـية 
الموظـــف وتقديـــم المســـتندات المؤيدة 
لذلك بما فيها كشف المقررات الدراسية 

وأرصدة المدفوعات التعليمية. 
وفيمـــا يتعلق بآليـــة التعامل مع إجازات 
بمناســـبة  الموظـــف  غيـــاب  وفتـــرات 
دراســـته فقـــد أوضحت الالئحـــة لقانون 
الخدمة المدنية آنفة الذكر كافة المعايير 
والضوابط، حيـــث أوضحت المادة )31( 
مـــن تلك الالئحـــة أن الموظف يســـتحق 
إجازة امتحان دراســـي لمـــدة ال تتجاوز 
شهر في السنة تكون برتب کامل شامل 
جميـــع العـــالوات وذلـــك وفقًا للشـــروط 

والضوابط االستحقاق هذه اإلجازة. 
 كما أجازت المادة )32( من ذات الالئحة 
للموظـــف إجـــازة خاصــــة بـــدون راتـــب 
بســـبب التفـــرع للدراســـة، حيـــث نصـــت 
هـــذه المادة فـــي البند رقـــم )ج( على أن 
يجوز منح الموطف إجازة خاصة بدون 

راتب بسبب التفرغ للدراسة.

بّينـــت الحكومة وذلك في ردها على 
االقتراح برغبة بشأن التحاق األطباء 
العاطليـــن فـــي البرامـــج التخصصية 
بـــأن  الحكوميـــة،  للمستشـــفيات 
الطاقة االســـتيعابية المتوافرة حالًيا 
للتدريب محدودة ال تســـمح لتدريب 

جميـــع األطبـــاء، مؤكـــدة أنها تســـعى 
دائًمـــا لوضع الحلول وتذليل العقبات 
التـــي تواجـــه البحرينييـــن، بخاصـــة 
فئـــة األطباء فـــي ضـــوء اإلمكانيات 
المتاحـــة، والعمـــل علـــى التأكـــد مـــن 
حصول جميـــع الكـــوادر الطبية على 
مســـتوى عـــاٍل مـــن التدريـــب بجودة 

وكفاءة عالية.

ال طاقة استيعابية لتدريب جميع األطباء العاطلين

دفع المعاشات التقاعدية لعوائل المتوفين بفترة ال تتجاوز الشهر

“البحرين المركزي”: رقابة ُمحكمة على البنوك

عدم استيفاء الشروط يتسبب بتعطيلها

ال زيادة على الفوائد أو احتساب رسوم عن فترة التأجيل

أبـــدت الحكومـــة توافقهـــا مـــن حيـــث 
المبدأ بتحديد فترة ال تتجاوز الشـــهر 
لصرف المعاشـــات التقاعديـــة لعوائل 
المتوفين، على أن يتم احتســـاب هذه 
المـــدة اعتبـــارا مـــن تاريـــخ اســـتكمال 
المستندات المطلوبة تأسيًسا على ما 
تقضـــي به أحـــكام القـــرارات المنظمة 
قوانيـــن  فـــي  المســـتحقات  لصـــرف 

التقاعد والتأمين االجتماعي.
كمـــا بّينت الحكومة أن القرار الوزاري 
رقم )4( لسنة 1985 قد نّظم اإلجراءات 
والمســـتندات الالزمة لصرف الحقوق 
التقاعدية المستحقة بموجب القانون 
رقـــم )13( لســـنة 1975 بشـــأن تنظيم 
معاشـــات ومكافآت التقاعد لموظفي 
الحكومـــة، وتعديالته، وينظـــم القرار 
لســـنة  )14/تأمينـــات(  رقـــم  الـــوزاري 
1978 إجـــراءات ومســـتندات صـــرف 

المســـتحقات التأمينيـــة الـــواردة فـــي 
قانـــون التأميـــن االجتماعـــي الصـــادر 
لســـنة   )24( رقـــم  بقانـــون  بالمرســـوم 
1976، وتعديالتـــه، حيـــث إنـــه طبقـــا 
ألحـــكام القـــرارات المذكـــورة يتعيـــن 
على المســـتحقين أو مـــن ينوب عنهم 
المســـتندات  مـــن  مجموعـــة  تقديـــم 
األساســـية للصـــرف، وقد اســـتحدثت 
االجتماعـــي  للتأميـــن  العامـــة  الهيئـــة 
قنـــوات إلكترونيـــة للمســـتفيدين مـــن 

قوانين التقاعـــد والتأمين االجتماعي 
من أصحاب المعاشـــات والمستحقين 
عنهـــم لتقديـــم مختلـــف الطلبـــات من 
للهيئـــة،  اإللكترونـــي  الموقـــع  خـــالل 
اســـتكمال  أو  التقديـــم  لهـــم  وتتيـــح 
الطلبـــات مـــن دون الحضـــور إلى مقر 

الهيئة.
األحـــكام  تنفيـــذ  أن  إلـــى  باإلضافـــة 
القانونيـــة المتعلقـــة بتنظيـــم حقـــوق 
المعـــاش  صاحـــب  عـــن  المســـتحقين 

فئـــات  تحديـــد  مـــن  بـــدًءا  المتوفـــى 
المستحقين وتوزيع األنصبة والتحقق 
االســـتحقاق  شـــروط  اســـتيفاء  مـــن 
المســـتحقات  صـــرف  إلـــى  وصـــوال 
يتطلـــب مســـتندات محـــددة ال يمكن 
توفيرهـــا إال مـــن ذوي الشـــأن، مثـــل 
الفريضة الشـــرعية، والحساب البنكي 
والمســـتندات  للمســـتحقين،  الدولـــي 
الخاصـــة بإثبات شـــروط االســـتحقاق 
المنصوص عليهـــا في قوانين التقاعد 

والتأمين االجتماعي. 
وأكـــدت الحكومة خالل ردها التزامها 
بصرف المعاشات للمستحقين الثابتة 
االســـتحقاق  شـــروط  شـــأنهم  فـــي 
بنصيـــب  وتحتفـــظ  تعطيـــل،  دون 
بقيـــة المســـتحقين غير المســـتكملين 
للمســـتندات المطلوبة لحين تقديمهم 

األوراق المطلوبة.

فـــي ردهـــا علـــى االقتـــراح برغبـــة حول 
قيام مصـــرف البحرين المركـــزي بإجراء 
رقابـــة فعالة علـــى البنوك للتأكد من عدم 
زيـــادة الفوائد أو فرض فوائد جديدة أو 

احتساب رسوم عن فترة التأجيل.

أكـــدت الحكومـــة األهـــداف التـــي يرمي 
إليهـــا االقتراح برغبة الماثـــل، معلنة أنها 
تحقق الرغبة بالفعل، وأنها ســـوف تعمل 

على بذل المزيد في هذا الصدد.
وأوضحـــت أنهـــا وجهـــت بنـــوك التجزئة 
وشـــركات التمويل )المؤسـســــات المالية 
الشـــروط  نفـــس  بتطبيـــق  المعنيـــة( 

واألحـــكام القائمـــة علـــى القـــروض، كمـــا 
ألزمتهـــم بعدم زيادة ســـعر الفائدة وعدم 
احتساب رسـوم على طلب التأجيل، كما 
تقوم الحكومة وبشـــكل دوري من خالل 
مصــــرف البحرين المركـــزي بالمتابعة مع 
المؤسســــات الماليـــة المعنيـــة عن طريق 
االجتماعـــات والمراســـالت اإللكترونيـــة 

واالتصــــاالت الهاتفية؛ للتحقق من مدى 
االلتزام بهذه التوجيهات.

ولفتـــت الحكومـــة إلى أن هـــذه المتابعة 
الرقابيـــة  المســـؤوليات  مـــن  هـــي جـــزء 
للمصـــرف؛ للتأكـــد مـــن ســـالمة تطبيـــق 
التوجيهـــات الصـــادرة منـــه للمؤسســـات 
أن  عـــن  فضـــال  هـــذا  المعنيـــة،  الماليـــة 

الحكومـــة ممثلـــة فـــي مصـــرف البحرين 
المركـــزي قامـــت منـــذ بدايـــة هـــذا العـــام 
بالنظر فـــي جميع الشـــكاوى التي وردت 
إليها من المواطنين واألجانب المقيمين، 

المؤسســـات  مـــع  بالتنســـيق  وتـــم حلهـــا 
علـــى  أنهـــا  مؤكـــدًة  المعنيـــة،  الماليـــة 
اســـتعداد للتعامـــل مـــع أي شـــكوى حول 

هذا الموضوع.

دراسة إنشاء مستشفى للوالدة بالرفاع

االقتـــراح  علـــى  الحكومـــة  رد  فـــي 
برغبـــة بإعـــادة ترميـــم وتأهيـــل جامع 
الشـــيخ حمد بن عيسى آل خليفة في 
المحـــرق، وذلـــك مـــن منطلـــق إيالئهـــا 
اهتماًمـــا بالًغـــا بالمســـاجد، وتحســـين 
وتوفيرهـــا  للمواطنيـــن  الخدمـــات 

بصورة مستمرة، فقد أفادت الحكومة 
بأنها درســـت االقتراح، وبدأت بالفعل 
باتخـــاذ اإلجـــراءات الالزمـــة لترميـــم 
بـــن عيســـى آل  جامـــع الشـــيخ حمـــد 
خليفـــة فـــي المحـــرق، حيـــث ُأصدرت 
رخصــــة الترميـــم تمهيـــدا للبـــدء فـــي 

أعمال الترميم.

علـــى  ردهـــا  خـــالل  الحكومـــة  أوضحـــت 
المركـــز  االقتـــراح برغبـــة بشـــأن تحويـــل 
الشـــرقي  بالرفـــاع  القديـــم  الصحـــي 
لمستشـــفى للوالدة، بأن العمل جاري على 
الصحيـــة  االحتياجـــات  وتقييـــم  دراســـة 
الســـكانية ووضـــع خطـــط مســـتقبلية مـــن 
قبـــل اللجنـــة العليـــا للتدريـــب والتخطيط 
مـــن  والتـــي  الصحـــي،  االســـتراتيجي 
األمثـــل  لالســـتخدام  التخطيـــط  مهامهـــا 
للمنشـــآت الصحيـــة في ظـــل تطبيق نظام 
الضمان الصحي والتســـيير الذاتي لمراكز 
الرعاية الصحية األولوية والمستشـــفيات 

الحكومية. 
وأضافت أنه على ضوئها سيتم االستفادة 
القصوى من المنشـــآت الصحية في مراكز 

الرعاية الصحية األولوية بما فيها الحاجة 
إلنشـــاء مستشـــفيات الـــوالدة علـــى نطاق 
المملكـــة، مؤكـــدة فـــي الوقـــت ذاتـــه يأنـــه 
ســـيتم االســـتخدام األمثل لهذه المنشـــآت 
في تحســـين الخدمات الصحيـــة المقدمة 

للمواطنين.
كمـــا أكدت الحكومـــة بأنها ال تدخـــر جهًدا 
الصحيـــة  الخدمـــات  كافـــة  توفيـــر  فـــي 
الـــوالدة،  خدمـــات  وخاصـــًة  المطلوبـــة 
والتأكـــد من وصول هذه الخدمات لجميع 
المواطنيـــن بـــكل يســـر وســـهولة وبجودة 
عالية وفـــق الموارد واإلمكانـــات المتاحة، 
والنظـــر فـــي تحقيقهـــا بحســـب الخطـــط 
المســـتقبلية حيث تقوم بدراســـتها اللجنة 
العليـــا للتدريب والتخطيط االســـترايجي 

الصحي.

البدء بإجراءات ترميم جامع الشيخ حمد بالمحرق

مروة أحمد

https://albilad.s3.me-south-1.amazonaws.com/pdfversions/2022/04/494024024129.pdf
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http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.albiladpress.com/news/2022/4940/bahrain/755119.html
https://www.albiladpress.com/pdf-version/2022/4940#pdf52277
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قال وزير شـــؤون مجلسي الشورى 
إن  البوعينيـــن  غانـــم  والنـــواب 
الحكومـــة درســـت االقتـــراح برغبة 
النيابي بشأن بإنشاء مركز حكومي 
وجراحـــة  طـــب  فـــي  متخصـــص 
األســـنان، وأشارت إلى أن االقتراح 

متحقق بالفعل.
توافـــر  إلـــى  البوعينيـــن  ولفـــت 
الطبيـــة  التخصصـــات  مختلـــف 
المتعلقـــة بطـــب وجراحة األســـنان 
تقويـــم  األطفـــال،  اللثـــة،  )أمـــراض 
األســـنان( فـــي الوقـــت الراهـــن في 
أحـــد المراكز الصحية الخاصة بكل 
منطقـــة صحيـــة، وبناء عليـــه، يتم 
بحاجـــة  الذيـــن  المرضـــى  تحويـــل 
لهذا التخصص من مختلف المراكز 
التابعـــة لنفـــس المنطقـــة الصحية، 
ويراعـــى فـــي ذلـــك أن يتـــم تقديم 
مراكـــز  فـــي  للمرضـــى  الخدمـــات 
صحيـــة قريبة لمســـكنهم كنوع من 
تيســـير تقديـــم الخدمـــة لمتلقيهـــا، 
حيث يتم التحويل لخدمة جراحة 
الســـلمانية  مجمـــع  إلـــى  األســـنان 

الطبي.
هـــذا  فـــي  الحكومـــة  أن  وأضـــاف 
اإلطار أنه مع صدور المرســـوم رقم 
)5( لســـنة 2013 بإنشـــاء المجلـــس 
وتعديالتـــه،  للصحـــة،  األعلـــى 
للمـــادة  وفقـــا   - المجلـــس  أصبـــح 
وضـــع  “يتولـــى  المرســـوم  مـــن   )5(
للصحـــة  الوطنيـــة  االســـتراتيجية 

فـــي المملكـــة ومتابعـــة تنفيذها مع 
الـــوزارات والمؤسســـات والهيئـــات 
المعنية، وله في سبيل ذلك ممارسة 
اختصاصـــات تشـــمل وضـــع تصور 
لعـــدد وأماكـــن توزيـــع المؤسســـات 
الصحية العامة والخاصة بالمملكة، 
ودراســـة احتياجـــات المملكـــة مـــن 
جميع المشاريع الصحية، خصوصا 

اإلنشائية منها ومتابعة تنفيذها.
يشـــار إلـــى صـــدور القرار رقـــم )30( 
لسنة 2019 بإنشـــاء وتشكيل لجنة 
التدريب والتخطيط االستراتيجي 
الصحـــي الـــذي تضمن إنشـــاء لجنة 
تســـمى لجنة التدريـــب والتخطيط 
تنبـــع  الصحـــي  االســـتراتيجي 
المجلس األعلـــى للصحة، وتختص 
االســـتراتيجية  مقتـــرح  بوضـــع 
مملكـــة  فـــي  للصحـــة  الوطنيـــة 
المجلـــس  إلـــى  ورفعـــه  البحريـــن 
األعلى للصحة، ودراسة احتياجات 
المملكة المســـتقبلية مـــن الخدمات 
االختصاصـــات  وفـــق  الصحيـــة 
المنصوص عليها في القرار المشـــار 
إليه، ومن ثم ستقوم اللجنة المشار 
إليها بدراسة االقتراح برغبة ورفعه 
إلـــى المجلـــس األعلـــى للصحـــة في 
ظـــل تطبيق نظـــام الضمان الصحي 
وآلية التسيير الذاتي للمستشفيات 
والمراكـــز الصحيـــة، والـــذي يتيـــح 
لطالبي الخدمات الصحية الحصول 

على الخدمة المطلوبة.

جراحة األسنان بكل منطقة صحية

١.٥ مليون دينار كلفة شبكة واحات المحرق والبدء في ديسمبر
المشروع يربط نحو 300 عقار ووحدة سكنية بمجمع 255

قـــال العضـــو البلـــدي لخامســـة المحرق 
الصـــرف  مشـــروع  إن  بوهـــزاع  صالـــح 
المحـــرق  واحـــات  لمنطقـــة  الصحـــي 
بمجمـــوع 255 بقاللي ســـيتم البت فيه 
خالل ديســـمبر المقبـــل بميزانية وصلت 
دينـــار  ألـــف  و500  مليـــون  نحـــو  إلـــى 
بتمويـــل مـــن الحزمـــة الثانيـــة لموازنـــة 

المشاريع البلدية.
وفـــي تفاصيـــل أخـــرى عـــن المشـــروع، 
التقريبـــي  الزمـــن  أن  بوهـــزاع  أوضـــح 
للتنفيذ يصل سنة كاملة فور البدء فيه، 
حيث تـــم طلب الحصول على الموافقة 
المســـبقة خـــالل فبرايـــر الماضـــي، أمـــا 
بالنســـبة لمختصر المشـــروع فقد يشمل 
خطـــوط رئيســـية بطـــول إجمالي يصل 
إلـــى حوالي 4 آالف متر، وثانوية بطول 

غرفـــة   80 مـــع  متـــر،  آالف   3 حوالـــي 
تفتيـــش رئيســـية، و365 غرفـــة فرعية، 
الصـــرف  مشـــروع  أن  إلـــى  باإلضافـــة 
الصحـــي لواحـــات المحرق ســـيوصل ما 

بين نحو 300 وحدة سكنية وعقار.
واحات المحرق

صالح بوهزاع

شركات الحراسة الخاصة تطالب باستئناف الدعم الحكومي ومراجعة نسبة البحرنة
ناشدوا سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالتوجيه لمساندة القطاع

األمـــن  شـــركات  عـــدد  انخفـــض 
والحراسة الخاصة من 60 شركة إلى 
41 شـــركة؛ بســـبب تداعيات جائحة 
وانخفـــاض  الســـوق  علـــى  كورونـــا 

الدعم الحكومي للشركات.
وطالب عدد من مالك هذه الشركات 
باســـتئناف صندوق العمـــل )تمكين( 
صـــرف الدعـــم الحكومي للشـــركات 
بعد وقـــف اســـتفادتهم مـــن برنامج 
التدريـــب ودعـــم األجور، مشـــيرين 
إلـــى أن هـــذا الدعـــم ســـاهم بشـــكل 
كبيـــر في تأهيـــل المواطنيـــن لتولي 
المســـؤولية في الشركات، خصوصا 
أن قطاع األمن والحراســـة الخاصة 
يشـــهد إقبـــاال مـــن القطـــاع الخـــاص 
التعافـــي  لفتـــرة  االنتقـــال  بســـبب 

االقتصـــادي ومـــا يتطلبـــه ذلـــك من 
تأمين الكوادر المؤهلة لذلك.

وبينـــوا بـــأن دعـــم “تمكيـــن” ألجـــور 
بالشـــركات  البحرينييـــن  العمـــال 
يتماشـــى مع متطلبات تطوير سوق 
العمـــل فـــي ســـبيل جعـــل البحريني 

الخيار األمثل للتوظيف.
تدريـــب  مدرســـة  بـــأن  وذكـــروا 
أوقفـــت  قـــد  كانـــت  الحراســـات 
إجـــراء التدريبـــات الدوريـــة للعمال 
المســـتجدين وغيرهم من الشركات 
وجـــاري  كورونـــا،  ظـــروف  بســـبب 
حاليا اســـتئناف أنشطتها التدريبية، 
ممـــا يتطلب مـــن المدرســـة التعاون 
مع الشـــركات لجدولة عـــدد العناصر 
بـــكل شـــركة إلخضاعهـــم للتدريـــب 

المناســـب بدال مـــن إخضاعهم كلهم 
ذلـــك  ألن  للتدريـــب؛  واحـــدة  مـــرة 
ســـيؤثر على خطـــط تغطية المواقع 
بالحـــراس وســـيضعف من الســـيولة 
المتاحـــة لـــدى الشـــركات فـــي حـــال 

تدريب كل الموظفين مرة واحدة.
وجـــدد ممثلـــو الشـــركات مطالبتهم 
لـــوزارة العمل والتنميـــة االجتماعية 
المقـــررة  البحرنـــة  نســـبة  بمراجعـــة 
للشركات، وهي 35 %، حيث تدعم 
المواطنيـــن؛  توظيـــف  الشـــركات 
بوصفهـــم الخيار األمثـــل للتوظيف، 
ولكن الوزارة ال تفرض ذات النســـبة 
م إليهـــا  التـــي تقـــدَّ علـــى الشـــركات 
خدمـــة األمـــن والحراســـة الخاصة، 
حيث يتعذر تحقيق نســـبة البحرنة 

لدى الشـــركات ألســـباب متعددة من 
البحرينييـــن  بعـــض  عـــزوف  بينهـــا 
عـــن االنخـــراط فـــي هـــذه الوظيفـــة 
الزبـــون وجـــود نســـب  اشـــتراط  أو 
متعـــددة  جنســـيات  مـــن  متوازنـــة 

بموقع العمل.
ويرفـــع مالك الشـــركات مناشـــدتهم 
إلى ســـمو ولـــي العهد رئيس مجلس 
الـــوزراء لتوجيـــه الجهـــات المعنيـــة 
األمـــن  شـــركات  قطـــاع  بمســـاندة 
خـــالل  مـــن  الخاصـــة  والحراســـة 
ألجـــور  “تمكيـــن”  دعـــم  اســـتئناف 
مـــن  أكثـــر  وتعـــاون  البحرينييـــن 
مدرســـة تدريـــب الحراســـات، فضال 
عـــن إعـــادة مراجعـــة نســـبة البحرنة 

المفروضة على القطاع.
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المنامة - الصناعة والتجارة

أعلــن البنــك الدولــي عــن قائمــة أفضــل عشــرين دولة مــن ضمنها 
أنشــطة  فــي مؤشــر ســهولة ممارســة  األكثــر تحســنًا  البحريــن، 
األعمــال )Doing Business  2020( مــن أصــل 190 دولــة يضمهــا 
المؤشــر الــذي ســيصدر فــي تقريــر األعمــال 2020 بنهايــة أكتوبر 
المقبــل. وقــال وزيــر الصناعة والتجارة والســياحة، زايــد الزياني 
إن اإلنجــاز جاء انعكاًســا لتوجهــات الحكومة الهادفــة إلى تنويع 
مصــادر الدخــل ودعــم االقتصــاد الوطنــي؛ ونجــاح تلــك الجهــود 
في الدخول في قائمة أفضل 20 دولة األكثر تحســًنا في مؤشــر 
ســهولة ممارســة أنشــطة األعمــال فــي تصنيــف التقريــر الجديــد 

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

 توّقع ممثلون عن مصانع وشركات 
التبــادل  فــرص  نجــاح  تايوانيــة 
التجــاري بين البحرين وتايوان من 
خــال العــروض التــي طرحــت في 
“معــرض االســتثمار والتجــارة فــي 
تايوان 2019” الذي تم تنظيمه في 
مركــز الخليــج الدولــي للمؤتمــرات 

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

الصناعيــة المشــاركة إلــى إمكانيــة 
رفع التبــادل التجاري بين البحرين 
وتايــوان لما يزيد على 120 مليون 

ا.  دوالر سنويًّ
التجــاري  المركــز  مديــر  وأبلــغ 
وانــغ  وودي  اإلقليمــي،  التايوانــي 
“البــاد”، أنهــم يســتهدفون أســواق 
مــن  انطاقــا  األوســط  الشــرق 

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

شــخصيات  مــن  حافــل  حضــور  وســط 
سياســية وأمميــة ودبلوماســية، عقــد فــي 
منتــدى  بنيويــورك،  المتحــدة  األمــم  مقــر 
“رؤى البحريــن.. رؤى مشــتركة لمســتقبل 
ناجــح”، الــذي نظمه ديوان صاحب الســمو 
الملكــي رئيــس الــوزراء، للعــام الثاني على 
التوالــي، علــى هامش اجتماعــات الجمعية 
شــعار  تحــت  المتحــدة،  لألمــم  العامــة 
“القيــم المطلوبــة لتحقيــق أهــداف التنمية 

المستدامة”.ونيابة عن رئيس الوزراء صاحب 
آل  ســلمان  بــن  خليفــة  األميــر  الملكــي  الســمو 
خليفة، ألقى وزير شؤون مجلس الوزراء محمد 
المطوع كلمة ســمو رئيس الوزراء في المنتدى، 
وطالــب فيهــا المجتمــع الدولــي بأن يكــون أكثر 
إيجابيــة وقــوة في مواجهة ومعالجة مســببات 
زعزعة األمن واالستقرار، كما دعا سموه األمين 
العــام لألمــم المتحــدة إلــى تبني تعيين ســفراء 

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

تتويج “روز شيليمو” بفضية ماراثون السيداتتتويج السينما العربية“الحرب الخفية” تربك إيرانمنع استخدام الفائدة الثابتةالحواج تقاضي نائبة “مزعجة”
نشرت المحامية فاطمة الحواج  «

تغريدة عبر حسابها في موقع 
التواصل االجتماعي )تويتر( قررت 
فيها أنها تقدمت بشكوى جنائية 

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

المصرية، إلى جانب كوكبة من نجوم 
السينما، بينما كان للسينما العربية 

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

أعلنت شركة ألمنيوم البحرين “ألبا”، 
عــن إنشــاء أول مصنــع مــن نوعــه 
لمعالجــة بقايــا بطانــة خايــا الصهر 

والبحريــن.  الخليــج  منطقــة  فــي 
ويأتــي قــرار إنشــاء مصنــع معالجة 
بقايــا بطانــة خايــا الصهــر نتيجــة 
لتضافر الجهود بين “ألبا” والمجلس 

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

أكد  رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة حرص 
الحكومــة على تشــجيع ودعم االســتثمار 
وتنويــع مصــادر الدخــل بمــا يســهم فــي 

اســتمرار دوران عجلــة البنــاء والتنميــة، 
الوطنــي  لاقتصــاد  االســتقرار  وتحقيــق 
ودفعــه إلــى مســتويات اكثــر تقدمــا مــن 

النمو المستدام.
الحكومــة  مواصلــة  إلــى  ســموه  وأشــار 
لجهودها في إقامة مزيد من المشروعات 

التنميــة  مســيرة  تدعــم  التــي  الخدميــة 
المســتدامة وتســهم فــي االرتقــاء بجودة 
وكفــاءة الخدمــات المقدمــة للمواطنيــن، 
منوهــًا ســموه إلى ما تحظى بــه إنجازات 
المملكة في هذا المجال من إشادة دولية 

متميزة.

جــاء ذلــك خــال اســتقبال ســموه بقصــر 
القضيبيــة أمــس عــددا مــن أفــراد العائلــة 
المســؤولين  وكبــار  الكريمــة  المالكــة 
بالمملكــة، حيــث تطــرق ســموه معهم إلى 
عــدد مــن الموضوعــات المرتبطة بالشــأن 

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

تشجيع االستثمار وتنويع مصادر الدخل
ســمو رئيس الوزراء: إقامة مزيد من المشروعات الداعمة لمسيرة التنمية

المنامة - بنا

سمو رئيس الوزراء مستقبال عددا من أفراد العائلة المالكة الكريمة وكبار المسؤولين بالمملكة

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

جانب من منتدى “رؤى البحرين.. رؤى مشتركة لمستقبل ناجح” في نيويورك

الرياض ـ واس، العربية نت

ذكــرت وكالة األنبــاء الســعودية )واس(، 
الملكــي،  بالحــرس  اللــواء  أن  أمــس، 
عبدالعزيــز بــن بــداح الفغــم، توفــي إثــر 
إطــاق النار عليه مــن جانب صديق إثر 

خاف شخصي.
ونعــت عائلــة الفغــم فــي ســاعة مبكــرة 
اللــواء  الفقيــد  األحــد،  صبــاح  مــن 

عبدالعزيز الفغم، حارس خادم الحرمين 
الشــريفين، الملــك ســلمان، الــذي ضجت 
االجتماعــي  التواصــل  مواقــع  برحيلــه 
في الســعودية. وأضفى “حارس الملوك” 
مهمــة  علــى  الفغــم  عبدالعزيــز  اللــواء 
حماية الشــخصيات المهمــة حول العالم 

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

كشــفت مصــادر مطلعــة ومتطابقــة عــن 
اســتدعاء حكومــة قطر وتركيــا لليمنية 
توكل كرمان بتاريخ 24 سبتمبر الجاري 
بهــدف  بالدوحــة،  الوجبــة  قصــر  فــي 
االســتماع لنتائــج لقاءاتها في االجتماع 
السابع عشر للحاصلين على جوائز نوبل 
صحيفــة  ذكــرت  مــا  وفــق  بالمكســيك، 

“الرياض” السعودية، أمس.

وبحســب المصادر المقربة من الحكومة 
القطريــة ُكلفــت تــوكل كرمــان مــن قبــل 
القيــادة القطريــة بالمشــاركة والتنســيق 
موضــوع  إلثــارة  المقــررة  للحملــة 
الســعودي جمــال خاشــقجي،  المواطــن 
الســعودي  القضــاء  بنزاهــة  والتشــكيك 
ودعــم المواطنيــن المغــرر بهــم بالخــارج 

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا
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