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محميد احملميد

السطر: **أول 
كــــل الـــتـــحـــيـــة والـــتـــقـــديـــر لــمــحــافــظــة 
المجتمعي  عملها  استمرار  على  المحرق 
على  الرمضانية  السالل  وتوزيع  الخيري، 
واالمــتــنــان  الــشــكــر  وكـــل  المتعففة،  األســـر 
هندي  بــن  عــيــســى  بــن  ســلــمــان  للمحافظ 
الـــمـــنـــاعـــي عـــلـــى اســــتــــمــــرار هــــــذه الــــعــــادة 

البحرينية األصيلة.   
فقط: **للعلم 

أمــــــر مـــقـــلـــق مـــــا نـــتـــابـــعـــه يـــومـــيـــا مــن 
حـــاالت الــوفــاة وحـــاالت اإلصــابــة بفيروس 
كــــورونــــا، حــيــث أصــبــحــنــا نــقــرأ يــومــيــا عن 
التصدي  من  نتمكن  ولــن  الــحــاالت،  زيــادة 
المسئولية  بمضاعفة  إال  ذلك  من  والحد 
المجتمعية، واإلقبال األكثر للتطعيم، من 

أجل حماية المجتمع ومستقبله. 
املساعدات..  تقدم  **السعودية 

و«حزب اهللا» يهرب املخدرات:
   فرق شاسع بين دور الدولة المتقدمة 
الــمــتــحــضــرة، وبــيــن دور الــحــزب اإلرهــابــي 
الــمــتــحــجــر.. وبـــــون كــبــيــر بــيــن الــمــســاعــي 
العربية  المملكة  تقدمها  الــتــي  الكريمة 
الــســعــوديــة لــضــمــان أمــــن واســـتـــقـــرار دول 
اللبناني  اهللا  حزب  به  يقوم  وما  المنطقة، 
الــمــدعــوم مــن إيــــران فــي مــحــاولــة زعــزعــة 

األمن والتخريب والتهريب.
ففي الوقت الذي تواصل فيه المملكة 
الـــعـــربـــيـــة الــــســــعــــوديــــة دورهـــــــــا اإلنـــســـانـــي 
والتنموي في دعم الدول العربية الشقيقة، 
وتقديم العديد من أوجه الدعم بمختلف 
الظروف  كل  وفي  وصــوره،  وأنواعه  أشكاله 
اإلرهــابــي  اهللا  حـــزب  يستمر  والـــتـــطـــورات، 
والشبكة اإلجرامية الفاسدة في لبنان في 
اإلضرار بمصالح الشعب اللبناني الشقيق، 

وتكبد االقتصاد اللبناني الخسائر.
لـــذلـــك فـــــإن قــــــرار الــمــمــلــكــة الــعــربــيــة 
الــــســــعــــوديــــة بـــمـــنـــع دخـــــــول الــــخــــضــــراوات 
بعد  جاء  أسواقها،  إلى  اللبنانية  والفاكهة 
تمكن القوات األمنية السعودية من كشف 
تمتهن  منظمة  جــريــمــة  لشبكة  مخطط 
نــســبــة  وأن  خـــاصـــة  الــــمــــخــــدرات،  تـــهـــريـــب 
أكثر  بلغت  لبنان  من  الــواردة  المضبوطات 

وفقا  الــضــبــطــيــات،  إجــمــالــي  مــن   ٪٧٥ مــن 
لتصريح المصدر السعودي الرسمي.

الحكيم  السعودي  الــقــرار  فــإن  وللعلم 
عمليات  مـــن  مــســتــمــرة  ســلــســلــة  بــعــد  جـــاء 
الـــتـــهـــريـــب الـــقـــادمـــة مــــن لـــبـــنـــان، وبـــهـــدف 
الــــحــــفــــاظ عــــلــــى أمـــــــن بـــــــالد الـــحـــرمـــيـــن 
أن  كما  الــمــخــدرات،  خطر  مــن  الشريفين 
األمر  أن  تؤكد  مؤخرا  المضبوطة  الكمية 
عبارة عن جريمة منظمة تستهدف األمن 
الــمــنــطــقــة  دول  أمــــن  وكـــذلـــك  الـــســـعـــودي، 

أجمع.
قــــيــــمــــة  خـــــســـــائـــــر لـــــبـــــنـــــان مـــــــن مـــنـــع 
الخضروات والفواكه تبلغ ٢٤ مليون دوالر 
لبنانية،  وهواجس  مخاوف  وهناك  سنويا، 
إلى  المنع  يمتد  أن  مــن  وشعبية،  رسمية 
الــمــنــطــقــة  ودول  الـــعـــربـــي  الــخــلــيــج  دول 
الدولة  على  يستوجب  الذي  األمر  كذلك، 
اللبنانية الشقيقة فرض القانون على من 
ويهدد  شعبها،  من  األبرياء  بمصالح  يضر 

العالقات مع جيرانها وأشقائها.
الحرمين  بـــالد  يحفظ  أن  اهللا  نــســأل 
على  للقضاء  لبنان  يعين  وأن  الشريفين، 
حـــزب اهللا اإلرهـــابـــي وشــبــكــة الــفــســاد، وأن 
التي  الفئة  تلك  من  التخلص  من  يتمكن 
ال تــريــد لــلــبــنــان الــشــقــيــق وشــعــبــه الــكــريــم 

األمن والنماء.
**مالحظة واجبة:

الـــشـــهـــر الـــــقـــــادم ســـيـــكـــون آخــــــر شــهــر 
والمصارف  البنوك  في  األقساط  لتأجيل 
الفترة  تلك  أن  من  الرغم  وعلى  المالية، 
الموقرة،  الحكومة  لتوجيهات  وفقا  كانت 
وبمقابل رسوم مالية، وبشكل اختياري، إال 
التأجيل  على  وافــق  الناس  من  الكثير  أن 
وتحمل الرسوم.. فهل سنشهد تمديدا آخر 

للقروض..؟؟
   **آخر السطر:

االثـــنـــيـــن الــمــقــبــل ٣ مـــايـــو ســيــصــادف 
مبادرة  وهــنــاك  للصحافة،  العالمي  الــيــوم 
جميلة من جمعية الصحفيين البحرينية 
لالحتفاء بهذه المناسبة.. ونأمل أن نشهد 
الــكــثــيــر مــن الـــمـــبـــادرات الــتــي تــؤكــد حرية 
الصحافة المسئولة في مملكة البحرين. 

malmahmeed7@gmail.com
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التوالي  على  الثالثة  للسنة 
واصلت جامعة العلوم التطبيقية 
تـــقـــدمـــهـــا فــــي تــصــنــيــف الــتــايــمــز 
الــعــالــمــي فـــي الــتــأثــيــر وتــحــقــيــق 
أهـــــــــداف الـــتـــنـــمـــيـــة الـــمـــســـتـــدامـــة 
 Times Higher Education)
Impact Rankings)، لتصبح 
أفـــــضـــــل جــــامــــعــــة خـــــاصـــــة عــلــى 
مــســتــوى الــبــحــريــن فـــي مــؤشــرات 
الــعــمــل الـــالئـــق ونــمــو االقــتــصــاد، 
والــــســــالم والــــعــــدل والـــمـــؤســـســـات 
القوية، والمساواة بين الجنسين، 
بــــاإلضــــافــــة إلــــــى الــــقــــضــــاء عــلــى 
الــفــقــر، والــتــعــلــيــم الــجــيــد، حيث 
تــشــيــر هـــذه الــمــؤشــرات إلـــى تــبــّوء 
متقدمة  علمية  مــراكــز  الجامعة 
عــلــى مــســتــوى جــامــعــات الــعــالــم، 
األمر الذي يعكس قدرة الجامعة 
المحلي  الحيز  فــي  التأثير  على 
والــعــالــمــي اســـتـــنـــاًدا إلــــى أهــــداف 
الــتــنــمــيــة الـــمـــســـتـــدامـــة الــتــابــعــة 

لألمم المتحدة.
وشاركت الجامعة في تصنيف 
هذا العام بسبعة مؤشرات حققت 
خـــاللـــهـــا نـــتـــائـــج مـــتـــقـــدمـــة عــلــى 
الـــمـــســـتـــوى الـــمـــحـــلـــي والـــعـــربـــي 
التعليم  مــؤشــر  فــفــي  والــعــالــمــي، 
المرتبة  الجامعة  حققت  الجيد 
تعليمية  بيئة  توفر  إذ   ،١٠١-٢٠٠
مــتــمــيــزة لــمــســاعــدة الــطــلــبــة على 
تـــحـــقـــيـــق أحــــالمــــهــــم وتــــزويــــدهــــم 
بــالــمــعــارف الــتــي تــســاعــدهــم على 
ســــهــــولــــة االنـــــــخـــــــراط فــــــي ســــوق 
الــعــمــل، كــذلــك األمــــر فـــي مــؤشــر 
الــعــمــل الـــالئـــق ونــمــو االقــتــصــاد، 

ومــؤشــر الــقــضــاء عــلــى الــفــقــر، إذ 
تـــقـــوم الــجــامــعــة بــتــطــويــر بعض 
االســتــراتــيــجــيــات لــتــعــزيــز تــكــافــؤ 
الـــفـــرص بــيــن الــطــلــبــة مـــن خــالل 
الــــمــــنــــح الــــــدراســــــيــــــة الـــــتـــــي يــتــم 
تقديمها سنوًيا عبر صندوق دعم 
الجامعة  مــن  كاستثمار  الــطــالــب 
البحريني،  الشباب  مستقبل  فــي 
أمــــــا فــــي مــــؤشــــر الــــمــــســــاواة بــيــن 
الجامعة  حصدت  فقد  الجنسين 
وكــــذلــــك   ،٣٠١-٤٠٠ الــــمــــرتــــبــــة 
األمـــر فــي مــؤشــر الــســالم والــعــدل 
والمؤسسات القوية، ما ساهم في 
من   ،٤٠١-٦٠٠ الــمــركــز  تحقيقها 
رشحت  جامعة   ١١١٥ أفضل  بين 
لـــهـــذا الــتــصــنــيــف عـــلـــى مــســتــوى 

العالم.
األستاذ  أكد  المناسبة  وبهذه 
الـــدكـــتـــور وهـــيـــب الـــخـــاجـــة رئــيــس 
تــحــقــيــق  أن  األمـــــــنـــــــاء  مـــجـــلـــس 
المتميز  الترتيب  لهذا  الجامعة 
عـــلـــى الـــمـــســـتـــوى الـــعـــالـــمـــي يـــدل 
ثقافة  تــعــزيــز  فـــي  نــجــاحــهــا  عــلــى 
بما  والمستدام،  الجماعي  العمل 
جامعي  تعليم  تــوفــيــر  فــي  يسهم 
أن  إلـــى  مــشــيــرًا  لطلبتها،  متميز 
الــجــامــعــة تــســعــى دائـــمـــا لــتــعــزيــز 
تحسين  عــبــر  الــعــالــمــيــة  مكانتها 
جـــــــودة مـــخـــرجـــاتـــهـــا الــتــعــلــيــمــيــة 
والـــبـــحـــثـــيـــة والــــخــــدمــــيــــة بــشــكــل 
يـــعـــزز مــــن ســمــعــتــهــا االكـــاديـــمـــيـــة 
والعربي  المحلي  المستوى  على 
إلــى  بالشكر  مــتــقــدمــًا  والــعــالــمــي، 
الـــقـــيـــادة الــحــكــيــمــة لــلــبــالد على 
العالي  التعليم  لمؤسسات  دعمها 

البحرينية.
مــــن جـــانـــبـــه أوضــــــح األســـتـــاذ 
تحقيق  أن  عـــواد  غــســان  الــدكــتــور 
الجامعة لهذا المركز المتميز في 
تصنيف التايمز الذي يعتبر أحد 
يظهر  العالمية  التصنيفات  أهــم 
الــــتــــزام الــجــامــعــة بـــدعـــم أهــــداف 
الــتــنــمــيــة الــمــســتــدامــة فـــي مــجــال 
الــتــعــلــيــم والــبــحــث الــعــلــمــي ونقل 
المعرفة، مشيرًا إلى أن التصنيف 
يــــقــــوم بـــحـــســـاب الــــمــــؤشــــرات مــن 
خالل المقارنات المتوازنة لثالثة 
من  البحث  وهي  واسعة،  مجاالت 
ومعرفة  حلول  عن  البحث  خــالل 
التنمية  بــأهــداف  تتعلق  جــديــدة 
خالل  من  والتواصل  المستدامة، 
الــعــمــل الــمــبــاشــر مـــع الــمــجــتــمــع 
واإلدارة  والــــعــــالــــمــــي،  الـــمـــحـــلـــي 
مــــن خـــــالل مـــســـؤولـــيـــة الــجــامــعــة 
فـــي تــعــزيــز مــبــدأ االســـتـــدامـــة في 
مشاركة  أن  إلى  مشيرًا  عملياتها، 
الجامعة في التصنيفات العالمية 
متقدمة  مــراتــب  على  وحصولها 
يعكسان حرص الجامعة وقيادتها 
الــمــمــارســات  أفــضــل  تطبيق  عــلــى 
والــمــعــايــيــر الــعــالــمــيــة فـــي مــجــال 
يعزز  الذي  األمر  العالي،  التعليم 
من مخرجاتها التعليمية لتتواءم 
ا  محلّيً العمل  سوق  متطلبات  مع 

ا. وع المّيً
خــــتــــامــــًا؛ هـــنـــأ نــــائــــب رئـــيـــس 
الجامعة للشؤون اإلدارية والمالية 
وخدمة المجتمع الدكتور محمد 
يــــوســــف أحــــمــــد رئــــيــــس مــجــلــس 
ورئيس  ناس  سمير  السيد  اإلدارة 

الدكتور  األســتــاذ  األمــنــاء  مجلس 
وهــيــب الــخــاجــة، وجــمــيــع أعــضــاء 
ورئيس  واألمناء،  اإلدارة  مجلسي 
غسان  الدكتور  األســتــاذ  الجامعة 
عواد بهذا اإلنجاز الذي يعد ثمرة 
االهـــتـــمـــام والـــرعـــايـــة والــمــتــابــعــة 
الــــحــــثــــيــــثــــة الــــــتــــــي يــــقــــدمــــونــــهــــا 
لــلــجــامــعــة، مــؤكــدا الــمــضــي قدما 
فــي مــواصــلــة الــعــمــل الــــذي يصل 
الجامعات  مصاف  إلى  بالجامعة 
المتميزة أكاديميا وبحثيا وريادًيا 
وصـــــوال إلــــى مــســتــويــات عــالــمــيــة 
اإلبــداع  دعــم  خــالل  مــن  متقدمة، 
تعليمية  تجربة  وتوفير  واالبتكار، 
مــتــمــيــزة لــلــطــلــبــة، وتــبــنــي بــحــوث 

منتجة للمعرفة.

أعـــلـــن الـــمـــهـــنـــدس بـــاســـم بــن 
يـــعـــقـــوب الـــحـــمـــر وزيــــــر اإلســـكـــان 
خالل  السكنية  التمويالت  حجم 
الربع األول من عام ٢٠٢١ إذ بلغت 
أكثر من ٨ ماليين دينار بحريني، 
مواطنًا،   ١٦٠ نحو  منها  استفاد 
وقــد أكــد أن هــذه الــخــدمــات تأتي 
لتنويع  الـــــــوزارة  خــطــة  إطــــار  فـــي 
الــخــيــارات أمــــام الــمــواطــنــيــن من 
خـــــالل تــســهــيــل الـــحـــصـــول عــلــى 
الـــتـــمـــويـــالت اإلســـكـــانـــيـــة لــتــوفــيــر 
الـــســـكـــن الــــمــــالئــــم، األمــــــر الــــذي 
صاحب  حضرة  رؤى  مع  يتماشى 
عيسى  بن  حمد  الملك  الجاللة 
المفدى  الــبــالد  عاهل  خليفة  آل 
بـــشـــأن اســـتـــدامـــة وتــســريــع وتــيــرة 
توفير السكن المالئم للمواطنين 
الـــمـــســـتـــحـــقـــيـــن، وبـــــمـــــا يــــواكــــب 
في  الــواردة  اإلسكانية  االلتزامات 

برنامج الحكومة.
وأوضــــــــح وزيـــــــر اإلســـــكـــــان أن 
تمويل  خــدمــة   ٦٥ قــدمــت  الــــوزارة 
ديــنــار،   ٣٫٤٣٨٫٠٠٠ بقيمة  شـــراء 

بقيمة  بـــنـــاء  تــمــويــل  خـــدمـــة   ٨٥
خدمات  و١٠  ديــنــار،   ٤٫٤٨٦٫٠٠٠
 ٨١٫٨٠٠ بــقــيــمــة  تــرمــيــم  تــمــويــل 
اإلســكــان  وزارة  أن  مـــؤكـــدًا  ديـــنـــار، 
تـــــهـــــدف إلـــــــى تــــطــــويــــر الـــحـــلـــول 
الـــتـــمـــويـــلـــيـــة واإلســــكــــانــــيــــة الــتــي 
تــؤمــن خـــيـــارات مــتــنــوعــة وفــوريــة 
المستفيد  البحريني  للمواطن 
مــــن الــــخــــدمــــات اإلســــكــــانــــيــــة، إذ 
نظام  وفق  التمويل  خدمات  تقوم 
يتعلق  فيما  وخــصــوًصــا  مبسط، 
بــعــمــلــيــة الـــســـداد الــمــيــســرة الــتــي 
تراعي دخل كل مواطن على حدة.
كما أوضح الحمر أن تمويلي 
يصل  الــلــذيــن  الــبــنــاء  أو  الـــشـــراء 
ألـــف   ٦٠ إلـــــى  األعــــلــــى  ســقــفــهــمــا 
دينار يقومان بمنزلة االستحقاق 
السكني، أما برنامج «مزايا» الذي 
يقوم بمنزلة االستحقاق السكني 
كـــــذلـــــك فــــهــــو خـــــدمـــــة إســـكـــانـــيـــة 
الذي  الدعم  في  تتمثل  منفصلة 
تقدمه الوزارة عن طريق الحصول 
على تمويل مصرفي يصل إلى ٨١ 

الطلب  مقدم  ويسدد  دينار،  ألــف 
الــشــهــري،  دخـــلـــه  مـــن  فــقــط   ٪٢٥
وتلتزم الحكومة من خالل الوزارة 
الحكومي  المالي  الدعم  بتوفير 
المتبقية  الــقــيــمــة  يــغــطــي  الــــذي 
البنك  لـــدى  الــشــهــريــة  لــألقــســاط 

المشارك. 
وبالنسبة إلى خدمة الترميم 
يعقوب  بن  باسم  المهندس  أشــار 
هــي  الــــخــــدمــــة  هــــــذه  أن  الـــحـــمـــر 
إضــافــيــة لــالســتــحــقــاق الــســكــنــي، 
ويـــمـــكـــن الــــحــــصــــول عـــلـــى أعـــلـــى 

ســقــف مــالــي يــصــل إلـــى ٢٠ ألــف 
دينار. كما أنه يمكن التقدم لهذه 
الخدمات التمويلية عبر المنصة 

التي  اإلسكان  لــوزارة  اإللكترونية 
تـــتـــضـــمـــن جـــمـــيـــع االشــــتــــراطــــات 

والمعايير للمنتفعين.
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والشؤون  العدل  وزارة  أعلنت 
إطار  في  أنه  واألوقاف  اإلسالمية 
عــمــلــيــة تــتــبــع الـــحـــاالت الــقــائــمــة 
لـــفـــيـــروس كــــورونــــا ومــخــالــطــيــهــم 

الوطني  الــفــريــق  بــهــا  الــتــي يــقــوم 
الـــطـــبـــي حـــــرًصـــــا عـــلـــى الــصــحــة 
الــــــعــــــامــــــة وســـــــالمـــــــة الــــجــــمــــيــــع، 
فــقــد تــبــّيــن مــخــالــفــة مــســجــدْيــن 

الصحية  االحــتــرازيــة  لــإلجــراءات 
الـــمـــقـــررة حــيــث ســمــح الــقــائــمــون 
عــلــيــهــا بــــدخــــول مــصــلــيــيــن غــيــر 
بينهم  مــن  أن  واتــضــح  مطعمين 

حـــــاالت قــائــمــة لــفــيــروس كـــورونـــا 
يــــتــــوجــــب عـــلـــيـــهـــا الـــــعـــــزل وعـــــدم 

مخالطة اآلخرين.
القائمين  تراخي  إلى  ونظرًا 
تنفيذ  فـــي  الــمــســاجــد  هـــذه  عــلــى 
اإلجــــــراءات االحـــتـــرازيـــة وخــاصــة 
الــــمــــتــــعــــلــــقــــة بــــفــــحــــص شـــــهـــــادة 
الــتــطــعــيــم عـــنـــد الـــــدخـــــول، فــقــد 
مع  التنسيق  بــعــد  الـــــوزارة  قـــررت 
للتصدي  الطبي  الوطني  الفريق 
مسجدْين  غلق  كــورونــا  لــفــيــروس 
أحدهما في المحافظة الجنوبية 
الشمالية  المحافظة  في  واآلخــر 
بشكل مــؤقــت لــمــدة أســبــوع واحــد 
من  المعنية  الفرق  تتمكن  حتى 
تتبع مدى انتشار العدوى والقيام 
بعملية تتبع المخالطين، وكذلك 
والتأكد  التعقيم  بعملية  القيام 
االحترازية  اإلجــراءات  اتخاذ  من 
بــشــكــل صــحــيــح ووضــعــهــا مــوضــع 

التنفيذ.
والشؤون  العدل  وزارة  وتهيب 
بالجميع  واألوقــــــاف  اإلســالمــيــة 
وخاصة القائمين على المساجد 
بــتــحــمــل الـــمـــســـؤولـــيـــة الــديــنــيــة 
والـــوطـــنـــيـــة مــــن خـــــالل االلــــتــــزام 
الــــتــــام بــــاالشــــتــــراطــــات الــصــحــيــة 
حفاظا  االحــتــرازيــة  واإلجـــــراءات 
عــلــى ســالمــة صــحــة الــمــواطــنــيــن 
والـــمـــقـــيـــمـــيـــن، حـــيـــث اتـــضـــح مــن 
عــمــلــيــة رصــــــد وتـــتـــبـــع الــــحــــاالت 
القائمة أن التراخي في عدم اتباع 
تسبب  قد  االحترازية  اإلجـــراءات 
من  عــدد  بين  العدوى  انتشار  في 
اتخاذ  إلى  أدى  ما  وهو  المصلين 
على  حفاظًا  المقررة  اإلجـــراءات 
صـــحـــة وســــالمــــة الــمــصــلــيــن مــن 
الــمــواطــنــيــن والــمــقــيــمــيــن وحــتــى 
الشعائر  أداء  من  الجميع  يتمكن 
عــلــى  خـــطـــر  دون  مـــــن  الـــديـــنـــيـــة 

النفس أو الغير.
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رغــــم أنــــي مـــن مـــوالـــيـــد فـــريـــق «فـــريـــج» 
الـــفـــاضـــل بــالــمــنــامــة فـــإنـــنـــي عـــنـــدمـــا كــنــت 
أتحدث مع أهالي المحرق كانوا يعتبرونني 
كل  تجاه  مشاعري  هــي  هكذا  أبنائها،  مــن 
متحيز  فــأنــا  الــغــالــيــة،  مملكتنا  مـــن  شــبــر 

للبحرين كلها.
والشاعر  اإلعالمي  بــدأ  العبارات  بهذه 
حـــســـن كــــمــــال حـــديـــثـــه مـــعـــنـــا، مــــؤكــــدا أن 
الجغرافية  مساحتها  صغر  على  البحرين 
كانت ومازالت حضنا يجمع أبناءها من كل 
جمعت  بل  والطوائف،  واألطياف  الديانات 
أيضا مختلف األجناس باختالف مشاربهم 
وعــقــائــدهــم، ووفـــــرت لــلــجــمــيــع الــســعــة في 
الــعــيــش والــحــريــة فــي االعــتــقــاد ومــمــارســة 

الشعائر.
حــســن كـــمـــال صـــاحـــب الـــصـــوت األثــيــر 
تـــحـــدث مــــع «أخــــبــــار الـــخـــلـــيـــج» قــــائــــال: أنـــا 
الصغر  ومــنــذ   .١٩٤٢ سبتمبر  مــوالــيــد  مــن 
االبــتــدائــيــة  الــشــرقــيــة  بــالــمــدرســة  التحقت 
لــلــبــنــيــن الـــتـــي كـــانـــت بــالــقــرب مـــن الــبــيــت، 
والـــتـــي كـــانـــت تــقــع خــلــف مـــأتـــم الــعــريــض 
ومـــأتـــم بـــن رجــــب، قــضــيــت فـــي صــفــوفــهــا ٦ 
سنوات   ٤ والثانية،  األولى  «الروضة  سنوات 

ابتدائية».
وفي حي الفاضل كان يوجد تنوع فريد 
مـــن مــخــتــلــف الـــديـــانـــات حــيــث كـــان يقطن 
وتكونت  معروفة  يهودية  عــوائــل  الحي  فــي 
نلعب  صــغــارا  كنا  وقــد  معهم،  لــي  صــداقــات 
مــعــا جــمــيــعــا، وأتـــذكـــر مــنــهــم هـــــارون ودواد 

صالح ودينا وايلي خضوري.
وفــــــــي الـــــصـــــف الـــــثـــــالـــــث االبـــــتـــــدائـــــي 
ميمن  عائلة  مــن  أفـــراد  بالمدرسة  التحق 
الــبــاكــســتــانــيــة الـــذيـــن اتــســمــوا بــالــمــعــامــلــة 

اللطيفة مع الجميع.
وطوال سنوات عمري كانت لي صداقات 

مـــمـــتـــدة مــــع الــبــحــريــنــيــيــن مــــن األصـــــول 
العجمية، ولم نكن نسمع عن أي فارق بين 
مذهب وآخر سني أو شيعي، وهو ما تربينا 

عليه في البحرين.
إلى  لالستماع  المآتم  إلــى  نذهب  «كنا 
الخطباء الذين كانوا يأتون من العراق، بل 
ونحفظ القصص والروايات التي يذكرونها 
في خطبهم، ألننا لم نكن نشعر بأي تفرقة 
الفاضل  «حــي  قائال:  كمال  ويتابع  بيننا». 
كـــان حــيــا جــامــعــا لــكــل أنــــواع الــبــشــر لكونه 
يستقبل  كــان  حيث  الــســوق،  مــن  قريبا  كــان 
يسكنون  كــانــوا  الــذيــن  والكويت  نجد  تجار 
في المنامة، وأصبحت بيوتهم من معالمها 
والسحيمي  الــزامــل  وبيت  القصيبي  كبيت 

والتميمي».

وفــــي الـــحـــي أيـــضـــا كــــان هـــنـــاك الــهــنــود 
عائلة  أنسى  أن  يمكن  وال  والباكستانيون، 
عــلــي بــخــش الــبــاكــســتــانــيــة والـــــذي اســتــقــر 

أحفاده في البحرين.
المدارس كانت أهلية سواء في المنامة 
أو الـــمـــحـــرق، وكــــانــــت تـــضـــم جــمــيــع أبـــنـــاء 
البحرين حيث لم تكن هناك مدارس معينة 
الخليط  وهـــذا  خــاصــة،  فــئــات  أو  لطبقات 
المتنوع انعكس على األجواء الجامعة بين 
أيدي  على  التعلم  بفضل  المجتمع،  أفــراد 
أو  البحرين  مــن  ســـواء  محترمين  أســاتــذة 
أو  لبنان  أو  الــعــراق  أو  مصر  مــن  الــوافــدون 

سوريا أو فلسطين.
وانــتــقــل لــلــحــديــث عـــن فــتــرة الــتــحــاقــه 
بــالــعــمــل اإلذاعــــــي قـــائـــال: بــعــد أن أتــمــمــت 
الــتــعــلــيــم الـــثـــانـــوي بـــمـــدرســـة الــقــضــيــبــيــة 
الــتــحــقــت بــالــعــمــل فــــي إذاعـــــــة الــبــحــريــن، 
كل  ليشمل  الــصــداقــات  نــطــاق  اتــســع  وهــنــا 
الجنسيات بحكم التعامل معهم في الحياة 
العملية، سواء من العراقيين أو المصريين.
وعن أسباب تميز البحرين في التعايش 
وقبول اآلخر، يؤكد الشاعر حسن كمال أن 
وتكافال  تعاونا  هناك  بــأن  تتميز  البحرين 
بين المواطنين والمقيمين على أرضها من 
العالقات  تحكم  صفة  وهي  الجنسيات،  كل 

اإلنسانية بيننا.
أفــراد  بين  متبادلة  ثقة  أيــضــا  وهــنــاك 
يتعاملون  اللؤلؤ  تجار  نرى  كنا  المجتمع، 
تحكم  أوراق  أو  شــهــود  دون  مــن  الهنود  مــع 

هذه العالقات.
واخــتــتــم الــشــاعــر حــســن كــمــال حديثه 
قائال: البحرين لها خصوصية بأن الجميع 
عليه،  تربينا  ما  وهو  ببساطة  يتعارف  كان 
بعد  جيال  األجــيــال  تتناقله  مــوروثــا  وبـــات 

جيل.

نصيحة رمضانية:

األمراض  احد  يعاني  شخص  من  مجتمعنا  في  بيت  يخلو  ال 
أو  الدهون  ارتفاع  أو  السكري  أو  الــدم  ضغط  ارتفاع  مثل  المزمنة 
عوامل  أحــد  أو  وغيرها  الدرقية  الــغــدة  أمـــراض  أو  القلب  أمـــراض 
الــخــطــورة الــمــؤديــة لــهــا ســــواء كــانــت ســلــوكــيــة مــثــل عـــدم مــمــارســة 
أو  المعتدل  الصحي  األكل  تناول  عدم  أو  اليومي  البدني  النشاط 
التدخين، أو كانت عوامل بيولوجية مثل ارتفاع معدل ضغط الدم 
أو معدل السكر بالدم، وهي مرحلة ما قبل السكري وغيرها، وننصح 

بمركزهم  طبيبهم  بــمــراجــعــة  أصــحــابــهــا 
لالستشارة  الخاصة  عيادتهم  أو  الصحي 
بــــشــــأن إمـــكـــانـــيـــة الــــصــــوم طـــبـــًيـــا بــحــســب 
الـــحـــالـــة الـــصـــحـــيـــة وعـــمـــل الـــفـــحـــوصـــات 
األدويــة  جميع  توافر  من  والتأكد  الالزمة 
حلول  مع  أخذها  ومواعيد  بهم  الخاصة 
شهر رمــضــان الــمــبــارك. وفــي زمــن كــورونــا 
تفشي  لمنع  بعد  عن  أصبحت  االستشارة 
من  فأصبح  المجتمع  في  كورونا  فيروس 
طبية  اســتــشــارة  أو  مــزمــنــة  أمــــراض  لــديــه 

وأما  مسبق،  موعد  بأخذ  وذلــك  الهاتف  عبر  طبيبه  مع  يتواصل 
شخصًيا  الطبيب  بمراجعة  وينصح  تؤجل  فال  الطارئة  الــحــاالت 
ألخذ العالج المناسب مع اتباع اإلجراءات االحترازية داخل المركز 
 ٢٠ عن  تقل  ال  لمدة  والصابون  بالماء  اليدين  غسل  من  الصحي 
الــتــبــاعــد االجــتــمــاعــي، إلـــى جــانــب الــحــرص على  ثــانــيــة، وتحقيق 
األطفال  اصطحاب  وعــدم  العطاس،  أو  السعال  عند  الفم  تغطية 

إلى المركز إال للضرورة العالجية.
في حال استقرار الحالة الصحية للمريض وتمكنه من الصيام 
يجب عليه معرفة مواعيد أخذ األدوية، فعلى سبيل المثال إذا كانت 
الوجبات  إحدى  بعد  يأخذها  فإنه  واحدة  جرعة  من  مكونة  أدويته 
جرعتين  كانت  إذا  وكذلك  طبيبه،  نصيحة  حسب  الصوم  شهر  في 
أو ثالث جرعات، أما إذا كانت األدوية العالجية أكثر من ٣ جرعات 
هذه  فــي  فإنه  الــجــرعــات  عــدد  بتقليل  تسمح  ال  الصحية  وحالته 
الحالة يفطر حتى ال تزيد الحالة الصحية سوًءا إذ يؤثم المريض 
إذا صام وحالته الصحية غير مستقرة بحسب شيوخ الدين الذين 

تمت استضافتهم في جمعية أصدقاء الصحة قبل شهر رمضان.. 
الــمــعــدة  إلــــى  ويــصــل  الــبــلــعــوم  عــبــر  يــدخــل  دواء  أي  أن  وأضــــافــــوا 
وإبــر  والــوريــد  بالعضل  الــدوائــيــة  العالجية  اإلبــر  أمــا  مفطر،  فإنه 
التطعيمات وابر فحص السكر بالدم فإنها ال تفطر.. والمحاليل 
المغذية التي تحتوي على الجلوكوز والماء والملح مفطرة حيث 

إن الجسم ال يحتاج إليها إال في حال عدم استقرار الحالة 
الــصــحــيــة.. ويــجــب أن يــفــطــر الــصــائــم لــتــلــقــي الــعــالج 

المناسب. وبخاخات مرض الربو 
الصدرية  األمــــراض  احــد  -وهـــو 
استخدمت  مــا  إذا  التنفسية- 
بــطــريــقــة صــحــيــحــة فـــإنـــهـــا ال 

تفطر.
وخـــتـــاًمـــا نــنــصــح الــجــمــيــع 
بــــاالســــتــــمــــرار بــــاتــــبــــاع جــمــيــع 

اإلجراءات االحترازية وال سيما 
وننصح  رمــضــان،  شــهــر  فــي  اآلن 
جميع مرضى األمراض المزمنة 

والـــذيـــن حــالــتــهــم الــصــحــيــة مــســتــقــرة وال يــعــانــون من 
أنواع  جميع  بأخذ  والشديدة  المفرطة  الحساسية 

المزمنة  ألمــراضــهــم  المخصصة  الــلــقــاحــات 
المتوافر  كــورونــا  تطعيم  إلــى  بــاإلضــافــة 

ومــركــز  الصحية  الــمــراكــز  جميع  فــي 
الفحص الوطني بأرض المعارض 

بمملكة البحرين حتى نصل إلى 
المجتمعية  المناعة  مرحلة 
لــــــلــــــوقــــــايــــــة مــــــــن اإلصـــــــابـــــــة 

والتقليل  كــورونــا  بفيروس 
وتقليل  مضاعفاته  مــن 

نــــســــب الــــــدخــــــول إلــــى 
لتلقي  المستشفى 

الــــــــعــــــــالج ومــــنــــع 
الــــــــوفــــــــيــــــــات 

واحة التعايش 

zÉfhQƒc øeR »a ΩÉ«°üdGh áæeõªdG ¢VGôeC’G{

 تقديم:  فاطمة علي

 تقديم:  فاضل منسي

إشراف وإعداد:  أحمد عبدالحميد
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ا�عالمي 
والشاعر

 حسن كمال:

 وسحر لم يصوره اخليال      صفاء قد صفت منه الليالي..لقد تهنا بحسنك يا «أوال»      أأنت السحر أم أنت اجلمال.. 
الشاعر محمد بن أحمد آل خليفة رحمه ا� 

øjôëÑdG »a óé°ùe ΩóbCG ..¢ù«ªîdG óé°ùe
في سنة ٦٩٢م، ُبني مسجد الخميس كواحد من 
هذا  انــفــرد  وقــد  الــعــربــي،  العالم  فــي  المساجد  أقـــدم 
المعلم اإلسالمي بمنارتيه التوأمتين ما جعله الفًتا 
إلى  المسجد  أســاســات  بعض  تعود  العابرين،  ألنظار 
القرنين  فــي  ترميمه  ُأعــيــد  كما  عشر  الــحــادي  الــقــرن 

الرابع عشر والخامس عشر إذ شّيدت المنارتان.
تكمن أهمية الموقع األثري في تواجده في 
كانت  والتي  البالد،  في  تاريخية  منطقة 
واالقتصاد  للتجارة  أساسًيا  «عنصًرا 

في البحرين في تلك الحقبة».
الزمن  عبر  المسجد  وتطور 
المجتمع،  احــتــيــاجــات  لــيــلــبــي 
ويتميز شكله العام بالبساطة، 
يـــركـــزون  األشــــخــــاص  كــــان  إذ 
عـــلـــى كــــونــــه مـــريـــًحـــا وقــــابــــًال 

لالستخدام.
ومـــــــن الــــعــــنــــاصــــر األســــاســــيــــة 
الموقع  في  موجودة  تــزال  ال  التي 
آثــــار الــعــيــن الــتــي كــانــت ُتــســتــخــدم 

للوضوء.
وتعود تسمية المسجد إلى سوق الخميس التي كانت 
ُتقام في موقع المسجد، نظًرا إلى ارتباط الحركة التجارية 
االجتماعي  الفضاء  ُتعتبر  المساجد  كانت  إذ  بالمساجد، 
األول، وليس من ناحية دينية فقط. وُيشار إلى المسجد 
التوأم،  منارتيه  إلى  نسبة  المنارتين  مسجد  باسم  أيًضا 
إذ  قديًما،  البحرين  لــزوار  جــذب  عنصر  كانتا  والمنارتان 
استطاع األشخاص التعرف إلى هذا المعلم من الشاطئ، 

عندما كان البحر أكثر قرًبا من موقع المسجد.
أهــم  مــن  بالمسجد  المحيطة  الــقــبــور  شــواهــد  وُتــعــد 
عــنــاصــر الــمــوقــع األثـــــري، وهـــي تــتــزيــن بــنــقــوش إسالمية 
الذين  والخطاطين  األفـــراد،  اسماء  إلــى  التعرف  أتاحت 

قاموا بالعمل عليها.
مشروع  واآلثــــار  للثقافة  البحرين  هيئة  واستكملت 
الــوزارة  دّشنت  وقــد  ٢٠١٤م  يوليو   ٢٥ في  المسجد  إضــاءة 
اإلنسانّي،  الــّتــراث  لهذا  جديدة  بصرّية  صــورًة  خالله  من 
وقد اهتّمت اإلضاءة برصِد معالم مسجد الخميس كاّفًة 

والمحيط الخارجّي المباشر له. 

إعداد: د. كوثر العيد 
 áeÉ©dG áë°üdG ájQÉ°ûà°SG

záë°üdG AÉbó°UCG{ á«©ªL á°ù«FQ

مساجدنا:

تتميز مملكة البحرين بالمحافظة على الطرز المعمارية التراثية للعديد 
وهناك  سنة،   ١٠٠ من  أكثر  إلى  بعضها  يمتد  والتي  القديمة  مساجدها  من 
شكلها  استعادة  خــالل  مــن  المساجد  لهذه  الــخــاص  الــرونــق  على  محافظة 

األصلي مع إضافات حديثة تتناسب مع متطلبات االستخدام الحالي.
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أعلن وزير العدل والشؤون اإلسالمية 
واألوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة 
عــن اســتــحــداث مــزايــا جــديــدة للخدمات 
العدالة،  قطاع  في  المقدمة  اإللكترونية 
وذلـــــــك بـــالـــعـــمـــل الـــمـــشـــتـــرك مــــع هــيــئــة 
في  اإللكترونية،  والحكومة  المعلومات 
التحول  تطوير  مــشــروعــات  تنفيذ  إطـــار 
اإللـــــكـــــتـــــرونـــــي الـــمـــرتـــبـــطـــة بــــــإجــــــراءات 

المحاكم.
هـــذه  أبـــــــرز  أن  الـــــعـــــدل  وزيـــــــر  وقـــــــال 
خالل  مــن  تفعيلها  تــم  الــتــي  التعديالت 

السماح  فــي  تتمثل  اإللــكــتــرونــي  الــنــظــام 
بـــإضـــافـــة عـــنـــاويـــن األطــــــــراف (الـــمـــدعـــي 
البحرين  مملكة  خــارج  عليه)  والمدعى 
في خدمة رفع الدعوى وإرسال اإلعالنات 
أو  اإللــكــتــرونــيــة  بــالــوســائــل  ســــواء  عليها 
أن  العدل  وزيــر  وذكــر  البريدية،  الرسائل 
تضمينها  تــم  الــتــي  المهمة  الــمــزايــا  مــن 
الخدمات االلكترونية هو إمكانية التأكد 
مـــن صــحــة الـــعـــنـــوان الـــُمـــدخـــل مـــن قبل 
المدعي أثناء رفع الدعاوى إذا كان داخل 

المملكة.

توسيع  إلى  كذلك  العدل  وزير  وأشار 
المحاكم  أمــام  المقدمة  الطلبات  نطاق 
عبر السماح بتقديم الطلبات من أطراف 
خـــارج الــدعــوى مثل االعــتــراض الــخــارج 
عـــن الــخــصــومــة والـــتـــدخـــل االنــضــمــامــي 
الجديدة  اإلضافات  أن  وذكر  والهجومي، 
خدمة  في  المرفقات  حجم  زيــادة  شملت 
وتقديم  الطلبات  وتقديم  الــدعــاوى  رفــع 
المذكرات إلى ٥ ميجابايت، بعد أن كانت 
زيــادة  في  سيسهم  ما  وهــو  ميجابايت،   ٢
عدد  واستيعاب  المقدمة  الخدمة  كفاءة 

كبير من المرفقات في الدعوى الواحدة، 
كما توفر الوزارة على موقعها اإللكتروني 

برنامجا خاصا لضغط الملفات.
وفــي هــذا اإلطـــار أعـــرب وزيـــر العدل 
عــــن بــــالــــغ الـــشـــكـــر والـــتـــقـــديـــر لــلــقــضــاة 
التطوير  عملية  في  لدورهم  والمحامين 
الــمــســتــمــر لــلــخــدمــات اإللــكــتــرونــيــة من 
وآراء  مقترحات  مــن  يقدمونه  مــا  خــالل 
قيمة، ذاكًرا أن العديد من هذه التعديالت 
والمزايا ترجع لمالحظات وأفكار مقدمة 

من القضاة والمحامين.
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وزعم اعضاء الجمعية ارتكاب 
مخالفات  الجمعية  ادارة  مجلس 
مالية وادارية متعددة تتناقض مع 
احكام قانون الجمعيات التعاونية 
والـــنـــظـــام األســــاســــي لــلــجــمــعــيــة، 
وطلبوا من كل من مجلس اإلدارة 
ومن وزارة العمل إدارة المنظمات 
االهــلــيــة ومـــن مــدقــق الــحــســابــات 
بــصــفــتــه عــقــد جــمــعــيــة عــمــومــيــة 
لــلــنــظــر فــــي مـــخـــالـــفـــات مــجــلــس 
يستجيبوا،  لــم  انــهــم  اال  اإلدارة 
فرفعوا دعواهم طلبوا فيها إحالة 
الـــــدعـــــوى الـــــى خــبــيــر مــحــاســبــي 
أوراق  على  االطــالع  مهمته  تكون 
المنسوبة  والمخالفات  الــدعــوى 
ســائــر  وإلــــى  اإلدارة  مــجــلــس  الـــى 
الــــمــــخــــالــــفــــات األخـــــــــــرى لـــبـــيـــان 
الــمــخــالــفــات الـــتـــي تـــم ارتــكــابــهــا 
الجمعيات  لــقــانــون  بــالــمــخــالــفــة 
الــتــعــاونــيــة فـــي هــــذا الــخــصــوص 

وتــصــفــيــة جـــوانـــب الــغــمــوض في 
التي  التعاقدات  خاصة  الــدعــوى 
تـــــم إجــــــراؤهــــــا بــــاســــم الــجــمــعــيــة 
والـــــحـــــكـــــم بـــــبـــــطـــــالن تــــصــــرفــــات 
وإلــزام  إدارتها  ومجلس  الجمعية 
جمعية  الــــى  بـــالـــدعـــوة  األخــــيــــرة 
عــــامــــة غـــيـــر عـــــاديـــــة بـــعـــد ثـــبـــوت 
الــمــخــالــفــات وبــطــالن الــتــعــاقــدات 
تـــوطـــئـــة لــــعــــزل أعــــضــــاء مــجــلــس 

االدارة للمخالفات المذكورة. 
وقالت المحكمة في حيثيات 
الــجــمــعــيــات  قــــانــــون  أن  الـــحـــكـــم 
الــــتــــعــــاونــــيــــة قــــــــرر نــــوعــــيــــن مــن 
الــــرقــــابــــة عـــلـــى أعـــــمـــــال مــجــلــس 
أولهما  التعاونية  الجمعية  إدارة 
اختص  والــتــي  الداخلية  الرقابة 
بــهــا الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة وفــقــا 
لنص المادة ٣٧ من ذلك القانون 
الميزانية  في  النظر  تتولى  حيث 
والتصديق  للجمعية  العمومية 

عــلــى الــحــســابــات الــســنــويــة وعلى 
ومــدقــق  اإلدارة،  مــجــلــس  تـــــقــاريــر 
الــــــحــــــســــــابــــــات، والــــمــــفـــــــــتــــشــــيــــن، 
اإلدارة  مجلس  أعضاء  وانـتـخاب 
الجدد، وامعانا لتلك الرقابة فقد 
يتضمن  ان  المادة  تلك  اشترطت 
المعروض  اإلدارة  مجلس  تـقرير 
بيانا  الــعــمــومــيــة  الــجــمــعــيــة  عــلــى 
بــمــشــروعــات الــجــمــعــيــة الــحــالــيــة 
مركزها  فيه  يحدد  والمستـقبلية 
الــــمــــالــــي ومــــــا يـــــــراه مـــــن خــطــط 
الجهة  مالحظات  شامال  بشأنها، 
يعرض  والتي  المختصة  االداريــة 
عــلــيــهــا الـــتـــقـــريـــر الـــمـــذكـــور قــبــل 
موعد االجتماع بشهر على األقل 
وخــــاصــــة الـــتـــي يـــرفـــض مــجــلــس 
االدارة او مدقق الحسابات االخذ 

بأي منها. 
الــثــانــي  الـــنـــوع  أن  وأضـــافـــت   
هــــو الــــرقــــابــــة الـــخـــارجـــيـــة حــيــث 

انــــــــــــــاط قـــــــــانـــــــــون الــــجــــمــــعــــيــــات 
الـــــتـــــعـــــاونـــــيـــــة بـــــــــــــــــوزارة الــــعــــمــــل 
باعتبارها  االجتماعية  والشئون 
ـــــة  ـــــة الــمــخــتــصـــ ــــــ الـــجـــهـــة اإلداريــــــ
للجمعيات التعاونية،  بالنسبة 
والمشتركة، واالتحادات التعاونية 
الـــرقـــابـــة عــلــى تــلــك الــجــمــعــيــات 
وخولها سلطة التفتيش وفحص 
وحساباتها  ومستـنداتها  دفاترها 
وجرد خزائنها ومخازنها واعتماد 
مــــيــــزانــــيــــتــــهــــا، وفـــــحـــــص أعــــمــــال 
الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة ومــجــلــس 
اإلدارة، ومنح وزير العمل إلغاء أي 
العمومية  الجمعية  تصدره  قــرار 
مخالفا  يكون  اإلدارة  مجلس  أو 
القرارات  أو  القانون  هذا  ألحكام 
الـــوزاريـــة الــمــنــفــذة لــه أو الــنــظــام 
األســـــاســـــي لــلــجــمــعــيــة وقــــــــرارات 
الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة، وفــــي ذات 
الوقت أعطى الحق للجمعية ذات 
اإللغاء  قــرار  في  تطعن  أن  الشأن 
المدنية  الكبرى  المحكمة  أمـــام 
خــــــالل خـــمـــســـة عـــشـــر يــــومــــا مــن 

إبالغها بهذا القرار.
وتبين للمحكمة رصد الوزارة 
لــتــلــك الــمــخــالــفــات الــتــي اثــارهــا 
مجلس  امــهــلــت  حــيــث  الــمــدعــون 
وتعديل  بتصحيح  الجمعية  إدارة 
األوضــــــــاع الـــقـــانـــونـــيـــة والــمــالــيــة 
لــلــمــخــالــفــات والـــمـــالحـــظـــات مع 
خالل  الــوزارة  على  بالرد  الزامهم 
الجمعية  نــفــذتــه  مـــا  وهــــو  شــهــر، 

وقـــدمـــت ردهـــــا بــمــا يــفــيــد اتــخــاذ 
اإلجراءات التنفيذية لمالحظات 
الـــوزارة، ومــن ثم فإنه كــان يتعين 
على المدعين سلوك تلك الطرق 
اإلدارة  مــجــلــس  ان  رأوا  مــــا  إذا 
لــم يــبــادر الـــى إزالــــة الــمــخــالــفــات 
قد  كــان  اذا  مــا  او  اليه  المنسوبة 
ومن  أخرى،  مخالفات  أي  اقترف 
ثــم تــأتــي رقــابــة الــقــضــاء عــلــى ما 
باعتبارها  العمل  وزارة  من  يصدر 
الــجــهــة اإلداريـــــــة الــمــخــتــصــة من 

قرارات إدارية بهذا الشأن. 
وعن طلب إلزام مجلس إدارة 
جمعية  الــــى  الــــدعــــوة  الــجــمــعــيــة 
المحكمة  أكدت  عادية  غير  عامة 
ان القانون حدد من لهم الحق في 
العمومية  الجمعية  انعقاد  طلب 
والمدقق  الجمعية  ادارة  مجلس 
الــحــســابــات، وقـــد خــلــت مـــن ثمة 
الحق،  ذلك  باستعمال  لهم  إلزام 
ال سيما وان المدعين باعتبارهم 
اعــــضــــاء بــالــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة 
يملكون الحق إذا ما حصلوا على 
اصــوات  مــن  المنصوص  النصاب 
حضور  حق  لهم  الذين  األعــضــاء 
الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة فـــي طلب 
عادية  غير  عمومية  جمعية  عقد 
فلهذه األسباب حكمت المحكمة: 
وألزمت  بالنسبة  الدعوى  برفض 
ومبلغ  بــالــمــصــروفــات  الــمــدعــيــن 
وقدره عشرون دينارا مقابل اتعاب 

المحاماة. 
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شهر  خــــالل  لــلــمــرور  الــعــامــة  اإلدارة  تــحــرص 
رمضان الكريم على توعية السائقين ومستخدمي 
الــطــريــق بـــضـــرورة االلــــتــــزام بــاألنــظــمــة والــقــواعــد 
الـــمـــروريـــة فـــي الــطــريــق مـــن خــــالل عــــدم تــعــريــض 
أنــفــســهــم واآلخــــريــــن لــخــطــر الــــحــــوادث الـــمـــروريـــة، 
وذلك بتفادي ارتكاب السلوكيات الخاطئة التي قد 

يرتكبها بعض السواق، لذا يجب االلتزام بـــ:
عــدم تــجــاوز الــســرعــة الــمــقــررة لــلــشــارع خاصة 
الضوئية  اإلشارة  تجاوز  عدم  اإلفطار -  موعد  قبل 
الـــحـــمـــراء- االنـــتـــبـــاه لــحــركــة االطــــفــــال والــمــشــاة 
خـــصـــوصـــا فــــي الـــمـــنـــاطـــق الــســكــنــيــة والـــتـــجـــاريـــة- 
الــــحــــرص عـــلـــى الـــــوقـــــوف الـــصـــحـــيـــح فــــي مـــواقـــف 
الــــســــيــــارات الــمــخــصــصــة وعــــــدم عـــرقـــلـــة الــحــركــة 
المحالت  وقــرب  األســـواق  عند  خصوصا  المرورية 

التجارية ودور العبادة.
 كما ننصح السائقين عند االحساس بالتعب او 
االرهاق او النعاس وعدم القدرة على قيادة المركبة 
وحــيــاة  حياتهم  تــعــريــض  وعـــدم  الــمــســاعــدة  بطلب 
االنتباه  يجب  الجميع  ولسالمة  للخطر،  اآلخرين 
الكامل خالل قيادة المركبة وعدم استخدام الهاتف 

النقال وترك مسافة األمان بين المركبات. 
وفــــي إطــــار الـــحـــرص عــلــى ســالمــة الــســائــقــيــن 

إتباع  بضرورة  التنويه  وجب  الطريق،  ومستخدمي 
اإلرشادات واإلجراءات الالزمة:

االتصال  يجب  مـــروري  لــحــادث  التعرض  عند 
كان  وإذا   ،١٩٩ الرقم  على  الــمــرور  بشرطة  مباشرة 
المرورية  الحركة  عرقلة  ولتفادي  بسيطا  الحادث 
يجب القيام بتحريك المركبات المتضررة ووضعها 
سائقي  أمــام  الطريق  إلفساح  وذلــك  آمن  مكان  في 
المسار،  غلق  في  التسبب  وعدم  األخــرى  المركبات 
إلى  التوجه  ثــم  ومــن  الــحــادث،  تصوير  يمكن  كما 
تنتشر  حيث  المحافظة  فــي  لــلــمــرور  مكتب  أقـــرب 
محافظات  كافة  في  للمرور  العامة  اإلدارة  مكاتب 

المملكة.
مــســتــخــدمــي  وســــالمــــة  أرواح  عـــلـــى  وحـــفـــاظـــا 
الـــطـــريـــق، فــــإن الـــــدوريـــــات الـــمـــروريـــة تــعــمــل على 
مـــدار الــســاعــة لــرصــد الــســلــوكــيــات الــخــاطــئــة ونشر 
الــتــوعــيــة الـــمـــروريـــة بــأهــمــيــة الــتــقــيــد بــاألنــظــمــة 
سواء  الحوادث،  مسببات  بأهم  والتوعية  المرورية 
في  تنظيمها  يــتــم  الــتــي  الــمــحــاضــرات  خـــالل  مـــن 
وإعداد  المملكة،  تشهدها  التي  الفعاليات  مختلف 
المطبوعات والكتيبات اإلرشادية، وكذلك التواصل 
المباشر مع السواق من خالل الحمالت الميدانية 

أو عن طريق وسائل التواصل االجتماعي.
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دعــوى  الكبرى  اإلداريـــة  المحكمة  رفضت 
رفعها بعض أعضاء بجمعية عيسى التعاونية 
إللغاء قرارات صادرة من مجلس اإلدارة تخص 
اإلدارة  بإلزام  طلبهم  إلى  باإلضافة  تعاقدات، 
للفصل  عادية  غير  عمومية  لجمعية  الدعوة 
حيث  قولهم،  حــد  على  المخالفات  تلك  فــي 
الجمعيات  قــانــون  أن  الـــى  المحكمة  أشــــارت 
مجالس  على  الــرقــابــة  مــســار  حــدد  التعاونية 
الجمعية  طــريــق  عــن  الداخلية  ســـواء  اإلدارة 

الــعــمــومــيــة او عــن طــريــق الــرقــابــة الــخــارجــيــة 
التفتيش  حق  لها  التي  العمل  وزارة  قبل  من 
على  مــعــه  يتعين  كـــان  الـــذي  االمـــر  والــرقــابــة، 
العمومية  الجمعية  إلـــى  الــلــجــوء  الــمــدعــيــن 
او  المنسوبة،  المخالفات  وعـــرض  للجمعية 
سلوك الطريق االخر وهو رفع االمر الى وزارة 
رقابته  إلعــمــال  االجتماعية  والــشــؤون  العمل 
وإلغاء القرارات المخالفة، وذلك قبل اللجوء 

للقضاء.

مخالفة   ٢٤٠٠ مــن  أكــثــر  الــعــاصــمــة  أمــانــة  أزالــــت 
يناير  شهر  منذ  األول  السنوي  الــربــع  خــالل  متنوعة 
الــجــاري، وتــنــوعــت هذه  الــمــاضــي وحــتــى مـــارس للعام 
الباعة  المخالفة،  اإلعــالنــات  ملصقات  بين  اإلزاالت 
الجائلين، السيارات السكراب، البيوت اآليلة للسقوط، 
اشغاالت الطرق، مخالفات البناء، السيارات المعروضة 
مياه  تجمعات  وشــحــنــات  الــنــافــقــة  الــحــيــوانــات  للبيع، 

األمطار.
لرصد  دوريـــة  بحمالت  تقوم  أنها  األمــانــة  وأكـــدت 
وإزالـــــة الــمــخــالــفــات، تـــراوحـــت بــيــن الــفــتــرتــيــن الفترة 
محافظة  جــوانــب  جميع  فــي  والــمــســائــيــة  الــصــبــاحــيــة 
الــعــاصــمــة وذلـــــك حــســب خــطــة مــــدروســــة لــلــحــد من 

المخالفات البلدية وجعل العاصمة مكانًا أجمل.
وحسب النتائج تبين أن إزالة الملصقات االعالنية 
المخالفة جاءت في الطليعة بواقع ٩٧٠ ملصقا مزاال، 
وأتت إزالة اشغاالت الطريق بالمركز الثاني بواقع ٥٧٠ 
إزالة، منها االعمدة الحديدة، ومظالت بمادة الجينكو، 
وبعض من المزروعات التي تؤذي المارة وتعيق الحركة 
الـــمـــروريـــة. ثـــم تــلــتــهــا الــبــاعــة الــجــائــلــيــن الـــذيـــن بلغ 
البناء  بمخلفات  يتعلق  بما  أمــا  فــرشــة،   ٥٤١ عــددهــم 
السيارات  مخالفات  بعدها  إزالــة،   ١٢١ ازاالتها  فبلغت 
المعروضة للبيع بلغت ١٦٤ سيارة معروضة للبيع تمت 
المزالة  السكراب  السيارات  عدد  بلغ  حين  في  ازالتها 
١٥ سيارة، وأخيرًا أزيل ١٩ حيوانا نافقا خالل الثالثة 

أشهر الماضية.
وخالل الثالثة األشهر الماضية أيضًا أزالت أمانة 
الخاصة  الــبــالعــات  نـــزف  مــن  شحنة   ٢٥٣٤ الــعــاصــمــة 

بالمنازل.
المخالفات  هــذه  أن  الــى  العاصمة  أمــانــة  ونــوهــت 

لقانون  صريحا  انتهاكا  وتعد  الــقــانــون،  عليها  يجرم 
رقم (٢) لسنة ١٩٩٦ بشأن اشغال الطرق العامة، الذي 

اعتبرها القانون تعيًا على األمالك العامة.
وشــــددت عــلــى أهــمــيــة الــعــمــل عــلــى تطبيق قــانــون 
اشغال الطرق العامة بما يحفظ سير النظام ويحافظ 
على  الــتــعــديــات  ويمنع  والبيئة  الــعــامــة  الصحة  على 

األمالك العامة لما فيه مصلحة الفرد والمجتمع.
وأهابت أمانة العاصمة بأنه بموجب هذا القانون 
باالشتراطات  االلتزام  بضرورة  المخالف  اخطار  يتم 
والــقــوانــيــن والـــمـــبـــادرة لــتــصــحــيــح وضـــع الــمــخــالــفــات 
الــالزمــة  اإلجــــــراءات  اتــخــاذ  سيتم  فــإنــه  وإال  بــإزالــتــهــا 
المتعلقة  ممتلكاتهم  ومــصــادرة  قبلها،  مــن  بــإزالــتــهــا 

بالمخالفة مع تحميلهم مصاريف اإلزالة.
وذكــــــــرت األمـــــانـــــة إنــــهــــا مـــســـتـــمـــرة فــــي حــمــالتــهــا 
الموجودة  البلدية  المخالفات  جميع  على  التفتيشية 
وإزالـــة  الحديدية  األعــمــدة  إزالـــة  منها  العاصمة،  فــي 
الــمــظــالت والــمــنــشــآت غــيــر الــمــرخــصــة، بــالــتــعــاون مع 

الجهات ذات االختصاص.
ودعـــــــت أمـــــانـــــة الـــعـــاصـــمـــة جـــمـــيـــع الـــمـــواطـــنـــيـــن 
والــمــقــيــمــيــن بــــضــــرورة مــراجــعــتــهــا قــبــل الـــقـــيـــام بــأي 
للحصول  الــعــام  الــطــريــق  إشــغــال  أو  إنــشــائــيــة  أعــمــال 
على الترخيص الالزم، تجنبًا لإلزالة بالطرق اإلدارية 
االبالغ  الى  والمقيمين  المواطنين  داعية  والقانونية، 
عــن أمــاكــن وجـــود اشــغــاالت الــطــريــق الــعــام مــن خــالل 
الــنــظــام الــوطــنــي الــمــوحــد لــلــشــكــاوى والــمــقــتــرحــات 
في  العاصمة  أمــانــة  حسابات  خــالل  مــن  أو  (تــواصــل)، 
الحضور  طــريــق  عــن  أو  االجتماعي  الــتــواصــل  وســائــل 
الشخصي أو االتصال بموظف البدالة على هاتف رقم 
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واإلدارات  الــشــرطــة  مـــديـــريـــات  تـــواصـــل 
األمــنــيــة الــمــعــنــيــة بــجــهــود تــعــزيــز االلـــتـــزام 
انتشار  مــن  للحد  االحــتــرازيــة  بـــاإلجـــراءات 
فـــيـــروس كــــورونــــا عــمــلــهــا الـــــــدؤوب والــيــومــي 
لـــتـــعـــزيـــز تــطــبــيــق اإلجـــــــــــراءات االحــــتــــرازيــــة 
لــلــحــد مـــن انـــتـــشـــار فـــيـــروس كــــورونــــا والــتــي 
تقوم  حيث  الطبي،  الوطني  الفريق  أقــرهــا 
محافظات  مختلف  في  اليومية  بالحمالت 
باإلضافة  التوعوي  بدورها  للقيام  المملكة 
القانونية  اإلجــــراءات  اتــخــاذ  فــي  دورهـــا  إلــى 

حيال المخالفين.
بالمحافظات  الشرطة  مديريات  وتؤكد 
ضـــرورة  الــمــعــنــيــة  األمــنــيــة  واإلدارات  األربــــع 
مــــواصــــلــــة االلــــــتــــــزام بــتــطــبــيــق اإلجــــــــــراءات 
والـــتـــدابـــيـــر الـــوقـــائـــيـــة الـــمـــقـــررة لــمــكــافــحــة 

فيروس كورونا، وذلك باتباع كل االشتراطات 
والتعليمات الصادرة في هذا الشأن، وتطبيق 
الــتــبــاعــد االجــتــمــاعــي فــي األمـــاكـــن الــعــامــة، 
وااللـــتـــزام بـــارتـــداء كــمــامــة الــوجــه، واقــتــصــار 
التجمعات على األسرة الواحدة في المنزل، 
الخاصة  الــمــقــررة  بــاالشــتــراطــات  وااللـــتـــزام 
أن  أهمية  إلــى  مشيرًة  والــمــآتــم،  بالمساجد 
حمايًة  الوطنية  المسؤولية  فرد  كل  يتحمل 

لنفسه وأسرته والمجتمع.
قامت  اآلن  إلـــى  الــجــائــحــة  بــدايــة  ومــنــذ 
واإلدارات  بالمحافظات  الشرطة  مــديــريــات 
المعنية بوزارة الداخلية بتنفيذ ٨٧٦٤ حملة 
لبس  عدم  مخالفات   ٧٢٨٠٤ ورصــد  توعوية، 
كمامة الوجه في األماكن العامة والمحالت 
التجارية، باإلضافة إلى اتخاذ ٩٠١٠ إجراءات 

االجتماعي،  التباعد  معايير  على  للحفاظ 
وذلك حتى تاريخ ٢٢ أبريل الجاري.

 ٩٩٥٠ الوطني  اإلسعاف  مركز  تلقى  كما 
بالغًا خاصًا بفيروس كورونا، والذي باشرها 
واستجاب لها واتخذ اإلجراءات الالزمة عن 
للتعامل  ومـــؤهـــل  مــتــخــصــص  فــريــق  طــريــق 
إدارة  قيام  إلــى  باإلضافة  الــحــاالت،  هــذه  مع 
النقل بالوزارة منذ بداية الجائحة إلى اآلن 
 ٩٠٤٨٥ نــقــل  شــمــلــت  آلــيــة   ٣١٣٥١ بــتــحــريــك 

حالة.
للدفاع  العامة  اإلدارة  قامت  جانبها  من 
المدني حتى تاريخ ٢٢ أبريل الجاري بجهود 
كبيرة ومتنوعة، حيث قامت بتنفيذ ٢٥٤٠٣٨ 
للمباني  مختلفة  وتــعــقــيــم  تطهير  عملية 
والطرقات  والــشــوارع  الحكومية  والمنشآت 

عــمــلــيــة   ١٧٦٦ عـــلـــى  واإلشـــــــــــراف  وغــــيــــرهــــا، 
الــمــتــطــوعــون،  فــيــهــا  شــــارك  وتــعــقــيــم  تطهير 
كــمــا تـــم تـــدريـــب ١٢٣٠ شــخــصــًا مـــن الـــكـــوادر 
والمتطوعين لتعقيم المساجد، وتنفيذ ١٠٧ 
عمليات تطهير وتعقيم بالتعاون مع شركات 
التنظيف، كما أنها مستمرة في عقد الدورات 
لتنفيذ  الصحيحة  الطرق  حــول  التدريبية 
في  االحــتــرازي  والتعقيم  التطهير  عمليات 
المباني والمنشآت الحكومية وأماكن العمل، 
وبلغ عدد من شارك في الدورات التي نظمها 
الدفاع المدني ١١٨٠ شخصا من المؤسسات 
من  شــخــصــا  و١٠٥١  الـــخـــاصـــة،  والـــشـــركـــات 
عدد  بلغ  فيما  الحكومية،  الجهات  مختلف 
الماضي  العام  مارس  شهر  منذ  المتطوعين 

٦٠٦٢ متطوًعا.
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الــــيــــوم: يــنــقــســم إلــــى لــيــل ونـــهـــار، 
واألحــــــــداث قـــد تــقــع فـــي الــلــيــل وقــد 
والنهار  إظالم،  والليل  النهار،  في  تقع 
والنهار  وراحــــة،  هـــدوء  الليل  إســفــار.. 
سعي وعمل، وسوف أتناول بعض هذه 
األيــام، أو جــزًءا منها ســواء كان اليوم 
لــيــًال أو نـــهـــارا ألكــشــف عـــن بــعــض ما 
فيهما من ثمار يانعة، قطوفها دانية.

لــيــلــة الـــقـــدر: لــيــلــة تــنــزل الــقــرآن 
إنها   .. الــيــوم  مــن  جــزء  والــلــيــل  فيها، 
بخلود  خــالــدة  الـــشـــأن،  عظيمة  لــيــلــة 
ليلة  مــبــارك،  وحـــي  مــن  فيها  نـــزل  مــا 
مــــبــــاركــــة بـــبـــركـــتـــه، فـــــي هــــــذه الــلــيــلــة 
مـــن الــبــركــة والــعــطــاء مـــا يــفــوق ألــف 
ــا إلـــى اهللا تــعــالــى،  شــهــر عـــبـــادة وتــقــرًب
ليلة  فــي  أنزلناه  (إنــا  سبحانه:  يقول 
القدر(١) وما أدراك ما ليلة القدر(٢) 
لــيــلــة الـــقـــدر خــيــر مـــن ألــــف شـــهـــر(٣) 
تنزل المالئكة والروح فيها بإذن ربهم 
من كل أمــر(٤) سالم هي حتى مطلع 
الـــفـــجـــر(٥)) (ســــورة الـــقـــدر)، وتــحــدث 
الحق سبحانه وتعالى عنها في سورة 
(حم(١)  سبحانه:  قال  أخــرى،  مباركة 
والــكــتــاب الــمــبــيــن(٢) إنـــا أنــزلــنــاه في 
فيها  منذرين(٣)  كنا  إنــا  مباركة  ليلة 
يــفــرق كـــل أمــــر حـــكـــيـــم(٤) رحــمــة من 
ربك إنه هو السميع العليم(٦)) (سورة 

الدخان).
يومها  أو  الــقــدر،  ليلة  عطاء  هــذا 
ألنها  قاطبة  للبشرية  بل  للمؤمنين، 
ليلة وضعت في أيديهم كتاًبا ال يغادر 
صــغــيــرة وال كــبــيــرة مـــن أمـــــور ديــنــهــم 
الــلــيــلــة،  لــهــذه  أن  شـــك  وال  ودنـــيـــاهـــم، 
قطوفها  يانعة،  ثمرات  اليوم  لهذا  أو 
دانـــــيـــــة، وهــــــي لـــيـــســـت مـــقـــطـــوعـــة وال 

ممنوعة.
يـــــوم الــــفــــرقــــان: فــــي ذلـــــك الـــيـــوم 
الــخــالــد حــدثــت فــيــه غــــزوة بــــدر، أول 
مــواجــهــة بــيــن الــمــؤمــنــيــن والــكــافــريــن 
أعدائهم  على  المسلمون  فيها  انتصر 
وضع  وقــد  وعدتهم،  عددهم  قلة  رغــم 
في ذلك اليوم الخالد من أيام اإلسالم 
التي  اإلســالم  لدولة  المكين  األســاس 

سوف تحمل لواء الدعوة إلى اإلسالم، 
الــــدولــــة  أن  ورغـــــــم  عـــنـــهـــا،  والــــــدفــــــاع 
أن  إال  قيامها  بــواكــيــر  فــي  اإلســالمــيــة 
البداية  بمثابة  كان  الذي  النصر  هذا 
لمزيد من اإلنتصارات التي أكدت ثقة 
وصبرهم  سبحانه،  بربهم  المسلمين 
تاله  ما  ذلك  أكد  والــذي  ومصابرتهم، 

من انتصارات.
يـــوم الــفــتــح: إنـــه يـــوم عــظــيــم هيأ 
أســبــاب  فــيــه  لــلــمــســلــمــيــن  تــعــالــى  اهللا 
المسلمون  شعر  حين  وذلـــك  النصر، 
واستصغار  المواجهة،  على  بقدرتهم 
يملكون  ألنهم  وخاصة  عــدوهــم،  شــأن 
عدوهم،  مثله  يملك  ال  جباًرا  سالًحا 
وهـــو ســـالح اإليـــمـــان، والــيــقــيــن بنصر 
اهللا تعالى لهم حين تعهد لهم بذلك 
فــي قــولــه ســبــحــانــه: (هـــو الـــذي أرســل 
رســولــه بــالــهــدى وديـــن الــحــق ليظهره 
المشركون)  كــره  ولــو  كله  الــديــن  على 

(التوبة : ٣٣).
العظيم  الفتح  يوم  هو  مكة،  فتح 
عـــنـــدمـــا خـــانـــت قـــريـــش عـــهـــودهـــا مــع 
رســـــول اهللا(صـــلـــى اهللا عــلــيــه وســـلـــم)، 
وذلــــك حــيــن اعـــتـــدت إحــــدى الــقــبــائــل 
من  نــاس  على  قريش  مع  المتحالفة 
اهللا  رســـول  مــع  حلف  فــي  كــانــت  قبيلة 
(صــلــى اهللا عــلــيــه وســـلـــم)، فــكــان من 
وقطوفه  الــيــانــعــة،  الــيــوم  هـــذا  ثــمــرات 
الدانية أنه تم فتح مكة، وعودتها إلى 
األوثــــان،  مــن  وتطهيرها  المسلمين، 
وجعلها قبلة المسلمين بعد أن كانت 
قبلتهم المسجد األقصى طوال أربعة 
عشر شهًرا من عمر الدعوة المباركة.

يوم تغيير القبلة: في النصف من 
ألمنية  تــعــالــى  اهللا  اســتــجــاب  شــعــبــان 
وســــلــــم)،  عـــلـــيـــه  اهللا  (صــــلــــى  رســـــولـــــه 
وإلحاحه في أن تكون مكة، والمسجد 
الحرام هي قبلته، وخاصة حين تأذى 
في  اليهود  تشكيك  من  والمسلون  هو 
وقولهم:  وسلم،  عليه  اهللا  صلى  نبوته 
إلى  لتوجه  صحيًحا  دينه  كان  لو  إنه 
قد  دام  ومــا  بــدايــة،  الــحــرام  المسجد 
توجه إلى قبلتنا في المسجد األقصى، 

نتبعه،  أن  يلزم  وال  لنا،  تابع  إًذا  فهو 
وصــــور الـــقـــرآن الــكــريــم هـــذا الــمــوقــف 
السفهاء  (ســيــقــول  تــعــالــى:  قــولــه  فــي 
من الناس ما والهم عن قبلتهم التي 
والمغرب  المشرق  هللا  قل  عليها  كانوا 
يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم) 
عليه  اهللا  صلى  وكــان   ،(١٤٢  : (البقرة 
سائًال  السماء  في  وجهه  يقلب  وسلم 
اهللا تعالى أن يستجيب لدعائه، فقال 
تــعــالــى: (قــــد نــــرى تــقــلــب وجــهــك في 
فول  ترضاها  قبلة  فلنولينك  السماء 
وحيث  الحرام  المسجد  شطر  وجهك 
وإن  شــطــره  وجــوهــكــم  فــولــوا  كنتم  مــا 
الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق 
من ربهم وما اهللا بغافل عما يعملون) 

(البقرة : ١٤٤).
هــذه  اخـــتـــار  قـــد  تــعــالــى  اهللا  وألن 
عظيم،  وشـــأن  جليلة،  لمهمة  األمـــة 
األمم  على  شهيدة  لتكون  أهلها  فقد 
حـــيـــن خـــتـــم لـــهـــا الـــــرســـــاالت بــرســالــة 
اإلســـــــــــالم، وخــــتــــم لــــهــــا الـــمـــعـــجـــزات 
بــمــعــجــزة الــــقــــران، وجــعــلــه مـــن بين 
الــكــتــب الــمــنــزلــة عــلــى الــرســل يحمل 
والشرعة  المعجزة،  واحــد  إيــهــاب  فــي 
عليه  كان  ما  بخالف  وهذا  والمنهاج، 
الــرســل الــذيــن سبقوا رســـول اإلســالم 
وســــلــــم)،  عـــلـــيـــه  اهللا  (صــــلــــى  مـــحـــمـــد 

تنتهي  مــاديــة  معجزاتهم  كــانــت  فقد 
غير  شرائعهم  وتبقى  الــرســول  بموت 

محروسة بالمعجزة.
فمن  عـــرفـــة  [الحج  عـــرفـــة:  يــــوم 
أدرك ليلة عرفة قبل طلوع الفجر من 
(صحيح  حجه]  تــم  فقد  جــمــٍع  ليلة 
صـــحـــيـــح /  الــــحــــديــــث  الــــنــــســــائــــي / 
األلباني)، وهو يوم عظيم من أيام اهللا 
تعالى، وفيه يغفر اهللا تعالى للحجيج 

في ذلك اليوم المبارك.
عظيمة  ليلة  إنها  اإلســـراء:  ليلة 
المقام، رفيعة الشأن، أكرم اهللا تعالى 
عليه  اهللا  (صــلــى  محمد  رســولــه  بــهــا 
التكريم  مــن  فيها  لــه  وأثــبــت  وســلــم) 
قبله،  لرسول  يثبت  لم  ما  والتبجيل 
فقد حقق له أمنية أن يلتقي بإخوانه 
فجمعهم  ســـبـــقـــوه،  الـــذيـــن  األنـــبـــيـــاء 
لـــــه فـــــي بــــيــــت الـــــمـــــقـــــدس، وجــعــلــهــم 
جعل  تكريمه  في  وزيــادة  يستقبلونه، 
لـــه اإلمـــامـــة فـــي الـــصـــالة حــيــن حــان 
منهم،  أحــٌد  عليه  يتقدم  وَلــم  وقتها، 
عليه  اهللا  صــلــى  لـــه  إقـــــرار  هــــذا  وِفــــي 
لواء  حامل  وأنــه  إمامهم،  بأنه  وسلم 
الــحــمــد يـــوم الــقــيــامــة كــمــا حـــدث عن 
نفسه عليه الصالة والسالم، لقد نال 
صاحب  فهو  استحقاق،  عن  الزعامة 
قال  التامة،  والشريعة  الكامل،  الدين 
دينكم  لكم  أكملت  اليوم   ...) تعالى: 
لكم  ورضــيــت  نعمتي  عليكم  وأتممت 
وهو   ،(٣  : (المائدة  ًديــًنــا...)  اإلســالم 
كـــذلـــك صـــاحـــب الــمــعــجــزة الــوحــيــدة 
من  سبقه  مــن  مــعــجــزات  مــن  الباقية 
األنــبــيــاء والــمــرســلــيــن (عــلــى رســولــنــا 
الذي  وهو  والسالم)،  الصالة  وعليهم 
ختم اهللا تعالى به األنبياء، قال تعالى 
: (ما كان محمد أبا أحد من رجالكم 
وكان  النبيين  وخاتم  اهللا  رسول  ولكن 
اهللا بكل شيئ عليما ((األحزاب : ٤٠).
هـــذه بــعــض أيــــام اإلســــــالم، وهـــذه 
بــعــض ثــمــارهــا الــيــانــعــات، وقــطــوفــهــا 
المسلمين  حـــظ  هـــو  وهــــذ  الـــدانـــيـــة، 
من  ونصيبهم  الــســمــاء،  رســــاالت  مــن 

المعجزات التي نزلت على األنبياء.

لـــم نــكــن نــتــصــور مــنــذ ســـنـــوات أن 
يجتمع كل سكان الكرة األرضية -كلهم 
على صعيد واحد- ولو للحظة واحدة 
لمحاربة عدو واحد أو أمر يهدد الكرة 
األرضـــيـــة والــبــشــريــة، فــمــا بــالــنــا الــيــوم 
كاملة  سنة  لــمــدة  اجتمعنا  قــد  ونــحــن 
كوفيد-١٩؟!  التاجي  فيروس  لمحاربة 
لــذلــك نــطــرح الـــســـؤال الــشــائــك الــيــوم 
والـــكـــرة األرضـــيـــة تــقــف عــلــى مــشــارف 
مشارف  على  البشرية  وتقف  االنهيار 
االنـــــــقـــــــراض؛ هـــــل نـــحـــتـــاج إلــــــى عـــدو 
لنحافظ  لــيــوحــدنــا  يــتــهــددنــا  مــشــتــرك 

على كينونتنا وبقاء األرض؟ 
الذي حدث في هذه الفترة -حوالي 
غريب،  أمــر   –  ٢٠٢١ وربــمــا   ٢٠٢٠ سنة 
وربـــمـــا األغـــــرب مـــن ذلـــك إن الــحــروب 
-نـــوًعـــا مـــا- قــد تــوقــفــت، واإلرهـــــاب لم 
فهل  كبيرة،  بــصــورة  ضحايا  لــه  نسمع 
األمر  هذا  مثل  يحدث  أن  الممكن  من 

بصورة عامة؟ 
أبريل   ٢٢ تــاريــخ  إلــى  يقودنا  وهــذا 
نحن  نحتفل  أن  يجب  إذ  عــام،  كل  من 
األرض،  بـــيـــوم  األرضـــيـــة  الـــكـــرة  ســـكـــان 
وقد  العطاء.  هذا  كل  على  لها  تكريًما 
اقــتــرح  حينما  الــيــوم  هـــذا  قــصــة  بـــدأت 
ناشط السالم جون مكونيل في مؤتمر 
الــيــونــســكــو الــــذي ُعــقــد فــي عـــام ١٩٦٩ 
لتكريم  يـــوًمـــا  فــرانــســيــســكــو،  ســـان  فـــي 
األرض ومفهوم السالم، وقد احُتفل به 
ألول مرة في ٢١ مارس من عام ١٩٧٠، 
الكرة  نصف  فــي  الربيع  أيــام  أول  وهــو 
تحقيق  يـــوم  عــلــى  وُصـــــدق  الــشــمــالــي. 
تــــــوازن الــطــبــيــعــة فـــي وقــــت الحــــق في 
إعالن كتبه مكونيل ووقع عليه األمين 

العام يو ثانت في األمم المتحدة. 
وبـــعـــد مــــــرور حــــوالــــي شـــهـــر أســـس 
نيلسون  غايلورد  األمريكي  السيناتور 
يــوم  بــاعــتــبــاره  الــمــنــفــصــل  األرض  يـــوم 
توعية بيئية ُحدد ألول مرة في ٢٢ أبريل 
الحًقا  نيلسون  وحصل   ،١٩٧٠ عام  من 
عــلــى وســـام الــحــريــة الــرئــاســي تــقــديــًرا 
في  األرض  يــوم  تحديد  وعند  لعمله. 
٢٢ أبريل في الواليات المتحدة، جعلت 
منظمة أطلقها دينيس هايز، المنسق 
يوم   ،١٩٧٠ عــام  فــي  األســاســي  الوطني 
بل   ،١٩٩٠ عام  في  عالمًيا  يوًما  األرض 

ونظمت هذا الحدث في ١٤١ دولة.
وكان ومازال الهدف العام واألساس 
لــهــذا الــيــوم هــو تكريم الــكــرة األرضــيــة 
التلوث  مــن  البيئة  عــلــى  والــمــحــافــظــة 
والــمــلــوثــات وكــذلــك الــمــحــافــظــة على 
مدى  أي  إلى  ولكن  الطبيعية،  الموارد 
قامت البشرية بتحقيق هذا الهدف؟

عـــــنـــــدمـــــا يــــــكــــــون الــــــحــــــديــــــث عـــن 
الــمــحــافــظــة عــلــى الــبــيــئــة فــــإن الــمــرء 
يــحــتــار، فــهــو ال يــعــرف عــن مــــاذا يبدأ 
يــتــحــدث  أن  يــمــكــن  فـــهـــل  بـــالـــحـــديـــث، 
عـــن الـــغـــابـــات واألشــــجــــار الـــتـــي تقطع 
لـــيـــل نــــهــــار، هــــل يـــتـــحـــدث عــــن الــمــيــاه 
مدى  الواضح  من  أصبح  التي  العذبة 
تحدث  التي  والمشاجرات  المناوشات 

البحار  عن  يتحدث  هل  اليوم،  بسببها 
والمحيطات ومدى تلوث هذه األجسام 
الــمــائــيــة والــتــي غـــدت تــعــانــي األمــّريــن 
أصبحت  البحار  من  الكثير  أن  لدرجة 
الكائنات  وبقية  االســمــاك  مــن  خالية 
الــحــيــة، هــل يتحدث عــن تــلــوث الــهــواء 
بــكــل تــلــك الــــغــــازات والـــمـــلـــوثـــات، هل 
التي  المناخ  تغير  مشكلة  عن  يتحدث 
على  فيها  تتفق  لــم  البشرية  مــازالــت 
شيء محدد، هل يمكن أن يتحدث عن 
األغذية  مشكلة  عــن  الــحــيــوي،  التنوع 
القضايا  من  والعديد  جينًيا،  المحورة 
والمشاكل التي ما إن تبدأ في الحديث 
عن إحداها حتى تتفاجأ بأن المشكلة 
األخــــرى تــقــفــز أمــــام نــاظــريــك وكــأنــهــا 

تقول لك «وأنا أيًضا».
الدول  من  العديد  فإن  وللحقيقة 
أوضــــاعــــهــــا  مـــــن  تـــحـــســـن  أن  تـــــحـــــاول 
البيئية، وخاصة في القضايا الخاصة 
الكثير  أن  وجدنا  إذ  الطاقة،  بموضوع 
مــن الـــدول بـــدأت تــتــنــازل نــوًعــا مــا عن 
أن  وتحاول  النووية  المحطات  امتالك 
تستبدلها بأنواع من الطاقات البديلة، 
وكـــــذلـــــك تــــحــــول الـــــســـــيـــــارات وبـــعـــض 
المحركات من محركات تعمل بالوقود 
األحــــفــــوري إلــــى األنــــــواع األخـــــرى من 
الطاقة، وهذا في الحقيقة توجه نشد 
يحتاج  الموضوع  أن  إال  األيــدي،  عليه 
واألنشطة  الــمــبــادرات  مــن  الكثير  إلــى 
التخفيف  في  ما  نوًعا  ستساهم  التي 
تعاني  التي  البيئية  المشاكل  حدة  من 

منها البشرية.
ولكن -في العادة- نجد أن المشكلة 
تكمن في الفرد، اإلنسان نفسه، فعقلية 
هذا اإلنسان هي المتحكمة في العديد 
يتحكم  الــــذي  فــاإلنــســان  األمـــــور،  مـــن 
المصنع  ذلـــك  فــي  يتحكم  مــنــزلــه  فــي 
من  األطنان  آالف  ينفث  الــذي  الكبير 
المصنع  ذلك  وهو  الغازية،  المخلفات 
الــــذي يــرمــي بــالــمــخــلــفــات الــســائــلــة أو 
األراضـــي  عــلــى  أو  الــبــحــار  فــي  الصلبة 
الـــمـــفـــتـــوحـــة، واإلنـــــســـــان الــــــذي يــغــلــق 
أال  أجل  من  بيت  في  المصباح  مفتاح 

يدفع فاتورة الكهرباء العالية هو نفسه 
أجل  مــن  األشــجــار  آالف  يقطع  الـــذي 
ذلك،  إلى  وما  والبيوت  األثاث  مصانع 
واإلنــــســــان الــــذي يـــنـــادي بــالــمــحــافــظــة 
عــلــى الــطــعــام هـــو نــفــســه الــــذي يــرمــي 
بالمخلفات البالستيكية أو المخلفات 
ماليين  بها  ويقتل  البحار  في  العامة 
األطـــــنـــــان مــــن االســـــمـــــاك والـــكـــائـــنـــات 
البحرية، واإلنسان الذي يحافظ على 
الــشــوارع  فــي  التشرد  مــن  كلب  أو  قطة 
هو نفسه الذي ال يتوانى عن قتل آالف 
اللون  في  معه  يختلفون  الذين  البشر 
الـــرأي،  حتى  أو  الــمــذهــب  أو  الــديــن  أو 
فـــاإلنـــســـان هــــو األســــــــاس، فـــلـــو تــمــكــنــا 
حب  فــيــه  ونــــزرع  عقله  نــخــتــرق  أن  مــن 
الــبــيــئــة والـــكـــرة األرضـــيـــة وحـــب الخير 
لــتــغــيــرت الـــكـــرة األرضـــيـــة، وألصــبــحــت 
مع  التعامل  فيها  يسهل  جنة  وكــأنــهــا 
كـــل شـــــيء، لــيــس ذلــــك فــحــســب وإنــمــا 
أســاس  أفــضــل  تــمــثــل  السليمة  الــبــيــئــة 
لتحقيق االزدهار االقتصادي والصحة 
والـــــرفـــــاه لــلــبــشــر، فــالــمــحــافــظــة عــلــى 
الـــســـلـــوك الـــبـــشـــري بـــاتـــبـــاع مــــســــارات 
فيما  وخـــاصـــة  الــمــســتــدامــة  الــتــنــمــيــة 
الكرة  على  والمحافظة  بالبيئة  يتعلق 
األرضية سيؤدي حتًما إلى كل الرخاء 

والرفاه الذي ترجوه البشرية.
عــالــمــي  مــؤتــمــر  فـــي  مــــرة  ذات  فـــي 
للبيئة أقيم في دولة من دول الخليج، 
فكان  البيئة،  تعريف  هو  موضوع  طرح 

السؤال: ما تعريف البيئة؟
وكـــانـــت اإلجــــابــــة الـــمـــتـــداولـــة، هي 
والتي  األكاديمية  النموذجية  اإلجابة 
عن  ســئــلــُت  وعــنــدمــا  الــجــمــيــع،  يعرفها 
صحيحة،  كلها  «اإلجــابــات  قلت:  رأيــي، 
ولــكــن ال تــتــمــتــع بــــالــــروح»، فــاســتــغــرب 
الـــجـــمـــيـــع، عـــنـــدئـــذ قـــلـــت وأنـــــــا أعــــرف 
ولدتني  التي  أمــي  هي  «البيئة  البيئة: 
البيئة  عليها،  أحافظ  أن  يجب  لذلك 
هي مصدر الغذاء الذي نتناوله لذلك 
أبي  هي  البيئة  صحًيا،  يكون  أن  يجب 
الــــذي ربـــانـــي وأحــبــنــي واحــتــضــنــي..»، 
وبـــــدأت بــعــد ذلــــك أربـــــط هــــذه الــكــتــلــة 
والعاطفة،  والــــروح  بالحياة  الحيوية 
صفق  عندئذ  واألحاسيس،  والمشاعر 
الــجــمــيــع، فــالــبــيــئــة مـــن وجــهــة نــظــري 
لـــيـــســـت كـــتـــلـــة جــــامــــدة حـــتـــى نــعــرفــهــا 
يعرف  أن  يمكنه  فمن  جــامــدا،  تعريفا 
يحبه،  الــذي  الشخص  أو  والــده  أو  أمه 
هل يمكن أن تشرح لماذا تحب ابنك أو 

بنتك؟ هكذا البيئة.
ومـــــرة أخـــــرى عــنــدمــا كــنــت أشـــرح 
عــــالقــــة اإلنـــــســـــان بـــالـــبـــيـــئـــة قــــلــــت: إن 
يعتقد  فــال  البيئة،  مــن  جــزء  اإلنــســان 
أنه كل البيئة، فهو يجب أال يشغل إال 
حيزا من البيئة ويجب أن يحترم لبقية 
الكائنات الحية مساحتها فهي تمتلك 
له الحق في  الحق في الحياة كما هو 
الحياة، لذلك يجب أال يطغى اإلنسان 
على بقية الكائنات الحية وإنما يجب 
بقية  وكــذلــك  الكائنات  كــل  يحترم  أن 

الــذي  المحيط  هـــذا  فــي  الــمــوجــودات 
يعيش فيه.

وبلغنا  تــســامــيــنــا  بــأنــنــا  شــعــرنــا  إن 
المحافظة  في  القناعة  من  الحد  هذا 
عــلــى الــبــيــئــة وبــقــيــة الــكــائــنــات الــحــيــة، 
بــدًعــا  لسنا  إنــنــا  نــقــول  أن  يمكن  فــإنــه 
وغيرنا  أنفسنا  طالبنا  إن  البشر  مــن 
فيها،  نعيش  الــتــي  البيئة  نحترم  بــأن 
الوسط  هــذا  أهمية  غيرنا  عــرف  فقد 
عقيدتنا  إن  حــتــى  فــيــه،  نــعــيــش  الــــذي 
وهو  االتجاه  هــذا  في  بالسير  تطالبنا 
المحافظة على البيئة وزراعة األشجار 
والــشــوارع  الــطــرقــات  على  والمحافظة 
الكائنات  من  جزئية  وكــل  والحيوانات 
وغــيــر الــكــائــنــات الــتــي تــعــيــش فــي هــذا 

الوسط الذي نعيش فيه.
ومــــــن خــــــالل عـــالقـــتـــي الـــطـــويـــلـــة 
بـــمـــوضـــوع الــبــيــئــة والــمــحــافــظــة على 
الــبــيــئــة والـــكـــائـــنـــات الــحــيــة اســتــطــعــت 
التي  األســـبـــاب  مــن  الــعــديــد  أجــمــع  أن 
تدعونا للمحافظة على البيئة، وسوف 
أحــــاول هــنــا أن أســـرد أحـــد عــشــر سبًبا 
التي  األســبــاب  مــن  الــمــئــات  ضمن  مــن 

تدعونا لذلك، وهي كالتالي:
البيئة،  هـــذه  فــي  نــعــيــش  نــحــن   -١

فصحتها من صحتنا.
فالغذاء  البيئة،  من  نأكل  نحن   -٢

السليم يعني صحة سليمة.
البيئة،  مــن  الــمــاء  نشرب  نحن   -٣
فالماء الخالي من الملوثات لن يسبب 

لنا أي أمراض. 
البيئة  هــواء  مــن  نتنفس  نحن   -٤
الــتــي نــعــيــش فــيــهــا، فـــالـــهـــواء الــمــلــوث 

حتًما يؤدي إلى إصابتنا بأمراض. 
٥- تــخــيــل لـــو قــطــعــنــا كـــل أشــجــار 
العالم، فهل يمكننا أن نعيش في مثل 

هذه البيئة؟
كــل  عـــلـــى  قـــضـــيـــنـــا  لـــــو  تـــخـــيـــل   -٦
أن  يــمــكــنــنــا  فــكــيــف  األرض،  حـــيـــوانـــات 

نعيش من غيرها؟ 
٧- تخيل لو أننا رمينا بمخلفاتنا 
-دائــًمــا- فــي الــشــوارع والــطــرقــات، مــاذا 

يمكن أن يحدث في األرض؟
كل  اســتــهــلــكــنــا  أنـــنـــا  لـــو  تــخــيــل   -٨
أن  يمكننا  فكيف  الطبيعية،  الــمــوارد 

نعيش ويعيش أوالدنا من بعدنا؟
األرض  أصـــبـــحـــت  لـــــو  تـــخـــيـــل   -٩
جــــرداء مــن كــل شــــيء، فــكــيــف يمكنك 

أن تعيش؟
هـــذه  مــــن  جــــــزء  أنــــــك  تــــذكــــر   -١٠
األرض وهذه البيئة، خلقنا اهللا لنكون 
جزءا وليس كل البيئة، لذلك يجب أن 

نحترم هذا المكان الذي نعيش فيه.
١١- إن احترام البيئة والمحافظة 

عليها واجب ديني وواجب وطني.
هذه بعض النقاط، إن وجدَت أنها 
تناسبك فهذا أمر جيد فاختر أًيا منها 
وحاول أن تفكر فيها بجد وعمق، حتى 
قد  ونــكــون  البيئة،  أصــدقــاء  مــن  تــكــون 

استعدنا األرض وأسعدناها.
Zkhunji@hotmail.com
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بقلم:
 د. زكريا خنجي

| حين نقرُأ التاريَخ ونتفحُص في سيرِة عمالقِة 
الثقافِة والعلم والفكر والدين، سرعاَن ما ندرُك أنهم 
بالنسبة  باَبه  ألن  فكٌر،  هم  يحدُّ يكن  لم  الغالب  في 
أو  علمي  تخصٌص  هم  يحدُّ يكن  ولــم  واســع!،  إليهم 
وإنــمــا  تخصصاُتهم!  بت  تشعَّ ولــذلــك  واحـــد  فــكــري 
كانوا ينهلون من كلِّ العلوم والتخصصات والمعارف 
برؤيٍة نقدية فاحصة، والقوام الوحيد الذي يمسك 
الوعي،  مشمولية  هــو  المعرفي)  (المزيج  ذلــك  كــل 
وإثراء الهوّية الفكرية واإلنسانية والعلمية والدفاع 

عن األّمة بشكل عام خاصة في عصرها الذهبي.
| وبنظرة إلى تاريخ الحضارة اإلسالمية خالل 
مثال  الــعــالــم  أو  المثقف  كـــان  األولــــى،  عـــام   ٥٠٠ الــــ 
وباحًثا  ا  وفلكّيً ومترجًما  ومؤرًخا  وطبيًبا  فيلسوًفا 
من  األحيان،  بعض  في  ا  وسياسّيً بل  وأديًبا  ومفكًرا 
الشمولية  شبه  أو  الموسوعية  معرفته  تحّد  أن  دون 
أي «آيديولوجيا سياسية محددة» وخاصة على نمط 
خلف (أحــزاب  المثقفين  تخندق  من  اليوم  نــراه  ما 
للحزب  انتماءها  تضع  مؤدلجة)  وسياسية  فكرية 
يشبه العقيدة  فــوق كــل شـــيء، بــل وتــحــّولــه إلــى مــا 

والدين الخاص بها!
| فـــي الـــواقـــع (الــعــيــب لــيــس فـــي اتـــخـــاذ خط 
في  الخلل  وإنما  معّين)،  مرجعي  أو  سياسي  فكري 
التوجه  أو  المحددة  السياسة  (آيديولوجيا  تحويل 
المعّين) إلى منظار شمولي، رغم محدوديته، ال يرى 
معتنقعه العالم والبشر والمتغيرات إال من خالله! 
والخلل في هذا أن بعض هؤالء (المؤدلجين سياسيا 
أو فكريا) وهم (يحاربون المطلق اإللهي في الدين 
السماوي) كما يعتقدون إنما هم (يصنعون المطلق 
«آيديولوجيا  خــالل  ومــن  بــهــم)!  الــخــاص  الــوضــعــي 
بينما  النهاية!،  في  البشري  الفكر  أنتجها  وضعية» 
خاضعان  أنــهــمــا  ومــنــظــارهــم  رؤيــتــهــم  يصنفون  هــم 
لمبدأ النسبية! وفي هذا يبرز التناقض الواضح بين 
استبدالهم  وبين  السماوي)  اإللهي  (المطلق  رفض 
لـــه بــالــمــطــلــق اإلنــســانــي الــوضــعــي! لــتــأتــي فـــي ظل 

نظريات تأليه اإلنسان واليوم تأليه اآللة!
| هؤالء «المؤدلجون» مع ظهور موجة «األحزاب 
الــســيــاســيــة» فــي الــعــالــم ومــنــه فــي الــعــالــم الــعــربــي، 
يــّصــر بــعــضــهــم حــتــى اآلن عــلــى االنـــتـــمـــاء الــفــكــري 
اآليـــديـــولـــوجـــي لــنــظــريــات، إمــــا أنـــهـــا أفـــلـــت أو أنــهــا 
تعرّضت لتغيرات وتحوالت كبرى، بينها «الماركسية 
اللينية» و«البلشفية المتطرفة» و«النازية الجديدة» 
و«التطرف الفكري» الذي أنتج جماعات ميليشياوية 
مــتــطــرفــة تــحــت عـــبـــاءة الـــديـــن ســــواء الــمــتــأســلــم أو 
الــقــابــالــيــة  الـــيـــهـــوديـــة  أو  الــصــهــيــونــيــة  الــمــســيــحــيــة 

والصهيونية! وهنا نتحدث بشكل عام.
يعتقدون  حقيقة  أنهم  إما  الغالب  في  هؤالء   |

ما يعتقدون، أو أنهم يوهمون غيرهم (أنهم وحدهم 
المجتمع  عــلــى  فــرضــهــا  وحــــق  الــحــقــيــقــة  يــمــلــكــون 
اإلدعــــــاء  هـــــذا  مــــن  تــنــصــلــوا  وإن  حـــتـــى  والــــعــــالــــم!) 
أو  الــحــزبــيــيــن»  «الــمــؤدلــجــيــن  خــاصــة  بعضهم،  لـــدى 
اآلفلة  الــنــظــريــات  أو  الــدارويــنــيــة»  الــرؤيــة  «أصــحــاب 
«التنويريين  أو  سابقًا،  الشرقي  للمعسكر  المنتمية 
(الفلسفة  إلى  ينتمون  الذين  الجدد»  والليبراليين 
هؤالء  العالم!  إلى  النظر  في  اإللحادية)،  الالدينية 
التحليل  فــي  ومــنــظــورهــم  مــنــظــارهــم  أن  يــعــتــقــدون 
سواء للعالم أو للبشر أو للتاريخ والتطور البشري، 
وبما يناقض الرؤية الدينية خاصة (الرؤية اإللهية 
قلنا  كما  يعتقدون  القرآني)  النص  في  الخلق  في 
رصد  على  القادر  وحــده  منظارهم  أو  منظورهم  أن 
(التطورات البشرية في كل مناحي حياتها الحضارية 
الخ..  والسياسية  واالقتصادية  والفكرية  والثقافية 
اإللهية  والرسالة  الروحية  أو  الدينية  الجوانب  أما 
الــمــبــثــوثــة فــيــهــا، فــهــي نــتــاج تــلــك الــتــطــورات فقط، 
ال  إنساني  أخــالقــي  (لمعيار  تخضع  فهي  وبالتالي 
غــيــر) وحــيــث «نــظــريــة الــتــطــّور الــدارويــنــيــة» وتــطــّور 
على  تسيطر  تـــزال  ال  الـــقـــرود،  ســاللــة  مــن  اإلنــســان 
لم يوجد في «نظرية داروين»  رغم أن هذا  أفكارهم، 
أصـــًال! ولــذلــك هــم يتبعون رؤيــة تــطــّور األديـــان من 
قائمة  وأنها  وحدها  المادية  التطورية  الرؤية  خالل 
على الخرافات واألساطير، وبما ينسف حسب وجهة 
نظرهم (نظرية الخلق اإللهية) كما جاء في الدين 

السماوي!
بحقيقة  تــجــرم  الــتــي  (الـــرؤيـــة  يتبعون  إنــهــم   |
تــفــســيــرهــم لــلــتــطــور بــمــا يــتــعــلــق بــاإلنــســان والــكــون 
والـــديـــن) وال يــبــحــثــون حــتــى عـــن حــقــيــقــة الــمــغــزى 
من  مثال،  القرآن  بها  أتى  التي  التطور»  «نظرية  في 
دون االتكال على نظرية أن أصل اإلنسان قرد، وهو 
فرضية  باعتبارها  جديدة،  علمية  حقائق  نفته  ما 
وليس حقيقة علمية بأن الحلقة المفقودة ال تزال 
إليه  وصل  فيما  يبحثون  ال  هــؤالء  أن  كما  مفقودة! 
الــعــلــم فــي الــفــيــزيــاء وأصـــل الـــمـــادة، وال فــي العلوم 
التي تنتمي إلى البحث في «الباراسيكولوجي» التي 
تعجز النظرية العلمية المادية، في إيجاد تفسيرات 
الكثير  تـــراجـــع  عـــن  يــبــحــثــون  وال  حــولــهــا!  مــوثــوقــة 
عــبــر عــلــمــاء الــعــالــم بــمــا فــيــهــم عــلــمــاء فـــي الــغــرب 
مما  بكثير  أعقد  العالم  وأن  اإللحادية!  الرؤية  عن 
في  فــقــراء  كمؤدلجين  هــم  لــذلــك  يــعــتــقــدون!  كــانــوا 
منظورهم حتى العلمي رغم ادعائهم أنهم أصحاب 

«الفكر العلمي»!
ــر الــــورطــــة الــفــكــريــة ألصــحــاب  وهـــــذا مـــا يــفــسِّ

اآليديولوجيا المحدودة! وغدا نكمل.

«اإلنــــســــان غـــايـــة مــهــمــة فـــي حد 
ذاتــــــه، والـــحـــيـــاة الــبــشــريــة ال بـــد من 
معيار  عــن  بعيدا  عليها  المحافظة 

الربح والخسارة»
لقد جاء فيروس كورونا ليذكرنا 
اجتماعية  كتلة  تشكل  اإلنسانية  بأن 
الوباء  هذا  وتفشي  مترابطة  حميمة 
شــبــيــه بــقــضــايــا الــمــنــاخ، فـــأفـــراد هــذا 
وأن  واحــد  بقارب  يبحرون  المجتمع 
بترابطهم  إال  تتحقق  لــن  سالمتهم 
ال  حيث  معا،  البقاء  على  وإصرارهم 

خالص للفرد دون الجماعة.
إن هـــذه الــجــائــحــة لــمــا لــهــا من 
خـــطـــورة قـــد عــــززت فــيــنــا رغــبــتــنــا في 

انسانيا  نــمــوذجــا  مــنــا  وجــعــلــت  الــبــقــاء 
راقيا وشكال من أشكال الوعي المدني 
مع االخذ بكل وسائل الوقاية والعالج 
الضرورية  غير  الحركة  مــن  نــحــّد  وأن 
وترك عدم الالمباالة والتي من شأنها 

عجلة  وتــوقــف  االخــريــن  بمصالح  بـــاإلضـــرار  التسبب 
االقتصاد والتطور.

فمع بداية هذه األزمة ومملكتنا تبحث عن كل ما 
الذي  الخطير  الوباء  هذا  ومحاربة  مكافحة  شأنه  من 
في  والتطور  النماء  حركة  وشــل  بأسره  العالم  اكتسح 
معظم الدول. فبعد أن نجحت وبجدارة وهللا الحمد في 
اجتياز المرحلة األولى من وصول هذا الوباء إلى بلدنا 
انتشاره  مــن  للحد  المتطورة  الوسائل  اتــخــذت  اآلمــن 
سامية  وبــارشــادات  عليه،  والسيطرة  احــتــواؤه  ثــم  ومــن 
من قائد المسيرة جاللة الملك يحفظه اهللا تم رصد 
الميزانيات المالية الكبيرة لمكافحته والقضاء عليه. 
ومنذ ذلك الحين سارعت الجهات المختصة في وزارة 
إلى  للصحة  االعــلــى  المجلس  مــع  بــالــتــعــاون  الصحة 

توفير اللقاحات المختلفة للحد من انتشاره.
وقـــــد تــــم تـــوفـــيـــر الـــلـــقـــاحـــات بـــعـــد دقـــــة الــتــحــري 
الطبية  الــدراســات  لمختلف  واخضاعها  واالستقصاء 

وبمراحلها المختلفة. 
فـــفـــي بـــــدايـــــة الـــمـــرحـــلـــة األولـــــــــى عـــكـــف الـــفـــريـــق 
الـــصـــيـــدالنـــي الـــمـــخـــتـــص بـــقـــســـم الــــرقــــابــــة الـــدوائـــيـــة 
ملفات  كافة  مراجعة  على  الصيدالنية  للمستحضرات 
ونشرات هذه اللقاحات ومنها الدراسات السريرية التي 
الــضــوابــط  وكــذلــك  األولـــيـــة  ونــتــائــجــهــا  عليها  أجــريــت 
تصنيع  عملية  فــي  استخدمت  الــتــي  للمواد  الخاصة 

هذه اللقاحات. 
وفـــي الــمــرحــلــة الــثــانــيــة تـــم عـــرض هـــذه الــبــيــانــات 
من  والمكونة  السريرية  للبحوث  العلمية  اللجنة  على 
مجموعة من الخبراء واألطباء الباحثين واألكاديميين.
أمـــا فــي الــمــرحــلــة الــثــالــثــة فــقــد تــم عـــرض بيانات 
السالمة والفعالية على اللجنة المختصة بالتطعيمات 
بوزارة الصحة، والتي بدورها أقرت التطعيمات وأوصت 

بالفئات العمرية ألخذ هذه اللقاحات.
بإصدار  المختصة  الهيئة  قامت  ذلــك  على  وبناء 
مــوافــقــتــهــا واخــتــيــار عـــدد مــن الــلــقــاحــات الــفــاعــلــة من 
وقد  والــطــبــي،  العلمي  بالتقدم  لها  مشهود  دول  عــدة 
والمقيمين  الــمــواطــنــيــن  لجميع  مــجــاًنــا  تــوفــيــرهــا  تــم 
الجميع  دعــوة  ثــم  ومــن  الحبيبة.  مملكتنا  أرض  على 
اختيار  حرية  وتركت  اللقاحات،  هذه  ألخذ  للتسجيل 

نوع اللقاح لكل متلق للتطعيم.
 ومــــمــــا يــــجــــدر اإلشـــــــــارة الــــيــــه أن 
ومختلفة  متنوعة  مجموعة  اخــتــيــار 
تصل  أن  بغرض  كــان  التطعيمات  مــن 
هــذه الــلــقــاحــات إلــى أكــبــر عــدد ممكن 
وقت  أقصر  وفي  المجتمع  شرائح  من 
المجتمعية  المناعة  لتكوين  ممكن 
والـــرجـــوع الــتــدريــجــي لــلــحــيــاة الــعــامــة 
على ما كانت عليه قبل هذه الجائحة.

ولـــقـــد شـــرعـــت مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
للتطعيم  كــبــيــرة  حــمــلــة  تــدشــيــن  فـــي 
عـــن طـــريـــق تــوفــيــر كـــافـــة الــتــســهــيــالت 

للمواطنين والمقيمين من خالل:
وأخــذ  للتسجيل  الــمــجــال  فتح   *
التطعيم  عملية  لتنظيم  وذلــك  موعد 
مـــن خـــالل زيـــــارة الــمــوقــع اإللــكــتــرونــي 
www.healthalert.gov. لوزارة الصحة

.bh
والمراكز  المستشفيات  كل  فتح   |
في  حتى  األســبــوع  مــدار  وعلى  البحرين  فــي  الصحية 

عطالت نهاية األسبوع.
عاًما   ٧٠ العمر  مــن  البالغين  السن  لكبار  يمكن   
ألخذ  الصحية  المراكز  إلى  مباشرًة  التوجه  فوق  فما 
التطعيم دون الحاجة لتسجيل موعد إلكتروني مسبق، 
إضافة إلى توفير التطعيم المنزلي لبعض لكبار السن.

كــورونــا  لفيروس  الــمــضــادة  التطعيمات  وستحقق 
(كوفيد-١٩) المناعة الجماعية كما يلي:

| الوقاية من اإلصابة بالفيروس، وتقليل الوفيات 
إلى الحد االدنى.

|  تقليل نسبة نقل الفيروس آلخرين مقارنًة بغير 
المتطعمين.

| زيـــــادة عـــدد أفـــــراد الــمــجــتــمــع الــمــحــصــنــيــن من 
اإلصابة، وبالتالي تقليل نسبة انتشار الفيروس.

| مــنــع الــفــيــروس مــن االنــتــشــار والــتــنــاســخ وهما 
العمليتان اللتان تسمحان له بتكوين طفرة واستمرارية 

في التحور واالنتشار.
تطوير  في  استخدمت  التي  الحديثة  التقنية  إن 
كانت  بل  االمــس  وليدة  ليست  هي  وتنوعها  اللقاحات 
قيد التطوير ألكثر من سنوات، وهي أحد أهم إنجازات 

الحضارة اإلنسانية في مجال الطب.
المغلوطة  االشـــاعـــات  انــتــشــار  فـــإن  لــألســف  ولــكــن 
االجتماعي،  التواصل  وسائل  عبر  والمضللة  الخاطئة 
من  المخاوف  انتشار  إلى  أدت  التي  االسباب  أحد  هي 

أخذ اللقاح.
الوقت  في  التطعيم  اخــذ  عــدم  أن  إلــى  هنا  وأشير 
الــحــالــي هـــو اخــتــيــار شــخــصــي، إال أن لــهــذا االخــتــيــار 
عــواقــبــه الــمــبــاشــرة عــلــى الــصــحــة الـــعـــامـــة، إذ يــحــتــاج 
إدراك  إلـــى  الــلــقــاح  تلقي  يــرفــضــون  الــذيــن  األشــخــاص 
العواقب السلبية التي قد يخّلفها قرارهم على األفراد 
مجتمعاتهم.  في  الكافية  المناعة  لديهم  ليس  الذين 
ورفــضــهــم اخـــذ الــلــقــاح ســـوف لــن يــســمــح لــنــا بتطوير 

المناعة المجتمعية. 
وفي  الواحد  البلد  إطار  في  المجتمعية  فالمناعة 
إطار العالم بأسره هي مسؤولية مشتركة لن تتحقق إال 

إذا ما توحدت جهود الجميع. 
nshowaiter98@gmail.com

á«©ªà`é`ª`dG á``YÉæ`ª`dG õjõ``©`J ƒ```ë`f

بقلم:
 جناة بنت علي شويطر 



حمليات 06www.alayam.com

الأحد 13 رم�ضان  1442 ـ العدد 11705 

Sunday 25th April 2021 - No. 11705

»الأيام« تن�سر تقريًرا م�سوًرا عن »�سجن جو« اليوم

حمرر ال�ض�ؤون املحلية:

تتفّرد �ضحيفة »الأيام« الي�م الأحد بن�ضر تقرير مرئي من مركز الإ�ضالح والتاأهيل 

بج� »�ضجن ج�«، لأول مرة.

اتها على �ضبكات الت�ا�ضل  وين�ضر التقرير على م�قع ال�ضحيفة الإلكرتوين ومن�ضّ

وزارة  وفرتها  التي  واخلدمات  ال�ضحية  الرعاية  التقرير  ي�ضتعر�ض  اإذ  الجتماعي، 

الداخلية للنزلء خالل جائحة فريو�ض ك�رونا.

واأجرى معد ومقّدم التقرير الزميل حممد بحر لقاءات مع النزلء، كما اطلع طاقم 

عمل ال�ضحيفة على من�ضاآت ومرافق املركز.

www.alayam. الإلكرتوين  امل�قع  زيارة  باإمكانكم  املرئي،  التقرير  ومل�ضاهدة 

الإن�ضتغرام )AlayamNewspaper(، كذلك قناة ال�ضحيفة  ة  اأو زيارة من�ضّ  ،com
.)alaymnet( على من�ضة الي�تي�ب

ل يجوز الك�سف عن الذمم املالية للأندية تاأكيًدا للخ�سو�سية.. وزير ال�سباب لبوعنق:

اإحالة 5 اأندية للنيابة العامة لوجود �سبهات جنائية خلل �سنتني

»�سوق العمل« تدعو اأ�سحاب العمل

 للمبادرة بالن�سمام اإىل »نظام حماية الأجور«

اأ�ضحاب  العمل  تنظيم �ض�ق  دعت هيئة 

العمل اإىل املبادرة بالن�ضمام اإىل نظام حماية 

من  العمالة  اأج�ر  ب�ضداد  واللتزام  الأج�ر 

املعتمدة  واملالية  امل�ضرفية  امل�ؤ�ض�ضات  خالل 

املركزي،  البحرين  م�ضرف  من  واملرخ�ضة 

حيث من املقرر بدء تطبيق املرحلة الأوىل من 

النظام التي ت�ضمل اأ�ضحاب العمل الذين لديهم 

500 عامل فاأكرث يف الأول من ماي� 2021.

الرئي�ض  العل�ي  عبدالعزيز  وقال جمال 

اأنه  العمل  �ض�ق  تنظيم  لهيئة  التنفيذي 

ب�ضاأن  امل�قر  ال�زراء  جمل�ض  لقرار  تنفيًذا 

تطبيق  ملراحل  الزمني  اخلط  على  امل�افقة 

نظام حماية الأج�ر واإحلاًقا بقرار جميل بن 

والتنمية  العمل  وزير  حميدان  علي  حممد 

الجتماعية رئي�ض جمل�ض اإدارة الهيئة، رقم 

)22( ل�ضنة 2021، فاإن الهيئة �ضت�ضرع يف 

الأول من ماي� املقبل يف تطبيق املرحلة الأوىل 

اأ�ضحاب  يلزم  الذي  الأج�ر  من نظام حماية 

من  باأي  لديهم  العاملني  اأج�ر  ب�ضداد  العمل 

لهم  املرخ�ض  قبل  من  املقدمة  الدفع  و�ضائل 

من م�ضرف البحرين املركزي، واأ�ضار اإىل اأن 

اأ�ضحاب  مع  الت�ا�ضل  على  حر�ضت  الهيئة 

الأوىل  املرحلة  تطبيق  ي�ضملهم  الذين  العمل 

م�ضبًقا من خالل تعميم ر�ضالة اإلكرتونية على 

جميع اأ�ضحاب العمل الذين لديهم 500 عامل 

فاأكرث، اإىل جانب الت�ا�ضل مع ممثلي القطاع 

املبادرة  اإىل  العمل  اأ�ضحاب  داعًيا  اخلا�ض، 

باللتزام ب�ضداد اأج�ر العمال من خالل و�ضائل 

الدفع املقدمة من قبل املرخ�ض لهم من م�ضرف 

البحرين املركزي.

اإىل  للهيئة  التنفيذي  الرئي�ض  وتطرق 

م�ضرًيا  النظام،  تطبيق  من  الأخرى  املراحل 

اأ�ضحاب العمل  اأن املرحلة الثانية ت�ضمل  اإىل 

الذين لديهم 50 - 499 عامالً، ويبداأ تطبيقها 

الثالثة  املرحلة  اأما  �ضبتمرب 2021،  اأول  يف 

فت�ضمل اأ�ضحاب العمل الذين يعمل لديهم 1 

- 49 عامالً، اإذ �ضيبداأ تطبيقها يف اأول يناير 

.2022

فاطمة �ضلمان:

ال�ضباب  �ض�ؤون  وزير  امل�ؤيد  اأمين  قال 

والريا�ضة اإن ال�زارة قامت باإحالة 5 اأندية 

خلفية  على  العامة  النيابة  اإىل  ريا�ضية 

ن�فمرب  العام  منذ  وذلك  جنائية،  �ضبهات 

2018 وحتى الآن.

العام  خالل  اأحالت  ال�زارة  باأن  واأفاد 

النيابة  اإىل  واحدة  �ضك�ى   2021 اجلاري 

يف  وذلك  الب�ضيتني،  بنادي  تتعلّق  العامة 

�ض�ء اأعمال الفح�ض والرقابة الدورية التي 

ك�ضفت عن وج�د �ضبهة جنائية.

وقال ال�زير، يف رّده على �ض�ؤال برملاين 

من  العديد  هناك  اإن  ب�عنق،  خالد  للنائب 

ال�ضكاوى الإدارية التي ترد اإىل وزارته بح�ضب 

كل ناٍد ريا�ضي ويف م��ض�عات خمتلفة على 

مدار العام، كما مت حت�يل البع�ض منها اىل 

النيابة العامة لعدة اأ�ضباب، ومنها �ضك�ى من 

طرف خارجي يتم التحقق منها ب�ضكل ر�ضمي 

ومن ثم اإحالة امل��ض�ع اىل النيابة العامة، اأو 

احلالت الناجتة من اأعمال الفح�ض والرقابة 

يتم  كما  جنائية،  �ضبهة  ووج�د  الدورية 

حت�يل ال�ضبهات اجلنائية ال�اردة يف تقرير 

دي�ان الرقابة املالية والإدارية.

البالغات  من  عدًدا  اأن  ال�زير  واأو�ضح 

العامة منذ  النيابة  اإىل  اأحيلت  التي  ال�ضابقة 

من  كالً  تخ�ض  �ضكاوى  كانت  العام 2019 

نادي الحتاد، ونادي الدير، ونادي �ضماهيج، 

دي�ان  تقرير  مالحظات  على  بناًء  وذلك 

البديع  نادي  اإىل  بالإ�ضافة  املالية،  الرقابة 

وذلك بناًء على �ضك�ى وردت اإىل ال�ضرطة.

م��ضًحا اأنه ل ت�جد اأي وقائع دلت عليها 

اأو  ال�زارة،  تبا�ضرها  التي  الفح�ض  عمليات 

تبلغ  مل  جنائية  �ضبهات  ت�ضّمنت  �ضكاوى 

بها النيابة العامة لتخاذ ما يلزم ب�ضاأنها من 

اإجراءات قان�نية.

امل�ضتحقات  عن  النائب  �ض�ؤال  ب�ضاأن  اأما 

ال�زير  اأفاد  فقد  الأندية،  ت�ضّددها  مل  التي 

بح�ضب  ومتغرّية  بطبيعتها  متن�عة  باأنها 

ريا�ضي  ناٍد  كل  بها  يق�م  معاملة  كل 

وتتعلق  العام،  مدار  على  البحرين  مبملكة 

كالتعاقد  تبا�ضرها،  التي  الي�مية  بالأن�ضطة 

ت�ؤدي  التي  ال�ضركات  مع  اأو  الريا�ضيني  مع 

اإىل النادي خدمات معّينة، وهي اأم�ر داخلة 

اإدارتها  وجمال�ض  الأندية  اخت�ضا�ضات  يف 

باإ�ضراف من جمعياتها العم�مية، ول يج�ز 

اخل�ض��ضية  يف  للحق  احرتاًما  اإف�ضاوؤها 

يتم  ول  لالأندية،  املالية  بالدمم  لتعلقها 

حت�يلها من قبل ال�زارة اإىل النيابة العامة، 

اإذ اإنها مطالبات مدنية، واإذا وجدت ال�زارة 

يف  ترتّدد  لن  فاإنها  جنائية  �ضبهة  يثري  ما 

اإبالغ ال�ضلطات املخت�ضة.

ورًدا على �ض�ؤال النائب ب�ضاأن اخلط�ات 

ت�ضديد  ل�ضمان  ال�زارة  بها  قامت  التي 

اإىل  ال�زير  اأ�ضار  املالية،  م�ضتحقاتها  الأندية 

تبا�ضره  الذي  الرقابي  الدور  اإطار  يف  اأنه 

لالأندية  املالية  الذمة  وا�ضتقالل  ال�زاره 

الريا�ضية، فقد �ضدرت تعديالت على اأحكام 

الالئحة النم�ذجية للنظام الأ�ضا�ضي لالأندية 

ال�ضباب  �ض�ؤون  وزارة  لإ�ضراف  اخلا�ضعة 

ت�ضّمنت   2020 املا�ضي  العام  والريا�ضة 

حق  يف  ال�ضخ�ضية  امل�ض�ؤولية  يرتب  ُحكًما 

�ضداد  عن  الإدارة  جمل�ض  واأع�ضاء  رئي�ض 

الدي�ن املرتتبة عن العق�د والتفاقيات التي 

يربمها النادي اأو القرارات التي يتخذها دون 

الالزمة لها، م�ضرًيا  املالية  ت�افر العتمادات 

النادي  اإدارة  اأن رئي�ض واأع�ضاء جمل�ض  اإىل 

الدي�ن  �ضداد  عن  بالت�ضامن  م�ض�ؤول�ن 

املرتتبة من العق�د والتفاقيات التي يربمها 

النادي اأو القرارات التي يتخذها دون ت�افر 

العتمادات املالية.

وح�ل �ض�ؤال النائب عن مراجعة دي�ن 

الأندية من قبل ال�زارة ل�ضمان عدم تلك�ؤهم 

يف ت�ضديد الدي�ن، اأفاد ال�زير اأن اخت�ضا�ض 

ال�زارة يقت�ضر عند احلدود التي اأنيطت بها 

اجلهة الإدارية من �ضلطة الرقابة للتحقق من 

اتباع الأندية الريا�ضية اأحكام القان�ن، وفًقا 

ملا ن�ضت عليه الفقرة الأوىل من املادة )22( 

الجتماعية،  والأندية  اجلمعيات  قان�ن  من 

والتي تتناول فح�ض اأعمال النادي والتحقق 

النادي  ونظام  للقان�ن  مطابقتها  من 

امل�ضا�ض  دون  العم�مية،  اجلمعية  وقرارات 

امل�كلة  اإدارتها  يف  التدخل  اأو  با�ضتقالليتها 

باإ�ضراف  اإداراتها  جمل�ض  اإىل  القان�ن  بحكم 

من جمعياتها العم�مية.

كما اأ�ضار اىل اأن الإف�ضاح عن الذمم املالية 

اأنها من  لالأنية الريا�ضية ال�طنية بح�ضبان 

كاجلمعيات  اخلا�ض،  القان�ن  اأ�ضخا�ض 

اخلا�ضة  وامل�ؤ�ض�ضات  التجارية  وال�ضركات 

تتمتع جميعها بال�ضخ�ضية املعن�ية امل�ضتقلة، 

عن  والك�ضف  انتهاكها  معه  يج�ز  ل  مبا 

عنا�ضرها واإ�ضاعة اأ�ضرارها؛ وذلك تاأكيًدا على 

احلق يف اخل�ض��ضية باعتباره من احلق�ق 

رقابة  اأن  على  عالوة  الد�ضت�ر،  كفلها  التي 

ال�ضلطة الت�ضريعية ممثلة يف جمل�ض الن�اب 

اأ�ضخا�ض  على  للرقابة  متتد  اأن  يج�ز  ل 

القان�ن اخلا�ض باعتباره من عنا�ضرال�ظيفة 

الإدارية تق�م به ال�ضلطة التنفيذية منفردة، 

ح�ل  النائب  �ض�ؤال  على  منه  رًدا  ذلك  جاء 

جمم�ع مبلغ دي�ن الأندية.

وزير ال�ضباب والريا�ضة

جمال عبدالعزيز العلوي 

خالد بوعنق

البحرين توؤيد قرار ال�سعودية مبنع ا�سترياد 

اأو عبور املنتجات الزراعية من لبنان

»العدل«: غلق م�سجدْين بعد �سماح

 القائمني عليها بدخول م�سّلني غري متطعمني

»اأمانة العا�سمة« تزيل 2400 

خمالفة خلل الربع الأول

الذي  للقرار  تاأييدها  عن  البحرين  اأعلنت مملكة 

مبنع  ال�ضقيقة  ال�ضع�دية  العربية  اململكة  اتخذته 

ا�ضترياد اأو عب�ر املنتجات الزراعية من اجلمه�رية 

اجلهات  لدى  ثبت  اأن  بعد  اأرا�ضيها  اإىل  اللبنانية 

املخت�ضة اأنها ت�ضتخدم لتهريب املخدرات اإىل اأرا�ضي 

اململكة.

للقرار  اململكة  دعم  اخلارجية  وزارة  واأكدت 

ال�ضع�دي الذي ياأتي حلماية املجتمع ال�ضع�دي من 

العربية  اململكة  جه�د  اإطار  ويف  املخدرات،  اأ�ضرار 

العابرة  املنظمة  اجلرمية  مكافحة  يف  ال�ضع�دية 

للحدود، تنفيذا للق�انني وامل�اثيق والأعراف الدولية 

يف  التجاري  التبادل  حرية  ا�ضتغالل  جترم  التي 

تهريب املخدرات، والإ�ضرار مب�ضالح الدول و�ضالمة 

جمتمعاتها.

الإ�ضالمية  وال�ضئ�ن  العدل  وزارة  اأعلنت 

القائمة  تتبع احلالت  اإطار عملية  اأنه يف  والأوقاف 

لفريو�ض ك�رونا وخمالطيهم التي يق�م بها الفريق 

ا على ال�ضحة العامة و�ضالمة  ال�طني الطبي حر�ضً

لالإجراءات  م�ضجدْين  خمالفة  تبنّي  فقد  اجلميع، 

القائم�ن  �ضمح  حيث  املقررة  ال�ضحية  الحرتازية 

اأن من  عليها بدخ�ل م�ضلني غري متطعمني وات�ضح 

بينهم حالت قائمة لفريو�ض ك�رونا يت�جب عليها 

العزل وعدم خمالطة الآخرين.

يف  امل�ضاجد  هذه  على  القائمني  لرتاخي  ونظراً 

تنفيذ الإجراءات الحرتازية وخا�ضة املتعلقة بفح�ض 

ال�زارة  قررت  فقد  الدخ�ل،  عند  التطعيم  �ضهادة 

للت�ضدي  الطبي  ال�طني  الفريق  مع  التن�ضيق  بعد 

لفريو�ض ك�رونا غلق م�ضجدْين اأحدهما يف املحافظة 

ب�ضكل  ال�ضمالية  املحافظة  يف  والآخر  اجلن�بية 

املعنية  الفرق  تتمكن  اأ�ضب�ع واحد حتى  ملدة  م�ؤقت 

من تتبع مدى انت�ضار العدوى والقيام بعملية تتبع 

املخالطني، وكذلك القيام بعملية التعقيم والتاأكد من 

اتخاذ الإجراءات الحرتازية ب�ضكل �ضحيح وو�ضعها 

م��ضع التنفيذ.

الإ�ضالمية  وال�ضئ�ن  العدل  وزارة  وتهيب 

امل�ضاجد  على  القائمني  وخا�ضة  باجلميع  والأوقاف 

بتحمل امل�ضئ�لية الدينية وال�طنية من خالل اللتزام 

التام بال�ضرتاطات ال�ضحية والإجراءات الحرتازية 

حفاظا على �ضالمة �ضحة امل�اطنني واملقيمني، حيث 

اأن  القائمة  احلالت  وتتبع  ر�ضد  عملية  من  ات�ضح 

قد  الحرتازية  الإجراءات  اتباع  عدم  يف  الرتاخي 

ت�ضبب يف انت�ضار العدوى بني عدد من امل�ضلني وه� 

على  حفاظاً  املقررة  الإجراءات  اتخاذ  اإىل  اأدى  ما 

�ضحة و�ضالمة امل�ضلني من امل�اطنني واملقيمني وحتى 

الدينية دون خطر  ال�ضعائر  اأداء  من  يتمكن اجلميع 

على النف�ض اأو الغري.

خمالفة   2400 من  اأكرث  العا�ضمة  اأمانة  اأزالت 

يناير  �ضهر  منذ  الأول  ال�ضن�ي  الربع  خالل  متن�عة 

هذه  وتن�عت  اجلاري،  للعام  مار�ض  وحتى  املا�ضي 

الباعة  املخالفة،  الإعالنات  مل�ضقات  بني  الإزالت 

اجلائلني، ال�ضيارات ال�ضكراب، البي�ت الآيلة لل�ضق�ط، 

اإ�ضغالت الطرق، خمالفات البناء، ال�ضيارات املعرو�ضة 

مياه  جتمعات  و�ضحنات  النافقة  احلي�انات  للبيع، 

الأمطار. 

لر�ضد  دورية  بحمالت  تق�م  اأنها  الأمانة  واأكدت 

الفرتة  الفرتتني  بني  تراوحت  املخالفات،  واإزالة 

حمافظة  ج�انب  جميع  يف  وامل�ضائية  ال�ضباحية 

من  للحد  مدرو�ضة  خطة  ح�ضب  وذلك  العا�ضمة، 

املخالفات البلدية وجعل العا�ضمة مكاًنا اأجمل. 

وح�ضب النتائج، تبنّي اأن اإزالة املل�ضقات العالنية 

املخالفة جاءت يف الطليعة ب�اقع 970 مل�ضقا مزال، 

واأتت اإزالة اإ�ضغالت الطريق باملركز الثاين ب�اقع 570 

اإزالة، منها الأعمدة احلديدية، ومظالت مبادة اجلينك�، 

وبع�ض من املزروعات التي ت�ؤذي املارة وتعيق احلركة 

املرورية. ثم تلتها الباعة اجلائل�ن بـ541 فر�ضة، اأما 

مبا يتعلق مبخلفات البناء فبلغت اإزالتها 121 اإزالة، 

بعدها خمالفات ال�ضيارات املعرو�ضة للبيع التي بلغت 

حني  يف  اإزالتها،  متت  للبيع  معرو�ضة  �ضيارة   164

بلغ عدد ال�ضيارات ال�ضكراب املزالة 15 �ضيارة، واأخرًيا 

اأزيل 19 حي�انا نافقا خالل ثالثة الأ�ضهر املا�ضية.

اأمانة  اأزالت  ا،  اأي�ضً املا�ضية  الأ�ضهر  ثالثة  وخالل 

البالعات اخلا�ضة  العا�ضمة 2534 �ضحنة من نزف 

باملنازل. واأو�ضحت اأمانة العا�ضمة اأن هذه املخالفات 

رقم  لقان�ن  �ضريًحا  انتهاًكا  وتعد  القان�ن،  يجرمها 

)2( ل�ضنة 1996 ب�ضاأن اإ�ضغال الطرق العامة، الذي 

اعتربها القان�ن تعدًيا على الأمالك العامة.

جمال عبدالعزيز العلوي



�أفاد �لباحث �لفلكي حممد ر�سا �لع�سفور �أن �سماء 

�أو  �لعمالق«  »�لقمر  �هلل ظهور  �ململكة ترتقب مب�سيئة 

�أبريل  »Super Moon« يوم �لثالثاء �ملو�فق 27 من 

2021 عندما يتز�من �كتمال بدر �سهر رم�سان �ملبارك 

للعام 1442 هجرية مع و�سول �لقمر �إىل �أقرب نقطة 

لالأر�ض »�حل�سي�ض« يف هذ� �لعام وعلى بعد حو�يل 

�لبي�ساوي،  �لأر�ض يف مد�ره  �ألف كيلومرت من   357

حيث يبدو للناظر �إليه �أكرب حجما بن�سبة 14% و�أكرث 

�سطوًعا بن�سبة 30% مقارنة بو�سعه عندما يكون يف 

»�لأوج« ويف �أبعد نقطة من �لأر�ض.

�ملحلي  �لتوقيت  بح�سب  �أنه  �لع�سفور  و�أ�ساف 

ململكة �لبحرين من �ملتوقع �أن يبلغ �كتمال �لقمر ذروته 

�لقمر  �ل�ساعة 06:31 �سباحا، ولكن وجود  يف متام 

�إمكانية روؤيته  حتت �لأفق يف هذ� �لوقت يحول دون 

يف �سماء �ململكة. 

بر�سد  �لر�غبني  باإمكان  �أنه  �لع�سفور  و�أو�سح 

�لليل يف �ل�سماء  »�لقمر �لعمالق« متابعة �لقمر طو�ل 

وب�سكل خا�ض قبل �أفوله يف �ل�ساعة 05:14 �سباحا 

 06:35 �ل�ساعة  يف  بزوغه  وبعد  �ل�سرقي  �لأفق  يف 

�لأفق،  �لغربي عندما يكون قريبا من  �لأفق  م�ساء من 

�إليه باأنه �أكرب حجما من �لعنا�سر  حيث يبدو للناظر 

�ملوجودة يف خط �لروؤية من مبان وعمار�ت و�أ�سجار 

�ل�سماء،  كبد  يف  مرتفعا  يكون  عندما  بحجمه  مقارنة 

ويعتمد ذلك على �سفاء �لأفق وخلوه من �لعو�لق.

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�سدر عن موؤ�س�سة »�لأيام« للن�سر.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »�لأيام« للن�سر - رقم �لت�سجيل

�ملر��سالت: �ض.ب: 3232 �ملنامة ـ مملكة �لبحرين

�لإد�رة و�لتحرير: هاتف: 17617777 فاك�ض: 17617111

�لتوزيع:     هاتف: 17617733 - فاك�ض: 17617744

�ل�سرت�كات: هاتف: 17617722 - فاك�ض: 17617744

�لإعالنات: هاتف:  17581269 ـ 17617715 ـ فاك�ض 17617720        �ملطبعة �لتجارية:  17617889

بعد �ل�ساعة �ل�سابعة م�ساًء و�أيام �لإجاز�ت يرجى �لت�سال على هاتف: 36055472/  36055480
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هيمنة املراأة على ثلث الكتب والعناوين البحرينية 

بواقع 97 عنواناً يعك�س �شراكة املراأة الفعلية للرجل 

على ال�شعيد الفكري والعلمي.

الذين ال يلتزمون باالإجراءات االحرتازية املفرو�شة 

يف بيوت اهلل من قبل ويل االأمر، اإمنا ي�شيئون اإىل بيوت 

اهلل واإىل امل�شلني امللتزمني ويعر�شون املجتمع اإىل خماطر 

انت�شار الوباء فما الفائدة من �شالتهم؟!

ماهكذا تعامل بيوت اهلل يا بع�س امل�شلني!!
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1792 و�شع ن�شيد الثورة الفرن�شية المار�شييز.
1920 - التوقيع على مقّررات موؤمتر �شان رميو 
والفرن�شية  الربيطانية  النفوذ  مناطق  حّددت  التي 

يف امل�شرق العربي.

بطاقات  لبيع  اآلية  بيع  اآلة  اأول  ظهور   -  1926
الدخول اأملانية ال�شنع يف اليابان.

1945 - مندوبو خم�س واأربعني دولة يجتمعون 
اأ�ش�س وميثاق هيئة  لو�شع  فران�شي�شكو  �شان  يف 

االأمم املتحدة.

1954 - اإنتاج اأّول خلية طاقة �شم�شيّة ذات كفاءة 
عالية يف خمتربات بل.

االنحياز  عدم  حركة  قيام  عن  االإعالن   -  1955
تيتو  بروز  وجوزيف  عبدالنا�شر  جمال  يد  على 

املنعقد يف  باندونغ  وجواهر الل نهرو يف موؤمتر 

اإندوني�شيا.

1979 - الت�شديق على وثائق معاهدة ال�شالم بني 
م�شر واإ�شرائيل.

1980 - احلكومة اليابانية تعلن مقاطعتها لدورة 
االألعاب االأوملبية التي اأقيمت يف مو�شكو.

�شيناء  االإ�شرائيلي من  االن�شحاب  اإمتام   - 1982
ح�شب اتفاقية كامب ديفيد.

�شوت  لراديو  الكردي  الق�شم  افتتاح   -  1992
اأمريكا.

الفتاة املحجبة تبحث دائًما عن اإطاللة منا�شبة جتمع بني  االأناقة والب�شاطة التي تنا�شب حجابها، واأي�ًشا اأن تكون ع�شرية وتواكب اجتاهات املو�شة.

الع�ضفور: »بدر رم�ضان العمالق« 

يزين �ضماء اململكة الثالثاء

وفاة طيار م�ضري بعد اأيام من

احلكم ل�ضاحله �ضد حممد رم�ضان

ك�سف جمدي حلمي، حمامي �لطيار �أ�سرف �أبو�لي�سر، 

يف  رم�سان،  حممد  �لفنان  مع  �لطائرة  �أزمة  �ساحب 

ت�سريحات خا�سة ملوقع »�سكاي نيوز عربية«، عن �سبب 

وفاة موكله، وحلظاته �لأخرية له بالدنيا.

�أبو�لي�سر  �أ�سرف  �مل�سري  �لطيار  �إن  حلمي  وقال 

�لعناية  غرفة  �إثرها  على  دخل  �سحية  لأزمة  تعر�ض 

تدهورت  حالته  �أن  موؤكًد�  يوًما،  ع�سرين  ملدة  �ملركزة 

�لفرتة  طو�ل  رم�سان  حممد  �لفنان  مع  �أزمته  ب�سبب 

من�سات  عرب  �جلدل  من  موجه  �أثارت  �لتي  �ملا�سية 

�لتو��سل �لجتماعي.

و�أ�سار �ملحامي �إىل �أن �لطيار �لر�حل دخل يف حالة 

�لتي  مع رم�سان  �أزمته  ب�سبب  وفاته،  قبل  �كتئاب حاد 

و�سلت �إىل �ملحاكم.

قبل  عليه  ح�سل  �لذي  �حلكم  م�سري  تفا�سيل  وعن 

�أيام، قال: »و�جب على �لفنان �لنفاذ و�أنه من حق �لورثة 

�لذي و�سل  �لتعوي�ض  على  �حل�سول  �لطيار  وفاة  بعد 

قيمته �إىل 6 ماليني جنيه«.

حممد  �لفنان  �ألزمت  �لقت�سادية  �ملحكمة  �أن  يذكر 

�لأ�سر�ر  عن  ا  تعوي�سً جنيه  ماليني   6 بدفع  رم�سان 

�ملادية و�لأدبية للطيار �لر�حل.

»اأهل الكهف«.. جتربة مثرية لعلماء ق�ضوا 40 يوًما »خارج العامل«

هل ت�ساءلت يوًما عن �سعورك 

عند ما تنف�سل عن عاملنا يف كهف 

ناٍء ملدة 40 يوًما؟.. �كت�سف ذلك 

ا يف فرن�سا. بالفعل 15 �سخ�سً

�لعزلة  من  يوما   40 فبعد 

ورطب  مظلم  كهف  يف  �لطوعية 

�أن يخرج 8  �ملتوقع  وو��سع، من 

�ل�سبت،  �أم�ض  ن�ساء،  و7  رجال 

من  علمية  جتربة  يف  �ساركو� 

�لبرينية،  �لذ�تي يف جبال  عزلهم 

جنوبي فرن�سا.

�أعماق  يف  �ملجموعة  وعا�ست 

�إح�سا�ض  بدون  لومربيفز  كهف 

�ساعات  هناك  تكن  مل  �إذ  بالزمن، 

�لكهف،  د�خل  �سم�ض  �سوء  ول 

وفق وكالة »�أ�سو�سيتد بر�ض«.

�حلر�رة  درجة  وكانت 

مئوية  درجات   10 �لكهف  د�خل 

 100 تبلغ  �لن�سبية  و�لرطوبة 

باملئة.

�أي  �لكهف«  لـ»�أهل  يكن  ومل 

ومل  �خلارجي،  بالعامل  �ت�سال 

حول  حتديثات  �أي  لديهم  يكن 

�لوباء �أو �أي �ت�سال مع �لأ�سدقاء 

و�لعائلة فوق �لأر�ض.

ليلة،  و40  يوما   40 وملدة 

�لبع�ض،  بع�سهم  ب�سحبة  كانو� 

يعكفون على �كت�ساف هذ� �لكهف 

ذي �ل�سدى �لكبري.

�لفرتة  هذه  ق�ساء  بعد  �لآن 

�سكان  على  �سيتعني  �لظالم،  يف 

خا�سة  نظار�ت  �رتد�ء  �لكهف 

يخرجون  عندما  �أعينهم  حلماية 

�إىل �سوء �لنهار.

������ض�����ح�����ن امل���������ط���������اف ي�����ت�����و������ض�����ح ب�����الأخ�����������ض�����ر
و�أ�سبح  �لأخ�سر،  باللون  بامل�سجد �حلر�م  �ملطاف  تلون �سحن  يف م�سهد جميل، 

كاأنه حديقة من �لأ�سجار �خل�سر�ء.

�ملعتمرين  من  �لرحمن  �سيوف  خلدمة  ووقاية«  »ظل  مبادرة  خالل  ذلك  جاء 

و�مل�سلني �لتي �أطلقها فرع �لوز�رة �ل�سوؤون �لإ�سالمية مبنطقة مكة �ملكرمة يوم �أم�ض.

وت�ستهدف �ملبادرة توزيع ربع مليون مظلة �سم�سية للمعتمرين وقا�سدي �مل�سجد 

�حلر�م.

و�أو�سح �ملدير �لعام لفرع وز�رة �ل�سوؤون �لإ�سالمية مبنطقة مكة �ملكرمة، �لدكتور 

و�لتي  �لعامة،  و�أهد�فها  �لوز�رة  ر�سالة  �إطار  يف  تاأتي  �ملبادرة  �أن  �خلامري،  �سامل 

تهدف �إىل حماية �ملعتمرين من �أ�سعة �ل�سم�ض �أثناء �لطو�ف بالبيت �لعتيق خالل �سهر 

رم�سان، ل�سيما يف ظل ما ت�سهده مكة �ملكرمة من �رتفاع يف درجات �حلر�رة وتو�فد 

�أعد�د كبرية من �ملعتمرين.

»ال�ضحة«: ر�ضد 1081 اإ�ضابة 

جديدة بفريو�س كورونا وتعايف 1065

بلغ  �لتي  �لفحو�سات  �أن  �ل�سحة  وز�رة  �أعلنت 

 1081 ت�سجيل  �أظهرت  �أم�ض،  يوم   14277 عددها 

و�فدة،  لعمالة  حالة   432 منها  جديدة  قائمة  حالة 

و586 حالة ملخالطني حلالت قائمة، و63 حالة قادمة 

لي�سل  �إ�سافية  تعافت 1065 حالة  كما  �خلارج،  من 

�لعدد �لإجمايل للحالت �ملتعافية �إىل 159198.

وبلغ عدد �حلالت �لقائمة حتت �لعناية 99 حالة، 

�لعالج  تلقي  �ل�سحي  يتطلب و�سعها  �لتي  و�حلالت 

196 حالة يف حني �أن 10418 حالة و�سعها م�ستقر 

من �لعدد �لإجمايل للحالت �لقائمة �لذي بلغ 10517 

حالة قائمة.
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ناصر بن حمد يتلقى التهاني 
بتعيينه رئيسًا لمجلس إدارة 

»القابضة للنفط والغاز«

يوميــة  .  شاملــة  .  تفاعليــة
الوطن والء للوطن
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تبث 9 مساء بالتزامن مع تلفزيون البحرين

الوطن تعرض اليوم »االزدهار التجاري 
واالقتصادي في الزبارة« في جزئه األول

محرر الشؤون المحلية «

تعرض »الوطن« اليوم الس��اعة 9 مساء، الحلقة 
السادس��ة م��ن سلس��لتها الوثائقية ع��ن تاريخ 
الزبارة، حيث تستعرض الحلقة »االزدهار التجاري 

واالقتصادي في الزبارة« في جزئه األول.
الت��ي  الحلق��ة الطف��رة االقتصادي��ة  وتتن��اول 
شهدتها الزبارة بفضل السياسة الحكيمة لحكام 
الدولة الخليفية التي ساعدت في انتعاش حركة 
التجارة بين الزبارة والمناط��ق المجاورة وحولت 
إقليم الزبارة إلى سوق كبيرة ونقطة مهمة لنقل 

البضائع والتبادل التجاري. 
وتأتي هذه الحلقة ضمن السلس��لة األس��بوعية 
الت��ي تبثها الصحيفة على منصاتها اإللكترونية 
وبالتزامن مع ع��رض تلفزيون البحرين للحلقات 

الوثائقية التي تصدرها »الوطن«.

ملحق شهر الرحمة

 البحرين تستورد 1.2مليون
 لترمن مشروبات رمضان

غلق مسجدين أدخال مصّلين غير 
متطعمين بينهم مصابون بـ»كورونا«

 مواطنة تطلب 
»فزعة الطيبين« لسداد ديونها

»كورونا« يغير نشاط رمضان الثقافي

12-11-10-9 

7.15 مليون مسافر حصلوا على خدمات الشركة

 »باس« لـ                : استثمار 7 ماليين دينار 
بالبنية التحتية والمعدات األرضية

وليد صبري «

كش��ف مدير أول إدارة الش��حن الجوي في شركة خدمات 
مط��ار البحرين »ب��اس« خالد المحمود عن اس��تثمارات 
الش��ركة في البنية التحتية والتجهيزات وش��راء معدات 
مناول��ة أرضي��ة جدي��دة وصديق��ة للبيئة، لرف��ع كفاءة 
الخدم��ة بالمطار بلغت نحو 7 ماليي��ن دينار، موضحًا أن 
7.15 ملي��ون مس��افر حصل��وا على خدم��ات »باس« في 

العامين الماضيين.
وأش��ار إل��ى أن 50 ش��ركة طي��ران تحصل عل��ى خدمات 
الشركة على مدار العام، فيما يتم توفير خدمات الصيانة 
ل�19 شركة طيران على مدار 24 ساعة طوال العام، بينما 

تم تقدي��م خدمات الصيانة ل�196 طائرة من أصل 896 
رحلة طيران في 2020.

وأضاف المحمود ل�»الوطن« أن »باس« تعاملت مع 474 
ألف طن ش��حنات في األربع س��نوات الماضي��ة، فيما تم 
تقديم الخدمات األرضية ل�4332 طائرة ش��حن، في حين 
تم تنفيذ 8371 عملية مناولة ش��حن، بينما تم التعامل 
مع نحو 7 ماليين قطعة شحن، خالل العامين الماضيين.
ولفت إلى أنه تم التعامل مع 21069 طنًا من الش��حنات 
ف��ي الرب��ع األول م��ن 2021 بزي��ادة 18.5% ع��ن العام 
الماض��ي، ف��ي حين ت��م تقدي��م 7.7 ملي��ون وجبة في 
عامين، في الوقت الذي تبلغ فيه مساحة مرفق التموين 

خالد المحمود11 ألف متر مربع.

 »اإلسكان«: 160 خدمة تمويل 
للمواطنين بـ8 ماليين دينار في الربع األول

كشف وزير اإلسكان باسم الحمر، عن حجم التمويالت 
الس��كنية خ��الل الرب��ع األول م��ن 2021، حيث بلغت 
أكث��ر من 8 ماليين دينار اس��تفاد منها نحو من 160 

مواطنًا.
وأك��د أن هذه الخدم��ات تأتي في إط��ار خطة الوزارة 
لتنوي��ع الخي��ارات أمام المواطنين من خالل تس��هيل 
الحص��ول على التمويالت اإلس��كانية لتوفير الس��كن 
المالئم، األمر الذي يتماش��ى م��ع رؤى حضرة صاحب 
الجالل��ة المل��ك حم��د ب��ن عيس��ى آل خليف��ة عاهل 
البالد المفدى بش��أن اس��تدامة وتسريع وتيرة توفير 
السكن المالئم للمواطنين المستحقين، وبما يواكب 

االلتزامات اإلسكانية الواردة في برنامج الحكومة.
وأوض��ح وزير اإلس��كان أن ال��وزارة قدم��ت 65 خدمة 
تمويل ش��راء بقيمة 3,438,000 دين��ار، و85 خدمة 
تمويل بن��اء بقيمة 4,486,000 دين��ار، و10 خدمات 
تمويل ترميم بقيمة 81,800 دينار، مؤكدًا أن الوزارة 
تهدف إلى تطوير الحلول التمويلية واإلسكانية التي 
تؤم��ن خيارات متنوع��ة وفورية للمواط��ن البحريني 
المستفيد من الخدمات اإلس��كانية، إذ تقوم خدمات 
التموي���ل وفق نظام مبسط، خصوصا فيم���ا يتعلق 
بعملي��ة الس��داد الميس����رة الت��ي تراع��ي دخل كل 

مواطن على حدة.

سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة

مصدر نيابي لـ                : تأجيل  
تعديالت التقاعدي للدور الرابع

مريم بوجيري «

كش��ف مصدر نيابي ل�»الوطن« عن تأجيل مناقش��ة مش��روع 
قان��ون التقاعد الجديد »إصالح الصنادي��ق التقاعدية«، لدور 
االنعق��اد الرابع من الفصل التش��ريعي الخام��س، عازيًا ذلك 
إلى إن لجنة الخدم��ات بمجلس النواب لم تنتِه حتى اآلن من 

مناقشة المشروع المذكور.
وأكد المصدر أن اللجنة ستس��تمر في مناقشة مواد مشروعي 
القانون الذين أحالتهم الحكومة للسلطة التشريعية في يناير 
الماض��ي حتى فض دور االنعقاد الثالث الذي من المتوقع أن 

يفض قريبًا.
وم��ن أبرز التعدي��الت الجديدة في المش��روعين رفع نس��بة 
االس��تقطاع الش��هري من الموظف إلى 7%، ورفع مس��اهمة 
الحكومة الش��هرية إلى 20% من الراتب ومساهمة الشركات 
إلى 17%، حيث اش��ترط القانون الجديد بلوغ سنة ال� 55 سنة 
الس��تحقاق المعاش التقاعدي وبشرط أاّل تقّل مّدة االشتراك 

عن 20 سنة.

تلقى س��مو الشيخ ناصر 
بن حم��د بن عيس��ى آل 
جالل��ة  خليف��ة،  ممث��ل 
الملك لألعمال اإلنسانية 
 وش��ؤون الشباب، المزيد 
من التهاني م��ن الوزراء 
في  المس��ؤولين  وكب��ار 
الدول��ة بمناس��بة صدور 
الملك��ي  المرس��وم 
الس��امي لحضرة صاحب 
بن  المل��ك حمد  الجاللة 
عيس��ى آل خليفة، عاهل 
البالد المفدى حفظه اهلل 

ورعاه، بتعيين س��موه رئيسًا لمجلس إدارة الشركة القابضة 
للنفط والغاز.

08 

جمال العلوي
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LMRA تدعو أصحاب العمل 
لالنضمام إلى »حماية األجور«

دعا الرئي��س التنفيذي 
لهيئ��ة تنظي��م س��وق 
 ،»LMRA« العم��������ل
أصحاب  العل��وي  جمال 
العم��ل إل��ى المب��ادرة 
باالنضم��ام إل��ى نظام 
حماي��ة األجور وااللتزام 
العمالة  أج��ور  بس��داد 
المؤسس����ات  عب������ر 
والمالي��ة  المصرفي��ة 
والمرخصة  المعتم��دة 
البحرين  مص��رف  م��ن 
م��ن  حي��ث  المرك��زي، 

المقرر بدء تطبيق المرحلة األولى من النظام التي تشمل 
أصحاب العمل الذين لديه��م 500 عامل فأكثر في األول 

من مايو المقبل.

14 

14 
بقيادة »العربي لحقوق اإلنسان«: تحالف دولي للتعريف بإنجازات البحرين الحقوقية وإبرازها للعالم
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أحمد بن عطية اهلل: الثقة الملكية تعكس 
الدور الكبير لناصر بن حمد في خدمة الوطن

هنأ الشيخ أحمد بن عطية اهلل آل خليفة وزير المتابعة 
بالدي��وان الملك��ي س��مو الش��يخ ناص��ر ب��ن حمد آل 
خليفة ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنس��انية وشؤون 
الش��باب، بمناسبة صدور المرس��وم الملكي رقم )54( 
لسنة 2021 عن حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن 
عيس��ى آل خليفة ملك البالد المفدى، بتعيين س��موه 
رئيسًا لمجلس إدارة الش��ركة القابضة للنفط والغاز، 

مؤكدًا أن صدور هذه الثقة الملكية الس��امية بتعيين 
س��مو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة في هذا المنصب 
يعكس ال��دور الوطني الكبير الذي يضطلع به س��موه 
في خدمة الوطن ورفعة شأنه، متمنيًا لسموه التوفيق 
والنجاح في تحقيق رؤية صاحب الجاللة الملك المفدى 
لتطوير اس��تثمارات مملكة البحرين في قطاع النفط 

والغاز.

 وزير الديوان الملكي يهنئ ولي العهد رئيس
 الوزراء بصدور مرسوم »العليا للثروات الطبيعية«

بع��ث معالي الش��يخ خال��د بن أحم��د آل خليف��ة وزير 
الدي��وان الملك��ي، برقي��ة تهنئ��ة إلى صاحب الس��مو 
الملك��ي األمير س��لمان بن حمد آل خليف��ة ولي العهد 
نائ��ب القائد األعلى رئيس مجل��س الوزراء حفظه اهلل، 
أع��رب فيها معاليه ع��ن أطيب تهانيه لس��موه وذلك 
بمناسبة صدور المرسوم الملكي السامي بإنشاء اللجنة  
العليا للطاقة والثروات الطبيعية برئاسة سموه وتتبع 

رئيس مجلس الدفاع األعلى، وتكليف س��موه باإلشراف 
على عملية تطوير قطاع الطاق��ة والثروات الطبيعية، 
متمني��ًا لس��موه دوام التوفيق والس��داد لتحقيق رؤى 
وتطلعات حضرة صاحب الجاللة الملك المفدى حفظه 
اهلل ورع��اه في مجال قطاع الطاق��ة والثروات الطبيعية 
وف��ي مقدمته��ا النفط والغاز لكل ما في��ه خير وتقدم 

وازدهار وطننا العزيز.

 رئيس المجلس األعلى للصحة 
يهنئ ناصر بن حمد بالثقة الملكية

رف��ع رئيس المجلس األعلى للصحة الفريق طبيب الش��يخ 
محم��د بن عبداهلل آل خليفة خال��ص التهاني والتبريكات 
إلى سمو الش��يخ ناصر بن حمد آل خليفة، مستشار األمن 
الوطن��ي األمين الع��ام لمجلس الدفاع األعلى، بمناس��بة 
صدور المرس��وم الملكي الس��امي لحضرة صاحب الجاللة 
المل��ك حمد بن عيس��ى آل خليفة، عاه��ل البالد المفدى، 
بتعيين س��موه رئيس��ًا لمجل��س إدارة الش��ركة القابضة 
للنفط والغاز.  وأعرب عن أطيب التهاني واألمنيات لسمو 

الش��يخ ناصر ب��ن حمد آل خليفة بهذه المناس��بة، مؤكدًا 
أن صدور هذه الثقة الملكية الس��امية بتعيين سموه في 
ه��ذا المنص��ب يعكس ال��دور الوطني الكبير والمش��هود 
الذي يضطلع به س��موه في خدمة هذا الوطن الغالي، وما 
يتمتع به سموه من قدرات متميزة وخبرات قيادية عالية 
ستسهم في تحقيق روئ وتطلعات حضرة صاحب الجاللة 
المل��ك المفدى لتطوير اس��تثمارات مملك��ة البحرين في 
قطاع النفط والغاز، متمنيًا لسموه دوام التوفيق والسداد.

علي بن خليفة يهنئ ناصر بن حمد بالثقة الملكية
هنأ نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ علي بن خليفة 
آل خليفة، س��مو الش��يخ ناصر بن حم��د آل خليفة، ممثل 
جاللة الملك لألعمال اإلنسانية وشؤون الشباب، بمناسبة 
صدور المرس��وم الملكي، بتعيين س��موه رئيسًا لمجلس 

إدارة الشركة القابضة للنفط والغاز.
وأكد س��مو نائب رئيس مجل��س الوزراء أن ص��دور الثقة 
الملكية الس��امية بتعيين سمو الش��يخ ناصر بن حمد آل 
خليفة في هذا المنصب يعكس الدور الوطني الكبير الذي 
يضطلع به سموه في خدمة الوطن ورفعة شأنه بمختلف 

المج��االت، معرب��ًا س��موه ع��ن خال��ص تهاني��ه وأطيب 
تمنيات��ه لس��مو الش��يخ ناصر بن حم��د آل خليف��ة دوام 
التوفيق والس��داد للمضي قدمًا لخدمة البحرين وترس��يخ 
مكانتها على كاف��ة األصعدة، ومواصل��ة تطوير قطاعي 
النفط والغاز ضمن المس��يرة التنموية الش��املة لجاللة 
الملك المفدى، مؤكدًا سموه الدور المهم لقطاعي النفط 
والغاز في رفد التنمية االقتصادية التي تقودها الحكومة 
برئاسة صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان بن حمد آل 

خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

محمد بن مبارك يهنئ ناصر بن حمد
تلقى س��مو الش��يخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جاللة 
الملك لألعمال اإلنس��انية وشؤون الش��باب برقية تهنئة 
من نائ��ب رئيس مجلس الوزراء س��مو الش��يخ محمد بن 
مب��ارك آل خليف��ة بمناس��بة صدور مرس��وم ع��ن حضرة 
صاح��ب الجاللة الملك حم��د بن عيس��ى آل خليفة عاهل 
البالد المفدى بتعيين سموه رئيسًا لمجلس إدارة الشركة 

القابضة للنفط والغاز.

وأك��د س��مو الش��يخ محمد بن مب��ارك آل خليف��ة أن هذه 
الثقة الملكية تأكيد لقدرات س��موه المش��هودة وتقدير 
للنجاح��ات التي حققه��ا في المناصب والمس��ؤوليات في 
ظل التوجيهات السديدة من حضرة صاحب الجاللة الملك 
المفدى، متمنيًا س��موه كل التوفيق والنجاح لسمو الشيخ 
ناص��ر بن حمد آل خليفة لما فيه خير وصالح وطننا العزيز 

الذي نعمل جميعًا لنموه وتقدمه وعزته ورفعة شأنه.

 وزير الديوان الملكي يهنئ ناصر بن حمد
بتعيينه رئيسًا لمجلس إدارة »القابضة للنفط والغاز«

بع��ث معالي الش��يخ خال��د بن أحم��د آل خليف��ة وزير 
الديوان الملكي، برقية تهنئة الى س��مو الش��يخ ناصر 
بن حمد آل خليفة مستشار األمن الوطني األمين العام 
لمجل��س الدفاع األعل��ى رئيس مجلس إدارة الش��ركة 
القابض��ة للنف��ط والغاز، بمناس��بة صدور المرس��وم 
الملكي الس��امي بتعيين س��موه رئيس��ًا لمجلس إدارة 

الشركة القابضة للنفط والغاز.
وأعرب معاليه عن تمنياته الخالصة لسمو الشيخ ناصر 
بن حم��د آل خليفة بكل التوفي��ق لتحقيق رؤى حضرة 
صاح��ب الجاللة عاهل الب��الد المفدى حفظه اهلل ورعاه 
لتطوير اس��تثمارات مملكة البحري��ن في قطاع النفط 

والغاز لما فيه خير وصالح المملكة وشعبها الكريم.

الحمر يهنئ ولي العهد رئيس الوزراء وناصر بن حمد
رفع نبيل بن يعقوب الحمر مستش��ار جاللة الملك لشؤون 
اإلعالم خالص التهاني والتبريكات لصاحب السمو الملكي 
األمير س��لمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد 
األعل��ى رئيس مجلس الوزراء، بمناس��بة صدور المرس��وم 
الملكي الس��امي بإنش��اء اللجنة العليا للطاق��ة والثروات 
الطبيعي��ة برئاس��ة س��موه وتتبع رئيس مجل��س الدفاع 
األعلى، وتكليف سموه باإلشراف على عملية تطوير قطاع 
الطاق��ة والثروات الطبيعية، متمنيًا لس��موه كل التوفيق 
والس��داد لخدمة المملكة وتعزي��ز نهضتها التنموية في 
جمي��ع المجاالت تحت القي��ادة الحكيم��ة لحضرة صاحب 

الجاللة ملك البالد المفدى حفظه اهلل ورعاه.
وهنأ سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، مستشار األمن 
الوطن��ي األمين الع��ام لمجلس الدفاع األعلى، بمناس��بة 

صدور المرس��وم الملكي الس��امي لحضرة صاحب الجاللة 
الملك حم��د بن عيس��ى آل خليفة، عاهل الب��الد المفدى 
حفظ��ه اهلل ورعاه، بتعيين س��موه رئيس��ًا لمجلس إدارة 
الش��ركة القابضة للنفط والغاز. وأعرب عن أس��مى آيات 
التهاني والتبريكات لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
به��ذه المناس��بة، مؤكدًا أن ص��دور هذه الثق��ة الملكية 
الس��امية بتعيين س��موه في هذا المنصب تعكس الدور 
الوطن��ي الكبي��ر والمش��هود الذي يضطلع به س��موه في 
خدم��ة ه��ذا الوط��ن الغالي، ولم��ا يتمتع به س��موه من 
قدرات متميزة وخبرات قيادية عالية ستس��هم في تحقيق 
رؤى وتطلع��ات حض��رة صاح��ب الجاللة المل��ك المفدى 
لتطوي��ر اس��تثمارات البحرين ف��ي قطاع النف��ط والغاز، 

متمنيًا لسموه دوام التوفيق والسداد.

وزير الداخلية يهنئ ناصر بن حمد 
رفع وزير الداخلية الفريق أول الش��يخ راش��د بن عبداهلل آل 
خليفة، أس��مى آيات التهاني والتبريكات إلى س��مو الشيخ 
ناص��ر بن حم��د آل خليفة، ممث��ل جاللة المل��ك لألعمال 
اإلنسانية وشؤون الش��باب مستشار األمن الوطني األمين 
العام لمجلس الدفاع األعلى، على الثقة الملكية الس��امية 
م��ن لدن حض��رة صاحب الجالل��ة الملك حمد بن عيس��ى 

آل خليف��ة، عاهل الب��الد المفدى، وص��دور اإلرادة الملكية 
بتعيين س��موه رئيس��ًا لمجل��س إدارة الش��ركة القابضة 
للنفط والغاز. داعيًا اهلل عز وجل أن يمد س��مو الشيخ ناصر 
بن حمد بالعون والتوفيق للقيام بالمهام الجليلة الموكلة 
إليه، لمواصلة مسيرة التقدم والنماء بقيادة باني النهضة 

المباركة، حضرة صاحب الجاللة ملك البالد المفدى.
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البحرين تؤيد قرار السعودية 
بمنع استيراد المنتجات 

الزراعية من لبنان
أعرب��ت وزارة الخارجية، عن تأييد مملكة البحرين للقرار الذي 
اتخذته المملكة العربية السعودية الشقيقة بمنع استيراد أو 
عبور المنتجات الزراعية من الجمهورية اللبنانية إلى أراضيها 
بع��د أن ثبت لدى الجهات المختصة أنها تس��تخدم لتهريب 

المخدرات إلى أراضي المملكة. 
وأك��دت وزارة الخارجية دعم المملكة للقرار الس��عودي الذي 
يأتي لحماية المجتمع الس��عودي م��ن أضرار المخدرات، وفي 
إطار جهود المملكة العربية السعودية في مكافحة الجريمة 
المنظم��ة العاب��رة للح��دود، تنفي��ذا للقواني��ن والمواثي��ق 
واألعراف الدولية التي تجرم اس��تغالل حرية التبادل التجاري 
في تهري��ب المخ��درات، واإلض��رار بمصالح الدول وس��المة 

مجتمعاتها.

أمانة العاصمة تزيل 2400 مخالفة خالل الربع األول
أزالت أمانة العاصمة أكثر من 2400 مخالفة 
متنوعة خالل الربع الس��نوي األول منذ يناير 
الماض��ي وحتى مارس للعام الجاري، تنوعت 
بين ملصق��ات اإلعالنات المخالف��ة، الباعة 
الجائلين، الس��يارات السكراب، البيوت اآليلة 
للسقوط، إش��غاالت الطرق، مخالفات البناء، 
الحيوان��ات  للبي��ع،  المعروض��ة  الس��يارات 

النافقة وشحنات تجمعات مياه األمطار. 
وأك��دت األمان��ة أنها تقوم بحم��الت دورية 
لرص��د وإزال��ة المخالف��ات، تراوح��ت بي��ن 
الفترتي��ن الفترة الصباحية والمس��ائية في 
جميع جوانب محافظة العاصمة وذلك حسب 
خطة مدروس��ة للحد من المخالفات البلدية 

وجعل العاصمة مكانًا أجمل. 
وحس��ب النتائ��ج، تبين أن إزال��ة الملصقات 
اإلعالنية المخالفة جاءت في الطليعة بواقع 
970 ملصق��ًا م��زااًل، وجاءت إزالة إش��غاالت 
الطري��ق بالمرك��ز الثاني بواق��ع 570 إزالة، 
منه��ا األعم��دة الحدي��دة، ومظ��الت بمادة 

الجينكو، وبعض من المزروعات التي تؤذي 
الم��ارة وتعيق الحركة المروري��ة. ثم تلتها 
الباع��ة الجائلي��ن الذين بل��غ عددهم 541 
فرشة، أما بما يتعلق بمخلفات البناء فبلغت 

إزاالتها 121 إزالة، بعدها مخالفات السيارات 
المعروضة للبيع بلغت 164 سيارة معروضة 
للبيع تمت إزالتها في حين بلغ عدد السيارات 
الس��كراب المزالة 15 سيارة، وأخيرًا أزيل 19 

حيوانًا نافقًا خالل الثالثة أشهر الماضية. 
وخالل الثالثة األش��هر الماضية أيضًا أزالت 
أمان��ة العاصم��ة 2534 ش��حنة م��ن ن��زف 

البالعات الخاصة بالمنازل. 
ونوهت أمان��ة العاصمة أن هذه المخالفات 
يجرم عليها القان��ون، وتعد انتهاكًا صريحًا 
لقانون رقم 2 لس��نة 1996 بش��أن إش��غال 
الطرق العامة، الذي اعتبرها القانون تعديًا 

على األمالك العامة. 
وش��ددت على أهمي��ة العمل عل��ى تطبيق 
قانون إشغال الطرق العامة بما يحفظ سير 
النظ��ام ويحافظ على الصحة العامة والبيئة 
ويمن��ع التعدي��ات على األم��الك العامة لما 

فيه مصلحة الفرد والمجتمع. 
وأهاب��ت أمان��ة العاصمة أن��ه بموجب هذا 
القانون يتم إخطار المخالف بضرورة االلتزام 
باالش��تراطات والقوانين والمبادرة لتصحيح 
وض��ع المخالف��ات بإزالتها وإال فإنه س��يتم 
اتخاذ اإلجراءات الالزم��ة بإزالتها من قبلها، 

بالمخالفة  المتعلقة  ومصادرة ممتلكاتهم 
مع تحميلهم مصاريف اإلزالة. 

وذكرت أنها مستمرة في حمالتها التفتيشية 
على جميع المخالفات البلدية الموجودة في 
العاصم��ة، منها إزال��ة األعم��دة الحديدية 
وإزالة المظالت والمنش��آت غي��ر المرخصة، 

بالتعاون مع الجهات ذات االختصاص. 
ودعت جميع المواطنين والمقيمين بضرورة 
مراجعته��ا قبل القيام بأي أعمال إنش��ائية 
أو إش��غال الطري��ق الع��ام للحص��ول عل��ى 
الترخي��ص ال��الزم، تجنب��ًا لإلزال��ة بالطرق 
المواطني��ن  داعي��ة  والقانوني��ة،  اإلداري��ة 
والمقيمي��ن إل��ى اإلب��الغ عن أماك��ن وجود 
إش��غاالت الطري��ق العام من خ��الل النظام 
الوطن��ي الموح��د للش��كاوى والمقترح��ات 
»تواص��ل«، أو م��ن خ��الل حس��ابات أمان��ة 
العاصمة في وس��ائل التواص��ل االجتماعي 
أو ع��ن طريق الحضور الش��خصي أو االتصال 

بموظف البدالة.

 وزير العدل: استحداث مزايا جديدة 
للخدمات اإللكترونية المقدمة في قطاع العدالة

والش��ؤون  الع��دل  وزي��ر  أعل��ن 
اإلس��المية واألوق��اف، الش��يخ خالد 
بن عل��ي آل خليفة، عن اس��تحداث 
مزايا جدي��دة للخدمات اإللكترونية 
العدال��ة،  قط��اع  ف��ي  المقدم��ة 
وذلك بالعمل المش��ترك مع هيئة 
اإللكترونية،  والحكومة  المعلومات 
في إط��ار تنفيذ مش��روعات تطوير 
المرتبط��ة  اإللكترون��ي  التح��ول 

بإجراءات المحاكم.
وقال إن أبرز ه��ذه التعديالت التي 
ت��م تفعيله��ا م��ن خ��الل النظ��ام 
اإللكترون��ي تتمث��ل ف��ي الس��ماح 
بإضافة عناوين األط��راف )المدعي 
مملك��ة  خ��ارج  علي��ه(  والمدع��ى 
البحري��ن ف��ي خدم��ة رف��ع الدعوى 

س��واء  عليه��ا  اإلعالن��ات  وإرس��ال 
الرسائل  أو  اإللكترونية  بالوس��ائل 

البريدية.
وذك��ر أن من المزاي��ا المهمة التي 
تم تضمينها الخدمات اإللكترونية 
ه��و إمكاني��ة التأك��د م��ن صح��ة 
العنوان المدخل م��ن قبل المدعي 
أثن��اء رف��ع الدع��اوى إذا كان داخل 

المملكة.
وأش��ار كذل��ك إل��ى توس��يع نطاق 
الطلبات المقدمة أمام المحاكم عبر 
السماح بتقديم الطلبات من أطراف 
خارج الدعوى مثل االعتراض الخارج 
عن الخصومة والتدخل االنضمامي 

والهجومي.
 وذكر أن اإلضافات الجديدة شملت 

زيادة حجم المرفقات في خدمة رفع 
الدعاوى وتقدي��م الطلبات وتقديم 

المذكرات إلى 5 ميجابايت، بعد أن 
كانت 2 ميجابايت، وهو ما سيسهم 
ف��ي زيادة كف��اءة الخدمة المقدمة 
واستيعاب عدد كبير من المرفقات 
ف��ي الدع��وى الواح��دة، كم��ا توفر 
ال��وزارة عل��ى موقعه��ا اإللكتروني 

برنامج خاص لضغط الملفات.
 وف��ي ه��ذا اإلط��ار أعرب ع��ن بالغ 
الشكر والتقدير للقضاة والمحامين 
التطوي��ر  عملي��ة  ف��ي  لدوره��م 
المستمر للخدمات اإللكترونية من 
خ��الل م��ا يقدمونه م��ن مقترحات 
وآراء قيم��ة، ذاك��ًرا أن العدي��د من 
ه��ذه التعدي��الت والمزاي��ا ترج��ع 
لمالحظ��ات وأف��كار مقدم��ة م��ن 

السادة القضاة والمحامين.

وزير العدل

 محافظة العاصمة: تنفيذ توجيهات 
وزير الداخلية بمتابعة اإلجراءات االحترازية

أكد محافظ العاصمة الش�يخ هش�ام بن عبدالرحمن 
آل خليفة، أن المحافظة ماضية في تنفيذ توجيهات 
وزير الداخلية الفريق أول الش���يخ راش�د بن عبداهلل 
آل خليف��ة من خ��الل متابعة اإلج��راءات االحترازية 
للح��د م��ن انتش���ار في��روس كورونا لضم��ان أمن 
وس���المة المواطنين والمقيمين ف��ي كافة مناطق 
المحافظة، مش�يدًا بالجهود البارزة للفريق الوطني 

الطبي خالل الجائحة.
جاء ذلك، لدى لقائه بعدد من وجهاء ونواب وأهالي 
محافظ��ة العاص�م���ة وض�ب��اط وزارة الداخلية في 
مجل��س المحافظة الرمضاني ع��ن طريق االتصال 
المرئي عن ُبعد، في إطار الحرص على اس��تمرارية 
التواصل م��ع أهالي المحافظة خالل ش��هر رمضان 
المب��ارك رغم ظ��روف الجائح��ة. ووج��ه المحافظة 
التبريكات والتهاني بمناس��بة حلول ش��هر رمضان 
المبارك، إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجاللة 
المل��ك حم��د ب��ن عيس��ى آل خليفة مل��ك مملكة 
البحرين، وإلى صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، 
وإل��ى ش��عب البحري��ن الوف��ي واألمتي��ن العربية 
واإلس��المية، سائاًل المولى عز وجل أن يعيد  الشهر 
الفضي��ل عل��ى الجميع بالخي��ر واليم��ن والبركات. 
وأكد أن مجلس المحافظة اس��تمرار لنهج التواصل 
والتالحم ال��ذي يتصف به المجتم��ع البحريني وهو 

تجسيد ألس�مى معاني الشراكة المجتمعية السيما 
في الشهر الفضيل.

وأوض�ح أن المحافظة - ورغم الظروف التي فرضتها 
الجائحة - تواصل العمل على رصد وتلبيه احتياجات 
األهالي التنموية وتس��خير كاف��ة اإلمكانات لتلبية 
ه��ذه المتطلبات، وذل��ك تحقيقًا لتطلع��ات ورؤى 
المواطني��ن والمقيمي��ن. وناق��ش األهال��ي خالل 
المجلس ع��ددًا من الموضوع��ات الرامية إلى دعم 
جه��ود الفريق الوطن��ي الطبي للتص��دي لفيروس 
كورون��ا من خالل تبني المبادرات الهادفة للحد من 

انتش��ار الفيروس والتخفيف م��ن تداعيات الجائحة 
مث��ل تكثيف التوعية عبر مختل��ف قنوات التواصل، 
واس��تمرار توزي��ع الس��الل الرمضانية على األس��ر 
البحريني��ة المتعففة والمحتاجي��ن من المقيمين، 

وايصال تلك السالل إلى المنازل. 
واقترح الحضور فتح مسار خاص للتطعيم ألصحاب 
الهمم ف��ي مركز التطعيم بمجمع س��ترة التجاري، 
مؤكدي��ن أهمي��ة وج��ود خط��ة لمواصل��ة دع��م 
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لضمان التعافي 
من األضرار التي لحقت بهذا القطاع جراء الجائحة. 

 محافظ الشمالية: االلتزام 
باإلجراءات االحترازية الخاصة بدور العبادة

أكد محافظ الش��مالية علي العصف��ور، مواصلة 
تنظي��م الزي��ارات لمآت��م المحافظ��ة بالتعاون 
مع إدارة األوق��اف الجعفرية ومديرية الش��رطة، 
ف��ي إطار عملي��ة إزكاء وتعميق الوع��ي بتطبيق 
اإلج��راءات الوقائية واالحترازية للتصدي لجائحة 

كورونا.
ج��اء ذل��ك خ��الل المجل��س الرمضان��ي الثان��ي 
للمحافظ��ة خالل ش��هر رمض��ان المب��ارك، عبر 
تقني��ة االتص��ال المرئ��ي بمش��اركة ع��دد من 
النواب واألعي��ان وممثلي األهال��ي في المجلس 
التنس��يقي، حيث أشاد المش��اركون بالبرتوكول 
الصح��ي الجدي��د والقائمي��ن عليه م��ن الفريق 
الوطن��ي الطب��ي من حي��ث التأكيد عل��ى أهمية 
تلق��ي اللقاح، ضمن اإلج��راءات الوقائية الخاصة 
بدور العبادة، وتش��جيع األفراد بأخذ اللقاح لدعم 
الحمل��ة الوطني��ة للتطعي��م لمكافح��ة فيروس 
كورون��ا. وتفاعل الحضور م��ع الجولة التي قامت 
به��ا المحافظة لع��دد من المآت��م بالتعاون مع 
المس��ؤولية  العالق��ة، وعكس��ت  الجه��ات ذات 
المجتمعي��ة ف��ي تطبي��ق اإلج��راءات االحترازية 

لحماية المجتمع. 
وأش��ار النائ��ب محم��ود البحران��ي، إل��ى أهمية 
االستعانة بالفرق التطوعية المدربة في مناطق 

المحافظ��ة للمس��اهمة ف��ي تطبي��ق التدابي��ر 
الوقائي��ة الخاص��ة ب��دور العب��ادة، فيم��ا أكدت 
النائب معصوم��ة عبد الرحيم عل��ى تعزيز مبدأ 

الثواب في دعم حملة التطعيم. 
وقال النائب خليفة بوحمود إن »االلتزام بتطبيق 

البروتوكول الصحي في دور العبادة، يتماشى مع 
حماي��ة المجتمع من فيروس كورونا، فيما أكدت 
المهندس��ة نور المطوع على دور الخطاب الديني 
في تعميق الوعي بأهمية اللقاح للحد من جائحة 

كورونا«.

»الغرفة« و»األعلى للصحة« 
يبحثان نقص األدوية 

بالمستشفيات الخاصة

عق��دت غرفة البحرين برئاس��ة رئيس غرفة تج��ارة وصناعة 
البحرين سمير ناس، ونائبه األول خالد نجيبي، وعضو مجلس 
اإلدارة رئيس المجموعة التنس��يقية س��ونيا جناحي، اجتماعًا 
تنس��يقيًا -عن ُبع��د- مع المجل��س األعلى للصحة برئاس��ة 
رئي��س المجل��س الفري��ق طبيب الش��يخ محمد ب��ن عبداهلل 
آل خليف��ة، واألمين الع��ام للمجلس األعل��ى للصحة إبراهيم 
النواخ��ذة، لمناقش��ة التحديات التي تواج��ه القطاع الصحي 
والف��رص المس��تقبلية، ووض��ع الحلول المقترح��ة لمعالجة 
مختل��ف الصعوب��ات الت��ي تواج��ه القطاع وس��بل النهوض 

بالقطاع الطبي في مملكة البحرين. 
كما بحث االجتماع - الذي حض��ره الرئيس التنفيذي للهيئة 
الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية د.مريم الجالهمة 
- موضوع نظام تس��جيل األدوية غير المس��جلة ووضع حلوٍل 
له��ا، كما ت��م مناقش��ة موضوع نق��ص بع��ض األدوية في 
المستش��فيات الخاصة وتمت التوصية بالتنسيق مع الجهات 

المعنية لتوفيرها في أقرب وقت ممكن.
حضر االجتماع من جانب الغرفة رئيسة لجنة الصحة د.ابتسام 
ال��دالل وعدد من أعض��اء اللجنة، وعدد من المس��ؤولين من 
جانب��ي المجلس األعلى للصح��ة، والهيئ��ة الوطنية لتنظيم 

المهن والخدمات الصحية.

األنصاري: تأخر تنفيذ المرحلة 
الثانية من »البحير اإلسكاني«

أك��د رئيس لجنة الخدم��ات بمجلس النواب أحم��د األنصاري، أن 
المواطني��ن في الدائ��رة الثالث��ة بالمحافظ��ة الجنوبية وعموم 
أصح��اب الطلبات اإلس��كانية في البحير والرفاع ومدينة عيس��ى 
ينتظرون إنش��اء مش��روع البحير اإلس��كاني في المرحلة الثانية، 
بعد االنتهاء من المرحلة األولى والتي ضمت 227 وحدة سكنية 
فيما المرحلة الثانية س��تصل بالمشروع إلى 700 وحدة سكنية، 
مؤك��دًا ثقته في توجيهات صاحب الس��مو الملك��ي ولي العهد 
رئيس ال��وزراء ومتابعته لهذا الملف المهم. وناش��د األنصاري، 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 
رئيس الوزراء في توجيه وزارة اإلسكان والجهات المعنية في البدء 
بالمرحلة الثانية لمش��روع البحير اإلس��كاني والذي سيخدم فئة 
كبيرة من المواطنين ويحل طلبات المواطنين اإلسكانية، منوهًا 
بتوجيهات سموه بتس��ريع تنفيذ مشروع سترة اإلسكاني. وقال 
إن »الطلب��ات اإلس��كانية في منطقة البحير تص��ل عمر بعضها 
إلى 20 س��نة، حيث تعود للعام 2001 وأن المواطنين من أهالي 
البحير في انتظار تنفيذ هذا المش��روع اإلس��كاني المهم والذي 
سيحل مشكلتهم، مؤكدًا على ان المواطنين بالمنطقة يضعون 

آمالهم في هذا المشروع اإلسكاني«.
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 »الداخلية«: 72804 مخالفات »كمامة الوجه« 
باألماكن العامة و8764 حملة توعوية

بالمحافظ��ات  الش��رطة  مديري��ات  نف��ذت 
واإلدارات المعني��ة ب��وزارة الداخلي��ة 8764 
حمل��ة توعوي��ة، ورص��د 72804 مخالف��ات 
ع��دم لب��س كمام��ة الوج��ه ف��ي األماك��ن 
العام��ة والمحالت التجارية، باإلضافة التخاذ 
9010 إجراءات للحف��اظ على معايير التباعد 
االجتماع��ي، منذ بداية جائح��ة كورونا حتى 

22 أبريل.
وتواصل مديريات الش��رطة واإلدارات األمنية 
المعني��ة، بجهود تعزيز االلت��زام باإلجراءات 
االحترازي��ة للحد من انتش��ار فيروس كورونا 
عمله��ا ال��دؤوب واليوم��ي لتعزي��ز تطبي��ق 
انتش��ار  م��ن  للح��د  االحترازي��ة  اإلج��راءات 
الفيروس والتي أقرها الفريق الوطني الطبي، 
حيث تق��وم بالحم��الت اليومية ف��ي مختلف 
محافظات المملكة للقي��ام بدورها التوعوي 
اإلج��راءات  اتخ��اذ  ف��ي  لدوره��ا  باإلضاف��ة 

القانونية حيال المخالفين.
بالمحافظ��ات  الش��رطة  مديري��ات  وتؤك��د 
األرب��ع واإلدارات األمنية المعنية على ضرورة 
مواصلة االلتزام بتطبيق اإلجراءات والتدابير 
الوقائية المقررة لمكافح��ة فيروس كورونا، 
باتباع كافة االشتراطات والتعليمات الصادرة 
في هذا الش��أن، وتطبيق التباعد االجتماعي 
في األماكن العامة، وااللتزام بارتداء كمامة 
الوج��ه، واقتص��ار التجمع��ات على األس��رة 
الواح��دة في المنزل، وااللتزام باالش��تراطات 
المقررة الخاصة بالمس��اجد والمآتم، مشيرًة 
إل��ى أهمي��ة أن يتحمل كل فرد المس��ؤولية 

الوطنية حمايًة لنفسه وأسرته والمجتمع.
وتلقى مركز اإلس��عاف الوطن��ي 9950 بالغًا 
خاص��ًا بفي��روس كورون��ا، وال��ذي باش��رها 
واس��تجاب لها واتخذ اإلج��راءات الالزمة عن 
طريق فريق متخص��ص ومؤهل للتعامل مع 
هذه الح��االت، باإلضافة إلى قيام إدارة النقل 
بالوزارة منذ بداية الجائحة إلى اآلن بتحريك 

31351 آلية شملت نقل 90485 حالة.
فيم��ا قام��ت اإلدارة العامة للدف��اع المدني 

كبي��رة  بجه��ود  الج��اري  أبري��ل   22 حت��ى 
ومتنوع��ة، حي��ث قام��ت بتنفي��ذ 254038 
عملي��ة تطهي��ر وتعقي��م مختلف��ة للمباني 
والمنش��آت الحكومي��ة والش��وارع والطرقات 
عملي��ة   1766 عل��ى  واإلش��راف  وغيره��ا، 
تطهي��ر وتعقيم ش��ارك فيه��ا المتطوعون، 
كما ت��م تدريب 1230 ش��خصًا م��ن الكوادر 
والمتطوعي��ن لتعقي��م المس��اجد، وتنفي��ذ 
107 عملي��ات تطهير وتعقي��م بالتعاون مع 

شركات التنظيف.
وأك��دت أنه��ا مس��تمرة ف��ي عقد ال��دورات 
التدريبي��ة ح��ول الط��رق الصحيح��ة لتنفيذ 
عملي��ات التطهي��ر والتعقيم االحت��رازي في 
المباني والمنشآت الحكومية وأماكن العمل، 
وبلغ عدد من شارك في الدورات التي نظمها 
الدفاع المدني 1180شخصًا من المؤسسات 
والش��ركات الخاص��ة، و 1051 ش��خصًا م��ن 
مختل��ف الجه��ات الحكومية، فيم��ا بلغ عدد 
المتطوعين منذ ش��هر مارس العام الماضي 

6062 متطوعًا.

 »الثروة الحيوانية« تدشن خدمة الحصول 
على تراخيص مزاولة المهن البيطرية إلكترونيًا

دش��نت وكالة الثروة الحيوانية في 
وزارة األش��غال وش��ؤون البلدي��ات 
العمران��ي خدمة طلب  والتخطيط 
الحص��ول عل��ى تراخي��ص مزاول��ة 
المهن الطبية البيطرية عبر الموقع 

اإللكتروني.
للث��روة  ال��وزارة  وكي��ل  وأوض��ح 
الحيواني��ة خالد حس��ن أن الخدمة 
أصبح��ت متاح��ة حالي��ًا إلكتروني��ًا 
عب��ر موقع الوزارة الرس��مي، مؤكدًا 
ل  ه الوزارة نحو التحوُّ اس��تمرار توجُّ
الخدم��ات  لجمي��ع  اإللكترون��ي 
مس��تقباًل، مبينًا أنه من خالل هذه 
الخدمة يمكن للمواطنين واألشقاء 
م��ن ومواطني دول مجلس التعاون 
طلب الحصول على ترخيص مزاولة 
المه��ن الطبي��ة البيطري��ة، الت��ي 
تش��مل كاف��ة المه��ن المتعلق��ة 

بالقطاع الطبي البيطري.
وأض��اف أن الخدمة تتيح للمقيمين 
في المملكة التقدم بطلب الحصول 
على ترخيص مزاولة المهن الطبية 
البيطري��ة، الت��ي تش��مل العيادات 

البيطرية  والمسالخ  والمستشفيات 
والمس��تودعات  والصيدلي��ات 

والمختبرات البيطرية.
وذك��ر أن الموق��ع اإللكتروني حاليًا 
يض��م دليل إج��راء تراخيص مزاولة 
والذي  البيطري��ة  الطبي��ة  المه��ن 
يس��اعد المس��تخدمين ويقدم لهم 
الشرح عن كيفية التقديم للخدمة، 
مؤك��دًا أن اله��دف م��ن تدش��ين 

الخدم��ة اإللكترونية هو التس��هيل 
عل��ى المراجعي��ن من خ��الل إتاحة 
المج��ال أمامهم لتقدي��م الطلبات 
إلكتروني��ًا م��ن دون الحاج��ة إل��ى 
المراجع��ة ش��خصيًا لمبن��ى وكالة 

الثروة الحيوانية.
وأشار إلى أن التحول اإللكتروني ُيعد 
مش��روعًا إس��تراتيجيًا يتماشى مع 
رؤية مملكة البحرين 2030 وبرنامج 
عمل الحكوم��ة 2019-2022، كما 
يتواف��ق تمامًا مع توجه��ات هيئة 
المعلوم��ات والحكومة اإللكترونية 
اإللكترونية،  الخدمات  إلى  بالتحول 
الفت��ًا إل��ى أن ال��وزارة ماضي��ة في 
جهودها الرامية إلى تحويل مختلف 
الخدم��ات التي تقدمها إلى خدمات 
إلكترونية، انطالقًا من إستراتيجية 
والتوجيه��ات  الموق��رة  الحكوم��ة 
المس��تمرة في التحول الرقمي في 
تقدي��م الخدمات الحكومي��ة، الفتًا 
إل��ى أن الوزارة تبذل جه��ودًا كبيرة 
في مج��ال التح��ّول اإللكتروني نحو 
تقدي��م جميع الخدم��ات إلكترونيًا، 

وذلك لتس��هيل اإلجراءات وتمكين 
التي  الخدم��ات  من  المس��تفيدين 
تقدمه��ا ال��وزارة من س��رعة إنجاز 
المعامالت وس��هولة الحصول على 
والمعلومات، وذلك ضمن  البيانات 
برنامج عمل الحكومة ورؤية مملكة 
ل الرقمي. البحرين 2030 نحو التحوُّ

يش��ار إلى أن خدم��ة طلب الحصول 
المه��ن  مزاول��ة  تراخي��ص  عل��ى 
الطبي��ة البيطري��ة متواف��رة أيضًا 
لغير مواطن��ي دول مجلس التعاون 
العي��ادات  ف��ي  العامل��ون  وه��م 
البيطري��ة،  والمستش��فيات 
الصيدلي��ات  ف��ي  والعامل��ون 
والمختب��رات  والمس��تودعات 

البيطرية.
كما تتيح ه��ذه الخدمة للمواطنين 
المقيمي��ن ف��ي مملك��ة البحري��ن 
طلب الحصول على ترخيص مزاولة 
البيطري��ة لحاملي  الطبي��ة  المهن 
درج��ة الدبل��وم وتش��مل المه��ن 
وفن��ي  بيط��ري  كفن��ي  المعاون��ة 

صيدلة وفني مختبر.

د. خالد حسن

أكثر من 224 ألف مسافر عبروا المملكة

59٪ قضايا مخدرات مضبوطة عبر المطار في فبراير
مريم بوجيري «

الصادرة  الرسمية  البيانات  كشفت 
عن شؤون الجمارك بوزارة الداخلية 
تس��جيل أكثر من 224 ألف مسافر 
عب��ر مناف��ذ المملك��ة ف��ي فبراير 
الماض��ي، حي��ث بل��غ إجمالي عدد 
الفترة  القادمي��ن للمملكة خ��الل 
112,479 مسافر، بينما  المذكورة 

غادر البالد 111,935 ألف مسافر.
وأكدت البيانات الرس��مية أن أغلب 
المس��افرين كان��وا قادمي��ن عب��ر 
المنف��ذ البري لجس��ر الملك فهد، 
ال��ذي س��جل 61,554 ألف مس��افر 
مس��افر  أل��ف   61,571 و  ق��ادم 
مغادر، في حين بلغ عدد القادمين 
للمملكة عبر المنفذ الجوي لمطار 
أل��ف   50,426 الدول��ي  البحري��ن 
مسافر وغادر 49,899 ألف مسافر، 
البحرية  المناف��ذ  بينما اس��تقبلت 
للمملكة عبر الموانئ 499 مسافرًا 
قادمًا و 465 مسافرًأ مغادرًأ ليصبح 
بذل��ك إجمالي ع��دد المس��افرين 
 224,414 للمملكة  الذين قدم��وا 

ألف مسافر.
من جان��ب آخ��ر س��جلت المملكة 

خالل فبراي��ر الماضي 39% لقضايا 
المخ��درات المضبوط��ة والتي تم 
تحريزها داخل البلد، في حين بلغت 
النس��بة األكبر للقضاي��ا المذكورة 
والت��ي ت��م ضبطه��ا عب��ر المنفذ 
الج��وي لمط��ار البحري��ن الدول��ي 
بنسبة 59% قضية، في حين بلغت 

نسبة قضايا المخدرات المضبوطة 
عبر المنفذ البري لجسر الملك فهد 
2%، ووفق��ًا الرق��ام اإلحصائية لم 
يتم تسجيل أي قضايا عبر المنافذ 

البحرية.
وفيما يتعلق بجنس��يات األشخاص 
المقب��وض عليه��م ف��ي القضاي��ا 

المذكورة، ش��كل األجانب 81% في 
حين بلغت نسبة المواطنين منهم 
19%، حي��ث كان الذكور يش��كلون 
97% واإلن��اث 3%، حي��ث تم ضبط 
مايقارب 5 كيلوجرامات من المواد 
المخ��درة واكثر من مئ��ة حبة من 

المؤثرات العقلية.

الكوهجي: دعم »تمكين« 
للشركات األكثر قابلية للنمو 

يدفع بعجلة التنمية االقتصادية
ق��ال الرئي��س التنفيذي 
لش��ركة »تنم��و« ن��واف 
توج��ه  إن  الكوهج��ي 
صندوق العمل »تمكين« 
نحو دعم الشركات األكثر 
يواك��ب  للنم��و  قابلي��ة 
تمام��ًا ه��دف »تمكين« 
في جعل القطاع الخاص 
مح��ركًا أساس��يًا للنم��و، 
وإث��راء منظوم��ة ري��ادة 
عجل��ة  ودف��ع  األعم��ال، 
التنمية االقتصادية، بما 
يخل��ق أثرًا إيجابي��ًا كبيرًا 

على االقتصاد الوطن��ي بالمقارنة مع المؤسس��ات الصغيرة 
والمتوسطة التي ال تتبنى االبتكار في عملها وتقدم خدمات 

أو منتجات تقليدية.
ونوه الكوهجي بحرص »تمكين« على توجيه الدعم للشركات 
البحريني��ة ذات األنش��طة الت��ي تواك��ب االقتص��اد الرقمي، 
وتس��تثمر في تدري��ب كوادره��ا وتنمية مهاراته��م وزيادة 
قدرتهم على االبت��كار، وتتبنى نظم تش��غيل متقدمة تتيح 
له��ا أكبر فاعلية ممكنة في تقديم أجود المنتجات والخدمات 
بأق��ل التكاليف وتحقيق أكبر هامش ربح ممكن، وتس��تطيع 

المنافسة في األسواق اإلقليمية والعالمية.
وأكد حرص شركة »تنمو« على تعزيز شراكتها مع »تمكين« 
بما يتناسب مع أهداف الشركة في االستثمار بشركات ناشئة 
ذات قيم��ة مضافة، وقال: »من خالل عملنا في ش��ركة تنمو 
على مدى األعوام العشر الماضية أستطيع القول إن الشركات 
القابلة للنمو تمثل بالمتوس��ط ما نس��بته 5 في المئة من 
إجمالي المؤسس��ات الصغيرة والمتوسطة في البحرين، كما 
هو الحال في باقي الدول تقريبًا، وتكون عادة على درجة أعلى 
من اإلنتاجية واالبت��كار مقارنة بنظيراتها من المؤسس��ات 
الصغيرة والمتوس��طة«، وأوضح أن الدراس��ات تشير إلى أنه 
على مستوى منطقة الش��رق األوسط وشمال إفريقيا، حققت 
تلك الش��ركات القابلة للنمو الس��ريع الناجحة، عائدات تزيد 
بالمتوس��ط 3.4 أضعاف المؤسس��ات الصغيرة والمتوسطة 
العادي��ة، وتمكن��ت من إيج��اد فرص عمل أكثر م��ن ثمانية 

أضعاف.
وأش��ار إلى أن دعم هذه الش��ركات من ش��أنه تس��ريع خطى 
التنمية الش��املة في البحرين، بما في ذلك تس��ريع مس��يرة 
التح��ول الرقمي، وزي��ادة الص��ادرات البحرينية المنش��أ من 
خدمات ومنتجات وفقًا لرؤية »صنع في البحرين«، ودمج مزيد 
م��ن المواهب البحرينية ف��ي بيئة األعم��ال الدولية، وتدعم 

أسس اقتصاد المعرفة وفقًا لرؤية البحرين 2030.
وأكد الكوهجي أنه آن األوان لتحقيق أكبر أثر ممكن من دعم 
»تمكين« للمؤسس��ات، بحيث يكون هذا الدعم نوعيًا وليس 
كمي��ًا، من خالل المراهن��ة على الش��ركات البحرينية القابلة 
للنمو السريع من المؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة 
الت��ي تتمتع بنم��اذج أعمال أثبتت جدارتها وش��هدت طفرة 
نمو متس��ارعة ف��ي عائداتها وعدد موظفيها، والتوس��ع في 
دع��م تلك الش��ركات في كل مرحلة من مراح��ل نموها، حتى 
تحقق أهدافها، فالغاية األساسية من الدعم هي تحقيق األثر 
المستدام، وتمكين الشركات من النمو لتساعد بدورها باقي 

الشركات الناشئة.

نواف الكوهجي



سماهر سيف اليزل  «

أك��دت أخصائي��ة التغذي��ة بمركز 
صحت��ي الطب��ي فاطمة عل��وي، أن 
ش��هر رمضان من أفضل الش��هور 
الكتس��اب ع��ادات غذائي��ة صحية 
جدي��دة، كما يعد فرصة للمحافظة 
على ه��ذا التغيير اإليجابي لما بعد 
رمض��ان، داعي��ة إلى الب��دء بتناول 
التم��ر ومنتجات األلبان والش��وربة 

لتجنب اضطرابات المعدة.
وأوضح��ت أن��ه عن��د كس��ر الصيام 
بع��د س��اعات طويل��ة م��ن ع��دم 
تن��اول الطع��ام ق��د تك��ون هناك 
أع��راض جانبي��ة ناتج��ة م��ن عدم 
إنت��اج ه��ذه األنزيم��ات الهضمية 
لفت��رات طويل��ة وقد تواجه عس��رًا 
ف��ي الجه��از الهضمي عندم��ا تبدأ 
في تناول الطع��ام مرة أخرى، غالبًا 
ما يأتي هذا على ش��كل، اإلسهال، 
غازات، النفخة، اإلحس��اس بالتعب 
والخم��ول، وبعض الح��االت اللوعة 
يحت��وي  ال  الجس��م  ألن  والترجي��ع 
على اإلنزيم��ات المتاحة على الفور 
يمك��ن  حي��ث  الطع��ام،  لتفكي��ك 
للطع��ام البقاء في المع��دة لفترة 
أطول، وقد يس��تغرق الجس��م وقتًا 
أكثر لب��دء صنع م��ا يحتاجه لهظم 
الطع��ام، وخالل ه��ذه الفت��رة قد 
يبدأ الش��خص في الشعور بآالم في 

المعدة واألعراض األخرى.
وقال��ت: »لتخفيف ه��ذه األعراض، 
للصي��ام  الجس��م  تعوي��د  يمك��ن 
تدريجي��ًا وتهيئت��ه لصي��ام ش��هر 
رمض��ان عن طري��ق الب��دء بتأخير 

وقت تن��اول الوجبات حت��ى يتعود 
الطعام  وجبات  وتخطيط  الجس��م، 

وكميتها، وطريقة تحضيرها«. 
وأضاف��ت أن أفض��ل نظ��ام لكس��ر 
الصيام وبدء اإلفطار بش��كل صحي 
وسليم، يكون بتناول مصدر طبيعي 
للس��كريات مثل التم��ر أو الفواكه 
المجفف��ة، لتقدي��م الطاق��ة التي 
يحتاجه��ا الجس��م وإلع��ادة تعبئة 
مخزون��ه م��ن الجلوك��وز، خصوصًا 
أنه و خالل فترة الصيام، يس��تهلك 
الجس��م مخزونه م��ن الجاليكوجين 
ويحوله إلى الجلوكوز للحصول على 

حاجته من الطاقة. 
عل��ى  الح��رص  أهمي��ة  وأك��دت، 
تعوي��ض الجس��م وترطيب��ه بم��ا 
يحتاجه من سوائل، من خالل تناول 
وش��رب منتجات األلب��ان، والحرص 
على ش��رب الماء وتحضير الشوربة 
المتنوعة والغنية بالمواد الغذائية 
الصحية، بجانب مضغ الطعام جيدًا.

وأوضحت، أن المضغ الخطوة األولى 
في عملية الهضم ويساعد المعدة 
عن طريق تكس��ير جزيئات الطعام 
الكبي��رة إل��ى أج��زاء أصغر يس��هل 
عل��ى المعدة هضمه��ا وعند مزجه 
باللعاب، ويس��مح المضغ للجس��م 
باس��تخراج أكب��ر ق��در ممك��ن من 

العناصر الغذائية من الطعام الذي 
تتناوله، داعية إلى مضغ الطعام ما 

يقدر ب� 32 مرة قبل البلع. 
وبين��ت، أنه بعد كس��ر الصيام عن 
طري��ق تن��اول التم��ر أو الفواك��ه 
المجففة وكوب من اللبن أو القليل 
م��ن الش��وربة، االنتظ��ار م��ا بين 
المع��دة  لتهيئ��ة  15-20 دقيق��ة 
الس��تقبال الطعام ورفع س��كر الدم 
التحكم  الش��خص  بحيث يس��تطيع 
بكمي��ات ونوعي��ة الطعام بش��كل 
أفض��ل، داعية إل��ى أن تكون وجبة 
عل��ى  وتحت��وي  متكامل��ة  إفط��ار 
والخض��ار  والبروتي��ن  النش��ويات 

والدهون الصحية.
أم��ا الذي��ن، يفضل��ون المقب��الت 
مث��ل  رمض��ان،  ف��ي  المش��هورة 
السمبوسة والفطائر وغيرها، فمن 
الممكن أن تكون من ضمن النظام 
الغذائي للشهر الكريم، مع الحرص 

أن تكون بكميات معتدلة.

فضائل

القارئ الصغير

لغز هذا العدد

جواب لغز العدد السابق

»ماهو آخر الدنيا«
»حرف األلف«

ألغاز الطيبين

 ما هو الجرح الذي ال ينزف دمًا؟ 

10l o c a l @ a l w a t a n n e w s . n e t شهر الرحمة

عن أبي هريرة رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى 
اهلل عليه وسلم قال: »الصيام ُجنة فال يرفث 

وال يجهل، وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل: إني 
صائم مرتين« البخاري ومسلم.

 خالد صابر: أحفظ ثالثة
 أجزاء من القرآن

ق��ال خال��د صاب��ر )الثاني 
اإلع��دادي(: »أحف��ظ حاليًا 
ثالث��ة أج��زاء م��ن القرآن 
الكري��م ف��ي مركز ش��ناف 
الش��مالي ال��ذي انضممت 
إليه ف��ي بداي��ة انطالقته 
من��ذ ع��ام 2019، وقد قام 
بتعليم��ي ش��يخنا الفاضل 
الش��بيب،  عب��داهلل  عب��ده 
محم��د  الفاض��ل  والش��يخ 
صالح حس��ن، فلهما جزيل 

الشكر والعرفان«. 
وأض��اف: »الش��كر موصول 
عل��ى  المرك��ز  إلدارة 

جهودهم المس��تمرة في تحفيظ كتاب اهلل، بالرغم من تفش��ي 
وب��اء كورونا )كوفيد19( وما ترتب علي��ه من إغالق عام أو جزئي 
لمعظ��م األنش��طة في مختلف أنح��اء العال��م، وإيجادهم الحلول 
البديلة لالس��تمرار في أداء رس��التهم الرباني��ة ومواكبة التطور 
التقني بتعليم القرآن وتدارسه عن بعد بواسطة تطبيق »تيمز« 

بما يتناسب والوضع الراهن«.  
وبي��ن، قال رس��ول اهلل صلى اهلل عليه وس��لم: »خيركم من تعلم 
القرآن وعلمه«. فجزى اهلل معلمينا والقائمين على شؤون تعليم 

القرآن في بالدنا خير الجزاء، وجعلنا وإياهم من خيرة عباده.

 فاطمة علوي: بدء اإلفطار
 بالتمر واأللبان لتجنب اضطراب المعدة

فاطمة علوي

 �فيه نسبة عالية جد
من الماء ومضادات 

ا�كسدة وأحماض أمينية

فواكه لسحور خفيف

البطيخ

فيه ا�لياف 
وفيتامين سي 

الضروريين للجسم المشمش

فيه نسبة عالية 
من البوتاسيوم وغني 

بالسعرات الحرارية الموز
فيه فيتامين سي 

وغني با�لياف 
والبوتاسيوم البرتقال

فيه سعرات حرارية 
قليلة وفيتامين سي 

وغنية با�لياف الفراولة

فيه فيتامين 
سي ومضادات 

ا�كسدة اليوسفي

فيه مضادات عالية من 
ا�كسدة والفالفونويدات 

والفيتامينات التفاح

فيه فيتامين ج وأمالح 
البوتاسيوم وسعرات 

حرارية قليلة الجريب
فروت
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 غلق مسجدين أدخال مصّلين 
غير متطعمين بينهم مصابون بـ»كورونا«

أعلنت وزارة العدل والش��ؤون اإلس��المية واألوقاف، 
أنه في إطار عملي��ة تتبع الحاالت القائمة لفيروس 
كورون��ا ومخالطيهم التي يقوم بها الفريق الوطني 
الطبي حرصًا على الصحة العامة وس��المة الجميع، 
تبّي��ن مخالف��ة مس��جدْين لإلج��راءات االحترازي��ة 
الصحية المقررة حيث سمح القائمون عليها بدخول 
مصلي��ن غي��ر متطعمي��ن واتض��ح أن م��ن بينهم 
ح��االت قائمة لفيروس كورونا يتوجب عليها العزل 
وعدم مخالط��ة اآلخرين. ونظ��رًا لتراخي القائمين 
على هذه المس��اجد في تنفيذ اإلجراءات االحترازية 

وخاص��ة المتعلق��ة بفحص ش��هادة التطعيم عند 
الدخ��ول، ق��ررت الوزارة بعد التنس��يق م��ع الفريق 
الوطن��ي الطب��ي للتص��دي لفي��روس كورون��ا غلق 
مس��جدْين أحدهما في المحافظ��ة الجنوبية واآلخر 
في المحافظة الشمالية بشكل مؤقت لمدة أسبوع 
واحد حتى تتمك��ن الفرق المعنية م��ن تتبع مدى 
انتش��ار العدوى والقيام بعملي��ة تتبع المخالطين، 
وكذلك القيام بعملي��ة التعقيم والتأكد من اتخاذ 
اإلجراءات االحترازية بش��كل صحيح ووضعها موضع 
التنفي��ذ. وأهابت الوزارة بالجميع وخاصة القائمين 

على المساجد بتحمل المسؤولية الدينية والوطنية 
م��ن خ��الل االلت��زام الت��ام باالش��تراطات الصحية 
واإلج��راءات االحترازي��ة حفاظ��ًا على س��المة صحة 
المواطنين والمقيمين، حيث اتضح من عملية رصد 
وتتب��ع الحاالت القائمة أن التراخ��ي في عدم اتباع 
اإلجراءات االحترازية تسبب في انتشار العدوى بين 
ع��دد م��ن المصلين، م��ا أدى إلى اتخ��اذ اإلجراءات 
المق��ررة حفاظًا على صحة وس��المة المصلين من 
المواطني��ن والمقيمين وحتى يتمك��ن الجميع من 
أداء الشعائر الدينية دون خطر على النفس أو الغير.

السلوكيات المرورية الخاطئة في رمضان
تحرص اإلدارة العامة للمرور خالل شهر رمضان الكريم على توعية السائقين 
ومس��تخدمي الطريق بض��رورة االلت��زام باألنظمة والقواع��د المرورية في 
الطريق من خالل عدم تعريض أنفسهم واآلخرين لخطر الحوادث المرورية، 
وذلك بتفادي ارتكاب الس��لوكيات الخاطئة التي قد يرتكبها بعض السواق، 

لذا يجب االلتزام ب���:  
- عدم تجاوز السرعة المقررة للشارع خاصة قبل موعد اإلفطار.

-عدم تجاوز اإلشارة الضوئية الحمراء.
- االنتباه لحركة األطفال والمشاة خصوصًا في المناطق السكنية والتجارية.
-الحرص على الوقوف الصحيح في مواقف الس��يارات المخصصة وعدم عرقلة 
الحركة المرورية خصوصًا عند األسواق وقرب المحالت التجارية ودور العبادة.
-  كما ننصح الس��ائقين عند اإلحس��اس بالتعب أو اإلرهاق أو النعاس وعدم 
القدرة على قيادة المركبة بطلب المس��اعدة وعدم تعريض حياتهم وحياة 

اآلخرين للخطر.
- ولسالمة الجميع يجب االنتباه الكامل خالل قيادة المركبة وعدم استخدام 

الهاتف النقال وترك مسافة األمان بين المركبات.  

 وفي إطار الحرص على سالمة السائقين ومستخدمي الطريق ، وجب التنويه 
بضرورة اتباع اإلرش��ادات واإلجراءات الالزمة فعن��د التعرض لحادث مروري 
يجب االتصال مباش��رة بش��رطة المرور عل��ى الرق��م 199، وإذا كان الحادث 
بس��يطًا ولتف��ادي عرقلة الحرك��ة المرورية يجب القي��ام بتحريك المركبات 
المتض��ررة ووضعه��ا في م��كان آمن وذلك إلفس��اح الطريق أمام س��ائقي 
المركبات األخرى وعدم التسبب في غلق المسار، كما يمكن تصوير الحادث، 
ومن ثم التوجه إلى أقرب مكتب للمرور في المحافظة حيث تنتش��ر مكاتب 

اإلدارة العامة للمرور في كافة محافظات المملكة.
وحفاظ��ًا على أرواح وس��المة مس��تخدمي الطريق، فإن الدوري��ات المرورية 
تعمل على مدار الس��اعة لرصد السلوكيات الخاطئة ونشر التوعية المرورية 
بأهمية التقيد باألنظمة المرورية والتوعية بأهم مس��ببات الحوادث، سواء 
من خالل المحاضرات التي يتم تنظيمها في مختلف الفعاليات التي تشهدها 
المملكة، وإعداد المطبوعات والكتيبات اإلرشادية، وكذلك التواصل المباشر 
مع الس��واق م��ن خالل الحم��الت الميدانية أو ع��ن طريق وس��ائل التواصل 

االجتماعي.

بن هندي:  توزع الدفعة الثالثة من 
السالل الرمضانية لألسر المتعففة

أك��د محاف��ظ المح��رق، س��لمان ب��ن هن��دي أن المحافظ��ة 
تواصل تقديم خدماتها وبرامجها وأنش��طتها المتنوعة عبر 
التطبيقات اإللكترونية والمنصات المتنوعة، وأنها مس��تمرة 
في عادة التواصل خالل هذا الشهر الفضيل وهي من العادات 
الت��ي توارثناها م��ن اآلباء واألج��داد في التواص��ل والتراحم 
والت��وادد، حيث بدأت المحافظة في توزيع الدفعة الثالثة من 

السالل الرمضانية على األسر المتعففة.
وأشاد نائب المحافظ العميد عبداهلل الجيران بتعاون القطاع 
الخ��اص في ه��ذا العمل اإلنس��اني خاصة خالل هذا الش��هر 
الفضيل، مقدما الشكر ألسواق األسرة في دعم الدفعة الثالثة 
من السالل الرمضانية التي دأبت المحافظة في الحرص على 
توزيعها طوال شهور رمضان الس��ابقة، وتحتوي على المواد 

الغذائية الرئيسية التي تحتاجها األسر في رمضان.
وأكد أن المحافظة تح��رص على حضور المجالس االفتراضية 
التي يقيمها األهالي عبر وسائل التواصل االجتماعي، وتقدم 
كذلك عددًا من المحاضرات التوعوية والدينية، مشيدًا بالتزام 
أهالي المحرق خاصة خالل ليالي هذا الشهر الفضيل بتطبيق 

التعليمات الصادرة عن الفريق الوطني الطبي.

خالد صابر

الثقافة المرورية



فجوة تشريعية في تنظيم زواج البهائيين البحرينيين
قالــت المحاميــة ابتســام الصبــاغ إن أكثــر القضايــا تعقيــدا فــي 
اللقــاء  عبــر  حــوار  فــي  وبينــت  الطــاق،  قضايــا  هــي  المحاكــم 
االفتراضــي مــع الناشــط عباس العماني أن الطــاق يخلق عدائية 
بين الطرفين ويخلق رغبة في االنتقام، ومن الســيئ أن تســتخدم 
فــي  العدائيــة واالنتقــام. وأضافــت:  هــذه  إلــى  األبنــاء كوســيلة 
جائحــة كورونــا ارتفعــت حــاالت بمنــع الحاضــن أبنائهــا مــن رؤية 
األب وزيارتهــم بحجــة وجــود كورونــا، فيما البعــض اآلخر بحجة 

الخوف من انتقال العدوى حقيقًة. 

ما تخصص محاكم  «
األسرة وما القضايا التي 

تضمها؟

هـــو مصطلـــح  األســـرة  محاكـــم 

المحاكـــم  بـــه  ويعنـــي  جديـــد، 
الشـــرعية أي القضـــاء الشـــرعي، 
يشـــمل  أنـــه  أي  أشـــمل  وهـــو 
الميـــراث وحصـــر الورثة وإعداد 

الفرائض الشـــرعية ومـــا يترتب 
على ذلك بالنزاعـــات، والوصية، 
الوقف، الحجر، وإثبات النســـب، 

تعيين الوصي.

وجود ديانات مختلفة  «
في البحرين كالبهائيين 

وغيرهم، فأين أحتكم بمثل 
هذا القضايا؟

إذ كان عقد الزواج شرعي وفيه 
أحـــد األطـــراف مســـلمة تختص 
بـــه المحاكـــم الشـــرعية، فيما إذا 
كان عقـــد الـــزواج مدنـــي وأبـــرم 
في هيئات مدنيـــة خارج مملكة 
البحريـــن أو داخلهـــا تختص بها 

المحاكـــم المدنيـــة، فعلى ســـبيل 
البحرينيـــون  البهائيـــون  المثـــال 
لديهـــم  يوجـــد  ال  المملكـــة  فـــي 
وفجـــوة  خلـــل  فهنـــاك  قانـــون، 

تشريعية.

 هل التطور في محاكم  «
األسرة على الصعيد 

التنفيذي واإلداري سريع 
أو بطيء؟

في اآلونة األخيرة تطور القضاء 
من الناحية اإللكترونية، فوجود 
محكمة التمييز أدى إلى ســـرعة 
نـــوع مـــن التطـــور، وبحاجة إلى 

تفعيل دور التوفيق األسري.

ما اإلجراءات لرفع قضية  «
تفتيش هاتف الزوجة من 

قبل زوجها؟

تقديم بالغ في مركز شـــرطة أو 
الجرائم اإللكترونية. 

العماني محاورا المحامية الصباغالتفاصيل على الموقع اإللكتروني

بيد مبتورة... بحرينية تواصل قصة النجاح في خياطة وتصميم األزياء
ــدة ــدي ــة حــيــاة ج ــداي ــب ــخ الـــحـــادث ك ــاري ــت ــا ب ــوي ــن ــل س ــف ــت ــات”: أح ــمـ ــصـ ــي “بـ الـــعـــطـــاوي فـ

لــم تولــد فاطمــة بعيب خلقي، إنما شــاء القدر أن تتعرض لحادث مروري فــي العام 2016 أدى إلى بتر يدها، فواجهت واقعها 
بعزيمــة ال تنثنــي وكتبــت قصــة نجــاح تحكــي تجربــة ملهمة ببصمــات بحرينيــة، ففقــدان ذراعها جعلهــا أقوى وأكثــر طموحا 

لتحقيق حلمها بخياطة األزياء.
فاطمــة العطــاوي هــي مصممــة أزياء نالت شــهادة فــي مجال عملها مــن جامعة لندن للفنون، وشــهادات أخــرى في الخياطة 
وتصميــم األزيــاء، حيــث ســجلت عامتها التجاريــة الخاصة بها لألزياء وتنســيق المظهــر LIGANCH COUTUR، إلى جانب 
بأنها قدمت دورات تدريبية في مجال األزياء والخياطة في البحرين ودول مجلس التعاون، وحصلت على جائزة البحرين 

لريادة األعمال وجائرة أفضل رائد عمل مؤثر من “تمكين” العام 2016.
وفــي حوارهــا فــي اللقــاء االفتراضي عبر برنامج بصمات بحرينية للمؤسســة البحرينية للحوار أشــارت إلــى أنها اتخذت من 

تاريخ 31 بشهر يناير وهو يوم الحادث احتفاال سنويا باعتباره يوم جديد وهبة من الرحمن بإعطائها عمر جديد.

- ما أبرز التحديات التي واجهتك؟ «

من ضمن الخطة التي رســـمتها للوصول 
إلـــى األهـــداف كمـــا هـــي تبدأ مـــن فكرة 
وال  عقلـــك،  فـــي  وتتمحـــور  صغيـــرة 
تســـتطيع النـــوم حتـــى تقـــوم بإنجازها، 

هـــي  األزيـــاء  تصميـــم  فكـــرة  فكانـــت 
وهـــو  شـــخصيتي،  مـــع  تتناســـب  التـــي 
مجـــال جديـــد علـــى المجتمـــع، حيث تم 
معارضتـــي مـــن الكثيـــر؛ ألني ســـأتغرب 
الخـــارج لدراســـة األزيـــاء  فـــي  وأدرس 

والخياطة، وبعد إنهائي دراســـتي بدأت 
بخلق مشـــروع وكان من األوائل بمملكة 
المظهـــر  بتنســـيق  يختـــص  البحريـــن 
والتســـوق الشـــخصي لألفـــراد كاختيـــار 
مالبسه واأللوان، فكانت من الصعوبات 

التـــي واجهتنـــي بعـــد بتر يدي هـــو بأني 
فـــي بداية مشـــواري وبدايـــة تمكني من 
أصابنـــي  حيـــث  والتصميـــم،  الخياطـــة 
الحـــادث بهذه الفترة، ولكـــن لم أقف، إذ 
إن التحديات مختلفة في الحياة وهناك 
دائمـــا تحدٍّ مســـتمر مـــع الحيـــاة، فيعتبر 

التحدي لي إنجاز.

- ببداية أمومتك، هل كان بتر  «
يديك عائقًا على اهتمامك 

بطفلتك؟

أنجبـــت طفلة أســـمها ماريا، ولـــم أتوقع 
بأنـــي أســـتطيع أن اهتـــم بهـــا وأنـــا بيـــد 
واحدة فكنت متخيلـــة بأنه صعب جدا، 
ولكـــن فور انجابي ابنتي ووجود زوجي 

وأهلـــي ســـهل لـــي أمـــوري فـــي الحيـــاة 
وأحمـــد ربـــي علـــى وجودهـــم، وأن األم 
بطبيعتهـــا ســـتعمل المســـتحيل وإنجـــاز 
جميع األعمال لقيامها بدور األم ألطفالها 

ولن يعيقها شيء.

- كيف استطعت أن تتعلمي من  «
جديد وأن تعودي إلى التصميم 

بيد واحدة؟

ال أهـــدر حياتـــي بـــأن أركز بـــأن ال يوجد 
لـــدي يـــد فقـــط، بـــل أشـــاهد ما لـــدي من 
طاقـــة ومـــوارد، فأقـــوم بالتركيـــز علـــى 
األمور البديلـــة، فيوجد لدي يد ورجالن 
وأســـتطيع أن أتحـــدث وأشـــاهد أيضـــا، 
حيـــث إن األنســـان الكامـــل لديـــه طاقة 

يمكن أن تصل به إلى القمر.

التفاصيل على الموقع اإللكتروني

الحوار مع فاطمة العطاوي

الصباغ بحوار مع 
العماني: بالغ 

بالشرطة إذا فتش 
الزوج هاتف زوجته

local@albiladpress.com
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خطة لمواصلة دعم “الصغيرة والمتوسطة” لضمان التعافي
ــا” ــورونـ ــار “كـ ــش ــت ــادرات لــلــحــد مـــن ان ــ ــب ــ ــالـــي “الـــعـــاصـــمـــة”: م أهـ

الشـــيخ  العاصمـــة   محافـــظ  التقـــى  
هشـــام بن عبدالرحمن آل خليفة بعدد 
من وجهـــاء ونواب وأهالـــي محافظة 
الداخليـــة  وزارة  وضبـــاط  العاصمـــة 
الرمضانـــي  المحافظـــة  مجلـــس  فـــي 
عن طريـــق االتصال المرئـــي عن بعد، 
فـــي إطـــار الحرص علـــى اســـتمرارية 
التواصـــل مع أهالـــي المحافظة خالل 
شـــهر رمضـــان المبـــارك رغـــم ظـــروف 

الجائحة.
بأحـــر  العاصمـــة  محافـــظ  وتوجـــه 
التبريـــكات والتهانـــي بمناســـبة حلول 
المقـــام  إلـــى  المبـــارك  رمضـــان  شـــهر 
السامي لملك مملكة البحرين صاحب 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل 
خليفـــة وولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس 
الوزراء  صاحب السمو الملكي األمير 

سلمان بن حمد آل خليفة وإلى شعب 
العربيـــة  واألمتيـــن  الوفـــي  البحريـــن 

واإلسالمية.
وناقـــش األهالي فـــي المجلـــس عددًا 
مـــن الموضوعـــات الراميـــة إلـــى دعم 
جهود الفريق الوطني الطبي للتصدي 

تبنـــي  مـــن خـــالل  لفيـــروس كورونـــا 
المبـــادرات الهادفـــة للحد من انتشـــار 
الفيـــروس والتخفيـــف مـــن تداعيات 
الجائحـــة مثـــل تكثيـــف التوعيـــة عبر 
مختلف قنـــوات التواصل، واســـتمرار 
توزيع الســـالل الرمضانية على األســـر 

والمحتاجيـــن  المتعففـــة  البحرينيـــة 
مـــن المقيميـــن، وإيصال الســـالل إلى 

المنازل.
واقتـــرح الحضـــور فتح مســـار خاص 
للتطعيـــم ألصحـــاب الهمـــم فـــي مركز 
التجـــاري،  ســـترة  بمجمـــع  التطعيـــم 
مؤكديـــن أيضـــا أهميـــة وجـــود خطـــة 
لمواصلـــة دعـــم المؤسســـات الصغيرة 
مـــن  التعافـــي  لضمـــان  والمتوســـطة 
األضـــرار التـــي لحقت بالقطـــاع جراء 
الجائحة، مشيدين بالقرارات الصادرة 
والمطاعـــم  المرافـــق  بفتـــح  مؤخـــرًا 
الفطـــر  عيـــد  مـــع  تزامنـــًا  والمقاهـــي 
الســـعيد إيذانًا بعودة الحياة تدريجيًا 
ضـــرورة  مـــع  عليـــه  كانـــت  مـــا  إلـــى 
االســـتمرار فـــي االلتـــزام باإلجراءات 

االحترازية الالزمة.

المنامة- وزارة الداخلية

8764 حملة توعوية ورصد 72804 مخالفات كمامة
تواصــل مديريــات الشــرطة واإلدارات األمنيــة المعنيــة بجهــود تعزيــز االلتزام باإلجــراءات االحترازيــة للحد من 
انتشــار فيــروس كورونــا عملها الدؤوب واليومــي لتعزيز تطبيق اإلجراءات االحترازية للحد من انتشــار فيروس 
كورونا والتي أقرها الفريق الوطني الطبي، حيث تقوم بالحمات اليومية في مختلف محافظات المملكة للقيام 

بدورها التوعوي باإلضافة لدورها في اتخاذ اإلجراءات القانونية حيال المخالفين .

وتؤكـــد مديريات الشـــرطة بالمحافظات 
األربـــع واإلدارات األمنيـــة المعنيـــة على 
بتطبيـــق  االلتـــزام  مواصلـــة  ضـــرورة 
اإلجـــراءات والتدابيـــر الوقائيـــة المقررة 
لمكافحة فيروس كورونـــا، وذلك باتباع 
كافة االشـــتراطات والتعليمات الصادرة 
التباعـــد  وتطبيـــق  الشـــأن،  هـــذا  فـــي 
االجتماعي في األماكن العامة، وااللتزام 
واقتصـــار  الوجـــه،  كمامـــة  بارتـــداء 
الواحـــدة  األســـرة  علـــى  التجمعـــات 
باالشـــتراطات  وااللتـــزام  المنـــزل،  فـــي 
والمآتـــم،  بالمســـاجد  الخاصـــة  المقـــررة 

مشـــيرًة إلـــى أهميـــة أن يتحمـــل كل فرد 
لنفســـه  حمايـــًة  الوطنيـــة  المســـؤولية 
وأسرته والمجتمع. ومنذ بداية الجائحة 
الشـــرطة  مديريـــات  قامـــت  اآلن  إلـــى 
بالمحافظـــات واإلدارات المعنيـــة بوزارة 
الداخليـــة بتنفيـــذ 8764 حملـــة توعوية، 
لبـــس  عـــدم  مخالفـــات   72804 ورصـــد 
العامـــة  األماكـــن  فـــي  الوجـــه  كمامـــة 
والمحـــالت التجاريـــة، باإلضافـــة التخاذ 
9010 إجـــراءات للحفـــاظ علـــى معاييـــر 
التباعـــد االجتماعي، وذلـــك حتى تاريخ 

22 إبريل الجاري .

كما تلقى مركز اإلســـعاف الوطني 9950 
بالغـــًا خاصـــًا بفيـــروس كورونـــا، والذي 
باشرها واستجاب لها واتخذ اإلجراءات 
الالزمـــة عـــن طريـــق فريـــق متخصـــص 
الحـــاالت،  هـــذه  مـــع  للتعامـــل  ومؤهـــل 
باإلضافة إلى قيـــام إدارة النقل بالوزارة 
منـــذ بدايـــة الجائحة إلـــى اآلن بتحريك 

31351 آلية شملت نقل 90485 حالة .
مـــن جانبها قامـــت اإلدارة العامة للدفاع 
المدنـــي حتى تاريـــخ 22 أبريـــل الجاري 
بجهـــود كبيـــرة ومتنوعـــة، حيـــث قامت 
بتنفيـــذ 254038 عمليـــة تطهير وتعقيم 

مختلفـــة للمبانـــي والمنشـــآت الحكومية 
والشوارع والطرقات وغيرها، واإلشراف 
على 1766 عملية تطهير وتعقيم شـــارك 
فيها المتطوعـــون، كما تم تدريب 1230 
شخصًا من الكوادر والمتطوعين لتعقيم 
المســـاجد، وتنفيـــذ 107 عمليـــات تطهير 
وتعقيـــم بالتعاون مع شـــركات التنظيف، 
كمـــا أنهـــا مســـتمرة فـــي عقـــد الـــدورات 
الصحيحـــة  الطـــرق  حـــول  التدريبيـــة 
والتعقيـــم  التطهيـــر  عمليـــات  لتنفيـــذ 
والمنشـــآت  المبانـــي  فـــي  االحتـــرازي 
الحكومية وأماكـــن العمل، وبلغ عدد من 
شـــارك في الدورات التـــي نظمها الدفاع 
المدنـــي 1180 شـــخصا من المؤسســـات 
1051 شـــخصًا  و  الخاصـــة،  والشـــركات 
من مختلف الجهات الحكومية، فيما بلغ 
عـــدد المتطوعين منذ شـــهر مارس العام 

الماضي 6062 متطوعا.

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة- وزارة الداخلية

أكـــد محافـــظ المحـــرق ســـلمان بن 
المحافظـــة  أن  المناعـــي  هنـــدي 
تواصل تقديـــم خدماتها وبرامجها 
عبـــر  المتنوعـــة  وأنشـــطتها 
التطبيقـــات اإللكترونية والمنصات 
المتنوعة، وأنها مســـتمرة في عادة 
التواصل خالل هذا الشـــهر الفضيل 

وهـــي من العـــادات التـــي توارثناها 
من اآلبـــاء واألجداد فـــي التواصل 
والتراحـــم والتـــوادد، حيـــث بـــدأت 
المحافظة في توزيع الدفعة الثالثة 
من الســـالل الرمضانية على األســـر 

المتعففة.

“المحرق” تقدم السالل الرمضانية لألسر المتعففة

مروة خميس

مروة خميس
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تلقـــى ولـــي العهـــد الســـعودي األمير محمد بن ســـلمان اتصـــاال هاتفيا 
خـــالل األيام الماضية مـــن الرئيس الصيني، أكد فيـــه عمق العالقات 
بين الســـعودية والصين، وعلينا أن نقرأ جيدا وبتمعن طبيعة العالقة 
الصينيـــة الســـعودية، ويمكن أن نختصر تلك العالقـــة بنقاط موجزة، 

يستطيع معها القارئ إدراك ماهيتها.
النقطة األولى هي أن العالقة االستراتيجية الصينية السعودية تمثل 
أحد أوجه رؤية األمير محمد بن سلمان وهي رؤية 2030، فمن ركائز 
هـــذه الرؤيـــة االقتصاد، ومن ركائز االقتصاد العالمي الصين.. إذا البد 
من إقامة عالقة شـــراكة اســـتراتيجية اقتصادية مـــع الصين، كما هو 
األمـــر مع روســـيا والهند واليابان، وفي هذا تنويـــع للعمل االقتصادي 
وانفتـــاح علـــى اقتصادات دول لـــم تكن لها حضـــوة اقتصادية كبيرة 
لـــدى الرياض بالســـابق، ورؤية 2030 تتطلـــب أن تبحث الرياض عن 

كل شراكة اقتصادية مع أية دولة، تحقق لها رؤيتها االقتصادية.
النقطة الثانية هي أن المارد السعودي خرج ليكون أحد أقوى عشرين 

اقتصـــادا بالعالـــم، وخرج ليقول إن منطقة الشـــرق العربـــي لن تكون 
بعد اآلن حكرا على إيران وتركيا، وخرج ليقول إن العرب سيكونون 
أسياد الشرق العربي، في ظل خروج المارد المصري والمارد اإلماراتي 
أيضـــا، وليكون هذا التحالـــف العربي الثالثي عالمـــة فارقة بالتاريخ 
العربي لحفظ أمن واستقرار وتطور وازدهار األمة العربية، لهذا فإن 
التحالف والشراكة االقتصادية مع الصين، وقبلها مع روسيا، سيجعل 

المارد السعودي العبا ومحركا باالقتصاد العالمي.
النقطـــة الثالثة هي أن العالقة االســـتراتيجية مع واشـــنطن ســـتكون 
مـــع شـــريكين إضافيين، مـــن خالل بداية عهد شـــراكة اســـتراتيجية 
ســـعودية صينية، وبداية عهد شراكة اســـتراتيجية سعودية روسية، 
وبهـــذا فـــإن الريـــاض لن تعـــول على شـــراكة فردية مع واشـــنطن، بل 
على عدة شـــراكات اســـتراتيجية مع أقوى اقتصاديات العالم، وبهذا، 
فـــإن أهمية الرياض بالنســـبة لواشـــنطن ســـترتفع، كون هـــذا الحليف 

السعودي أصبح العبا دوليا ولديه شراكات مع دول عظمى.

tariq@cogir.org 

د. طارق آل شيخان

قراءة في العالقات السعودية الصينية

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

للتواصل: 17111483

“الجزيرة” القطرية مثل العربة التي ضلت الطريق
لقد أصبحت قناة “الجزيرة” القطرية مثل العربة التي ضلت الطريق، 
والمتورمة باألمراض والعقد النفســـية التي تقف في مقدمتها حالة 
الحقـــد ومعـــاداة مملكة البحرين، وهي حالة علـــى ما يبدو أوصلت 
النظـــام القطـــري إلى حافـــة الجنون، بل ســـقط في الجنون نفســـه، 
وكم كانت الصدمة عنيفة حين أشـــادت المنظمات العالمية بحقوق 
اإلنســـان فـــي البحرين وإنجـــازات مركز اإلصـــالح والتأهيل بوزارة 
الداخليـــة وما يقوم به من جهود كبيرة من أجل توفير أرقى ســـبل 
الرفاهيـــة والراحـــة للنـــزالء، لكـــن الجزيـــرة القطرية اعتـــادت دائما 
الخـــروج عن القيم واألخـــالق والمبادئ واالســـتفادة “باالتفاق” من 
أعمـــال الفوضى والتحريض التي يقـــوم بها بعض النزالء في مركز 
اإلصـــالح والتأهيل كما حدث مؤخـــرا، حين قام عدد محدود منهم 
بإغالق مداخل العنابر ما أدى إلى تعطيل الخدمات المقدمة للنزالء 
الذين استخدموا العنف ضد أفراد الشرطة أثناء محاولتهم تقديم 
الخدمـــات، وتمـــت دعـــوة النـــزالء لاللتـــزام بالقانـــون أكثـــر من مرة 
ولم يســـمعوا، ما أدى إلـــى إدخالهم الغرف لفتح الممرات وتســـهيل 

الحركة.
حقيقة أضم صوتي إلى صوت الزميل الكاتب والمحلل السياســـي 
محمـــد مبارك جمعـــة بضرورة إعادة النظر فـــي موضوع المصالحة 
الخليجيـــة المقـــرة فـــي قمـــة العـــال، ألن النظـــام القطـــري لـــم يغيـــر 
ممارســـاته واســـتمر في اســـتهداف مملكة البحريـــن إعالميا، حيث 
تتعرض لحملة منظمة بشـــكل مســـتمر من قنـــاة الجزيرة التي تدار 
مـــن قبل االســـتخبارات القطرية، فقطر وكما هـــو واضح لن تتخلى 
عـــن اســـتهداف البحرين عبـــر التزييـــف المنظم، فقـــد اعتادت على 
دعـــم قيادات اإلرهـــاب والتنظيمات اإلجرامية الذين يرســـمون لها 
الطريق لنشـــر الفبركات واألكاذيب وكل ما يثيـــر النعرات الطائفية 
والشـــقاق ليـــس فـــي مملكـــة البحرين فحســـب، بل فـــي كل الدول 
العربية، لكن “يا سبحان هللا” كلما توجه لسانها القذر تجاه البحرين 

يكون مصيرها الهزيمة النكراء وال شيء سواها.
إن حلم السيطرة بالمال وجمع اإلرهابيين والمرتزقة حلم مكسور  «

وكسيح ملقى على الدرب.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

اللواء الركن فهد سالم الغنيم
فـــي الخامس من رمضان الحالي، انتقل إلى رحمة هللا تعالى اللواء الركن 
المتقاعد فهد سالم الغنيم وهو بسيارة اإلسعاف أثناء توجهها للمستشفى 
العسكري، بعد مضاعفات تنفسية ألمت به، ومعاناة أكثر مع الفشل الكلوي.

انتقـــل الغنيـــم للقـــاء ربه بعد خدمة مشـــرفة بقوة دفاع البحرين الباســـلة، 
تجاوزت 42 عامًا، عنون خاللها بمحطات عمله بعدد واســـع من الوحدات 
القتاليـــة، أبرزها القوات الخاصة، مفاهيم ال تنســـى في الفداء والتضحية 
والوالء، وتشريف المهنة، وأداء الواجب، وكان الغنيم رحمه هللا من أوائل 
الطلبة الذين درســـوا في الكلية العســـكرية الكويتية عام 1971 فكان منذ 
البدايـــات األولـــى مجـــدًا ومثابرًا وجـــادًا في عملـــه، ومقالً فـــي الكالم كما 
يذكـــر الكثيـــر مـــن أقرانـــه، كان باختصار رجالً عســـكريًا من الطـــراز األول، 
وعرف بين أقرانه بكاريزما خاصة، وبالشجاعة والحكمة والذكاء الفطري 
والهـــدوء، كمـــا كان يؤدي الصالة في وقتها، ومســـتقيمًا في عمله، ال يظلم 

أحدًا، وال ينصت لطرف على حساب طرف آخر. 
ومـــن أهـــم محطات عمله، تأسيســـه لقـــوة التحرك الســـريع المشـــاركة في 
منـــاورات درع الجزيـــرة، كمـــا كان قائدا للقـــوات البحرينية المشـــاركة في 
حرب تحرير دولة الكويت الشـــقيقة من االحتالل العراقي الغاشـــم، وبعد 
عودتـــه مـــن حـــرب التحرير، لم يســـتطع أحد مـــن أقربائـــه أو أصدقائه أن 
يخـــرج منـــه حرفًا واحدًا، عمـــا حصل أو رآه هناك، كان كاتمًا لألســـرار، كما 
كان مقالً في االتصال بذويه وهو بالكويت وموجزًا بكل مكالمة يجريها.

ومـــن المواقف الجميلة له رحمه هللا، موقـــف حصل في عام 1989 عندما 
كان مســـؤوالً بإحـــدى الـــدورات التدريبيـــة عـــن أحـــد إخوته وهـــو ضابط 
متقاعـــد حاليـــا، وقـــدم له أخـــوه صبيحة يوم ســـاخن، تقريرًا طبيـــًا يفيده 
بأنـــه “مســـخن” وغير قـــادر على أداء امتحـــان الجري، فقال اللـــواء الغنيم 
للمســـؤول المباشـــر عن أخوه وبصرامة )قول له يســـوي فحص الجري، أو 
بيرســـب(، فتـــم بعدها ترســـيب األخ بالفعل لعدم إيفائه بالشـــرط، دون أي 

اعتبار لصلة القرابة.
نكتب اليوم عن رجل المهمات الصعبة اللواء الركن فهد سالم الغنيم، تقديراً  «

وعرفانًا له ولجميع أفراد عائلته ومن عملوا معه، على الخدمات الجليلة التي 
قدمها للقيادة الحكيمة والبحرين وشعب البحرين ألكثر من أربعة عقود، 

مسطراً خاللها نموذجا يحتذى به بسمات الرجل العسكري الصارم والعادل 
والمجد، رحمه الله وغفره له.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

فرحنـــا كثيـــرا بعـــودة الحيـــاة إلـــى بيـــوت هللا وإقامة الفـــروض وصالة 
التراويـــح بالمســـاجد، فقد دبت الروح في الجســـد من جديـــد بأداء هذا 
الركـــن العظيم في هذا الشـــهر الفضيل بالمســـاجد واالســـتماع بخشـــوع 
للقـــرآن الكريـــم مـــن األئمـــة الذين اســـتعدوا جيـــًدا لهذا الحـــدث المفرح 
للنفـــوس والمبهـــج للقلوب، فامتألت المســـاجد بالمصليـــن الذين تتوافر 
فيهم الشروط الواجبة في مثل هذه الظروف الصحية وهذا الوباء الذي 

يواجه البشرية كلها. 
فـــي تلك األجواء الجميلـــة، لفت انتباهي ما بين المصلين من مســـافات 
وتباعـــد هـــو من مقتضيـــات تفادي اإلصابـــة بفيروس كورونـــا، وتذكرت 
حينما كنا كتًفا بكتف وقدًما بقدم وكيف كان هذا التالحم في الصفوف 
يزيل ما قد يكون بين البعض من نفور أو شحناء، فدعوت هللا أن يزيح 
عنا هذه الغمة ويفرج عنا هذا الكرب ليعود التالحم الجســـدي والروحي 
بين المصلين، كما أشفقت على التالميذ والسيما في الصفوف الدراسية 
األولى وكيف أنهم افتقدوا روًحا ال يمكن وصف جمالها وحالوتها، لكننا 

نتذكرهـــا ونتذكـــر أيامهـــا مهما طالـــت بنا الســـنوات ومر بنا العمـــر، ألنها 
ربمـــا هـــي األجمل على اإلطـــالق في كل مراحـــل عمرنا، حيـــث الطفولة 
الطبيعيـــة واللهـــو واالنطالقـــة مـــع األقران واكتســـاب زمـــالء وأصدقاء 
وحدوث مواقف دراســـية وحياتية كثيرة نظل نذكرها طيلة حياتنا وال 

يمكن نسيانها.
هذه “الروح” التي افتقدناها في الكثير من المواقع واألماكن بسبب هذا 
الفيـــروس، ربما لم نكن نشـــعر بها وال بقيمتها وجمالها، إال عندما ســـيطر 
هاجـــس الخوف علـــى ســـلوكياتنا وفرض الحذر نفســـه علـــى تحركاتنا، 
وفـــرض مـــا يســـمى بالتباعد االجتماعي نفســـه على كل أنشـــطة الحياة، 

حفاًظا على صحتنا وسالمتنا.
عودة هذه “الروح” مرة أخرى بعد انقشاع هذه الغمة بمشيئة الله تعالى  «

لن يكون أمرا سهال، والسيما بعد تكيف الكثير منا مع هذه الحياة االنعزالية 
المفروضة علينا وعلى أوالدنا بفعل هذا الوباء، وهو أمر يجب أن ينتبه إليه 

علماء النفس واالجتماع ويقدمون توصياتهم ونصائحهم لضمان عودة 
سريعة لتلك الروح بعد زوال الوباء.

Ata2928
@gmail.com

عطا الشعراوي

كورونا وعودة الروح

الشراكة المجتمعية... وزارة الداخلية منهال
تضرب لنا وزارة الداخلية بين الفينة واألخرى مثاال حقيقيا للشراكة 
المجتمعيـــة بينها وبين الجمهـــور قاطبة كمواطنين أو حتى مقيمين 
علـــى أرض المملكة، فاالهتمـــام بالتفاصيل والحيـــاة اآلمنة ال يغيب 
أبـــدا عن ذهن القائمين على الوزارة الجليلة التي يقف أبناؤها رجاال 
ونســـاء كخط سند وعون قبل أن يكون خط انضباط لألمن وحماية 
المجتمع، وتتجلى أنواع الشراكة فيما يتم تقديمه من رسائل لعموم 
الجمهـــور الكريـــم عبر قنـــوات التواصل من إذاعـــة وتلفزيون وحتى 
عبـــر اإلعـــالم الجديد، فتجد برنامج “كلنا شـــركاء” كرســـالة واضحة 
الخاطئـــة  الســـلوكيات  التغييـــر وتصحيـــح  أهميـــة  عـــن  وصريحـــة 

واستبدالها بسلوكيات صحيحة تفيد الجميع.
كمـــا تجد عـــددا من النشـــرات التوعويـــة الضرورية التـــي تنبه أيضا 
ألهم اإلرشـــادات المرورية خالل الشـــهر المبارك، ناهيك عن هاشتاج 
)# فاعل_خير( الذي أثبتت فيه وزارة الداخلية العون الحقيقي لكل 
المتعثريـــن والمحتاجيـــن مـــن خـــالل شـــراكة حقيقية بيـــن المجتمع 
ومؤسســـاته وجمهوره الكريم، وتتوالـــى المجهودات الكبيرة التي ال 
حصر لها سواء خالل شهر رمضان المبارك أو طيلة أيام السنة، وقد 
اســـتطاع معالي الفريق أول ركن الشـــيخ راشد بن عبدهللا آل خليفة 
وزيـــر الداخليـــة أن يكســـب الرهـــان ويذيب أية فروقـــات بين رجال 
الشـــرطة والمجتمـــع في ملحمة هدفها أمن الوطـــن في المقام األول 
وانســـيابية حقيقـــة في منظومـــة العمل الشـــرطي، واضعا الشـــراكة 
المجتمعيـــة نصب عينيه، وال تزال البرامـــج واألفكار والخطط التي 
تعـــد منهـــال عميقـــا ومدروســـا مســـتمرة، بل جعلهـــا بحنكتـــه مرجعا 
حقيقيـــا مـــن الممكن أن تعـــود لها كبريـــات الدول فـــي كيفية تعامل 
وزارة الداخليـــة ومنتســـبيها مـــع الجمهـــور لتحقيـــق أهـــداف ينصب 
أساســـها فـــي رفعة الوطـــن والمواطـــن وتحقيق مراكـــز متقدمة من 
حيـــث األمـــن واألمان وانخفاض معـــدالت الجريمة، وهو ما نعيشـــه 

فعال في مملكتنا الحبيبة وننعم به في كل يوم.
حفظ هللا البحرين ملكا وقيادة وشعبا.

سمر األبيوكي
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