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اإداري�ة منا�ص�ب  ف�ي  بحرين�ي��ين   9
البحرينية؛  العاملة  القوى  في  باالستثمار  التزامها  مع  تماشًيا 
تسعة  البحرين–  لمملكة  الوطنية  –الناقلة  الخليج  طــيــران  عّينت 
قطاع  فــي  مختلفة  إداريـــة  مناصب  فــي  الخبرة  ذوي  مــن  بحرينيين 
الــعــمــلــيــات، حــيــث ســيــكــون الــمــوظــفــون الــمــعــيــنــون حــديــًثــا مسؤولين 
الــمــبــادرة  ــام  زمـ وســيــتــولــون  العمليات  قــطــاع  مــن  متنوعة  إدارات  عــن 
التشغيلية  األعــمــال  وحـــدات  على  ويــشــرفــون  المهمة  الــمــشــاريــع  فــي 

األساسية.
في فعالية داخلية أقيمت بهذه المناسبة، استقبل القائم بأعمال 
الرئيس التنفيذي لطيران الخليج القبطان وليد العلوي الموظفين 
المعّينين حديًثا، حيث هنأهم على شغل مناصبهم الجديدة وحّثهم 

على االستمرار في العطاء لنجاح وتقدم الناقلة الوطنية. 

اإع�����ان ال��ف��ائ��زي��ن ب��ج��ائ��زة 

ال�ت�م�ي�ز الإلكترونية 27 اأكتوبر
يـــرعـــى ســمــو الــشــيــخ 
ــارك آل  ــ ــبـ ــ ــن مـ ــ مـــحـــمـــد بـ
ــيــــس  ــب رئــ ــ ــائــ ــ ــ ــيــــفــــة ن ــلــ خــ
مــجــلــس الـــــــــوزراء رئــيــس 
لتقنية  الــعــلــيــا  الــلــجــنــة 
واالتــصــاالت  المعلومات 
يـــوم األربـــعـــاء 27 أكــتــوبــر 
ــال  ــ ــفــ ــ ــتــ ــ الــــــــــجــــــــــاري االحــ
واألفراد  الجهات  بتكريم 
التميز  بجائزة  الفائزين 
لــلــحــكــومــة اإللــكــتــرونــيــة 
ــة  ــيــ ــنــ ــقــ بـــــــــــمـــــــــــبـــــــــــادرات تــ
واالتــصــاالت  المعلومات 
ــول  ــلــ ــحــ ــرة، والــ ــكــ ــتــ ــبــ ــمــ الــ
اإللــكــتــرونــيــة الــتــي تــعــزز 

تحّول المملكة الرقمي الشامل وتساعد على بناء اقتصاد قائم على 
المعرفة. 

يأتي هذا االحتفال بعد أن أعلنت اللجنة المنظمة للجائزة في 
وقت سابق انتهاء لجنة المحكمين من تقييم كافة األعمال المشاركة 
نحو  ومجموعها   ،2021 الــجــاري  العام  خــال  اللجنة  تسلمتها  التي 
260 عما مقدمة من قبل القطاعين العام والخاص واألفــراد، حيث 
تشمل فئات جوائز القطاع العام جائزة أفضل موقع الكتروني، وأفضل 
المشاركة  في  ممارسة  وأفضل  الكترونية،  حكومية-حكومية  خدمة 
اإللكترونية المجتمعية، وأفضل خدمات تكاملية لألفراد أو األعمال، 

وأفضل تطبيق لألجهزة الذكية.
 تضم فئات جوائز القطاع الخاص جائزة أفضل تطبيق لألجهزة 
فتشمل  األفـــراد  قطاع  جوائز  أمــا  إلكترونية،  خدمة  وأفضل  الذكية، 

أفضل مقترح إلكتروني، وجائزة المواطن اإللكتروني. 

وجـــــــه مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء 
الــــجــــهــــات الـــحـــكـــومـــيـــة إلــــى 
مــــــتــــــابــــــعــــــة الــــــمــــــاحــــــظــــــات 
ــات الــــــــــــــواردة فــي  ــ ــيـ ــ ــوصـ ــ ــتـ ــ والـ
المالية  الرقابة  ديــوان  تقرير 
واإلدارية للسنة المهنية 2020 
ــراءات  ــ اإلجـ واتـــخـــاذ   ،2021  -
الـــــازمـــــة لــتــصــحــيــحــهــا بــمــا 
إدارة  تطوير  ضــرورة  تقتضيه 
اإلداري  واألداء  الــعــام  الــمــال 
ــي، وقـــــــرر الــمــجــلــس  ــ ــالـ ــ ــمـ ــ والـ
اللجنة  إلـــى  الــتــقــريــر  إحــالــة 
لــــإشــــراف على  الــتــنــســيــقــيــة 
الـــتـــحـــقـــق مــــن الـــمـــاحـــظـــات 
وفقا  فيه  الــواردة  والتوصيات 
لآللية المتبعة أثناء مراجعة 
الـــتـــقـــاريـــر الــســابــقــة لـــديـــوان 
الـــرقـــابـــة الــمــالــيــة واإلداريـــــــة، 
مــعــربــا الــمــجــلــس عـــن شــكــره 
ــات  ــهــ ــجــ ــل الــــــــــــــــوزارات والــ ــكــ لــ
ــرد  ــــي لـــــم تــ ــتـ ــ الـــحـــكـــومـــيـــة الـ
عــلــيــهــا مـــاحـــظـــات جــوهــريــة 
في التقرير هذا العام، منوها 
بالدور الذي يضطلع به ديوان 
واإلداريــة في  المالية  الرقابة 
تعزيز الحوكمة للوصول إلى 
الــمــمــارســات الــصــحــيــحــة في 

هذا الجانب.
جــــاء ذلــــك خــــال تـــرؤس 

صاحب السمو الملكي األمير 
آل خليفة  حــمــد  بــن  ســلــمــان 
ــيـــس مــجــلــس  ــي الـــعـــهـــد رئـ ــ ولـ
االعتيادي  االجتماع  ــوزراء  الـ
الــــوزراء  لمجلس  األســبــوعــي 
الــــــــــذي عــــقــــد أمــــــــس بــقــصــر 

القضيبية.
ــلــــن مــجــلــس الـــــــوزراء  وأعــ
اســتــهــداف مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
الوصول إلى الحياد الصفري 
بــــهــــدف  2060م،  عـــــــــام  فـــــــي 
مـــواجـــهـــة تـــحـــديـــات الــتــغــيــر 

المناخي وحماية البيئة.
ــــس  ــلــ ــ ــجــ ــ ــمــ ــ ووافـــــــــــــــــــــــــق الــ
عـــلـــى مــــذكــــرة وزيــــــر الــمــالــيــة 
ــنـــي بــشــأن  ــاد الـــوطـ ــتــــصــ واالقــ
ــنـــي لـــلـــتـــوازن  الـــتـــقـــريـــر الـــوطـ
 )2020-2019( الجنسين  بين 
الـــُمـــعـــّد مــــن قـــبـــل الــمــجــلــس 
يهدف  والذي  للمرأة،  األعلى 
ــيـــاس فــاعــلــيــة وتــأثــيــر  ــــى قـ إلـ
الــســيــاســات والــتــشــريــعــات في 
ــة الــوطــنــيــة  تــحــقــيــق الـــخـــطـ
البحرينية  بالمرأة  للنهوض 
وتــــــعــــــزيــــــز مـــــكـــــانـــــة مـــمـــلـــكـــة 
دولية  خــبــرة  كبيت  البحرين 
فـــــي مــــجــــال تــــقــــدم الـــــمـــــرأة، 
والتي كانت من أبرزها ارتفاع 
الجنسين  بين  التوازن  مؤشر 

إلى   2020-2019 عامي  خال 
الــمــجــاالت  وفــــي   ،%69 نــســبــة 
الرئيسية إلى نسبة 73%، وفي 
نسبة  إلـــى  الــمــؤســســي  األداء 

ــرات  ــؤشـ مـ تــحــســنــت  إذ   ،%65
الوظائف  في  المرأة  مشاركة 
ــة  ــطــ ــلــ ــســ ــة والــ ــيــ ــخــــصــــصــ ــتــ الــ
التشريعية والنشاط التجاري 

والتمثيل في مجالس اإلدارة 
واللجان.

كما وافق على مذكرة وزير 
الصناعة والتجارة والسياحة 

حول االستراتيجية السياحية 
-2022( الــبــحــريــن  لــمــمــلــكــة 

تــســتــهــدف  والـــــتـــــي   ،)2026
البحرين  مملكة  مكانة  إبــراز 
كمركز سياحي عالمي، وزيادة 
السياحي  الــقــطــاع  مــســاهــمــة 
فــي الــنــاتــج الــمــحــلــي وتــنــويــع 
السياحي، وذلك عبر  المنتج 
عدد من المبادرات والمشاريع 
الـــتـــي تـــعـــزز عــنــاصــر الــجــذب 
الــســيــاحــي وتــعــزيــز مــقــومــات 
بالمملكة  السياحية  اإلقامة 
ومتطلباتها من تعزيز فرص 

االستثمار السياحي.
ــا وافـــــــــــق الـــمـــجـــلـــس  ــ ــمـ ــ كـ
عـــــــلـــــــى مــــــــــذكــــــــــرة الــــلــــجــــنــــة 
القانونية  لــلــشــؤون  ــة  ــوزاريـ الـ
طلب  بخصوص  والتشريعية 
ــى لــلــبــيــئــة  ــ ــلـ ــ ــلـــس األعـ الـــمـــجـ
حول  اتفاقية  إلــى  االنضمام 
إنشاء المعهد العالمي للنمو 
األخــضــر، وتــهــدف إلــى تعزيز 
التنمية المستدامة، وتحسين 
الظروف االقتصادية والبيئية 
ــن خــــال  ــ واالجــــتــــمــــاعــــيــــة مــ
شراكات دولية بين القطاعين 

العام والخاص.

آل خليفة  بــن خليفة  ســلــمــان  الــشــيــخ  أكـــد 
التركيز  أن  الــوطــنــي،  واالقــتــصــاد  المالية  وزيــر 
في المرحلة المقبلة منصٌب على تحقيق نمو 
ويعزز  واالبتكار  المعرفة  على  قائم  اقتصادي 
خال  مــن  التنافسية،  البحرين  مملكة  مكانة 
تنفيذ عدد من المبادرات االستراتيجية خال 
تتمحور حول خمسة  والتي  المقبلة،  المرحلة 
واعــدة  فــرص عمل  وهــي خلق  رئيسية  أهـــداف 
في  األول  الخيار  المواطن  وجعل  للمواطنين 
سوق العمل، وتسهيل اإلجراءات التجارية وزيادة 
االســتــراتــيــجــيــة،  الــمــشــاريــع  وتنفيذ  فعاليتها، 
وتنمية القطاعات الواعدة، وتحقيق االستدامة 

المالية واالستقرار االقتصادي.

جاء ذلك خال االجتماع الذي عقده وزير 
رئيس مجلس  نــاس  من سمير  كل  مع  المالية 
الــبــحــريــن، ورشيد  تــجــارة وصــنــاعــة  غــرفــة  إدارة 
مــحــمــد الـــمـــعـــراج مــحــافــظ مــصــرف الــبــحــريــن 
المركزي، وزايد بن راشد الزياني وزير الصناعة 
والتجارة والسياحة، والشيخ محمد بن عيسى 
العمل  صندوق  إدارة  مجلس  رئيس  خليفة  آل 
التنفيذي  الرئيس  حميدان  وخالد  )تمكين(، 
رجب  وحسين  االقــتــصــاديــة،  التنمية  لمجلس 
)تمكين(،  العمل  لصندوق  التنفيذي  الرئيس 
وحمد المالكي مدير عام مكتب رئيس مجلس 

الوزراء واألمين العام لمجلس الوزراء.
ــر الــمــالــيــة إلـــى اســتــمــرار العمل  وأشــــار وزيــ

للتنفيذ  قابلة  المامح  واضحة  خطة  لوضع 
المقدمة  والــمــقــتــرحــات  الــمــبــادرات  بــنــاء عــلــى 
مــن الــجــهــات ذات الــعــاقــة والــتــي ســتــصــب في 
تعزيز مسارات النمو االقتصادي، بما يعزز من 
أهــداف  ويحقق  المستدامة  التنمية  مرتكزات 
وســيــتــم   ،2030 ــاديـــة  ــتـــصـ االقـ الــبــحــريــن  رؤيـــــة 
تــطــويــرهــا لــتــســهــم بــشــكــل فــاعــل فـــي دعـــم نمو 
ما  مستويات  إلــى  السريعة  والــعــودة  االقــتــصــاد 
الوطن  على  بالنفع  يعود  وبما  الجائحة،  قبل 

والمواطنين. 

العربي محمد صاح  الدولي  تألق  أ ف ب:   - مانشستر 
كبير  فوز  إلى  ليفربول  ليقود  التاريخي  الـ»هاتريك«  وسجل 
معقله  فــي  يونايتد  مانشستر  األزلـــي  غريمه  على  5-صــفــر 
مــلــعــب »أولــــد تـــرافـــورد« فــي الــمــرحــلــة الــتــاســعــة مــن الــــدوري 
اإلنــجــلــيــزي الــمــمــتــاز لــكــرة الــقــدم يـــوم أمـــس، ليضع مصير 
المدرب النروجي أولي غونار سولشاير على المحك ويقربه 

من اإلقالة. 
تـــاريـــخ  ــي  ــ فـ عـــلـــى اإلطـــــــــاق  وبــــــــات صــــــاح أول العــــــب 
الـ»برميرليغ« يسجل »هاتريك« في ملعب »أولد ترافورد« وأول 
ليفربول يسجل في ثاث مباريات متتالية  تاريخ  العب في 
نارية  بانطاقة  الضيوف  وقـــام  يونايتد.  ضــد  الــديــار  خـــارج 
مفتتحين التسجيل في الدقيقة الخامسة عبر الغيني نابي 
أن  قبل   ،)13( الثاني  جوتا  ديــوغــو  البرتغالي  وأضـــاف  كيتا، 
يحقق صاح ثاثيته )38. 45+5 و50(. وزادت محن أصحاب 
األرض بعدما خاضوا نصف الساعة األخيرة بعشرة العبين 

بعد طرد البديل الفرنسي بول بوغبا. 

م����ح����م����د �������ص������اح ف�����خ�����ر ال�����ع�����رب 
ق�����اد ل���ي���ف���رب���ول اإل������ى اك���ت�������س���اح م��ان�����س�����س��ت��ر ي��ون��اي��ت��د

الرقابة اإلى ت�صحيح ماحظات تقرير  الحكومية  الجهات  توجيه 

وزير المالية: مبادرات اقت�صادية ا�صتراتيجية في المرحلة القادمة

واالبت�كار المعرف�ة  عل�ى  قائ�م  اقت�س�ادي  نم�و  تحقي�ق  عل�ى  التركي�ز 

مجل��س ال�وزراء يعل�ن ا�س�تهداف البحري�ن الو�س�ول اإل�ى الحياد ال�سف�ري في 2060

}  سمو ولي العهد رئيس الوزراء يترأس جلسة مجلس الوزراء.

} وزير المالية.

} سمو الشيخ محمد بن مبارك.
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ه��������واوي ت���خ���ط���ط لإع�������داد 

ت��ق��ن��ي��ة م���وه���ب���ة  األ������ف   100
ص10 مال وأعمال

المالية  الجرائم  نيابة  رئيس  صرح 
الــعــامــة قد  النيابة  بــأن  وغــســل االمــــوال 
ــة قــيــام  ــعــ أنــــجــــزت تــحــقــيــقــاتــهــا فــــي واقــ
ــات الــمــمــلــوكــة  ــركــ ــشــ ــر بــــإحــــدى الــ ــديــ مــ
بـــإفـــشـــاء أســــــرار خـــاصـــة بجهة  لـــلـــدولـــة 
أحد  إلى  منسوبا  محررا  وتزويره  عمله 
البنوك األجنبية وقد كان ينوي تقديمه 
البحرين،  بمملكة  حكومية  جهات  إلــى 
وذلــــك بــاشــتــراكــه مـــع أحـــد الــمــوظــفــيــن 
السابقين بالشركة التي يعمل بها وآخر 
ذي مــصــلــحــة فــــي حـــصـــولـــه عـــلـــى تــلــك 

المعلومات.
ــة بـــاغ  ــامـ ــعـ ــد تــلــقــت الـــنـــيـــابـــة الـ ــ وقـ
ما  بشأن  الفساد  جــرائــم  مكافحة  إدارة 
أحد  ارتكاب  من  التحريات  عنه  أسفرت 
ــدى الـــشـــركـــات الــمــمــلــوكــة  ــ مـــوظـــفـــي إحــ
لـــلـــدولـــة جـــرائـــم إفـــشـــاء أســــــرار وتـــزويـــر 
ومــن  لــه  منفعة  لتحقيق  مــحــررات  فــي 
معه  السابقين  الموظفين  أحــد  شــاركــه 

وآخر  بها  يعمل  التي  ذاتها  الشركة  في 
يملك شركة خاصة يربطها بجهة عمله 
عقد عمل، وذلك بقصد تحقيق منافع 

لهم واإلضرار بجهة عمله.
وبـــنـــاء عــلــيــه أذنــــت الــنــيــابــة الــعــامــة 
والرسائل  المكالمات  وتسجيل  بمراقبة 
تأكد  والــتــي  المتهمين  بــيــن  الــمــتــبــادلــة 
التحريات،  عنه  أسفرت  ما  خالها  من 
الُمتَهمين  وإحـــضـــار  بــضــبــط  أمــــرت  ثــم 
مسكن  وتفتيش  الباد  في  الموجودين 
ومــقــر عــمــل كــل منهما وقـــد ُضــبــط من 
االلكترونية  األجــهــزة  مــن  عــدد  خالها 
وتفريغها  فحصها  بعد  فيها  عثر  التي 
أفشيت  التي  والبيانات  المعلومات  على 
اآلخرين  للمتهمين  الموظف  قبل  مــن 
والمستند  إلــيــهــمــا،  إرســالــهــا  يفيد  ومـــا 

الذي تم تزويره.

ص6 قضايا وحوادث

}  محمد صاح سجل ثاثة أهداف في مباراة أمس. ص16 الرياضة

اإل�ى المحاكم�ة اإحال�ة موظ�ف حكوم�ي واآخري�ن 

مح�ررات وتزوي�ر  عمله�م  جه�ة  اأ�ص�رار  لإف�ص�اء 

��ن »ط�����ي�����ران ال���خ���ل���ي���ج« ت��ع��يِّ

اإداري�ة منا�ص�ب  ف�ي  بحرين�ي��ين   9
البحرينية؛  العاملة  القوى  في  باالستثمار  التزامها  مع  تماشًيا 
تسعة  البحرين–  لمملكة  الوطنية  –الناقلة  الخليج  طــيــران  عّينت 
قطاع  فــي  مختلفة  إداريـــة  مناصب  فــي  الخبرة  ذوي  مــن  بحرينيين 
الــعــمــلــيــات، حــيــث ســيــكــون الــمــوظــفــون الــمــعــيــنــون حــديــًثــا مسؤولين 
الــمــبــادرة  ــام  زمـ وســيــتــولــون  العمليات  قــطــاع  مــن  متنوعة  إدارات  عــن 
التشغيلية  األعــمــال  وحـــدات  على  ويــشــرفــون  المهمة  الــمــشــاريــع  فــي 

األساسية.
في فعالية داخلية أقيمت بهذه المناسبة، استقبل القائم بأعمال 
الرئيس التنفيذي لطيران الخليج القبطان وليد العلوي الموظفين 
المعّينين حديًثا، حيث هنأهم على شغل مناصبهم الجديدة وحّثهم 

على االستمرار في العطاء لنجاح وتقدم الناقلة الوطنية. 

اإع�����ان ال��ف��ائ��زي��ن ب��ج��ائ��زة 

ال�ت�م�ي�ز الإلكترونية 27 اأكتوبر
يـــرعـــى ســمــو الــشــيــخ 
ــارك آل  ــ ــبـ ــ ــن مـ ــ مـــحـــمـــد بـ
ــيــــس  ــب رئــ ــ ــائــ ــ ــ ــيــــفــــة ن ــلــ خــ
مــجــلــس الـــــــــوزراء رئــيــس 
لتقنية  الــعــلــيــا  الــلــجــنــة 
واالتــصــاالت  المعلومات 
يـــوم األربـــعـــاء 27 أكــتــوبــر 
ــال  ــ ــفــ ــ ــتــ ــ الــــــــــجــــــــــاري االحــ
واألفراد  الجهات  بتكريم 
التميز  بجائزة  الفائزين 
لــلــحــكــومــة اإللــكــتــرونــيــة 
ــة  ــيــ ــنــ ــقــ بـــــــــــمـــــــــــبـــــــــــادرات تــ
واالتــصــاالت  المعلومات 
ــول  ــلــ ــحــ ــرة، والــ ــكــ ــتــ ــبــ ــمــ الــ
اإللــكــتــرونــيــة الــتــي تــعــزز 

تحّول المملكة الرقمي الشامل وتساعد على بناء اقتصاد قائم على 
المعرفة. 

يأتي هذا االحتفال بعد أن أعلنت اللجنة المنظمة للجائزة في 
وقت سابق انتهاء لجنة المحكمين من تقييم كافة األعمال المشاركة 
نحو  ومجموعها   ،2021 الــجــاري  العام  خــال  اللجنة  تسلمتها  التي 
260 عما مقدمة من قبل القطاعين العام والخاص واألفــراد، حيث 
تشمل فئات جوائز القطاع العام جائزة أفضل موقع الكتروني، وأفضل 
المشاركة  في  ممارسة  وأفضل  الكترونية،  حكومية-حكومية  خدمة 
اإللكترونية المجتمعية، وأفضل خدمات تكاملية لألفراد أو األعمال، 

وأفضل تطبيق لألجهزة الذكية.
 تضم فئات جوائز القطاع الخاص جائزة أفضل تطبيق لألجهزة 
فتشمل  األفـــراد  قطاع  جوائز  أمــا  إلكترونية،  خدمة  وأفضل  الذكية، 

أفضل مقترح إلكتروني، وجائزة المواطن اإللكتروني. 

وجـــــــه مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء 
الــــجــــهــــات الـــحـــكـــومـــيـــة إلــــى 
مــــــتــــــابــــــعــــــة الــــــمــــــاحــــــظــــــات 
ــات الــــــــــــــواردة فــي  ــ ــيـ ــ ــوصـ ــ ــتـ ــ والـ
المالية  الرقابة  ديــوان  تقرير 
واإلدارية للسنة المهنية 2020 
ــراءات  ــ اإلجـ واتـــخـــاذ   ،2021  -
الـــــازمـــــة لــتــصــحــيــحــهــا بــمــا 
إدارة  تطوير  ضــرورة  تقتضيه 
اإلداري  واألداء  الــعــام  الــمــال 
ــي، وقـــــــرر الــمــجــلــس  ــ ــالـ ــ ــمـ ــ والـ
اللجنة  إلـــى  الــتــقــريــر  إحــالــة 
لــــإشــــراف على  الــتــنــســيــقــيــة 
الـــتـــحـــقـــق مــــن الـــمـــاحـــظـــات 
وفقا  فيه  الــواردة  والتوصيات 
لآللية المتبعة أثناء مراجعة 
الـــتـــقـــاريـــر الــســابــقــة لـــديـــوان 
الـــرقـــابـــة الــمــالــيــة واإلداريـــــــة، 
مــعــربــا الــمــجــلــس عـــن شــكــره 
ــات  ــهــ ــجــ ــل الــــــــــــــــوزارات والــ ــكــ لــ
ــرد  ــــي لـــــم تــ ــتـ ــ الـــحـــكـــومـــيـــة الـ
عــلــيــهــا مـــاحـــظـــات جــوهــريــة 
في التقرير هذا العام، منوها 
بالدور الذي يضطلع به ديوان 
واإلداريــة في  المالية  الرقابة 
تعزيز الحوكمة للوصول إلى 
الــمــمــارســات الــصــحــيــحــة في 

هذا الجانب.
جــــاء ذلــــك خــــال تـــرؤس 

صاحب السمو الملكي األمير 
آل خليفة  بــن حــمــد  ســلــمــان 
ــيـــس مــجــلــس  ــي الـــعـــهـــد رئـ ــ ولـ
االعتيادي  االجتماع  ــوزراء  الـ
الــــوزراء  لمجلس  األســبــوعــي 
الــــــــــذي عــــقــــد أمــــــــس بــقــصــر 

القضيبية.
ــلــــن مــجــلــس الـــــــوزراء  وأعــ
اســتــهــداف مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
الوصول إلى الحياد الصفري 
بــــهــــدف  2060م،  عـــــــــام  فـــــــي 
مـــواجـــهـــة تـــحـــديـــات الــتــغــيــر 

المناخي وحماية البيئة.
ــــس  ــلــ ــ ــجــ ــ ــمــ ــ ووافـــــــــــــــــــــــــق الــ
عـــلـــى مــــذكــــرة وزيــــــر الــمــالــيــة 
ــنـــي بــشــأن  ــاد الـــوطـ ــتــــصــ واالقــ
ــنـــي لـــلـــتـــوازن  الـــتـــقـــريـــر الـــوطـ
 )2020-2019( الجنسين  بين 
الـــُمـــعـــّد مــــن قـــبـــل الــمــجــلــس 
يهدف  والذي  للمرأة،  األعلى 
ــيـــاس فــاعــلــيــة وتــأثــيــر  ــــى قـ إلـ
الــســيــاســات والــتــشــريــعــات في 
ــة الــوطــنــيــة  تــحــقــيــق الـــخـــطـ
البحرينية  بالمرأة  للنهوض 
وتــــــعــــــزيــــــز مـــــكـــــانـــــة مـــمـــلـــكـــة 
دولية  خــبــرة  كبيت  البحرين 
فـــــي مــــجــــال تــــقــــدم الـــــمـــــرأة، 
والتي كانت من أبرزها ارتفاع 
الجنسين  بين  التوازن  مؤشر 

إلى   2020-2019 عامي  خال 
الــمــجــاالت  وفــــي   ،%69 نــســبــة 
الرئيسية إلى نسبة 73%، وفي 
نسبة  إلـــى  الــمــؤســســي  األداء 

ــرات  ــؤشـ مـ تــحــســنــت  إذ   ،%65
الوظائف  في  المرأة  مشاركة 
ــة  ــطــ ــلــ ــســ ــة والــ ــيــ ــخــــصــــصــ ــتــ الــ
التشريعية والنشاط التجاري 

والتمثيل في مجالس اإلدارة 
واللجان.

كما وافق على مذكرة وزير 
الصناعة والتجارة والسياحة 

حول االستراتيجية السياحية 
-2022( الــبــحــريــن  لــمــمــلــكــة 
تــســتــهــدف  والـــــتـــــي   ،)2026
البحرين  مملكة  مكانة  إبــراز 
كمركز سياحي عالمي، وزيادة 
السياحي  الــقــطــاع  مــســاهــمــة 
فــي الــنــاتــج الــمــحــلــي وتــنــويــع 
السياحي، وذلك عبر  المنتج 
عدد من المبادرات والمشاريع 
الـــتـــي تـــعـــزز عــنــاصــر الــجــذب 
الــســيــاحــي وتــعــزيــز مــقــومــات 
بالمملكة  السياحية  اإلقامة 
ومتطلباتها من تعزيز فرص 

االستثمار السياحي.
ــا وافـــــــــــق الـــمـــجـــلـــس  ــ ــمـ ــ كـ
عـــــــلـــــــى مــــــــــذكــــــــــرة الــــلــــجــــنــــة 
القانونية  لــلــشــؤون  ــة  ــوزاريـ الـ
طلب  بخصوص  والتشريعية 
ــى لــلــبــيــئــة  ــ ــلـ ــ ــلـــس األعـ الـــمـــجـ
حول  اتفاقية  إلــى  االنضمام 
إنشاء المعهد العالمي للنمو 
األخــضــر، وتــهــدف إلــى تعزيز 
التنمية المستدامة، وتحسين 
الظروف االقتصادية والبيئية 
ــن خــــال  ــ واالجــــتــــمــــاعــــيــــة مــ
شراكات دولية بين القطاعين 

العام والخاص.

آل خليفة  بــن خليفة  ســلــمــان  الــشــيــخ  أكـــد 
التركيز  أن  الــوطــنــي،  واالقــتــصــاد  المالية  وزيــر 
في المرحلة المقبلة منصٌب على تحقيق نمو 
ويعزز  واالبتكار  المعرفة  على  قائم  اقتصادي 
خال  مــن  التنافسية،  البحرين  مملكة  مكانة 
تنفيذ عدد من المبادرات االستراتيجية خال 
تتمحور حول خمسة  والتي  المقبلة،  المرحلة 
واعــدة  فــرص عمل  وهــي خلق  رئيسية  أهـــداف 
في  األول  الخيار  المواطن  وجعل  للمواطنين 
سوق العمل، وتسهيل اإلجراءات التجارية وزيادة 
االســتــراتــيــجــيــة،  الــمــشــاريــع  وتنفيذ  فعاليتها، 
وتنمية القطاعات الواعدة، وتحقيق االستدامة 

المالية واالستقرار االقتصادي.

جاء ذلك خال االجتماع الذي عقده وزير 
رئيس مجلس  نــاس  من سمير  كل  مع  المالية 
الــبــحــريــن، ورشيد  تــجــارة وصــنــاعــة  غــرفــة  إدارة 
مــحــمــد الـــمـــعـــراج مــحــافــظ مــصــرف الــبــحــريــن 
المركزي، وزايد بن راشد الزياني وزير الصناعة 
والتجارة والسياحة، والشيخ محمد بن عيسى 
العمل  صندوق  إدارة  مجلس  رئيس  خليفة  آل 
التنفيذي  الرئيس  حميدان  وخالد  )تمكين(، 
رجب  وحسين  االقــتــصــاديــة،  التنمية  لمجلس 
)تمكين(،  العمل  لصندوق  التنفيذي  الرئيس 
وحمد المالكي مدير عام مكتب رئيس مجلس 

الوزراء واألمين العام لمجلس الوزراء.
ــر الــمــالــيــة إلـــى اســتــمــرار العمل  وأشــــار وزيــ

للتنفيذ  قابلة  المامح  واضحة  خطة  لوضع 
المقدمة  والــمــقــتــرحــات  الــمــبــادرات  بــنــاء عــلــى 
مــن الــجــهــات ذات الــعــاقــة والــتــي ســتــصــب في 
تعزيز مسارات النمو االقتصادي، بما يعزز من 
أهــداف  ويحقق  المستدامة  التنمية  مرتكزات 
وســيــتــم   ،2030 ــاديـــة  ــتـــصـ االقـ الــبــحــريــن  رؤيـــــة 
تــطــويــرهــا لــتــســهــم بــشــكــل فــاعــل فـــي دعـــم نمو 
ما  مستويات  إلــى  السريعة  والــعــودة  االقــتــصــاد 
الوطن  على  بالنفع  يعود  وبما  الجائحة،  قبل 

والمواطنين. 

العربي محمد صاح  الدولي  تألق  أ ف ب:   - مانشستر 
كبير  فوز  إلى  ليفربول  ليقود  التاريخي  الـ»هاتريك«  وسجل 
معقله  فــي  يونايتد  مانشستر  األزلـــي  غريمه  على  5-صــفــر 
مــلــعــب »أولــــد تـــرافـــورد« فــي الــمــرحــلــة الــتــاســعــة مــن الــــدوري 
اإلنــجــلــيــزي الــمــمــتــاز لــكــرة الــقــدم يـــوم أمـــس، ليضع مصير 
المدرب النروجي أولي غونار سولشاير على المحك ويقربه 

من اإلقالة. 
تـــاريـــخ  ــي  ــ فـ عـــلـــى اإلطـــــــــاق  وبــــــــات صــــــاح أول العــــــب 
الـ»برميرليغ« يسجل »هاتريك« في ملعب »أولد ترافورد« وأول 
ليفربول يسجل في ثاث مباريات متتالية  تاريخ  العب في 
نارية  بانطاقة  الضيوف  وقـــام  يونايتد.  ضــد  الــديــار  خـــارج 
مفتتحين التسجيل في الدقيقة الخامسة عبر الغيني نابي 
أن  قبل   ،)13( الثاني  جوتا  ديــوغــو  البرتغالي  وأضـــاف  كيتا، 
يحقق صاح ثاثيته )38. 45+5 و50(. وزادت محن أصحاب 
األرض بعدما خاضوا نصف الساعة األخيرة بعشرة العبين 

بعد طرد البديل الفرنسي بول بوغبا. 

م����ح����م����د �������ص������اح ف�����خ�����ر ال�����ع�����رب 
ق�����اد ل���ي���ف���رب���ول اإل������ى اك���ت�������س���اح م��ان�����س�����س��ت��ر ي��ون��اي��ت��د

الرقابة اإلى ت�صحيح ماحظات تقرير  الحكومية  الجهات  توجيه 

وزير المالية: مبادرات اقت�صادية ا�صتراتيجية في المرحلة القادمة

واالبت�كار المعرف�ة  عل�ى  قائ�م  اقت�س�ادي  نم�و  تحقي�ق  عل�ى  التركي�ز 

مجل��س ال�وزراء يعل�ن ا�س�تهداف البحري�ن الو�س�ول اإل�ى الحياد ال�سف�ري في 2060

}  سمو ولي العهد رئيس الوزراء يترأس جلسة مجلس الوزراء.

} وزير المالية.

} سمو الشيخ محمد بن مبارك.
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ه��������واوي ت���خ���ط���ط لإع�������داد 

ت��ق��ن��ي��ة م���وه���ب���ة  األ������ف   100
ص10 مال وأعمال

المالية  الجرائم  نيابة  رئيس  صرح 
الــعــامــة قد  النيابة  بــأن  وغــســل االمــــوال 
ــة قــيــام  ــعــ أنــــجــــزت تــحــقــيــقــاتــهــا فــــي واقــ
ــات الــمــمــلــوكــة  ــركــ ــشــ ــر بــــإحــــدى الــ ــديــ مــ
بـــإفـــشـــاء أســــــرار خـــاصـــة بجهة  لـــلـــدولـــة 
أحد  إلى  منسوبا  محررا  وتزويره  عمله 
البنوك األجنبية وقد كان ينوي تقديمه 
البحرين،  بمملكة  حكومية  جهات  إلــى 
وذلــــك بــاشــتــراكــه مـــع أحـــد الــمــوظــفــيــن 
السابقين بالشركة التي يعمل بها وآخر 
ذي مــصــلــحــة فــــي حـــصـــولـــه عـــلـــى تــلــك 

المعلومات.
ــة بـــاغ  ــامـ ــعـ ــد تــلــقــت الـــنـــيـــابـــة الـ ــ وقـ
ما  بشأن  الفساد  جــرائــم  مكافحة  إدارة 
أحد  ارتكاب  من  التحريات  عنه  أسفرت 
ــدى الـــشـــركـــات الــمــمــلــوكــة  ــ مـــوظـــفـــي إحــ
لـــلـــدولـــة جـــرائـــم إفـــشـــاء أســــــرار وتـــزويـــر 
ومــن  لــه  منفعة  لتحقيق  مــحــررات  فــي 
معه  السابقين  الموظفين  أحــد  شــاركــه 

وآخر  بها  يعمل  التي  ذاتها  الشركة  في 
يملك شركة خاصة يربطها بجهة عمله 
عقد عمل، وذلك بقصد تحقيق منافع 

لهم واإلضرار بجهة عمله.
وبـــنـــاء عــلــيــه أذنــــت الــنــيــابــة الــعــامــة 
والرسائل  المكالمات  وتسجيل  بمراقبة 
تأكد  والــتــي  المتهمين  بــيــن  الــمــتــبــادلــة 
التحريات،  عنه  أسفرت  ما  خالها  من 
الُمتَهمين  وإحـــضـــار  بــضــبــط  أمــــرت  ثــم 
مسكن  وتفتيش  الباد  في  الموجودين 
ومــقــر عــمــل كــل منهما وقـــد ُضــبــط من 
االلكترونية  األجــهــزة  مــن  عــدد  خالها 
وتفريغها  فحصها  بعد  فيها  عثر  التي 
أفشيت  التي  والبيانات  المعلومات  على 
اآلخرين  للمتهمين  الموظف  قبل  مــن 
والمستند  إلــيــهــمــا،  إرســالــهــا  يفيد  ومـــا 

الذي تم تزويره.

ص6 قضايا وحوادث

}  محمد صاح سجل ثاثة أهداف في مباراة أمس. ص16 الرياضة

اإل�ى المحاكم�ة اإحال�ة موظ�ف حكوم�ي واآخري�ن 

مح�ررات وتزوي�ر  عمله�م  جه�ة  اأ�ص�رار  لإف�ص�اء 
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الملكي  السمو  صاحب  رأس 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
الوزراء  العهد رئيس مجلس  ولي 
األسبوعي  االعــتــيــادي  االجــتــمــاع 
لمجلس الوزراء الذي عقد أمس 

بقصر القضيبية.
فـــــــــي بـــــــــدايـــــــــة االجـــــــتـــــــمـــــــاع، 
ــه مــجــلــس الـــــــــوزراء الــجــهــات  ــ وجـ
الــــــحــــــكــــــومــــــيــــــة إلــــــــــــى مــــتــــابــــعــــة 
الـــواردة  والتوصيات  المالحظات 
المالية  الرقابة  ديــوان  تقرير  في 
 - المهنية 2020  واإلداريــة للسنة 
الالزمة  2021، واتخاذ اإلجــراءات 
بما تقتضيه ضرورة  لتصحيحها 
واألداء  العام  المال  إدارة  تطوير 
المجلس  وقــرر  والمالي،  اإلداري 
ــة الـــتـــقـــريـــر إلــــــى الــلــجــنــة  ــ ــالـ ــ إحـ
التنسيقية لإلشراف على التحقق 
مــــن الـــمـــالحـــظـــات والـــتـــوصـــيـــات 
المتبعة  لآللية  وفقًا  فيه  الــواردة 
السابقة  التقارير  مراجعة  أثناء 
لديوان الرقابة المالية واإلدارية، 
لكل  شــكــره  عــن  المجلس  مــعــربــًا 
ــهـــات الــحــكــومــيــة  الـــــــــوزارات والـــجـ
ــرد عــلــيــهــا مــالحــظــات  الـــتـــي لـــم تــ
العام،  هــذا  التقرير  فــي  جوهرية 
به  يضطلع  الـــذي  بــالــدور  منوهًا 
واإلداريـــة  المالية  الــرقــابــة  ديـــوان 
في تعزيز الحوكمة للوصول إلى 
هذا  فــي  الصحيحة  الــمــمــارســات 

الجانب.
الوزراء   بعدها أعلن مجلس 
ــلـــكـــة الـــبـــحـــريـــن  ــداف مـــمـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ اسـ
لــلــوصــول إلـــى الــحــيــاد الــصــفــري 
مواجهة  بــهــدف  2060م،  عـــام  فــي 
تحديات التغير المناخي وحماية 

البيئة.
إلى ذلك فقد رحب المجلس 
ــة الــــعــــربــــيــــة  ــكــ ــلــ ــمــ ــمــ ــالق الــ ــ ــ ــإطـ ــ ــ بـ
خادم  بقيادة  الشقيقة  السعودية 
ــيـــن الـــشـــريـــفـــيـــن الــمــلــك  الـــحـــرمـ
سعود  آل  عبدالعزيز  بــن  سلمان 
الـــحـــزمـــة األولــــــــى مــــن مــــبــــادرات 
»الــســعــوديــة الـــخـــضـــراء«، وإعـــالن 
صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــر 
بن عبدالعزيز  بن سلمان  محمد 
رئيس  نائب  العهد  ولي  آل سعود 
ــاع  مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء وزيـــــــر الــــدفــ
الحياد  إلـــى  الـــوصـــول  اســتــهــداف 
مــن  2060م  عـــــام  فــــي  الـــصـــفـــري 
ــدائـــري  خــــالل نــهــج االقـــتـــصـــاد الـ
أهمية  المجلس  مؤكدًا  للكربون، 
ــا فــي  ــهــ ـــادرات وأهــــدافــ ـــبـ ــمـ ــذه الــ ــ هـ
تحديات  ومواجهة  البيئة  حماية 

التغير المناخي.
ــــس فـــي  ــلـ ــ ــجـ ــ ــمـ ــ ثــــــــم نـــــظـــــر الـ
الــــمــــوضــــوعــــات الــــمــــدرجــــة عــلــى 

جدول أعماله وقرر ما يلي:
ــلـــى  عـ الــــــمــــــوافــــــقــــــة  أواًل- 

المذكرات التالية:
1- مــذكــرة الــلــجــنــة الـــوزاريـــة 
والتشريعية  الــقــانــونــيــة  لــلــشــؤون 
التفاهم  مــذكــرات  عــدد من  بشأن 
مملكة  بــيــن  تــنــفــيــذي  وبـــرنـــامـــج 

العربية  اإلمــارات  ودولة  البحرين 
ــي  ــتــ ــيــــقــــة، والــ ــدة الــــشــــقــ ــحــ ــتــ ــمــ الــ
ــهـــدف فــــتــــح آفــــــــاق جــــديــــدة  ــتـ ــسـ تـ
للتعاون الثنائي بين البلدين في 

مختلف المجاالت.
2- مــذكــرة الــلــجــنــة الـــوزاريـــة 
والتشريعية  الــقــانــونــيــة  لــلــشــؤون 
بخصوص طلب المجلس األعلى 
لــلــبــيــئــة االنـــضـــمـــام إلــــى اتــفــاقــيــة 
ــول إنــــشــــاء الــمــعــهــد الــعــالــمــي  ــ حـ
ــر، والـــتـــي تــهــدف  ــضــ لــلــنــمــو األخــ
المستدامة،  التنمية  تعزيز  إلــى 
وتــحــســيــن الـــظـــروف االقــتــصــاديــة 
خالل  من  واالجتماعية  والبيئية 
ــراكـــات دولـــيـــة بــيــن الــقــطــاعــيــن  شـ

العام والخاص.
3- مــذكــرة الــلــجــنــة الـــوزاريـــة 
والتشريعية  الــقــانــونــيــة  لــلــشــؤون 

بشأن التعهدات الخاصة بالصحة 
كجزء  تأتي  والتي  المناخ،  وتغير 
مـــن الـــتـــزامـــات مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
الدولية، وضمن خطواتها للقيام 
المناخي  العمل  فــي  فــاعــل  بـــدور 
وتطوير النظام الصحي الوطني.
الـــمـــالـــيـــة  وزيــــــــر  مـــــذكـــــرة   -4
واالقتصاد الوطني بشأن التقرير 
الجنسين  بين  لــلــتــوازن  الــوطــنــي 
قبل  مـــن  الــُمــعــد   )2020-2019(
والــذي  للمرأة،  األعلى  المجلس 
وتأثير  فاعلية  قياس  إلــى  يهدف 
ــات فــي  ــعــ ــريــ ــشــ ــتــ ــات والــ ــاســ ــيــ ــســ الــ
تحقيق الخطة الوطنية للنهوض 
مكانة  وتعزيز  البحرينية  بالمرأة 
مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن كــبــيــت خــبــرة 
دولـــيـــة فـــي مــجــال تــقــدم الـــمـــرأة، 
ــا ارتــفــاع  ــرزهـ والـــتـــي كــانــت مـــن أبـ

مـــؤشـــر الــــتــــوازن بــيــن الــجــنــســيــن 
إلـــى   2020-2019 ــامـــي  عـ ــــالل  خـ
ــاالت  ــجــ ــمــ الــ وفـــــــي   ،%69 نـــســـبـــة 
وفــي  نــســبــة %73  ــى  إلــ الــرئــيــســيــة 
 ،%65 نسبة  إلــى  المؤسسي  األداء 
مشاركة  مــؤشــرات  تحسنت  حيث 
الوظائف التخصصية  المرأة في 
والــنــشــاط  التشريعية  والــســلــطــة 
مجالس  فــي  والتمثيل  الــتــجــاري 

اإلدارة واللجان.
الــصــنــاعــة  وزيـــــر  مـــذكـــرة   -5
ــة حــــول  ــ ــاحـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ والــــــتــــــجــــــارة والـ
ــة الـــســـيـــاحـــيـــة  ــ ــيـ ــ ــــجـ ــيـ ــ ــراتـ ــ ــتـ ــ االسـ
البحرين )2026-2022(،  لمملكة 
ــتــــي تــســتــهــدف إبـــــــراز مــكــانــة  والــ
سياحي  كمركز  البحرين  مملكة 
القطاع  مساهمة  وزيــادة  عالمي، 
المحلي  الــنــاتــج  فـــي  الــســيــاحــي 

وتــــنــــويــــع الـــمـــنـــتـــج الـــســـيـــاحـــي، 
وذلــــك عــبــر عـــدد مــن الــمــبــادرات 
تــعــزز عناصر  الــتــي  والــمــشــاريــع 
ــزيــــز  ــعــ الــــــجــــــذب الــــســــيــــاحــــي وتــ
مـــقـــومـــات اإلقـــــامـــــة الــســيــاحــيــة 
بالمملكة ومتطلباتها من تعزيز 

فرص االستثمار السياحي.
6- مذكرة وزير شؤون الشباب 
إدارة  رئــيــس مــجــلــس  والـــريـــاضـــة 
والــتــدريــب  التعليم  جـــودة  هيئة 
لهيئة  الــســنــوي  الــتــقــريــر  بــشــأن 
ــودة الــتــعــلــيــم والـــتـــدريـــب لــعــام  جــ
أداء  نتائج  تــنــاول  والـــذي   ،2021
مـــؤســـســـات الــتــعــلــيــم والـــتـــدريـــب 
االستثنائية  األطــر  تطبيق  بعد 
فيروس  جائحة  خــالل  للتقييم 

كورونا.
حـــزمـــة  ــأن  ــ ــشـ ــ بـ ــرة  ــ ــذكــ ــ مــ  -7

مــن الــســيــاســات الــرقــمــيــة، تهدف 
ــر الـــخـــدمـــات  ــيـ ــوفـ ــز تـ ــزيـ ــعـ ــى تـ ــ إلــ
وتسهيل  اإللكترونية  الحكومية 
قــبــل مختلف  مـــن  اســتــخــدامــهــا 
ــات لــتــشــجــيــع اإلبــــــداع  ــاعـ ــقـــطـ الـ
ــق أفــضــل  ــ وتـــطـــويـــر األعــــمــــال وفـ

المعايير والمؤشرات العالمية.
الــوزاريــة  اللجنة  مــذكــرة   -8
والتشريعية  القانونية  للشؤون 
اقــتــراح  على  الحكومة  رد  بــشــأن 
بـــــقـــــانـــــون مـــــقـــــدم مــــــن مــجــلــس 

الشورى.
من  علمًا  المجلس  أخــذ  ثم 
خالل التقارير الوزارية المرفوعة 
في  المشاركة  بشأن  الـــوزراء،  من 
مؤتمر دعم مبادرة استقرار ليبيا 
الــخــارجــيــة  وزراء  مــســتــوى  عــلــى 
بحثها  تم  التي  المواضيع  وأهــم 
ــتــــمــــاعــــات الــســنــويــة  أثــــنــــاء االجــ
لــــمــــجــــمــــوعــــة الــــبــــنــــك الـــــدولـــــي 
ونتائج  الــدولــي  النقد  وصــنــدوق 
الــوزاريــة  ـــ22 للجنة  الـ االجــتــمــاع 

المكلفة بمتابعة تنفيذ القرارات 
المشترك  بالعمل  الــعــالقــة  ذات 
واستضافة  الــمــجــلــس،  دول  بــيــن 
الـــ7  االجــتــمــاع  البحرين  مملكة 
والمؤتمر  الصحة  وزراء  للجنة 
الــصــحــة  وزراء  لــمــجــلــس  الــــــــ84 
الخليج  لــدول  التعاون  لمجلس 
الــعــربــيــة، والــمــشــاركــات فــي عــدد 
ــاءات  ــقــ ــلــ ــات والــ ــاعــ ــمــ ــتــ مــــن االجــ
ــارة  ــتــــجــ الــــتــــشــــاوريــــة لـــــــــــوزراء الــ

والصناعة بدول المجلس.

خالل اجتماع مجل�س الوزراء برئا�سة �سمو ولي العهد رئي�س مجل�س الوزراء

اإحالة تقرير »الرقابة« اإلى اللجنة التن�صيقية لالإ�صراف على التحقق من مالحظاته وتو�صياته 

ت���وج���ي���ه ال���ج���ه���ات ال���ح���ك���وم���ي���ة اإل�������ى ت�����س��ح��ي��ح ال���م���الح���ظ���ات ال����������واردة ف����ي ال��ت��ق��ري��ر 

ال�صحيحة ال��م��م��ار���ص��ات  اإل���ى  ل��ل��و���ص��ول  ال��ح��وك��م��ة  ت��ع��زي��ز  ف��ي  ال��رق��اب��ة  دي����وان  ب���دور  الإ����ص���ادة 

الموافقة على اال�ستراتيجية ال�سياحية لمملكة البحرين )2026-2022(

اإعالن ا�صتهداف البحرين الو�صول اإلى الحياد ال�صفري في عام 2060

الترحي�ب باإط�الق الحزم�ة االأول�ى م�ن مب�ادرات »ال�س�عودية الخ�سراء«

ال����م����واف����ق����ة ع���ل���ى ب����رن����ام����ج ت���ن���ف���ي���ذي ب���ي���ن ال���ب���ح���ري���ن 

والإم������������ارات ل��ف��ت��ح اآف�������اق ج����دي����دة ل���ل���ت���ع���اون ب���ي���ن ال��ب��ل��دي��ن

االأخ�سر للنمو  العالمي  المعهد  اإن�ساء  اتفاقية  اإلى  االن�سمام 
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} �سمو ولي العهد رئي�س الوزراء يتراأ�س جل�سة مجل�س الوزراء.

مبارك  بــن  محمد  الشيخ  سمو  برعاية 
آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس 
اللجنة العليا لتقنية المعلومات واالتصاالت، 
تحتفل يوم األربعاء 27 أكتوبر الجاري جائزة 
ُتنّظم  الــتــي  اإللــكــتــرونــيــة  للحكومة  التميز 
بــرعــايــة ســمــوه كــل عــامــيــن بــتــكــريــم الجهات 
تقنية  بمبادرات  بالجائزة  الفائزين  واألفــراد 
والحلول  المبتكرة،  واالتصاالت  المعلومات 
ــتـــي تـــعـــزز تـــحـــّول الــمــمــلــكــة  اإللـــكـــتـــرونـــيـــة الـ
اقتصاد  بناء  على  وتساعد  الشامل  الرقمي 
قائم على المعرفة.  وكانت اللجنة المنظمة 
لــلــجــائــزة قــد أعــلــنــت فــي وقـــت ســابــق انتهاء 
األعمال  كافة  تقييم  مــن  المحكمين  لجنة 
المشاركة التي تسلمتها اللجنة خالل العام 
عمال   260 نــحــو  ومجموعها   2021 الــجــاري 
والخاص  العام  القطاعين  قبل  من  مقدمة 
القطاع  جــوائــز  فئات  تشمل  حيث  ــراد،  واألفــ
وأفضل  الكتروني،  موقع  أفضل  جائزة  العام 
ممارسة  وأفضل  الكترونية،  حكومية  خدمة 
فـــي الـــمـــشـــاركـــة اإللـــكـــتـــرونـــيـــة الــمــجــتــمــعــيــة، 
وأفضل خدمات تكاملية لألفراد أو األعمال، 
وأفضل تطبيق لألجهزة الذكية. بينما تضم 
أفضل  جــائــزة  الــخــاص  القطاع  فئات جــوائــز 
تــطــبــيــق لـــألجـــهـــزة الـــذكـــيـــة، وأفـــضـــل خــدمــة 
فتشمل  األفــراد  قطاع  جوائز  أما  الكترونية، 
المواطن  وجــائــزة  الــكــتــرونــي،  مقترح  أفــضــل 
للحكومة  التميز  جائزة  وتوفر  اإللكتروني.  
اإللــكــتــرونــيــة مــنــصــة لـــألفـــراد والــمــؤســســات 
للمشاركة بأفكار ونماذج أعمال مبتكرة تسهم 
في تحسين األداء والتنمية المستدامة ودفع 
مسيرة التقدم نحو التحول الرقمي الشامل 
مـــن أجــــل تــحــقــيــق أهــــــداف رؤيـــــة الــبــحــريــن 

تنظيم  مــواصــلــة  ــعــد  وُي  .2030 االقــتــصــاديــة 
تأكيدا اللتزام  اإللكترونية  للحكومة  التميز 
بالمضي قدمًا في مبادرات  البحرين  مملكة 
االبتكار والريادة في قطاع تقنية المعلومات 
بفضل  كبيرًا  نموًا  يشهد  الــذي  واالتــصــاالت 
إلى  الــتــي هــدفــت  التقنية  الــتــطــورات  تــســارع 
وال  والــمــؤســســات  ــراد  ــ األفـ احــتــيــاجــات  تلبية 
سيما خالل جائحة كوفيد-19، والتي سرعت 
في  الرقمي  للتحول  الحكومات  خطط  من 
جــمــيــع أنـــحـــاء الــعــالــم، كــمــا ســلــطــت الــضــوء 
مواصلة  أهــمــيــة  عــلــى  الــبــحــريــن  مملكة  فــي 
الــذي حــددتــه حتى  الطريق  هــذا  فــي  السير 
قبل انتشار الجائحة، حيث حفّزت المجتمع 
التي  الــرائــدة  الــمــبــادرات  ابتكار  على  بأكمله 
يــمــكــن الـــوصـــول إلــيــهــا مـــن خــــالل الــقــنــوات 
مبتكرة  وخدمات  منتجات  وتقديم  الرقمية، 

تساعد على دعم البنية الوطنية التحتية.

م��ح��م��د ب���ن م���ب���ارك ي���رع���ى ح��ف��ل اإع����الن 

ال��ج��اري  27 ال��ت��م��ي��ز  ب��ج��ائ��زة  ال��ف��ائ��زي��ن 

} سمو الشيخ محمد بن مبارك.

ــبـــداهلل زيــنــل  ــة بــنــت عـ ــوزيـ أكـــــدت فـ
الــــــرؤى  أن  الـــــنـــــواب  مـــجـــلـــس  رئـــيـــســـة 
الــســامــيــة والــتــوجــيــهــات الــســديــدة من 
لـــدن حــضــرة صــاحــب الــجــاللــة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد 
للعمل  مـــدارا  تكون  مــا  دائــمــًا  المفدى 
الــنــيــابــي، وخــارطــة طــريــٍق ُيــســتــدل بها 
لــلــوصــول إلــــى الـــغـــايـــات والــطــمــوحــات 
المعززة  المكتسبات  وتعزيز  الوطنية، 
لــلــتــقــدم الـــمـــطـــرد لــمــســيــرة الــتــنــمــيــة 

المستدامة.
وأشـــــــــارت إلـــــى مـــواصـــلـــة الــجــهــود 
الـــداعـــمـــة لــتــطــويــر مــنــظــومــة الــعــمــل 
الــوطــنــي بــالــتــعــاون الــفــاعــل والــمــثــمــر 
السمو  صــاحــب  بــرئــاســة  الحكومة  مــع 
الــمــلــكــي األمـــيـــر ســلــمــان بـــن حــمــد آل 
خــلــيــفــة ولـــــي الـــعـــهـــد رئـــيـــس مــجــلــس 

الوزراء، وخاصة في ظل ما يوليه سموه 
من دعم للتعاون الوثيق بين السلطتين 
يدفع  ما  وهو  والتشريعية،  التنفيذية 
نحو البناء على ما تحقق من منجزات 
مشهودة خالل أدوار االنعقاد الماضية، 
ــاء بـــمـــســـار الـــعـــمـــل الـــوطـــنـــي،  ــ ــقــ ــ ــ واالرت
خالل  واإلنجاز  العطاء  مسيرة  وإغناء 
دور االنعقاد الجديد، والعمل من أجل 
االقتصادي  النمو  من  المزيد  تحقيق 
مؤكدة  البحرين،  لمملكة  والحضاري 
أن مصلحة الوطن والمواطنين ستظل 
األرقــى واألسمى في  الهدف  دائمًا هي 
مــســيــرة الــعــمــل الــنــيــابــي. كــمــا تقدمت 
رئيسة مجلس النواب بخالص التهاني 
النوعية  الــلــجــان  لــرؤســاء  والــتــبــريــكــات 
من  مقدرة  ثقة  من  نالوه  وما  الدائمة 
ــهـــم، مــعــربــة عـــن جـــزيـــل الــشــكــر  زمـــالئـ

السابقين  الــلــجــان  لــرؤســاء  والــتــقــديــر 
عــلــى مـــا قـــدمـــوه مـــن جــهــود مخلصة، 
ــازات عــديــدة  ــجــ ــن إنــ ــفـــرت عـ ــتـــي أسـ والـ
والرقابي  التشريعي  الصعيدين  على 
متمنية  الــســابــق،  االنــعــقــاد  دور  خـــالل 
أجــل  مــن  والـــســـداد  الــتــوفــيــق  للجميع 

والعمل  والــمــواطــنــيــن،  الــوطــن  خــدمــة 
بروح الفريق الواحد.

ــــالل اجـــتـــمـــاع هــيــئــة  ــــك خـ ــاء ذلـ ــ جـ
مكتب مجلس النواب الذي عقد أمس 
حيث  الــنــواب،  مجلس  رئيسة  بــرئــاســة 
تم خالل االجتماع استعراض عدد من 

النيابية،  األسئلة  على  الوزارية  الــردود 
بخصوص  البرلمانية  اللجان  وتقارير 
بقانون  واالقتراحات  المشاريع بقانون 
ــبـــة، وقـــــــررت هــيــئــة  واالقــــتــــراحــــات بـــرغـ
جــداول  على  المواضيع  إدراج  المكتب 

أعمال جلسات المجلس المقبلة.

خالل اجتماع هيئة المكتب.. رئي�سة مجل�س النواب:

ال��ب��رل��م��ان��ي ال��ع��م��ل  م�����دار  ال���م���ف���دى  ال��م��ل��ك  ج���الل���ة  وت���وج���ي���ه���ات  روؤى 

} اجتماع هيئة مكتب مجل�س النواب.

} د. محمد بن دينة.

أعلن مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة أمس برئاسة 
خليفة  آل  حمد  بــن  سلمان  األمــيــر  الملكي  السمو  صــاحــب 
البحرين  الــوزراء استهداف مملكة  العهد رئيس مجلس  ولي 
الصفري في عام 2060، بهدف مواجهة  الحياد  إلى  الوصول 
تحديات التغير المناخي وحماية البيئة. وقد باشرت مملكة 
البحرين عملية تخفيض االنبعاثات بالتوازي مع جهودها نحو 
تنمية االقتصاد الوطني في إطار رؤية البحرين االقتصادية 
والمستدام  واألخــضــر  النظيف  النمو  وضــع  خــالل  من   2030
اقتصاًدا  المملكة  ستتبنى  وبذلك،  فيها.  رئيسية  كمرتكزات 

دائرًيا للكربون مدعوًما بخطط تحييد مختلفة تشتمل على 
والتشجير.  الكربون  احتجاز  تقنية  الحصر  ال  المثال  سبيل 
وبــهــذه الــمــنــاســبــة، أكـــد الــدكــتــور محمد بــن مــبــارك بــن دينة 
المبعوث الخاص لشؤون المناخ الرئيس التنفيذي للمجلس 
األعلى للبيئة أن التزام مملكة البحرين بحماية البيئة ثابت 
وقد تم اتخاذ العديد من اإلجراءات لتحسين حماية البيئة 
الجاللة  حــضــرة صــاحــب  بــقــيــادة  المملكة  أنــحــاء  فــي جميع 
الــمــفــدى،  الــبــالد  عــاهــل  آل خليفة  بــن عيسى  الــمــلــك حــمــد 
حمد  بــن  ســلــمــان  األمــيــر  الملكي  الــســمــو  صــاحــب  وبمتابعة 

استمرار  مبينا  الـــوزراء،  رئيس مجلس  العهد  ولي  آل خليفة 
المستدامة  التنمية  تــعــزز  بيئة  لضمان  الحكومية  الجهود 
لشؤون  الخاص  المبعوث  وأضــاف  القادمة.  األجيال  لصالح 
تغير  أن  للبيئة  األعلى  للمجلس  التنفيذي  الرئيس  المناخ 
المشتركة،  والمسؤولية  التعاون  يتطلب  عالمي  تحد  المناخ 
الدولي  المجتمع  إلى  االنضمام  على  األخــرى  البلدان  حاثًا 
في تحقيق التنمية المستدامة من خالل التوسع في امكانات 
تنمية االقتصاد األخضر مع الحفاظ على إبقاء درجة حرارة 

األرض دون 1.5 درجة مئوية. 
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بين »المحلل ال�شرعي«.. 

و»المحلل ال�شيا�شي«

محميد احملميد malmahmeed7@gmail.com

أول السطر:
شخصية  أو  وطــنــيــة،  كــاتــبــة  أو  رأي،  صــاحــب  مــع  تختلف  أن 
سياسية عــامــة فــي وطــنــك، فــهــذا أمــر مــشــروع وصــحــي.. ولــكــن أن 
صمت  ظل  في  متحضرة،  غير  وألــقــاب  بكلمات  تصفه،  أو  تصفها 
الــحــضــور والــمــشــاركــيــن فــي أي نــــدوة، وعـــدم اســتــنــكــارهــم لوصفك 
الخارج، فهذا أمر ليس له شأن بالعمل السياسي، وال يعد أسلوبا 
يوصل  ال  والسباب،  والشتم  فــاإلســاءة  اآلخــريــن..  إقناع  في  رفيعا 

فكرة، وال يحقق هدفا.
بني »احمللل الشرعي«.. و»احمللل السياسي«:

بواقعة  العربية،  اإلعالمية  الوسائل  ضجت  الماضي  األسبوع 
إعالن شاب بأنه مارس دور »المحلل الشرعي« وتزوج 33 مرة، وتمكن 

من إعادة الزوجات إلى أزواجهن بعد أداء دوره »المحلل«..!!
الشرعي  بالمحلل  وإذا  ــام،  أيــ ســـوى  عليها  تــمــر  لــم  الــحــادثــة 
المزعوم يخرج أمام الكاميرات مرة أخرى ويقول: إن كل الحكاية 
التي رواها كانت كذبا ومن نسج الخيال، وإن ما قام به كان نظير 
و»ترند«  إعالميا،  نجما  يصبح  بأن  الفضائية  القناة  من  له  وعــود 
في حسابات السوشيال ميديا.. ولكنه وجد نفسه محل ازدراء من 

الناس، وأنه جلب الخزي والعار ألهله وأسرته.
وكــمــا أن دور »الــمــحــلــل الــشــرعــي« حـــرام وبــاطــل فــي اإلســـالم، 
من  في حق  وجريمة  نقيصة  السياسي«  »المحلل  دور  هو  فكذلك 
دور  لعب  ومحاولة  الحبلين،  على  اللعب  وهــو  الــدور،  هــذا  يمارس 
إلى  والراديكالية  واإلرهابية  المتطرفة  الجماعات  لعودة  الوسيط 
العمل في الداخل من جديد، من دون أي اعتراف وإقرار بما قامت 
به من جرائم في حق الوطن، ومن دون أي تراجع واعتذار، بل مع 

اإلصرار والمكابرة، والمواصلة في الخيانة والتحريض..!!
البعض يود أن يمارس دور »المحلل السياسي« لتلك الجماعات، 
وتبسيط  المخزية،  القبيحة، وتحسين مواقفها  وتجميل صورتها 
بياناتها الساقطة، وهو بذلك يود أن يتكسب من كل األطراف، وأن 
والحظوة  بالخير  وأن يحظى  تطور،  أي  في  قــدم  له موضع  يكون 
والقرب مع كل الجهات.. في حين أنه هو المستفيد األكبر واألكثر 
وبشاعة  الذي ال يقل سوءا  السياسي«،  »المحلل  دور  والوحيد في 

وبطالنا من دور »المحلل الشرعي«.
كل ما نرجوه أن نكون على وعي من »المحلل السياسي«، ألن 
فعل  كما  علنا،  بالخطأ  االعتراف  ثقافة  يملكون  ال  هــؤالء  أمثال 

»المحلل الشرعي« المزعوم. 
آخر السطر:

الجهة المنظمة للحفل الغنائي للمطرب راشد الماجد الذي 
موقعها  وضعت  لماذا  الــقــادم،  الشهر  البحرين  مملكة  في  سيقام 
اإللكتروني وآلية حجز التذاكر باللغة األجنبية، علما بأن األغاني 

عربية، والجمهور خليجي..؟؟

قيل: »مصيبة أن تدرس بال تفكير، ومصيبة 
التفكير  تعليم  يــعــد  ــة«.  ــ دراسـ بــال  تفكر  أن  أكــبــر 
ــا ســامــًيــا يــمــكــن تــحــقــيــقــه، لــذلــك  هـــدًفـــا تــعــلــيــمــّيً
بتنمية وتعليم  الحديثة  التربوية  النظم  اهتمت 
التفكير، بدال من ملء عقول الطالب بالمعارف 
والــحــقــائــق الــعــلــمــيــة فــقــط، حــيــث تــكــمــن أهمية 
التعامل  مــن  الــفــرد  تمكين  فــي  التفكير  تعليم 
ــرز  ــاة الـــمـــتـــغـــيـــرة، ومـــــن أبــ ــيـ ــحـ ــع مــتــطــلــبــات الـ مــ
البريطاني  الطبيب  التفكير  بتعليم  المهتمين 
بونو  دي  إدوارد  مالطي  أصــل  من  النفس  وعالم 
مــن  انـــتـــقـــل  ــذي  ــ الــ  ،)Edward de Bono(
وسخر  الفلسفة،  إلــى  الــدمــاغ  جــراحــة  تخصص 
ــد أقــســام  ــو أحـ مــعــلــومــاتــه الــطــبــيــة عــن الــمــخ، وهـ
الدماغ، في تحليل أنماط األشخاص، ووضع عدة 
نظريات واستراتيجيات حول تعليم التفكير، من 
أشهرها »القبعات الست«، التي تهدف إلى توضيح 
ممكنة،  فاعلية  أكبر  لتحقيق  التفكير  وتبسيط 
والتحول من عرضية التفكير إلى تعمد التفكير، 
وفي  عــمــوًمــا.  التفكير  وتحسين  ــداع  اإلبـ وتنمية 
هذا السياق، يقول دي بونو: »إن التفكير اإلبداعي 

ليس موهبة فقط، ولكنه مهارة يمكن تعلمها«.
التفكير  قبعات  استراتيجية  تعريف  يمكن 
الست )Six Thinking Hats( على أنها نظام 
متكامل من التفكير يمكن الطالب أو الفرد من 
عبر  التفكير،  مــن  متباينة  أنــــواع  ســتــة  مــمــارســة 
إلى نوع معين من  ألوان مختلفة يرمز كل منها 
التفكير  يسمى  ما  تحقيق  بغية  وذلــك  التفكير، 
برع  الــذي   ،)Parallel Thinking( الــمــتــوازي 
االستراتيجية  هـــذه  وتتلخص  الــيــابــانــيــون.  فــيــه 
التفكير بطريقة معينة،  إلى  الطالب  توجيه  في 
حسب  أخــرى،  بطريقة  التفكير  إلــى  التحول  ثم 
والحمراء،  البيضاء،  يلبسها:  التي  القبعة  لــون 
وقد  والزرقاء.  والخضراء،  والصفراء،  والسوداء، 
تـــم اخــتــيــار لـــون الــقــبــعــات بــطــريــقــة تــتــوافــق مع 
بالذكر،  والجدير  قبعة.  كل  تفكير  نوعية  طبيعة 
أن هذه القبعات ليست حقيقية يلبسها الطالب، 

وإنما هي قبعات نفسية ذات مدلوالت معينة.
ترمز القبعة البيضاء إلى التفكير المحايد 
)Neutral Thinking( وتهتم بجمع الحقائق 
التوضيحية  والرسومات  والبيانات  والمعلومات 
ــيـــات بـــعـــيـــًدا عـــن الـــعـــواطـــف والــــــرأي،  ــائـ واإلحـــصـ

العاطفي  التفكير  إلــى  الــحــمــراء  القبعة  وتشير 
بــإظــهــار  وتــهــتــم   )Emotional Thinking(
ــيــــس، كــالــســرور  الـــعـــواطـــف والـــمـــشـــاعـــر واألحــــاســ
بعيًدا  والحب،  والغيرة  والقلق  والشك  والغضب 
فتشير  السوداء  القبعة  أما  العقلي.  التبرير  عن 
 )Critical Thinking( الــنــاقــد  التفكير  إلـــى 
وتــهــتــم بــالــســلــبــيــات وأوجـــــه الــقــصــور والــحــقــائــق 
الخاطئة التي تعلل عدم توقع نجاح االقتراحات 

المقدمة. 
وتــــرمــــز الـــقـــبـــعـــة الــــصــــفــــراء إلــــــى الــتــفــكــيــر 
الــبــنــاء،   )Positive Thinking( اإليـــجـــابـــي 
والفرص  اإليجابيات  وإبــراز  التفاؤل  إلــى  وتدعو 
باألفكار  يتعلق  فيما  والـــرؤى  واآلمـــال  المتوقعة 
المقترحة، في حين تشير القبعة الخضراء إلى 
 ،)Creative Thinking( اإلبــداعــي  التفكير 
وتهتم باإلبداع وتوليد األفكار والحلول الجديدة 
التي يتم  المختلفة،  البدائل  العادية وطرح  غير 
واإلمكانات.  االحتياجات  يوافق  ما  اختيار  منها 
أما القبعة الزرقاء فترمز إلى التفكير الموجه أو 
ينظر  الذي   )Holistic Thinking( الشمولي 
إلـــى الــمــوضــوع نــظــرة عــامــة تــهــدف إلـــى التحكم 
والتنظيم والتقييم والتوجيه للوصول إلى أفضل 

نتيجة ممكنة.
الست  القبعات  استراتيجية  تطبيق  ويمكن 
إثــارة  على  تعمل  حيث  التعليمية،  المواقف  فــي 
بــدًءا  الـــدرس،  مــراحــل  فــي جميع  الطالب  تفكير 
بــالــبــحــث عـــن الــمــعــلــومــات والـــحـــقـــائـــق مــتــمــثــاًل 
التفكير  بعمليات  القيام  ثــم  البيضاء،  بالقبعة 
اإليجابي متمثاًل بالقبعة الصفراء، يليه التفكير 
الناقد متمثال بالقبعة السوداء، وبعدها التعبير 
عن المشاعر والعواطف متمثاًل بالقبعة الحمراء، 
لتقديم مقترحات  اإلبداعي  بالتفكير  القيام  ثم 
بالقبعة  إبداعية جديدة متمثاًل  وأفكار  التطوير 
والتنظيم  الــتــوجــيــه  تــقــديــم  وأخـــيـــًرا  الــخــضــراء، 

والتلخيص متمثال بالقبعة الزرقاء.
»في  بونو:  دي  أخرى إلدوارد  بمقولة  ونختم 
على  تــكــون  أن  مشكلة  لــيــس  اإلبـــداعـــي  التفكير 
خطأ وأنت في طريقك إلى الحل؛ ألنه قد يكون 
من الضروري أن تمر فـي منطقة خطأ كي تصل 
الــصــحــيــح من  الــمــمــر  ــة  إلـــى مــوقــف يمكنك رؤيــ

خالله«.

تعليم التفكير با�شتخدام 

ا�شتراتيجية قبعات التفكير ال�شت

افـــتـــتـــحـــت الــــقــــائــــم بـــأعـــمـــال 
البحرين  لكلية  التنفيذي  الرئيس 
الــتــقــنــيــة )بــولــيــتــكــنــك الــبــحــريــن( 
منتدى  البوعينين  ريـــم  الــدكــتــورة 
اإلرشاد السنوي بعنوان: »االستفادة 
ــا فــي  ــ ــورونـ ــ مــــن تــــجــــارب جـــائـــحـــة كـ
تطوير منظومة اإلرشاد في مملكة 
في  مــؤخــًرا  عقد  والـــذي  البحرين« 
عيسى،  بمدينة  البوليتكنك  حــرم 
ــيــــون  وحـــــضـــــره مــــــرشــــــدون أكــــاديــــمــ
وموجهون مهنيون من وزارة التربية 

والتعليم.
وفـــــــــي إطـــــــــــار ذلـــــــــــك، أشـــــــــارت 
ــم الـــبـــوعـــيـــنـــيـــن إلـــى  ــ الــــدكــــتــــورة ريــ
ووزارة  الــبــولــيــتــكــنــك  ــة  ــالقــ »عــ أن 
ا،  ــّدً ــ ــدة جـ ــيـ الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم وطـ
إن  السنوي مستمر  المنتدى  وهذا 
ــاء اهلل، ونــهــدف مــن خــاللــه إلــى  شـ
اإلرشاد  بمستوى خدمات  النهوض 

األكاديمي والتوجيه المهني«.

»إننا  ريــم:  الدكتورة  وأوضــحــت 
من  متصلة  سلسلة  نكمل  جميًعا 
العمل اإلرشادي، ونظًرا إلى أهمية 
علينا  لــزم  الــمــتــرابــط،  العمل  هــذا 
جميًعا أن نجتمع ونتناقش ونتبادل 
الخاصة  القضايا  هذه  حول  اآلراء 
بــمــســتــقــبــل الــطــلــبــة«. واســتــطــردت 
بــالــقــول: »إن جــائــحــة كــورونــا أثــرت 
فــي مــجــاالت عــديــدة مــن األعــمــال 
ــائـــف وحـــتـــى الــتــعــلــيــم، ولــم  ــوظـ والـ

تــكــن وظــيــفــتــا الــمــرشــد األكــاديــمــي 
ــه الــمــهــنــي بــعــيــدتــيــن عن  والـــمـــوجـ
النظر  فــي  رغبنا  ولــو  الــتــأثــر.  هــذا 
إلى ما حصل برؤية إيجابية، فإننا 
فرًصا  هناك  أن  نؤكد  أن  نستطيع 
توظيفها  يــمــكــنــنــا  أمــامــنــا  عـــديـــدة 
لتسهيل أعمالنا اليومية، والتي كنا 
منها:  السابق،  في  بصعوبة  نؤديها 
الـــلـــقـــاءات الــمــبــاشــرة مـــع الــطــلــبــة، 
وأولــيــاء أمــورهــم، وســبــل الــتــواصــل، 

والعديد من األنشطة األخرى«.
ــاور  ــمــــحــ ــمــــن أهـــــــم الــ ومـــــــن ضــ
التحوالت  المنتدى:  تناولها  التي 
الكبيرة التي يشهدها العالم وأثرها 
للمرشدين  الرقمية  الهويات  على 
ــــن  ــيـ ــ ــهـ ــ ــوجـ ــ ــمـ ــ األكــــــاديــــــمــــــيــــــيــــــن والـ
خدمات  تشكيل  وإعـــادة  المهنيين، 
ــيـــه  ــتـــوجـ ــي والـ ــ ــمـ ــ ــاديـ ــ اإلرشـــــــــــاد األكـ
المهني، والتكامل األفقي والرأسي 

للعمليات في منظومة اإلرشاد.

ــور  ــتـ ــدكـ حـــصـــل األســـــتـــــاذ الـ
عــبــدالــنــاصــر ذيـــاب الـــجـــراح من 
قسم تربية الموهوبين في كلية 
ــي جــامــعــة  ــات الــعــلــيــا فـ ــ ــــدراسـ الـ
المرتبة  عــلــى  الــعــربــي  الــخــلــيــج 
الــبــحــوث  مـــســـتـــوى  عـــلـــى   )17(
الـــتـــربـــويـــة فـــي الـــوطـــن الــعــربــي 
وفـــقـــًا لــمــعــامــل )ارســـيـــف( لــعــام 
2021، وذلـــك مــن إجــمــالــي عدد 
 )10000( الـــبـــالـــغ  الـــمـــؤلـــفـــيـــن 
بمقاالتهم  والمستشهد  مؤلف 
فــي هـــذا الــمــجــال مــن أكــثــر من 
تــم  ــربــــي  عــ ــؤلــــف  مــ  )196000(
استشهاداتهم  ومراجعة  دراسته 
ــلــــى الـــمـــســـتـــوى  الـــمـــرجـــعـــيـــة عــ
أعمالهم  نــشــرت  مــمــن  الــعــربــي، 
فـــي مــقــالــة أو دراســــــة مــنــشــورة 
العربية،  العلمية  المجالت  في 
ــوع تـــقـــاريـــر  ــمــ وذلـــــــــك مـــــن مــــجــ

ارسيف ARCIF لعام 2021. 
ــــف(  ــيـ ــ ــد مـــعـــامـــل )أرسـ ــعــ ويــ
بيانات  قــاعــدة  مـــبـــادرات  إحـــدى 

ــلــــمــــي،  ــعــ ــة لـــــإنـــــتـــــاج الــ ــ ــرفـ ــ ــعـ ــ مـ
ــع إلشـــــــــــــراف مـــجـــلـــس  ــ ــــضـ ــخـ ــ ويـ
األشراف والتنسيق الذي يتكون 
من ممثلين لعدة جهات عربية 
اليونسكو  مكتب  وهـــي:  ودولــيــة 
اإلقــلــيــمــي لــلــتــربــيــة فـــي الــــدول 
الــعــربــيــة بــبــيــروت، لــجــنــة األمــم 
المتحدة لغرب آسيا )اإلسكوا(، 
ــدة  ــاعـ مــكــتــبــة اإلســــكــــنــــدريــــة، قـ
بيانات معرفة، جمعية المكتبات 

الــمــتــخــصــصــة الــعــالــمــيــة/ فــرع 
لجنة  إلــى  باإلضافة  الخليج(. 
وأكاديميين  خــبــراء  مــن  علمية 
ذوي سمعة علمية رائدة من عدة 

دول عربية وبريطانيا. 
يعمل معامل )ارسيف( على 
قــيــاس الــتــأثــيــر واالســتــشــهــادات 
المرجعية للمجالت األكاديمية 
الــعــربــيــة  الــبــحــثــيــة  أو  الــعــلــمــيــة 
الصادرة في عشرين بلدا عربيا. 
وتـــخـــضـــع مــعــايــيــر اخــتــيــار 
عربيًا  تأثيرًا  األكــثــر  المؤلفين 
لــلــعــديــد مـــن الــمــعــايــيــر مــنــهــا: 
إجمالي عدد االستشهادات التي 
حــصــل عــلــيــهــا الـــمـــؤلـــف، وتــــوزع 
الجغرافي  للنطاق  وفقًا  الــدول 
ــتـــشـــهـــديـــن  لـــلـــبـــاحـــثـــيـــن الـــمـــسـ
بـــــمـــــقـــــاالت الــــــمــــــؤلــــــف، وعـــــــدد 
للمؤلف،  الذاتية  االستشهادات 
المقاالت  عــدد  معايير  وأخــيــرًا 
مجالت  فــي  للمؤلف  المنشورة 

معتمدة من )ارسيف(.

بــرعــايــة الـــدكـــتـــورة الــشــيــخــة رنـــا بنت 
العام  األمين  خليفة  آل  دعيج  بن  عيسى 
لــمــجــلــس الــتــعــلــيــم الــعــالــي نـــائـــب رئــيــس 
الــعــالــي،  التعليم  مجلس  أمــنــاء  مجلس 
سفير  درامــــونــــد  رودي  الــســيــد  وبــحــضــور 
البحرين،  المتحدة لدى مملكة  المملكة 
ورؤساء مؤسسات التعليم العالي بمملكة 
الـــبـــحـــريـــن، افــتــتــح الـــبـــرنـــامـــج الــتــدريــبــي 
المناخ«  »أبطال  بحوث  الدولي  للمشروع 
التعليم  بمؤسسات  البكالوريوس  لطلبة 
العالي الحكومية والخاصة في المملكة، 
الثقافي  الــمــجــلــس  بــالــشــراكــة مــع  وذلـــك 
ــز الــــقــــدرات  ــزيـ ــعـ ــهــــدف تـ الـــبـــريـــطـــانـــي؛ بــ
معالجة  في  يسهم  بما  للطلبة  البحثية 
والمناخية  البيئية  والمشاكل  التحديات 
البرنامج  ويستمر  البحرين.  مملكة  فــي 
خالل الفترة من 23 إلى 28 أكتوبر 2021م 
البحرين،  بخليج  ويندهام جراند  بفندق 
بـــويـــدن ودان  دان  مـــن  كـــل  فــيــه  ويــحــاضــر 
من  وهما  المتحدة،  المملكة  من  سميث 
المناخ  الطويلة في مجال  الخبرات  ذوي 

والبيئة ومهارات البحث العلمي.
وفي كلمتها، تقدمت الدكتورة الشيخة 
رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة بجزيل 
الشكر إلى السفارة البريطانية والمجلس 
الــثــقــافــي الــبــريــطــانــي عــلــى الــشــراكــة في 
التدريبي،  البرنامج  هــذا  وتقديم  تنفيذ 
الذي يتعلق بقضية مهمة ترتبط ارتباطا 
وثــيــًقــا بــشــتــى مــجــاالت الــتــنــمــيــة، والـــذي 
»ُدمِت  الوطنية  الحملة  أيضًا مع  يتزامن 
خضراء« برعاية كريمة من صاحبة السمو 
آل  إبراهيم  بنت  سبيكة  األمــيــرة  الملكي 
خــلــيــفــة قــريــنــة عـــاهـــل الـــبـــالد الــمــفــدى، 
في  المستدامة  التنمية  أهــداف  لتحقيق 
مــجــالــي الــمــنــاخ والــبــيــئــة، مـــؤكـــدًة أهمية 
البحوث العلمية في مجال البيئة والمناخ 
والتي  المرتبطة بها  التحديات  ومعالجة 

تعاني منها مختلف دول العالم.
ــام بــالــمــســتــوى  ــعــ ــن الــ ــيــ ــوهــــت األمــ ونــ
ــامــــج الـــتـــدريـــبـــي  ــبــــرنــ ــذا الــ ــهــ الـــمـــتـــمـــيـــز لــ
يتضمن شرحا  حــيــث  فــيــه،  والــمــشــاركــيــن 
ــيـــعـــة والـــهـــويـــة  ــبـ لـــلـــنـــظـــام الـــبـــيـــئـــي والـــطـ
عالقتنا  هوياتنا  ُتشكل  وكيف  الثقافية، 
بــالــطــبــيــعــة، وتــعــزيــز االبــتــكــار فـــي العمل 

الــمــنــاخــي، ويـــشـــارك فــيــه عـــشـــرة أعــضــاء 
األكاديمية و50 طالبًا وطالبة  الهيئة  من 
ــالــــوريــــوس مــــن مــخــتــلــف  ــكــ ــبــ بـــمـــرحـــلـــة الــ
العالي  التعليم  بمؤسسات  التخصصات 

بالمملكة.
وأضافت األمين العام أن فعاليات هذا 
الدراسي  الفصل  طــوال  تستمر  البرنامج 
2022/2021م،  األكاديمي  العام  من  األول 
حيث إنه وبعد حضور المشاركين في هذه 
إلى مجموعات،  تقسيمهم  الــورش، سيتم 
ــل مــجــمــوعــة بــــإعــــداد بـــحـــث مــع  تـــقـــوم كــ
المشاكل  إحــدى  حــول  اجتماعي  مــشــروع 
بناًء  البحرين  بمملكة  والمناخية  البيئة 
للبيئة،  األعــلــى  المجلس  تــوصــيــات  على 
ــاء الــهــيــئــة  ــ ــضـ ــ ــن أعـ ــ وبــــــإشــــــراف عـــضـــو مـ
ومن  بالبرنامج،  المشاركين  األكــاديــمــيــة 
خـــالل الــتــواصــل الــمــرئــي مـــع الــمــدربــيــن 

بالمملكة المتحدة. 
دراموند  رودي  السيد  أكد  من جانبه، 
لــــدى مملكة  الــمــتــحــدة  الــمــمــلــكــة  ســفــيــر 
ــزازه بــالــعــمــل مــع مجلس  ــتـ الــبــحــريــن، اعـ

اســتــمــرار  أهــمــيــة  وعــلــى  الــعــالــي،  التعليم 
الشراكة مع المجلس الثقافي البريطاني 
في  الطلبة  وتمكين  بتدريب  يهتم  الــذي 
مختلف المستويات التعليمية، وفي عدة 
الــبــحــث العلمي  فـــي ذلــــك  بــمــا  مـــجـــاالت 
البحثية  األولــويــات  تخدم  التي  واالبتكار 
البيئة،  رواد  بــرنــامــج  وأحــدهــا  للمملكة، 
الــمــمــول مـــن مــكــتــب الـــشـــؤون الــخــارجــيــة 
للحكومة  التابع  والتنمية  والكومنولث 
البريطانية، والذي يتم تطبيقه هذا العام 
 31 إلــى   2021 10 سبتمبر  الفترة من  في 
رودي  السفير  تــحــدث  كــمــا   .2022 ــارس  مـ
درومـــونـــد عـــن أهــمــيــة مــعــالــجــة الــتــحــدي 
أن  إلـــى  الــمــنــاخ، مــشــيــًرا  الــعــالــمــي لتغير 
في  ــا  قــريــًب يــبــدأ  الــــذي   COP26 مــؤتــمــر 
من   125 مــن  أكــثــر  سيستقطب  غــالســكــو 
رواد  دعــم  أنــه سيتم  العالم، مضيفًا  قــادة 
المناخ البحرينيين الشباب إليجاد أفكار 
البيئية  الــتــحــديــات  لــمــواجــهــة  ومــشــاريــع 

والتكيف والمرونة التي تواجه البحرين.
ــار مـــديـــر الــمــجــلــس  ــ مـــن نــاحــيــتــه، أشـ

البحرين  مملكة  في  البريطاني  الثقافي 
السيد ريتشارد رووز إلى أن هذا البرنامج 
يأتي استمرارا لبرامج التعاون المستمرة 
مع التعليم العالي، حيث تم خالل العام 
األكاديمي الماضي تقديم عدد من الورش 
الــتــدريــبــيــة فـــي مـــجـــال الــبــحــث الــعــلــمــي 
اســتــهــدفــت طــلــبــة مــرحــلــة الــبــكــالــوريــوس 
إقامة  تم  كما  العالي،  التعليم  بمؤسسات 
المسابقة الوطنية األولى للبحث العلمي. 
ــا أوضــحــت الــدكــتــورة فــرزانــة  وبـــدورهـ
باألمانة  العلمي  البحث  مدير  المراغي 
هذا  أن  العالي،  التعليم  لمجلس  العامة 
ــادرات الخطة  ــبـ الــبــرنــامــج يــأتــي ضــمــن مـ
العلمي،  للبحث  الوطنية  االستراتيجية 
ثقافة  ونشر  العام  الوعي  تحسين  بهدف 
البحث العلمي واالبتكار، وتعزيز القدرات 
الــبــحــثــيــة الـــجـــامـــعـــيـــة، حـــيـــث يــســتــهــدف 
لتشجيع  الــبــكــالــوريــوس  طلبة  الــبــرنــامــج 
الجامعية  المرحلة  فــي  العلمي  البحث 
ــات  ــويـ األولــــــى، خـــاصـــًة فــيــمــا يــخــدم األولـ

البحثية الوطنية.

ــرب اكـــتـــمـــال شــهــريــن  ــع قــ مـ
عــلــى الـــعـــام الــــدراســــي الــجــاري 
الــحــضــور  ــل  واصــ  .2022/2021
الـــطـــالبـــي الــفــعــلــي بـــالـــمـــدارس 
ــيـــة حـــصـــد األصـــــــداء  الـــحـــكـــومـ
ــن قـــبـــل أولــــيــــاء  ــ ــة مـ ــيــ ــابــ اإليــــجــ
األمــــور بــشــكــل خــــاص، وشــرائــح 
ــا،  ــوًمـ ــمـ الـــمـــجـــتـــمـــع األخــــــــرى عـ
والــتــي ركــــزت عــلــى الــثــنــاء على 
حـــســـن الــتــنــظــيــم واإلجـــــــــراءات 
الــســلــســة الـــدقـــيـــقـــة والــشــامــلــة 
ــيـــل الـــــيـــــوم الـــــدراســـــي  ــفـــاصـ ــتـ لـ
منذ بــدايــتــه وحــتــى قــرع جرس 
االنـــصـــراف، فــضــال عــن تدعيم 
في  غنية  بتجربة  الجهود  هــذه 
الــتــعــّلــم عــن بــعــد، وذلــــك يمّثل 
قصة نجاح بحرينية مشّرفة في 

إدارة األزمات.
ومــع االلــتــزام بــاالحــتــرازات 
البيئة  لــجــعــل  كـــافـــة،  الــصــحــيــة 
وراحــــة،  أمـــاًنـــا  أكــثــر  التعليمية 
الـــمـــدارس فــي تحقيق  نــجــحــت 
اســـتـــقـــبـــال الفــــــت مـــنـــذ الـــيـــوم 
أولياء  مخاوف  فتبددت  األول، 
ــور، وحـــرص الــمــزيــد منهم  األمــ
للحضور  أبنائهم  تسجيل  على 
الــفــعــلــي، بــعــد أن اطــمــأنــوا بــأن 
وأنــهــا  بــالــمــدارس بخير  األمــــور 
الطبيعي  مــســارهــا  فـــي  تــمــشــى 
فــــي طــــريــــق الـــتـــغـــلـــب الــنــهــائــي 
ــا،  ــيــــروس كــــورونــ عـــلـــى تـــبـــعـــات فــ
هذا إلى جانب االهتمام الكبير 
المتنوعة،  الرقمية  بالمنصات 
الراغبين  الطلبة  جهود  لدعم 

التعليمية  الــخــدمــة  تــلــقــي  فــي 
عن بعد بصورة كاملة. 

وقــال داود مال حسن مدير 
مــــدرســــة عـــمـــر بــــن عــبــدالــعــزيــز 
»بعزيمتنا  للبنين:  االبــتــدائــيــة 
ــن الــغــالــي  ــوطــ وحـــبـــنـــا لـــهـــذا الــ
ــلـــى  ــا الـــــتـــــغـــــلـــــب عـ ــ ــنـ ــ ــعـ ــ ــطـ ــ ــتـ ــ اسـ
الــــتــــحــــديــــات، بـــمـــا لـــديـــنـــا مــن 
والخبرات  التجارب  من  الكثير 
العام  منذ  لدينا  تراكمت  التي 
الحمد  وهلل  الماضي،  الــدراســي 
ــازات بــــاهــــرة فــي  ــ ــجــ ــ حــقــقــنــا إنــ
ضمان استدامة التعليم، بدعم 
من وزارة التربية والتعليم التي 
ال تدخر جهًدا في تقديم الدعم 
والمساندة المستمرة للمدارس 

وطالبها«. 

ال��ب��ول��ي��ت��ك��ن��ك ت�����ش��ت��ع��ر���ض »ت����ج����ارب ج��ائ��ح��ة 

ك����ورون����ا ف����ي ت���ط���وي���ر م��ن��ظ��وم��ة الإر������ش�����اد«

} د. ريم البوعينين.

} جانب من افتتاح فعاليات البرنامج التدريبي.} د. الشيخة رنا بنت عيسى.} رودي دراموند.

بال�سراكة مع ال�سفارة البريطانية

برنامج���ا  ينف���ذان  البريطان���ي«  و»الثقاف���ي  العال���ي«  »التعلي���م 

البيئي���ة لطلب���ة الجامع���ات تدريبي���ا ف���ي البح���وث والم�ش���اريع 

يحتل  ال��ع��رب��ي  ال��خ��ل��ي��ج  ب��ج��ام��ع��ة  اأك��ادي��م��ي 

ال��م��رت��ب��ة ال�����17 ع��رب��ي��ا ف��ي م��ع��ام��ل اأر���ش��ي��ف

} د. عبدالناصر ذياب.

ال�����م�����دار������ض ت���ح���ق���ق ن����ج����اح����ات لف���ت���ة 

ف����ي ال����ش���ت���ق���ب���ال ال���م���ب���ا����ش���ر ل��ل��ط��ل��ب��ة

} جانب من الحضور الطالبي المباشر.

أشادت سماء الرئيس نائب رئيس تجمع الوحدة الوطنية 
المبادرة  أطلقتها  التي  التشجير  التنظيمية بحملة  للشؤون 
الوطنية لتنمية القطاع الزراعي تحت عنوان )دمت خضراء( 
الــســمــو الملكي األمــيــرة سبيكة  كــريــمــة مــن صــاحــبــة  بــرعــايــة 
رئيسة  المفدى  البالد  عاهل  قرينة  خليفة  آل  إبراهيم  بنت 

المجلس االستشاري للمبادرة.
الوحدة  تجمع  أطلقها  التي  الشعبية  الحملة  أن  وأكــدت 
لتشجيع  الــغــذائــي(  واألمـــن  )البيئة  مــبــادرة  ضمن  الوطنية 
في  الشتالت  بزراعة  المنزلية  الزراعة  البحرينية على  األسر 
الحكومة  وخــطــط  الــقــيــادة  لتوجهات  مــواكــبــة  تــأتــي  الــمــنــازل 

لحماية البيئة وتحقيق األمن الغذائي.
وقالت ان تجمع الوحدة الوطنية أكمل الترتيبات إلقامة 
عــدد من  بمشاركة  الــغــذائــي(  واألمـــن  )البيئة  بــعــنــوان  نــدوتــه 
والتي  زووم  منصة  على  الثالثاء  غــدًا  والمختصين  الخبراء 
في  والـــفـــرد  الــمــدنــي  المجتمع  دور  مــحــاورهــا  فــي  ســتــتــنــاول 

عليها  التركيز  يتم  ال  التي  واالبــعــاد  الغذائي  االمــن  تحقيق 
في تحقيق االمن الغذائي في مملكة البحرين والسلع التي 
أهمية  توافر  حيث  من  الغذائي  االمــن  أساسها  على  يحسب 

البيئة البحرية لألمن الغذائي.
التشريعات  لقضية  كــذلــك  ستتطرق  الــنــدوة  إن  وقــالــت 
وتنظيم  إلدارة  كافية  هــي  وهــل  حاليًا  بها  المعمول  البيئية 
المصائد في مياه مملكة البحرين ودور القطاع الخاص في 
فــي تحقيق  البيئية  االســتــدامــة  أثــر  عــن  السمكي  االســتــزراع 
األمن الغذائي في البحرين واثر الوعي البيئي للمواطن على 

األمن الغذائي في المملكة.
تأكيد  التنظيمية  للشؤون  التجمع  رئيس  نائبة  وجــددت 
ــدور الــوطــنــي بــيــن جــمــيــع قــطــاعــات وفــئــات  ــ أهــمــيــة تــكــامــل الـ
وتحقيق  البيئة  لحماية  الوطنية  الخطط  لنجاح  المجتمع 

األمن الغذائي.

ت��ج��م��ع ال���وح���دة ال��وط��ن��ي��ة ي��ن��ظ��م ن�����دوة »ال��ب��ي��ئ��ة 

والأم���ن الغذائ���ي« �شم���ن حملت���ه للزراع���ة المنزلي���ة

جواهر  الــدكــتــورة  البحرين  جامعة  رئيسة  تفتتح 
بنت شاهين المضحكي، اليوم اإلثنين فعاليات المؤتمر 
ــتـــراضـــي لــتــحــلــيــالت الــبــيــانــات مـــن أجــل  الــعــالــمــي االفـ
االقتصاد والصناعة، في نسخته الثانية، والذي سيقام 

تحت شعار: »طريق إلى اقتصاد مستدام«.
والبحث  العليا  الــدراســات  عــمــادة  المؤتمر  وتنظم 
ــة الـــبـــحـــريـــن، بـــالـــتـــعـــاون مــــع كــل  ــعـ ــامـ الـــعـــلـــمـــي فــــي جـ
وكــلــيــة تقنية  إدارة األعـــمـــال  وكــلــيــة  الــعــلــوم،  كــلــيــة  مـــن: 
عالمية  ومؤسسات  جامعات  مع  وبالشراكة  المعلومات، 
دراســــات عليا،  أكــاديــمــيــيــن، وطلبة  وبــمــشــاركــة  مــرمــوقــة، 
تحليل  مــجــال  فــي  وعالميين  محليين  واختصاصيين 
الـــبـــيـــانـــات. ومــــن أهــــم الــمــشــاركــيــن والــداعــمــيــن مــعــهــد 
 Informs مع IEEE واإللكترونيات  الكهرباء  مهندسي 
مع  وبالتعاون   Bahrain International Group
كـــل مـــن مــعــهــد ســكــيــمــا لــلــذكــاء االصــطــنــاعــي وجــامــعــة 

ليفربول جون موريس في المملكة المتحدة.
ــذي ســيــقــام عــلــى مـــدى الــيــوم  ــ ويـــركـــز الــمــؤتــمــر -الـ
على  2021م(-  أكــتــوبــر   26-25( الــثــالثــاء  وغـــدا  االثــنــيــن 

االستراتيجية  والــخــطــة  الــمــســتــدامــة،  التنمية  أهـــداف 
االقتصادية  النظرة  من  والمنطلقة  البحرين،  لجامعة 
لمملكة البحرين، والمنبثقة من الرؤى العالمية لخلق 
اقتصاد معرفي قائم على االستخدام األمثل للبيانات. 

ــارك فــــي الـــمـــؤتـــمـــر خــمــســة  ــن الـــمـــقـــرر، أن يــــشــ ــ ومـ
كلية  فــي  الــمــشــارك  الــمــديــر  وهـــم:  رئيسيين  متحدثين 
الــريــاضــيــات  قــســم  رئــيــس  والــريــاضــيــات  الكمبيوتر  عــلــم 
األستاذ  موريس  جــون  ليفربول  جامعة  في  التطبيقية 
ــاذ الـــمـــشـــارك فـــي علم  ــتــ الـــدكـــتـــور بـــاولـــوا لــيــزبــو، واألســ
الــبــيــانــات مــن جــامــعــة لــيــفــربــول جـــون مــوريــس الــدكــتــور 
مركز  في  والبحوث  الدراسات  إدارة  ومدير  أولير،  إيفان 
والطاقة  والــدولــيــة  االستراتيجية  لــلــدراســات  البحرين 
في  والمتخصصة  العبيدلي،  عمر  الــدكــتــور  ــات(  ــ )دراسـ
واألنظمة  الصناعة  هندسة  قسم  من  العمليات  بحوث 
بــجــامــعــة ويــســكــونــســن مــاديــســون بـــالـــواليـــات الــمــتــحــدة 
معهد  ومدير  ألبرت،  لــورا  الدكتورة  األستاذة  األمريكية 
الدكتور  األســتــاذ  بفرنسا  االصــطــنــاعــي  لــلــذكــاء  سكيما 

ديفيد التوري. 

ج��ام��ع��ة ال��ب��ح��ري��ن ت��ق��ي��م ال��م��وؤت��م��ر ال��ع��ال��م��ي 

الف���ت���را����ش���ي ل��ت��ح��ل��ي��ات ال���ب���ي���ان���ات ال���ي���وم



كتب عبداألمير السالطنة:
أصيب آسيوي بإصابات 
بــلــيــغــة أثـــنـــاء عـــبـــوره شـــارع 
الــفــاتــح وهــــو عــلــى دراجــتــه 
الــهــوائــيــة عــنــدمــا صــدمــتــه 
ســــيــــارة خــلــيــجــيــة يــقــودهــا 

شاب خليجي.
تـــــشـــــيـــــر الــــتــــفــــاصــــيــــل 
ــادث إلـــــى أن  ــحـ ــلـ ــة لـ ــ ــيـ ــ األولـ
ــان يــقــود  ــ ــا خــلــيــجــيــا كـ ــابـ شـ
الفاتح  عــلــى شـــارع  ســيــارتــه 
فــي الــســاعــة الــثــانــيــة عشرة 
ــر أمـــــــس وفــــوجــــئ  ــهــ مـــــن ظــ
وهو  الــشــارع  يعبر  بــآســيــوي 
ــلــــى دراجــــــتــــــه الـــهـــوائـــيـــة  عــ
وحاول تفاديه فلم يستطع 
في  تسبب  مــا  بــه  فاصطدم 
تم  بليغة  بإصابات  إصابته 
نــقــلــه عــلــى أثــرهــا بــواســطــة 
ــى  اإلســــــعــــــاف الــــوطــــنــــي إلــ
الطبي  السلمانية  مجمع 
فيما  الـــالزم،  العالج  لتلقي 
تــضــررت الــســيــارة والــدراجــة 

إحداهما بتلفيات كبيرة.
وفــــــــور وقــــــــوع الــــحــــادث 
ــارات  ــيــ ــن ســ ــ حـــضـــر عــــــدد مـ
شرطة النجدة وقام أفرادها 
بــتــســهــيــل ســـيـــر الـــمـــركـــبـــات 

ــن وصـــــــــــــول شــــرطــــة  ــ ــيـ ــ ــحـ ــ لـ
ــم إزاحــــــة  ــ ــرور حـــيـــث تـ ــ ــمــ ــ الــ
السيارة والدراجة من موقع 

ــادث، وبـــعـــدهـــا فــتــحــت  ــ ــــحـ الـ
الجهات الرسمية التحقيق 

لمعرفة أسباب الحادث.
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الجرائم  نيابة  رئيس  صرح 
ــل األمــــــــوال بـــأن  ــسـ الـــمـــالـــيـــة وغـ
ــد أنـــجـــزت  ــ ــة قـ ــامــ ــعــ الـــنـــيـــابـــة الــ
تحقيقاتها في واقعة قيام مدير 
ــدى الــــشــــركــــات الــمــمــلــوكــة  ــإحــ بــ
خاصة  ــرارا  أسـ بإفشائه  للدولة 
بــجــهــة عــمــلــه وتــــزويــــره مــحــررا 
مـــنـــســـوبـــا إلـــــــى أحـــــــد الـــبـــنـــوك 
ــبـــيـــة والــــــــذي كـــــان يــنــوي  ــنـ األجـ
ــه لــــجــــهــــات حـــكـــومـــيـــة  ــمــ ــقــــديــ تــ
ــن، وذلــــــك  ــ ــريـ ــ ــحـ ــ ــبـ ــ ــة الـ ــكـ ــلـ ــمـ ــمـ بـ
الموظفين  أحــد  مــع  بــاشــتــراكــه 
يعمل  التي  بالشركة  السابقين 
فــي  مـــصـــلـــحـــة  ذي  وآخــــــــر  بــــهــــا 

حصوله على تلك المعلومات.
النيابة العامة   حيث تلقت 
جرائم  مكافحة  إدارة  من  بالغا 
الــفــســاد بــشــأن مــا أســفــرت عنه 
التحريات بارتكاب أحد موظفي 
إحــــــــدى الــــشــــركــــات الـــمـــمـــلـــوكـــة 
لـــلـــدولـــة جـــرائـــم إفـــشـــاء أســــرار 
لتحقيق  مـــحـــررات  فــي  وتـــزويـــر 

أحد  ومــن شاركه من  له  منفعة 
الموظفين السابقين معه بذات 
الــشــركــة الــتــي يــعــمــل بــهــا وآخــر 
يـــمـــلـــك شــــركــــة خــــاصــــة يــربــطــه 
وذلــك  عــمــل،  عقد  عمله  بجهة 
بـــقـــصـــد تـــحـــقـــيـــق مـــنـــافـــع لــهــم 

واإلضرار بجهة عمله.

النيابة  أذنــــت  عــلــيــه  وبــنــاء   
ــة وتـــســـجـــيـــل  ــبــ ــراقــ ــمــ الــــعــــامــــة بــ
المتبادلة  والرسائل  المكالمات 
بــيــن الــمــتــهــمــيــن، والـــتـــي تــأكــد 
مــــن خـــاللـــهـــا مــــا أســــفــــرت عــنــه 
أمـــــرت بضبط  ــم  ثـ الـــتـــحـــريـــات، 
الموجودين  الُمتَهمين  وإحضار 

في البالد وتفتيش مسكن ومقر 
عـــمـــل كــــل مــنــهــمــا، كـــمـــا ُضــبــط 
مــن خــاللــهــا عـــدد مــن األجــهــزة 
ــتـــي عـــثـــر فــيــهــا  االلـــكـــتـــرونـــيـــة الـ
بــعــد فــحــصــهــا وتــفــريــغــهــا على 
الـــمـــعـــلـــومـــات والـــبـــيـــانـــات الــتــي 
إلى  الــمــوظــف  قبل  مــن  أفشيت 

يفيد  ومــا  اآلخــريــن  المتهمين 
الــذي  والمستند  لهما،  إرســالــه 

تم تزويره.
ــتــــجــــواب الــمــتــَهــمــيــن  ــاســ وبــ
ومواجهتهما باألدلة وما ضبط 
ــيــــة أقـــر  ــتــــرونــ ــكــ بــــاألجــــهــــزة اإللــ
الـــمـــوظـــف بــمــا نــســب إلـــيـــه من 
المعلومات  ماهية  وبــّيــن  اتــهــام 
الــتــي أفــشــاهــا وطــريــقــة تواصله 
ــــن فــي  ــريـ ــ ــع الــمــتــهــمــيــن اآلخـ مــ
تـــســـريـــب وإفــــشــــاء الــمــعــلــومــات 
ــره الــمــســتــنــد  ــزويــ والـــبـــيـــانـــات وتــ
ــنـــســـوب إلـــــى أحـــد  الـــمـــالـــي الـــمـ
البنوك األجنبية، فيما أقر آخر 
المعلومات  تلك  على  بحصوله 
بالفعل عقد  وأنه  الموظف  من 
ذات  مــواضــيــع  حــول  اجتماعات 
صـــلـــة بــالــمــســتــنــد الــــمــــزور ومـــا 
ــررت الــنــيــابــة  تــضــمــنــه، وعــلــيــه قــ
الــعــامــة إحـــالـــة الــمــتــهــمــيــن إلــى 
المحكمة الكبرى الجنائية لما 

نسب إليهم من اتهام.

القانون  تنفيذ  إطـــار  فــي 
تمكنت  الــجــريــمــة،  ومــكــافــحــة 
شـــرطـــة الــمــبــاحــث الــجــنــائــيــة 
ــة لــلــمــبــاحــث  ــامـ ــعـ بـــــــــاإلدارة الـ
ــة الــجــنــائــيــة بــالــتــعــاون  ــ واألدلــ
لتنظيم  الوطنية  الهيئة  مــع 
الصحية،  والــخــدمــات  المهن 
مـــن ضــبــط صـــالـــون تــتــم فيه 

وإدارة  الـــطـــب  مــهــنــة  ــة  ــزاولــ مــ
منشأة صحية بدون ترخيص.

بعد  أنه  اإلدارة  وأوضحت 
الــشــأن،  بــهــذا  مــعــلــومــات  ورود 
تــــم إجـــــــراء عــمــلــيــات الــبــحــث 
والـــتـــحـــري الــتــي أســـفـــرت عن 
ــع الــــصــــالــــون،  ــ ــوقـ ــ تــــحــــديــــد مـ
حــــــيــــــث تـــــــــم ضــــــبــــــط أدويـــــــــــة 

ومـــعـــدات طــبــيــة، فــيــمــا قــامــت 
ــة لــتــنــظــيــم  ــيـ ــنـ ــوطـ الـــهـــيـــئـــة الـ
الصحية  والــخــدمــات  الــمــهــن 
إدارة  وأشـــارت  الــصــالــون  بغلق 
المباحث الجنائية إلى أنه تم 
واتــخــاذ  المضبوطات  تحريز 
كل اإلجراءات القانونية حيال 

الواقعة.

الجنائية  الــكــبــرى  الــمــحــكــمــة  واصـــلـــت 
أمـــس نــظــر قــضــيــة الــمــتــهــمــة بــالــتــســبــب في 
ــابـــة رضــيــعــهــا بــعــجــز كــلــي بــعــد تــعــرضــه  إصـ
ما  رفقة صديقها،  منها  متكررة  العتداءات 
قــدرت  مستديمة  بعاهة  إصابته  فــي  تسبب 
األخـــيـــرة  الــجــلــســة  ــانـــت  وكـ  ،%100 بــنــســبــة 
الطب  على  بعرضها  المحكمة  فيها  أمــرت 
النفسي للكشف على قواها العقلية ووضع 
تقرير عن حالة المتهمة النفسية والعقلية، 
أكد  المتهمة  عن  تقريرا  المحكمة  فتلقت 
الــلــجــنــة المختصة  بــعــد عــرضــهــا عــلــى  ــه  أنـ
للكشف على قواها العقلية والنفسية تبين 
أنها ال تعاني من أي مشاكل نفسية أو عقلية 
وأنها  تصرفاتها  عــن  مسؤولة  غير  تجعلها 

المتهمة  ــاع  دفـ طــلــب  حــيــث  عقليا،  سليمة 
المحكمة  وقــــررت  مــرافــعــتــه  لــتــقــديــم  أجـــال 

تأجيل الجلسة القادمة إلى 31 أكتوبر.
وتــــعــــود تـــفـــاصـــيـــل الـــقـــضـــيـــة إلـــــى نــقــل 
حالة  في  المستشفى  إلى  الطفل  المتهمة 
مرضية شديدة وتم وضعه بناء عليها على 
األجهزة الطبية لتبقيه على قيد الحياة وتم 
إبالغ الشرطة بحالة الطفل، حيث أظهرت 
المعاينة تعرضه العتداءات وكدمات وجروح 
بــأنــحــاء مــتــفــرقــة مـــن جـــســـده، حــيــث ادعـــت 
الضحية  بــصــوت صــــراخ  فــوجــئــت  أنــهــا  األم 
أثناء إعدادها الطعام وبمجرد دخولها عليه 

وجدته في تلك الحالة.
الثاني  المتهم  الوقت حاول  وفي نفس 

ــي أقــوالــهــا  صـــديـــق الــمــتــهــمــة مــســايــرتــهــا فـ
المتهمة منذ  إلى منزل  أنه يحضر  وادعــى 
بداية العام لتقديم المساعدات لها واللعب 
مع أطفالها، وأنه يوم الواقعة خرجت عليه 
تصرخ  غير طبيعية  حــالــة  فــي  الــغــرفــة  مــن 
وشـــاهـــد الــطــفــل فـــي حـــالـــة اخــتــنــاق وكــأنــه 
يلفظ أنفاسه األخيرة وظن أن الطفل ابتلع 
شــيــئــا، فـــحـــاول إخـــراجـــه مـــن فــمــه مـــن دون 
الجيران  إلــى  الــلــجــوء  منها  وطــلــب  جـــدوى 
وأبلغوها  إليهم  فتوجهت  للمساعدة  طلبا 
فــورا وأنكر تعرض  بــضــرورة طلب اإلســعــاف 

الطفل ألي اعتداء.
واستماع  النيابة  تحقيقات  خالل  ومن 
الـــبـــاحـــثـــة االجـــتـــمـــاعـــيـــة لـــأطـــفـــال اشـــقـــاء 

المجني عليه تبين من خالل الكشف عليهم 
ــــدوش  ــات وخـ ــدمــ تــعــرضــهــم العـــــتـــــداءات وكــ
وســــحــــجــــات، حـــيـــث أفـــــــــادوا بـــــأن الــمــتــهــمــة 
ــادا ضــربــهــم بــشــكــل مــتــكــرر،  ــتـ وصــديــقــهــا اعـ
التعرض  أنــواعــا شتى مــن  الــطــفــالن  وســـرد 
الكهرباء  للتعذيب ما بين الضرب بأسالك 
والنعال والتعرض للحرق بالسجائر. وعلى 
كانت  إفادتهما  فإن  الرغم من صغر سنهما 
كلها بالدالئل بحسب ما أثبته تقرير الطب 
وصفاه  لما  تعرضهما  أكــد  الــذي  الــشــرعــي، 
باعتياد  ــادا  وأفـ عليهما،  الكشف  خــالل  مــن 
المتهمة وصديقها تركهما ودخولهما سويا 
إلى إحدى الغرف وفي حالة صراخ الصغير 

يخرج صديقها ويعتدي عليهم بالضرب.

اإ������ص�����اب�����ة ق����ائ����د دراج����������ة ه���وائ���ي���ة 

ب��اإ���ش��اب��ات ب��ل��ي��غ��ة اأث���ن���اء ع���ب���وره ال�����ش��ارع

اإح�����ال�����ة م����وظ����ف ح���ك���وم���ي واآخ������ري������ن اإل��������ى ال��م��ح��اك��م��ة

لإف���������ش����اء اأ�������ش������رار ج���ه���ة ع���م���ل���ه���م وت������زوي������ر م����ح����ررات

 ضمت الكلمة السامية 
لــحــضــرة صـــاحـــب الــجــاللــة 
ــــن عــيــســى  الـــمـــلـــك حـــمـــد بـ
ــبـــالد  الـ ــل  ــاهــ عــ خــلــيــفــة  آل 
ورعــاه  اهلل  الــمــفــدى حفظه 
االنـــعـــقـــاد  دور  ــاح  ــتـ ــتـ افـ ــي  فــ
ــرابـــع لــلــمــجــلــس الــوطــنــي  الـ
مـــضـــامـــيـــن عــــديــــدة تــوضــح 
مـــــســـــارات إثــــــــراء الــتــجــربــة 
ــالد  ــ ــبـ ــ الــــحــــقــــوقــــيــــة فـــــــي الـ
والــــنــــهــــوض بـــمـــخـــرجـــاتـــهـــا، 
المضامين  تلك  واحدة من 
ــهــــمــــة هــــــي »الــــســــجــــون  الــــمــ
الــــمــــفــــتــــوحــــة«، حـــيـــث وجـــه 
ــي وضــع  جــاللــتــه بـــالـــبـــدء فـ
الالزمة  التنفيذية  اآللــيــات 
والسجون  اإلصــالح  لمراكز 

الــمــفــتــوحــة، وفـــق ضـــوابـــط مـــحـــددة، لضمان 
في  الــبــرنــامــج  مــن  المستفيدين  دمـــج  إعــــادة 

مجتمعهم.
وما فهمته أن السجون المفتوحة ال تعني 
السجناء  يتمتع  ال  بــل  ــواب،  ــ أبـ بــال  تــكــون  أن 
ُيــســمــح لــهــم بــمــغــادرة  فيها بــحــريــة كــامــلــة وال 
فترة  فــي  لــكــن  مــحــددة،  إال ألغــــراض  المبنى 
ــوكـــل إلـــيـــهـــم وظـــائـــف  ــاء مــحــكــومــيــتــهــم تـ قـــضـ
ومهمات تستهدف تأهيلهم بدال من معاقبتهم 
يعتبرون  الــذيــن  السجناء  أولــئــك  وخــصــوصــا 

اقل خطرا على النظام العام. 
تــشــريــع  وجــــــــود  أن  فـــيـــه  ــــك  شـ ال  ومــــمــــا 
كله  للعالم  يــبــرز  ســوف  المفتوحة  للسجون 
أن البحرين ال تنظر إلى الجانب العقابي وال 
الجرم بقدر ما تنظر إلى جانب إصالح الفرد، 
زيــارتــه  فــي  الداخلية  وزيـــر  معالي  بحث  فقد 
البريطانية  نظيرته  مــع  لبريطانيا  األخــيــرة 
العمل  تعزيز  المنصرم مسائل  مايو  في شهر 
الشرطي وتبادل الخبرات فيما يتعلق بتطبيق 
التوسع  وكذلك  المفتوحة،  السجون  تجربة 
وتطوير  البديلة،  العقوبات  قانون  تطبيق  في 
ــع جــامــعــة هــيــدرســفــيــلــد  الـــتـــعـــاون الـــحـــالـــي مـ
ليشمل برنامج الدكتوراه في حقوق اإلنسان.

لكن مثل هذه المبادرات الخالقة لتعزيز 

ــيـــة فــي  األوضــــــــــاع الـــحـــقـــوقـ
ــع  ــهــــا مـــوضـ ــلــ ــعــ الــــــبــــــالد وجــ
اقـــتـــداء ومـــحـــاكـــاة مـــن دول 
ــتـــطـــويـــر  مـــتـــطـــلـــعـــة إلـــــــى الـ
والتحديث تجد في المقابل 
أصـــواتـــا نــشــازا فــي الــداخــل 
ــكــــك فـــي  ــكــ ــشــ والـــــــــخـــــــــارج تــ
جدواها وتقلل من أهميتها، 
بعض  في  أصداؤها  تتعالى 
ــيــــة  ــائــ ــات الــــفــــضــ ــ ــطـ ــ ــحـ ــ ــمـ ــ الـ
الــــــمــــــوجــــــهــــــة وحــــــســــــابــــــات 
التي  االجتماعي  التواصل 
والتشكيك  التحريض  تثير 
ألجل خلق رأي عام منقسم 
ــلـــة  ــرقـ ــعـ واســـــتـــــقـــــطـــــابـــــات مـ
لعجلة التحرك، وبناء عليه 
ال بد من توعية الرأي العام 
وتنويره بماهية السجون المفتوحة من خالل 
استعراض نجاح التجارب الدولية السابقة في 
ذلك، وكيف يمكن تطبيقها وفق الخصوصية 

البحرينية.
النجاح  بأعينهم  البحرينيون  شهد  لقد   
البديلة  العقوبات  قــانــون  تطبيق  رافــق  الــذي 
العدالة اإلصالحية  الواقع وقانون  على ارض 
لــأطــفــال، وتــكــونــت قــصــص إنــســانــيــة ملهمة، 
جهد  عبر  عليها  الضوء  إلقاء  اليوم  مطلوب 
مـــوحـــد لــكــل مـــخـــرجـــات أعـــمـــال الــمــؤســســات 
اإلنسان  بحقوق  المعنية  والمدنية  الرسمية 
يتحدث  واقــعــنــا  أن نجعل  يــجــب  الـــدولـــة،  فــي 
الــلــغــات وفــي كل  عنا إعــالمــيــا ويــصــدح بشتى 
المنصات، ونطلق مبادرات استباقية لحمالت 
ستكون  التي  الممنهجة  اإلعــالمــي  التظليل 
والمجتمعات  للحكومات  إرهـــاق  مصدر  اكبر 

في المستقبل.
كــتــابــي  فــــي  ــه  ــتـ ــفـ ــا وصـ ــمــ إن اإلعــــــــالم وكــ
ــات« كلمة مــن خمسة حــروف  ــ »اإلعــــالم واألزمـ
وهذا  إسقاطها،  أو  دول  بإعالء  جديرة  لكنها 
نفسه،  الوقت  في  وقوته  خطورته  مــدى  يبين 
وما  واقعية،  تــجــارب  مــن  ذخيرته  لدينا  نحن 
ووجـــوه  بــالــغــة  بحرفية  إطــالقــهــا  ســـوى  علينا 

بحرينية أصيلة معبرة.

اإنطاق واقعنا الحقوقي.. هكذا يكون

بقلم:
 د. وجدان فهد

} إصابات بليغة آلسيوي في حادث مروري.

�شبط �شالون زاول مهنة الطب من دون ترخي�ص

ال��م��ته��م�����ة ب�ت�ع�ذي����ب ر�ش�ي�ع����ها م����ش�وؤول�����ة ع����ن ت���ش�رف�اته����ا

ع��ق��ل��ي��ة �أو  ن��ف�����س��ي��ة  �أم�����ر�������ض  �أي  م����ن  ت���ع���ان���ي  ال  �ل��ن��ف�����س��ي:  �ل���ط���ب 

تـــســـتـــمـــع الــــــيــــــوم الـــمـــحـــكـــمـــة 
أكبر  شــهــود  إلــى  الجنائية  الــكــبــرى 
قضية لالتجار في البشر في مملكة 
الـــبـــحـــريـــن حـــيـــث ضـــمـــت الــقــضــيــة 
متهمة  بــيــنــهــم  آســيــويــا  مــتــهــمــا   19
ــاربــــة، شــكــلــوا تــنــظــيــمــا إجــرامــيــا  هــ
وعملوا على  ونــســاء  رجـــال  بين  مــا 
تــهــريــب عــامــالت الــمــنــازل أصــحــاب 
إحــــدى الــجــنــســيــات اآلســيــويــة بعد 
إيهامهم بوجود فرص عمل ورواتب 
مجزية ومميزات أفضل من عملهن 
ــة عـــــامـــــالت مــــــنــــــازل، وذلـــــك  ــفـ بـــصـ
الــمــجــنــي عليهن  اســـتـــدراج  بــهــدف 
واســتــغــاللــهــن فـــي أعـــمـــال الـــدعـــارة 
وتمكنوا  ذلـــك،  وراء  مــن  والتكسب 

من إسقاط 11 ضحية.
الـــعـــصـــابـــة  ــيــــس  رئــ أن  وتـــبـــيـــن 
تجنيد  الــعــام  مطلع  منذ  استطاع 
أدوارهـــم  ووزع  المتهمين  مــن  عــدد 
الضحايا  اســـتـــدراج  مــن  ليتمكنوا 
ــــن وإجـــــبـــــارهـــــن عــلــى  ــازهـ ــ ــــجـ ــتـ ــ واحـ
مبادلة  بعمليات  والــقــيــام  الــدعــارة 
وشرائهن  بيعهن  أو  الضحايا  بين 
الــدعــارة  ــار  أوكــ بــيــن  ونقلهن  كسلع 
وكان  واإلجــبــار،  القوة  تهديد  تحت 
الــتــشــكــيــل هو  فـــي  الــمــتــهــمــات  دور 
اصــطــيــاد عـــامـــالت الـــمـــنـــازل ســـواء 
االجتماعي  الــتــواصــل  مــواقــع  عــبــر 
أو عن طريق التواصل مع بعضهم 
إحــــدى  تــلــتــقــي  أن  ومـــــا  الـــبـــعـــض، 

وتـــبـــدأ  إال  بــالــضــحــيــة  الــمــتــهــمــات 
ــا بــــفــــرص عــمــل  ــ ــهـ ــ ــرائـ ــ عــــــــروض إغـ
ــارة فـــي شــركــات  ــ بـــرواتـــب مــجــزيــة تـ
أخرى  تــارة  المطاعم  وفي  النظافة 
الشباك  في  الضحية  حتى تسقط 
لشبكة  فــريــســة  بــوقــوعــهــا  وتـــصـــدم 

منظمة إلجبارها على الدعارة.
المتهمين  اعــتــرافــات  بين  ومــا 
أن  تبين  عليهن،  المجني  وإفـــادات 
عليهن  المجني  بــاعــوا  المتهمين 
عاما   25 بين  ما  أعمارهن  وتتراوح 
إلى  دينار   500 بين  ما  بأسعار  و35 
عــمــولــة بعض  وكــانــت  ــارا،  ــنـ ديـ  150
ديــنــار  ــى 200  إلــ تــصــل  الــمــتــهــمــيــن 
ــيــــة جــــديــــدة  مــــقــــابــــل جــــلــــب ضــــحــ

ــا كــــشــــف الــمــجــنــي  ــمـ ــيـ ــا، فـ ــهــ ــعــ ــيــ وبــ
عــلــيــهــن عـــن تــعــرضــهــن العـــتـــداءات 
ــد قــطــع  ــعـ ــل الـــمـــتـــهـــمـــيـــن بـ ــبـ ــــن قـ مـ
الخارجي  بالعالم  اتصالهن  وسائل 
وتــعــيــيــن أفــــــراد عــلــيــهــن لــلــحــراســة 
إجبارهن  إلــى  إضافة  للهرب،  منعا 
عــلــى مــمــارســة الـــدعـــارة عـــدة مــرات 
ــادي والــتــكــســب  ــ يـــومـــيـــا بــمــقــابــل مــ
ــن خـــالل  ــ ــن ورائــــــهــــــن. وتـــبـــيـــن مـ ــ مـ
عليهن  الــمــجــنــي  أن  الــتــحــقــيــقــات 
التشكيل  فــخ  فــي  جميعا  ســقــطــوا 
اإلجــــرامــــي بــطــريــقــة واحــــــدة وهــي 
إيهامهن بوجود فرص عمل برواتب 
بـــدال مــن عملهن عــامــالت  مــجــزيــة 
منازل حيث أفادت إحدى الضحايا 

استدرجتها  الــمــتــهــمــات  إحــــدى  أن 
نقلتها  وبــعــدهــا  شــركــة  فــي  للعمل 
احتجازها  تــم  بالعدلية  شقة  إلــى 
فــيــهــا وتــعــرضــت لــلــضــرب مـــن أجــل 
ــا عــلــى مـــمـــارســـة الـــدعـــارة  ــارهـ ــبـ إجـ
أن  أخـــرى  متهمة  أخبرتها  أن  إلــى 
القبض  تــم  التشكيل  أفــــراد  بــعــض 
عليه وقامت بتوصيلها إلى محطة 
وقود بالبديع وتركتها، فيما أشارت 
عنها  مــنــعــوا  المتهمين  أن  أخــــرى 
وكان  الدعارة  على  إلجبارها  األكــل 
الدعارة  إجبارها على ممارسة  يتم 
مع زبائن عدة عن طريق نقلها من 
إلى  تعود  وبعدها  أخــرى  إلــى  شقق 

مقر احتجازها.
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شــــاركــــت هـــيـــئـــة الـــبـــحـــريـــن لــلــثــقــافــة 
واآلثــــار ممثلة فــي شـــوق الــعــلــوي مــديــرة 
البحرين  هيئة  في  اليدوية  الحرف  إدارة 
للثقافة واآلثار، يوم الخميس الماضي في 
الملتقى اإلقليمي »دور االقتصاد الثقافي 
الــرقــمــي والــمــؤســســات الــنــاشــئــة فــي خلق 
بنية تحتية للتصنيع الثقافي في الدول 
العربية« والذي نظمته المنظمة العربية 
مع  بالتعاون  والــعــلــوم  والثقافة  للتربية 
الثقافي  لالقتصاد  الــدولــي  تونس  مركز 
الــرقــمــي، بــمــشــاركــة مـــن مــعــالــي األســتــاذ 
العام  المدير  أعمر،  ولد  محمد  الدكتور 
لــلــمــنــظــمــة، الـــدكـــتـــورة حـــيـــاة الـــقـــرمـــازي 
وزيـــــرة الـــشـــؤون الــثــقــافــيــة بــالــجــمــهــوريــة 
رفيعي  المسؤولين  مــن  وعـــدد  التونسية 
المستوى من المؤسسات العربية العامة 
الثقافي  المجال  فــي  العاملة  والخاصة 
واالقتصادي. وكان الملتقى قد تم عقده 
ما بين 21 و 24 الشهر الجاري في جزيرة 

جربة في تونس.
ــوق الـــعـــلـــوي مــداخــلــتــهــا  ــ وقــــّدمــــت شـ
خـــــالل الــجــلــســة الـــثـــانـــيـــة الـــتـــي حــمــلــت 
ــثـــقـــافـــي الـــرقـــمـــي  عــــنــــوان »االقــــتــــصــــاد الـ
تــجــارب وعــيــنــات«، حــيــث تــنــاولــت تجربة 

في  الرقمي  التحّول  تعزيز  في  البحرين 
أثناء  وخــصــوصــًا  الثقافي  العمل  مــجــال 
)كــوفــيــد- كـــورونـــا  فـــيـــروس  ذروة جــائــحــة 

الــضــوء  الــعــلــوي  ــاذة  ــتــ األســ وألـــقـــت   .)19
بها  قامت  التي  العديدة  المبادرات  على 

ــار أثــنــاء  ــ هــيــئــة الــبــحــريــن لــلــثــقــافــة واآلثــ
تــلــك الــفــتــرة، حــيــث عــمــدت إلـــى تحويل 
برامجها وأنشطتها الثقافية إلى الفضاء 
من  العديد  ونّفذت  واإللكتروني  الرقمي 
والمسابقات  الثقافية  والمواسم  البرامج 

داخل  في  الجمهور  التي خاطبت  الفنية 
وخارج المملكة. كما وتطرقت مديرة إدارة 
إلى أهمية تأسيس بنية  اليدوية  الحرف 
تحتية رقمية ثقافية تعزز العمل الثقافي 
وتحقق التوجه العالمي للتحول الرقمي.

} م�شاركة هيئة الثقافة في ملتقى األلكسو.

ه��ي��ئ��ة ال��ث��ق��اف��ة ت�������ش���ارك ف���ي م��ل��ت��ق��ى الأل���ك�������ش���و ح��ول 

العربية ال����دول  ف��ي  ال��ث��ق��اف��ي  وال��ع��م��ل  ال��رق��م��ي  الق��ت�����ش��اد 



حمليات 04www.alayam.com

الثنني 19 ربيع الأول 1443 ـ العدد 11888

Monday 25th October 2021 - No. 11888

 دع������م من����و االق���ت�������س���اد وال������ع������ودة ال�������س���ري���ع���ة مل�������س���ت���وي���ات م����ا ق���ب���ل اجل���ائ���ح���ة

ال�سامية  الكلمة  ت�سّمنته  ما  اإطار  يف 

حل�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل 

خليفة عاهل البالد املفدى مبنا�سبة افتتاح دور 

الت�سريعي  الف�سل  الرابع من  العادي  النعقاد 

اخلام�س ملجل�سي ال�سورى والنواب والذي دعا 

قطاعات  �سمن  الأعمال  اأ�سحاب  جاللته  فيه 

اإىل  والقت�سادية  واخلدمية  الإنتاجية  الدولة 

لتنمية  واملبادرات  الأفكار  من  املزيد  اقرتاح 

اقت�سادية �ساملة الأبعاد، اجتمع ال�سيخ �سلمان 

والقت�ساد  املالية  وزير  خليفة  اآل  خليفة  بن 

اإدارة  جمل�س  رئي�س  نا�س  �سمري  مع  الوطني 

وبح�سور  البحرين  و�سناعة  جتارة  غرفة 

املبادرات  من  عدد  ملناق�سة  اجلهات  من  عدد 

الفر�سة  وخلق  القت�ساد  لتنمية  تهدف  التي 

النوعية للمواطنني.

وقد �سارك يف الجتماع كل من ر�سيد حممد 

املركزي،  البحرين  م�سرف  حمافظ  املعراج 

ال�سناعة  وزير  الزياين  را�سد  بن  وزايد 

والتجارة وال�سياحة، وال�سيخ حممد بن عي�سى 

اآل خليفة رئي�س جمل�س اإدارة �سندوق العمل 

التنفيذي  الرئي�س  حميدان  وخالد  )متكني(، 

رجب  وح�سني  القت�سادية،  التنمية  ملجل�س 

)متكني(،  العمل  ل�سندوق  التنفيذي  الرئي�س 

رئي�س جمل�س  مكتب  عام  مدير  املالكي  وحمد 

الوزراء والأمني العام ملجل�س الوزراء. 

اأنه  الوطني  والقت�ساد  املالية  واأكد وزير 

واملتابعة  ال�سامية  امللكية  التوجيهات  بف�سل 

الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  من  امل�ستمرة 

رئي�س  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �سلمان 

جمل�س الوزراء حفظه اهلل فاإن مملكة البحرين 

الو�سول  اأجل  من  امل�ستمر  العمل  توا�سل 

املايل  ال�ستقرار  وتعزيز  القت�سادي  للتعايف 

املن�سود مبا ي�سهم يف رفد التنمية القت�سادية 

منوًها  اجلميع.  على  والنماء  بالنفع  ويعود 

اقت�ساد  قوة  تعك�س  التي  النمو  مب�سارات 

البحرين  روؤية  على  املرتكز  البحرين  مملكة 

القت�سادية 2030. 

والقت�ساد  املالية  وزير  ا�ستعر�س  كما 

يف  البحرين  مملكة  منجزات  اأبرز  الوطني 

كورونا  فريو�س  جائحة  لتداعيات  الت�سدي 

اأولويات  ثالث  ت�سمنت  والتي  )كوفيد-19(، 

واإ�سناد  الوطنية،  العمالة  على  املحافظة  هي 

البحرين  وو�سع  ت�سرراً،  الأكرث  القطاعات 

التعايف  من  لال�ستفادة  الأن�سب  باملوقع 

القت�سادي.

خطاب  م�سامني  اأن  اإىل  الوزير  واأ�سار 

جاللة امللك املفدى حددت اأ�س�س املرحلة املقبلة 

ال�سغرية  املوؤ�س�سات  دور  على  الرتكيز  وهي 

اأهداف  لبلوغ  اأ�سا�سية  كمحركات  واملتو�سطة 

جمال  يف  التطور  ودعم  امل�ستدامة،  التنمية 

مع  والتعامل  امل�ستقبل،  وعلوم  ال�سناعة 

اإىل  بالإ�سافة  واملناخية،  البيئية  التحديات 

التوازن  حتقيق  نحو  ال�سعي  يف  ال�ستمرار 

لتنمية  اأ�سا�سي  الذاتي كمدخل  املايل والكتفاء 

وا�ستدامة املوارد والرثوات الوطنية، وت�سديد 

واخلدمات،  الإجراءات  جودة  على  الرقابة 

باأحدث  لالأداء  بالتطورامل�ستمر  واللتزام 

املمار�سات الإدارية والتقنية. 

الوطني  والقت�ساد  املالية  وزير  واأ�سار 

على  من�سٌب  املقبلة  املرحلة  يف  الرتكيز  باأن 

املعرفة  على  قائم  اقت�سادي  منو  حتقيق 

البحرين  مملكة  مكانة  ويعزز  والبتكار 

املبادرات  من  تنفيذ عدد  التناف�سية، من خالل 

والتي  املقبلة،  املرحلة  خالل  ال�سرتاتيجية 

وهي  رئي�سية  اأهداف  خم�سة  حول  تتمحور 

وجعل  للمواطنني  واعدة  عمل  فر�س  خلق 

املواطن اخليار الأول يف �سوق العمل، وت�سهيل 

التجارية وزيادة فعاليتها، وتنفيذ  الإجراءات 

القطاعات  وتنمية  ال�سرتاتيجية،  امل�ساريع 

الواعدة، وحتقيق ال�ستدامة املالية وال�ستقرار 

القت�سادي.

كما اأ�سار الوزير اىل ا�ستمرار العمل لو�سع 

خطة وا�سحة املالمح قابلة للتنفيذ بناء على 

املبادرات واملقرتحات املقدمة من اجلهات ذات 

م�سارات  تعزيز  يف  �ست�سب  والتي  العالقة 

مرتكزات  من  يعزز  مبا  القت�سادي،  النمو 

روؤية  اأهداف  ويحقق  امل�ستدامة  التنمية 

البحرين القت�سادية 2030، و�سيتم تطويرها 

القت�ساد  منو  دعم  يف  فاعل  ب�سكل  لت�سهم 

والعودة ال�سريعة مل�ستويات ما قبل اجلائحة، 

ومبا يعود بالنفع على الوطن واملواطنني.

خالل اجتماع ُعقد ملناق�سة مبادرات التنمية االقت�سادية.. وزير »املالية«:

التداول مع املعنيني لو�سع خطة تعزيز م�سارات النمو االقت�سادي

امل�سحكي ومبارك ي�ستعر�سان

 توّجهات جامعة البحرين امل�ستقبلية

البحرين  جامعة  رئي�سة  ا�ستقبلت 

الدكتورة جواهر بنت �ساهني امل�سحكي، يف 

الأحد،  اأم�س  يوم  بال�سخري  اجلامعة  مقر 

الرتبية  بوزارة  املدار�س  �سوؤون  عام  مدير 

اجلامعة،  اأمناء  جمل�س  ع�سو  والتعليم 

البحرين  كلية  اإدارة  جمل�س  رئي�س 

اأحمد،  بن  مبارك  حممد  الدكتور  للمعلمني 

الذي هنَّاأها بالثقة امللكية ال�سامية بتعيينها 

رئي�سة للجامعة. 

ومن جانبها، اأكدت د. امل�سحكي اأهمية 

وقطاع  الوزارة  مع  والتعاون  التوا�سل 

�سوؤون املدار�س يف كل ما من �ساأنه تطوير 

التعليم  على  القائمة  الب�سرية  العنا�سر 

خمرجات  جودة  اإن  حيث  للطلبة،  اجليد 

الإ�سرتاتيجية  اأهداف  اأهم  من  تعد  التعليم 

حري�سة  اجلامعة  واإن   ،2030 الوطنية 

الربامج  ل�ستحداث  اخلطط  و�سع  على 

الأكادميية املتالئمة مع التوجهات اجلديدة 

يف اأ�سواق العمل املحلية واخلارجية.

ومت خالل الجتماع بحث �سبل تطوير 

التن�سيق بني اجلانبني، والتفاق على عدد 

من ال�سوؤون الأكادميية والإدارية والطالبية 

للمعلمني.  البحرين  بكلية  اخلا�سة 

تطلعات جامعة  عن  امل�سحكي  د.  واأعربت 

طريق  يف  حثيثة  بخطى  لل�سري  البحرين 

التعاون مع  املزيد من  اإىل  التقدم، وامل�سي 

اجلامعات العاملية املرموقة، لال�ستفادة من 

خرباتها، مبا ينعك�س على الطالب من خالل 

تطوير العملية التعلمية، والرتقاء بالبحث 

احلقيقية  املعرفة  على  القائم  العلمي 

البحرين  مملكة  يف  التنمية  لحتياجات 

ودول اخلليج العربية.

بن دينة وم�سوؤول كندي يبحثان التعاون يف جمال حفظ البيئة
ا�ستقبل الدكتور حممد بن مبارك بن دينة 

الرئي�س  املناخ  ل�سوؤون  اخلا�س  املبعوث 

مقر  يف  للبيئة،  الأعلى  للمجل�س  التنفيذي 

باأعمال  القائم  كالدرود  بريي  اأم�س،  املجل�س، 

ال�سعودية  العربية  اململكة  يف  كندا  �سفارة 

ال�سقيقة. وخالل اللقاء رّحب املبعوث اخلا�س 

بالعالقات  م�سيًدا  مبارتيال،  املناخ  ل�سوؤون 

الثنائية القائمة بني البلدين ال�سديقني، موؤكًدا 

تعزيز  على  للبيئة  الأعلى  املجل�س  حر�س 

التطور  ويحقق  الثنائي  التعاون  عالقات 

للبلدين ال�سديقني بخا�سة يف جمال املحافظة 

اخلربات  وتبادل  املناخ  وتغيري  البيئة  على 

واملعلومات لتحقيق اأهداف التنمية امل�ستدامة. 

ل�سوؤون  اخلا�س  املبعوث  وا�ستعر�س 

واملبادرات  الت�سريعات  من  جمموعة  املناخ 

وامل�ساريع البيئية التي تتبناها مملكة البحرين 

احلكومة،  عمل  برنامج  �سمن  واأدرجتها 

الإ�سرتاتيجية  اخلطط  تنفيذ  اإىل  بالإ�سافة 

البحرين  روؤية  حتقيق  اأجل  من  الوطنية 

اململكة  التزام  وحتقيق   2030 القت�سادية 

تغري  ملواجهة  الهادفة  الدولية  بالتفاقيات 

املناخ واحلد من اآثاره على الإن�سان والبيئة. 

�سفري  باأعمال  القائم  اأعرب  جانبه  من   

اخلا�س  للمبعوث  وتقديره  �سكره  عن  كندا 

موؤكًدا  ال�ستقبال،  ح�سن  على  املناخ  ل�سوؤون 

حر�س بالده على تطوير العالقات بني بالده 

ومملكة البحرين ملا فيه خري و�سالح البلدين 

يتبناها  التي  باجلهود  م�سيًدا  ال�سديقني، 

على  احلفاظ  اأجل  من  للبيئة  الأعلى  املجل�س 

البيئة والتغري املناخي، متمنًيا زيادة التعاون 

بني اجلانبني لتحقيق الطموحات البيئية التي 

تخدم البيئة وتعزز امل�ساعي الدولية ملواجهة 

اآثار تغري املناخ.

الن�سخة الثانية من الربنامج الوطني للتوظيف: 

توظي��ف 502 وتدري��ب 370 خ��الل اأ�سب��وع

اأعلنت وزارة العمل والتنمية الجتماعية اأنه مت خالل الفرتة من 17 اإىل 23 اأكتوبر 

الباحثني عن عمل يف )330( �سركة وموؤ�س�سة عاملة يف  اجلاري، توظيف )502( من 

القطاع اخلا�س من خمتلف املوؤهالت الدرا�سية، وذلك يف التخ�س�سات واملجالت الوظيفية 

ا يف خمتلف الربامج التدريبية. واملهنية املالئمة، اإىل جانب تدريب )370( �سخ�سً

وبذلك بلغ العدد الإجمايل للمتوظفني )20340( يف )5806( من�ساأة من اأ�سل 25 

األف وظيفة ي�ستهدفها الربنامج الوطني للتوظيف يف ن�سخته الثانية خالل العام 2021، 

بينما و�سل اإجمايل من مت تدريبهم )9057( متدرًبا من اأ�سل ع�سرة اآلف فر�سة تدريبية 

ي�ستهدفها الربنامج خالل الفرتة نف�سها.

وميكن للمهتمني الطالع على قائمة اأ�سماء ال�سركات واملوؤ�س�سات ب�سورة تف�سيلية، 

وكذلك اأعداد املتوظفني يف كل من�ساأة والتي يتم حتديثها ب�سكل دوري، وذلك عرب موقع 
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البحرين تعلن ا�ستهداف الو�سول للحياد ال�سفري.. بن دينة:

تبّني اقت�ساد دائري للكربون مدعوم بخطط حتييد خمتلفة

اأعلن جمل�س الوزراء يف جل�سته املنعقدة اأم�س، برئا�سة �ساحب ال�سمو 

اآل خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء،  امللكي الأمري �سلمان بن حمد 

 ،2060 العام  يف  ال�سفري  للحياد  للو�سول  البحرين  مملكة  ا�ستهداف 

بهدف مواجهة حتديات التغري املناخي وحماية البيئة. وقد با�سرت مملكة 

تنمية  نحو  جهودها  مع  بالتوازي  النبعاثات  تخفي�س  عملية  البحرين 

من خالل  القت�سادية 2030،  البحرين  روؤية  اإطار  الوطني يف  القت�ساد 

النظيف والأخ�سر وامل�ستدام كمرتكزات رئي�سة فيها. وبذلك،  النمو  و�سع 

خمتلفة  حتييد  بخطط  مدعوًما  للكربون  دائرًيا  اقت�ساًدا  اململكة  �ستتبنى 

ت�سمل - على �سبيل املثال ل احل�سر - تقنية احتجاز الكربون والت�سجري.

وبهذه املنا�سبة، اأكد الدكتور حممد بن مبارك بن دينة املبعوث اخلا�س 

التزام مملكة  اأن  للبيئة  الأعلى  للمجل�س  التنفيذي  الرئي�س  املناخ  ل�سوؤون 

البحرين بحماية البيئة ثابت، وقد مت اتخاذ العديد من الإجراءات لتح�سني 

حماية البيئة يف جميع اأنحاء اململكة، بقيادة ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك 

حمد بن عي�سى اآل خليفة عاهل البالد املفدى، حفظه اهلل ورعاه، ومبتابعة 

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

جمل�س الوزراء، مبيًنا ا�ستمرار اجلهود احلكومية ل�سمان بيئة تعزز التنمية 

امل�ستدامة ل�سالح الأجيال القادمة. واأ�ساف املبعوث اخلا�س ل�سوؤون املناخ 

الرئي�س التنفيذي للمجل�س الأعلى للبيئة اأن تغري املناخ حتدٍّ عاملي يتطلب 

اإىل  الن�سمام  على  الأخرى  البلدان  حاًثا  امل�سرتكة،  وامل�سوؤولية  التعاون 

املجتمع الدويل يف حتقيق التنمية امل�ستدامة، من خالل التو�سع يف اإمكانات 

تنمية القت�ساد الأخ�سر مع احلفاظ على اإبقاء درجة حرارة الأر�س دون 

1.5 درجة مئوية.

�سوق املزارعني البحرينيني يعود بن�سخته 

التا�سعة دي�سمرب املقبل وفق بيئة �سحية

من  البحرينيني  املزارعني  �سوق  يعود 

البديع  بحديقة  التا�سعة  ن�سخته  يف  جديد 

النباتية يف دي�سمرب املقبل، بتنظيم من وكالة 

الزراعة والرثوة البحرية يف وزارة الأ�سغال 

العمراين،  والتخطيط  البلديات  و�سوؤون 

لتنمية  الوطنية  املبادرة  مع  وبال�سراكة 

العام  انقطاعه  بعد  وذلك  الزراعي،  القطاع 

املا�سي ب�سبب جائحة كورونا.

ال�سركات  كافة  الزراعة  وكالة  ودعت 

الراغبني  عار�سني  اأو  مزارعني  من  والأفراد 

ر�سمية  بطلبات  التقدم  اإىل  امل�ساركة  يف 

مفتوًحا  زال  ما  الباب  اإن  حيث  للت�سجيل، 

والذي  ال�سوق  للت�سجيل يف  لتقدمي طلباتهم 

الفعاليات  �سمن  مهمة  حمطة  ي�سكل  بات 

مهًما  وعن�سًرا  البحرين،  الوطنية يف مملكة 

من�سة  من  يوفره  ملا  الزراعي  القطاع  لدعم 

مهمة لت�سويق املنتجات الزراعية املحلية.

البحرية  والرثوة  الزراعة  وكيل  واأكد 

بوزارة الأ�سغال و�سوؤون البلديات والتخطيط 

�سوق  اأن  اأبوالفتح،  نبيل  الدكتور  العمراين، 

املزارعني البحرينيني ا�ستطاع اأن يكون �سمن 

قائمة الفعاليات الوطنية للبحرين، من خالل 

املواطنني  من  اأعداداً  ا�ستقطاب  على  قدرته 

وزوار  ال�سقيقة  الدول  ومواطني  واملقيمني 

اململكة، ملا ميثله من من�سة لعر�س املنتجات 

الزراعية املحلية.

واأ�ساف اأن اإعادة اإحياء ال�سوق من جديد 

جائحة  ب�سبب  املا�سي  العام  انقطاعه  بعد 

كورونا، ياأتي ترجمة لتوجهات الوكالة بدعم 

اجلهود الت�سويقية للمزارعني البحرينيني.

املباحث اجلنائية: �سبط »�سالون« زاوَل مهنة الطب بدون ترخي�ص
يف اإطار تنفيذ القانون ومكافحة اجلرمية، متّكنت �سرطة املباحث 

اجلنائية بالإدارة العامة للمباحث والأدلة اجلنائية بالتعاون مع الهيئة 

الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات ال�سحية، من �سبط �سالون يتم فيه 

مزاولة مهنة الطب واإدارة من�ساأة �سحية بدون ترخي�س.

اأنه بعد ورود معلومات بهذا ال�ساأن، مت اإجراء   واأو�سحت الإدارة 

ال�سالون،  موقع  حتديد  عن  اأ�سفرت  والتي  والتحري  البحث  عمليات 

حيث مت �سبط اأدوية ومعدات طبية، فيما قامت الهيئة الوطنية لتنظيم 

املهن واخلدمات ال�سحية بغلق ال�سالون.

امل�سبوطات  حتريز  مت  اأنه  اإىل  اجلنائية  املباحث  اإدارة  واأ�سارت   

واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

د. حممد 

بن دينة

�سوق 

املزارعني 

»اأر�سيفية«
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يتقدم
رئي�س جمل�س الإدارة ورئي�س التحرير

واأع�صاء جمل�س الإدارة وجميع منت�صبي �صحيفة

باأحر التعازي و�صادق املوا�صاة اإلى الزميل

عبا�س ر�ضي

لوفاة املغفور له باإذن اهلل تعالى

ابن عمتـــه

�سائلني اهلل تعالى اأن يتغّمد الفقيد بوا�سع رحمته وي�سكنه 
ف�سيح جناته ويلهم اأهله وذويه ال�سرب وال�سلوان.

النيابة: اإحالة موظف عام واآخرين للمحاكمة بتهمة اإف�ضاء الأ�ضرار
�سّرح رئي�س نيابة اجلرائم املالية وغ�سل الموال 

واقعة  يف  حتقيقاتها  اأجنزت  قد  العامة  النيابة  باأن 

قيام مدير باإحدى ال�سركات اململوكة للدولة باإف�سائه 

لأ�سرار خا�سة بجهة عمله وتزويره حمرر من�سوب 

تقدميه  ينوي  كان  والذي  الأجنبية  البنوك  لأحد 

با�سرتاكه  وذلك  البحرين،  مبملكة  حكومية  جلهات 

بها  يعمل  التي  بال�سركة  ال�سابقني  املوظفني  اأحد  مع 

واآخر ذو م�سلحة يف ح�سوله على تلك املعلومات.

مكافحة  اإدارة  بالغ  العامة  النيابة  تلقت  حيث 

عن  التحريات  عنه  اأ�سفرت  ما  ب�ساأن  الف�ساد  جرائم 

ارتكاب اأحد موظفي اإحدى ال�سركات اململوكة للدولة 

لتحقيق  حمررات  يف  وتزوير  اأ�سرار  اإف�ساء  جلرائم 

ال�سابقني  املوظفني  اأحد  من  �ساركه  ومن  له  منفعة 

معه بذات ال�سركة التي يعمل بها واآخر ميلك �سركة 

بق�سد  وذلك  عمل،  عقد  عمله  بجهة  تربطه  خا�سة 

حتقيق منافع لهم والإ�سرار بجهة عمله.

وبناًء عليه اأذنت النيابة العامة مبراقبة وت�سجيل 

تاأكد  املتبادلة بني املتهمني والتي  املكاملات والر�سائل 

من خاللها ما اأ�سفرت عنه التحريات، ثم اأمرت ب�سبط 

وتفتي�س  البالد  يف  املتواجدين  املُتَهمني  واإح�سار 

بط من خاللها  م�سكن ومقر عمل كل منهما والتي �سُ

بعد  فيها  عرث  التي  اللكرتونية  الأجهزة  من  عدد 

التي  والبيانات  املعلومات  على  وتفريغها  فح�سها 

اأف�سيت من قبل املوظف اإىل املتهمني الآخرين ومايفيد 

اإر�ساله لهما، وامل�ستند الذي مت تزويره.

بالأدلة  ومواجهتهما  املتَهمني  وبا�ستجواب 

وما�سبط بالأجهزة الإلكرتونية اأقر املوظف مبا ن�سب 

اأف�ساها  التي  املعلومات  ماهية  وبنّي  اتهام  من  اإليه 

ت�سريب  يف  الآخرين  املتهمني  مع  توا�سله  وطريقة 

للم�ستند  وتزويره  والبيانات  املعلومات  واإف�ساء 

اآخر  اأقر  فيما  الأجنبية،  البنوك  لأحد  املن�سوب  املايل 

بح�سوله على تلك املعلومات من املوظف واأنه بالفعل 

بامل�ستند  �سلة  ذات  موا�سيع  حول  اجتماعات  عقد 

املزور وما ت�سمنه.

املتهمني  اإحالة  العامة  النيابة  قررت  وعليه 

للمحكمة الكربى اجلنائية ملا ن�سب اإليهم من اإتهام.

املبارك ي�ضتقبل ال�ضادق مبنا�ضبة 

اختياره لربنامج تنمية الكوادر احلكومية

نا�سر  بن  وائل  املهند�س  ا�ستقبل 

واملاء  الكهرباء  �سوؤون  وزير  املبارك 

خليفة  اآل  اإبراهيم  بن  نواف  وال�سيخ 

واملاء  الكهرباء  لهيئة  التنفيذي  الرئي�س 

لتهنئته  وذلك  ال�سادق،  جميل  اأ�سامة 

ال�سابعة  الدفعة  �سمن  اختياره  مبنا�سبة 

من برنامج مكتب رئي�س جمل�س الوزراء 

لتنمية الكوادر احلكومية، واأعرب الوزير 

واملاء  الكهرباء  هيئة  واعتزاز  فخر  عن 

بالكوادر ال�سابة الطموحة.

واأكد الوزير ا�ستعداد الهيئة لت�سخري 

بهذه  للنهو�س  والإمكانيات  ال�سبل  كافة 

الكوادر لتحقيق تطلعات القيادة احلكيمة 

والتطوير  التنمية  عجلة  لدفع  وذلك 

مبملكة البحرين.

واأ�ساد وزير الكهرباء واملاء والرئي�س 

ال�سمو  �ساحب  بروؤية  للهيئة  التنفيذي 

امللكي الأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة ويل 

جمل�س  رئي�س  الأعلى  القائد  نائب  العهد 

الوطنية  بالكوادر  الهتمام  يف  الوزراء 

والتنمية  التطوير  يف  لت�سارك  القيادية 

وذلك  البحرين  مملكة  نه�سة  اأجل  من 

جمل�س  رئي�س  مكتب  برنامج  خالل  من 

الذي  الوطنية  الكوادر  لتنمية  الوزراء 

احلكومي  بالعمل  لالرتقاء  �سموه  اأطلقه 

يف اململكة.

د. مريزا ي�ضتقبل �ضفري مملكة البحرين لدى بلجيكا

علي  بن  عبداحل�سني  الدكتور  ا�ستقبل 

مكتبه  يف  امل�ستدامة  الطاقة  هيئة  رئي�س  مريزا 

بن  في�سل  بن  عبداهلل  املايل  البحرين  مبرفاأ 

�سفرًيا  تعيينه  مبنا�سبة  وذلك  الدو�سري،  جرب 

بداية  ويف  بلجيكا.  مملكة  لدى  البحرين  ململكة 

الدو�سري  ال�سفري  مريزا  الدكتور  هّناأ  اللقاء، 

�ساحب  ح�سرة  من  ال�سامية  امللكية  الثقة  على 

عاهل  خليفة  اآل  عي�سى  بن  حمد  امللك  اجلاللة 

رئي�ًسا  بتعيينه  ورعاه  اهلل  حفظه  املفدى  البالد 

لدى  البحرين  ململكة  الدبلوما�سية  للبعثة 

العادة مفو�س،  بلقب �سفري فوق  بلجيكا  مملكة 

مهامه  يف  والنجاح  التوفيق  دوام  له  متمنًيا 

عالقات  وتنمية  وتطوير  اجلديدة  الدبلوما�سية 

جميع  يف  بلجيكا  مملكة  مع  امل�سرتكة  التعاون 

التاريخية  العالقات  عمق  على  موؤكًدا  املجالت، 

الوثيقة التي تربط البلدين ال�سديقني والتي لها 

التعاون  اأوجه  اإثراء  يف  والإيجابي  املهم  الأثر 

وكفاءة  املتجددة  الطاقة  جمالت  يف  امل�سرتك 

النماء  ويحقق  العالقات  هذه  يعزز  مبا  الطاقة 

مريزا  الدكتور  وا�ستعر�س  للبلدين.  والتطور 

يف  حتققت  التي  الإجنازات  اأبرز  اللقاء  خالل 

قطاع الطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة يف مملكة 

الر�سيدة،  القيادة  توجيهات  ظل  يف  البحرين 

بني  التعاون  تعزيز  اأهمية  على  ال�سوء  و�سلط 

الدول ال�سديقة خا�سة ملا و�سعته دول الحتاد 

وا�سرتاتيجيات  واأهداف  خطط  من  الأوروبي 

النظيفة  الطاقة  اإىل م�سادر  التحول  طموحة يف 

وجهود خف�س النبعاثات الكربونية والت�سدي 

يف  والإيجابي  املهم  الأثر  ولها  املناخي،  للتغري 

اإثراء اأوجه التعاون امل�سرتك يف جمالت الطاقة 

املتجددة وكفاءة الطاقة مبا يعزز هذه العالقات 

للبلدين، وناق�س مريزا  النماء والتطور  ويحقق 

اخلربات  تبادل  وفر�س  امل�سرتك  التعاون  اآفاق 

املتجددة  الطاقة  م�ساريع  يف  وال�ستثمارات 

وكفاءة الطاقة بني اململكتني. 

ومن جانبه اأعرب ال�سفري عبداهلل بن في�سل 

لالطالع  �سروره  بالغ  عن  الدو�سري  جرب  بن 

على مثل هذا التقدم الكبري الذي اأحرزته مملكة 

امل�ستدامة،  الطاقة  بقطاع  النهو�س  البحرين يف 

الدور  امل�ستدامة  الطاقة  لهيئة  كان  والذي 

املحوري يف حتقيقه، واأبدى ترحيًبا وا�ستعداًدا 

بني  امل�سرتك  التعاون  اآفاق  تو�سعة  على  للعمل 

جمالت  يف  بلجيكا  ومملكة  البحرين  مملكة 

لهذه  ملا  الأ�سعدة  كل  على  امل�ستدامة  الطاقة 

اأهمية بالغة يف حتقيق اللتزامات  املجالت من 

الدولية والإقليمية والعاملية للبلدين ال�سديقني.

اأعّدها فريق من اأ�ضاتذة علم النف�س يف جامعة البحرين.. درا�ضة: 

اإجراءات الفريق الوطني تبث الإطمئنان النف�ضي والتفاوؤل لدى النا�س

البحرين،  جامعة  يف  علمية  درا�سة  اأكدت 

الوطني  الفريق  اتخذها  التي  الإجراءات  كفاءة 

وزيادة  النف�سي،  الإطمئنان  روح  بث  الطبي يف 

يف  واملقيمني  املواطنني  لدى  بالتفاوؤل  ال�سعور 

مملكة البحرين.

بعنوان:  مو�سومة  الدرا�سة  وجاءت 

بالتفاوؤل  وعالقتها  النف�سية  »الطماأنينة 

والت�ساوؤم يف ظل الإجراءات الحرتازية للتعامل 

مع جائحة كورونا مبملكة البحرين«، واأظهرت 

وجود اأثر اإيجابي لالإجراءات املتخذة يف التعامل 

بالطماأنينة  النا�س  �سعور  يف  اجلائحة  مع 

اأ�سهمت  الإجراءات  تلك  اأن  اإىل  م�سرية  النف�سية، 

واحلب،  والنتماء،  الأمن،  م�ستوى  رفع  يف 

وحتقيق الذات، لدى اأفراد املجتمع.

علم  ق�سم  اأ�ساتذة  من  فريق  الدرا�سة  واأعّد 

من:  تكون  باجلامعة،  الآداب  كلية  يف  النف�س 

والدكتورة  حمجوب،  حممد  �سامي  الدكتور 

�سيخة اأحمد اجلنيد، والدكتور توفيق عبداملنعم 

توفيق، والدكتورة اأماين عبدالرحمن ال�سرياوي.

وهدفت الدرا�سة اإىل التعرف على م�ستوى كل 

من: الطماأنينة النف�سية والتفاوؤل والت�ساوؤم لدى 

البحرين  اإجراءات مملكة  املجتمع، يف ظل  اأفراد 

)كوفيد-19(،  كورونا  جائحة  مع  التعامل  يف 

الطماأنينة  من  كل  بني  الرتباطية  والعالقة 

النف�سية والتفاوؤل والت�ساوؤم لدى اأفراد املجتمع، 

وبني هذه الإجراءات.

كما هدفت الدرا�سة - التي ا�ستخدمت املنهج 

التعّرف  اإىل   - والتنبوؤي(  )الرتباطي  الو�سفي 

اتخذتها حكومة مملكة  التي  الإجراءات  اأثر  على 

البحرين عند التعامل مع جائحة كورونا يف بث 

الطماأنينة النف�سية لدى اأفراد املجتمع.

ولفت د. حمجوب )الباحث الرئي�سي( اإىل اأن 

اأهمية هذه الدرا�سة تكمن يف م�ساهمتها يف اإثراء 

الدرا�سات النف�سية احلديثة، التي ت�سعى للتعرف 

النف�سية  ال�سحة  يف  كورونا  جائحة  اأثر  على 

لالأفراد، والعوامل التي تعزز من ال�سعور بالأمن 

تتخذها  التي  الإجراءات  مثل  لديهم،  النف�سي 

احلكومات يف التعامل مع هذه اجلائحة.

م�ستوى  اأن  الدرا�سة  نتائج  واأظهرت 

الطماأنينة النف�سية لدى اأفراد العينة كان مرتفًعا 

باأهمية ن�سبية بلغت 81.11%، وكذلك م�ستوى 

التفاوؤل الذي بلغت اأهميته الن�سبية 83.48% يف 

ا. حني كان م�ستوى الت�ساوؤم منخف�سً

اأفراد  من   %91.6 راأى  النتائج  وبح�سب 

مملكة  حكومة  اإجراءات  اأن  الدرا�سة،  عينة 

كانت  كورونا  جائحة  مع  التعامل  يف  البحرين 

اإىل وجود  الدرا�سة  وتو�سلت  متميزة،  اإجراءات 

عالقة ارتباطية موجبة ذات دللة اإح�سائية بني 

كلما  اأنه  مبعنى  والتفاوؤل،  النف�سية  الطماأنينة 

ارتفع  كلما  النف�سية،  بالطماأنينة  ال�سعور  ارتفع 

معه �سعور النا�س بالتفاوؤل.

الدرا�سة  نتائج  اأن  املحجوب  د.  واأو�سح 

الفريق  اتخذها  التي  الإجراءات  كفاءة  اأكدت 

امللكي  ال�سمو  �ساحب  بقيادة  الطبي  الوطني 

العهد  ويل  خليفة،  اآل  حمد  بن  �سلمان  الأمري 

رئي�س جمل�س الوزراء، حفظه اهلل، يف بث روح 

بالتفاوؤل  ال�سعور  وزيادة  النف�سي،  الطمئنان 

لدى املواطنني واملقيمني يف مملكة البحرين.

اإيجابي  اأثر  وجود  الدرا�سة  واأظهرت 

لالإجراءات املتخذة عند التعامل مع اجلائحة يف 

اأ�سهمت  فقد  النف�سية،  بالطماأنينة  النا�س  �سعور 

تلك الإجراءات يف رفع م�ستوى الأمن، والنتماء، 

املجتمع،  اأفراد  لدى  الذات  وحتقيق  واحلب، 

بالطماأنينة  التنبوؤ  ميكن  اأنه  الدرا�سة  وبيَّنت 

املتخذة  الإجراءات  خالل  من  م�ستقبالً،  النف�سية 

يف التعامل مع الأزمات.

برامج  تقدمي  ب�سرورة  الدرا�سة  واأو�ست 

النف�سية  بالطماأنينة  ال�سعور  لتعزيز  اإر�سادية، 

اأفراد املجتمع، ول �سيما يف ظل ما ي�سهده  لدى 

لفايرو�س  وطفرات  حتورات  من  الآن  العامل 

كورونا، وتفعيل دور املراكز الإر�سادية التابعة 

اخلدمات  تقدمي  اأجل  من  ال�سحة،  لوزارة 

امل�سابني  واأهايل  للم�سابني،  الالزمة  الإر�سادية 

م�ساعر  لديهم  من  �سيما  ل  كورونا،  بفايرو�س 

اخلوف والفزع.

على  ح�سلت  الدرا�سة  اأن  ذكره  يجدر  ومما 

قبول للن�سر يف املجلة ال�سعودية للعلوم النف�سية 

)ج�سنت(، التي ت�سدر عن جامعة امللك �سعود يف 

املجالت  من  وهي  ال�سعودية،  العربية  اململكة 

من  مرموقة  مكانة  حتتل  التي  املحكمة  العلمية 

حيث الت�سنيف العاملي.

د. �شيخة اجلنيد د. �شامي املحجوب د. اأماين ال�شرياوي د. توفيق عبداملنعم
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ة �صلمان: عوار قانوين يعرتي امل�صروع.. والفا�صل: تعدٍّ على املمتلكات اخلا�صّ

»ال�صورى« يرف�ص للمّرة الثانية تخ�صي�ص 50 % من �صواحل »اجلزر اال�صتثمارية« للعامة

فاطمة �سلمان: 

رف�س جمل�س ال�سورى يف جل�سة يوم اأم�س 

يق�سي  بقانون  م�سروًعا   - الثانية  وللمّرة   -

اجلزر  �سواحل  من   %50 ن�سبة  بتخ�سي�س 

ال�ستثمارية ك�سواحل للعامة. 

ويف مداخالتهم اأكد عدد من اأع�ساء املجل�س 

القانون  م�سروع  من  املرجوة  الأهداف  اأن  على 

املر�سوم  خالل  من  الواقع  اأر�س  على  متحققة 

باعتماد   2016 ل�سنة   )36( رقم  بقانون 

البحرين،  ململكة  الإ�سرتاتيجي  الهيكلي  املخطط 

وقد اأ�سار تقرير اللجنة اإىل عدم �سالمة م�سروع 

والقانونية،  الد�ستورية  الناحيتني  من  القانون 

حيث مي�س التعديل حرمة امل�ساكن اخلا�سة على 

تلك اجلزر. 

باأن  الفا�سل  جهاد  ال�سورية  واعتربت 

وكذلك عرب  املجل�سني  نقا�سا يف  اأُ�سبع  امل�سروع 

لأهميته  املختلفة  العالم  وو�سائل  ال�سحف 

واأهدافه املعتربة، م�سريًة اإىل اأن امل�سروع ينطوي 

املمتلكات  على  وتعّدي  د�ستورية  �سبهة  على 

اخلا�سة اىل جانب كلفته املالية.

واأ�سارت اىل �سرورة تعديل م�سامينه؛ لأنه 

التطبيق  ُيعد غري ممكن  احلالية  ال�سيغة  بهذه 

الأمثل هو رف�سه، كما ميكن  د�ستورًيا واخليار 

اأف�سل  التقدم م�ستقباًل باقرتاح بقانون مبعايري 

تتواءم مع الد�ستور.

ح�سن،  علي  حممد  الع�سو  الراأي  ووافقها 

حيث قال: »ل�سنا �سد امل�سروع بل اجلميع يدعو 

رغبات  اأن  كما  عامة  �سواحل  تخ�سي�س  اىل 

لكن  قبلنا  من  تقدير  حمط  هي  الأخرى  الغرفة 

طريقة  من  نابع  امل�سروع  لهذا  اليوم  رف�سنا 

�سياغته ون�سو�سه املخالفة وتعر�سه مع مواد 

د�ستورية«. 

وتابع: »امل�سروع به �سبهة عدم الد�ستورية 

ال�سواحل  اإن�ساء  اأن  اأولها  اأوجه،  عدة  من 

التي  ال�ستثمارية  بامل�ساريع  العامة  وال�سواطئ 

الطبيعية  اجلزر  و�سواطئ  �سواحل  على  تقام 

للمقيمني  اخلا�سة  امل�ساكن  بحرمة  م�سا�س  فيه 

اجلزر،  تلك  على  املقامة  ال�سكنية  باملجمعات 

اأ�سف اإىل ذلك باأن امل�سروع �سيوؤدي اإىل عزوف 

�سيكون  الذي  المر  ال�ستثمار  عن  امل�ستثمرين 

لذلك  الوطني  القت�ساد  على  �سلبي  مردود  له 

نرى فيه باأنه غري مالئم ويجب رف�سه«.

لرئي�س  الثاين  النائب  اعتربت  جانبها،  من 

»ينطوي  امل�سروع  باأن  �سلمان  جميلة  املجل�س 

وبحاجة  الوا�سحة  ال�سكاليات  من  عدد  على 

بنوده  انه  كما  و�سليمة  حمكمة  �سياغة  اىل 

اإىل  اهدافه،  عن  النظر  بغ�س  للد�ستور  خمالفة 

اآخرى  قانونية  خمالفات  على  انطوائه  جانب 

كما  العقابية،  بالن�سو�س  يتعلق  فيما  وخا�سة 

نابع  رف�سه  لذلك  املدين  القانون  اي�سا  خالف 

الذي  القانوين  الد�ستورية والعوار  املخالفة  من 

امل�سروع  �سياغة  دقة  عدم  جانب  اىل  يعرتيه 

باأن  العرادي  علي  الع�سو  راأى  وباملثل  ككل«. 

التفاق  رغم  امل�سروع  لهذا  الرئي�سية  »امل�سكلة 

بتخ�سي�س  امل�ستثمر  يلزم  باأنه  اأهدافه  على 

يكون  ان  يجب  ل  ما  وهذا  للعامة   %50 ن�سبة 

للحكومة  ملزما  يكون  ما  بقدر  للم�ستثمر  ملزًما 

كما  الواقع  ار�س  على  ا�سال  متحقق  امر  وهذا 

املدن  من  وغريها  �سلمان  مدينة  �سواحل  يف 

الإ�سكانية«.

اإطالًقا  وارد  غري  امل�سروع  »تعديل  وتابع: 

فر�سه  جانب  اىل  الد�ستور  ملواد  خمالًفا  كونه 

و�سياغته  املرتابطة  غري  ومواده  لعقوبات 

الوا�سحة يف  النتقائية  وكذلك  ال�سحيحة  غري 

مرفو�س جملة  امل�سروع  لذلك  العقوبات  فر�س 

وتف�سيالً«.

مداخلته  يف  النعيمي  حمد  الع�سو  واأ�سار 

»فكرة امل�سروع جًدا نبيلة لكن حتقيقه على اأر�س 

الواقع جًدا م�ستحيلة ومن ي�سمع مداخالتنا قد 

يفهم  قد  اأو  امل�سروع  اهداف  �سد  باأننا  يعتقد 

جزًءا منها ويغفل عن الأمور الفنية والقانونية 

رد  اأو  جواب  ي�ستوجب  الذي  الأمر  للم�سروع، 

الطرق  من  وغريها  تلفزيونية  كمقابلة  اإعالمي 

من اأجل اأن يعي اجلميع وخا�سة الفرد العادي 

ا�سباب الرف�س وكي ل يفهم كالمنا خطاأ«.

على  فاأكد  البنمحمد  ب�سام  الع�سو  اأما 

موافقته على فكرة امل�سروع لكن كم�سرع يف�سل 

حُمكمة  و�سياغة  وا�سحة  قانونية  ا  ن�سو�سً

يحتاج  ال�سياغة  بهذه  امل�سروع  واأن  خا�سة 

وغريها  والتنظيمية  الفنية  الدرا�سة  من  مزيًدا 

من المور القانونية.

امل�سروع  على  املوافقة  الردود  جاءت  بينما 

ومنها مداخلة الع�سو اأحمد العري�س الذي قال: 

من  فقط  تخ�سي�س %50  مع  فقط  ل�سنا  »نحن 

�سواحل اجلزر ال�ستثمارية ك�سواحل عامه امنا 

جلزر  �سواء  منها  اي�سا  بـ%100  نطالب  نحن 

ل  ال�سواحل  باأن  منوًها  م�ستحدثة،  اأم  قائمة 

تورث؛ لأنها م�سدر رزق لل�سيادين وغريها«.

 »مّد الغطاء التاأميني الأ�صرة �صاحب العمل« على طاولة النقا�ص.. �صرحان:

»عذاري ت�صقي البعيد وتخلي القريب« واالأقربون اأوىل باملعروف

يف  ال�سوريون  ناق�س 

نيابًيا  قانوًنا  اأم�س  جل�ستهم 

يهدف اإىل مّد الغطاء التاأميني اإىل 

الذين  الأعمال  اأرباب  اأُ�سر  اأفراد 

مبوؤ�س�سة  اللتحاق  يختارون 

حقيقية  عمالة  كونهم  ُمعيلهم 

واملزايا  احلقوق  نيل  ي�ستحقون 

التقاعدية عن طريق اإ�سراكهم يف 

اأحد اأنظمة التاأمني الجتماعي.

املداخالت  جميع  اأن  ورغم 

القانون،  مل�سروع  موؤيدة  كانت 

اإّل اأن طلب وزير �سوؤون جمل�سي 

ال�سورى والنواب غامن البوعينني 

بالرتّيث،  املناق�سة  نهاية  يف 

جعل ال�سالح يطلب من الأع�ساء 

املادة  على  الت�سويت  تاأجيل 

جوهر  ت�سّكل  والتي  امل�ستحدثة 

امل�سروع بقانون لالأ�سبوع القادم.

وقالت رئي�سة جلنة ال�سوؤون 

ال�سورية  والقانونية  الت�سريعية 

الزايد يف مداخلتها: »نعمل  دلل 

من اأجل ن�سو�س قابلة للتطبيق 

امل�ستفيدين  رقعة  وتو�سعة 

الإجتماعي،  للتاأمني  اخلا�سعني 

منه  �ست�ستفيد  م�سروع  اأنه  كما 

الأ�سرة  ورّب  العائلية  ال�سركات 

وت�سديد  الن�س  ح�سب  وقرابته 

لهم  يكفل  مبا  ال�سرتاكات  تلك 

حال  يف  الكرمي  العي�س  �سبل 

ال�سيخوخة«.

مع  متاًما  »اتفق  وتابعت: 

مع  بالتوافق  به  وجاءت  اللجنة 

ب�سوابط  يتعلق  فيما  احلكومه 

التي  الن�س  وتطبيق  ممار�سة 

العالقة  �سحة  يف  تنح�سر 

ومقدار  عمل  كعالقة  التعاقدية 

عليه  للتاأمني  اخلا�سع  الأجر 

بها  تزود  ببيانات  يتعلق  وفيما 

الهيئة ك�سابط لتلك الأمور«.

اإطمئنانها  اأبدت  كما 

للم�سروع معلّلة راأيها باأن الباب 

املرتبطة  العقوبات  من   13

بقانون الهيئة يغطي حال وجود 

خمالفات الن�س كونه جاء بن�س 

عام دون للمخالفات دون احلاجة 

اىل اي تعديل ت�سريعي عليه كما 

غري  بيانات  اأي  تقدمي  حال  يف 

ا فعالً خمالًفا  اأي�سً �سحيحة تعد 

بحث  يعني  وهذا  عليه،  يعاقب 

التزام و�سحة هذا اجلانب وعدم 

خمالفتها لهذا البند.

من�سور  الع�سو  واأكد 

امل�سروع  اأهمية  على  �سرحان 

للحاجه  عليه  املوافقة  و�سرورة 

غطاًء  يوفر  كونه  له  امللحة 

تاأمينًيا لأ�سر اأرباب الأعمال، كما 

مبيًنا  كرمية،  حياة  لهم  يوفر 

»عني  مقولة:  يعزز  حرمانهم  اأن 

وتخلي  البعيد  ت�سقي  عذاري 

بالدين  م�ست�سهًدا  القريب«، 

على  دائًما  يحث  الذي  الإ�سالمي 

ب�سكل  تكون  والرعاية  العناية 

اأويل اإىل الأقرباء بقوله الأقربون 

على  وموؤكًدا  باملعروف،  اأوىل 

ما هي  امل�سروع  املوافقة على  اأن 

الدينية  القيمة  لهذه  تعزيز  اإل 

ال�سمحاء.

عبدالرحمن  الع�سو  اأكد  كما 

جم�سري تاأييده التام اإىل امل�سروع 

الغطاء  ملد  يهدف  والذي  بقانون 

اأ�سحاب  اأُ�سر  لأفراد  التاأميني 

الأعمال يف حال عدم متّكنهم من 

كما  اأخرى  وظائف  يف  اللتحاق 

املزايا  نيل  يف  التاأخري  يجنبهم 

التقاعدية عن طريق اإ�سراكهم يف 

اأحد اأنظمة التاأمني الجتماعي.

من�سور �سرحان دالل الزايد

اقرتاح م�صتعجل على جل�صة الغد:

وقف اإجراءات ف�صل 11 طياًرا بحرينًيا يف طريان اخلليج

فاطمة �سلمان: 

ب�سفة  برغبة  باقرتاح  النواب  من  عدد  تقّدم 

الالزمة  الإجراءات  باتخاذ  احلكومة  يطالب  ال�ستعجال 

لوقف عملية ف�سل لـ11 طّيار بحريني من �سركة طريان 

»الأيام« على  الذي ح�سلت  املقرتح  اخلليج. ووّقع على 

النائب  �سلمان  عبدالنبي  النواب:  من  كل  منه  ن�سخٍة 

زينب  ها�سم،  فالح  �سيد  النواب،  جمل�س  لرئي�س  الول 

عبدالأمري، خالد بوعنق، وابراهيم النفيعي.

قرارات  اأن  الإي�ساحية  املذكرة  يف  النواب  واعترب 

�سركة وطنية، ويجب  قبل  من  تع�سفّية  الطّيارين  ف�سل 

اأن يتم الرتاجع عنها.

واأ�سار النواب اىل ان ال�سركة قامت بف�سل الطّيارين 

املف�سولني  اإعطاء  وبدون  جدي  حتقيق  اأي  اجراء  دون 

النقابة من ح�سور  او متكني  اأنف�سهم  الدفاع عن  فر�سة 

ما  وهو  القانون،  عليه  ين�س  ما  وفق  الجتماعات  هذه 

يف  العمل  و�سيا�سات  ال�سلة  ذات  للقوانني  خمالفة  يعد 

ال�سركة ذاتها.

واملمار�سات  الإجراءات  هذه  اأن  الأع�ساء  واأو�سح 

من  العديد  خروج  اإىل  اأدت  الأخرية  الفرتة  يف  املتبعة 

ا  الكفاءات البحرينية من ال�سركة له من النعكا�سات اأي�سً

طيارين  من  الطريان  اأطقم  خا�سة  العاملني  بقية  على 

وطيارين م�ساعدين وم�سيفني الذين يتحملون م�سوؤولية 

ال�سعور  اىل  الكفاءات  تلك  بحاجة  منوهني  كبرية، 

العقاب  �سيف  وت�سليط  التهديد  ولي�س  بالطمئنان 

عبدالنبي �سلمانوالف�سل على رقابهم وهم امل�سوؤوون عن �سالمة الركاب.

جميلة �سلمانعلي العرادي جهاد الفا�سلحممد علي ح�سن

جانب من جل�سة ال�سورى اأم�س

تخ�صي�ص 30 % من ال�صواحل للعامة.. خلف:

قانون ال�صواحل متحقق على اأر�ص الواقع

ع�سام خلف

و�سوؤون  الأ�سغال  وزير  خلف  ع�سام  اأكد 

احلكومة  اأن  العمراين  والتخطيط  البلديات 

 %30 بتخ�سي�س  احلق  لها  القانون  وبحكم 

البحرية للم�ساريع ال�ستثمارية  الواجهات  من 

اأمر  على  املتحقق  الأمر  وهو  عامة،  ك�سواحل 

الواقع والذي يعمل به حاليا يف اغلب امل�ساريع.

كما اأ�سار اإىل اأن كلمة »تخ�سي�س« الواردة 

يف امل�سروع بقانون لترد يف الأمالك اأو الأرا�سي 

اخلا�سة واإمنا على الأرا�سي احلكومية اململوكة 

للحكومة فقط، موؤكًدا اأن اأي اأر�س خا�سة ترى 

احلكومة �سرورة تخ�سي�سها مل�سروع حكومي 

ال�ستمالك  لقرار  احلكومة  فيه  تعود  اأن  يجب 

الت�سرف يف تلك  والتعوي�س اول ثم بامكانها 

�سواء  تريد  م�سروع  لأي  وتخ�سي�سها  الر�س 

كان �ساحال او مم�سى او مدر�سة او غريها من 

امل�ساريع للمنفعة العامة او اي غر�س حكومي 

اآخر.

املخطط  »اإن  مداخلة:  يف  خلف  وتابع 

على  ين�س  البحرين  ململكة  ال�سرتاتيجي 

تخ�سي�س 50% من الواجهات البحرية للعامة 

وهو ما تقوم به احلكومه والأمر متحقق على 

احلكومية  امل�ساريع  جميع  يف  الواقع  اأر�س 

ومنها  البحرية  الواجهات  على  املطلة  خا�سة 

�ساحل  من  الوىل  واملرحلة  الب�سيتني  �ساحل 

من  وغريها  �سرتة  ومم�سى  وتوبلي  املعامري 

املمتدة  البحرية  الواجهة  كم�سروع  امل�ساريع 

ب�ساحل  املنامة، واملمتدة من اجلفري مروًرا  يف 

وانتهاء  للمنامة  البحرية  الواجهة  اإىل  الفاحت 

بجزيرة الريف، كما تعكف الوزارة حالًيا على 

تنفيذ هذا امل�سروع على مراحل«.

امل�ساريع  اإىل  بالن�سبة  اأنه  الوزير  واأكد 

اخلا�سة املطلة على البحر فمن خلل الدرا�سات 

يف  املمثلة  الوزارة  وم�سوؤولية  ال�سرتاتيجية 

اأي م�سروع  اأن  توؤكد  العمراين  التخطيط  هيئة 

مطلٍّ على البحر وذي طبيعة خا�سة له �سروط 

خا�سة من بينها ا�سرتاطات البناء اأن يكون له 

ما  اقتطاع  للدولة  ي�سمح  واأن  بحرية  اإطاللة 

ي�سل اإىل 30% من امل�ساحة الإجمالية لالأر�س 

للمنفعة العامة ووفق قانون التق�سيم والكثري 

من امل�ستثمرين يقومون بتطبيقها.

مقرتح برملاين: فح�ص جيني

 لقريبـــات امل�صابـــات ب�صرطان الثـــدي 

حمرر ال�سوؤون الربملانية:

عبدالرحيم  مع�سومة  النائب  تقّدمت 

مبقرتح برغبة باإجراء الفح�س اجليني لقريبات 

امل�سابات ب�سرطان الثدي.

بالتزامن  ياأتي  القرتاح  باأن  واأو�سحت 

التوعية  ب�سهر  البحرين  مملكة  احتفال  مع  مع 

على  املحافظة  بهدف  وذلك  الثدي،  ب�سرطان 

اململكة،  اأر�س  واملقيمات على  املواطنات  �سحة 

بها  تقوم  التي  املبادرات  اإجناح  يف  وامل�ساهمة 

املهم  اجلانب  هذا  يف  م�سكورة  ال�سحة  وزارة 

اأجل  املبكرة من  اكت�ساف احلالت  اإىل  والهادف 

العالج والذي بح�سب الح�ساءات ال�سادرة فاإن 

ن�سبة ال�سفاء ت�سل اإىل اأكرث من 95% يف حالت 

الك�سف املبكر عن هذه احلالت.

مهًما  اأمًرا  تعترب  التوعية  باأن  واأ�سافت 

على  �ستعمل  اجلهود  ت�سافر  واأن  للغاية، 

ن�سر طرق  واأن  العامة،  ال�سحة  على  املحافظة 

عامالً  ُتعد  الدورية  والفحو�سات  التوعية 

م�ساعًدا لحتواء اأي حالت قد تكون يف بداياتها 

واأن  املتوافرة،  بالطرق  معاجلتها  املمكن  ومن 

التاأخر يف عملية الك�سف لهذا املر�س من املمكن 

اأن ينتج عنه اأخطار حقيقية للم�سابات.

مع�سومة عبدالرحيم
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حمطات عربية 

ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم

�شفحاته  ان�شع  يف  يخلد  التاريخ 

تاأثريا عظيما  اأثرت  لهم ب�شمات  عظماء 

يف احلياة اليومية يف حياة الب�شر. نقف 

اليوم مع احد ابرز من �شنعوا التاريخ 

بن  حممد  ال�شيخ  انه  ككل  العامل  يف 

را�شد اآل مكتوم والذي ولد عام 1949 

بن  �شعيد  ال�شيخ  جده  بيت  يف  ون�شاأ 

ال�شندغة  منطقة  يف  مكتوم  اآل  مكتوم 

واأبناء  اخوته  كانوا  رفاقه  دبي.  بر  يف 

جتار  من  دبي  عائالت  واأبناء  عمومته 

واأبناء القبائل. كان ي�شحب جده ال�شيخ 

مدر�شته  ليكون  جمال�شه  يف  �شعيد 

الأوىل يف احلكم. تدرب منذ طفولته على 

والرماية  والفرو�شية  بال�شقور  ال�شيد 

وال�شباحة.

درا�شته

عام  ويف  عمره  من  ال�شابعة  يف 

لتعلم  الأحمدية  املدر�شة  دخل   1955

والإجنليزية  العربية  اللغتني  قواعد 

ثم  والريا�شيات،  والتاريخ  واجلغرافيا 

اإىل  عمره  من  العا�شرة  يف  وهو  انتقل 

مدر�شة ال�شعب ثم ثانوية دبي.

ال�شيخ  والده  توىل  جده  وفاة  عند 

اآل مكتوم احلكم يف 9  �شعيد  بن  را�شد 

�شبتمرب 1958 يف اإمارة دبي، وا�شتمر 

دائما  لأبيه  ال�شيخ حممد يف م�شاحبته 

القيادة.  اأ�ش�س  لتعلم  مع جده  كان  كما 

حممد  ال�شيخ  اأنهى  نف�شه  الوقت  ويف 

يف  ليتخرج  بتفوق،  الثانوية  درا�شته 

نهاية العام الدرا�شي 1964/ 1965.

ع�شكريته

الثالث  ولده  يف  را�شد  ال�شيخ  راأى 

ف�شجعه  القيادة  اأ�ش�س  ت�شكل  �شفات 

واأناط  الع�شكرية  بالجتاه نحو احلياة 

به م�شوؤولية الأمن يف اإمارة دبي. وكان 

قبل  ولكن  ع�شكرية.  كلية  دخول  عليه 

كان  الع�شكرية،  بالكليات  اللتحاق 

ف�شافر  الإجنليزية  لغته  �شقل  عليه 

برفقة ابن عمه ال�شيخ حممد بن خليفة 

اآل مكتوم، يف اأغ�شط�س من عام 1966 

اإىل لندن، ليلتحق مبدر�شة »بل« للغات 

يف كامربيدج. التحق بعدها بكلية مونز 

اآلدر�شوت،  يف  الربيطانية  الع�شكرية 

فيها  الع�شكري  تدريبه  اأنهى  حيث 

و�شقل مواهبه القيادية. 

ويف  بريطانيا  من  عودته  وبعد 

را�شد  ال�شيخ  اأ�شدر  ال�شتينات  اأواخر 

حممد  ال�شيخ  ابنه  به  يعني  مر�شوما 

العام  والأمن  لل�شرطة  رئي�شا  را�شد  بن 

مر�شوما  اأ�شدر  بدبي، ويف عام 1971 

اآخر لي�شكل ال�شيخ حممد قوة دفاع دبي 

القوات  يف   1975 عام  اندجمت  والتي 

اأ�شبح  وقد  الإمارات،  لدولة  امل�شلحة 

وزير الدفاع يف الدولة الحتادية الفتية.

ولًيا لعهد دبي

اآل  را�شد  بن  مكتوم  ال�شيخ  اأ�شدر 

حممد،  لل�شيخ  الأكرب  ال�شقيق  مكتوم 

من  مار�س   4 يف  دبي،  حاكم  ب�شفته 

حممد  ال�شيخ  تعيني  قرار   ،1995 عام 

بن را�شد اآل مكتوم وليا للعهد يف اإمارة 

اآل مكتوم نائبا  دبي، وحمدان بن را�شد 

حلاكم اإمارة دبي.

هذه  يف  حممد  ال�شيخ  وعلق 

كنت  اإذا  فيما  اأعرف  ل  قائاًل:  املنا�شبة، 

اإنني  اأعرفه  ما  لكن  ل،  ام  جيًدا  قائًدا 

روؤية  وعندي  قيادي،  مركز  يف  الآن 

 20 اإىل  قدما  متتد  للم�شتقبل،  وا�شحة 

الروؤية  هذه  اكت�شبت  لقد  عاًما.   30 اأو 

ال�شيخ را�شد بن  من والدي، املغفور له 

بحق يف  يعترب  الذي  مكتوم،  اآل  �شعيد 

امل�شاريع،  اأطلق  لقد  لدبي.  الوالد  مقام 

ي�شتيقظ  كان  �شخ�شًيا،  عليها  ووقف 

لي�شرف  امل�شاريع  مواقع  قا�شًدا  باكًرا، 

اأ�شري على خطاه،  وانا  �شخ�شًيا،  عليها 

اأذهب  �شيء،  كل  على  اطالع  على  اأبقى 

اأتخذ  الوجوه،  اقراأ  واأراقب،  للمواقع 

القرارات املنا�شبة، انطلق بخطى �شريعة 

لتطبيق هذه القرارات بحما�س وعزمية 

عاليني.

اإجنازاته يف والية العهد

دبي  يف  احلديثة  امل�شاريع  معظم 

ولية  حممد  ال�شيخ  تويل  مع  بداأت 

حتظى  وكانت  دبي،  اإمارة  يف  العهد 

اأن  خ�شو�شا  اإخوانه،  ودعم  مبوافقة 

ب�شورة  ت�شهم  كانت  امل�شاريع  هذه 

�شريعة يف ر�شم �شورة م�شرقة جديدة 

هذه  مثل  اإىل  كانت حتتاج  والتي  لدبي 

امل�شاريع لن�شوب النفط فيها والذي ما 

عاد ي�شكل اأكرث من 20% من دخلها يف 

ذلك الوقت.

ت�شويق دبي

اأن  امل�شاريع  هذه  لنجاح  بد  ل  كان 

يحقق ال�شيخ حممد ثالثة عنا�شر مهمة، 

حتقيق  ثانيها:  دبي،  ت�شويق  اأولها: 

ما  تنفيذ  على  قدرتها  يف  م�شداقيتها 

تعد به، ثالثها: اأن جميع ما تقدمه دبي 

يجري يف مناخ اآمن ومكتوب له النجاح، 

عند  اأنه  ت�شويقها  يف  اأ�شاليبه  واأف�شل 

اإعالنه عن م�شروع جديد يوؤكد اأن املزيد 

ما زال قادًما وفعالً وخالل فرتة ق�شرية 

يعلن عن اجلديد.

نا�شر حممد مني

�ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم

اأرهقني ال�شلم ب�شبب اإعاقتي

مت  ولكن  اإ�شكاين  طلب  لدي  بحريني  مواطن  اأنا 

عالوة  لقطع  اإ�شافة  الإ�شكان  وزارة  قبل  من  اإلغاوؤه 

زوجتي  اإن  قالوا  لهم  مراجعتنا  وعند  ال�شكن،  بدل 

متلك عقاًرا! وهذا غري �شحيح فهي ل متلك اأي عقار، 

كيف ذلك واأنا ا�شكن يف �شقة �شغرية ببيت والدي يف 

الطابق الثالث »ال�شطح« وقبل عامني اأ�شابتني اإعاقة 

ال�شلم  ب�شبب  ل�شقتي  ب�شهولة  الركوب  اأ�شتطيع  ول 

املتعب. 

واأنا من هذا املنرب اأنا�شد املعنيني بوزارة الإ�شكان 

امل�شتحقني  من  اأننا  يقني  على  فاأنا  اأمري،  يف  النظر 

بدل  رجعي  باأثر  ال�شكن  بدل  عالوة  اأي�شا  ون�شتحق 

من الأعوام التي حرمنا منها.

البيانات لدى املحرر

عالجي غري متوافر ومر�شي

 ت�شبب يل مب�شاكل بجهة عملي

اأنا مواطن بحريني بداأت اأ�شعر اأن الإح�شا�س بداأ 

للتوجه  ا�شطرين  ما  ج�شدي،  من  اأجزاء  يف  ينعدم 

مل�شت�شفى امللك حمد وعمل فحو�شات، وبالفعل مت اأخذ 

خزعة من الظهر، وات�شح اأين م�شاب مبر�س الت�شلب 

اللوحي، ومنها بداأت تنتابني حالت من الت�شنج بني 

فرتة اأخرى، ومنها ت�شلب اليد وعدم التزان واآخرها 

ت�شلب يف الع�شب ال�شابع املرتبط بالوجه و�شبب يل 

ال�شبابية يف العني وعدم القدرة على م�شغ الطعام، 

ومت حتويلي مل�شت�شفى ال�شلمانية ب�شبب توافر العالج 

املخت�س واختيار  الطبيب  املتابعة لدى  هناك، وبعد 

 Rituximab الدواء  توافر  عدم  تبنينّ  العالج  خطة 

اإىل  يحتاج  واأنه  الطبي،  ال�شلمانية  م�شت�شفى  لدى 

لأخذ  الو�شع  ي�شطرين  ما  توفريه،  يتم  حتى  وقت 

واأخربوين  والآخر،  احلني  بني  الكورتيزون  جرعات 

الكورتيزون،  اأخذ  عن  التوقف  علي  اأنه  موؤخًرا 

العلم  مع  الدواء،  انتظار  وعلينّ  يحتمل  ل  فج�شمي 

ت�شببت يل  للغاية  �شعبة  �شحية  بظروف  اأمر  اأنني 

مب�شاكل مبكان عملي.

البيانات لدى املحرر

عاطل عن العمل وممنوع من ال�شفر
العمر 57  اأبلغ من  العمل  اأنا مواطن بحريني عاطل عن 

 2015 العام  منذ  ال�شفر  من  مبنعي  علي  احلكم  مت  عاما، 

رقم  التنفيذ  ملف  مبوجب  التنفيذ  حمكمة  قا�شي  قبل  من 

بوزارة  النفقة  �شندوق  اإن  اإذ   ،04 /2009 /07167 /7

 100 مبلغ  لطليقتي  يدفع  كان  الإ�شالمية  وال�شوؤون  العدل 

دينار �شهريا لعدة �شنني، بعد ذلك توقف ال�شندوق عن الدفع 

اأدفع املبلغ كامال ل�شندوق النفقة ح�شب  اأن  لها، وطلب مني 

قانون ال�شندوق الذي يقدر مببلغ 6240 دينارا، وحاليا اأدفع 

�شهريا مبلغ 20 دينارا فقط، اإذ اإين اأح�شل على م�شاعدة �شهرية 

قدرها 30 دينارا من موؤ�ش�شة خريية، علما باأن لطليقتي مبلغا 

اآخر كنفقة �شرعية مل اأدفع لها ول اإىل بناتي لعدم ا�شتطاعتي 

فكيف  طويلة،  �شنوات  منذ  بناتي  اأَر  مل  ذلك  وب�شبب  ماديا، 

اأدفع املبلغ املطالب به ل�شندوق النفقة واأنا عاطل عن العمل، 

البالد،  من  هروبه  يخ�شى  ملن  يكون  ال�شفر  من  املنع  اأن  كما 

فاأنا ل�شت من هوؤلء وغالبا ما يكون الأجنبي من يفكر يف ذلك 

وظرويف املادية جدا �شعبة ل يعلمها اإل اهلل، واإين اأطلب من 

اأو ال�شركات  اأ�شحاب الأيادي البي�شاء من البنوك  اهلل ثم من 

والأفراد وغريهم يف مملكتنا الغالية مد يد العون وامل�شاعدة 

لدفع املبلغ مبا�شرة ل�شندوق النفقة بوزارة العدل وال�شوؤون 

اأعاله.  واإين  املذكور  امللف  الإ�شالمية والأوقاف مبوجب رقم 

كذلك حمتاج اإىل م�شاعدة �شهرية تعينني كم�شاريف معي�شية، 

فوزارة العمل وال�شوؤون الجتماعية ت�شرتط بلوغي من العمر 

60 عاما، راجيا ومنا�شدا �شيدي �شاحب ال�شمو امللكي الأمري 

�شلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س الوزراء، حفظه اهلل 

ورعاه، بتوجيه كرمي للجهة املخت�شة بتلك الوزارة ل�شتثنائي 

من هذا ال�شرط لأعي�س بقية عمري بكرامة.

البيانات لدى املحرر

نعاين من عدم وجود البنية التحتية يف توبلي.. والبنوك تالحقنا 

نحن امل�شتثمرون البحرينيون يف جممع 711 طريق 

وذلك  طائلة،  مبالغ  ا�شتثمرنا  توبلي  مبنطقة   1101

البنوك  من  بقرو�س  جتارية  مباٍن  ببناء  القيام  لأجل 

لبناء معار�س ودكاكني و�شقق. وقد دفعنا جميًعا ر�شوم 

الكهرباء  تو�شيل  مت  هلل  واحلمد  املقررة،  التحتية  البنية 

للمباين، ولكن مع الأ�شف ال�شديد ما زالت املباين خالية 

وال�شبب  اأ�شباب،  لعدة  يعود  وذلك  م�شتاأجرين،  ودون 

الرئي�س يعود اإىل ال�شارع 1101 غري املعبد ول توجد به 

اإنارة فالطريق، يطرد امل�شتاأجرين وامل�شتثمرين.

وتظلمنا  معاناتنا  نرفع  اأن  نود  الر�شالة  هذه  ويف 

للجهات املعنية بعدم اإمكانية التاأجري و�شغوط القرو�س 

مهدد  وبع�شنا  البنوك  من  اأرهقتنا  فقد  علينا،  املرتاكمة 

امل�شتاأجرين،  على  ح�شولنا  عدم  ب�شبب  العقار  ب�شحب 

والتي من اأهم اأ�شبابها:

ت�شرر  اإىل  يوؤدي  ما  الطريق،  وعورة  �شعوبة   .1

ال�شيارات وعدم رغبة امل�شتثمرين بال�شتئجار يف منطقة 

الرياح  �شدة  مع  الغبار  ت�شبب كرثة  والتي  معبدة،  غري 

قرب البحر. 

ي�شرنا  ما  جماٍر،  اهلل-  -اأجلنّكم  وجود  عدم   .2

با�شتخدام ال�شهاريج ل�شخ مياه املجاري ب�شورة دورية، 

وهي عملية متعبة ومكلفة.

الطاقة  �شعف  عن  الناجم  البيئي  التلوث   .3

والروائح  ال�شحي  لل�شرف  توبلي  ملحطة  ال�شتيعابية 

الكريهة املنبثة من �شخ مياه ال�شرف ال�شحي يف البحر 

دون معاجلة.

ب�شبب  ال�شيانة  كرثة  من  امل�شتثمرين  معاناة   .4

ب�شبب  واخلارجية  الداخلية  التكيف  وحدات  ت�شرر 

الغازات ال�شارة املنبثقة من �شخ مياه ال�شرف ال�شحي 

امل�شتعملة يف  املواد  بتاآكل  تت�شبب  والتي  املعاجلة،  غري 

الهواء ب�شورة خا�شة،  الأجهزة ب�شورة عامة ومكيفات 

وهذا �شرر ج�شيم ودوري علينا.

اإنارة يف املنطقة، وذلك لعدم اكتمال  5. عدم وجود 

اأعمال البنية التحتية كاملجاري والر�شف النهائي لل�شارع 

املذكور اأعاله.

باإر�شال  املنطقة  يف  امل�شتثمرين  باقي  مع  قمنا  لقد   

والبلديات  الأ�شغال  لوزارة  اخلطابات  من  العديد 

عن  والت�شالت  بالزيارات  وقمنا  العمراين،  والتخطيط 

نف�س املو�شوع يف الأعوام املا�شية، ولكن مع الأ�شف ما 

زال ال�شارع  غري مر�شوف حلد اليوم، مع العلم اأن املنطقة 

معمرة اأو حتت الت�شييد بن�شبة كبرية تفوق %95.

ونحن على يقني باأنه مبجرد ر�شف واإنارة ال�شارع 

و�شوف  التجارية،  املباين  ا  خ�شو�شً املنطقة،  �شتزدهر 

تخدم  املنطقة من حمال  ل�شكنة  الرئي�شة  اخلدمات  توفر 

املنطقة.

وزارتكم  قامت  ال�شهر  هذا  من  الأخرية  الآونة  ويف 

موؤقتة،  ب�شورة  اأعاله  املذكور  ال�شارع  بر�شف  املوقرة 

با�شتعمال )نخالة - بقايا الإ�شفلت التالف(، وذلك لعدم 

البدء بعمل املجاري، ما ينذر باأن هناك تاأخرًيا قادًما يف 

عملية اإن�شاء البنية التحتية للمنطقة من جماري ال�شرف 

ال�شحي وال�شوارع والإنارة، وهي اأمور اأ�شا�شية قد دفعنا 

اأجورها مبوجب ر�شوم خدمة البنية التحتية يف اإجازات 

البناء.

ويف اخلتام، نحن مت�شررون مادًيا جًدا، و�شبب لنا 

الك�شب  يف  خ�شارة  التحتية  البنية  خدمات  توافر  عدم 

وطائلة القرو�س التي اأرهقتنا واأثقلتنا ب�شبب عدم رغبة 

اخلدمات  بها  توجد  ل  منطقة  يف  بالتاأجري  امل�شتاأجرين 

الأ�شا�شية من البنية التحتية.

دون  �شنوات  عليها  مرت  امل�شكلة  هذه  باخلتام، 

باأنها  املوقرة  بالوزارة  وثقة  اأمل  على  ونحن  نتيجة، 

الوعود  على  ح�شولنا  رغم  م�شكلتنا،  حتتوي  �شوف 

العديدة باإنهاء م�شكلتنا لكن دون نتيجة لالأ�شف ال�شديد، 

اإذ مرت �شنوات عليها، واليوم نخاف من خ�شارة عقاراتنا 

ب�شبب طائلة القرو�س من هذه امل�شكلة. 

جمموعة من امل�شتثمرين املت�شررين

عنهم/ جا�شم حممد املو�شوي 

13 عاًما واأنا اأنتظر ح�شول ابنتي على اجلن�شية
ال�شمو  �شاحب  اأنا�شد  بحريني  مواطن  اأنا 

ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �شلمان  الأمري  امللكي 

من  للتخفيف  الوزراء  جمل�س  رئي�س  العهد 

معاناتي التي ا�شتمرت 13 �شنة، فقد تزوجت 

الفلبينية  اجلن�شية  حتمل  اأجنبية  امراأة  من 

الفلبني وعا�شت هناك  ُولدت يف  بفتاة  وُرزقت 

اأعدتها للعي�س معي  ثماين �شنوات. وبعد ذلك 

يف البحرين منذ ذلك احلني اإىل اأن و�شل عمرها 

الآن اإىل واحد وع�شرين عاًما.

ومنذ اأكرث من ثالثة ع�شر عاًما واأنا اأحاول 

جميع  اأن  اإل  لها،  بحريني  �شفر  جواز  اإ�شدار 

حماولتي باءت بالف�شل ول اأعلم الأ�شباب، مع 

اجلهات  لدى  املطلوبة  بالوثائق  تقدمت  اأنني 

الآن  وهي  جدوى،  دون  املحكمة  من  املعنية 

بحقوقها،  تتمتع  اأن  دون  ولكن  معي  تعي�س 

ح�شب  والدهم  جن�شية  يتبعون  الأولد  اإن  اإذ 

ابنتي  حال  اأن  اإل  البحريني،  اجلن�شية  قانون 

خمتلف، ول اأعرف ال�شبب!!

القانونية ومل  ال�ُشبل  وقد ا�شتنفذت جميع 

الأزمات  ابنتي  وتعي�س  اأريد،  ما  على  اأح�شل 

البحريني  اجلن�شية  قانون  اأن  مع  املتتالية، 

يتيح لبنتي حق احل�شول على اجلن�شية تبًعا 

جلن�شية والدها، ول اأدري ملاذا ُت�شتثنى ابنتي 

من ذلك؟!

اآمل من �شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلمان 

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

الوزراء النظر يف اأمري واإنهاء معاناتي وابنتي، 

وهو �شاحب القلب العطوف ال�شاعي دائًما حللنّ 

م�شكالت املواطنني وتذليل العقبات اأمامهم.

البيانات لدى املحرر

باإ�شراف: ح�شني املرزوق



تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

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

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

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

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

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744

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

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

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

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

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

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

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

ت�شدر عن م�ؤ�ش�شة »الأيام« للن�شر.

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

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

الإدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاك�ص: 17617111

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

ال�شرتاكات: هاتف: 17617722 - فاك�ص: 17617744
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البحرين ما�ضية يف براجمها احلقوقية النوعية والتي 

حتظى باإ�ضادات دولية وا�ضعة على �ضعيد قانون العقوبات 

البديلة وال�ضجون املفتوحة والعدالة الإ�ضلحية للأطفال 

يف  منوذًجا  باتت  والتي  املتطورة  القوانني  من  وغريها 

ال�ضرق الأو�ضط.. ول عزاء للماأزومني واأ�ضحاب امل�ضاريع 

التخريبية.

يف  ال�ضّحيني  العاملني  وتفاين  �ضجاعة  بف�ضل 

اخلطوط الأمامية، حقق العامل تقدًما كبريًا يف مكافحة 

�ضلل الأطفال.. ويف اليوم العاملي ل�ضلل الأطفال وبالتعاون 

بناء  يف  امل�ضاهمة  على  تاأكيدنا  جنّدد  العامليني،  �ضركائنا  مع 

عامل خاٍل من �ضلل الأطفال واأكرث اأماًنا و�ضحة.
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الأمن  جمل�ص  بع�ش�ية  يف�ز  لبنان   -  1952

الدويل.

ال�شعبية  ال�شني  ت�شم  املتحدة  الأمم   -  1971  

وتطرد  الدويل  الأمن  جمل�ص  يف  دائًما  ع�شً�ا  لت�شبح 

تاي�ان.

 1973 - نيجرييا تقطع عالقتها الدبل�ما�شية مع 

التي  ع�شرة  الثامنة  الأفريقية  الدولة  لت�شبح  اإ�شرائيل 

تقطع عالقاتها معها بعد حرب اأكت�بر.

لروؤ�شاء  التا�شعة  القمة  اأعمال  بداية   -  1976  

الدول العربية بالقاهرة.

 1998 - اإطالق مياه نهر النيل عرب ترعة ال�شالم 

يف اإطار م�شروع تنمية �شيناء.

يعلن  كا�شرتو  فيدل  الك�بي  الرئي�ص   -  2004  

 8 من  ابتداًء  الأمريكي  بالدولر  تعامل  اأي  �شينهي  اإنه 

ن�فمرب.

مدينة  مايكرو�ش�فت حتتفل يف  �شركة   -  2012 

ني�ي�رك بال�ليات املتحدة مبنا�شبة الإطالق الر�شمي 

لنظام الت�شغيل ويندوز 8 اجلديد.

ن�ضرت ملكة جمال بريطانيا »رحيمة موتاميا« عدد من ال�ضور عرب ح�ضابها الر�ضمي على ان�ضتجرام، خلل ا�ضتعدادها خلو�ض 

امل�ضابقة الأكرب على م�ضتوى العامل، املقرر اإقامتها يف جزيرة بورتوريكو. كانت رحيمة موتاميا، البالغة من العمر 25 عاًما، قد 

توجت ملكة جمال اإجنلرتا يف اأغ�ضط�ض املا�ضي، يف حفل رائع يف كوفنرتي و�ضتمثل اإجنلرتا الآن يف م�ضابقة ملكة جمال العامل 

ال�ضبعني يف بورتوريكو، وفًقا لتقرير من�ضور على موقع ديلي ميل.

لأول مرة.. ملكة جمال �سابقة لأمريكا

 تعر�ض تاجها للبيع يف مزاد علني

بيع  من خالل  التاريخ  ديرب�ر  فان  مارلني  ت�شنع 

تاج ملكة جمال اأمريكا يف املزاد العلني لأول مرة، قبل 

املعلمني  م�شاعدة  اأجل  من  للم�شابقة  املئ�ية  الذكرى 

املت�شررين مالياً من ال�باء.

�شنة،   84 العمر  من  البالغة  ديرب�ر  فان  وقالت 

»اأغلى  اأحد  ه�  تاجها  اإن  ب��شت،  وا�شنطن  ل�شحيفة 

ممتلكاتها«، فمن املعروف اأن تاج ملكة جمال اأمريكا ه� 

ال�شيء الأكرث خ�ش��شية الذي متتلكه اأي فائزة باللقب.

عام 1958  الفائزة مب�شابقة  ت�شع  اأن  املقرر  ومن 

و�ش�ارها  �ش�اروف�شكي  بالكري�شتال  املغطى  تاجها 

األف   20 قدره  افتتاح  ب�شعر  العلني  املزاد  يف  املطابق 

دولر.

الهدايا  عائدات  ل�شتخدام  ديرب�ر  فان  وتخطط 

التذكارية التي كانت تن�ي يف البداية نقلها اإىل ابنتها، 

مل�شاعدة املعلمني املحرومني يف دنفر، ك�ل�رادو.

قال   ،insider م�قع  على  من�ش�ر  لتقرير  ووفًقا 

وه�   Schoppy›s ُيدعى  جري�شي  ني�  من  �شائغ 

امل�ش�ؤول عن ت�شميم كل تيجان ملكة جمال اأمريكا منذ 

بداية تاريخ امل�شابقة، اإن التاج يفتقد اإىل اأربع بل�رات 

�شغرية، اأما ال�ش�ار فه� القطعة ال�حيدة من جم�هرات 

Miss America من ن�عها.

�سقوط اأخطر تاجر خمدرات بعد »اإ�سكوبار« يف قب�سة ال�سرطة

ع�شابة  اأكرب  زعيم  وه�  »اأوت�نيل«،  على  القب�ص  الك�ل�مبية  ال�شلطات  األقت 

اإجرامية يف ك�ل�مبيا واأبرز مهّربي املخدرات املطل�بني للعدالة.

وجاء القب�ص على دايرو اأنط�ني� اأو�ش�غا، املعروف با�شم »اأوت�نيل« يف عملية 

اإيفان دوكيه بها يف ر�شالة  اأ�شاد بها رئي�ص ك�ل�مبيا  م�شرتكة لل�شرطة واجلي�ص، 

بثها التلفزي�ن الر�شمي، و�شّبه عملية القب�ص عليه بالقب�ص على اأخطر زعيم لتهريب 

املخدرات يف العامل بابل� اإ�شك�بار قبل نح� 30 عاًما.

ملن  دولر  ماليني   5 قدرها  مكافاأة  و�شعت  الأمريكية  املتحدة  ال�ليات  وكانت 

اإىل 800  الك�ل�مبية مبلًغا ي�شل  القب�ص عليه، بينما ر�شدت احلك�مة  ي�شاعد يف 

األف دولر اأمريكي ملن يديل مبعل�مات عن زعيم اأخطر كارتل لتهريب املخدرات يف 

البالد. وكان اأوت�نيل، وه� زعيم »ع�شرية اخلليج« اأو »كالن ديل غ�لف�«، يف خمباأ 

يف الغابة عندما مت القب�ص عليه يف العملية امل�شرتكة بني اجلي�ص وال�شرطة.

وقال رئي�ص ك�ل�مبيا خالل ر�شالته التي بثها التلفزي�ن: »هذه اأكرب �شربة �شد 

تهريب املخدرات يف بالدنا هذا القرن.. هذه ال�شربة ل ميكن مقارنتها اإل ب�شق�ط بابل� 

اإ�شك�بار يف الت�شعينيات«.

الأغنـــــام تغــــزو �ســــوارع العا�سمـــــة الإ�سبانيـــــة
ورنني  بالأغنام  مدريد  �ش�ارع  امتالأت 

الغنم  رعاة  قاد  عندما  الأحد  اأم�ص  اأجرا�شها 

حيث  الإ�شبانية،  العا�شمة  قلب  يف  قطعانهم 

الطرق القدمية امل�ؤدية اإىل املراعي ال�شت�ية.

الطريق  جانبي  على  ال�شكان  وا�شطف 

العام  يف  اأُلغي  الذي  امل�شهد  بع�دة  للرتحيب 

املا�شي ب�شبب جائحة فريو�ص ك�رونا.

تنظيمه  بداأ  الذي  ال�شن�ي  احلدث  وي�شمح 

الغنم با�شتعمال الطرق  يف عام 1994 لرعاة 

اإ�شبانيا اإىل  التقليدية لنقل قطعانهم من �شمال 

اجلن�ب للرعي ال�شت�ي.

مير  الطريق  هذا  كان  قليلة  قرون  وقبل 

بالريف الهادئ لكنه يجعل الأغنام الآن جتتاز 

املدينة املزدحمة.

عاًما(   39( ح�نزالي�ص  جري�شيال  وقالت 

»اإنه رائع. اأنا اآتي كل عام وهذا العام ا�شطحبت 

الأطفال لأول مرة اإنه مده�ص«.

الأجرا�ص  رنني  و�شط  الأغنام  و�شارت 

املعلقة يف رقابها. وارتدى رعاة الغنم املالب�ص 

يعزف�ن  وهم  قطعانهم  وقادوا  التقليدية 

امل��شيقى ال�شعبية ويرق�ش�ن.

�ساب يبيع زوجته وي�سرتي بثمنها هاتًفا ذكًيا!

زوجته  بيع  على  هندي  �شاب  اأقدم 

لرجل  الزواج  من  فقط  واحد  �شهر  بعد 

اآخر، وا�شرتى بثمنها هاتًفا ذكًيا، و�شرف 

الباقي يف الرتفيه عن نف�شه.

ويف التفا�شيل التي اأوردتها �شحيفة 

»اإنديا ني�ز«، اأقدم �شاب هندي عمره 17 

من ولية راج�شتان على بيع زوجته لرجل 

 180000 مقابل  عاًما،   55 عمره  اآخر 

روبية )8980 درهًما تقريًبا(.

وعندما عاد الزوج اإىل قريته وحيًدا، 

�شاأله اأهل الزوجة عنها، فقال اإنها تخلّت 

مل  اأنهم  اإل  اآخر.  رجل  مع  وذهبت  عنه 

ي�شدق�ا روايته وتقّدم�ا ب�شك�ى عاجلة 

ووجد  ا�شتج�به  الذي  ال�شرطة  لق�شم 

�شجل  ومبراجعة  اإفادته.  يف  ثغرات 

مكاملاته الهاتفية، اكت�شف�ا الق�شة، فُقب�ص 

عليه.

ا�شرتداد  ال�شرطة  حاولت  وعندما 

باران  منطقة  من  عاًما«   26« الزوجة 

جن�ب �شرق راج�شتان، واجهت �شع�بة 

املحلي�ن  القروي�ن  رف�ص  حيث  كبرية، 

معهم،  باأخذها  ال�شرطة  لفريق  ال�شماح 

وطالب�ا  ثمنها.  دفع�ا  اأنهم  م�ؤكدين 

با�شرتداد اأم�الهم، اإل اأن الزوج »املراهق« 

كان قد ا�شرتى لنف�شه هاتًفا ذكًيا، و�شرف 

الباقي على الرتفيه وتناول الطعام.

املراهق  الزوج  اأن  بالذكر  اجلدير 

و�شي�اجه  الأحداث،  حمكمة  اأمام  �شيمثل 

دار  يف  �شيقي�شه  بال�شجن  حكًما 

الإ�شالحية.

ال�سحة: 45 حالة 

م�سابة بكورونا ول وفيات

اأعلنت  وزارة ال�شحة اأن الفح��شات 

ي�م 24  عددها 15407 يف  بلغ  التي 

 45 ت�شجيل  اأظهرت   ،2021 اأكت�بر 

حالة   11 منها  جديدة  قائمة  حالة 

ملخالطني  حالة   30 و  وافدة،  لعمالة 

من  قادمة  حالت   4 و  قائمة،  حلالت 

اإ�شافية  تعافت 46 حالة  كما  اخلارج، 

لي�شل العدد الإجمايل للحالت املتعافية 

اإىل 274519.
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18 ألف دينار لشبكة تصريف المياه و5.2 مليون دينار للطرق

 »األشغال«: اكتمال ربط تصريف مياه األمطار 
مع الشبكة الجديدة بـ»اللوزي اإلسكاني« خالل 10 أيام

سماهر سيف اليزل  «

كش��ف المهن��دس أول بإدارة ش��بكات الط��رق والصرف 
الصحي، بوزارة األش��غال وش��ؤون البلديات والتخطيط 
العمراني، عبدالعزيز علي، أن مش��روع الشبكة الجديدة 
الت��ي يت��م إنش��اؤها على ش��ارع زيد بن عمي��رة ضمن 
المشروع الحالي لربط ش��بكة تصريف مياه األمطار في 

مشروع اللوزي اإلسكاني ستنتهي خالل 6 إلى 10 أيام.
وأش��ار إلى أن اإلشكالية الوحيدة، كانت في تأخر وصول 
الخط��وط م��ن الس��عودية، موضح��ًا أن هذا المش��روع 
سيعمل على تخفيف مشكلة تجمع مياه األمطار بمشروع 

اللوزي اإلسكاني. 
ج��اء ذلك خ��الل زيارة ميداني��ة بالدائرة الثانية عش��رة 
ف��ي المحافظة الش��مالية، لالط��الع على اس��تعدادات 
الجهات الخدمية لموسم األمطار القادم، بزيارة 8 مواقع 
بالدائ��رة تعاني من مش��اكل متعلقة بمي��اه األمطار، 
واس��تعراض الحلول المنجزة، والحل��ول اآلنية المؤقتة. 
وأضاف، أن الميزانية الخاصة لمش��روع ش��بكة تصريف 
الصرف الصحي تقدر بنحو 18 ألف دينار، كما تم إنش��اء 
خطوط رئيسة جديدة مؤدية إلى البحيرة لتصريف مياه 
األمطار، بجانب مضخات وخزانات مياه جديدة، من خالل 

تركيب 3 أنابيب لتدفق مياه األمطار في البحيرة. 

من جهت��ه، أك��د المهندس بوزارة األش��غال وش��ؤون 
البلدي��ات والتخطيط العمراني حس��ين علي محمد، أن 
الميزاني��ة الثانية لمش��روع اللوزي بلغ��ت 5.2 ماليين 
دنيار. وبين أن المش��روع يقع في الجنوب الش��رقي من 
ش��ارع زيد بن عميرة السريع وغرب بحيرة اللوزي ويمتد 
جنوب��ًا إلى تقاطع طريق 26، وس��يخدم أهالي ومرتادي 
منطق��ة الل��وزي ودمس��تان وك��رزكان ومدين��ة حم��د 
والمالكية، مش��يرًا إلى أن العمل على هذا المشروع بدأ 
في 28 يونيو العام 2020 ويكتمل نهاية الشهر الجاري.

ويعتبر هذا المش��روع، إضافة مهم��ة للطريق الموازي 
لش��ارع الشيخ حمد من الجهة الغربية والممتد من دوار 

18 حتى بداية هذا المش��روع على تقاطعه مع شارع 26 
بالقرب من دوار 7.

بينما، أك��دت ممثل الدائرة الثانية عش��رة بالمحافظة 
الش��مالية زينب الدرازي، أن مش��روع تطوير اللوزي من 
المش��اريع االس��تراتيجية المهمة لخدمة شريحة كبيرة 
م��ن المواطنين، خصوصًا بعد أن ت��م حل جزء كبير من 
مش��اكل تجمعات مياه األمطار التي كانت تعاني منها 
منطقة اللوزي من خ��الل وضع مضخات دائمة، وتجهيز 
الش��وارع الجديدة بش��بكات تصريف مياه أمطار، وإزالة 
المصارف والس��ابات الس��ابقة ودمجها بخطوط أرضية 

لتوسعة الشوارع وتسهيل حركة القاطنين بالمناطق.

 سوق المزارعين البحرينيين 
يعود بنسخته التاسعة ديسمبر المقبل

يع��ود س��وق المزارعين البحرينيين م��ن جديد في 
نس��خته التاس��عة بحديق��ة البدي��ع النباتي��ة في 
ديسمبر المقبل، بتنظيم من وكالة الزراعة والثروة 
البحري��ة ف��ي وزارة األش��غال وش��ؤون البلدي��ات 
والتخطي��ط العمران��ي، وبالش��راكة م��ع المبادرة 
الوطني��ة لتنمية القط��اع الزراعي، بع��د انقطاعه 

العام الماضي بسبب جائحة كورونا.
ودع��ت الوكال��ة، كاف��ة الش��ركات واألف��راد م��ن 
مزارعي��ن أو عارضي��ن الراغبين في المش��اركة إلى 
التقدم بطلبات رسمية للتسجيل، حيث إن الباب ما 
زال مفتوحًا لتقديم طلباتهم للتسجيل في السوق 
والذي بات يش��كل محطة مهمة ضمن الفعاليات 
الوطنية ف��ي البحرين، وعنصرًا مهمًا لدعم القطاع 
الزراع��ي لم��ا يوف��ره من منص��ة هامة لتس��ويق 

المنتجات الزراعية المحلية.
وأك��د وكي��ل الزراع��ة والث��روة البحري��ة، الدكتور 
نبيل أب��و الفتح، أن س��وق المزارعي��ن البحرينيين 
استطاع أن يكون ضمن قائمة الفعاليات الوطنية 
للبحرين، من خالل قدرته على استقطاب أعداد من 
المواطني��ن والمقيمين ومواطني الدول الش��قيقة 
وزوار المملك��ة، لم��ا يمثل��ه م��ن منص��ة لعرض 

المنتجات الزراعية المحلية.
وأض��اف أن إع��ادة إحي��اء الس��وق من جدي��د بعد 
انقطاع��ه العام الماضي بس��بب جائح��ة كورونا، 
يأت��ي ترجم��ة لتوجه��ات الوكالة بدع��م الجهود 
التس��ويقية للمزارعي��ن البحرينيي��ن، عب��ر توفير 

المواق��ع التي تمكنه��م من تس��ويق منتجاتهم، 
الفتًا إلى أن التع��اون مع المبادرة الوطنية لتنمية 
القطاع الزراعي أثمر عن ضمان اس��تمرارية النجاح 
المشهود الذي تحقق خالل النسخ الماضية للسوق.
وأش��ار أبو الفتح، إلى أن الس��وق أصبح محفزًا على 
التناف��س بي��ن المزارعي��ن الذين يحرص��ون على 
عرض مختل��ف المنتجات الزراعية أمام الزوار، الفتًا 
إلى أن اإلقبال الكبير الذي يش��هده الس��وق سنويًا، 
دفع المزارعين لالس��تفادة م��ن التقنيات الحديثة 
في مجال الزراعة، األمر الذي يتسق مع استراتيجية 
وكال��ة الزراعة والثروة البحرية لتعظيم مس��اهمة 
القط��اع الزراع��ي في تحقيق أمن غذائي مس��تدام 

بمملكة البحرين.
وبي��ن أن الظ��روف االس��تثنائية الت��ي يم��ر به��ا 
العالم بس��بب تفش��ي جائحة كورونا أوجب فرض 
إج��راءات احترازية في الس��وق حرصًا على س��المة 
الجمي��ع، مما جع��ل فرص��ة المش��اركة محصورة 
ف��ي المزارعين والش��ركات وأصحاب المش��اتل مع 
ف��رض العديد من اإلجراءات االحترازية، لذلك على 
الراغبين بالمش��اركة من التقدم بطلب رسمي عبر 
الموقع اإللكتروني. وس��تقتصر النس��خة التاسعة 
من الس��وق فقط، على المح��الت المخصصة لبيع 
المنتج��ات الزراعي��ة المحلية وعدد م��ن المطاعم 

دون األنشطة الترفيهية المصاحبة.

 »الصحة«: 8 شكاوى يوميًا 
في »عاشرة الشمالية« تتعلق بمخالفات مطاعم ومحالت

ياسمينا صالح «

أكد ممث��ل وزارة الصحة حي��در إبراهيم أن ال��وزارة تتلقى 
يوميًا 8 شكاوى من مواطني الدائرة العاشرة في المحافظة 
الش��مالية، تتعلق بمظهر العمال في المح��اّل والمطاعم 
إل��ى جان��ب وجود بعض حاالت التس��مم وتراجع مس��توى 

النظافة عمومًا، حيث تزداد الشكاوى خالل فصل الصيف.
جاء ذلك، خالل جولة قامت بها بلدية المنطقة الش��مالية، 

بحض��ور وزارة الصحة ووزارة الصناعة والتجارة والس��ياحة، 
وبنك اإلس��كان، إلى جانب عضو الدائرة العاشرة بمجلس 
بل��دي الش��مالية محم��د الظاع��ن، لرص��د المخالفات في 

مجموعة من المحالت بالدائرة.
وأض��اف أن ال��وزارة تنظ��م ج��والت تفتيش��ية يومية على 
الكافتيري��ات والمطاع��م والب��رادات ومح��ال الخض��راوات 
والفواكه لمتابعة أوضاعها والتأكد من وجود التراخيص، 
مش��ددًا في الوقت نفس��ه على أنه يجب االهتمام بنظافة 

تل��ك المحالت وخصوص��ًا األطعمة. فيما ق��ال ممثل وزارة 
الصناع��ة والتجارة والس��ياحة، علي الزيان��ي: »إن الجوالت 
التفتيش��ية تش��مل التأكد م��ن صالحية الس��جل التجاري 
وترخيص األنشطة وأن تتطابق اللوحة اإلعالنية مع المحل 

التجاري«.
ودعا إل��ى التأكد م��ن وضع األس��عار على الس��لع والمواد 
الغذائي��ة وأن تكون أس��عارها مطابقة للواق��ع، إلى جانب 
التأكد م��ن صالحي��ة تواريخه��ا وأن تكون غي��ر منتهية، 

مش��يرًا إل��ى أن هن��اك أنواع��ًا جس��يمة م��ن المخالف��ات 
كممارس��ة األنش��طة ب��دون ترخيص، وغير جس��يمة مثل 
إغالق محل أو م��كان دون إخطار الوزارة. بينما أكد الظاعن 
أن هن��اك ش��كاوى نتلقاها بين فترة وأخرى نس��عى لحلها 
دائم��ًا، وأبرزها وجود س��لع منتهية الصالحية أو ش��كاوى 
تتعلق بتراجع مس��توى نظافة المحل، مبينًا أن الش��ركات 
والباعة وأصحاب المحالت يباش��رون ويبادرون في التنظيم 

والمتابعة والتأكد من النظافة وال توجد أخطاء جسيمة.

 »المباحث«: صالون 
يزاول الطب دون ترخيص

تمكنت ش��رطة المباح��ث الجنائية ب��اإلدارة العامة للمباحث 
واألدلة الجنائية بالتعاون مع الهيئة الوطنية لتنظيم المهن 
والخدمات الصحية، م��ن ضبط صالون يتم فيه مزاولة مهنة 
الطب وإدارة منش��أة صحي��ة بدون ترخيص، وذل��ك في إطار 

تنفيذ القانون ومكافحة الجريمة.
وأوضح��ت اإلدارة، أنه بع��د ورود معلومات بهذا الش��أن، تم 
إجراء عمليات البحث والتحري والتي أس��فرت عن تحديد موقع 
الصالون، حي��ث تم ضبط أدوية ومع��دات طبية، فيما قامت 
الهيئ��ة الوطني��ة لتنظيم المه��ن والخدم��ات الصحية بغلق 
الصالون، مشيرة إلى أنه تم تحريز المضبوطات واتخاذ كافة 

اإلجراءات القانونية حيال الواقعة.
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زاوية القبطان

قصة نجاح وطوق نجاة من »كورونا«
خالل المؤتم��ر الصحفي لختام أعمال الدورة ال�68 للجنة اإلقليمية لش��رق 
المتوس��ط تحت عن��وان ».... نظ��ام صحي أق��وى«، أكد المدي��ر اإلقليمى 
لمنظمة الصحة العالمية لمنطقة شرق المتوسط، الدكتور أحمد المنظري، 
أن النظ��ام الصحي في البحرين يحتوي على كثير من األس��س والمواصفات 
الت��ي تمكنه من أن يك��ون من أق��وى األنظمة الصحية ف��ي اإلقليم وعلى 
مس��توى العالم كذلك، وهو نظام قائم على خطط قائمة وسليمة، قصيرة 
ومتوس��طة وبعيدة المدى، ويضم كوادر وطنية ذات مس��تويات عالية من 

المهارة والعلم والمعرفة في مختلف مستوياتهم وتخصصاتهم«.
يقول المنظري: »كان لي الش��رف بزيارة البحري��ن كأول دولة في اإلقليم 
بعد اإلع��الن عن جائحة »كوفي��د 19«، وهناك كثير م��ن قصص النجاح 
شاركناها مع دول اإلقليم في مختلف االجتماعات الدورية لفريق الطوارئ، 
وكان��ت تجربة ثرية اس��تفادت منه��ا دول اإلقليم. لقد تمت اس��تضافة 
المختصي��ن م��ن البحرين لعرض تجربته��م في االجتماع ال��دوري الذي 
يعق��د في جني��ف بحضور المدير الع��ام للمنظمة، وعدد م��ن الوزراء من 
مختلف دول العالم لالس��تفادة من تجربتهم، حيث اس��تطاعت البحرين 
التعامل بنجاح مع الجائحة منذ األيام األولى بتفعيل اآلليات المتبعة في 

حاالت الطوارئ المماثلة«.
نعم، لقد أعطت البحرين للعال��م أروع األمثلة الحية والعملية في التعامل 
م��ع )كوفيد�19(، وما بعده من المتحورات بش��كل ممي��ز والفت. بل باتت 
البحري��ن ثاني دولة عالميًا في إنه��اء هذا الملف الصعب بكل ثقة واقتدار، 
واس��تطاعت -بش��هادة الجميع- أن تتجاوز المراحل الصعبة باقتدار وبأقل 
الخس��ائر. كما يمك��ن القول إن البحري��ن، هي الدولة الوحي��دة في العالم 
»تقريب��ا« التي لم تعمل بنظ��ام الحظر الكلي وال حتى الجزئي حتى في أوج 
انتش��ار الوباء، وهذا يدل على أن خطواتنا كانت ثابتة وعلمية ورصينة من 
خ��الل تعاملنا م��ع هذا الملف الش��ائك، حتى تجاوزنا كل ه��ذه الصعوبات 

باقتدار تام.
إن سياس��ة وإدارة هذا »الملف الس��اخن« تعود للحنكة الكبيرة التي يتمتع 
به��ا من أدار ويدير خيوطه من بدايتها حتى نهايتها بكل صالبة وقوة، أال 
وهو صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حم��د آل خليفة ولي العهد 
نائ��ب القائ��د األعلى رئيس مجل��س الوزراء، ال��ذي نقل الوط��ن من حافة 
��دة إلى حيث بر األم��ان. »والفضل ما ش��هدت به« منظمة  الكارث��ة المؤكَّ

الصحة العالمية.

للعلم.. ال ذنب للمواطن
كم��ا هي الع��ادة والع��ودة والزوبعة الموس��مية لتقرير دي��وان الرقابة 
المالية واإلدارية، والذي يخلص إلى أن المواطن ال ذنب له في ما تعانيه 
ميزانية الدولة من عجز، بل إن أكبر متهم هو وزارات الدولة التي تواصل 
جهودها بعزم وحزم، في تضييع أموال الدولة وتحميلنا ذنوبها عامًا بعد 

آخر.
وإذا كان��ت فواتير الكهرباء والماء قد ش��هدت خالل فصل الصيف ارتفاعًا 
ملحوظًا واشتكى منها المواطن دون استجابة من الوزارة لدراسة معاناة 
المواطنين، فإن الرد جاء في تقرير الرقابة بأن الهيئة نس��يت أن تحصل 

28 مليون دينار مر عليها أكثر من ثالث سنوات.
أضف إلى ذلك ما نس��يته ش��ركة إدامة بش��أن تحصيل إيجارات العقارات 
بحوالي نصف مليون دينار، فضاًل عن عدم استغالل أراض تمتلكها لمدة 

13 سنة وتقدر قيمتها اإلجمالية ب� 78 مليون دينار.
ويرصد التقرير توقف االس��تقطاع من إيرادات النفط لحس��اب احتياطي 
األجيال وخس��ارة األجي��ال القادمة لحوالي نصف ملي��ون دوالر، باإلضافة 
إل��ى انخفاض أرباح االحتياطي بنس��بة 44%، واألغرب ه��و رد الوزارة بأن 

االنخفاض سببه أسعار النفط التي لم تصل إيراداتها أصال للصندوق.
ووزارات أخ��رى اقترض��ت أكثر من ملي��اري دين��ار دون إدراجها في رصيد 
الدين العام، مما يطرح تس��اؤاًل كبيرًا.. لماذا لم يتم إدراج تلك القروض 
في أرصدة الدولة الرس��مية، وماذا فعلتم بتلك األموال، وهل المواطن – 

كالعادة – سيتولى تسديد تلك الديون؟
وعن التعليم حدث وال حرج، حيث كش��ف التقرير زيف ادعاءات الوزارة بأن 
التعلي��م عن بعد قد نج��ح، وهو بالفعل قد نجح ف��ي أن يضع أبناءنا في 
أدنى مس��تويات العلم، بعد أن وصل��ت كثافة الفصول االفتراضية إلى 6 
آالف طالب، وفضيحة أن مدارس البحرين ليس بها أصاًل إنترنت، ثم يخرج 

علينا المسؤولون ليسردوا قصص نجاح وهمية.
ويؤكد تقرير ديوان الرقابة أن بيوت اإلسكان قد أصيبت بمرض الضمور 
حت��ى باتت تقاس بس��عة القلب ولي��س بطول القدم، فض��اًل عن إقامة 
مشروعات سكنية بعجالة قد تتسبب في قصر عمرها االفتراضي، وهو ما 

قد يظهر في تقارير قادمة.
ولم تكشف وزارة الصحة عن مصير حاويات مخلفات المواد المشعة وأين 
يتم دفن تلك المخلف��ات، وهل تراقب الصحة أو البيئة عمليات التخلص 
منها، وه��ل يمكن أن تصل إلى المياه الجوفي��ة، أو الصرف الصحي الذي 

يتم معالجته الستخدامه في الزراعة والري وأمور أخرى.
كل الس��لبيات التي وردت في التقرير سيتحملها المواطن سواء من جيبه 
أو من صحته، فعس��ى اهلل أن يلهمنا الصبر والصحة والمال وطول العمر 

لمواجهة الدين العام، وكل عام وتقرير آخر وأنتم بخير.

* قبطان - رئيس تحرير جريدة »ديلي تربيون« اإلنجليزية

منعًا للشكوك
المالحظ��ات على جمع المال للتبرع��ات الخارجية أمر قدي��م متجدد، فطالما 
ش��كك الكثيرون في الوجه��ة النهائية له��ذه األموال وأب��دوا مخاوفهم من 
وصولها لغير المس��تحقين. ويأتي تقرير دي��وان الرقابة المالية األخير ليعزز 
الش��كوك بس��بب »عدم وجود آلي��ة للتأكد من المس��تفيدين النهائيين من 
خارج مملكة البحرين ومدى مشروعية حاجتهم لألموال التي جمعت بموجب 
تراخيص وموافقات جمع المال لألغ��راض العامة«، والمالحظة هذه موجهة 
إل��ى وزارة العم��ل والتنمية االجتماعية ووزارة العدل والش��ؤون اإلس��المية 

واألوقاف اللتين تنظمان جمع المال لألغراض الدينية والعامة. 
ويكاد ال يمر ش��هر أو شهران إال ومألت الشوارع والميادين ووسائل التواصل 
إعالن��ات مكثفة لحمالت تبرع تقودها منظم��ات خيرية وغيرها لمنكوبين أو 
مش��ردين في بلدان بعيدة أو قريبة تحرك مش��اعر الناس وتدفعهم لإلسراع 
في التبرع رغبة في المساعدة وكسب األجر. لكن هل تصل هذه التبرعات حقًا 
للطفل األفريقي المصاب بالهزال الشديد بسبب المجاعة أو الفتاة األفغانية 
المشردة أو األم السورية الثكلى المحتاجة كما تعرضهم صور اإلعالنات؟ وإذا 

كانت اإلجابة، نعم، فما الذي يثبت ذلك؟ 
بعض المنظمات الخيرية المحلية تحاول أحيانًا أن تنش��ر صورًا أو فيديوهات 
لعملية تس��ليم المس��اعدات والتبرع��ات المالية الموجهة لجه��ات خارجية 
لطمأن��ة المتبرعين ولتوثيق عملي��ة التبرع بالصوت والص��ورة لكن الكثير 
يغف��ل عن إثبات وص��ول التبرعات للمحتاجين في الخ��ارج وهذا تقصير كبير 

وأمر يضعها »أي المنظمات« في دائرة الشك لألسف. 
وك��ي تزيل هذه المنظمات -التي نحترم حرصه��ا على تنظيم حمالت التبرع 
الس��خية وتنبيه الناس بمصائب غيرهم من الش��عوب كي تحفز روح العطاء 
لديهم- الش��كوك من حوله��ا عليها أن تجتهد أكثر ف��ي الحرص على إثبات 
وص��ول األم��وال للوجه��ة النهائي��ة التي تم اإلع��الن عنها. فبع��ض الناس 
يعتقدون أن هذه األموال تذهب مثاًل لدعم عمليات تصنف على أنها إرهابية 
في الخارج أو يتم االستفادة منها في أغراض أخرى مشبوهة وهذه االعتقادات 

لن يبعدها ويمحيها إال الوضوح التام. 
وبصراحة، أعتقد - ويش��اركني هذا االعتقاد كثيرون- أن إبقاء حمالت التبرع 
للمحتاجي��ن من المواطني��ن في البحرين وتوجيه الجه��ود لهم هو األفضل. 
فالغارم��ون مثاًل الذين تالحقهم األحكام القضائي��ة أعدادهم بالمئات وهم 
في أمّس الحاجة للمس��اعدة الفورية باإلضافة إلى العديد من األفراد واألسر 
الذين يحتاجون أكثر من المئة دينار الش��هرية التي تصرف لهم من جمعية 
خيري��ة أو جمعيتين. كما أن لتركيز الجهود على حدود البحرين فائدة كبيرة، 
فالوصول إلى المحتاج هنا أمره س��هل واألثر سيكون مباشرًا وواضحًا في حال 

مساعدته بالمال أو باحتياجاته األخرى. 
وهذا ليس تقوقعًا وانغالقًا، أو عدم رغبة في مس��اعدة اآلخرين خارج الحدود 
لكن المسألة مسألة ترتيب لألولويات. وطالما هناك محتاجون هنا، فاألولوية 

تبقى لهم ومن ثم - إذا تبقى لدينا فائض - نساعد الغير.

المعلم أو بقايا معلم!
أتذكر ذلك اإلنس��ان الذي قابلته قبل س��نوات وكان من 
أس��عد الناس على وجه األرض بس��بب تحق��ق حلمه بأن 
يكون معلمًا، ش��اب رياضي نشيط عبقري مبدع في عدة 
مجاالت، ووقتها تنبأت له بمستقبل مبهر وأجيال عظيمة 

تخرج من تحت يديه. 

إال أن وضع صديقنا المعلم كسر رائعة أمير الشعراء أحمد 
ش��وقي »َوما َنيُل الَمطاِلِب ِبالَتَمّني.. َوَلِكن ُتؤَخُذ الُدنيا 
ِغالبا«، فحتى غالبا لم تنفعه فلم يستطع أن ينال مطلبه 
ال بالتمني وال بالمغالبة. هذا المعلم أو ما بقي من معلم 
فيه، التقيت به قبل أسابيع، شخص عبوس سمين، ضيق 

األفق والمالبس، همه وش��غفه تبدل وتحول إلى إنسان 
يلهث خلف متطلبات الحياة التي ال تنتهي.

س��ألته عن الحال وما بدله، ألّح أن ال أس��أل، وأصريت أن 
أع��رف، فكان جوابه أن الواق��ع ال يتطابق مع األحالم، فال 
تقدير لإلبداع وال تحفيز للمثابرة، القوي يأكل الضعيف، 
الس��اكت عن حقوقه يدفن، مؤام��رات ال تنتهي فإما أن 
تك��ون ضم��ن فريق المدير أو مس��اعده، وف��ي الحالتين 
أن��ت تدفع ثم��ن هذا الص��راع، تهديد بالنق��ل، بحرمان 
من الحوافز، بزيادة النصاب، الوزارة تقول ش��يئًا، واإلدارة 
تقول ش��يئًا آخر. وإن س��ألت عن المردود فهو بالمقارنة 
بالجه��د والوقت المبذول ال يق��ارن أبدًا، مما يجبرك على 

البحث عن أعمال إضافية في أماكن مختلفة.
هن��ا انتهى س��رد صاحبنا المعلم، ه��ذا المعلم أو هؤالء 
المعلم��ون الذي��ن كنا نحق��د عليهم ونتمن��ى أن نكون 

مثله��م، »روات��ب عالي��ة، إج��ازات طويل��ة، دوام قصير، 
تقدير«، لنكتش��ف مع الوقت بأنهم مثلنا طبقة كادحة ال 

رمز مميزًا في المجتمع.
ال يهم أنهم وس��يلة لصناعة المس��تقبل أو تنشئة أجيال 
قادمة، ال يهم بأنهم الخطوة األولى لتلقين أبنائنا أسس 
الوطنية والقيم وشغف العلم، فكل ما يهم أنهم رمز تحت 

هيكل وظيفي في ملفات جهاز الخدمة المدنية.
كم نتمن��ى من جهاز الخدم��ة المدني��ة أن تكون لديه 
آلي��ة لتقيي��م بيئة العم��ل، ونفس��ية الموظفين، فكما 
هن��اك تقييم س��نوي للموظفي��ن يجب أن يك��ون هناك 
تقيي��م س��نوي للمؤسس��ة وس��لوكها، تقييم الس��لوك 
اإلداري للمس��ؤولين. ال نطال��ب بمعاقبته��م أو اتخ��اذ 
خطوات حس��ابية ضدهم بل وضع آلية تراقب وتضع حدًا 

لالنحرافات اإلدارية.

»دمِت خضراء«.. شكرًا األميرة سبيكة
حرصت صاحبة الس��مو الملكي األميرة س��بيكة بن��ت إبراهيم آل خليفة 
قرينة عاهل البالد المفدى رئيسة المجلس االستشاري للمبادرة الوطنية 
لتنمي��ة القطاع الزراعي حفظه��ا اهلل ورعاها، على تأكي��د ريادة مملكة 
البحري��ن في مج��ال التنمية الزراعي��ة ودعم كافة الجه��ود التي تنصب 
ف��ي تطوير هذا القط��اع لتتوج بمبادرة فريدة من نوعها على مس��توى 
المنطقة وهي مبادرة »دمِت خضراء« والتي تم تدش��ينها يوم الخميس 

الماضي.
تأتي هذه المبادرة في وقت مهم وحس��اس في ظل مكافحة دول العالم 
لظاه��رة التغي��ر المناخي، حيث إن المبادرة تقوم على مش��اركة القطاع 
الخاص في تش��جير وتجميل الشوارع والذي من ش��أنه أن يوسع الرقعة 
الخضراء ويس��هم بش��كل كبير في مجال التنمية المس��تدامة، لتش��مل 
زراعة أكثر من خمس��ين ألف شجرة وشجيرة على مساحة تقدر بأكثر من 

70 ألف متر مربع وأكثر من 21 ألف متر طولي.
وق��د س��عى القائمون على هذه المبادرة بقيادة س��عادة الش��يخة مرام 
بنت عيس��ى آل خليفة األمين العام للمبادرة الوطنية بأن تش��مل جميع 
محافظات المملكة دون اس��تثناء، وأن تحقق الرؤية الشاملة في تطوير 
القط��اع الزراعي وإب��راز الطاب��ع الجمال��ي لمملكة البحري��ن والتي من 
ش��أنها أن تحفظ للبيئة توازنه��ا، إذ تعتبر هذه المبادرة من المبادرات 
الفري��دة من نوعه��ا التي تحظى برعاية كريمة م��ن قرينة عاهل البالد 
المف��دى فه��ي تجمع جه��ود القطاع الحكوم��ي بالخ��اص لتنمية مجال 
التشجير وزيادة الرقعة الخضراء، بهدف إبراز السمات الجمالية للمملكة 
واهتمامها بالزراعة كإرث تاريخي على مر األزمنة، والسعي على استمرار 

هذا النهج.
خالصة الموضوع، أن صاحبة الس��مو الملكي قرينة عاهل البالد المفدى 
حفظها اهلل ورعاها كانت وال زالت سباقة في طرح هذه المبادرات ودعمها 
على كافة األصعدة مما يؤكد أن مملكة البحرين لها الريادة واألس��بقية 
في االهتم��ام في مجال تنمي��ة القطاع الزراعي، فش��كرًا للقائمين على 
هذه المبادرة وفي مقدمتهم صاحبة الس��مو الملكي قرينة عاهل البالد 
المف��دى وبمتابع��ة األمين العام للمبادرة س��عادة الش��يخة مرام بنت 
عيس��ى آل خليفة وفريقها العامل والذين حرصوا على أن تكون المبادرة 
ملبية لطموحات مملكة البحرين وخططه��ا التنموية في مجال الحفاظ 

على البيئة وتحقيق التوازن لها.

األميرة سبيكة والبحرين الجميلة.. بـ»ُدمِت خضراء«
تحظ��ى الحم��الُت والمب��ادراُت الوطني��ة القيم��ة 
والمتمي��زة في مملكة البحري��ن بتفاعل كبير من 
كافة فئ��ات المجتمع، نظ��رًا لما تحمل��ه من قيم 
اجتماعي��ة وإنس��انية نبيل��ة، تخ��دم المجتمع في 
المق��ام األول واألخير، وتنه��ض بمملكة البحرين 
محليًا وإقليمي��ًا ودوليًا. ولعل هذا ما بدا جليًا خالل 
األي��ام الماضي��ة، حيث حظي��ت المب��ادرُة الوطنية 
لتنمية القط��اع الزراعي بإطالق وتدش��ين الحملة 
الوطني��ة للتش��جير تحت عن��وان »ُدم��ِت خضراء« 
برعاية كريمة من صاحبة الس��مو الملكي األميرة 
س��بيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة عاهل البالد 
المف��دى، رئيس��ة المجلس األعلى للمرأة، رئيس��ة 
المجلس االستشاري للمبادرة، حفظها اهلل، بإشادة 
كبيرة وواس��عة النطاق من كاف��ة فئات المجتمع، 
س��واء على مس��توى مملكة البحرين، أو في الخارج 
أيضًا، السيما وأن المبادرة والحملة الوطنية تحمل 
في طياتها أهدافًا سامية لعل أظهَرها إبراُز الوجه 

الحضاري والجميل، والحقيقي، لمملكة البحرين.
إن تل��ك المب��ادرة والحملة الوطني��ة تؤكد حرص 
صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم 
آل خليفة على تجميل مملكة البحرين باألشجار من 
خ��الل زيادة الرقعة الخضراء، األم��ر الذي يعزز من 
اهتمام مملكة البحرين بالبيئة، ومن ثم االهتمام 
والنهوض بالتنمية المس��تدامة للمملكة، خاصة 

وأن المب��ادرة ته��دف إلى زراعة أكث��ر من 50 ألف 
ش��جرة وش��جيرة على مس��احة تقدر بأكثر من 70 
ألف مت��ر مربع، وأكثر من 21 ألف متر طولي، خالل 
المرحلة األول��ى، والتي من المق��رر أن تمتد حتى 

مارس 2022.
وقد بينت المبادرة الوطنية وحملة التش��جير مدى 
ح��رص وتأكي��د صاحب��ة الس��مو الملك��ي األميرة 
سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة على أن الحملة تركز 
في مرحلته��ا األولى على دعم المش��اريع الزراعية 
المخصصة لتش��جير ش��وارع ومناط��ق المحافظات 
األربع، بالس��عي نحو اس��تدامتها تحقيقًا لألهداف 
البيئي��ة التي تلت��زم بها مملكة البحري��ن، ودعمًا 
للجه��ود العالمي��ة واألولوي��ات الوطني��ة، لتقليل 
االحتباس الح��راري والتغي��رات المناخية التي بات 
العالم يش��هد مظاهرها بش��كل متزاي��د ومربك، 
باإلضاف��ة إل��ى تحقيق م��ا تصبو له ه��ذه الحملة 
الوطني��ة من أهداف تجميلية، ستس��هم في زيادة 
المس��طحات الخضراء المنسجمة مع مناخ البحرين 
بالتركي��ز عل��ى األش��جار والنباتات الت��ي عرفتها 

طبيعتنا وبما ينسجم معها.
وال بد من اإلش��ارة إلى الجه��ود المخلصة لألمين 
العام للمب��ادرة الوطنية لتنمية القط��اع الزراعي، 
سعادة الش��يخة مرام بنت عيسى آل خليفة، والتي 
نوه��ت بدورها إلى أن الحملة تس��تهدف تش��جير 

27 موقع��ًا على مس��توى مملك��ة البحرين، بواقع، 
10 مواق��ع ف��ي المحافظ��ة الجنوبي��ة، و6 مواق��ع 
ف��ي المحافظة الش��مالية، و6 مواق��ع في محافظة 
المحرق، و5 مواقع ف��ي محافظة العاصمة بتكلفة 

تقديرية تتجاوز نصف مليون دينار بحريني.
وبم��وازاة ذل��ك، فقد أعل��ن مجلس ال��وزراء أمس 
في جلس��ته برئاسة صاحب الس��مو الملكي األمير 
س��لمان بن حم��د آل خليف��ة، ولي العه��د، رئيس 
مجل��س الوزراء، حفظه اهلل، عن اس��تهداف مملكة 
البحري��ن للوص��ول للحي��اد الصف��ري ف��ي الع��ام 
2060م، بهدف مواجهة تحدي��ات التغير المناخي 

وحماية البيئة.
لع��ل من الجدير بالمالحظة أنه على مدار أكثر من 
11 عام��ًا، ومنذ إش��هار المب��ادرة الوطنية لتنمية 
القط��اع الزراعي، في عام 2010، بمباركة س��امية 
من ل��دن حضرة صاح��ب الجاللة المل��ك حمد بن 
عيس��ى آل خليفة، عاهل البالد المفدى، حفظه اهلل 
ورعاه، وبق��رار من صاحبة الس��مو الملكي األميرة 
س��بيكة بنت إبراهيم آل خليفة، وه��ي تعمل على 
توحيد ودعم جه��ود الجهات المهتم��ة والمعنية 
بالقط��اع الزراعي من أجل االرتقاء به وتمكينه من 
تحقيق أهداف��ه االقتصادية واالجتماعية والبيئية، 
وهو م��ا يتحقق على أمر الواقع يوم��ًا بعد يوم في 

مملكة البحرين.



في مدرس��ة الزالق االبتدائية اإلعدادية للبنات، تجد الجميع يش��يد بجهود 
الفنّية اإلدارّية مريم الدخيل، والتي بادرت من تلقاء نفس��ها، ودون توجيه 
أو تكلي��ف، بإط��اق برنامج تحفيظ الق��رآن الكريم وتعليم الس��ّنة النبوّية 

الشريفة للطالبات بكل حب وإخاص طيلة عشر سنوات.
 وخ��ال هذه الس��نوات حصدت المدرس��ة في كل عام أح��د المراكز الثاثة 

األول��ى خ��ال كل دورة من جائ��زة وزارة التربي��ة والتعليم للق��رآن الكريم 
والسنة النبوية، بقيادة الدخيل وتدريبها وإخاصها وتفانيها.

وبعد النجاحات المتتالّية عبر السنوات، جاءت ظروف الجائحة، إال أن الدخيل 
أبت إال أن تكمل المس��ير رغم العقبات، ففي العام الدراسي الماضي عقدت 
الع��زم وتجاوزت المح��ن وزاولت العمل بالوس��ائل المتاحة م��ع طالباتها 
الدؤوب��ات والحريص��ات عل��ى حفظ س��ور الق��رآن الكريم وترتيل��ه وتعلم 
علومه، فش��ّدت الهمة وتواصلت مع طالباتها عبر الفضاء الرقمي، وحققت 
نجاح��ًا باهرًا ومركزًا متقدمًا مع فريقه��ا الطابي الذي يضم كًا من منيرة 

عبدالعزيز والريم أحمد وهبة أحمد.
كما تبنت الدخيل مس��ابقة )مزمار داوود( وهي مس��ابقة مدرس��ية داخلية 
تعمل فيها على تحفيظ الطالبات للقرآن الكريم والس��يرة النبوّية الشريفة 
تطوع��ًا وحبًا، وفي نهاية العام الدراس��ّي المنصرم تم اإلعان عن أس��ماء 
الطالبات الفائزات من الحلقة األولى وتكريمهن وهن: إيمان حردان، وبدور 

فهد، وهبة العلي.
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حضور طالبي متميز في المدارس الحكومية مع اكتمال شهرين على بدء الدراسة مع االلترام باإلجراءات االحترازية
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إجــراءات جــادة للبحريــن فــي المحافظــة علــى البيئــة 
بتدشــين الحملــة الوطنيــة للتشــجير وإعــالن المملكة 
الوصول للحياد الصفري في 2060 لمواجهة تغير المناخ.
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 مريم الدخيل.. »فنية« 
تقود الطالبات للمراكز األولى في القرآن الكريم

 محاضرة تلقي الضوء 
على تطّور قصر الحصن في أبوظبي

تنظ��م هيئة البحرين للثقافة واآلثار الي��وم، محاضرة »تطّور قصر الحصن أبوظبي«، 
ف��ي مركز زّوار موقع مس��ار اللؤلؤ في المحّرق، تقدمها المهندس��ة المعمارية أرثي 

 .»CEBRA Architecture« باالسوبرامانيان من
ويمكن للجمهور حضور الفعالية، مع أخذ اإلجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس 
كورونا بعين االعتبار، حيث يسمح بحضور المتطعمين أو المتعافين الحاصلين على 
الدرع األخضر. كما تدعو الهيئة إلى االلتزام بقواعد التباعد االجتماعي ولبس الكمام 
خال المحاضرة. وستغطي المحاضرة، عدة جوانب من تطوير فكرة ورؤية المخطط 
الرئيسي لقصر الحصن، مع التركيز على القرارات الخاصة بالتصميم والتي جمعت ما 
بين المامح التاريخية والحديثة للمباني. كما ستتطرق المهندسة باالسوبرامانيان 
إلى المب��ادئ والمنهجيات التي ت��م اعتمادها خال عملية تجدي��د المجمع الثقافي 
والذي يعد رمزًا للتراث الحديث في مدينة أبوظبي. يذكر أن باالس��وبرامانيان تمتلك 
خب��رة تفوق 15 عامًا في مج��ال التصميم المعماري وعملت في ع��دد من المكاتب 

أرثي باالسوبرامانيانالهندسية الرفيعة في المملكة المتحدة وقادت مشاريع حازت على جوائز.

دمت خضراء.. ومناخها أجمل
من أكثر الداعمين »لألخضر« في حياتنا هي األميرة سبيكة بنت إبراهيم 
آل خليفة حفظها اهلل منذ أطلق��ت مبادرتها الوطنية لتنمية الزراعة قبل 
أحد عش��ر عامًا إلى هذا العام الذي أطلق��ت فيه حملتها »دمت خضراء«، 

وتستهدف زراعة 50 ألف شجرة.
حي��ث دعم��ت العديد م��ن المب��ادرات التي أس��همت في امت��داد رقعة 
الزراعة في البحرين، فدعمت المزارعين وازدهر المعرض الزراعي وس��وق 
المزارعين، وغيرها من المبادرات، بفضل رعايتها واهتمامها الش��خصي 
وإيمانه��ا بأصال��ة هذا البل��د الذي كان في ي��وم مكتفيًا ذاتي��ًا بإنتاجه 

الزراعي. 
ع��ودة األخضر لكوكبنا أصبحت مهمة عالمية ال محلية فحس��ب، الرتباط 
األخضر بتحس��ين البيئة والمناخ، وأمس أعلن مجلس الوزراء اس��تهداف 
البحري��ن للوصول للحياد الصفري في عام 2060 بهدف مواجهة تحديات 
التغي��ر المناخي وحماي��ة البيئة، وقبل يومين أطلق��ت المملكة العربية 
الس��عودية حملة وطني��ة بدخولها لمب��ادرة »الحياد الصف��ري« وكانت 
اإلمارات قد س��بقتها في ذلك، وهي مبادرة دولية لمنتجي الطاقة تهدف 
للوص��ول إلى نقطة الصف��ر أو الحياد ما بين ما يطلق م��ن غازات دفيئة 
ض��ارة في تلك الصناع��ات وما يمكن للغاف الج��وي امتصاصه، بعد أن 
زادت كمية تلك الغ��ازات على قدرة الغاف على االمتصاص، وتهدف في 

ذات الوقت إلى عودة األخضر لألرض.
لذل��ك أطلق��ت الس��عودية »الري��اض الخض��راء« و»االس��تدامة البيئية 
للرياض«، وحملة زراعة ما مجموعه 15 مليون ش��جرة، لرفع نصيب الفرد 
من المساحات الخضراء من 1.7 إلى 28 مترًا مربعًا داخل النطاق الحضري 
بحلول عام 2030، ما سينتج عنه خفض درجة حرارة المدينة بمقدار 1.5 
إلى درجتين مئويتين، أي خفض درجة حرارة الوهج المنعكس من س��طح 
األرض بمقدار 8 إلى 15 درجة في مناطق التش��جير المكثف. كما س��يتم 
توفي��ر أكثر م��ن 3300 حديق��ة متفاوتة الحج��م، و43 حديقة كبرى في 

مدينة الرياض، بهدف تحسين أسلوب الحياة فيها.
لذلك وللتقليل من انبعاث الغازات الدفيئة التي تسبب ارتفاع درجة حرارة 
الج��و اتفقت ال��دول التي انضمت لهذه المبادرة على ترش��يد الصناعات 
وتحويله��ا إلى صديقة للبيئة بتقليل انبعاث الغازات الدفيئة، ومن جهة 
أخ��رى اتفقت عل��ى االهتمام بزراع��ة األخضر، وأهمها األش��جار الكبيرة، 
فاألش��جار بكتلتها الخش��بية هي أفضل ما يمتص ثاني أكسيد الكربون، 
وهو من الغازات الدفيئة، وذلك من ش��أنه تلطيف حرارة الجو وتخفيفها، 
فكلما كان الش��جر المزروع ذا كتلة خش��بية أكب��ر كان ذلك أفضل وأكثر 

قدرة على االمتصاص؛ فالمعادلة الصحيحة هي شجر كبير، حرارة أقل.
لذلك نتمنى على الحملة الوطنية »دمت خضراء« برعاية صاحبة الس��مو 
الملك��ي األميرة س��بيكة بنت إبراهي��م آل خليفة حفظه��ا اهلل أن تضرب 
عصفورين بحجر وهي تش��ن حملة المساهمة بالتشجير بين المؤسسات 
واألفراد واألس��ر والبيوت، أن تعمل ف��ي ذات الوقت على التوعية بقضية 
البيئة والمناخ وأهميتها والبحث عن أفضل األش��جار المثمرة التي يمكن 
أن تعيش في بيئتنا البحرينية وتس��اهم بجذعها الخش��بي على التخفيف 
م��ن حرارة الجو عندنا ف��ي ذات الوقت، فنعيد درج��ات الحرارة لطبيعتها 
الس��ابقة وف��ي ذات الوقت نعي��د من جدي��د ثمارنا البحريني��ة الجميلة 

األصيلة وما أكثرها!

اإلمارات األكثر استيرادًا بـ42٪ والسعودية بـ٪34 

 البحرين تصدر حلويات شرقية 
و»كيك« بـ3 ماليين دينار خالل 9 أشهر

هدى عبدالحميد «

كش��فت إحصائية حديثة من هيئة المعلومات 
والحكوم��ة اإللكترونية للصادرات غير النفطية 
)وطنية المنش��أ( ع��ن أن البحرين صدرت خال 
9 أش��هر من هذا العام حلويات شرقية »كنافة 
وبقاوة وما يماثله��ا« و»كيك« و»جاتوه« وما 
يماثل��ه بقيم��ة 3 مايي��ن و130 ألف��ًا و865 

دينارًا.

العربي��ة  المملك��ة  وتع��د اإلم��ارات وتليه��ا 
الس��عودية من أكثر ال��دول التي ت��م تصدير 
الحلوي��ات الش��رقية و»الجات��وه« إليه��ا حيث 
بلغ��ت قيمة الصادرات لإلم��ارات مليونًا و313 
41.95% م��ن  بنس��بة  أي  دين��ارًا  ألف��ًا و488 
إجمال��ي الص��ادرات، وبلغت قيم��ة الصادرات 
إلى السعودية مليونًا و60 ألفًا و653 دينارًا أي 

بنسبة 33.87% من إجمالي الصادرات.
وبحس��ب البيانات ففي ش��هر س��بتمبر صدرت 

البحرين حلويات ش��رقية و»كي��ك« و»جاتوه« 
بقيمة 509,003 دنانير، وفي ش��هر أغسطس 
ب�336,555 دينارًا، وش��هر يولي��و ب�305,897 
دين��ارًا،  ب���326,181  يوني��و  وش��هر  دين��ارًا، 
وش��هر مايو ب���269,362 دينارًا، وش��هر أبريل 
ب�326,973 دينارًا، وش��هر م��ارس ب�337,980 
دينارًا، وشهر فبراير ب�260,377 دينارًا، أما في 
ش��هر يناير فبلغت قيمة الص��ادرات 458,537 

دينارًا.

»واتساب« يتوقف عن العمل 
على 50 طرازًا للهواتف

بعد أيام قليلة، سيتوقف تطبيق المراسلة الشهير »واتساب« 
عن العمل على أكثر من 50 طرازا للهواتف، ما يحجب الوصول 
إلى خدمات الرس��ائل ومش��اركة الصور والفيدي��و في النظام 

األساسي.
وستتوقف الهواتف الذكية، مطلع نوفمبر عن دعم »واتساب« 
إذا كانت أنظمة التشغيل الخاصة بها قديمة جدًا، حيث تقوم 
المنص��ة، التي يس��تخدمها نحو ملياري ش��خص حول العالم، 

بتحديث أنظمة التشغيل الخاصة بها كل عام.
وم��ن النم��اذج المتأث��رة، وف��ق م��ا نقل��ه بحس��ب موق��ع 
»إكس��بريس«. بالنس��بة إلى مس��تخدمي هوات��ف »أندرويد« 
س��يتوقف واتس��اب عن العمل على النماذج الم��زودة بنظام 

Android4.0.4 أو األقدم منها.
وس��تتوقف أجهزة »آيفون« عن تش��غيل التطبي��ق إذا كانت 

لديها إصدارات iOS9 أو أقدم من البرنامج.
كما س��يتعين عل��ى األش��خاص الذين يس��تخدمون 3 نماذج 
مح��ددة م��ن »آيف��ون«، التأك��د م��ن تحدي��ث هواتفهم أو 

المخاطرة بفقدان الوصول إلى واتساب.
كذلك، بدون تحديث، س��تتوقف نم��اذج »أندرويد« المحددة 
ه��ذه عن دع��م التطبي��ق بعد 1 نوفمب��ر، ويج��ب اتباع عدة 

خطوات للوصول إلى الواتساب.
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سيدعلي المحافظة

التجـــارة  وزارة  ممثـــل  بيـــن   ^
والصناعـــة والســـياحة فـــي الجولة أن 
الجـــوالت  فـــي  الـــوزارة  ممثلـــي  دور 
فـــي  يتمثـــل  الميدانيـــة  التفتيشـــية 
التحقق من مطابقـــة اللوحة اإلعالنية 
مع شهادة السجل التجاري، إلى جانب 
مطابقة نشـــاطه مع النشـــاط المرخص 
لـــه، إضافـــة إلـــى مراقبـــة عمليـــة البيع 
والشـــراء، مـــن خـــالل إلزامـــه بوضـــع 

أسعار المنتجات.
ولفـــت إلى أنه يتـــم التحقق كذلك من 
اســـتمرار نشـــاط المحـــل وفـــق مـــا تم 
الترخيـــص له، ومراقبـــة مدة صالحية 
المنتجات، إلى جانب التحقق من دقة 

الموازين.
وذكـــر أن أبـــرز المخالفـــات التـــي يتـــم 
الميدانيـــة  الجـــوالت  خـــالل  رصدهـــا 

اللوحـــة  مطابقـــة  عـــدم  فـــي  تتمثـــل 
اإلعالنية مع شـــهادة السجل التجاري، 
فضـــال عن تـــرك المحـــل واالنتقال إلى 
موقع آخر دون إشـــعار الوزارة، إضافة 
المحـــالت  بعـــض  تركيـــب  عـــدم  إلـــى 

للوحة اإلعالنية.

أصحاب عمل يتركون محالتهم دون إشعار الوزارة

القفازات ليست مؤشر أمان لمأكوالت المطاعم
مؤكدا أفضلية غسل اليد... مفتش “الصحة”:

بيـــن مأمـــور الضبـــط القضائـــي التابـــع 
لوزارة الصحة أن دور مفتشـــي الوزارة 
فـــي الجوالت الميدانيـــة على المحالت 
واألســـواق يتمثـــل فـــي متابعـــة التزام 
المحـــالت التـــي تتعلـــق بتـــداول وبيـــع 
وتقديـــم األغذية كالمطاعـــم والبقاالت 
إذ  الصحيـــة،  باإلجـــراءات  والمخابـــز 
يتـــم مراقبتها والتفتيش عليها بشـــكل 

دوري.
وأشـــار إلى أن مفتشـــي الوزارة يقومون 
بالتحقق من امتـــالك المحالت لترخيص 
الصحـــة، إلى جانب تأكيد قصر ممارســـة 
النشـــاط في المســـاحة الداخليـــة للمحل، 
باستثناء تقديم الطعام بالنسبة للعربات 
المتنقلة أو المطاعم التي تمتلك جلسات 
خارجيـــة، فيمـــا يشـــترط أن تتـــم أعمال 

الطبخ والتحضير داخل المطعم.

ولفت إلى أن الجولة التفتيشـــية تشـــمل 
وطريقـــة  العامـــة،  النظافـــة  مالحظـــة 
التحضيـــر للمأكـــوالت، ومأمونيـــة المواد 
مصيـــدة  وتوفـــر  األوليـــة،  الغذائيـــة 
لمنـــع  الهوائيـــة  الســـتائر  أو  الحشـــرات 

دخول الحشرات للمحل.
المحـــالت  منافـــذ  بقـــاء  ضـــرورة  وأكـــد 

فتـــح  وعـــدم  مســـتمر،  بشـــكل  مغلقـــة 
األبـــواب والنوافذ في غير وقت الحاجة، 

باستثناء محالت بيع الخبز.
وفيمـــا يتعلـــق بارتـــداء القفـــازات، بيـــن 
المفتـــش أن حرص العامل على تغســـيل 
يديـــه بشـــكل مســـتمر أفضل مـــن ارتداء 
القفـــاز لفتـــرة طويلـــة، مـــا قد يـــؤدي إلى 

التلوث العرضي عبر لمس أكثر من شيء 
بنفس القفاز.

عـــن  وإبالغهـــم  المواطنيـــن  دور  وأكـــد 
المالحظات والمشكالت في تعزيز عملية 

الرقابة على المخالفات ومعالجتها.
وأشـــار إلـــى أن من أبـــرز المخالفات التي 
يتـــم رصدهـــا فـــي الجـــوالت الميدانيـــة 
تتمثـــل فـــي مخالفـــات النظافـــة العامـــة 
للمحل، وطريقة اســـتخدام األدوات، إلى 
جانب اســـتمرار اســـتعمال األدوات التي 

لم تعد صالحة لالستخدام.
ولفت إلى اختالف الفترة الالزمة لتبديل 
الزيـــوت وفقا لجودة الزيت المســـتخدم، 
مشـــيرًا إلـــى أن المطاعـــم لديهـــا أكثر من 
انتهـــاء  مـــن  للتحقـــق  وطريقـــة  مؤشـــر 
صالحيـــة اســـتخدام الزيـــت أو حاجتـــه 

للتنظيف.

 مأمور الضبط القضائي متحدثا لـ “البالد”

مفتشتان أثناء الجولة برفقة “^” أمس

التأكد من التنور وسالمة عجين الخبز

^ أكد الممثل البلدي لعاشـــرة الشـــمالية 
محمـــد الظاعن على الـــدور المهم الذي تلعبه 
الدوريـــة  الميدانيـــة  التفتيشـــية  الجـــوالت 
على المحالت واألســـواق في ضمان سالمة 
المختلفـــة  التجاريـــة  األنشـــطة  ممارســـة 
وتطبيقهـــا لإلجـــراءات الصحيـــة والقانونية 

المحددة لممارسة تلك األنشطة.
وقـــال إن الجولة التفتيشـــية على المحالت 
واألسواق في الدائرة تأتي في إطار الرقابة 
العالقـــة،  ذات  الجهـــات  لمختلـــف  الدوريـــة 
واالســـتجابة لمالحظـــات وشـــكاوى النـــاس 
واألســـعار  العامـــة  بالنظافـــة  يتعلـــق  فيمـــا 
وصالحية األغذية، بمـــا يوفر لهم الطمأنينة 

من المحالت التي يرتادونها.
وأشـــار إلـــى أن أغلـــب المالحظـــات التي تم 
رصدها خالل الجولة هي مالحظات بسيطة 

واعتيادية.

وأكـــد أهميـــة أن يتحمل أصحـــاب المحالت 
مســـؤوليتهم فـــي الرقابة واإلشـــراف عليها، 
إلـــى جانب أهميـــة وعي الناس في الحد من 
المخالفـــات عبر تجنب التعامل مع المحالت 
باإلجـــراءات  االلتـــزام  فـــي  تقصـــر  التـــي 

والقوانين.

الظاعن: نتائج طيبة للجولة

الظاعن متحدثا لـ ”البالد”

بلديـــة  مفتـــش  قـــال   ^
خـــالل  الشـــمالية  المنطقـــة 
علـــى  التفتيشـــية  الجولـــة 
عاشـــرة  وأســـواق  محـــالت 
المحافظة الشمالية إن البلدية 
األمـــور  بمالحظـــة  تختـــص 
بإشغاالت  المتعلقة  الخارجية 
الطرق والمخالفات اإلنشائية.

وقـــال إن من أبـــرز المخالفات 
التـــي ترصد تتمثـــل في وضع 
الشـــارع،  علـــى  اإلعالنـــات 
إضافـــة إلى عـــرض المنتجات 

خـــارج المحـــل دون امتـــالك ترخيـــص بذلـــك، أو عرضهـــا خارج 
المساحة المسموحة له في الترخيص.

وبيـــن أن البلديـــة تقـــوم في المـــرة األولـــى بتنبيـــه المخالف ثم 
تتـــدرج معـــه فـــي اإلجـــراءات لتصل إلـــى مصـــادرة البضاعة أو 

إغالق السجل.

إلزامية الترخيص لعرض البضائع خارج المحل

مفتش البلدية من الجولة 

علـــى  الحايكـــي  كلثـــم  النائـــب  اعترضـــت   ^
اســـتبعادها من عضوية لجنـــة المرأة والطفل وهي 

إحدى اللجان النوعية الدائمة بالمجلس.
وكانـــت الحايكـــي تتولـــى رئاســـة اللجنة فـــي دور 

االنعقاد الماضي.

وبعثـــت الحايكـــي رســـالة لرئاســـة مجلـــس النواب 
تتضمـــن اعتراضهـــا علـــى االســـتبعاد مـــن عضوية 

اللجنة.
وسجلت رغبتها في االستمرار كعضو في اللجنة.

وتتضمن التشكيلة المقترحة للجنة 5 نواب، وهم: 

بدر الدوســـري، وسوســـن محمـــد كمـــال، وعمار آل 
عباس، ومعصومة عبدالرحيم، وعبدهللا الدوسري.
وكان متوقعـــا أن تتولـــى النائـــب فاطمـــة القطـــري 
رئاسة اللجنة بهذا الدور، والتي ترأست اللجنة في 

أدوار سابقة.

بعثت رسالة اعتراض للرئاسة... وليس من بين األعضاء القطري

استبعاد الرئيسة السابقة لـ “المرأة النيابية” من اللجنة

فاطمة القطري كلثم الحايكي

^ قـــال مفتـــش هيئـــة تنظيـــم 
ســـوق العمـــل إن مهمـــات مفتشـــي 
الهيئـــة تتركـــز بشـــكل أســـاس على 
العمـــل،  تصاريـــح  مـــن  التحقـــق 
انتهـــاء  بموعـــد  العامـــل  وتوعيـــة 
تصريحـــه، إلى جانـــب التحقق منه 
عن طريقة اســـتالمه راتبـــه، ونظام 

الحضور واالنصراف.

التفتيشـــية  الجولـــة  وأشـــار خـــالل 
علـــى المحالت واألســـواق بعاشـــرة 
الشمالية إلى أن من أبرز المشكالت 
التـــي يتـــم رصدهـــا فـــي الجـــوالت 
الميدانية والتي انخفضت أعدادها 
بشـــكل كبيـــر تتمثـــل رصـــد حـــاالت 
لعمالـــة تمتلك تصريح عمل ســـاريا، 
إال أنها تعمل مع صاحب عمل آخر.

عمال بتصاريح سارية يشتغلون لحساب آخرين
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تعـــود ســـوق المزارعيـــن البحرينييـــن من 
جديد في نسختها التاسعة بحديقة البديع 
النباتية في ديســـمبر المقبـــل، بتنظيم من 
وكالة الزراعة والثروة البحرية في وزارة 
األشـــغال وشـــؤون البلديـــات والتخطيط 
العمراني، وبالشراكة مع المبادرة الوطنية 
لتنميـــة القطـــاع الزراعـــي، بعـــد انقطاعها 

العام الماضي بسبب جائحة كورونا.
ودعـــت وكالـــة الزراعـــة جميـــع الشـــركات 
عارضيـــن  أو  مزارعيـــن  مـــن  واألفـــراد 
التقـــدم  إلـــى  المشـــاركة  فـــي  الراغبيـــن 
بطلبات رســـمية للتسجيل، إذ إن الباب ما 
زال مفتوًحـــا لتقديـــم طلباتهم للتســـجيل 
فـــي الســـوق، التـــي باتـــت تشـــّكل محطة 

مهمة ضمن الفعاليات الوطنية في مملكة 
ـــا لدعـــم القطـــاع  البحريـــن، وعنصـــًرا مهمًّ
الزراعـــي لمـــا توفـــره مـــن منصـــة مهمـــة 

لتسويق المنتجات الزراعية المحلية.
وأكـــد وكيـــل الزراعـــة والثـــروة البحريـــة 
البلديـــات  وشـــؤون  األشـــغال  بـــوزارة 
والتخطيـــط العمراني نبيل أبـــو الفتح أن 
ســـوق المزارعين البحرينيين اســـتطاعت 
الفعاليـــات  قائمـــة  ضمـــن  تكـــون  أن 
مـــن خـــال قدرتهـــا  للبحريـــن،  الوطنيـــة 
علـــى اســـتقطاب أعـــداد مـــن المواطنيـــن 
الـــدول الشـــقيقة  والمقيميـــن ومواطنـــي 
وزوار المملكة، لما تمثله من منصة لعرض 

المنتجات الزراعية المحلية.
وأضاف أن إعادة إحياء السوق من جديد 

بعد انقطاعها العام الماضي بسبب جائحة 
كورونـــا، تأتي ترجمـــة لتوجهـــات الوكالة 
للمزارعيـــن  التســـويقية  الجهـــود  بدعـــم 
البحرينييـــن، عبـــر توفيـــر المواقـــع التـــي 
تمكنهـــم مـــن تســـويق منتجاتهـــم، الفًتـــا 
إلـــى أن التعـــاون مـــع المبـــادرة الوطنيـــة 
لتنميـــة القطـــاع الزراعي أثمـــر عن ضمان 
اســـتمرارية النجاح المشـــهود الذي تحقق 

خال النسخ الماضية للسوق.
وأشـــار أبو الفتحإلى أن ســـوق المزارعين 
علـــى  محّفـــًزا  أصبحـــت  البحرينييـــن 
التنافـــس بين المزارعين الذين يحرصون 
على عـــرض مختلف المنتجـــات الزراعية 
اإلقبـــال  أن  إلـــى  الفًتـــا  الـــزوار،  أمـــام 
ا، دفع  الكبير الذي تشـــهده الســـوق ســـنويًّ

التقنيـــات  مـــن  لاســـتفادة  المزارعيـــن 
الحديثـــة في مجـــال الزراعـــة، األمر الذي 
يتســـق مـــع اســـتراتيجية وكالـــة الزراعـــة 

والثروة البحرية لتعظيم مساهمة القطاع 
الزراعي في تحقيق أمن غذائي مســـتدام 

بمملكة البحرين.

وبيـــن أن الظروف االســـتثنائية التي يمر 
بها العالم بســـبب تفشـــي جائحـــة كورونا 
أوجـــب فـــرض إجـــراءات احترازيـــة فـــي 
الجميـــع،  ســـامة  علـــى  حرًصـــا  الســـوق 
محصـــورة  المشـــاركة  فرصـــة  جعـــل  مـــا 
وأصحـــاب  والشـــركات  المزارعيـــن  فـــي 
المشـــاتل مع فرض العديد من اإلجراءات 
الراغبيـــن  علـــى  لذلـــك  االحترازيـــة، 
بالمشـــاركة من التقدم بطلب رســـمي عبر 

الموقع اإللكتروني.
وســـتقتصر النســـخة التاســـعة من السوق 
لبيـــع  المحـــات المخصصـــة  فقـــط علـــى 
وعـــدد  المحليـــة  الزراعيـــة  المنتجـــات 
مـــن المطاعـــم دون األنشـــطة الترفيهيـــة 

المصاحبة.

المنامة - بنا

بعد انقطاعها العام الماضي... سوق المزارعين تعود ديسمبر المقبل
ال أنشطة ترفيهية مصاحبة تحسبا من “كورونا”

االثنين 25 أكتوبر 2021 - 19 ربيع األول 1443 - العدد 4759

الصخير - جامعة البحرين

أكدت دراســـة علمية في جامعة البحرين 
كفاءة اإلجـــراءات التي اتخذهـــا الفريق 
الوطنـــي الطبـــي في بـــث روح االطمئنان 
بالتفـــاؤل  الشـــعور  وزيـــادة  النفســـي، 
لـــدى المواطنيـــن والمقيميـــن فـــي مملكة 

البحرين.
بعنـــوان  موســـومة  الدراســـة  وجـــاءت 
“الطمأنينـــة النفســـية وعاقتهـــا بالتفاؤل 
والتشاؤم في ظل اإلجراءات االحترازية 
بمملكـــة  كورونـــا  جائحـــة  مـــع  للتعامـــل 
البحريـــن”، وأظهـــرت وجود أثـــر إيجابي 
لإلجـــراءات المتخـــذة فـــي التعامـــل مـــع 
الجائحـــة فـــي شـــعور النـــاس بالطمأنينة 
النفسية، مشـــيرة إلى أن تلك اإلجراءات 
األمـــن،  مســـتوى  رفـــع  فـــي  أســـهمت 
واالنتماء، والحـــب، وتحقيق الذات، لدى 

أفراد المجتمع.
وأعـــد الدراســـة فريق من أســـاتذة قســـم 
علـــم النفس فـــي كليـــة اآلداب بالجامعة، 
تكـــون مـــن: ســـامي محجـــوب، وشـــيخة 
وأمانـــي  عبدالمنعـــم،  وتوفيـــق  الجنيـــد، 

الشيراوي.
مســـتوى  أن  الدراســـة  نتائـــج  وأظهـــرت 
الطمأنينـــة النفســـية لـــدى أفـــراد العينـــة 
كان مرتفًعـــا بأهمية نســـبية بلغت 81.11 
%، وكذلك مســـتوى التفـــاؤل الذي بلغت 
أهميته النســـبية 83.48 % في حين كان 

مستوى التشاؤم منخفًضا.
وبحســـب النتائج رأى 91.6 % من أفراد 
إجـــراءات حكومـــة  أن  الدراســـة،  عينـــة 
مملكـــة البحرين في التعامـــل مع جائحة 
كورونا كانت متميزة، وتوصلت الدراسة 
إلى وجود عاقـــة ارتباطية موجبة ذات 

داللـــة إحصائية بيـــن الطمأنينة النفســـية 
والتفـــاؤل، بمعنى أنه كلما ارتفع الشـــعور 
بالطمأنينـــة النفســـية، كلمـــا ارتفـــع معـــه 

شعور الناس بالتفاؤل.
وأوضـــح المحجـــوب أن نتائـــج الدراســـة 
أكـــدت كفـــاءة اإلجـــراءات التـــي اتخذها 
ولـــي  بقيـــادة  الطبـــي  الوطنـــي  الفريـــق 

العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل 
خليفة، في بث روح االطمئنان النفســـي، 
وزيادة الشـــعور بالتفاؤل لدى المواطنين 

والمقيمين في مملكة البحرين.
وأظهـــرت وجود أثـــر إيجابي لإلجراءات 
المتخـــذة عنـــد التعامل مـــع الجائحة في 

شـــعور النـــاس بالطمأنينة النفســـية، فقد 
أسهمت تلك اإلجراءات في رفع مستوى 
األمن، واالنتماء، والحب، وتحقيق الذات 
نـــت الدراســـة  لـــدى أفـــراد المجتمـــع، وبيَّ
أنـــه يمكـــن التنبـــؤ بالطمأنينـــة النفســـية 
مســـتقبًا، من خال اإلجراءات المتخذة 

في التعامل مع األزمات.

وأوصت الدراســـة بضرورة تقديم برامج 
بالطمأنينـــة  الشـــعور  لتعزيـــز  إرشـــادية، 
النفســـية لدى أفراد المجتمع، ال سيما في 
ظـــل ما يشـــهده العالـــم اآلن من تحورات 
وطفـــرات لفيروس كورونـــا، وتفعيل دور 
المراكز اإلرشادية التابعة لوزارة الصحة؛ 
مـــن أجـــل تقديـــم الخدمـــات اإلرشـــادية 
المصابيـــن  وأهالـــي  للمصابيـــن،  الازمـــة 
بفيـــروس كورونـــا، ال ســـيما مـــن لديهـــم 

مشاعر الخوف والفزع.
يذكـــر أن الدراســـة حصلـــت علـــى قبـــول 
للعلـــوم  الســـعودية  المجلـــة  فـــي  للنشـــر 
عـــن  تصـــدر  التـــي  )جســـتن(،  النفســـية 
جامعة الملك ســـعود في المملكة العربية 
الســـعودية، وهـــي مـــن المجـــات العلمية 
المحكمة التي تحتـــل مكانة مرموقة من 

حيث التصنيف العالمي.

ارتفاع التفاؤل لدى المستطلعة آراؤهم بنسبة 83 %

دراسة: إجراءات الفريق الوطني تبث االطمئنان النفسي لدى الناس

توفيق عبدالمنعم شيخة الجنيد أماني الشيراويسامي المحجوب

أم الحصم - معهد البحرين للتنمية السياسية

اختتم معهد البحرين للتنمية السياســـية 
فعاليـــات البرنامـــج التوعـــوي التحليلـــي 
“نهـــج”، حيث تناول عبر حلقات نقاشـــية 
مرّكـــزة ومتخصصـــة النهـــج اإلصاحـــي 
لعاهل البـــاد صاحب الجالة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفة، واألبعاد السياسية 
والقانونيـــة واالجتماعيـــة واالقتصاديـــة 
ودوره  الوطنـــي،  العمـــل  ميثـــاق  فـــي 
فـــي التحـــول الديمقراطـــي والتحديـــث 
السياســـي لمملكـــة البحريـــن، وتأثيراتـــه 
المباشـــرة على مسيرة المشروع التنموي 
الشامل الذي تعيشه المملكة في مختلف 

المجاالت.

 وقـــّدم البرنامـــج، الـــذي انطلـــق فـــي 19 
ســـبتمبر الماضـــي عبـــر االتصـــال المرئي، 
واألكاديمييـــن  الخبـــراء  مـــن  مجموعـــة 
مـــن مملكـــة البحريـــن، حيـــث تـــم تزويد 
المشـــاركين بالمعلومـــات والمبـــادئ التي 
اعتمدها النهـــج اإلصاحي لجالة الملك 
إلـــى  وصـــواًل  المجـــاالت،  مختلـــف  فـــي 
تحقيـــق النقلة الديمقراطية في مســـيرة 

العمل السياسي في المملكة.
 وعبر المحاضـــرات المختصة تم تعريف 
المشـــاركين بمهارات التحليل السياســـي 
واستشراف المستقبل السياسي، والعمل 
علـــى تكويـــن كـــوادر وطنية قـــادرة على 
جانـــب  إلـــى  السياســـي،  العمـــل  إثـــراء 
التعريف باألدوات والمهارات الازمة في 

التعامـــل اإليجابـــي مع العمل السياســـي، 
ضمن ثوابت وقيم المجتمع والتشريعات 
الوطنية المنظمة للعملية السياســـية في 

المملكة.
 وتضّمـــن البرنامـــج عـــدًدا من الجلســـات 
النقاشـــية؛ حيث تناولت الجلســـة األولى 
“تاريـــخ مملكـــة البحرين الحديـــث”، فيما 
تناولـــت الجلســـة الثانيـــة “ميثـــاق العمل 
الوطنـــي.. خطوة فـــي طريـــق التحديث 
الوطنـــي الشـــامل” بينما تناولت الجلســـة 
الثالثـــة “أثـــر مشـــاركة المرأة فـــي عملية 
الجلســـة  أمـــا  الديمقراطـــي”،  التحـــول 
الرابعـــة فكانت بعنوان “البعد االجتماعي 
الملـــك  لجالـــة  اإلصاحـــي  للمشـــروع 
المفـــدى”، وخصصت الجلســـة الخامســـة 

“البعـــد  عـــن  للحديـــث  البرنامـــج  مـــن 
االقتصـــادي للمشـــروع اإلصاحـــي”، أمـــا 
الجلســـة السادســـة واألخيـــرة فتناولـــت 

“السياق القانوني للمشروع اإلصاحي”.
فيمـــا اختتمت فعاليات البرنامج بجلســـة 
نقاشـــية موســـعة مـــع المشـــاركين، إذ تـــم 

التاريخيـــة  الخطـــوات  أهـــم  اســـتعراض 
لمســـتقبل  الشـــامل  التحديـــث  ومراحـــل 
مملكة البحرين، وأبرز المعلومات المتعلقة 
باللجنة المشكلة إلعداد الميثاق الوطني، 
ومراحـــل صياغة الميثـــاق واالتفاق على 
رؤية وطنيـــة جامعة وأبرز ما تضمنه من 

إصاحات ومكاسب وطنية. 
 وفي نهاية البرنامج، أعرب المشـــاركون 
للتنميـــة  البحريـــن  لمعهـــد  عـــن شـــكرهم 
السياســـية على ما يقـــوم به من دور مهم 
فـــي رفع مســـتوى الوعي السياســـي لدى 
جميع فئات المجتمع، إلى جانب ما يوليه 
مـــن عنايـــة خاصة في تعزيـــز قيم الوالء 
واالنتمـــاء الوطني في المجتمـــع، عبر ما 
يقدمـــه مـــن برامـــج تعنـــى بتأكيـــد الدور 
الكبيـــر والمهم الـــذي أحدثه ميثاق العمل 
الوطنـــي فـــي مســـيرة العمـــل السياســـي 
فـــي المملكة، مع التركيـــز على نهج وفكر 
بـــه جالتـــه  جالـــة الملـــك، ومـــا يتمتـــع 
من نظـــرة استشـــرافية لمســـتقبل مملكة 

البحرين.

تسليط الضوء على الميثاق ودوره في التحول الديمقراطي

“التنميــة السيـاسيــة” يختتــم فعاليــات “نهـــج”

تطــور ونمــاء بالعالقــات مع ألمانيــا
زيادة التنسيق لتعزيز ثقافة حقوق اإلنسان

اســـتقبل رئيس المؤسسة الوطنية 
لحقوق اإلنسان علي أحمد الدرازي، 
ســـفير جمهورية ألمانيـــا االتحادية 
لـــدى مملكة البحريـــن كاي بوكمان، 
بحضور نائب السفير ويمر جروهي 
واألمين العام بالمؤسسة المستشار 
ياســـر غانم شـــاهين، وذلك في مقر 

المؤسسة بضاحية السيف.
في مســـتهل اللقاء، رّحـــب الدرازي 
بالســـفير بوكمان، مشيًدا بالعاقات 
الوثيقـــة والمتميزة التي تجمع بين 
مملكة البحريـــن وجمهورية ألمانيا 
االتحاديـــة الصديقـــة، وما تشـــهده 
مـــن تطـــور ونمـــاء علـــى مختلـــف 

الُصعد.
مناقشـــة  اللقـــاء  خـــال  تـــم  كمـــا   
المشـــترك  التعـــاون  تعزيـــز  ســـبل 

بيـــن الجانبيـــن وتبـــادل الخبـــرات، 
مـــن  عـــدد  إقامـــة  فـــي  خصوصـــا 
المشـــتركة  التدريبيـــة  البرامـــج 

الهادفـــة الى تعزيـــز مفاهيم حقوق 
االنســـان، والتـــي تســـتهدف تطوير 
قـــدرات األعضـــاء والموظفيـــن من 
جهـــة، أو زيادة الوعي للجمهور من 
خال موضوعـــات مرتبطة بمبادئ 
ومفاهيم حقوق اإلنســـان من جهة 

أخرى.
عـــن  بوكمـــان  أعـــرب  جانبـــه،  مـــن 
سعادته بلقاء الدرازي، مثّمًنا جهود 
المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان 
ودورهـــا المهـــم في حمايـــة وتعزيز 
حقوق اإلنسان في مملكة البحرين، 
متمّنًيا زيادة التنسيق بين الجانبين 
من خال البرامج الهادفة إلى نشر 
ثقافـــة حقـــوق اإلنســـان، بمـــا يلبي 

التطلعات واألهداف المشتركة.

ضاحية السيف - المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان

المنامة - وزارة الداخلية

فـــي إطار تنفيذ القانـــون ومكافحة 
الجريمـــة، تمكنت شـــرطة المباحث 
الجنائية بـــاإلدارة العامـــة للمباحث 
واألدلة الجنائية بالتعاون مع الهيئة 
الوطنية لتنظيـــم المهن والخدمات 
الصحية، من ضبط صالون يتم فيه 
مزاولـــة مهنة الطب وإدارة منشـــأة 

صحية من دون ترخيص.
وأوضحـــت اإلدارة أنـــه بعـــد ورود 
معلومـــات بهـــذا الشـــأن، تـــم إجراء 

التـــي  والتحـــري  البحـــث  عمليـــات 
أسفرت عن تحديد موقع الصالون، 
حيـــث تـــم ضبـــط أدويـــة ومعـــدات 
طبيـــة، فيما قامت الهيئـــة الوطنية 
لتنظيم المهـــن والخدمات الصحية 

بغلق الصالون.
وأشـــارت إدارة المباحـــث الجنائية 
إلـــى أنـــه تـــم تحريـــز المضبوطـــات 
واتخاذ جميع اإلجراءات القانونية 

حيال الواقعة.

ضبط صالون زاول مهنة الطب من دون ترخيص
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