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عن  اإلســكــان  وزارة  كشفت 
برنامج  من  المستفيدين  عــدد 
الفترة من 2014  »مزايا« خالل 
بلغ  ــــذي  والـ  2021 أكــتــوبــر  ــى  إلـ
مــطــردة  بــزيــادة  منتفعا،   9333
في معدل المنتفعين عن العام، 
حـــيـــث بـــلـــغ عـــــدد الــمــنــتــفــعــيــن 
 %50 تـــــجـــــاوز  وبــــــفــــــارق   2822
عـــدد  بـــلـــغ  حـــيـــث   ،2020 لـــعـــام 
األمــــر   ،1691 الـــمـــســـتـــفـــيـــديـــن 
الــــذي يــعــكــس نــجــاح الــبــرنــامــج 
فيما  المنتفعين،  ثــقــة  بــزيــادة 
لجميع  الحكومي  الــدعــم  بلغ 
يتجاوز  بمبلغ  الـــوحـــدات  تــلــك 
78.95 مليون دينار للفترة من 

2014 وحتى أكتوبر 2021.
ــارت الــــوزارة إلــى وجــود  وأشــ
تــنــافــســيــة واهـــتـــمـــام كــبــيــر مــن 
ــاريــــة  ــتــــجــ ــل الـــــمـــــصـــــارف الــ ــبــ قــ
بــمــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن لــتــمــويــل 
برنامج »مزايا« من خالل تقدم 
للراغبين  الحصرية  الــعــروض 
الــشــقــق  أو  الـــــوحـــــدات  ــراء  ــشــ بــ
السكنية، حيث أسهمت البنوك 
بتقديم تمويالت تصل إجمالي 
منذ  ديــنــار  مــلــيــار  إلـــى  قيمتها 
أكتوبر  وحتى  »مــزايــا«  انطالقة 

 .2021
ــان« أن  ــ ــكــ ــ وأوضــــحــــت »اإلســ
الفترة  في  حقق  مزايا  برنامج 
األخـــيـــرة إقـــبـــاال مــضــاعــفــا من 
على  نــال  كما  المنتفعين،  قبل 
كبيرة  شريحة  وثقة  استحسان 
مــــن الـــمـــتـــقـــدمـــيـــن لــلــخــدمــات 
ــيـــل هــــذه  ــفـــضـ ــتـ ــة بـ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــكـ ــ اإلسـ
الــخــدمــة تـــحـــديـــدا، فــضــال عن 
أثــــره االقـــتـــصـــادي الــــذي يــرفــد 
العجلة التنموية بالمملكة عبر 
القطاع  مع  المتميزة  الشراكة 
ــيــــث فـــــــاق حــجــم  الــــــخــــــاص، حــ
االقتصادي على صعيد  تأثيره 
ــــوق الــــعــــقــــاري مــا  ــسـ ــ تـــنـــمـــيـــة الـ
مقداره بليون دينار منذ إطالق 
الحالي،  الــوقــت  إلــى  البرنامج 

وهو ما انعكس على القطاعات 
ــاع اإلنـــــشـــــاءات  ــقـــطـ األخــــــــرى كـ
والــمــقــاوالت والــعــقــارات وقطاع 
المصرفية  والــحــركــة  التجزئة 
وغـــيـــرهـــا مـــن قـــطـــاعـــات ســاهــم 

»مزايا« في انتعاشها. 
أن  اإلســــكــــان  وزارة  وبــيــنــت 
السكنية  الــوحــدات  نسبة شــراء 
محافظة  فــي  بالشقق  مــقــارنــة 
الشمالية تبلغ 88% مقارنة بما 
الــتــمــلــيــك  لــشــقــق   %12 نــســبــتــه 
بــــــــذات الـــمـــحـــافـــظـــة، وشــكــلــت 
مـــا نسبته  الــمــحــرق  مــحــافــظــة 
90% للفلل مقابل 10% للشقق، 
البيوت  شــراء  نسبة  كانت  فيما 
 ،%100 العاصمة  محافظة  فــي 
الــجــنــوبــيــة %29  والـــمـــحـــافـــظـــة 

للفلل مقابل 71% للشقق. 
وتركزت نسب الشراء األكبر 
ــات  ــظـ ــافـ ــحـ ــمـ ــاق الـ ــ ــطـ ــ ــن نـ ــمــ ضــ
األربع في المحافظة الشمالية 
محافظة  تــلــتــهــا   ،%58 بــمــعــدل 

المحرق بنسبة 30%، وبنسبة %7 
ألفضلية شــراء وحــدات سكنية 
وشـــقـــق بــمــحــافــظــة الــعــاصــمــة، 
ــه %5  ــتـ ــبـ ــسـ ــا نـ ــ ــل مــ ــضــ فـــيـــمـــا فــ
بالمحافظة  والتملك  الــشــراء 

الجنوبية. 
ــا بــشــأن مــعــدل الـــرواتـــب  أمـ
لـــلـــمـــســـتـــفـــيـــديـــن مـــــن بـــرنـــامـــج 
ــا« فــقــد بــلــغــت مــا نسبته  ــزايـ »مـ
ما  المستفيدين  لــرواتــب   %41
وبنسبة  ديــنــار،   700-  600 بين 
 ،800  –  701 بين  لــلــرواتــب   %27
ــة األدنـــــــــى مــن  ــبـ ــسـ ــنـ وكـــــانـــــت الـ
الـــطـــلـــبـــات ألصــــحــــاب الــــرواتــــب 
 1200  –  1101 بين  الــمــتــراوحــة 

دينار بنسبة تبلغ %5.
ويأتي برنامج »مزايا« ضمن 
لتلبية  اإلســكــان  وزارة  مــبــادرات 
مــتــطــلــبــات بـــرنـــامـــج الــحــكــومــة 
بــالــتــســهــيــل عــلــى الــمــواطــنــيــن 
مــن خـــالل تــعــزيــز الــتــعــاون مع 
الـــخـــاص، إذ اســتــطــاع  الــقــطــاع 

هذا البرنامج أن يلبي أكثر من 
9333 طلبا إسكانيا.

يــتــزايــد  الــمــتــوقــع أن  ومــــن 
الرقم مع نهاية عام 2021  هذا 
وســرعــة  التسهيالت  إلـــى  نــظــرا 
العاملون  يبديها  التي  اإلنجاز 
على هذا البرنامج ضمن كوادر 
مؤهلة تعمل في فريق البحرين 
ورؤيــة  أهـــداف  تحقق  وبالتالي 
الــحــكــومــة فـــي تــوفــيــر خــدمــات 

السكن الفورية للمواطنين.
وتــــــــأتــــــــي هـــــــــــذه الـــــجـــــهـــــود 
والـــمـــســـاعـــي ضـــمـــن تــوجــيــهــات 
األمير  الملكي  السمو  صاحب 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي 
الــــوزراء،  رئــيــس مجلس  الــعــهــد 
بــشــأن ســرعــة تــوفــيــر الــخــدمــات 
وتلبية  للمواطنين  اإلسكانية 
لــاللــتــزامــات الــــــواردة بــبــرنــامــج 
ــلـــول  الــــحــــكــــومــــة، وتــــقــــديــــم حـ
ما  للمواطنين  وفورية  مبتكرة 

يقلص قوائم االنتظار.

إلى  الــــوزارة سعيها  وأكـــدت 
عــام  بشكل  اإلجـــــراءات  تسهيل 
ضـــمـــن جــمــيــع خـــدمـــاتـــهـــا بــمــا 
»مـــزايـــا« وبشكل  بــرنــامــج  فــيــهــا 
المستفيدين  مصلحة  يحقق 
ــيــــة  ــانــ ــكــ مــــــن الـــــخـــــدمـــــات اإلســ
محور  مع  تماشيا  والمطورين، 
تــطــويــر الـــخـــدمـــات الــحــكــومــيــة 
ــة  ــوريــ ــلـــعـــمـــالء وفــ الـــمـــقـــدمـــة لـ

الخدمات اإلسكانية.
الــــــجــــــديــــــر بــــــالــــــذكــــــر أنـــــه 
ــان الــــتــــقــــدم لــبــرنــامــج  ــكــ ــاإلمــ بــ
»مـــــــزايـــــــا« بـــشـــكـــل فـــــــــوري عــبــر 
الــخــدمــات اإللــكــتــرونــيــة لـــوزارة 
اإلســــــكــــــان الــــمــــتــــوافــــرة ضــمــن 
ــرى عبر  ــ بـــاقـــة الـــخـــدمـــات األخــ
وتطبيق  االلــكــتــرونــي  الــمــوقــع 
الــهــاتــف الــنــقــال، وكـــذلـــك عبر 
ــيــــة لــمــمــلــكــة  ــنــ ــة الــــوطــ ــ ــوابـ ــ ــبـ ــ الـ
تــتــوافــر عبرها  كــمــا  الــبــحــريــن، 
ومتطلبات  االشتراطات  جميع 

التقديم والمعلومات. 

بدعم حكومي تجاوز الـ78 مليون دينار 

اأكثر من 9300 منتفع من »مزايا« وبزيادة بلغت 50% عن العام الما�ضي

فــارس  السفير جــمــال  شـــارك 
الرويعي، المندوب الدائم لمملكة 
المتحدة،  ــم  األمـ لـــدى  الــبــحــريــن 
بالذكرى  الــخــاص  االجــتــمــاع  فــي 
الــعــشــريــن العــتــمــاد قـــرار مجلس 
ــاء  وإنــــشــ  )2001(  1373 األمـــــــن 
التابعة  ــاب  اإلرهــ مكافحة  لجنة 
لمجلس األمن، حيث ألقى كلمة 
البحرين  مملكة  جهود  فيها  أكــد 
فــي مــواجــهــة هــذه اآلفـــة الخطرة 
بــأبــعــادهــا الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة 
والــــنــــجــــاحــــات الــــتــــي حــقــقــتــهــا، 
وتــنــســيــقــهــا الـــدائـــم ومــســاهــمــتــهــا 
الفاعلة مع المجتمع الدولي في 
كل ما من شأنه مكافحة اإلرهاب 
وعــمــلــيــات تــمــويــلــه، وانــضــمــامــهــا 
ــن االتـــفـــاقـــيـــات  ــ ــد مـ ــديــ ــعــ إلــــــى الــ
واإلقليمية  الدولية  والمعاهدات 
ــأن، ومـــشـــاركـــتـــهـــا  ــ ــشــ ــ فـــــي هــــــذا الــ
الدولي  التحالف  ودعمها لجهود 
ــة تـــنـــظـــيـــم »داعـــــــش«  ــاربــ ــــي مــــحــ فـ
اإلرهــــابــــي مـــع الــــــدول الــشــقــيــقــة 

والحليفة. 
إلـــــــــى أن  الــــســــفــــيــــر  وأشـــــــــــــار 
مــمــلــكــة الــبــحــريــن بــذلــت جــهــودا 
اإلرهـــاب  مكافحة  بــهــدف  حثيثة 

فــي الــشــرق األوســـط وفــي العالم 
بمكافحة  يتعلق  فيما  سيما  وال 
تـــــمـــــويـــــل اإلرهــــــــــــــــاب وتـــجـــفـــيـــف 
إنشاء  في  ساهمت  حيث  منابعه، 
المالي لمنطقة  العمل  مجموعة 
الــشــرق األوســـط وشــمــال إفريقيا 
)الــمــيــنــافــاتــف(، واســتــضــافــة مقر 
ســـكـــرتـــاريـــة الــمــجــمــوعــة، ووفــــرت 
ــيــــة  ــيــــزانــ ــي والــــمــ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ الــــــدعــــــم الـ
الــســنــوات  خـــالل  لــهــا  التشغيلية 
الخمس األولى من بدء نشاطها. 
وأضـــاف أنــه فــي إطـــار حرص 
مملكة البحرين على ضمان عدم 
استغالل القطاع غير الربحي في 
وزارة  استضافت  اإلرهـــاب،  تمويل 
الــخــارجــيــة فــي أغــســطــس 2020م 
ــقـــدرات حــول  ــة عــمــل بــنــاء الـ ورشــ
الهادفة  غير  المنظمات  حماية 
إلــــى الـــربـــح مـــن مــخــاطــر تــمــويــل 
ــعـــاون مــع  ــتـ ــالـ اإلرهـــــــــاب، وذلــــــك بـ
لمكافحة  المتحدة  األمــم  مكتب 
إلــى ورش  والتي تضاف  اإلرهـــاب، 
ســابــقــة مــمــاثــلــة عــقــدتــهــا مملكة 

البحرين بالتعاون مع المكتب. 
مملكة  الــتــزام  السفير  وأكـــد 
ــريـــن بــالــتــطــبــيــق الـــفـــاعـــل  ــبـــحـ الـ

الــصــلــة  ذات  الـــدولـــيـــة  ــرارات  ــقـ ــلـ لـ
بـــمـــكـــافـــحـــة تــــمــــويــــل اإلرهــــــــــــاب، 
ــا الــــدائــــم عـــلـــى تــقــديــم  ــهـ وحـــرصـ
تقاريرها الدورية التزاًما بقرارات 
مجلس األمن الدولي بهذا الشأن، 
والعمل على تطبيق استراتيجية 
ــدة الـــعـــالـــمـــيـــة  ــ ــــحـ ــتـ ــ ــمـ ــ األمـــــــــــم الـ
لــمــكــافــحــة اإلرهــــــــاب، وتــوصــيــات 
المعنية  المالي  العمل  مجموعة 
وتمويل  األمـــوال  غسل  بمكافحة 

 .)FATF( اإلرهاب
كما تطرق إلى خطر استغالل 
ــاء الـــســـيـــبـــرانـــي وخـــاصـــة  ــفــــضــ الــ
من  االجتماعي  التواصل  وسائل 
قــبــل الــجــمــاعــات اإلرهـــابـــيـــة لبث 
أو  التجنيد  أو  الخبيثة  أفــكــارهــا 
تستهدف  إلكترونية  شّنّ هجمات 
مكتسبات الدول والشعوب، مشيًرا 
فــــي هـــــذا الــــصــــدد إلـــــى مـــشـــاركـــة 
مــمــلــكــة الــبــحــريــن فـــي الــمــؤتــمــر 

لرؤساء  الثاني  المستوى  الرفيع 
هيئات مكافحة اإلرهاب والجهات 
ــة بـــمـــكـــافـــحـــة اإلرهــــــــاب  ــّيـ ــنـ ــعـ ــمـ الـ
ومنعه  اإلرهــاب  »مكافحة  بعنوان 
التحويلية:  التقنيات  عصر  فــي 
)مــــــواجــــــهــــــة تـــــحـــــديـــــات الـــعـــقـــد 
والــذي عقد في يونيو  الجديد(« 
األمم  مكتب  من  بتنظيم  2021م 
الـــُمـــتـــحـــدة لــمــكــافــحــة اإلرهــــــاب، 
حــيــث هـــدف الــمــؤتــمــر إلـــى بحث 
ــاون الـــدولـــي  ــعـ ــتـ فــــرص تــعــزيــز الـ
ــادل الــمــعــلــومــات لــمــكــافــحــة  ــبــ وتــ
استخدام االنترنت في األغراض 
ــادل الــمــمــارســات  ــبـ ــة، وتـ ــيـ ــابـ اإلرهـ
الرسائل  الفضلى بشأن مكافحة 
وســوء  التضليل  ومنع  اإلرهــابــيــة 

استغالل التقنيات الجديدة. 
مملكة  موقف  السفير  وأكــد 
ــخ  ــ ــراســ ــ ــــت والــ ــابـ ــ ــثـ ــ ــن الـ ــريــ ــحــ ــبــ الــ
ــــض لـــكـــل صــــــور اإلرهــــــــاب  ــرافــ ــ الــ
ــانـــت أســبــابــه  ــالــــه، مــهــمــا كـ ــكــ وأشــ
ودوافعه والجهة التي تقف وراءه 
مع  بالتعاون  والتزامها  وتموله، 
المنطقة  فـــي  الــشــقــيــقــة  الـــــدول 
على  بالعمل  الدولي  والمجتمع 

دحر هذا الخطر. 

البحرين تحذر من ا�ض�تغالل الجماعات الإرهابية للف�ضاء ال�ضيبراني

} السفير جمال فارس الرويعي.

»الــبــلــديــات« أن هذه  وأكـــدت 
متاحة  باتت  الــثــالث  الخدمات 
منها  يستفيد  حيث  إلكترونيا, 
بشكل  الــمــراجــعــيــن  مــن  الكثير 
يومي في مراكز خدمة العمالء 
إنجازها  من  اآلن  سيمكنهم  ما 
إلى  الحاجة  دون  الكترونيا من 

الحضور شخصيا إلى المركز.
ــات«  ــ ــديــ ــ ــ ــل ــ ــبــ ــ ــت »الــ ــ ــحــ ــ وأوضــ
من  ســابــق  وقــت  أنها انتهت في 
ــات  ــدمـ ــخـ ــــن الـ ــل عــــــدد مـ ــويـ ــحـ تـ
البلدية إلى خدمات إلكترونية، 
ــوزارة  ــ ــار ســعــي الــ ــ وذلــــك فــــي إطـ
لخدمة المواطنين والمقيمين 
والـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن فـــــي مــمــلــكــة 

الـــبـــحـــريـــن وتــســهــيــل إجـــــــراءات 
للخدمات  والمراجعة  التقديم 
الــبــلــديــة والـــحـــد مـــن الــحــضــور 
الشخصي للعمالء قدر اإلمكان 
لــــدى مـــراكـــز خـــدمـــات الــعــمــالء 
ــة  ــانــ الـــفـــعـــلـــيـــة والــــتــــابــــعــــة ألمــ

العاصمة والبلديات األخرى.
ل  ــوُّ ــحــ ــتــ »الــ أنَّ  ــت  ــ ــحــ ــ وأوضــ
ــا  ــروعـ ــشـ اإللــــكــــتــــرونــــي ُيـــــعـــــّد مـ
رؤيــة  مــع  يتماشى  استراتيجيا 
مملكة البحرين 2030 وبرنامج 
 ،2022-2019 الــحــكــومــة  عــمــل 
هات  توُجّ مع  تمامًا  يتوافق  كما 
هــيــئــة الــمــعــلــومــات والــحــكــومــة 
أنها قامت  اإللكترونية«، مؤكدة 

ــل وتــشــكــيــل  ــمـ ــة عـ بــــوضــــع خـــطـ
ــل تـــقـــنـــي مــخــتــص  ــمــ ــق عــ ــ ــريـ ــ فـ
إلى  البلدية  الخدمات  لتحويل 
أن  مضيفة  الكترونية,  خدمات 
ــار فـــي الـــوقـــت نفسه  الــعــمــل جــ
ــيــــع الــــخــــدمــــات  إلضــــــافــــــة جــــمــ
ــز خــدمــات  ــراكـ ــي مـ الــمــقــدمــة فـ
الــبــلــديــات للنظام  الــعــمــالء فــي 
فــي  ــل  ــأمـ نـ حـــيـــث  االلكتروني, 
إنجاز هذا التحول بشكل كامل 
المقبلة  القليلة  الفترة  خــالل 
مــن خــالل ربــط هــذه الخدمات 
إلكترونيا  الخلفية  بالمكاتب 
ــن دون  بـــمـــا يــتــيــح إنـــجـــازهـــا مــ
ــور إلـــى  ــة إلــــــى الــــحــــضــ ــاجــ الــــحــ

المركز.
أن  إلــــــــــــــــــــــــــــــى  يـــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــار 
تحويل  »الــبــلــديــات« انــتــهــت مــن 
27 خــدمــة بــلــديــة إلـــى خــدمــات 
على  حاليا  إلكترونية، وتعمل 
تحويل عدد أكبر من الخدمات 
إلكترونية  خدمات  إلى  البلدية 
ــق مــتــخــصــص  ــريــ ــــن خــــــالل فــ مـ
ــوزارة يــعــمــل عــلــى تنفيذ  ــ الــ فــي 
الرقمي  الــتــحــول  اســتــراتــيــجــيــة 
تماشيا مع رؤية مملكة البحرين 

2030 والبرنامج الحكومي. 

العمالء لخدمة  جديدة  اإلكترونية  خدمات  ثالث  تدخل  »البلديات« 

أعلنت وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني 
»البلديات« تحويل ثالث خدمات جديدة تقدم في مركز خدمة 
الــعــمــالء بــالــبــلــديــات إلـــى الــنــظــام االلــكــتــرونــي لــلــحــصــول على 

الخدمة.
وأوضحت »البلديات« أنه بات بإمكان المراجعين في مراكز 
خدمة العمالء التقدم بطلب خدمة إصدار شهادة عدم ممانعة 
لــحــارس أمـــن، وكــذلــك خــدمــة إعـــالن غير تــجــاري على المركبة 
إزالة لوحة اإلعالن الكترونيا من دون حاجة إلى  وخدمة طلب 

الحضور إلى المركز.

النعيمي وزير  الدكتور ماجد بن علي  اجتمع 
الوطنية  البحرين  رئيس لجنة  والتعليم،  التربية 
للتربية والعلم والثقافة، وبحضور الشيخ خليفة 
في  البحرين  مملكة  سفير  خليفة  آل  أحــمــد  بــن 
لمملكة  الدائم  والمندوب  الفرنسية  الجمهورية 
مياو  السيد  مع  اليونسكو،  منظمة  في  البحرين 
»جــائــزة  عــن  الــمــســؤول   )Miao Fungchun( فــوشــن 
خليفة  آل  عيسى  بــن  حــمــد  الــمــلــك   – اليونسكو 
المعلومات واالتصال في  الستخدام تكنولوجيات 
مجال التعليم«، حيث تم بحث اإلجراءات الخاصة 

بالحفل القادم لهذه الجائزة، والمخصص لتكريم 
والتي  المختلفة،  الـــدول  مــن  الــفــائــزة  الــمــشــاريــع 
نالت  ــدة،  ورائــ مــتــطــورة  بنوعية  مــبــادراتــهــا  تميزت 
المكلفة  الدولية  التحكيم  لجنة  ثقة  أثرها  على 
بفحص وتقييم المبادرات المختلفة التي تقدمت 
الــجــائــزة، والــتــي  نــيــل هـــذه  للمنافسة عــلــى شـــرف 
للتنافس  سنويا  تطرح  التي  مواضيعها  أصبحت 
تــنــال الــثــقــة واالهــتــمــام عــلــى الــصــعــيــد الــعــالــمــي. 
الجديد  العنوان  مشروع  على  االتفاق  تم  وكذلك 

للجائزة القادمة، والمتوقع إعالنه قريبا. 

} وزير التربية والتعليم خالل لقاء المسؤول عن »جائزة اليونسكو – الملك حمد بن عيسى آل خليفة«.

اإع������الن ال���ع���ن���وان ال��ج��دي��د ل��ج��ائ��زة 

ق��ري��ب��ا ح��م��د  ال��م��ل��ك   – ال��ي��ون�����ض��ك��و 

ثمن الشيخ خالد بن علي 
آل خليفة وزير العدل والشئون 
ــيــــة واألوقــــــــــاف الـــــدور  اإلســــالمــ
الرائد الذي يقوم به المجلس 
صاحبة  برئاسة  للمرأة  األعلى 
سبيكة  األميرة  الملكي  السمو 
إبـــراهـــيـــم آل خــلــيــفــة  في  بــنــت 
خالل  من  التنمية  مسيرة  رفد 
ــة الـــجـــهـــات  ــافــ ــع كــ ــ الــــتــــعــــاون مـ
لتعزيز التشريعات واإلجراءات 
الـــالزمـــة لحسن  والــمــمــارســات 
تـــطـــبـــيـــق الــــخــــطــــة الـــوطـــنـــيـــة 

لنهوض المرأة البحرينية.
ــدل أن  ــ ــ ــعـ ــ ــ الـ وأكـــــــــــد وزيـــــــــــر 
ــلــــى  ــلـــس األعــ ــجـ ــمـ مــــســــانــــدة الـ
للمرأة لتطوير البنية التحتية 
ــيـــة والـــتـــي  لــلــمــنــظــومــة الـــعـــدلـ
امـــتـــدت لــعــقــديــن مـــن الـــزمـــان 
أســفــرت عــن تطوير اإلجـــراءات 
الــــشــــرعــــيــــة  وإنـــــــشـــــــاء مــكــتــب 
العدل  بــوزارة  األســري  التوفيق 
ــاد  واســـتـــحـــداث  خـــدمـــات اإلرشــ
األســــــــــــري فــــــي الـــمـــحـــافـــظـــات 
وإصــدار قانون األســرة الموحد 
وتــخــصــيــص مــبــنــى الــمــحــاكــم 

الشرعية.
ونــــوه وزيــــر الـــعـــدل بــالــدور 
ــه  األســــــــــاســــــــــي الـــــــــــــذي قـــــــــــام بـ
الــمــجــلــس األعـــلـــى لــلــمــرأة في 
والتي  الــالزمــة  الخبرات  توفير 

ــــي إصــــــدار  ــــدت الـــــــــــوزارة فـ ــانـ ــ سـ
 2021 لــســنــة   )96( ــم  رقـ الـــقـــرار 
بـــشـــأن تــنــظــيــم الــــوســــاطــــة فــي 
أن  مــقــدرا  الشرعية,  الــمــســائــل 
تــلــك الــمــســانــدة لــم تــقــف عند 
الــقــرار بل تجاوزته  حد إصــدار 
المتراكمة  الــخــبــرات  بتسخير 
للمرأة   األعلى  المجلس  لــدى 
األمثل  التطبيق  من أجل دعم 

له.
ــر الــعــدل أن تلك  وأكـــد وزيـ
ــد تـــوجـــهـــا تــقــدم  ــدة قــ ــانـ ــسـ ــمـ الـ
األمــــــانــــــة الــــعــــامــــة لــلــمــجــلــس 
للقيد  طـــوعـــا  لــلــمــرأة  ــلـــى  األعـ
بجدول الوساطة الخاص بفرع 
الـــمـــســـائـــل الـــشـــرعـــيـــة كــوســيــط 

اعتباري، وإدراج أربعة من كوادر 
بالمجلس  الـــمـــرأة  دعـــم  مــركــز 
ــاء  ــطــ ــوســ األعـــــــلـــــــى لـــــلـــــمـــــرأة كــ
شـــرعـــيـــيـــن مـــعـــتـــمـــديـــن، عــلــى 
األساسي  النظام  أن  الرغم من 
يمنح  للمرأة  األعلى  للمجلس 
الحاجة  دون  الــصــالحــيــة  تــلــك 
إلـــى الــتــرخــيــص ولــــدى كــــوادره 
الخبرة الطويلة المتراكمة  في 
مــمــارســة الــوســاطــة الــشــرعــيــة، 
وذلك لتحفيز القطاع الخاص 
المجتمع  ومنظمات  أفــراد  من 
الـــمـــدنـــي لـــتـــقـــديـــم أفــــضــــل مــا 
لـــديـــهـــم والـــتـــقـــدم لــلــمــســاهــمــة 
ــز فـــــض الــــنــــزاعــــات  ــزيــ ــعــ فـــــي تــ
األسرية عن طريق  والخالفات 

الوساطة الشرعية.
ــدل  ــ ــعـ ــ واخـــــتـــــتـــــم وزيـــــــــــر الـ
تــصــريــحــه بــالــتــأكــيــد عـــلـــى أن 
ــة كـــوســـيـــلـــة رضـــائـــيـــة  ــاطــ ــوســ الــ
عــن طــريــق االتــفــاق والــتــراضــي 
هـــي أفـــضـــل الـــحـــلـــول الــبــديــلــة 
شــك  وال  ــات،  ــازعــ ــنــ ــمــ الــ لـــفـــض 
أن مــســانــدة الــمــجــلــس األعــلــى 
من  الالمحدود  والدعم  للمرأة 
بنت  سبيكة  األمــيــرة  سمو  قبل 
له  سيكون  خليفة  آل  إبــراهــيــم 
الحماية  لتوفير  األثـــر  أطــيــب 
وبخاصة  لــأســرة  االجتماعية 

المرأة واألبناء. 

وزي��������ر ال�����ع�����دل ي�������ض���ي���د ب����ال����دور 

ال��ت��ن��م��وي ل��ل��م��ج��ل�����س الأع���ل���ى ل��ل��م��راأة

} وزير العدل.

أكــــــد مـــحـــافـــظ مــحــافــظــة 
بن  عيسى  بن  سلمان  المحرق 
العالقات  المناعي عمق  هندي 
األخوية والتاريخية التي تربط 
مــمــلــكــة الــبــحــريــن بــجــمــهــوريــة 
مصر العربية على كل األصعدة 
والــمــســتــويــات، مــشــيــًرا إلـــى أن 
على  تحرص  البحرين  مملكة 
مع  وتوطيدها  العالقات  تعزيز 
الدول الشقيقة والصديقة بما 
يترجم تطلعات وآمال البلدين 
ويحقق  الشقيقين  والشعبين 

مصالحهما.
ذلــك خــالل استقبال  جــاء 
ياسر محمد  للسيد  المحافظ 
جمهورية  سفير  شعبان  أحمد 
مــصــر الــعــربــيــة الــشــقــيــقــة لــدى 
مــمــلــكــة الــبــحــريــن، حــيــث أشـــاد 
الـــمـــحـــافـــظ بــتــمــيــز الـــعـــالقـــات 
المصرية  البحرينية  األخــويــة 
ــاالت فــي  ــجــ ــمــ فــــي مــخــتــلــف الــ

ظـــل مـــا تــحــظــى بـــه مـــن رعــايــة 
واهـــــتـــــمـــــام مــــــن لــــــــدن حـــضـــرة 
الملك حمد  الــجــاللــة  صــاحــب 
بــــن عــيــســى آل خــلــيــفــة عــاهــل 
فخامة  وأخيه  المفدى،  البالد 
السيسي  عــبــدالــفــتــاح  الــرئــيــس 
العربية  مصر  جمهورية  رئيس 

الشقيقة.
ــدم الــســفــيــر  ــ مــــن جـــانـــبـــه قـ

ـــري شـــــكـــــره وتــــقــــديــــره  ــصــ ــ ــمـ ــ الـ
يلمسه  بما  مشيدا  للمحافظ، 
والذي  قائم  وتكامل  تعاون  من 
وتعزيز عالقات  دعم  في  يسهم 
الصداقة والتعاون بين البلدين 
لمملكة  مــتــمــنــيــا  الــصــديــقــيــن، 
البحرين قيادة وحكومة وشعبا 
الــمــزيــد مــن الــتــقــدم واالزدهــــار 

والرخاء.

م��ح��اف��ظ ال���م���ح���رق ي�����ض��ت��ق��ب��ل ال�����ض��ف��ي��ر

الثنائي��ة العالق��ات  بتمي��ز  وي�ض��يد  الم�ض��ري 

} جانب من االستقبال.

ــــالل جــلــســتــه  ــ ــلـــس الــــــشــــــورى خـ يــــنــــاقــــش مـــجـ
ــع مـــن الــفــصــل  ــرابـ الــخــامــســة فـــي دور االنـــعـــقـــاد الـ
الرد  مشروع  )األحـــد(،  اليوم  الخامس،  التشريعي 
عــلــى الــخــطــاب الــســامــي الــــذي تــفــضــل بـــه حــضــرة 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 
االنعقاد  دور  افتتاح  خــالل  المفدى،  البالد  عاهل 
الذي  التقرير  في  المجلس  سينظر  حيث  الرابع، 
برئاسة  السامي،  الخطاب  على  الــرد  لجنة  أعدته 
جمال محمد فخرو النائب األول لرئيس المجلس.

تقرير  أعماله  المجلس ضمن جدول  ويبحث 

بإضافة  قانون  مشروع  بخصوص  الخدمات  لجنة 
فقرة جديدة برقم )ج( إلى المادة )32( من قانون 
آخر  تقرير  إلى  إضافة  األهلي،  القطاع  في  العمل 
بتعديل  قــانــون  مــشــروع  بخصوص  اللجنة  أعــدتــه 
ــم )35( مــن قــانــون الــعــمــل فــي الــقــطــاع  الـــمـــادة رقـ

األهلي.
ــر للجنة  تـــقـــريـــًرا آخــ كــمــا يــنــاقــش الــمــجــلــس 
الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة 
)4( من القانون رقم )19( لسنة 2006 بشأن تنظيم 

سوق العمل.

»ال���������ض����ورى« ي��ن��اق�����س ال����ي����وم م�����ض��روع 

ال���������رد ع����ل����ى ال�����خ�����ط�����اب ال�������ض���ام���ي

ــلــــن الـــمـــصـــرف الــخــلــيــجــي  أعــ
التجاري، أحد المصارف اإلسالمية 
تقديمه  البحرين،  بمملكة  الرائدة 
عــــرض تــمــويــل اســتــثــنــائــي لــشــراء 
»ديــرة  بمشروع  السكنية  الــوحــدات 
الـــعـــيـــون« بـــديـــار الـــُمـــحـــرق، وذلـــك 
السكن  برنامج  مــن  للمستفيدين 
من  توفير حزمة  عبر  االجتماعي، 
الــمــزايــا الــفــريــدة الــتــي تــســهــم في 
من  المستفيدين  المواطنين  منح 
هـــذا الــبــرنــامــج الــفــرصــة المــتــالك 
ســـيـــقـــوم  إذ  أحــــــالمــــــهــــــم،  ــزل  ــ ــنــ ــ مــ
الـــمـــصـــرف بــاســتــقــبــال الــراغــبــيــن 
على  الــعــيــون«  »ديــــرة  فــي  بالتملك 
مــنــصــتــه بــمــوقــع الـــمـــشـــروع وذلـــك 
بـــدءًا مــن الــيــوم األحـــد الــمــوافــق 7 

نوفمبر 2021م. 
ــذا  ــ ــل مـــــــزايـــــــا هـ ــ ــمـ ــ ــشـ ــ هـــــــــذا وتـ
ــول  ــي حـــصـ ــائــ ــنــ ــثــ ــتــ ــــرض االســ ــعــ ــ الــ
الــعــمــالء فــي حـــال تــوافــرت لديهم 
على  المطلوبة  المستندات  جميع 
الــمــوافــقــة الــفــوريــة لــتــمــويــل يصل 

إلى 120% من قيمة العقار وبنسبة 
تصل  ســـداد  وفــتــرة  تنافسية  أربـــاح 
إلى 30 عاًما من دون دفعة مقدمة 
تقييم،  رســــوم  أو  إداريــــــة  رســــوم  أو 
ــمـــصـــرف بــتــغــطــيــة  كـــمـــا ســـيـــقـــوم الـ
تــكــالــيــف الــمــوثــق الـــخـــاص بــهــدف 
المعامالت بكل يسر وراحة،  إنجاز 
ويشتمل العرض كذلك على تأمين 
مجاني ضد الحريق والدخول في 
ويأتي  قيمة،  سحوبات على جوائز 
كــل ذلــك إطـــار الــشــروط واألحــكــام 

المعمول بها لدى المصرف. 
وقد جاء إعالن المصرف لهذا 
مع  بالتزامن  االستثنائي  العرض 
تــدشــيــن بــنــك اإلســـكـــان الــمــرحــلــة 
»ديرة  مشروع  من  والرابعة  الثالثة 
ــم طــــــرح أكـــثـــر  ــ ــون«، حـــيـــث تـ ــ ــيـ ــ ــعـ ــ الـ
لــلــبــيــع  ســكــنــيــة  وحــــــدة   1000 ــن  مــ
عليهم  تنطبق  الذين  للُمواطنين 
للسكن  »مــــزايــــا«  بـــرنـــامـــج  شـــــروط 
االجــتــمــاعــي، ويــقــع الــمــشــروع بين 
المجّمعات السكنية ذات التصميم 

ــان  ــّكـ ــسـ ــلـ ــــث مــــــا يـــســـمـــح لـ ــديـ ــ ــحـ ــ الـ
بـــالـــوصـــول الـــســـريـــع والـــســـهـــل إلــى 
مجموعة من التسهيالت المتنّوعة 
والمحال  الــعــاّمــة  الــمــرافــق  شاملة 
المدارس  إلــى  باإلضافة  التجارية 

والمناطق الخارجية الواسعة.
ــرح  ــ ــة، صـ ــ ــبـ ــ ــاسـ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ ــذه الـ ــ ــ ــهـ ــ ــ وبـ
عــبــدالــنــاصــر أحــمــد الــريــس مدير 
لألفراد  المصرفية  الخدمات  إدارة 
التجاري  الخليجي  المصرف  فــي 
ــا فــي  ــنــ ــرصــ ــا حــ ــمــ ــالــ ــطــ قــــــائــــــاًل: »لــ
الداعمين  مــن  نــكــون  أن  المصرف 
ــبــــادرات  ــُمــ الــرئــيــســيــيــن لــجــمــيــع الــ
االقـــتـــصـــاديـــة واالجــتــمــاعــيــة الــتــي 
ــيـــن،  ــنـ ــح الـــمـــواطـ ــالــ ــــي صــ تـــصـــب فـ
وهـــذه الــشــراكــة مــع بــنــك اإلســكــان 
ــح لـــهـــذا الــنــهــج  ــ هـــي انــعــكــاس واضـ
تلبية  إلى  الــذي نطمح من خالله 
ــبــــال الـــُمـــتـــزايـــد عــلــى بــرنــامــج  االقــ
»مزايا« للسكن االجتماعي من قبل 
حلول  توفير  لضمان  المواطنين 

التمويل الُميسرة لهم«.

وواصــــل الــريــس قـــائـــاًل: »أدعـــو 
جميع الذين تنطبق عليهم شروط 
برنامج »مزايا« للسكن االجتماعي 
إلـــــــــى االســـــــتـــــــفـــــــادة مـــــــن عـــرضـــنـــا 
حيث  الــمــشــروع،  لهذا  االستثنائي 
الـــعـــرض بشكل  تـــم تــصــمــيــم هــــذا 
الُمعاملة  إنــهــاء  فــي  السرعة  يوفر 
التي  األخرى  الُمميزات  فضال عن 
ُعمالئنا  لجميع  منا  التزامًا  تأتي 
لتوفير خدمة مصرفية لهم تتوافق 
موظفونا  وسيكون  تطلعاتهم،  مع 
أتم  على  الترويجية  منصتنا  فــي 
ــداد الســـتـــقـــبـــال الــعــمــالء  ــعــ ــتــ االســ
إنــهــاء جميع  والــعــمــل على  الــكــرام 
اإلجراءات بما فيها الحصول على 
الموافقة الفورية في حال توافرت 
وانطبقت  المطلوبة  الــمــســتــنــدات 
عــلــى الــطــلــب الـــشـــروط واألحـــكـــام 

المعمول بها لدى المصرف«. 
ويــــعــــد الـــمـــصـــرف الــخــلــيــجــي 
التجاري أحد المصارف اإلسالمية 
تطلعات  لتحقيق  المتميزة يسعى 

العمالء من خالل نموذج مصرفي 
إســـالمـــي يـــقـــدم مــجــمــوعــة شــامــلــة 
العالية  المصرفية  الــخــدمــات  مــن 
وفرصًا  والشركات  لألفراد  الجودة 
الشريعة  مــع  متوافقة  استثمارية 

اإلسالمية الغراء.

ابتداء من اليوم.. 

الم�سرف الخليجي ُيقدم عر�سا ل�سراء  وحدات �سكنية  بديرة العيون عبر »مزايا« 

} عبدالناصر الريس.

الصحفي  الخبر  ضــوء  على 
ــل االعــــــالم  ــ ــائـ ــ ــي وسـ ــ الـــمـــنـــشـــور فـ
ــة أيـــــــام  ــعــ ــضــ ــل بــ ــ ــبـ ــ ــة قـ ــيــ ــلــ ــحــ ــمــ الــ
بــخــصــوص إطــــالق مــنــصــة شــركــة 
الكترونية  منصة  كـــأول  صفقات 
لــلــتــمــويــل الــجــمــاعــي الــتــجــزيــئــي، 
بوجيري  أحمد  عبدالكريم  صرح 
المستقلين  الــمــســتــشــاريــن  كــبــيــر 
ــالـــتـــصـــريـــح  ــات بـ ــقــ ــفــ ــة صــ ــركــ ــشــ لــ

التالي:
ــررت كـــثـــيـــرا بــتــتــويــج  ــ لـــقـــد ســ
عــمــلــنــا الــمــضــنــي خــــالل األشــهــر 
الـــعـــديـــدة الــمــنــصــرمــة بـــاإلطـــالق 
صفقات  شركة  لعمليات  الرسمي 
لــلــتــمــويــل الــجــمــاعــي الــتــجــزيــئــي 
هـــذا   .)CROWD FUNDING(
بــورك من قبل بنك  الــذي  العمل 
أصدر  والــذي  المركزي  البحرين 
في شهر يوليو المنصرم موافقته 
الكريمة لشركة صفقات للعمل في 
البيئة التجريبية لبنك البحرين 
 REGULATORY( الـــــمـــــركـــــزي 
الحين  ذلــك  ومنذ   .)SANDBOX
بيد  يـــدا  وســــاق  قـــدم  عــلــى  عملنا 
ــذه الــشــركــة،  مــع الــعــامــلــيــن فــي هـ
ــلـــى رأســــهــــم أصــــحــــاب الـــخـــبـــرة  عـ
التكنولوجيا  مجال  في  الطويلة 
أسواق  بشؤون  والعارفون  المالية 
االنـــشـــطـــة الـــتـــجـــاريـــة بــالــمــمــلــكــة 
ــبـــارك وال مـــحـــدود من  مـ وبـــدعـــم 

ــدة الــتــكــنــولــوجــيــا واالبـــتـــكـــار  ــ وحــ
الــمــركــزي، حتى  الــبــحــريــن  ببنك 
ــن إبـــــــراز هـــــذه الــشــركــة  تــمــكــنــا مــ
البحريني  الـــســـوق  فـــي  وطــرحــهــا 
ــنـــوع في  ــذا الـ ــأول شـــركـــة مـــن هــ ــ كـ
الفترة  الــمــحــلــي. وخـــالل  الــســوق 
الــمــاضــيــة قــمــنــا بـــإنـــشـــاء الــمــقــر 
الرئيسي لهذه الشركة على شارع 
ــابـــر االحـــمـــد الــصــبــاح  الــشــيــخ جـ
هذه  أعــمــال  منه  لتنطلق  بسترة 
بأننا  االفـــــادة  ويــســرنــي  الــشــركــة. 
استطعنا  اهلل  من  وتوفيق  بفضل 
طــرح وإكــمــال عــدد مــن العمليات 
ــز جــلــهــا عــلــى  ــركـ االســـتـــثـــمـــاريـــة تـ
الــتــمــويــل الــجــمــاعــي الــتــجــزيــئــي 

ــن الــــســــيــــارات،  ــ ــتـــمـــويـــل عــــــدد مـ لـ
هذه  بعض  على  العائد  بلغ  وقــد 
االستثمارات ما يفوق نسبة الـ%30 
لمدد استثمارية ال تتجاوز أيامها 
عـــدد أصــابــع الــيــد الـــواحـــدة. وقــد 
قمنا خالل هذه الفترات بتسديد 
مع  الــمــســتــثــمــريــن  أمـــــوال  رؤوس 
عــوائــدهــا الــمــجــزيــة مــن دون أيــة 
عــوائــق. ليس لــدّي أدنــى شك في 
لتنمية  الجهود  كافة  بتظافر  أنه 
ــال الــتــكــنــولــوجــيــا الــمــالــيــة  ــمــ أعــ
واالبـــتـــكـــار فـــي بــحــريــنــنــا الــعــزيــزة 
ــة الـــبـــحـــريـــن  تـــمـــاشـــيـــا مـــــع خــــطــ
ســتــســاهــم   ،2030 ــاديــــة  ــتــــصــ االقــ
أعــمــال شــركــة صفقات فــي إرســاء 
النموذج الحيوي والرائد لتمكين 
هـــذه الــصــنــاعــة الــمــتــطــورة ألخــذ 
حيزها في السوق المحلي، إذ إنه 
ال مــنــاص مــن الــخــوض فــي مثل 
ــاء قــواعــدهــا  ــ ــال وإرســ ــمـ هـــذه االعـ
في مملكتنا الغالية التي ستكون 
الــــــدول في  أوائــــــل  بـــــإذن اهلل مـــن 
لتنمية  االوســـط  الــشــرق  منطقة 
التكنولوجيا  فــي  العمل  وتطوير 
ــة. أكــــــرر شـــكـــري وعــمــيــق  ــيـ ــالـ ــمـ الـ
المصلحة  أصحاب  لكل  امتناني 
في هذه الشركة الرائدة داعيا اهلل 
أعمالنا  يكلل  أن  الــقــديــر  الــعــلــي 
بالتوفيق والنجاح لما فيه الخير 

لكل أبناء هذا الوطن«.

ل��ل��ت��م��وي��ل م���ن�������س���ة  اأول  اإط���������اق 

ل�سفق���ات  ل�س���ركة  ال�تج�زيئ����ي  الجم����اعي 
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كتب علي عبداخلالق:
تصوير: روي ماثيوس 

كشف وزير الصناعة والتجارة 
والسياحة رئيس مجلس إدارة هيئة 
الــبــحــريــن لــلــســيــاحــة والــمــعــارض 
زايد بن راشد الزياني عن تفاصيل 
-2022( السياحية  االستراتيجية 
تــم إعــالنــهــا مــؤخــرًا،  الــتــي   )2026
على  مقبلة  الــبــحــريــن  أن  مـــؤكـــدًا 
االقــتــصــادي  التعافي  مــن  مرحلة 
وانتعاش السياحة التي تعتبر من 
ضــمــن الــقــطــاعــات الـــواعـــدة لرفد 
مصادر  وتنويع  الوطني  االقتصاد 

الدخل.
الـــوزيـــر خـــالل مؤتمر  وأعـــلـــن 
صــحــفــي عــقــد أمــــس أن إجــمــالــي 
 2026 في  الوافدة  السياحة  إنفاق 
القطاع  وأن  سيبلغ 2 مليار دينار، 
 %11.4 بنسبة  سيسهم  السياحي 
ــي الــمــحــلــي  ــالـ ــمـ فـــي الـــنـــاتـــج اإلجـ
يتم  أن  مــتــوقــعــًا   ،2026 بــحــلــول 
إلى  زائـــر  مليون   14.1 استقطاب 
السياحة  لغرض  البحرين  مملكة 

خالل الفترة ذاتها.
ــر إلــــى أن هــنــاك  ــوزيـ ولــفــت الـ
االنتهاء  تــم  سياحية،  مــشــاريــع   9
ــا الــمــديــنــة  مــــن مـــشـــروعـــيـــن، هـــمـ
ومسرح  الجزائر  ببالج  السياحية 
الدانة، في حين يتم العمل حاليًا 
ــبــــرى، أبـــرزهـــا  ــاريـــع كــ عـــلـــى 7 مـــشـ
مـــركـــز الـــمـــعـــارض الــجــديــد الـــذي 
ســيــتــم االنـــتـــهـــاء مـــنـــه فــــي الـــربـــع 
الغوص  وواجهة  الرابع من 2022، 
األخـــيـــر 2024(  ــربـــع  )الـ الــبــحــريــة 
وشاطئ خليج البحرين، والواجهة 
الــبــحــريــة لــســاحــل قــاللــي، وفــنــدق 
حــوار،  جــزر  في  مانتيس  ومنتجع 
والـــمـــرحـــلـــة الــثــانــيــة مـــن مــشــروع 
خليج  »جميرة  ومنتجع  »ســعــادة«، 

البحرين«.
ــي:  ــانــ ــزيــ ــر الــ ــ ــوزيــ ــ وأضـــــــــاف الــ
مستهدفة،  رئيسية  أســـواق  هــنــاك 
ــي الــصــيــن وبــاكــســتــان والــهــنــد  وهــ
والمملكة  وإســرائــيــل  وســنــغــافــورة 
ــيــــا  ــانــ ــا وألــــمــ ــ ــسـ ــ ــرنـ ــ ــدة وفـ ــحــ ــتــ ــمــ الــ
وإسبانيا وإيطاليا وقبرص وتركيا 
وروسيا ومصر والواليات المتحدة 
تم  أنــه  إلــى  مشيرًا  الخليج،  ودول 
تــحــديــد أفــضــل وكــــالء الــســفــر في 

هيئة  وتهدف  الرئيسية،  األســـواق 
البحرين للسياحة والمعارض إلى 
5 وكالء سفر  اتفاقيات مع  توقيع 
في كل دولة، وسيتم فتح خطوط 
ــرة مـــــع كـــــل مـــــن إيـــطـــالـــيـــا  ــاشــ ــبــ مــ
والـــصـــيـــن والــــــواليــــــات الــمــتــحــدة 

قريبًا.
ــي إلــى  ــانـ ــزيـ ــر الـ ــوزيــ وأشــــــار الــ
لــلــســيــاحــة  الـــبـــحـــريـــن  هـــيـــئـــة  أن 
ــت عــــــــددا مــن  ــعــ ــارض وضــ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ والـ
ــات الـــرئـــيـــســـيـــة الـــتـــي  ــقـ ــلـ ــنـــطـ ــمـ الـ
ــــد مــن  ــديـ ــ ــعـ ــ ــا الـ ــهـ ــتـ ــوي تـــحـ ــضــ ــنــ تــ
الــــــمــــــبــــــادرات والــــمــــشــــاريــــع الـــتـــي 
ــيــــق أهـــــــــداف  ــقــ ــا تــــحــ ــ ــهـ ــ ــأنـ ــ مـــــــن شـ
االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة ضـــمـــن الـــمـــدى 

الزمني الموضوع لها.
المنطلقات  تلك  أن  وأوضـــح 
تــتــمــحــور حـــول تــســهــيــل الـــدخـــول، 
وتــنــويــع وتــطــويــر عــنــاصــر الــجــذب 
ــنـــه مــن  ــتـــضـــمـ ــا تـ ــمــ ــي بــ ــاحــ ــيــ ــســ الــ
ــيـــات، والــتــســويــق  ــالـ ــعـ مـــشـــاريـــع وفـ
والــتــرويــج بــالــشــراكــة مــع الــقــطــاع 

الخاص والناقلة الوطنية »طيران 
مقومات  تعزيز  بجانب  الخليج« 
اإلقامة السياحية ومتطلباتها من 
السياحي  االستثمار  فرص  تعزيز 
وتــــطــــويــــر الـــبـــنـــيـــة الــتــنــظــيــمــيــة 
الــحــاضــنــة لــهــا، كــمــا قــامــت هيئة 
الــبــحــريــن لــلــســيــاحــة والــمــعــارض 
في  السفر  وكــالء  أفضل  بتحديد 
المستهدفة  الــرئــيــســيــة  ــواق  ــ األســ

لجذب مزيد من السياح.
وأكد الوزير الزياني أنه سيتم 
لسنة   )15( رقــــم  قـــانـــون  تــحــديــث 
1986 بشأن تنظيم السياحية بعد 
الصلة،  ذات  الجهات  أخذ مرئيات 
النهائية  الصيغة  إعداد  يتم  حتى 
وعرضها على السلطة التشريعية.
هـــــــــذه  أن  إلــــــــــــــــــى  يـــــــــــشـــــــــــار 
ــي امـــــتـــــدادًا  ــأتــ ــة تــ ــيـ ــجـ ــيـ ــراتـ ــتـ االسـ
لمملكة  السياحية  لالستراتيجية 
البحرين التي تم تدشين النسخة 
 ،2019-2016 لألعوام  منها  األولى 
دعائم  أربـــع  على  حينها  وارتــكــزت 

ــي تــســهــيــل الـــدخـــول  أســـاســـيـــة، وهــ
والــــجــــذب الـــســـيـــاحـــي والــتــســويــق 
والـــــتـــــرويـــــج واإلقـــــــامـــــــة. وتــــهــــدف 
إبــراز  يلي:  مــا  إلــى  االستراتيجية 
كــمــركــز سياحي  الــبــحــريــن  مــكــانــة 
السياحة  مساهمة  وزيــادة  عالمي، 
فــي الــنــاتــج الــمــحــلــي، وزيــــادة عــدد 
الدول المستهدفة، وتنويع المنتج 

السياحي.
االستراتيجية  ركــائــز  عــن  أمــا 
السياحية فهي كالتالي: الواجهات 
ــة، ســيــاحــة  ــريــ ــحــ ــبــ واألنــــشــــطــــة الــ
األعــــمــــال، الــســيــاحــة الــريــاضــيــة، 
الـــســـيـــاحـــة الــتــرفــيــهــيــة، الــثــقــافــة 
واألفالم  اإلعالم  والتاريخ،  واآلثــار 
السينمائية، والسياحة العالجية.

وروعـــــــي فــــي إعـــــــداد الــنــســخــة 
ــيــــة  ــيــــجــ ــتــــراتــ الــــثــــانــــيــــة مــــــن االســ
الـــســـيـــاحـــيـــة لــمــمــلــكــة الــبــحــريــن 
ــا اســـــتـــــمـــــرار  ــ ــهـ ــ ــاحـ ــ ــــجـ لـــــقـــــيـــــاس نـ
للسياحة  الــبــحــريــن  هيئة  الــتــزام 
والــمــعــارض بــعــدد مــن الــمــؤشــرات، 

القطاع  دخــل  إجمالي  أهمها  مــن 
ــي الـــنـــاتـــج  ــ ونـــســـبـــة مـــســـاهـــمـــتـــه فـ
المحلي وعدد الزوار ومعدل ليالي 
ــعـــدل صــــرف الــســائــح  ــامــــة ومـ اإلقــ

والتي سجلت زيادة ملحوظة.
ــات فــقــد  ــيـ ــعـــطـ ــمـ وبـــحـــســـب الـ
ارتــفــعــت نــســبــة مــســاهــمــة الــقــطــاع 
ــاتـــج الــمــحــلــي  ــنـ الـــســـيـــاحـــي فــــي الـ
 2015 عــــام   %4.6 مـــن  اإلجـــمـــالـــي 
ــفــــع  وارتــ  ،2019 ــام  ــ عــ  %6.8 ــى  ــ إلــ
الــوافــدة  السياحة  إنــفــاق  إجمالي 
 1.5 ــى  ــ إلـ ــار  ــنــ ديــ مـــلـــيـــار   1.1 مــــن 
مــلــيــار ديــنــار خـــالل الــفــتــرة ذاتــهــا، 
وارتفع أعداد الزوار القادمين إلى 
السياحة  لغرض  البحرين  مملكة 
 11.1 إلــى  سائح  ماليين   9.7 من 
وزاد  الفترة،  لنفس  سائح  مليون 
مــتــوســط الــلــيــالــي الــســيــاحــيــة من 
سياحية،  ليال   3.4 إلــى  ليلة   2.3
 72.4 الــزائــر  إنفاق  متوسط  وبلغ 
عـــام 2015 مــقــابــل 71  فـــي  ــارا  ــنـ ديـ

دينارا في عام 2019.
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14.1 مليون�ا ع�دد ال�س�ياح المتوق�ع دخوله�م البحرين 

قريبا املتحدة  والواليات  وال�سني  اإيطاليا  مع  مبا�سرة  خطوط  فتح 

} زايد الزياني.

ــيـــس الــتــنــفــيــذي  ــرئـ أكـــــد الـ
ــمــــل »تـــمـــكـــيـــن«  ــعــ لــــصــــنــــدوق الــ
حسين محمد رجب على أهمية 
التكنولوجيا  قطاع  يحمله  مــا 
من فرص استثمارية ذات قيمة 
عالية تسهم في تلبية متطلبات 
النمو االقتصادي ضمن الواقع 
الــحــالــي لــتــوجــهــات االقــتــصــاد 
بما  األعــمــال،  وقــطــاع  العالمي 
فرص  من  القطاع  هــذا  يقدمه 
اســتــثــمــاريــة كــبــيــرة ســــواء على 
مــســتــوى الـــذكـــاء االصــطــنــاعــي 
والروبوتات  األشــيــاء  إنترنت  أو 
ــرى الــتــي لها  ــ والــتــقــنــيــات األخـ
تأثير كبير على طريقة تفاعل 
ــال واألفــــــــــراد مــــع واقــــع  ــ ــمـ ــ األعـ

متطلبات السوق الراهنة.
جــــاء ذلــــك لــــدى اســتــقــبــال 
لـ»تمكين«  التنفيذي  الــرئــيــس 
األعـــــــمـــــــال  رود  مــــــــن  عــــــــــــــــددًا 
البحرينيين العاملين في قطاع 
تقنية المعلومات والتكنولوجيا 
حيث  الناشئة،  المؤسسات  من 
جرى خالل اللقاء التأكيد على 
كــشــركــاء  الــمــؤســســات  هـــذه  دور 
أســاســيــيــن فـــي تــنــمــيــة الــقــطــاع 
والتعريف  البحريني،  الخاص 
بـــأهـــم وأبـــــرز مــســتــجــدات عمل 
القطاع  دعم  إطار  في  »تمكين« 
»التعافي  خطة  ضمن  الخاص 
االقتصادي« وتوجهات المملكة 
في تعزيز جهودها نحو ضمان 
ــــالل األمـــــثـــــل لـــفـــرص  ــغـ ــ ــتـ ــ االسـ

التنمية االقتصادية. 
وأكــــــد حــســيــن رجـــــب عــلــى 
أهمية الدور الكبير للمؤسسات 
الناشئة في دفع عجلة التنمية 
لــلــبــلــدان، السيما  االقــتــصــاديــة 
فــي ظــل الــمــتــغــيــرات الــحــالــيــة، 
وذلك من خالل تقديم الحلول 
ــاهـــم فــي  ــتــــي تـــسـ الـــمـــبـــتـــكـــرة الــ
ــــالق خـــدمـــات ومــنــتــجــات ال  إطـ
األســــواق  تــطــويــر  عــلــى  تقتصر 

خلق  إلــى  وتهدف  بل  الحالية، 
بالفرص  تزخر  جــديــدة  أســـواق 
ــن قــــدرات  ــزز مـ ــعـ الــوظــيــفــيــة وتـ
الــبــحــريــنــيــة على  الــمــؤســســات 

المنافسة محلًيا ودولًيا.
ــرامــــج  ــبــ ــة الــ ــ ــزمـ ــ وتـــــأتـــــي حـ
في  المستحدثة  نسختها  فــي 
ــع تـــوجـــهـــات  ــ إطـــــــار يـــنـــســـجـــم مـ
الــنــمــو الــتــي تــشــهــدهــا الــســاحــة 
والتفكير  عالميًا،  االقتصادية 
عالمي،  توسعي  منظور  ضمن 
الُمقدمة  البرامج  إلى أن  الفتًا 
ــز بـــشـــكـــل أســــاســــي عــلــى  ــتـــركـ سـ
ــة الــمــؤســســات في  ــرونـ زيــــــادة مـ
االســتــجــابــة لــتــغــيــيــرات الــســوق 
لمواكبة تطلعات المستقبل في 
واالستثمار  واالستدامة،  النمو 
فــي فــرص الــدخــول إلــى أســواق 
إلـــى تنمية  جــديــدة، بــاإلضــافــة 
البشرية ضمن  الموارد  مهارات 
ــذه الـــمـــؤســـســـات مــــن خـــالل  ــ هــ
على  تركز  نوعية  تطوير  فرص 
بناء المهارات العالية، واكتساب 
الــــخــــبــــرات الـــعـــالـــمـــيـــة، وفـــتـــح 
فرص  استحداث  أمــام  المجال 
مــبــادرات  عبر  جــديــدة  وظيفية 
ومشاريع جديدة في القطاعات 

الحيوية والواعدة.
وتـــــــــــــــم خـــــــــــــــالل الــــــلــــــقــــــاء 
ــعـــراض أبـــــرز الــتــحــديــثــات  ــتـ اسـ
ستشملها  الـــتـــي  والـــتـــغـــيـــيـــرات 
ــي  ــتــ الـــــبـــــرامـــــج الـــــجـــــديـــــدة والــ
ستحل محل البرامج القديمة، 
الـــتـــي سيتم  الـــمـــجـــاالت  وأهـــــم 
ــد عــلــى  ــيـ ــأكـ ــتـ ــلـ ــا لـ ــهــ ــدافــ ــهــ ــتــ اســ
استدامة صناعة األثر في فرص 
توجهات  وفي  المقدمة،  الدعم 
الــتــوظــيــف وعــمــل الــمــؤســســات 
فـــي الــقــطــاع الـــخـــاص. وكــجــزء 
ــن األهـــــــــــــداف  ــ ــمــ ــ أســــــــاســــــــي ضــ
سيتم  المقبلة،  االستراتيجية 
مؤسسات  تحفيز  على  التركيز 
أعلى  لتفعيل  الخاص  القطاع 

واإلبـــداع  اإلنــتــاجــيــة  مستويات 
ــول الــــرقــــمــــي وتـــوســـيـــع  ــحــ ــتــ والــ
لمواكبة  األســـواق  فــي  نشاطها 

متطلبات االستدامة.
وأكد رجب في هذا السياق 
حـــــرص »تـــمـــكـــيـــن« الــمــتــواصــل 
ــدات  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــة مـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــلـ ــ عــــــلــــــى تـ
ومـــتـــطـــلـــبـــات اســـتـــدامـــة الــنــمــو 
احتياجات  ضــمــن  االقــتــصــادي 
السوق  كل مرحلة من تحوالت 
ــيــــراتــــهــــا عــلــى  ــيـــة وتــــأثــ ــالـــمـ ــعـ الـ
سيما  ال  الــمــحــلــيــة،  األســـــــواق 
ــوالت الــــــبــــــارزة فــي  ــحــ ــتــ ــد الــ ــعـ بـ
والتجاري  االقتصادي  المشهد 
أن  مــؤكــدًا  كــورونــا،  بعد جائحة 
تلك  تحديات  واجهت  المملكة 
الــمــرحــلــة بــكــل كــفــاءة واقــتــدار، 
واســتــكــمــال مــســيــرة عــمــل كافة 
الـــمـــؤســـســـات الــمــعــنــيــة بــجــهــود 
أمــام  الفرصة  سيتيح  تكاملية 
مواكبة المتطلبات االقتصادية 
نماذج  إلــى  وحاجتها  الحالية 
األعمال المبتكرة التي تتطابق 
ــع الـــتـــوجـــهـــات  ــ مـــمـــارســـاتـــهـــا مـ

التكنولوجية الحديثة.
ــد هـــــــذه الــــلــــقــــاءات  ــقــ ــعــ وتــ
التعريفية والتشاورية في إطار 
إطالق  إلعــادة  تمكين  استعداد 
ــة مــن  ــدثـ ــتـــحـ ــسـ ــمـ الـــنـــســـخـــة الـ
برامجها الموجهة لدعم تطوير 
األفــــــــراد وتــنــمــيــة الــمــؤســســات 
التغيير  صــنــاعــة  يــحــقــق  فــيــمــا 
في  المستدام  واألثــر  اإليجابي 
نــمــو الـــقـــطـــاع الـــخـــاص وخــلــق 
ــف وتــــطــــويــــر الــــكــــوادر  ــائــ ــوظــ الــ

البحرينية.

ال��م��وؤ���س�����س��ات  دور  اأه���م���ي���ة  ت���اأك���ي���د 

والم�س�اريع النا�سئة ف��ي ت�نمي��ة االق�ت���ساد 

ت�ركز  ال�رام�ج  ب�ع��ض  رجب:  ح�سني 

على متكني وحتفيز ال�سركات النا�سئة 

} حسين رجب.

} عبدالكريم بوجيري.

فازت شركة الزعبي وشركاه - محامون 
والــتــي   -  )Z & P( قــانــونــيــون ومــســتــشــارون 
تعتبر أقدم شركة محاماة رائدة في مملكة 
البحرين وواحدة من أكبر شركات المحاماة 
في المنطقة بتاريخ يمتد لـ 100 عام، عن 
فوزها بثالث جوائز عالمية مرموقة ضمن 
جوائز »انترناشيونال فاينانشال لو ريفيو« 
 International Financial Law Review(
تكريمها  جــانــب  الــــى   ،2021 لــعــام   )IFLR
بــجــائــزة أخــــرى ضــمــن جــوائــز IFN، وذلــك 

ضمن حفل أقيم في دبي. 

وقــــد حـــصـــدت الــشــركــة ضــمــن جــوائــز 
»انـــتـــرنـــاشـــيـــونـــال فــايــنــانــشــال لـــو ريــفــيــو«: 
فــي مملكة  مــحــامــاة  أفــضــل مكتب  جــائــزة 
الــبــحــريــن، وجـــائـــزة أفــضــل صــفــقــة تمويل 
الخليجي  للمصرف  الــمــشــورة  لتقديمها 
الشريحة  ضمن  صكوك  إلصــدار  التجاري 
األولى الداعمة لقاعدة رأس المال. كما تم 
المحاماة  الطريف كأحد نجوم  نور  تكريم 

الصاعدين لهذا العام. 
شركة  عــن  ممثاًل  الجوائز  تسّلم  وقــد 
ــيـــس الـــزعـــبـــي  ــم قـ ــاتــ ــبــــي وشـــــركـــــاه حــ الــــزعــ

ــــي مـــكـــتـــب الــــمــــحــــامــــاة خـــالل  الــــشــــريــــك فـ
حفل اقــيــم فــي فــنــدق مــانــدريــن اوريــانــتــال 
جميرا في دبي بتنظيم من »انترناشيونال 
فاينانشال لو ريفيو« نشرة القانون المالي 
العاملين  للمحامين  الــســوق  فــي  الــرائــدة 
في المؤسسات المالية والشركات وبحضور 
نــخــبــة مـــن الــشــركــات الــقــانــونــيــة الــخــاصــة 

والمؤسسات المالية. 
كما برزت خبرة الشركة كمستشار رائد 
في مجال الصفقات بفوزها بجائزة أفضل 
جوائز  ضمن  البحرين  مملكة  فــي  صفقة 

IFN التي تم تسليمها في احتفالية رسمية 
بفندق الريتز كارلتون في دبي، حيث نالت 
الــشــركــة هــــذه الـــجـــائـــزة نــظــيــر عــمــلــهــا مع 
المالية إلصــدار  اتــش«  اف  »جــي  مجموعة 
أمريكي.  دوالر  مليون   300 بقيمة  صكوك 
رغد  الشركة  عن  نيابة  الجائزة  تسلم  وقد 
حــمــاد الــشــريــك فــي مــكــتــب الــمــحــامــاة في 
الـ  IFN بنسختها  دبي. وقد احتفت جوائز 
15 بأفضل الالعبين الرئيسيين في العمل 
العالم  مستوى  على  اإلســالمــي  المصرفي 
وتكريم إسهاماتهم الالفتة في العام 2020.  

األول  الشريك  عّلق  المناسبة  وبهذه 
ــبـــي، الـــــذي يــســيــر على  ــزعـ قــيــس حـــاتـــم الـ
الـــشـــركـــة ورئـــيـــس مجلس  خــطــى مـــؤســـس 
ــا الـــمـــرحـــوم حـــاتـــم شـــريـــف الــزعــبــي  ــهــ إدارتــ
بــالــقــول: »نــحــن فـــخـــورون بــحــصــولــنــا على 
 IFLR هذه الجوائز العالمية المرموقة من
وأيضا  الــتــوالــي،  على  السابع  للعام  وذلــك 
من قبل IFN، حيث أبرزت المؤسسة العمل 
الــــــدؤوب واالســتــثــنــائــي الــــذي تــبــذلــه فــرق 
عمالئنا  لخدمة  بــه  تــقــوم  ومــاتــزال  عملنا 
في مملكة البحرين ودول مجلس التعاون 

الخليجي. وتعكس الجوائز حفاظ الشركة 
اعــلــى  ومـــســـتـــدام ضـــمـــن  ــابـــت  ثـ أداء  عـــلـــى 
الــمــســتــويــات مـــع تــبــنــي االبـــتـــكـــار والــتــمــيــز 

بإخالصنا  مدعوما  بــه،  نقوم  عمل  كل  في 
وتفانينا والخبرات المتراكمة لفرق عملنا 

من المحامين المؤهلين والكفؤين«. 

�س�ركة الزعب�ي تف�وز بجوائز عالمي�ة مرموقة من »انترنا�س�يونال فاينان�س�ال لو ريفيو« 
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القاهرة - سيد عبدالقادر:
نـــوهـــت بــاحــثــة بــحــريــنــيــة إلــــى أهــمــيــة 
إنشاء نيابة إدارية في مملكة البحرين على 
غــرار ما هو معمول به في جمهورية مصر 
الــعــربــيــة تــخــتــص بــالــتــحــقــيــق مـــع شــاغــلــي 
التأديبية،  المخالفات  في  العليا  الوظائف 
إداري مستقل  قــضــاء  إنــشــاء  أهــمــيــة  وإلــــى 
المنظمة  الــتــشــريــعــيــة  الــنــصــوص  وتــعــديــل 
وتعزيز  بــاإللــغــاء،  الــطــعــن  مــيــعــاد  لتحديد 
العديد من الضمانات المتصلة بالمساءلة 

التأديبية.
جـــاء ذلـــك فـــي األطـــروحـــة الــتــي نــالــت 
عنها الباحثة إيمان علي أحمد العبو درجة 
الدكتوراه في القانون العام بتقدير امتياز، 
من جامعة عين شمس في جمهورية مصر 

العربية.
ــان الـــعـــبـــو فــي  ــمــ ــورة إيــ ــتــ ــدكــ ــالــــت الــ  وقــ
»الضمانات  عنوان  حملت  التي  األطــروحــة 
ــانـــون  ــة لـــلـــمـــوظـــف الــــعــــام فــــي قـ ــيـ ــبـ ــأديـ ــتـ الـ
البحريني« دراسة مقارنة  المدنية  الخدمة 
في  والــمــصــري  البحريني  النظامين  بــيــن 
ضــــوء الــتــشــريــعــات الــمــحــلــيــة والــمــواثــيــق 
الدولية واإلقليمية ذات الصلة، وآراء الفقه 
إن  قالت  المختصة،  المحاكم  واجــتــهــادات 
التأديبية  الــضــمــانــات  مــوضــوع  فــي  البحث 
والتساؤالت،  اإلشكاليات  من  العديد  يثير 
من بينها حدود الحق في الدفاع، وعما إذا 
الصمت  فــي  بــالــحــق  يتمتع  الــمــوظــف  كـــان 
خالل مرحلة التحقيق، أو الحق في اإلدالء 
التساؤل  يثور  كما  صحيحة؟  غير  بــأقــوال 
في  التشريعية  النصوص  كفالة  مــدى  عــن 
قــوانــيــن الــخــدمــة الــمــدنــيــة بــالــنــســبــة إلــى 
في  الــمــوظــف  لحق  المقارنة  محل  ــدول  الـ
االطــالع على  االستعانة بمحام، وحقه في 
ناهيك  الخدمة،  ملف  أو  التأديبي  الملف 
عن مدى كفالة ضمانة مبدأ الحياد، وطرق 

ذلك.
كما يبرز التساؤل حول ضوابط توقيع 
الــتــأديــبــي، ومـــدى جـــواز التفويض  الــجــزاء 
فـــي االخـــتـــصـــاصـــات الــتــأديــبــيــة، وإمــكــانــيــة 
اعتبار  ومدى  التأديبي،  القرار  من  التظلم 
الرقابة  التظلم وجوبيا من عدمه، وحــدود 
ــرارات الــتــأديــبــيــة، ومــا  ــقـ الــقــضــائــيــة عــلــى الـ

يترتب على إلغاء القرار التأديبي من آثار.
وبينت الباحثة أن موضوع التأديب يعد 
إذ  العامة،  الوظيفة  مسائل  وأدق  أهــم  مــن 
فــي ضمان  مــنــه  األســاســي  الــغــرض  يتمثل 
واضــطــراد،  بانتظام  الــعــامــة  الــمــرافــق  سير 
وتحقيق العدالة من خالل اتخاذ اإلجراءات 
والضوابط المحددة قانونا، إليقاع الجزاء 
أداء  فــي  تقصيرهم  حــال  الموظفين  على 
لها،  ومخالفتهم  بهم،  المنوطة  واجباتهم 
في  ما  بفترة  مربوًطا  ليس  التأديب  أن  إال 
حــيــاة الــمــوظــف الــمــهــنــيــة، بـــل هـــو مــعــرض 
الــذي يتطلب  األمــر  لــه طــوال فترة عمله، 
تـــوعـــيـــة وإرشــــــــاد الــمــوظــفــيــن الــعــمــومــيــيــن 
لحقوقهم في هذا المجال، من خالل إبراز 
محل  الــدولــتــيــن  فــي  التأديبية  الــضــمــانــات 

المقارنة، والتحديات قد تقترن ببعضها.
كلما  إنــه  بالقول  الباحثة  واســتــطــردت 

الضمانات  –أي  الضمانات  تلك  كفالة  تــم 
كــان  الـــمـــســـاءلـــة،  مــرحــلــة  فـــي  التأديبية– 
الجزاء التأديبي في حال ثبوت التهمة في 
حق الموظف مشروًعا ومتفًقا مع صحيح 
الــقــانــون، وبــأن ذلــك يتشابه إلــى حــد كبير 
في  العادلة  المحاكمة  ضمانات  كفالة  مع 
من  األمـــر  يتطلبه  ومــا  الجنائي،  الــمــجــال 
الــعــادلــة  الــمــحــاكــمــة  مقتضيات  كــل  تــوفــيــر 
منذ مرحلة القبض على المتهم إلى حين 

صدور حكم نهائي بات.
والمناقشة  الــحــكــم  لجنة  شكلت  وقـــد 
على األطروحة من األستاذ الدكتور محمد 
أستاذ  اللجنة(،  )رئيس  الشاعر،  طه  رمزي 
القانون العام وعميد كلية الحقوق جامعة 
عين شمس األسبق، ورئيس جامعة الزقازيق 
األســبــق، واألســتــاذ الــدكــتــور ربــيــع أنـــور فتح 
الـــبـــاب أســـتـــاذ الــقــانــون الـــعـــام ووكـــيـــل كلية 
األســبــق،  شمس  عين  جامعة  فــي  الــحــقــوق 
أستاذ  عمر،  علي  الدكتور حمدي  واألستاذ 
الحقوق  بكلية  العام  القانون  قسم  ورئيس 
في جامعة الزقازيق، وعميد الكلية األسبق، 
واألستاذ الدكتور محمد سعيد أمين، أستاذ 
الحقوق،  كلية  العام،  القانون  قسم  ورئيس 

جامعة عين شمس.

وقـــد انــتــهــت الـــدراســـة إلـــى الــعــديــد من 
النتائج والتوصيات، ونوجز أهم التوصيات 

في اآلتي:
عن  المسؤولة  الجهة  قــيــام  أهمية   -1
تــنــظــيــم الــخــدمــة الــمــدنــيــة بــإنــشــاء جــهــاز 
تدريبي متخصص لرفع قدرات الموظفين 

في مجال علم اإلدارة.
أو تعميم  2- العمل على إصدار قانون 
أو قرار ينظم كل ما يتعلق بالتظلم اإلداري 
االخــــتــــيــــاري والــــوجــــوبــــي مـــنـــه عـــلـــى غــــرار 
المعمول به في تعليمات الخدمة المدنية 
رقم )7( لسنة 2019 بشأن التفويض اإلداري 

في الخدمة المدنية.
تــعــلــيــمــات  تـــقـــنـــيـــن  ــلــــى  عــ الــــعــــمــــل   -3
الخدمة المدنية رقم )7( لسنة 2019 بشأن 
المدنية،  الــخــدمــة  فــي  اإلداري  الــتــفــويــض 

بإصدارها في قانون خاص بذلك.
الـــالئـــحـــة  ــل  ــديــ ــعــ تــ ــلــــى  عــ ــمــــل  ــعــ الــ  -4
الــتــنــفــيــذيــة الـــمـــرافـــقـــة لـــقـــانـــون الــخــدمــة 
الجهة  فيه تحديد  يتم  المدنية على نحو 
التي تختص باإلحالة إلى التحقيق بشكل 

أكثر وضوحا.
قانون  أحــكــام  تضمين  على  العمل   -5
التنفيذية  الئــحــتــه  أو  الــمــدنــيــة  الــخــدمــة 
أو  التأديب  رد عضو مجلس  نصوصا حول 

المحقق .
الـــالئـــحـــة  ــل  ــديــ ــعــ تــ ــلــــى  عــ ــمــــل  ــعــ الــ  -6
الــتــنــفــيــذيــة الـــمـــرافـــقـــة لـــقـــانـــون الــخــدمــة 
الــمــدنــيــة الــبــحــريــنــي بــشــكــل يــتــم فــيــه منح 
االطــالع  في  للموظف  بشكل صريح  الحق 
منه،  نسخة  وأخــذ  الشخصي  الملف  على 
بــــاالطــــالع عـــلـــى مــلــف  مــــن دون االكـــتـــفـــاء 

التحقيق.
تــشــكــيــلــة  تــــحــــديــــد  ــلــــى  عــ ــمــــل  ــعــ الــ  -7
المجلس التأديبي في التشريع البحريني. 
نـــيـــابـــة إداريــــــــة فــــي مــمــلــكــة  ــاء  إنــــشــ  -8

البحرين.

ــا بــنــت عــيــســى بـــن دعـــيـــج آل خليفة  ــتـــورة الــشــيــخــة رنــ قـــامـــت  الـــدكـ
األمين العام لمجلس التعليم العالي نائب رئيس مجلس أمناء مجلس 
الطبية، التقت خاللها برئيس  البحرين  بزيارة لجامعة  العالي،  التعليم 
اإلداريــة  وأعضاء الهيئتين  العتوم،  عبدالكريم  سمير  الدكتور  الجامعة 

واألكاديمية ومجموعة من الطلبة.
وخـــالل الـــزيـــارة تــفــقــدت األمــيــن الــعــام مــرافــق الــجــامــعــة ومنشآتها 
تــدريــب  يــتــم  الـــذي  الــجــنــاح االفــتــراضــي  ومختبراتها, كــمــا اطــلــعــت عــلــى 
الطلبة من خالله، منوهًة بمدى جاهزيتها لتقديم الخدمات التعليمية 
الحفاظ  ويضمن  الراهنة  الظروف  مع  يتواءم  وبما  المطلوبة،  بالجودة 
على صحة وسالمة الجميع، معربًة عن تقديرها لجهود جميع القائمين 
ــا يــقــوم بــه مــن دور مـــهـــم في منظومة  عــلــى هـــذا الــصــرح الــتــعــلــيــمــي، ومـ
التعليم العالي بمملكة البحرين، مشيدًة بما تقدمه الجامعة من برامج 

وتخصصات أكاديمية معتمدة، متمنيًة لهم دوام التوفيق والنجاح.  

�قر�أو� بعقولكم قبل �أعينكم !

سيارته  ينظف  كــان  رجــل  على  القبض  الشرطة  ألقت  مؤخرا 
الجديدة، إذ فوجئ بأن ابنه البالغ من العمر عامان أخذ مسمارا 
وبدأ يخدش به جانب السيارة، فغضب األب، وضرب على يد طفله 
إلى  بأنه كان يضربه بمقبض المطرقة، فأخذه  من دون أن يشعر 
التي تعرض  المستشفى، وهناك فقد االبن إصبعا بسبب الكسور 

لها، وعندما رأى االبن أباه قال له: »أبي متى سينبت إصبعي«؟! 
إلى  وتــوجــه  فــخــرج  األب،  على  كالصاعقة  وقــع  الــســؤال  ذلــك 
السيارة، وقام بتحطيمها، ثم جلس أمامها يبكي وكله ندم، ونظر 
فلم  أبــي«،  يا  »أحبك  عبارة  فقرأ  السيارة،  على  الخدش  مكان  إلى 

يحتمل األب تأنيب الضمير فانتحر!.
تلك القصة قرأتها على حساب االنستجرام إلحدى السيدات، 
وشخصيا تفاعلت مع أحداثها للوهلة األولى وصدقتها وتأثرت بها 

إلى أن وقعت عيني على بعض األسئلة التي تلتها وهي: 
هل هناك أحد ينظف سيارة بالمطرقة؟

وما عالقة المطرقة بالموضوع أصال؟
هل يستطيع طفل عمره سنتان أن يكتب جملة »أحبك يا أبي«، 

وأن ينطق عبارة »متى سينبت إصبعي يا أبي«؟!
وكيف قبضت الشرطة على األب وهو منتحر؟

والخالصة من تلك القصة هي أنه هكذا تصاغ أغلب األحداث 
اليوم، ولألسف كثيرا ما ننساق  التواصل االجتماعي  على وسائل 
وراء العاطفة، ونترك العقل، فال نفكر بعمق، وهكذا يحتال البعض 
ويسرق منا عقولنا وتفكيرنا من دون أن نشعر، والحكمة من تلك 

الرواية الكاذبة هي »ال تصدق كل ما يقال«!
ــه عــلــى وســائــل  نــعــم يــجــب أن نــتــعــامــل مـــع كـــل مـــا يــتــم تـــداولـ
والحكمة  والحيطة  الحذر  من  بشيء  اليوم  االجتماعي  التواصل 
أكده  ما  وهــو  مــوت،  أو  حياة  بمسألة  يتعلق  أحيانا  ألنــه  والتعقل، 
سبيل  على  أعــلــن  حيث  حديثا  األمريكيين  الباحثين  مــن  فــريــق 
الــمــثــال ال الــحــصــر، أن ثــلــث الــمــعــلــومــات الــمــنــتــشــرة عـــن مــرض 
السرطان على وسائل التواصل االجتماعي خاطئة، ومضللة، بعد 
أن كشفت دراسة جديدة أن واحدة من كل ثالث مقاالت شائعة عن 
عالجه تقدم معلومات مشوهة وخطيرة وفقا لموقع ستادي فيندز 

األمريكي.
ــتـــور ســكــايــلــر جـــونـــســـون مـــن معهد  ونـــقـــل الـــمـــوقـــع عـــن الـــدكـ
الغالبية  أن  مــن  األمــريــكــيــة  يــوتــا  لــلــســرطــان جــامــعــة  هــانــتــســمــان 
قد  عــالج  أساليب  تدعم  الدقيقة  غير  التقارير  هــذه  من  العظمى 
الخبراء  مــن  فريقا  جونسون  جمع  حيث  المريض،  بصحة  تضر 
الطبيين لمراجعة 200 من أكثر المنشورات شيوعا حول عالجات 
الــســرطــان عــلــى وســائــل الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، والــتــي ركـــزت على 
وتم  والمستقيم،  والــقــولــون  والــرئــة  والــبــروســتــاتــا  الــثــدي  ســرطــان 
وأن  خاطئة،  معلومات  على  تحتوي  منها   %33 أن  إلــى  التوصل 
تؤثر  أن  يمكن  ادعـــاءات  على  اشتملت  المنشورات  تلك  من   %77

سلبا في قرارات المريض بشأن كيفية عالجه.
التي  األمثلة  ماليين  بين  مــن  واحــد  مثال  مجرد  فقط  هــذا 
التواصل  مــواقــع  الــزائــفــة على  تكشف عــن ظــاهــرة تفشي األخــبــار 
االجتماعي اليوم، وانجذاب البشر تجاه الجديد أو غير المألوف، 
وسرعة تناقله، وتفضيله على ما هو حقيقي، وهو ما أكدته دراسة 
حديثة تقول إن الوقت المستغرق كي تصل األخبار الحقيقية إلى 
األخبار  استغرقته  الــذي  الوقت  أضعاف  ستة  بلغت  1500 شخص 

المضللة.
فرجاء ال تصدقوا كل ما يقال علي تلك الوسائل التكنولوجية 

واقرأوه بعقولكم قبل أعينكم! 
المحتوى  ولكن  الحقيقة،  من  أقــوى  ليس  الكذب  أن  واعلموا 

الذي ينشر يكون في الغالب هو القوة المحركة!!

halakamal99@hotmail.comهالة كمال الدين

»هنا �لبحرين«.. 

عندما تكلم �لحديد

محميد احملميد malmahmeed7@gmail.com

مقر  إلى  الحمد«  »سعيد  القدير  أستاذي  رافقت  مرة  ذات 
تاريخ  لي  العدلية، وحكى  القديم في منطقة  البحرين  إذاعة 
اإلذاعــة، وكيف أن الصوت اإلذاعي انطلق من هنا، في مسيرة 

استمرت مدة 81 عاما، من العطاء والتضحية. 
81 عاما منذ اللحظة األولى التي استمع بها أهل البحرين 
الخليج  في  السبق  ليسجلوا  أرضهم  على  اإلذاعــة  إلــى صــوت 
الــعــربــي، بــانــطــالق أولـــى اإلذاعــــات، بعد أن حــان الــزمــن الــذي 
يتكلم فيه الحديد، ويطربهم، ويصلهم بالعالم، ويصل أخبار 
العالم إليهم، ويسجل أبناء البحرين بكفاءاتهم وتضحياتهم، 

منذ ذلك الوقت إلى اليوم، الريادة في العمل اإلذاعي.
»هــنــا الــبــحــريــن.. عــنــدمــا تكلم الــحــديــد«، كــتــاب تــاريــخــي، 
وقصة نجاح إعالمية جديدة، لتوثيق سيرة العطاء اإلعالمي 
البحريني، دشنه الزميل اإلعالمي مهند النعيمي، تزامنا مع 
مرور 81 عاما على تدشين أول إذاعة في مملكة البحرين في 

4 نوفمبر 1940.
اســتــكــمــال تــوثــيــق تــاريــخ اإلعــــالم الــبــحــريــنــي الـــذي سجل 
قصب السبق والريادة، وإيصاله إلى العالم، ليس بمستغرب أن 
األولــى لمسيرة  اللبنات  الذي وضع  الرجل  يحظى بدعم من 
اإلعالم الرسمي، سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب 
الــوزراء، وبدعم من كل وزراء اإلعالم األفاضل،  رئيس مجلس 
وصوال إلى سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون 
ــــالم، الـــذي حـــرص خـــالل الــســنــوات الــمــاضــيــة، عــلــى دعــم  اإلعـ
البحرين  أهل  عطاء  لتوثيق  والباحثين،  والمؤرخين  الكتاب 

اإلعالمي، منذ االنطالقات األولى حتى يومنا الحاضر.
بالصوت  تفاعلية  بطريقة  ممتعة،  صفحة   230 من  أكثر 
والصورة، دمجت بين المراحل التاريخية والتقنيات الحديثة، 
إلبراز جهود كل من عملوا على إيصال صوت البحرين، إضافة 
إلى معلومات تاريخية، ومئات األسماء والصور، والقصاصات 
عطاءهم،  البحريني  الجيل  ليعرف  الــوقــت  حــان  ــوات،  واألصــ
في  ذهــب،  من  بحروف  أسماءهم،  التاريخ  صفحات  ولتسجل 

لمسة وفاء لكل من عمل في هذا الجهاز.
وتدشينه  الكتاب،  عنها  أعلن  التي  الطريقة  كثيًرا  شدني 
إلكترونيا، وبشكل مجاني، عبر استخدام تقنية رمز االستجابة 
الـــتـــي مــكــنــت اآلالف مـــن الــمــهــتــمــيــن والــبــاحــثــيــن  الــســريــعــة، 
ومحبي التاريخ، في أقل من ساعات معدودة، لتصفح الكتاب، 
واســتــعــراض مــحــتــواه، والــتــفــاعــل مــعــه، ونــشــره عــلــى مختلف 
إلى نشره واعتماده من  التواصل االجتماعي، إضافة  منصات 
قبل مكتبة جوجل العالمية، واالستفادة من مخزون كبير من 

الوثائق التاريخية، كان من الصعب الحصول عليها.
لدينا تاريخ بحريني حافل في مختلف المجاالت، وعلينا 
مختلف  فــي  ونــشــره  العالم،  إلــى  نوصله  أن  مسؤولية  جميًعا 
المنصات العالمية، ولو بشكل مجاني، فالبحرين كانت دائما 
وستظل سباقة، ونسعد عندما نرى من يحرص على إبراز تلك 
المحطات التاريخية، وربطها بالحاضر، وإيصالها إلى أجيال 

المستقبل.
تــحــيــة لـــــرواد اإلذاعــــــة فـــي الــبــحــريــن.. وكــــل عــــام وجــمــيــع 
العاملين في إذاعة مملكة البحرين، بقيادة األخ العزيز يونس 
أن  وتذكروا جيدا  وتميز،  وعطاء  بخير  اإلذاعــة،  سلمان مدير 
فهنيًئا  التاريخ..  صفحات  في  اليوم  مسجال  أصبح  عطاءكم 

لكم.

�لأمين �لعام لمجل�س �لتعليم �لعالي تزور جامعة �لبحرين �لطبية

} زيارة جامعة البحرين الطبية.

وّجه أحمد مهدي الحداد عضو مجلس 
ــائـــقـــة بـــنـــت ســعــيــد  الـــــشـــــورى، ســـــــؤاال إلـــــى فـ
توسعة مجمع  الصحة، حول  وزيــرة  الصالح 
الــســؤال:  نــص  فــي  وجــاء  الطبي.  السلمانية 
»ما خطط الوزارة لتوسعة مجمع السلمانية 
التي يقع  المنطقة  أن تصنيف  بما  الطبي؟ 
ستة  ذات  مــبــاٍن  ببناء  يسمح  المجمع  فيها 
طوابق – كما هو الحال بالنسبة إلى المبنى 
المباني  بينما  طــوابــق،  الــســتــة  ذي  الــقــديــم 
األخـــرى بــارتــفــاعــات أقــل – هــل هــنــاك توجه 
لزيادة  المباني  في  جديدة  طوابق  بناء  إلــى 
الطاقة االستيعابية للمجمع؟ وما الخدمات 
الــصــحــيــة الـــجـــديـــدة الـــتـــي يــعــتــزم الــمــجــمــع 
المالية  الــمــوارد  توافر  عــدم  أَنّ  إال  تقديمها 
يحول  لتقديمها  الـــالزم  الــمــكــان  أو  الــالزمــة 

دون ذلك؟«.
كــمــا تــقــدم فــــؤاد أحــمــد الــحــاجــي، عضو 

مجلس الشورى، بسؤال إلى المهندس عصام 
ــؤون  ــر األشــــغــــال وشــ ــ ــبـــداهلل خـــلـــف، وزيـ بـــن عـ
عن  وذلــك  العمراني،  والتخطيط  البلديات 
الــجــزر االصــطــنــاعــيــة الــجــديــدة، والــســواحــل 
المخصصة للنفع العام منذ صدور المرسوم 
المخطط  بــاعــتــمــاد   2016 لــســنــة   )36( رقـــم 

الهيكلي اإلستراتيجي لمملكة البحرين.
وتساءل الحاجي: »ما هو مجموع الجزر 
االصــطــنــاعــيــة الــجــديــدة الــتــي تـــم إنــشــاؤهــا 
منذ  اإلستراتيجي  الهيكلي  المخطط  وفــق 
اعتماده عام 2016م، وما الجزر االصطناعية 
إنشائها؟«،  على  العمل  يجري  التي  األخــرى 
الدائرية  السريعة  الشوارع  عدد  »كم  مضيًفا 
ــرار الــمــخــطــط  ــ ــ ــتـــي تــــم تــنــفــيــذهــا مـــنـــذ إقـ الـ
الهيكلي االستراتيجي، واألخرى التي يجري 

العمل على إنشائها؟«.
وجـــاء فــي نــص الــســؤال أيــًضــا: »كــم عدد 

للنفع  الــمــخــصــصــة  ــواطـــئ  والـــشـ الـــســـواحـــل 
العام وفق المخطط الهيكلي اإلستراتيجي؟ 
محافظات  من  محافظة  كل  نصيب  هو  ومــا 
المملكة من هذه الشواطئ والسواحل؟ وكم 
عدد الشواطئ والسواحل التي تم تنفيذها أو 

التي يتم العمل على تنفيذها؟«.
ــاف الــحــاجــي فــي ســـؤالـــه: »هـــل تتم  وأضــ
ــة لــلــمــخــطــط الــهــيــكــلــي  ــ ــدوريـ ــ الـــمـــراجـــعـــة الـ
الديموغرافية  التطورات  وفق  اإلستراتيجي 
توجد  وهــل  البحرين،  لمملكة  واالقتصادية 
أو  الــعــام  إعــــداد مخططها  يــتــم  لــم  مــنــاطــق 
الـــتـــفـــصـــيـــلـــي وفـــــًقـــــا لـــلـــمـــخـــطـــط الــهــيــكــلــي 

اإلستراتيجي؟«.
تــم تغيير  »هــل  أيــًضــا:  وتــســاءل الحاجي 
خط الدفان المعتمد في المخطط الهيكلي 
اإلستراتيجي؟ وكم عدد المناطق المخصصة 

للمحميات الطبيعية ضمن المخطط؟«.

�أ�صئلة �صورية عن خطط تو�صعة مجمع �ل�صلمانية و�ل�صو�حل �لمخ�ص�صة للنفع �لعام

العنزور  كفاية  األســتــاذة  أكــدت 
ــل الــــمــــســــاعــــد لـــلـــخـــدمـــات  ــ ــيـ ــ ــوكـ ــ الـ
والتعليم  التربية  بــوزارة  التعليمية 
تـــولـــي اهــتــمــامــًا بــالــغــًا  الـــــــوزارة  أن 
كافة  تــنــبــذ  تعليمية  بــيــئــة  لتهيئة 
أشـــكـــال الــتــنــمــر ضـــد الــطــلــبــة، كما 
بـــذلـــت جــــهــــودًا كـــبـــيـــرة عـــلـــى مـــدى 
مبادئ  لترسيخ  الماضية  السنوات 
اآلخــر،  وتقبل  والتسامح  التعايش 
ــه مــــــن مـــنـــاهـــج  ــدمــ ــقــ ــن مــــــا تــ ــمــ ضــ

تعليمية وأنشطة تربوية. 
ــا  ــهـ ــتـ ــايـ جـــــــاء ذلـــــــك خـــــــالل رعـ
للحفل الذي أقامته إدارة الخدمات 
الــطــالبــيــة بـــالـــتـــعـــاون مـــع مــدرســة 
الروضة االبتدائية للبنين بُمناسبة 
أشكال  كل  لمكافحة  الدولي  اليوم 
ــدارس،  ــ ــمـ ــ ــي الـ الـــعـــنـــف والـــتـــنـــمـــر فــ
والذي يتم االحتفال به في أول يوم 
ويعقد  نــوفــمــبــر،  شــهــر  مــن  خميس 
تــحــت عــنــوان »مكافحة  الــعــام  هـــذا 
التنمر السيبراني«، حيث تؤكد هذه 
الثابت  ــوزارة  الــ الــتــزام  االحتفالية 

مظاهر  أي  ُمحاربة  على  وحرصها 
ــّكـــر صـــفـــو الــُمــجــتــمــع  ــعـ ســلــوكــيــة ُتـ

المدرسي.
ــزور عــلــى  ــنــ ــعــ ــد اّطـــلـــعـــت الــ ــ وقــ
نظمتها  التي  الفعاليات  ُمختلف 
ــا ضد  ــ ــنـــوان »أنـ الـــمـــدرســـة، تـــحـــت عـ
وأولــيــاء  الطلبة  لتعريف  التنمر«، 
األمــــور بــهــذا الــمــوضــوع، وأشــكــالــه، 
ومـــســـاوئـــه، وكــيــفــيــة ُمــحــاربــتــه، من 

بينها مقاطع فيديو تتضمن مواقف 
عن  فضاًل  الــواقــع،  ُتحاكي  ُمتعددة 
نفذها  إبــداعــيــة  لــرســومــات  معرض 
وقامت  زمــالئــهــم.   لتوعية  الطلبة 
الطلبة  بتكريم  الــمــســاعــد  الــوكــيــل 
ــاء أمـــورهـــم الــُمــشــاركــيــن في  ــيــ وأولــ
الحفل، فيما تسلمت من المدرسة 
هدية هي عبارة عن لوحة طالبية. 

بما  المساعد  الوكيل  وأشـــادت 

الــطــالبــيــة  الـــخـــدمـــات  إدارة  تــبــذلــه 
مــمــثــلــًة بــمــركــز اإلرشـــــــاد الــنــفــســي 
واألكاديمي وقسم اإلرشاد الطالبي 
الطلبة  دؤوبــة لتحصين  من جهود 
مــــن أي ســـلـــوكـــيـــات ســلــبــيــة، مــنــهــا 
ــم، لــضــمــان  ــهــ الــتــنــمــر عـــلـــى ُزمــــالئــ
ــة فـــي  ــ ــــحـ ــالـ ــ ــــصـ ــم الـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــز الـ ــ ــزيـ ــ ــعـ ــ تـ
اإلدارة  بتنفيذ  مــنــوهــًة  نــفــوســهــم، 
لـــــــ12699 نــشــاطــا وخـــدمـــة فـــي عــام 
واحد، استفاد منها أكثر من 70025 
مـــن الـــُطـــالب والــُمــعــلــمــيــن وأولـــيـــاء 
األمور، والتي أسهمت في انخفاض 

المشاكل الطالبية في المدارس.
مـــن جــهــتــهــا، قـــالـــت األســـتـــاذة 
ــرة مـــدرســـة  ــ ــديـ ــ ــة الــــمــــطــــوع مـ ــولــ خــ
ــة لــلــبــنــيــن:  ــ ــيـ ــ ــدائـ ــ ــتـ ــ الــــــروضــــــة االبـ
»حرصنا على تنظيم هذا البرنامج 
الوطنية  الــجــهــود  فــي  لــلــُمــســاهــمــة 
ــنـــمـــر فــي  ــتـ ــاء عـــلـــى آفــــــة الـ ــلـــقـــضـ لـ
المدارس البحرينية التي أصبحت 
روح  ُتــنــمــي  تعليمية  بــبــيــئــات  تنعم 

األسرة الواحدة«. 

»�لتربية« تقيم فعالية بمنا�صبة �ليوم �لدولي لمكافحة �لعنف و�لتنمر بالمد�ر�س 

} فعالية االحتفال باليوم الدولي لمكافحة العنف بالمدارس.

تقدمي: وليد دياب

} د. إيمان العبو خالل مناقشة األطروحة.

في اأطروحة نالت عنها الدكتوراه من جامعة عين �شم�س

�لبحرين  ف��ي  �إد�ري������ة  وم��ح��اك��م  ن��ي��اب��ة  ب��اإن�����ص��اء  ت��ط��ال��ب  ب��اح��ث��ة 

صرح القاضي صالح أحمد 
الـــقـــطـــان رئـــيـــس لــجــنــة تــســويــة 
مـــشـــاريـــع الـــتـــطـــويـــر الـــعـــقـــاريـــة 
أصـــدرت  اللجنة  بـــأن  المتعثرة 
ــيــــن مــن  قــــــــــــرارات فـــــي مــــشــــروعــ
الـــمـــشـــاريـــع الـــمـــنـــظـــورة أمــامــهــا 
ــوجـــب  ــمـ والـــــمـــــحـــــالـــــة إلــــيــــهــــا بـ
المرسوم بقانون رقم )66( لسنة 

 .2014
الــلــجــنــة أصــــدرت  أن  وبـــيـــن 
المنعقدة  الجلسة  في  قراراتها 
يـــــــوم األربـــــــعـــــــاء الــــمــــاضــــي فــي 
ــيـــن وهــــمــــا: مـــشـــروع  ــمـــشـــروعـ الـ
العز  دار  ومـــشـــروع  ريـــف  مــاريــنــا 
بــعــد  ــة  ــنـ ــلـــجـ الـ إن  حـــيـــث   ،2،3
إليها  الــمــقــدمــة  األوراق  دراســــة 
ــيــــن  ــنــ مـــــن الـــمـــشـــتـــريـــن والــــدائــ
الفنين  الــخــبــراء  انــتــداب  وبــعــد 

والمحاسبين قررت اآلتي: 
في مشروع مارينا ريف: 

ــى  ــ ــ إلـ بـــــالـــــنـــــســـــبـــــة  أوال: 
بسداد  قاموا  الذين  المشترين 
السكنية  الـــوحـــدات  ثــمــن  كــامــل 
ــتـــي قــــامــــوا بـــشـــرائـــهـــا عــلــيــهــم  الـ
ــى الــلــجــنــة الســتــالم  الــتــقــدم إلــ
وحــدتــهــم، واســتــكــمــال إجــــراءات 
نقل الملكية إليهم غير محملة 

بأية أعباء أو التزامات.
ثــــــانــــــيــــــا: بــــالــــنــــســــبــــة إلـــــى 
الــمــشــتــريــن الـــذيـــن فـــي ذمــتــهــم 
ــيــــة مـــــــن ثـــمـــن  ــبــــقــ ــتــ مـــــبـــــالـــــغ مــ
ــدات الـــســـكـــنـــيـــة عــلــيــهــم  ــ ــ ــوحـ ــ ــ الـ
الرجوع إلى اللجنة لسداد تلك 
المبالغ حتى يحق لهم استالم 

وحــداتــهــم واســتــكــمــال إجــــراءات 
نقل الملكية إليهم غير محملة 

بأية أعباء أو التزامات.
ثـــالـــثـــا: الـــمـــشـــتـــرون الــذيــن 
ــلــــى أحـــــكـــــام بـــشـــأن  ــوا عــ ــلــ حــــصــ
وحداتهم الخاصة في المشروع 
عليهم التقدم إلى اللجنة لعمل 

التسوية الالزمة بشأنها.
في مشروع دار العز2،3: 

ــى  ــ ــ إلـ بـــــالـــــنـــــســـــبـــــة  أوال: 
بسداد  قاموا  الذين  المشترين 
السكنية  الـــوحـــدات  ثــمــن  كــامــل 
بــشــرائــهــا عليهم  قـــامـــوا  الـــذيـــن 
الستكمال  اللجنة  إلــى  التقدم 
إليهم  الــمــلــكــيــة  نــقــل  إجــــــراءات 
ــة أعــــبــــاء أو  ــأيــ ــر مــحــمــلــة بــ ــيـ غـ

التزامات.
ــــى  إلـ ــة  ــبــ ــنــــســ ــالــ بــ ثـــــانـــــيـــــا:   
الــمــشــتــريــن الـــذيـــن فـــي ذمــتــهــم 
مبالغ متبقية من ثمن الوحدات 
الــســكــنــيــة عــلــيــهــم الـــرجـــوع إلــى 
الــلــجــنــة لـــســـداد تــلــك الــمــبــالــغ، 
إجـــراءات نقل  وذلــك الستكمال 

الملكية إليهم غير محملة بأية 
أعباء أو التزامات.

 ثــالــثــا: الــمــشــتــرون الــذيــن 
ــلــــى أحـــــكـــــام بـــشـــأن  ــوا عــ ــلــ حــــصــ
وحداتهم الخاصة في المشروع 
عليهم التقدم إلى اللجنة لعمل 

التسوية الالزمة بشأنها.
ــيـــس الــلــجــنــة إلـــى  ونــــــوه رئـ
أنــــــه بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى مـــشـــروعـــي 
مـــاريـــنـــا ويـــســـت وتـــــالل الـــغـــروب 
ــإن  والــــمــــشــــروعــــات األخــــــــــرى، فـ
الــلــجــنــة قــطــعــت شـــوطـــًا كــبــيــرًا 
ــات  ــ ــــرحـ ــتـ ــ ــقـ ــ ــمـ ــ إلنــــــــجــــــــاز كــــــــل الـ
إلى  للتوصل  بشأنها  اإليجابية 
حلول جذرية ترعى فيها حقوق 
األطــراف كافة، وأنــه جــار خالل 
إعالن  القادمة  الوجيزة  الفترة 
مـــا تــوصــلــت إلـــيـــه الــلــجــنــة من 

حلول بشأنها.
الـــــجـــــهـــــود  أن  وأضــــــــــــــــــاف 
المحققة  والــنــتــائــج  الــمــبــذولــة 
ــاءت تــطــبــيــقــًا لــلــقــانــون  ــ إنـــمـــا جـ
ومــــــســــــايــــــرة لـــــتـــــوجـــــه مـــمـــلـــكـــة 
البحرين بقيادة حضرة صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة عاهل البالد المفدى، 
ــود الـــحـــكـــومـــة بـــرئـــاســـة  ــهــ ــجــ وبــ
األمير  الملكي  السمو  صــاحــب 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي 
الــعــهــد رئــيــس مــجــلــس الـــــوزراء 
الـــحـــريـــصـــة كــــل الــــحــــرص عــلــى 
حفظ وحماية حقوق ومصالح 
األفــــــــراد والـــمـــؤســـســـات فــــي كــل 

األحوال وبكافة السبل. 

لجن�ة ت�ص�وية م�ص�اريع �لتطوي�ر �لعقاري�ة �لمتعث�رة ت�ص�در 

�لع�ز  د�ر  وم�ص�روع  ري�ف  مارين�ا  م�ص�روع  ف�ي  قر�ر�ته�ا 

} القاضي صالح القطان.

كتب عبداألمير السالطنة:
عندما  سيارته  احترقت  خليجي  شــاب  نجا 
اصطدم بالسياج الحديدي صباح أمس )السبت( 

على شارع الشيخ خليفة بن سلمان.
الساعة  في  يقود سيارته  كان شاب خليجي 
ــارع الــشــيــخ  ــ الـــعـــاشـــرة مـــن صـــبـــاح أمــــس عــلــى شـ
على  السيطرة  فقد  وفــجــأة  سلمان،  بــن  خليفة 
ما  الحديدي,  بالسياج  واصطدم  القيادة  عجلة 
يــصــاب  أن  دون  مـــن  الــســيــارة  ــتـــراق  احـ إلـــى  أدى 
الــســائــق بـــأي إصــابــات تــذكــر فــي حــيــن احترقت 

السيارة بنسبة كبيرة.
وقد حضر فور وقوع الحريق شرطة النجدة 
والمرور وقام أفرادها بتسهيل سير السيارات لكي 

يتمكن أفراد الدفاع المدني من إخماد الحريق 
ــارع، وبــعــدهــا فتحت  وإزاحــــــة الـــســـيـــارة مـــن الــــشــ

الجهات الرسمية التحقيق لمعرفة أسبابه.

نجاة خليجي �حترقت �صيارته على �صارع �ل�صيخ خليفة بن �صلمان

} رجال الدفاع المدني خالل إطفاء السيارة.
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736 األف مركبة ب�لبحرين.. و10 م�ش�ريع لتخفيف الزدح�م�ت 

الإعلن قريًب� عن حلول ب�ش�أن »م�رين� وي�شت« و»تلل الغروب«

»امل�ش�ريع املتعرثة« ت�شدر قرارات يف »م�رين� ريف« و»دار العز«

ل ت�شغيل لغري البحرينيني ب�لوظ�ئف الأقل من البك�لوريو�س.. ق�نون ني�بي:

 �شنت�ن فقـــط مــدة عقـــد الأجنـبي يف احلكومــة

ك�صف وزير الأ�صغال والبلديات ع�صام خلف اأن 

�صبكة  لتطوير  م�صاريع  تنفيذ ع�صرة  ب�صدد  الوزارة 

بهدف  دينار،  مليون  بـ3.900  تقدر  بكلفة  الطرق، 

زيادة طاقتها ال�صتيعابية و�صمان ان�صيابية احلركة 

املرورية. وذكر اأن الإح�صاءات الأخرية لعدد املركبات 

�صبتمرب  �صهر  نهاية  حتى  البحرين  يف  امل�صجلة 

2021 اأو�صحت اأنها تبلغ 736840 مركبة.

اأعلن القا�صي �صالح اأحمد القطان رئي�س جلنة ت�صوية م�صاريع 

التطوير العقارية املتعرثة اأن اللجنة اأ�صدرت قرارات يف م�صروعني 

من امل�صاريع املنظورة اأمامها.

وبني باأن اللجنة اأ�صدرت قراراتها، يف امل�صروعني وهما م�صروع 

مارينا ريف وم�صروع دار العز 2 و3، وذلك بعد درا�صة الأوراق 

املقدمة اإليها من امل�صرتين والدائنني وبعد انتداب اخلرباء الفنيني 

واملحا�صبني.

وي�صت  مارينا  مل�صروعي  بالن�صبة  اأنه  اللجنة  رئي�س  ونوه 

وتالل الغروب وامل�صروعات الأخرى، فاإن اللجنة قد قطعت �صوًطا 

كبرًيا لإجناز كل املقرتحات الإيجابية ب�صاأنها للتو�صل اإىل حلول 

عما  الإعالن  القادمة  الوجيزة  الفرتة  خالل  يجري  واأنه  جذرية، 

تو�صلت اإليه اللجنة من حلول ب�صاأنها.

حمرر ال�صوؤون الربملانية:

اأو�صت جلنة ال�صوؤون الت�صريعية والقانونية مبجل�س 

على  قيوًدا  ي�صع  بقانون  م�صروع  على  باملوافقة  النواب 

توظيف الأجانب يف القطاع احلكومي.

وي�صرتط القانون النيابي األ تزيد فرتة العقد املوؤقت 

واجلهات  واملوؤ�ص�صات  الوزارات  يف  الأجنبي  لوظيفة 

غري  فقط  �صنتني  على  املدنية  اخلدمة  جلهاز  التابعة 

تاأهيل  ال�صنتني  تلك  خالل  يتم  اأن  على  للتمديد،  قابلتني 

غري  ي�صغل  اأن  يجوز  ل  كما  مكانه.  ليحل  بحريني 

اأدنى  اأكادميًيا  موؤهالً  تتطلب  التي  الوظائف  البحرينيني 

املوؤهل  يحمل  من  للوظيفة  تقدم  اإذا  البكالوريو�س  من 

الأكادميي املطلوب من البحرينيني.

 م�شروعا »مارينا ريف« و»دار العز« 

حممود اجل�صي:

عاملًيا  الرابع  املركز  البحرين  احتلت 

للتعايف  الياباين  »نيكاي«  ملوؤ�صر  وفًقا 

من حيث  امل�صتجد،  كورونا  من فريو�س 

اللقاحات وعودة  العدوى واإطالق  اإدارة 

الأن�صطة ل�صهر اأكتوبر.

الثاين  املركز  البحرين  حققت  وقد 

الت�صنيف  نف�س  يف  املوؤ�صر  نف�س  على 

ل�صهر �صبتمرب املا�صي بـ72 نقطة.

العاملي  الت�صنيف  هذا  وياأتي 

اللقاح  اجلرعات  عدد  مع  بالتزامن 

نحو  بلغت  التي  البالد،  يف  املعطاة 

الأوىل  اجلرعة  بني  جرعة  مليون   2.8

ح�صب  املن�صطة  واجلرعة  والثانية 

بيانات ال�صلطات ال�صحية باململكة.

نيكاي«  »موؤ�صر  مقارنات  و�صملت 

اإدارة  يف  ومنطقة  دولة   120 من  اأكرث 

والتنقل  اللقاحات  واإطالق  العدوى 

املوؤ�صر  الإمارات  اإذ ت�صدرت  الجتماعي، 

العربية  اململكة  وجاءت  نقطة،  بـ74 

م�صاركة  الرابع  املركز  يف  ال�صعودية 

جـاءت  حـني  يف  البحـرين،  مملكـة  مع 

وال�صـني  ال�صـاد�س،  املركـز  يف  اليابان 

يف املركز الثامن.

الكويتية  »ال�صيا�صة«  �صحيفة  اأفادت 

على  القب�س  األقت  الأمنية  الأجهزة  باأن 

اللبناين،  اهلل«  لـ»حزب  تابعة  جمموعة 

مع  للعمل  ال�صباب  جتنيد  يف  ن�صطت 

احلزب يف �صوريا واليمن.

م�صادرها  عن  نقالً  ال�صحيفة  وقالت 

اأمنًيا من  اإن »وزارة الداخلية تلقت تقريًرا 

دولة �صقيقة اأفاد باأن املجموعة مكونة من 

�صابق،  نائب  ابن  اأحدهم  اأ�صخا�س  اأربعة 

ا، وثالث ورد  واآخر �صقيق نائب �صابق اأي�صً

طائرة  منذ خطف  �صابقة  ق�صايا  ا�صمه يف 

اإنه  يقال  ورابع  الثمانينات،  يف  اجلابرية 

من كبار رجال العمل اخلريي«.

يحقق  الدولة  اأمن  »جهاز  اأن  وتابعت 

مع الأربعة وهم »ح. غ، ج.�س، ج.ج، ج.د« 

ا، منها تبيي�س اأموال  يف عدد من التهم اأي�صً

لـ»حزب اهلل« يف الكويت، ومتويل ال�صباب 

حتت  الن�صواء  على  لت�صجيعهم  الكويتي 

اأعماله  يف  وامل�صاركة  اهلل«،  »حزب  عباءة 

من  كل  يف  املخدرات  وتهريب  الإرهابية، 

وزير  زيارة  واأرجعت  واليمن«.  �صوريا 

مبنى  اإىل  العلي  ثامر  الكويتي  الداخلية 

اأمن الدولة الأربعاء املا�صي، لالطالع على 

التحريات يف هذا امللف.

الزي�ين يطلق ال�شرتاتيجية ال�شي�حية 2022 - 2026 

 ا�شتهداف 14 مليون �ش�ئح.. و2 ملي�ر دين�ر العوائد

الزياين يعلن عن ا�شرتاتيجية البحرين ال�شياحية للأعوام القادمة

0610

07

04

03

متام اأبو�صايف: 

اأطلق وزير ال�صناعة والتجارة وال�صياحة زايد الزياين ا�صرتاتيجية 

ال�صياحة 2022-2026 التي تاأتي �صمن منظومة ا�صرتاتيجيات ت�صب 

يف 27 برناجًما خلطط التعايف القت�صادي.  

البحرين  مركز  يف  عقده  �صحفي  موؤمتر  يف  الزياين  الوزير  وقال 

الإ�صهار  هي  عنا�صر  خم�صة  على  ترتكز  ال�صرتاتيجية  اإن  للمعار�س 

اأن  على  م�صدًدا  والإقامة،  والرتويج  والت�صويق  ال�صياحي  واجلذب 

�صياحي  كمركز  البحرين  مكانة  اإبراز  هي  للخطة  الرئي�صة  الأهداف 

الدول  الناجت املحلي، وزيادة عدد  ال�صياحة يف  عاملي، وزيادة م�صاهمة 

امل�صتهدفة، وتنويع املنتج ال�صياحي.  واأ�صار الوزير اإىل اأن ال�صرتاتيجية 

اإنفاق  كاإجمايل  دينار  مليار   2 اإىل  ي�صل  مايل  عائد  حتقيق  ت�صتهدف 

الناجت  يف  م�صاهمة  ن�صبة  وكذلك   ،2026 العام  يف  الوافدة  ال�صياحة 

الإجمايل ت�صل اإىل 11،4% للعام ذاته. 

القادمني  الزوار  اأعداد  زيادة  اإىل  تتطلع  ال�صرتاتيجية  اأن  بني  كما 

للمملكة اإىل 14،1 مليون يف العام 2026. وك�صف عن تفا�صيل حتقيق 

ال�صرتاتيجية، وذلك عرب ت�صهيل الدخول عرب تطوير نظام التاأ�صريات، 

وتعزيز �صبكة النقل اجلوي، وتنفيذ م�صروع تو�صعة املطار، والعمل على 

مرفاأ بحري جديد.

البحرين الرابعة ع�ملًي� على 

موؤ�شر »نيك�ي« للتع�يف من كورون�

جتند �شب�ًب� للم�ش�ركة يف عملي�ت اإره�بية ب�شوري� واليمن

الكـــــويت توقـــــف خليــــة حلـــزب اهلل
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تهدف لتطوير ال�سحافة القت�سادية وتبادل الدرا�سات والأبحاث 

»الـ�سـحـفـيـيــن« تـــوّقـــع مذكرة تــفــاهـــم مع »غــرفـــة الــتــجـــارة«

وّقعت جمعية �صحفيني البحرينية وغرفة 

يوم  تفاهم  مذكرة  البحرين  و�صناعة  جتارة 

التعاون  وت�صجيع  تطوير  اأجل  من  اأم�س، 

يف  بينهما  فيما  امل�صرتك  العمل  اآفاق  وتعزيز 

املجال القت�صادي، والتفاق على برنامج عمل 

م�صرتك لتطوير ال�صحافة القت�صادية باململكة 

املتخ�ص�صة  التدريبية  الدورات  خالل  من 

التعاون  م�صتوى  ورفع  امل�صرتكة،  والندوات 

ممثالً  كونها  البحرين  غرفة  مع  الإعالمي 

وتطوير  البحرين،  مبملكة  اخلا�س  للقطاع 

ال�صحافة القت�صادية لتعك�س التطور امللحوظ 

والتثقيف عن القت�صاد داخلًيا وخارجًيا.

غرفة  عن  ممثالً  املذكرة  وّقع  وقد 

ومن  نا�س،  عبداهلل  �صمري  رئي�صها  البحرين 

رئي�صها  البحرينية  ال�صحفيني  جمعية  جانب 

باأعمال  القائم  بح�صور  ال�صايجي،  عي�صى 

الرئي�س التنفيذي للغرفة الدكتور عبداهلل بدر 

عن  التفاهم  مذكرة  توقيع  وح�صر  ال�صادة. 

الرئي�س  نائب  البحرينية  ال�صحفيني  جمعية 

والعالقات  ال�صر  واأمني  املدفع،  عبدالرحمن 

جلنة  ورئي�س  احلمر،  نبيل  را�صد  الدولية 

املدير  ال�صاعي،  حممد  ال�صحفية  احلريات 

التنفيذي فواز اأحمد �صليمان.

و�صناعة  غرفة جتارة  رئي�س  قال  بدوره 

البحرين �صمري عبداهلل نا�س، اإن »توقيع مذكرة 

التفاهم بني غرفة البحرين وجمعية ال�صحفيني 

غرفة  توجهات  اإطار  يف  تاأتي  البحرينية، 

البحرين لبناء ا�صرتاتيجية اإعالمية يف املجال 

القت�صادي تعزز ال�صراكات الإعالمية النوعية 

مع اجلهات احلكومية واخلا�صة، واملوؤ�ص�صات 

الإعالمية، حملًيا واإقليمًيا وعاملًيا«.

تقديره  عميق  عن  الغرفة  رئي�س  واأعرب 

الريادي  ولدورها  البحرينية،  لل�صحافة 

وامل�صهود يف دعم وم�صاندة م�صرية القت�صاد 

و�صفافة  حقيقية  �صورة  واإعطاء  الوطني، 

الت�صدي  اإىل  بالإ�صافة  القت�صادي،  للو�صع 

القطاع  تخدم  التي  واملوا�صيع  الق�صايا  لكل 

من  احلقيقية  ال�صورة  نقل  عرب  اخلا�س 

والتق�صري  اخللل  ملوا�صع  البناء  النقد  خالل 

ملعاجلتها.

ت�صعى  املذكرة  اأن  الغرفة  رئي�س  واأكد 

اإر�صاء �صبل التعاون وال�صراكة بني غرفة  اإىل 

البحرينية،  ال�صحفيني  وجمعية  البحرين 

وذلك  الإعالمية،  املجالت  يف  وتعزيزها 

والقطاع  لهما  العامة  امل�صلحة  لتحقيق 

اخلا�س مبملكة البحرين، خا�صة فيما يتعلق 

اخلا�س  القطاع  ومقرتحات  الروؤى  بطرح 

موحدة  بروؤية  واخلروج  املحلية  وال�صحافة 

حيالها.

اإدارة  جمل�س  رئي�س  اأ�صاد  جهته  ومن 

جمعية ال�صحفيني البحرينية الأ�صتاذ عي�صى 

القت�صادي،  البحرين  غرفة  بدور  ال�صايجي 

املجتمع  خلدمة  لديها  املبادرة  وروح 

امل�صتدامة،  التنمية  بهدف حتقيق  القت�صادي 

اإطار ال�صراكة  اأن هذه املذكرة تاأتي يف  موؤكًدا 

مبا  القت�صادية،  لل�صحافة  ال�صرتاتيجية 

ي�صب يف �صالح الأداء املهني امللتزم يف ال�صاحة 

الوطنية  التوجهات  يخدم  ومبا  ال�صحفية 

اأطراف  كل  بني  العالقات  اأوا�صر  من  ويزيد 

بنودها  يف  التفاهم  مذكرة  وت�صّمنت  املهنة. 

امل�صرتك  والعمل  التعاون  دعم  على  التفاق 

والتفاق  وال�صناعي،  التجاري  املجتمع  لدعم 

ال�صحافة  لتطوير  م�صرتك  عمل  برنامج  على 

الدورات  خالل  من  باململكة  القت�صادية 

امل�صرتكة،  والندوات  املتخ�ص�صة  التدريبية 

والإح�صاءات  املعلومات  تبادل  جانب  اإىل 

واخلربات والدرا�صات والأبحاث التي يجريها 

كل منهما يف ال�صوؤون واملجالت القت�صادية، 

عن  ال�صادرة  القت�صادية  املطبوعات  وتبادل 

الطرفني بكل الو�صائل املتاحة.

ت�سوير: عبدعلي قربان

اللجنة قطعت �سوًطا كبرًيا لإجناز حلول اإيجابية ب�ساأن م�سروعي »مارينا وي�ست« و»تالل الغروب«

جلنة امل�ساريع املتعرثة ت�سدر قراراتها يف م�سروعي »مارينا ريف« و»دار العز«

البحرين ت�سارك يف الجتماع اخلا�ص بذكرى اإن�ساء جلنة مكافحة الإرهاب.. الرويعي:

 البحرين بذلت جهوًدا حثيثة بهدف مكافحة الإرهاب يف ال�سرق الأو�سط 

القطان  اأحمد  �صالح  القا�صي  �صرح 

التطوير  م�صاريع  ت�صوية  جلنة  رئي�س 

اأ�صدرت  قد  اللجنة  اأن  املتعرثة  العقارية 

امل�صاريع  من  م�صروعني  يف  قرارات 

مبوجب  اإليها  واملحالة  اأمامها  املنظورة 

املر�صوم بقانون رقم )66( ل�صنة 2014. 

اأ�صدرت قرارتها يف  وبني باأن اللجنة 

 3 املوافق  الأربعاء  يوم  املنعقدة  اجلل�صة 

وهما:  امل�صروعني؛  يف   ،2021 نوفمرب 

العز  دار  وم�صروع  ريف  مارينا  م�صروع 

2،3، حيث اإن اللجنة وبعد درا�صة الأوراق 

املقدمة اإليها من امل�صرتين والدائنني وبعد 

قررت  واملحا�صبني  الفنني  انتداب اخلرباء 

الآتي: 

يف م�صروع مارينا ريف: 

قاموا  الذين  للم�صرتين  بالن�صبة  اأولً: 

التي  ال�صكنية  الوحدات  ثمن  كامل  ب�صداد 

اللجنة  اإىل  التقدم  عليهم  ب�صرائها،  قاموا 

اإجراءات  وا�صتكمال  وحدتهم،  ل�صتالم 

اأعباء  باأية  حمملة  غري  اإليهم  امللكية  نقل 

اأو التزامات.

يف  الذين  للم�صرتين  بالن�صبة  ثانًيا:   

الوحدات  ثمن  من  متبقية  مبالغ  ذمتهم 

اللجنة  اإىل  الرجوع  عليهم  ال�صكنية، 

ا�صتالم  املبالغ حتى يحق لهم  ل�صداد تلك 

وحداتهم، وا�صتكمال اإجراءات نقل امللكية 

اإليهم غري حمملة باأية اأعباء اأو التزامات.

على  ح�صلوا  الذمي  امل�صرتين  ثالًثا:   

يف  اخلا�صة  وحداتهم  ب�صاأن  اأحكام 

لعمل  اللجنة  اإىل  التقدم  عليهم  امل�صروع 

الت�صوية الالزمة ب�صاأنها.

يف م�صروع دار العز2،3: 

قاموا  الذين  للم�صرتين  بالن�صبة  اأولً: 

ب�صداد كامل ثمن الوحدات ال�صكنية الذين 

اللجنة  اإىل  التقدم  عليهم  ب�صرائها،  قاموا 

اليهم غري  اإجراءات نقل امللكية  ل�صتكمال 

حمملة باأية اأعباء اأو التزامات.

يف  الذين  للم�صرتين  بالن�صبة  ثانًيا:   

الوحدات  ثمن  من  متبقية  مبالغ  ذمتهم 

ال�صكنية، عليهم الرجوع اإىل اللجنة ل�صداد 

تلك املبالغ، وذلك ل�صتكمال اإجراءات نقل 

اأو  اأعباء  باأية  حمملة  غري  اليهم  امللكية 

التزامات.

على  ح�صلوا  الذمي  امل�صرتين  ثالًثا:   

يف  اخلا�صة  وحداتهم  ب�صاأن  اأحكام 

لعمل  اللجنة  اإىل  التقدم  عليهم  امل�صروع، 

الت�صوية الالزمة ب�صاأنها.

بالن�صبة  باأنه  اللجنة  رئي�س  ونوه 

الغروب  وتالل  وي�صت  مارينا  مل�صروعي 

قد  اللجنة  فاإن  الأخرى،  وامل�صروعات 

قطعت �صوًطا كبرًيا لإجناز كل املقرتحات 

حلول  اإىل  للتو�صل  ب�صاأنها  الإيجابية 

الأطراف كافة،  جذرية ترعي فيها حقوق 

واأنه يجري خالل الفرتة الوجيزة القادمة 

الإعالن عما تو�صلت اإليه اللجنة من حلول 

ب�صاأنها.

واأ�صاف اأن اجلهود املبذولة والنتائج 

للقانون  تطبيًقا  جاءت  اإمنا  املحققة 

بقيادة  البحرين  مملكة  لتوجه  وم�صايرة 

بن  حمد  امللك  اجلاللة  �صاحب  ح�صرة 

املفدى  البالد  عاهل  خليفة،  اآل  عي�صى 

احلكومة  وبجهود  ورعاه،  اهلل  حفظه 

امللكي  ال�صمو  �صاحب  برئا�صة  املوقرة، 

الأمري �صلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد 

رئي�س جمل�س الوزراء حفظه اهلل ورعاه، 

احلري�صة كل احلر�س على حفظ وحماية 

يف  واملوؤ�ص�صات  الأفراد  وم�صالح  حقوق 

كل الأحوال وبال�صبل كافة.

الدائم  املندوب  الرويعي  ال�صفري جمال فار�س  �صارك 

املتحدة يف الجتماع اخلا�س  الأمم  البحرين لدى  ململكة 

 1373 الأمن  جمل�س  قرار  لعتماد  الع�صرين  بالذكرى 

)2001( واإن�صاء جلنة مكافحة الإرهاب التابعة ملجل�س 

الأمن، اإذ األقى كلمة اأكد فيها على جهود مملكة البحرين 

الداخلية  باأبعادها  اخلطرية  الآفة  هذه  مواجهة  يف 

الدائم  وتن�صيقها  حققتها،  التي  والنجاحات  واخلارجية 

واإ�صهامها الفاعل مع املجتمع الدويل يف كل ما من �صاأنه 

مكافحة الإرهاب وعمليات متويله، وان�صمامها للعديد من 

التفاقيات واملعاهدات الدولية والإقليمية يف هذا ال�صاأن، 

التحالف الدويل يف حماربة  وم�صاركتها ودعمها جلهود 

تنظيم داع�س الإرهابي مع الدول ال�صقيقة واحلليفة.

جهوًدا  بذلت  البحرين  مملكة  اأن  اإىل  ال�صفري  واأ�صار 

الأو�صط ويف  ال�صرق  الإرهاب يف  مكافحة  بهدف  حثيثة 

الإرهاب  متويل  مبكافحة  يتعلق  فيما  �صيما  ل  العامل، 

العمل  جمموعة  اإن�صاء  يف  اأ�صهمت  اإذ  منابعه،  وجتفيف 

املايل ملنطقة ال�صرق الأو�صط و�صمال اأفريقيا )املينافاتف(، 

وا�صت�صافة مقر �صكرتارية املجموعة ووفرت الدعم املايل 

وامليزانية الت�صغيلية لها خالل ال�صنوات اخلم�س الأوىل 

من بدء ن�صاطها.

على  البحرين  مملكة  حر�س  اإطار  يف  اأنه  واأ�صاف 

متويل  يف  الربحي  غري  القطاع  ا�صتغالل  عدم  �صمان 

اأغ�صط�س  يف  اخلارجية  وزارة  ا�صت�صافت  الإرهاب، 

املنظمات  القدرات حول حماية  بناء  2020 ور�صة عمل 

وذلك  الإرهاب،  متويل  خماطر  من  للربح  الهادفة  غري 

بالتعاون مع مكتب الأمم املتحدة ملكافحة الإرهاب، والتي 

البحرين  عقدتها مملكة  �صابقة مماثلة  اإىل ور�س  ت�صاف 

بالتعاون مع املكتب. 

واأكد ال�صفري التزام مملكة البحرين بالتطبيق الفاعل 

الإرهاب،  ال�صلة مبكافحة متويل  ذات  الدولية  للقرارات 

التزاًما  الدورية  تقاريرها  تقدمي  على  الدائم  وحر�صها 

والعمل  ال�صاأن،  بهذا  الدويل  الأمن  جمل�س  بقرارات 

ملكافحة  العاملية  املتحدة  الأمم  ا�صرتاتيجية  تطبيق  على 

املعنية  املايل  العمل  جمموعة  وتو�صيات  الإرهاب، 

.)FATF( مبكافحة غ�صل الأموال ومتويل الإرهاب

ال�صيرباين،  الف�صاء  ا�صتغالل  خطر  اإىل  تطرق  كما 

اجلماعات  قبل  من  الجتماعي  التوا�صل  و�صائل  خا�صة 

الإرهابية لبث اأفكارها اخلبيثة اأو التجنيد اأو �صن هجمات 

الدول وال�صعوب، م�صرًيا  اإلكرتونية ت�صتهدف مكت�صبات 

املوؤمتر  يف  البحرين  مملكة  م�صاركة  اإىل  ال�صدد  هذا  يف 

الإرهاب  مكافحة  هيئات  لروؤ�صاء  الثاين  امل�صتوى  رفيع 

»مكافحة  بعنوان  الإرهاب  مبكافحة  املعنّية  واجلهات 

الإرهاب ومنعه يف ع�صر التقنيات التحويلية: )مواجهة 

 ،2021 يونيو  يف  عقد  الذي  اجلديد(«  العقد  حتديات 

بتنظيم من مكتب الأمم املتحدة ملكافحة الإرهاب، اإذ هدف 

وتبادل  الدويل  التعاون  تعزيز  فر�س  بحث  اإىل  املوؤمتر 

الأغرا�س  يف  النرتنت  ا�صتخدام  ملكافحة  املعلومات 

مكافحة  ب�صاأن  الف�صلى  املمار�صات  وتبادل  الإرهابية، 

ا�صتغالل  و�صوء  الت�صليل  ومنع  الإرهابية  الر�صائل 

التقنيات اجلديدة.

الثابت  البحرين  مملكة  موقف  على  ال�صفري  واأكد 

مهما  واأ�صكاله،  الإرهاب  �صور  لكل  الراف�س  والرا�صخ 

كانت اأ�صبابه ودوافعه واجلهة التي تقف وراءه ومتوله، 

املنطقة  يف  ال�صقيقة  الدول  مع  بالتعاون  والتزامها 

واملجتمع الدويل بالعمل على دحر هذا اخلطر.

الأمني العام ملجل�ص التعليم العايل 

تزور جامعة البحرين الطبية

حميدان واإ�سحاقي يبحثان تعزيز 

احلماية الجتماعية للمواطنني

اآل  ال�صيخة رنا بنت عي�صى بن دعيج  الدكتورة  قامت 

رئي�س  نائب  العايل  التعليم  ملجل�س  العام  الأمني  خليفة 

جامعة  اإىل  بزيارة  العايل  التعليم  جمل�س  اأمناء  جمل�س 

الدكتور  اجلامعة  برئي�س  التقت خاللها  الطبية،  البحرين 

الإدارية  الهيئتني  واأع�صاء  العتوم،  عبدالكرمي  �صمري 

والأكادميية، وجمموعة من الطلبة.

اجلامعة  مرافق  العام  الأمني  تفقدت  الزيارة،  وخالل 

ومن�صاآتها وخمترباتها، كما اطلعت على اجلناح الفرتا�صي 

الذي يتم تدريب الطلبة من خالله، منوهًة مبدى جاهزيتها 

لتقدمي اخلدمات التعليمية باجلودة املطلوبة، ومبا يتواءم 

مع الظروف الراهنة وي�صمن احلفاظ على �صحة و�صالمة 

اجلميع، معربًة عن تقديرها جلهود جميع القائمني على هذا 

التعليمي، وما يقوم به من دور مهم يف منظومة  ال�صرح 

التعليم العايل مبملكة البحرين، م�صيدًة مبا تقدمه اجلامعة 

من برامج وتخ�ص�صات اأكادميية معتمدة، متمنيًة لهم دوام 

التوفيق والنجاح.

التقى وزير العمل والتنمية الجتماعية جميل بن حممد 

علي حميدان، النائب علي حممد اإ�صحاقي، وذلك يف مكتبه 

بالوزارة.

ومت خالل اللقاء بحث التعاون امل�صرتك بني ال�صلطتني 

املبادرات  على  النائب  واإطالع  والتنفيذية،  الت�صريعية 

وم�صتجدات امل�صروعات التي تنفذها وزارة العمل والتنمية 

منها  يتعلق  ما  خا�صة  للمواطنني،  خدمة  الجتماعية 

العمل،  �صوق  اأنظمة  وتطوير  والتوظيف  التاأهيل  بربامج 

ف�صالً عن جهودها يف تعزيز ال�صتقرار الوظيفي للمواطنني 

الرعاية  اأوجه  تعزيز  جانب  اإىل  اخلا�س،  القطاع  يف 

الجتماعية ملختلف �صرائح وفئات املجتمع ودعم املنظمات 

والتنموي يف  التطوعي  العمل  والرتقاء مبجالت  الأهلية 

مملكة البحرين. 

�صالح اأحمد القطان

ال�صفري جمال الرويعي
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 د. عبدالـله يو�سف املطوع

جناة حممد عبيد

من  عبيد  حممد  جناة  الأ�ستاذة 

در�ست  التي  البحرينية  الكوادر 

وعملت بجد واإخال�ص، تربت يف بيت 

بيوت  باأحد  لرتباطها  وثقافة  علم 

ولدت  حيث  املهزع(،  )بيت  العلم 

عاداتها  من  وارت�سفت  املنامة  يف 

البتدائية  املرحلة  در�ست  وتقاليدها، 

عندما  ال�سعدية  حليمة  مدر�سة  يف 

كانت مديرة املدر�سة الأ�ستاذة �سمرية 

املرحلتني  در�ست  بعدها  حلبي، 

مدر�سة  يف  والثانوية  الإعدادية 

للبنات  الثانوية  الإعدادية  احلورة 

الأ�ستاذة  عندما كانت مديرة املدر�سة 

من  تخرجها  وبعد  ال�سالح،  اأمينة 

الثانوية التحقت باملعهد العايل للمعلمات عندما كانت مديرة املعهد الأ�ستاذة 

للمعلمات تخ�س�ص  العايل  املعهد  دبلوم  على  العرّي�ص، حيث ح�سلت  فاطمة 

جامعة  من  اإ�سالمية  درا�سات  اآداب  بكالوريو�ص  على  وح�سلت  عربية،  لغة 

البحرين بتقدير امتياز مع مرتبة ال�سرف عام 1994م، ودبلوم اإدارة مدر�سية 

من جامعة البحرين عام 1997م.

فكانت  الرتبوي،  تاريخها  يف  مبحطات  عبيد  حممد  جناة  الأ�ستاذة  مّرت 

الأعوام  ع�سرة  قرابة  ق�ست  الذكور، حيث  فئة  لتدري�ص  معلمة  الأوىل  املحطة 

اأجنزت العديد من النجاحات التي اأثرت العملية التعليمية، فح�سلت على معلم 

متميز يف عيد العلم عام 1989م، بعدها ُنِقلت اإىل املرحلة الإعدادية كم�سرفة 

بالتحاقها  اجلامعي  التعليم  موا�سلة  اإىل  املرحلة  هذه  لها  مّهدت  اإذ  اإدارية، 

اللغة  ملادتي  كمعلمة  منتدبة  كانت  درا�ستها  مع  بالتزامن  البحرين  بجامعة 

العربية والرتبية الإ�سالمية مبدر�سة �سانت كري�ستوفر، وقد اأعطت الكثري يف 

هذه املدر�سة، الأمر الذي اأدى اإىل متيزها وتكرميها كمعلم متميز للمرة الثانية 

اخلن�ساء  مدر�سة  يف  م�ساعدة  مديرة  لُتعنّي  قادها  التميز  هذا  2005م،  عام 

تطوير  اأ�سهمت يف  اإذ  عام 1998م،  عام 1993م حتى  من  للبنات  البتدائية 

)�سناع  التدريبي  الربنامج  يف  بامل�ساركة  ن�سيب  لها  وكان  املجالت،  جميع 

املجد للتنمية الفكرية( يف �سلطنة ُعمان عام 2007م، اإذ قدمت ورقة عمل يف 

فعاليات املنتدى ال�سيفي الرابع للرتبويني يف �ساللة.

لقد تقلدت الأ�ستاذة جناة حممد عبيد من�سب مديرة مدر�سة بداأتها يف مدر�سة 

الربامج  اإعداد  يف  متميزة  جهوًدا  اأولت  اإذ  للبنات،  البتدائية  الغربي  الرفاع 

اجلودة  �سمان  هيئة  تقييم  بدايات  مع  تزامنت  والإدارية  والفنية  الرتبوية 

للمدار�ص، اإذ ُر�سحت �سمن وفد وزارة الرتبية والتعليم حل�سور دورة تدريبية 

�سهادة  على  واحل�سول  2002م  عام  املتحدة  باململكة  �ساندرلند  جامعة  يف 

Designer Technology، بعدها ُنِقلت الأ�ستاذة جناة حممد عبيد اإىل مدر�سة 
التدريبية  والندوات  الور�ص  من  الكثري  اأعدت  اإذ  للبنات،  البتدائية  اخلن�ساء 

والتعليمية للهيئتني الإدارية والتعليمية، كما �ساركت يف العديد من الندوات 

وقيادة املوؤمترات الرتبوية ل�سنوات عدة، ويف هذه الفرتة انتدبت الأ�ستاذة جناة 

 National Institute حممد عبيد اإىل جمهورية �سنغافورة للدار�سة يف معهد

of Education Singapore لربنامج مهارات القيادة واحل�سول على �سهادة 
Transformational School Leadership، بعدها انتقلت اإىل مدر�سة عني 
جالوت البتدائية للبنات، حيث كانت اآخر حمطاتها يف التعليم والتي اعتربتها 

حمطة ذهبية يف اإكمال م�سرية العطاء املتميز حل�سولها على العديد من اجلوائز 

قبل  من  تقدير ممتاز  على  املدر�سة  اإذ ح�سلت  والتقديرية،  العينية  واملكافاآت 

هيئة �سمان اجلودة على دورتني متتاليتني 2012 و2016م، كذلك ح�سلت 

املدر�سة على جائزة الرتبية والتعليم لالن�سباط الطالبي على م�ستوى مدار�ص 

اململكة، بالإ�سافة اإىل ح�سول املدر�سة على تقدير ممتاز من قبل جلنة حت�سني 

الأداء ل�سنوات عدة، وخالل هذه امل�سرية مّت اختيار الأ�ستاذة جناة حممد عبيد 

ل�سغل  للمرت�سحني  املختلفة  والإدارية  التعليمية  الوظائف  من  للعديد  مقّيًما 

وظيفة مدير ومدير م�ساعد ومعلم اأول لعدة �سنوات.

هذا التميز انعك�ص على ح�سول املدار�ص التي اأدارتها على تقدير ممتاز من 

وجلنة  الطالبي  الن�سباط  وجلنة  اجلودة  �سمان  )هيئة  خمتلفة  جهات  قبل 

حت�سني الأداء( ل�سنوات عدة.

اجلدير بالذكر اأن الأ�ستاذة جناة حممد عبيد بالإ�سافة اإىل تكرميها كمعلم 

ُكرِّمت عام 1994م حل�سولها على تقدير ممتاز مع مرتبة  اأ�سرنا،  متميز كما 

ال�سرف ل�سهادة البكالوريو�ص يف الآداب من جامعة البحرين، كما ُكرِّمت عام 

1997م حل�سولها على تقدير ممتاز مع مرتبة ال�سرف لدبلوم الإدارة املدر�سية 

امللكي  ال�سمو  �ساحب  قبل  من  جائزتني  على  ح�سلت  كما  البحرين،  بجامعة 

الأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة طيب اهلل ثراه للتفوق، فكانت اجلائزة الأوىل 

جائزة البخاري يف الدرا�سات الإ�سالمية عام 1994م، واجلائزة الثانية جائزة 

الإمام اأبي حامد الغزايل يف اأ�سول الرتبية والإدارة عام 1998م.

عملها  خالل  من  بعطائها  متميزة  عبيد  حممد  جناة  الأ�ستاذة  زالت  وما 

وح�سولها  املدربني(  )تدريب  املعتمدة  اجلمعيات  اإحدى  يف  ع�سوًة  التطوعي 

�سلك  يف  معتمًدا  مدرًبا  لعتمادها  اأهلها  اإذ  كمربدج،  جامعة  من  �سهادة  على 

التدريب وم�ست�سارة اإدارية متطوعة خلدمة املوؤ�س�سات الرتبوية والتعليمية.

جناة عبيد

جلنة برملانية دائمة 

لبحرنة الوظائف بالقطاعني

م�سطفى ال�ساخوري:

تقدم عدد من النواب بطلب م�ستعجل بت�سكيل جلنة نوعية ف�سلية لبحرنة 

الالئحة  املادة 21 من  ا�ستناًدا لأحكام  العام واخلا�ص  القطاعني  الوظائف يف 

تتوىل  العام واخلا�ص(  القطاعني  الوظائف يف  ت�سمى )جلنة بحرنة  الداخلية 

املتعلقة  برغبة  والقرتاحات  بقانون  والقرتاحات  امل�ساريع  جميع  يف  النظر 

ببحرنة الوظائف يف القطاعني العام واخلا�ص.

وتقدم بالطلب كل من النواب: اإبراهيم النفيعي، كلثم احلايكي، خالد بوعنق، 

حممد بوحمود، حممد العبا�سي، النائب الأول لرئي�سة جمل�ص النواب عبدالنبي 

�سلمان. ويهدف الطلب لت�سكيل جلنة تتوىل درا�سة املو�سوعات املتعلقة ببحرنة 

الوظائف يف القطاعني العام واخلا�ص وفق الخت�سا�سات الآتية:

1. بحث ما يحال اإليها من م�سروعات القوانني املتعلقة ببحرنة الوظائف يف 

القطاعني العام واخلا�ص وتقدمي التقارير حولها اإىل املجل�ص.

2. بحث ما يحال اإليها من القرتاحات بقوانني والقرتاحات برغبة املتعلقة 

ببحرنة الوظائف يف القطاعني العام واخلا�ص وتقدمي التقارير اإىل املجل�ص.

3. جمع البيانات واملعلومات والوثائق من اجلهات احلكومية التي تتعلق 

باملوا�سيع املحالة اإليها.

ال اإلغاء لع�سوية االأندية يف حال التاأخر عن �سداد اال�سرتاك مبوعد اال�ستحقاق

�سارة جنيب:

خليفة  اآل  حمد  بن  خالد  ال�سيخ  �سمو  اأ�سدر 

لل�سباب  الأعلى  املجل�ص  لرئي�ص  الأول  النائب 

العامة للريا�سة رئي�ص  الهيئة  والريا�سة رئي�ص 

تعديل  ب�ساأن  قراًرا  البحرينية  الأوملبية  اللجنة 

بع�ص اأحكام الالئحة النموذجية للنظام الأ�سا�سي 

العامة  الهيئة  لإ�سراف  اخلا�سعة  لالأندية 

للريا�سة.

وبح�سب التعديل، فاإن ع�سوية اأع�ساء النادي 

لن ت�سقط يف حال تاأخر الع�سو عن �سداد ال�سرتاك 

يف موعد ا�ستحقاقه، ب�سرط اإخطاره كتابًيا مبوعد 

ال�ستحقاق.

اأع�ساء  عن  الع�سوية  ت�سقط  للقرار،  ووفًقا 

النادي اإذا فقد الع�سو �سرًطا من �سروط الع�سوية، 

ويف حالة الوفاة، اأو اإذا مت ف�سل الع�سو تاأديبًيا 

اأو اإدارًيا وفًقا لل�سروط والأحكام الواردة يف هذا 

النظام والالئحة الداخلية للنادي.

عر�ص  يتعني  الع�سو،  ف�سل  حال  ويف 

اإ�سقاط  قرار  لإ�سدار  الإدارة  جمل�ص  على  الأمر 

الع�سوية، وُيخطر الع�سو كتابًيا بذلك خالل 15 

يوًما من تاريخ ا�سدار القرار.

الالئحة  اإىل  »ت�ساف  اأن  على  القرار  ون�ص 

اخلا�سعة  لالأندية  الأ�سا�سي  للنظام  النموذجية 

لإ�سراف الهيئة العامة للريا�سة ال�سادرة بالقرار 

برقم )10(  مادة جديدة  ل�سنة 1990   )1( رقم 

�سداد  الع�سو عن  تاأخر  )اإذا  الآتي:  ن�سها  مكرًرا، 

ال�سرتاك يف موعد ا�ستحقاقه، مُينح فرتة �سماح 

حثه  �سريطة  ال�سرتاك،  ل�سداد  يوًما   90 مدتها 

على ال�سداد مبوجب اإخطار م�سجل م�سحوب بعلم 

الو�سول. ويف حالة عدم التزام الع�سو بال�سداد، 

يتم جتميد ع�سويته ويوقف كل ما ين�ساأ عنها من 

حقوق اإىل حني ال�سداد(«.

ال ت�سغيل لغري البحرينيني يف الوظائف االأقل من البكالوريو�س.. قانون نيابي:

عقد موؤقت للموظف االأجنبي يف »احلكومة« ل�سنتني فقط بال متديد
حمرر ال�سوؤون الربملانية:

اأو�ست جلنة ال�سوؤون الت�سريعية والقانونية 

بقانون  م�سروع  على  باملوافقة  النواب  مبجل�ص 

القطاع  يف  الأجانب  توظيف  على  قيوًدا  ي�سع 

احلكومي.

وي�سرتط القانون النيابي األ تزيد فرتة العقد 

املوؤقت لوظيفة الأجنبي يف الوزارات واملوؤ�س�سات 

على  املدنية  اخلدمة  جلهاز  التابعة  واجلهات 

�سنتني فقط غري قابلتني للتمديد، على اأن يتم خالل 

تلك ال�سنتني تاأهيل بحريني ليحّل مكانه.

الوظيفة  �سغل  يجوز  القانون،  وبح�سب 

حالة  يف  التعاقد،  بطريق  البحرينيني  بغري 

الذين  البحرينيني  املر�سحني  على  احل�سول  تعذر 

ي�ستوفون �سروط �سغل الوظيفة املطلوبة، مبراعاة 

عدد من ال�سروط ال�سارمة.

وتكون عقود الأجانب ملدة اأق�ساها �سنتان، ول 

جتدد اإل بعد التحقق من ا�ستمرار تعذر احل�سول 

�سغل  ل�سروط  امل�ستويف  البحريني  املر�سح  على 

جهاز  ي�سكلها  جلنة  ومبوافقة  املطلوبة،  الوظيفة 

باملعايري  اللتزام  من  للتحقق  املدنية  اخلدمة 

لقانون  التنفيذية  الالئحة  يف  عليها  املن�سو�ص 

اخلدمة املدنية.

اأن  القانون-  م�سروع  -بح�سب  يجوز  ول 

من  اأطول  البحريني  بغري  الوظيفة  �سغل  يكون 

الفرتة الالزمة لتاأهيل بحريني ل�سغلها على النحو 

اأن  يجوز  ل  كما  التنفيذية،  الالئحة  تنظمه  الذي 

تتطلب  التي  الوظائف  البحرينيني  غري  ي�سغل 

تقدم  اإذا  البكالوريو�ص  من  اأدنى  اأكادميًيا  موؤهالً 

املطلوب من  الأكادميي  املوؤهل  للوظيفة من يحمل 

البحرينيني.

جهة  كل  تتكّفل  اأن  على  القانون  وين�ص 

بتاأهيل  القانون  هذا  لأحكام  خا�سعة  حكومية 

موظفيها بابتعاثهم للجامعات واملعاهد يف الداخل 

اإن وجدت اأو اخلارج، وذلك لكل وظيفة ل يتوافر 

بحرينيون ل�سغلها لعدم وجود التخ�س�ص خالل 

مدة ل تتجاوز �سنة من �سدور هذا القانون.

املدنية  اخلدمة  جهاز  اجلديد  القانون  ويلزم 

لبتعاث  والتعليم  الرتبية  وزارة  مع  بالتن�سيق 

للبحرينيني،  تفتقر  التي  التخ�س�سات  يف  الطلبة 

ويكون معيار احل�سول على البعثات على اأ�سا�ص 

الن�سبة املئوية للدرجات دون اأي اعتبارات اأخرى.

كما يلزم القانون اجلهاز باإ�سدار تقرير �سنوي 

يت�سمن عدد املوظفني غري البحرينيني يف كل جهة 

موؤهالت  وبيان  القانون،  هذا  اأحكام  عليها  ت�سري 

العقد،  نفاذ  وتاريخ  الوظيفي،  وم�سماه  منهم  كل 

واملدة  رواتبهم،  تكلفة  واإجمايل  انتهائه،  وتاريخ 

وعدد  منهم،  كل  حمل  بحريني  لإحالل  الالزمة 

البعثات املمنوحة للبحرينيني لتلك التخ�س�سات، 

وتخ�س�ص كل بعثة وتاريخ الإعالن عنها واجلهة 

التقرير  وين�سر  البتعاث،  وتاريخ  اإليها،  املبتعث 

يف اجلريدة الر�سمية.

اأحكام  التعاقد  بطريق  املعينني  على  وت�سري 

هذا القانون ولئحته التنفيذية فيما مل يرد ب�ساأنه 

وي�سدر  معهم،  املربمة  العقود  يف  خا�ص  ن�ص 

الديوان تعليمات يحدد فيها قواعد واأحكام و�سيغ 

عقود توظيف غري البحرينيني.

تعامل معاملة تطبيق »جمتمع واعي«

قبول �سهادات التطعيم املعتمدة من ال�سحة العاملية و»الدواء االأمريكية«
حمرر ال�سوؤون املحلية:

اأ�سدرت وزيرة ال�سحة فائقة ال�سالح قراًرا ب�ساأن اعتماد جميع �سهادات 

منظمة  قبل  من  املعتمدة  للتطعيمات   QR رمز  على  حتتوي  التي  التطعيم 

اإدارة الغذاء والدواء يف الوليات املتحدة الأمريكية، اأو  اأو  ال�سحة العاملية، 

يف مملكة البحرين. وجاء ذلك يف �سياق التعديل على قرار اعتماد الوثائق 

انت�سار  ومنع  لحتواء  البحرين  مملكة  خارج  من  ال�سادرة  وال�سهادات 

فريو�ص كورونا امل�ستجد )كوفيد-19(. وكانت الوزيرة قد اأ�سدرت، يف وقت 

�سابق، قراًرا ب�ساأن اعتماد تطبيقات الهاتف املحمول ال�سادرة من بع�ص الدول 

لحتواء ومنع انت�سار فريو�ص كورونا امل�ستجد.

تنظيم فعالية مبنا�سبة اليوم الدويل ملكافحة العنف والتنمر باملدار�س.. العنزور:  

»الرتبية« تهيئ بيئة تعليمية تنبذ التنمر وتر�سخ التعاي�س
الوكيل  العنزور  كفاية  اأكدت 

بوزارة  التعليمية  للخدمات  امل�ساعد 

تويل  الوزارة  اأن  والتعليم  الرتبية 

تعليمية  بيئة  بتهيئة  بالًغا  اهتماًما 

الطلبة،  �سد  التنمر  اأ�سكال  كل  تنبذ 

مدى  على  كبرية  جهوًدا  بذلت  كما 

مبادئ  لرت�سيخ  املا�سية  ال�سنوات 

الآخر،  وتقبل  والت�سامح  التعاي�ص 

تعليمية  مناهج  من  تقدمه  ما  �سمن 

واأن�سطة تربوية. 

للحفل  رعايتها  خالل  ذلك  جاء 

الذي اأقامته اإدارة اخلدمات الطالبية 

الرو�سة  مدر�سة  مع  بالتعاون 

اليوم  مبنا�سبة  للبنني  البتدائية 

العنف  اأ�سكال  كل  ملكافحة  الدويل 

يتم  والذي  املدار�ص،  يف  والتنمر 

الحتفال به يف اأول يوم خمي�ص من 

�سهر نوفمرب، ويعقد هذا العام حتت 

عنوان »مكافحة التنمر ال�سيرباين«، 

التزام  الحتفالية  هذه  توؤكد  حيث 

على  وحر�سها  الثابت  الوزارة 

ُتعكر  �سلوكية  مظاهر  اأي  حماربة 

�سفو املجتمع املدر�سي.

على  العنزور  اّطلعت  وقد 

نظمتها  التي  الفعاليات  خمتلف 

�سد  »اأنا  عنوان  حتت  املدر�سة، 

واأولياء  الطلبة  لتعريف  التنمر«، 

واأ�سكاله،  املو�سوع،  بهذا  الأمور 

ومن  حُماربته،  وكيفية  وم�ساوئه، 

مواقف  تت�سمن  فيديو  مقاطع  بينها 

عن  ف�سالً  الواقع،  حُتاكي  ُمتعددة 

نفذها  اإبداعية  لر�سومات  معر�ص 

الطلبة لتوعية زمالئهم. 

بتكرمي  امل�ساعد  الوكيل  وقامت 

امل�ساركني  اأمورهم  واأولياء  الطلبة 

يف احلفل، فيما ت�سلمت من املدر�سة 

هدية عبارة عن لوحة طالبية. 

مبا  امل�ساعد  الوكيل  واأ�سادت 

تبذله اإدارة اخلدمات الطالبية ممثلًة 

والأكادميي  النف�سي  الإر�ساد  مبركز 

جهود  من  الطالبي  الإر�ساد  وق�سم 

اأي  من  الطلبة  لتح�سني  دوؤوبة 

التنمر  ومنها  �سلبية  �سلوكيات 

القيم  تعزيز  ل�سمان  زمالئهم،  على 

ال�ساحلة يف نفو�سهم، منوهًة بتنفيذ 

وخدمة  ن�ساًطا  لـ12699  الإدارة 

اأكرث  منها  ا�ستفاد  واحد،  عام  يف 

واملعلمني  الطالب  من   70025 من 

اأ�سهمت  والتي  الأمور،  واأولياء 

يف  الطالبية  امل�ساكل  انخفا�ص  يف 

خولة  قالت  جهتها،  من  املدار�ص. 

الرو�سة  مدر�سة  مديرة  املطوع 

على  »حر�سنا  للبنني:  البتدائية 

يف  للم�ساهمة  الربنامج  هذا  تنظيم 

اآفة  على  للق�ساء  الوطنية  اجلهود 

التي  البحرينية  املدار�ص  يف  التنمر 

اأ�سبحت تنعم ببيئات تعليمية ُتنمي 

روح الأ�سرة الواحدة«. 

نوف جم�سري: تعزيز اخلطوات نحو حتقيق تخطيط عمراين خليجي متكامل

جم�سري  عبدالرحمن  نوف  اأكدت 

التخطيط  لهيئة  التنفيذي  الرئي�ص 

ملتقى  اأن  العمراين  والتطوير 

الأول  اخلليجي  العمراين  التخطيط 

تخطيط  نحو  اخلطوات  ي�ستكمل 

تعزيز  يف  ي�سهم  متكامل،  عمراين 

اخلطوات الرامية اإىل حتقيق رفاهية 

العمل  وتطوير  اخلليجي  املواطن 

وحتقيق التنمية العمرانية امل�ستدامة 

لدول جمل�ص التعاون اخلليجي.

ملتقى  افتتاح  �سمن  ذلك  جاء 

اخلليجي  العمراين  التخطيط 

التخطيط  هيئة  نظمته  الذي  الأول 

اخلمي�ص  يوم  العمراين  والتطوير 

الت�سال  من�سة  عرب  املا�سي، 

العامة  الأمانة  بالتن�سيق مع  املرئي، 

اخلليجي  التعاون  جمل�ص  لدول 

يف  املخت�سني  من  نخبة  ومب�ساركة 

التخطيط العمراين من دول اخلليج، 

بناء على  امللتقى  ياأتي تنظيم هذا  اإذ 

الجتماع  بها  خرج  التي  التو�سيات 

املعنيني  للوزراء  والع�سرون  الرابع 

جمل�ص  بدول  البلديات  ب�سوؤون 

التعاون.

اخلليجي  العمل  اأهمية  واأكدت 

اأهداف  حتقيق  �سبيل  يف  امل�سرتك 

الروؤية  �سمن  امل�ستدامة  التنمية 

احليوي  الدور  اإىل  م�سرية  املوحدة، 

القطاعات  به  ت�سطلع  الذي  املهم 

التخطيطية يف دول جمل�ص التعاون 

وحتقيق  ودعم  لتعزيز  اخلليجي 

ال�ساملة، مبا ي�سمن  التنمية  معايري 

املجتمعات  وتقدم  ورفاهية  رقي 

اقت�سادها  وتعزيز  اخلليجية، 

الكرمية  الرعاية  ظل  يف  الوطني 

لأ�سحاب  املباركة  والتوجيهات 

اجلاللة وال�سمو قادة دول املجل�ص. 

وقد قام الدكتور عادل الدو�سري 

التوجهات  م�سروع  ا�ست�ساري 

العمراين  للتخطيط  امل�ستقبلية 

التعاون  جمل�ص  لدول  ال�سرتاتيجي 

التوجهات  فيه  ناق�ص  عر�ص  بتقدمي 

العمراين  للتخطيط  امل�ستقبلية 

امل�سرتك،  اخلليجي  ال�سرتاتيجي 

التوجهات  اأهداف  وتتلخ�ص 

مدى  درا�سة  اإىل  ال�سرتاتيجية 

ال�سرتاتيجيات  يف  التجان�ص 

العمرانية لدول املجل�ص.
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االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744

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

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

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

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

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

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

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

ت�شدر عن م�ؤ�ش�شة »الأيام« للن�شر.

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

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

الإدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاك�ص: 17617111

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

ال�شرتاكات: هاتف: 17617722 - فاك�ص: 17617744

الإعالنات: هاتف:  17581269 ـ 17617715 ـ فاك�ص 17617720        املطبعة التجارية:  17617889

بعد ال�شاعة ال�شابعة م�شاًء واأيام الإجازات يرجى الت�شال على هاتف: 36055472/  36055480
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اأ لي�س جديًرا بجميع امل�ؤ�ص�صات العامة واخلا�صة 

ال�صخمة  البيانات  حتليل  تقنيات  من  اال�صتفادة 

لتح�صني اأدائها، والتعرف على نقاط الق�ة وال�صعف 

لديها؟

اإقليمية فح�صب،  نادي املحرق باالأم�س مل يحقق بط�لة 

بل اأكد باأن النادي يعد الن�اة االأ�صا�صية لتح�ل الريا�صة اإىل 

�صناعة، الأنه ميلك:

-1 قاعدة جماهريية �صخمة ون�صطة يف و�صائل الت�ا�صل.

-2 اإدارة ا�صتثمارية.

-3 العديد من املبدعني، �صاهم�ا باإنتاج اأعمال فنية حتفيزية.

فالرهان على التح�ل يبداأ من هنا.
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يف  ع�ش�ة  رانكني  جانيت  انتخاب   -  1916

تنتخب  امراأة  اأول  لتك�ن  الأمريكي،  الك�نغر�ص 

لع�ش�يته.

1921 - بينيت� م��ش�ليني يعلن نف�شه »دوت�شي« 

احلزب الفا�شي.

1949 - ملك م�شر فاروق الأول ي�شدر قراًرا يحل 

به الربملان واإجراء انتخابات جديدة.

رئي�ًشا  نيك�ش�ن  ريت�شارد  انتخاب  اإعادة   -  1972

لل�ليات املتحدة لفرتة رئا�شية ثانية.

1973 - م�شر وال�ليات املتحدة ت�شتاأنفان العالقات 

نح�  ا�شتمرت  قطيعة  بعد  بينهما  الكاملة  الدبل�ما�شية 

�شتة �شن�ات منذ حرب 1967.

1983 - الرئي�ص اجلزائري ال�شاذيل بن جديد يق�م 

بزيارة ر�شمية اإىل فرن�شا هي الأوىل لرئي�ص جزائري منذ 

ال�شتقالل.

1987 - رئي�ص ال�زراء الت�ن�شي زين العابدين بن 

علي يطيح بالرئي�ص احلبيب ب�رقيبة يف انقالب اأبي�ص 

ويت�ىل الرئا�شة يف ت�ن�ص.

1990 - انتخاب ماري روبن�ش�ن رئي�شة جلمه�رية 

اأيرلندا، لت�شبح اأول امراأة تت�ىل الرئا�شة فيها.

الري�ش�ين  اأحمد  املغربي  العامل  انتخاب   -  2018

للم�ؤ�ش�ص  خلًفا  امل�شلمني  لعلماء  العاملي  لالحتاد  رئي�ًشا 

ال�شيخ ي��شف القر�شاوي.

م�شاء  الفيلهارم�نية  الت�شيك  اأورك�شرتا  عزفت 

اأم�ص اخلمي�ص 4 ن�فمرب 2021 مبدينة تبلي�شي  اأول 

التي  البحرينية  الأحلان  م��شيقى  روائع   )Teplice(

الدكت�ر  البحريني  امل��شيقار  اأورك�شرتالًيا  �شاغها 

رائًعا  تفاعالً  احلفل  جمه�ر  تفاعل  وقد  جنم،  مبارك 

من  مقط�عة  كل  نهاية  بعد  احلار  الت�شفيق  من خالل 

مقط�عات احلفل.

من  اأعمال   8 احلفل  من  الأول  الن�شف  وت�شّمن 

م��شيقى الأحلان البحرينية التي �شاغها اأورك�شرتالًيا 

العايل،  )يف  منها:  جنم،  مبارك  الدكت�ر  امل��شيقار 

الأعمال  من  البال( وغريها  مثايل، عن�ا على  يالزينة، 

امل�شت�ى  على  وا�شًعا  رواًجا  لقت  التي  امل��شيقية 

املحلي والعاملي، بينما ت�شّمن الن�شف الثاين من برنامج 

رم�شكي  الرو�شي  للم��شيقار  �شهرزاد  م��شيقى  احلفل 

ك�ر�شاك�ف.  ح�شر احلفل عبداهلل بن عبداللطيف عبداهلل 

اأملانيا والت�شيك،  البحرين لدى جمه�رية  �شفري مملكة 

خليفة  اآل  اأحمد  بن  خليفة  بن  علي  ال�شيخ  ورافقه 

اجلانب  من  كبري  وجمه�ر  املحرقي،  اأحمد  والأ�شتاذ 

وتقديره  امتنانه  بالغ  عن  ال�شفري  عرب  وقد  الت�شيكي. 

جنم  مبارك  الدكت�ر  امل��شيقار  به  يق�م  الذي  بالدور 

املحافل  البحرينية ون�شرها يف  بامل��شيقى  الرتقاء  يف 

الدولية، معزًزا بذلك املكانة احل�شارية ململكة البحرين. 

اإىل  جنم  مبارك  امل��شيقار  اأو�شح  احلفل  نهاية  وبعد 

امتنانه  بالغ  عن  احلفل  ومنظمي  الأورك�شرتا  مدير 

اأمن�ذًجا  البحرينية  الأورك�شرتالية  امل��شيقى  لختيار 

�شعادته  وعن  احلفل  هذا  يف  العربي  ال�شرق  مل��شيقى 

الت�شيكي،  اجلمه�ر  عنه  عرب  الذي  الكبري  بالإعجاب 

الكثري من  الفر�ص يف  العديد من هذه  تتاح  اأن  متمنًيا 

مدن جمه�رية الت�شيك ومدن الدول الأوروبية الأخرى 

امل��شيقى  م�شت�ى  على  الأوروبي  اجلمه�ر  ليتعرف 

البحرينية الأورك�شرتالية احلديثة ال�اعدة.

اجلمهور الت�سيكي يتفاعل مع مو�سيقى املو�سيقار مبارك جنم

م�سر حتبط تهريب 13 خمطوًطا اأثرًيا عرب مطار القاهرة
اأعلنت وزارة ال�شياحة والآثار امل�شرية، عن جناح ال�حدة الأثرية 

 13 لتهريب  حماولة  اإحباط  يف  اجل�ي،  القاهرة  ميناء  و�شرطة 

خمط�طا اأثريا يع�د تاريخها للقرن ال�شابع ع�شر، والقرن الثامن ع�شر، 

والقرن التا�شع ع�شر، وذلك خالل حماولة لتهريبها عرب مبنى الركاب 

يف مطار القاهرة الدويل.

امل�شب�طات  اإن  ال�شبت،  اأم�ص  �شحفي  بيان  يف  ال�زارة،  وقالت 

ت�شمنت ثالث لفائف من ورق الربدي يف حالة �شيئة من احلفظ، وقالب 

ل�شك العملة من املعدن علية طغراء يع�د للع�شر العثماين.

بدوره، ك�شف الدكت�ر م�شطفى وزير الأمني العام للمجل�ص الأعلى 

تاأمني  �شرطة  با�شتباه  ببالغ  بداأت  ال�اقعة  اأن  عن  امل�شرية،  لالآثار 

الركاب يف اأثرية بع�ص املقتنيات بح�زة اأحد امل�شافرين، حيث مت على 

لالأثار ودار  الأعلى  املجل�ص  اأثرية متخ�ش�شة من  ت�شكيل جلنة  الف�ر 

الكتب وال�ثائق الق�مية برئا�شة مالك ن�شحي مفت�ص اأثار بقطاع الأثار 

الإ�شالمية.

وال�حدات  للمنافذ  املركزية  الإدارة  رئي�ص  همام  حمدي  قال  فيما 

اأثرية  اأكدت  اللجنة  اإن  امل�شرية،  لالآثار  الأعلى  باملجل�ص  الأثرية 

وم�شادرة  الالزمة  القان�نية  الإجراءات  اتخاذ  ومت  امل�شب�طات، 

امل�شب�طات ل�شالح وزارة ال�شياحة والآثار طبقا للقان�ن حماية الآثار 

لرتميمها  القبطي  باملتحف  اإيداعها  ب�شرعة  اأو�شت  كما  وتعديالته، 

و�شيانتها.

م�سرع املغنية الربازيلية 

ماريليا مندون�سا يف حتطم طائرة

م�شرعها  مندون�شا  ماريليا  الربازيلية  املغنية  لقيت 

عندما  وم�شاعدها  اأعمالها  ومنتج  هي  اجلمعة  ي�م 

ولية  يف  ي�شتقل�نها  كان�ا  �شغرية  طائرة  حتطمت 

مينا�ص جرياي�ص.

املنتج  اإن  بيان  يف  ملندون�شا  ال�شحفي  املكتب  وقال 

ديا�ص  �شيلفريا  اأبي�شيلي  وامل�شاعد  ريبريو  هرنيكي 

فيله�، وكذلك قائد الطائرة وم�شاعده، لق�ا م�شرعهم يف 

احلادث.

اأيق�نات  من  بك�نها  مندون�شا  ماريليا  ا�شتهرت 

م��شيقى ال�شرتانيج�، وه� النمط الربازيلي من م��شيقى 

لعام 2019 عن  بجائزة لتني جرامي  فازت  اإذ  الريف، 

و�شائل  على  ن�شرت  قد  وكانت  الفئة.  هذه  يف  األب�م 

الت�ا�شل الجتماعي مقطع فيدي� يف اأثناء �شع�دها اإىل 

الطائرة يف وقت �شابق من ي�م اجلمعة.

غادرت الطائرة من مدينة ج�يانيا يف الغرب الأو�شط 

حتيي  اأن  املقرر  من  كان  حيث  كاراتينجا،  اإىل  متجهة 

مندون�شا البالغة من العمر 26 عاما حفال م��شيقيا يف 

وقت لحق من ي�م اجلمعة، وفقا مل�قع جي 1 الإخباري.

الربازيلية  احلك�مة  يف  الثقافة  اإدارة  وقالت 

»ماريليا مندون�شا ترتك وراءها اإرثا للم��شيقى والثقافة 

الربازيلية. بالتاأكيد لن ُتن�شى«.

ومل يعرف بعد �شبب احلادث.

روجت الفنانة مى �صليم، مل�صرحية »اللمبي يف اجلاهلية« التي ت�صارك فيها ومن بط�لة النجم حممد �صعد، ون�صرت مي �ص�رة لب��صرت 

امل�صرحية عرب ح�صابها على اإن�صتجرام، وكتبت عليه قائلة: »وح�صت�ين اأهل ال�صع�دية«. تعر�س م�صرحية »اللمبي يف اجلاهلية« للنجم 

حممد �صعد يف م��صم الريا�س ملدة 5 اأيام، من 10 ن�فمرب اإىل 14 ن�فمرب ال�صهر اجلاري، وي�صارك يف امل�صرحية �صامي مغاوري 

ومي �صليم وويزو وطاهر اأب� ليلة وح�صن عبدالفتاح ومنري مكرم واإخراج تامر كرم.

ال�سحة: ت�سجيل 30 اإ�سابة جديدة 

بفريو�س كورونا وتعايف 48 حالة

اأن الفح��شات التي بلغ  اأعلنت وزارة ال�شحة 

عددها 16810 يف ي�م 6 ن�فمرب 2021، اأظهرت 

حالت   9 منها  جديدة  قائمة  حالة   30 ت�شجيل 

لعمالة وافدة، و14 حالة ملخالطني حلالت قائمة، 

و7 حالت قادمة من اخلارج، كما تعافت 48 حالة 

املتعافية  للحالت  الإجمايل  العدد  لي�شل  اإ�شافية 

حتت  القائمة  احلالت  عدد  وبلغ   .275297 اإىل 

التي يتطلب و�شعها  العناية 3 حالت، واحلالت 

اأن 348  العالج 5 حالت، يف حني  تلقي  ال�شحي 

للحالت  الإجمايل  العدد  من  م�شتقر  و�شعها  حالة 

القائمة الذي بلغ 351 حالة قائمة.
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أصحاب الرواتب بين 600 و700 دينار النسبة الكبرى من المستفيدين

»اإلسكان«: 9333 منتفعًا منذ أطالق »مزايا« 
كش��فت وزارة اإلسكان عن عدد المستفيدين من برنامج 
مزاي��ا خالل الفترة من 2014 إل��ى أكتوبر الماضي، الذي 
بل��غ 9333 منتفعًا، بزيادة مطردة في معدل المنتفعين 
حيث بلغ ع��دد المنتفعين 2822 بفارق تجاوز 50% لعام 
2020 إذ بلغ عدد المستفيدين 1691، األمر الذي يعكس 
نجاح البرنام��ج بزيادة ثقة المنتفعي��ن، فيما بلغ الدعم 
الحكومي لجميع تلك الوحدات مبلغ يتجاوز 78.95 مليون 

دينار.
وأشارت الوزارة إلى وجود تنافسية واهتمام كبير من قبل 
المصارف التجارية في البحري��ن لتمويل برنامج »مزايا« 
من خالل تقدي��م العروض الحصرية للراغبين في ش��راء 
الوحدات أو الش��قق الس��كنية، حيث س��اهمت البنوك في 
تقديم تمويالت يصل إجمالي قيمتها إلى مليار دينار منذ 

انطالقة »مزايا« حتى أكتوبر 2021. 
وأوضحت أن »مزايا« حقق في الفترة األخيرة إقبااًل مضاعفًا 
من قبل المنتفعين، كما نال استحسانًا وثقة من شريحة 
كبي��رة م��ن المتقدمين للخدم��ات اإلس��كانية بتفضيل 
هذه الخدمة تحدي��دًا، فضاًل على أث��ره االقتصادي الذي 
يرفد العجلة التنموية بالمملكة عبر الش��راكة المتميزة 
م��ع القطاع الخاص، حي��ث فاق حجم تأثي��ره االقتصادي 
عل��ى صعي��د تنمية الس��وق العق��اري ما مق��داره بليون 
دينار منذ إطالق البرنام��ج إلى الوقت الحالي، ما انعكس 
على القطاع��ات األخرى كقط��اع اإلنش��اءات والمقاوالت 
والعقارات وقط��اع التجزئة والحرك��ة المصرفية وغيرها 

من قطاعات ساهم »مزايا« في انتعاشها. 
وبينت الوزارة أن نس��بة ش��راء الوحدات السكنية مقارنة 
بالش��قق في محافظة الش��مالية تبل��غ 88% مقارنة بما 
نس��بته 12% لش��قق التمليك بذات المحافظة، وش��كلت 
محافظ��ة المح��رق م��ا نس��بته 90% للفل��ل مقابل %10 

للش��قق، فيم��ا كانت نس��بة ش��راء البيوت ف��ي محافظة 
العاصمة 100%، والمحافظة الجنوبية 29% للفلل مقابل 

71% للشقق. 
وتركزت نس��ب الش��راء األكبر ضمن نط��اق المحافظات 
األرب��ع ف��ي المحافظ��ة الش��مالية بمع��دل 58%، تلتها 
محافظة المحرق بنسبة 30%، وبنسبة 7% ألفضلية شراء 
وحدات سكنية وشقق بمحافظة العاصمة، فيما فضل ما 

نسبته 5% الشراء والتملك بالمحافظة الجنوبية.
وبش��أن معدل الرواتب للمس��تفيدين من البرنامج، فقد 
بلغت ما نس��بته 41% لرواتب المستفيدين ما بين 600 
و700 دين��ار، وبنس��بة 27% للروات��ب بي��ن 701 و800، 
وكانت النس��بة الدني��ا من الطلب��ات ألصح��اب الرواتب 

المتراوحة بين 1101 و1200 دينار بنسبة تبلغ %5.

ويأتي »مزاي��ا« ضمن مبادرات ال��وزارة لتلبية متطلبات 
برنام��ج الحكومة بالتس��هيل عل��ى المواطنين من خالل 
تعزي��ز التع��اون م��ع القطاع الخ��اص، إذ اس��تطاع هذا 

البرنامج أن يلبي أكثر من 9333 طلبًا إسكانيًا.
وم��ن المتوق��ع أن يتزاي��د هذا الرق��م مع نهاي��ة العام 
2021 نظرًا إلى التسهيالت وس��رعة اإلنجاز التي يبديها 
العامل��ون على هذا البرنامج ضم��ن كوادر مؤهلة تعمل 
في فريق البحرين، وبالتالي تحقق أهداف ورؤية الحكومة 

في توفير خدمات السكن الفورية للمواطنين.
وتأتي هذه الجهود والمس��اعي ضمن توجيهات صاحب 
الس��مو الملك��ي األمير س��لمان بن حم��د آل خليفة ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء، بشأن سرعة توفير الخدمات 
اإلسكانية للمواطنين وتلبية لاللتزامات الواردة ببرنامج 

الحكوم��ة، وتقديم حلول مبتكرة وفورية للمواطنين مما 
يقلص قوائم االنتظار.

وأكدت الوزارة سعيها لتسهيل اإلجراءات بشكل عام ضمن 
جميع خدماتها بما فيها »مزايا« وبش��كل يحقق مصلحة 
المس��تفيدين م��ن الخدم��ات اإلس��كانية والمطوري��ن، 
وتماش��يًا مع محور تطوير الخدم��ات الحكومية المقدمة 

للعمالء وفورية الخدمات اإلسكانية.
يذك��ر أن��ه باإلمكان التق��دم للبرنامج بش��كل فوري عبر 
الخدم��ات اإللكتروني��ة لل��وزارة المتواف��رة ضم��ن باقة 
الخدم��ات األخرى عبر الموقع اإللكتروني وتطبيق الهاتف 
النق��ال، وكذل��ك عب��ر البواب��ة الوطني��ة للبحري��ن، كما 
تتواف��ر عبره��ا جميع االش��تراطات ومتطلب��ات التقديم 

والمعلومات.

11 طبيبًا يطالبون بوظائف دائمة في »السلمانية« 

 أطباء لـ                  : انتهت عقودنا المؤقتة 
مع »تمكين« ونناشد المسؤولين بتثبيتنا

هدى عبدالحميد  «

طالب ع��دد من األطب��اء »11 طبيبًا« المس��ؤولين 
بوزارة الصحة بإصدار التوجيهات الالزمة لتثبيتهم 
في وظائف دائمة في مجمع الس��لمانية الطبي لما 
س��اهموا فيه من خدمة للوطن والمواطن في فترة 
الوظيفة المؤقتة، مناش��دين المسؤولين بضرورة 
اإليفاء بوعود رؤساء األقسام بمستشفى السلمانية 
بتوظيفه��م بعد انته��اء العقد م��ع تمكين والذي 
انتهى نهاية ش��هر س��بتمبر الماضي فه��م حاليًا 

بدون وظيفة أو دخل ولديهم التزامات مالية.
وأوضحوا ل�»الوطن«: »إننا مجموعة من األطباء تم 
توظيفنا بعقود مؤقت��ة )تمكين( وحيث إن الفترة 
قد انقضت وكنا في أثنائها قد ساهمنا في مواجهة 
جائحة كورونا ونجحنا بج��دارة في امتحانات البورد 
العرب��ي وح��ال دون تمكننا من تكمل��ة امتحانات 
البورد العرب��ي انقضاء العقد قب��ل تحديد مواعيد 
االمتحان��ات المتوقع انعقادها في 2022 وفي ذلك 
إجحاف أال يكفي ما عانين��اه من إجحاف من عقودنا 

مع تمكين والتي كانت ال تتضمن أي حقوق.
من جانبها، قال��ت غدير العري��ض: »إننا مجموعة 
من األطباء »11 طبيبًا« من مختلف التخصصات من 
خريجي دفعة 2015 من جامعات معترف بها سواء 

من داخ��ل المملكة أو خارجها وت��م إلحاقنا برنامج 
التدري��ب ع��ام 2017 وهو برنامج مدته 4 س��نوات 
وخ��الل 4 س��نوات خضن��ا العدي��د م��ن االختبارات 
الدولية للتخصص«. وأضاف��ت: »لقد كان التدريب 
بعقود بدعم من تمكين ولكنه دون أي حقوق ودون 
تأمي��ن اجتماعي وال تحتس��ب ه��ذه الفترة ضمن 
التقاع��د، فل��م يكن يح��ق لي الحص��ول على قرض 
س��يارة على س��بيل المثال وغيرها م��ن االمتيازات 

حيث حسب العقد فأنا متدربة ولست موظفة«.
وأردف��ت: »لقد كنا في الصف��وف األولى خالل فترة 
كورونا ول��م نتواَن عن تقديم م��ا يطلب منا وعلى 
الرغ��م من أن المناوبات المطلوبة حس��ب العقد 4 
مناوبات شهريًا إال أنه كانت تصل عدد مناوبتنا من 
9 إلى 12 مناوبة ش��هريًا، ويوم المناوبة كنا نداوم 
من الس��اعة 7 صباحًا حتى 2 ظهرًا ثم المناوبة من 
2 ظهرًا وحتى 7 صباحًا ثم مباش��رة في نفس اليوم 
دوام من 7 صباحًا وحتى الس��اعة 2 ظهرًا وكان هذا 

بدون أي مقابل مادي أو مكافأة.
وواصلت: »لقد تحملنا مس��ؤوليات عدة خالل فترة 
كورونا وكنت مس��ؤولة عن إح��دى العيادات فكيف 
نتعام��ل كمتدربين ونحن نحم��ل على عاتقنا هذه 
المس��ؤولية، ولق��د أكد لي رئيس القس��م أنني قد 
أثبت جدارة وأنه س��يتم رفع أس��مائنا جميعًا لقسم 

الم��وارد البش��رية لتوظيفنا ولكن لم يوظف س��وى 
تقريبًا 40% منا بعقد لمدة سنة«.

وف��ي نفس الس��ياق ق��ال الدكت��ور عب��داهلل يتيم: 
»مش��كلتنا تتلخص في أنن��ا تعاقدنا م��ع تمكين 
بعق��ود مؤقتة من ع��ام 2017 لمدة أربع س��نوات 
انته��ت ف��ي 30 س��بتمبر الماض��ي، وكان العق��د 
خاليًا م��ن أي حقوق بدون س��نوات خدمة أو تأمين 
اجتماع��ي. لق��د أتمم��ت اختباري��ن م��ن اختبارات 
البورد ويتبقى اختبار متوقع في شهر ديسمبر وقبل 
انتهاء العقد أبلغني رئيسي بمستشفى السلمانية 
أنه سيتم رفع اسمي ضمن أسماء الجميع للتوظيف 
ولكن لألس��ف 11 منا لم يتم استدعاؤهم للتوظيف 
من مختلف التخصصات »الجلدية، وجراحة التجميل، 
واألنف واألذن والحنجرة، وجراحة العيون، والباطنة« 

بدون إبداء األسباب«.
وأضاف: »رغم أننا عملنا في مستش��فى الس��لمانية 
بعق��د مؤقت لكننا كن��ا نؤدي جمي��ع المهام التي 
يقوم به��ا األطباء الموظفون، وخ��الل فترة كورونا 
غطينا جميع المراك��ز الخاصة بكورونا حتى العناية 
القص��وى، وألنن��ا بعقود مؤقتة لم تقابل س��اعات 
العم��ل الطويلة التي قضيناها خ��الل فترة كورونا 
بأي مقابل مادي، وتحملنا ألن هذا واجبنا، باإلضافة 

إلى أملنا في تنفيذ الوعود بالتوظيف«.

 شهدا: 1000 طبيب أسنان بحريني 
قادرون على الريادة في المجاالت الطبية

محمد رشاد  «

أكد رئيس مؤتمر البحرين السادس لطب األسنان 
الدكت��ور محم��د ش��هدا، أن المؤتمر في نس��خته 
الحالي��ة له��ذا الع��ام، يهدف إل��ى زي��ادة خبرة ما 
يق��رب من أل��ف طبيب أس��نان بحريني م��ن جميع 
التخصص��ات، ومس��اعدتهم على مواكب��ة التطور 
الس��ريع والمتواصل في مجال طب األس��نان، الفتًا 
إل��ى أن المؤتم��ر يش��مل حوالي 33 ورق��ة علمية 
متخصصة، ف��ي حضور 800 مش��ارك عبر الحضور 
الش��خصي واالتص��ال المرئي ويش��تمل على عدد 
مختلف من المحاضرات مقدمة من 30 استش��اريًا 
ومتخصص��ًا من مختل��ف دول العالم م��ن إيطاليا 

والواليات المتحدة األمريكية، وكندا، والس��عودية، 
وروسيا، وكوريا الجنوبية. 

البحري��ن  أن  ل�»الوط��ن«  تصري��ح  ف��ي  وأض��اف 
تس��تهدف من خ��الل إقامة مثل تل��ك المؤتمرات 
العلمي��ة أن تصبح مركزًا عالجي��ًا وتعليميًا لصحة 
الف��م واألس��نان ف��ي المنطق��ة، الس��يما في ظل 
التوجه الحكومي نحو تعزيز دور السياحة العالجية 
في تحقيق التنمية االقتصادية المستدامة، مشيرًا 
إلى أن طب األس��نان أحد المج��االت التي يمكن أن 
تس��اهم في جذب الس��ياحة العالجي��ة لما تتمتع 
ب��ه العي��ادات والمستش��فيات من أجه��زة حديثة 
للتش��خيص والع��الج يت��م اس��تخدامها بكف��اءة، 
ويض��اف إليها مه��ارة الطبيب البحرين��ي، لذا نحن 

قادرون علي المنافس��ة بقوة، في أس��واق السياحة 
العالجية، مش��يرًا إلى أن البحري��ن بها العديد من 
مراك��ز التدريب والمراك��ز البحثية المتخصصة في 
عالم طب األسنان. وقال شهدا، إن المؤتمر ناقش 
عل��ى م��دار اليومي��ن الماضيين، فلس��فة التعليم 
الطب��ي لجراح��ة الفم واألس��نان والع��الج بالليزر، 
وزراعة األس��نان ف��ي ض��وء المتغي��رات الحديثة، 
في إط��ار تحقيق أهدافه الرامية إل��ى زيادة الوعي 
األكاديمي والمهني ألطباء األسنان، وإثراء خبراتهم 
وإطالعهم على أحدث المنتجات والخدمات الطبية، 
وتس��ليط الض��وء على احتياج��ات أطباء األس��نان 
في البحري��ن والخليج العربي الستكش��اف الفرص 

أمامهم.

 أمين التعليم العالي 
تزور »البحرين الطبية«

أج��رت األمين الع��ام لمجل��س التعليم العال��ي نائب رئيس 
مجلس أمناء مجلس التعليم العالي الدكتورة الشيخة رنا بنت 
عيس��ى بن دعيج آل خليف��ة، زيارة لجامع��ة البحرين الطبية، 
التق��ت خالله��ا برئي��س الجامعة الدكت��ور س��مير العتوم، 
وأعضاء الهيئتين اإلدارية واألكاديمية ومجموعة من الطلبة.

وخالل الزيارة تفقدت األمين العام مرافق الجامعة ومنشآتها 
ومختبراته��ا، كم��ا اطلعت على الجن��اح االفتراضي الذي يتم 
تدريب الطلب��ة من خالله، منوهًة بم��دى جاهزيتها لتقديم 
الخدم��ات التعليمي��ة بالج��ودة المطلوب��ة، بما يت��واءم مع 
الظروف الراهنة ويضمن الحفاظ على صحة وسالمة الجميع، 
معربًة ع��ن تقديرها لجهود جميع القائمين على هذا الصرح 
التعليم��ي، وما يقوم به من دور مهم ف��ي منظومة التعليم 
العال��ي بمملكة البحرين، مش��يدًة بما تقدم��ه الجامعة من 
برامج وتخصص��ات أكاديمي��ة معتمدة، متمني��ًة لهم دوام 

التوفيق والنجاح.

 بوجيري: »صفقات« تطرح استثمارات 
لتمويل السيارات عائدها يتجاوز ٪30

المستقلين  المستشارين  أكد كبير 
للتموي��ل  صفق��ات  لش��ركة 
 CROWD« التجزيئ��ي  الجماع��ي 
بوجيري،  عبدالكريم   »FUNDING
أن الشركة تمكنت من طرح وإكمال 
عملي��ات اس��تثمارية ترك��ز جله��ا 
عل��ى التمويل الجماع��ي التجزيئي 
لتمويل ع��دد من الس��يارات، حيث 
ه��ذه  بع��ض  عل��ى  العائ��د  بل��غ 
االس��تثمارات ما يف��وق 30% لمدد 
استثمارية ال تتجاوز أيامها 5 أيام، 
مشيرا إلى أن الش��ركة قامت خالل 
هذه الفترات بتسديد رؤوس أموال 
المستثمرين مع عوائدها المجزية 

دون أية عوائق. 
وأضاف، أنه وبتضافر كافة الجهود 
لتنمية أعم��ال التكنولوجيا المالية 

واالبت��كار في البحرين تماش��يا مع 
رؤية البحري��ن االقتصادية 2030، 
ستس��اهم أعمال الشركة في إرساء 
النم��وذج الحيوي والرائ��د لتمكين 
ه��ذه الصناعة المتط��ورة من أخذ 

حيزها في السوق المحلي.
م��ن  من��اص  »ال  بوجي��ري  وق��ال 
الخ��وض ف��ي مث��ل ه��ذه األعمال 
وإرساء قواعدها في المملكة، التي 
ستكون من أوائل الدول في منطقة 
الش��رق األوس��ط لتنمي��ة وتطوير 

العمل في التكنولوجيا المالية«.
وأردف قائ��اًل »نفخ��ر بتتويج عملنا 
المتواص��ل خالل األش��هر الماضية 
باإلطالق الرسمي لعمليات الشركة، 

بع��د أن ص��درت موافق��ة مصرف 
يولي��و  خ��الل  المرك��زي  البحري��ن 
الماضي للشركة بهدف العمل في 
للمصرف«. ولفت  التجريبية  البيئة 
بوجيري، إلى أنه منذ صدور موافقة 
»المركزي«، عملنا على قدم وس��اق 
يدًا بي��د مع العاملين في الش��ركة 
الخب��رة  أصح��اب  رأس��هم  وعل��ى 
التكنولوجيا  الطويل��ة ف��ي مج��ال 
المالية وبدعم ال محدود من وحدة 
التكنولوجي��ا واالبت��كار في مصرف 
البحري��ن المركزي، حتي تمكنا من 
إبراز الش��ركة وطرحها في الس��وق 
البحريني كأول شركة من هذا النوع 

في السوق المحلي.

شراكة استراتيجية بين 
 Prince's«ناصر للتأهيل« و«

Foundation« البريطانية بلندن

قام وفد من مركز ناصر للتأهيل والتدريب المهني برئاس��ة 
المدير التنفيذي د. عبداهلل ناصر النعيمي، الخميس الماضي، 
بزيارة عمل إلى Prince's Foundation بمقرها في العاصمة 

البريطانية لندن.
وهدف��ت الزي��ارة إلى التأس��يس لبناء ش��راكة اس��تراتيجية 
بين المؤسس��تين تقوم على اس��تفادة مركز ناصر من هذه 
المؤسس��ة العلمية العريقة في تصمي��م برامج تمنح طالب 
مركز ناصر الخبرة الدولية أثناء الدراس��ة العملية في المركز، 
وكذلك التركيز على تقديم دورات تدريبية غاية في التخصص 
تس��اعد خريجي مرك��ز ناصر عل��ى اإللمام بمتطلبات س��وق 
العم��ل البحريني، ليصبح مؤهاًل لإلنخراط فيه بمجرد تخرجه 
من المركز، وأخيًرا مناقشة برنامج المنح الدراسية الذي يقدم 
م��ن قب��ل Prince's Foundationالبريطاني��ة، ليكون طالب 

المركز ممن لهم األولوية في االستفادة منها.
الجدير بالذكر أن Prince's Foundation مؤسس��ة تعليمية 
بريطانية مرموقة تقدم مجموعة متنوعة من برامج التعليم 
والتدري��ب المبتك��رة والملهم��ة لجميع األعم��ار والخلفيات، 
ترك��ز على إتاح��ة مهارات العل��وم والتكنولوجيا والهندس��ة 

والرياضيات ومهنها لجميع المتعلمين.

عبدالكريم بوجيري
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  Cyclones درة البحرين« ترعى فعالية »فريق«
للدراجات الهوائية« و»مكافحة السرطان«

رعت ش��ركة »درة البحرين« - أكبر منتجع سكني وسياحي 
فاخر ف��ي المملك��ة مؤخ��رًا - فعالية التوعية بس��رطان 
الثدي، والتي نظمها »فريق Cyclones لرياضة الدراجات 
الهوائي��ة« بالتع��اون م��ع »جمعي��ة البحري��ن لمكافحة 
السرطان«، في 22 أكتوبر الماضي، »شهر التوعية بمرض 
س��رطان الث��دي«. وأكد المدي��ر التنفي��ذي للعمليات في 
الش��ركة، معاذ الحسن، أن الشركة دعمت الفعالية كأحد 
الرعاة م��ن خالل اس��تضافة الفريق في منتص��ف الرحلة 
بمنتجع »درة البحرين« وقام��ت بتقديم خدمات الضيافة 
للمش��اركين دعمًا أله��داف الفعالية ضمن مس��ؤوليتها 

االجتماعية، حيث إن الرعاية تترجم حرص »درة البحرين« 
عل��ى أن تكون ج��زءًا ال يتجزأ م��ن منظومة المس��ؤولية 
االجتماعية في المملكة، والمساهمة في توعية المجتمع 
بمفاهي��م الوقاية الصحية وأهمية الحرص على االهتمام 

بصحة الفرد واألسرة والمجتمع.
يذكر أن فريق Cyclones لرياضة الدراجات الهوائية قام 
بتنظيم الفعالية بالتعاون مع »جمعية البحرين لمكافحة 
الس��رطان«، حيث بلغ عدد المش��اركين ف��ي الفعالية 50 
دراجًا فيما تم قطع مس��افة 300 كيلو متر في جميع أنحاء 

البحرين.

معاذ الحسن

 برعاية وزير العمل..
»اللولو« تكرم ذوي الخدمة الطويلة

منحت مجموعة اللولو شهادات الخدمة الطويلة للقوى 
العاملة البحرينية التي أكملت 10 س��نوات من الخدمة 
الجدي��رة بالتقدي��ر مع لول��و هايبر مارك��ت، وذلك في 
حفل أقيم تحت رعاية وزير العمل والتنمية االجتماعية 

جميل حميدان.
أقيم الحفل ف��ي مجمع الدانة بحض��ور الوزير، ورئيس 
غرفة تج��ارة وصناعة البحرين س��مير ن��اس، والوكيل 
المس��اعد لش��ؤون العم��ل أحم��د الحايك��ي، ورئيس 
مجموعة داداباي محمد داداباي، ومدير مجموعة اللولو 

جوزر روباواال وكبار المسؤولين في اللولو.
وق��ال الوزير: »إن اللولو مكان عم��ل ممّكن عزز النجاح 

البحريني وس��اهم بشكل كبير في إنتاجية ونجاح القوى 
العاملة البحرينية«، مشيرًا إلى أن ِسجل المجموعة في 

البحرنة كان عالمة فارقة في قطاع التجزئة.
فيما قال روباواال: »إن قدرة اللولو على االس��تفادة من 
إمكان��ات البحرينيين ه��ي نتيجة رؤي��ة رئيس مجلس 
اإلدارة والعضو المنتدب يوس��ف علي أم أي الذي يقول 
دائمًا إن نمو المجموعة يتماش��ى مع األهداف الوطنية 

ومجموعة المواهب المحلية«.
وقدم شكره إلى وزارة العمل على دعمها الدائم لشركة 
اللولو ف��ي رؤيتها الخاص��ة بالبحرنة بأح��دث الموارد 

البشرية والموارد التدريبية.
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هل سنرضخ للشواذ؟
بعد أن قبلت »الدوحة« الس��ماح برفع علم الش��واذ في مالعبها 
بسبب اقتراب موعد كأس العالم رضوخًا لجماعات الضغط من 
منظمات وأحزاب سياس��ية، ثار س��ؤال إن كان��ت الدول العربية 
ق��ادرة على الصم��ود أمام ضغوطها إن طالب��ت أن تحصل هذه 
الفئ��ة على ذات الحقوق التي حصل��ت عليها في الغرب، من حقٍّ 
للتعبير العلني، ثم الحق بالزواج المثلي، ثم الحق بتكوين أسرة 
والتبني، ثم الحق بالتحول من جنس إلى جنس عند األطفال؟ أم 
ستصمد هذه الدولة وتمنع ما حرمه اهلل في كتابه الكريم دون 

الرضوخ لضغوطهم؟
هذه الفئة ل��م تعد تلك المجموعات الضعيفة الخائفة الخجلى 
التي تختبئ وتعيش حياتها في الس��ر، بل يقف خلفها صف من 
الداعمين من منظمات دولية وأحزاب وإعالميين وساسة وخاصة 

التيار اليساري الغربي الذي يؤكد على الحريات الشخصية.
وف��ي يوني��و م��ن ه��ذا الع��ام حاول��ت الس��فارتان األمريكية 
والبريطانية في دول الخليج االحتفال العلني بشهر »الفخر« كما 
يس��مونه وهو االحتف��ال بذكرى االعتداء على نادي س��تونوول، 
فرفع��ت عل��م المثليي��ن الملون في فن��اء س��فاراتها في إحدى 
دول الخلي��ج، ووضعت��ه عل��ى الطاولة داخل مبنى الس��فارة في 
دولة أخرى، ووضعت الصورة على حس��ابها في وسائل التواصل 

االجتماعي.
هن��اك إذًا خط��وات تجري حثيث��ة لفرض هذا الواق��ع على دولنا 
بضغ��ط من تل��ك الجماع��ات. وال نعرف هل سيس��تغرق األمر 
خمس��ين عامًا كما استغرقها في الغرب حتى تفرض )حقوقها( 
أم إن األم��ر لن يحتاج لتلك الفترة الزمنية ألنهم أصبحوا قوة ال 

يستهان بها؟!
أكث��ر من عقدي��ن من الزمان كان��ا فاصاًل بين فيل��م فالديلفيا 
الذي حاز على األوس��كار عام 1993 وبين حادثة نادي ستونوول، 
وفيل��م فالدلفيا يحكي قصة محاٍم ش��اذ أصيب باألي��دز، ونبذه 
زمالؤه والمجتمع، ومنع من ممارس��ة مهنته، فترافع عنه محاٍم 
أسود، وكسب قضيته. والفيلم من بطولة دينزل واشنطن وتوم 

هانكس الذي حاز على األوسكار عن هذا الفيلم.
أما حادثة ستونوول، فقد جرت عام 1969 في أحد أحياء نيويورك 
في ناٍد يتجمع فيه الش��واذ يدعى ستونوول، وقد اعتادت شرطة 
نيوي��ورك حين��ذاك على مهاجم��ة أي تجمع للش��واذ واقتيادهم 
للحب��س ومحاكمتهم وضربهم أحيانًا أثن��اء االعتقال، فقد كان 
الش��ذوذ محرمًا من الكنيس��ة وممنوع��ًا بالقان��ون، وألول مرة 
يرفض رواد الن��ادي االنصياع للش��رطة، فقاوموهم، واعتصموا 
بالنادي لليلتين تجمع فيهما مئات الش��واذ الذين جاؤوا لنصرة 
رفاقه��م، ومن��ذ ذل��ك الحين ش��عروا بق��وة التنظي��م والعمل 
الجماع��ي، وبدؤوا العمل بش��كل منظم، واس��تغرق منهم ذلك 
أكثر من عش��رين عامًا حتى كسبوا متعاطفين لهم في اإلعالم، 
ث��م بدأت المرحل��ة الثانية وه��ي اعتبارهم أقلي��ة ومجرد تنوع 
جنس��ي مضطهد، ثم الثالثة التي بدؤوا فيها الهجوم والتصدي 
لمن يحاربهم ويرفضهم واتهامه بالعنصرية. ثم الرابعة التي 
غيروا فيه��ا المصطلحات وتالعبوا باألوص��اف تمهيدًا لتقبلهم 
والتعايش معهم، والخامسة تلك التي حصروا فيها معارضيهم 
بالكنيس��ة أو برج��ال الدين، وص��وروا األمر على أن��ه اضطهاد 
ديني، أما المرحلة السادس��ة في إستراتيجيتهم فهي تلك التي 
غيروا فيها القوانين واألنظمة ثم بدؤوا مرحلة الضغط الدولي 
الت��ي نراها اآلن، وكان أهم داعم لهم منحوه لقب »الحليف« هو 
الرئيس ب��اراك أوباما الذي وصف يوم حكم المحكمة الفيدرالية 
بالس��ماح لزواج المثليين بأنه يوم انتصار الحب، وكان ذلك عام 

!!2015
وقد أج��رت صحيفة »اإلندبندن��ت« البريطانية لق��اء مع بعض 
المثليي��ن القطريي��ن، ف��كان تعليقهم أن رفع العل��م أو تلوين 
المالعب مجرد شكليات أما المجتمع والدولة فمازالوا يجرمونهم 
قانون��ًا وعرف��ًا وش��رعًا، فكان ذل��ك تأكيدًا أن بع��ض األنظمة 
العربية على عكس ش��عوبها يمكن أن ترضخ نتيجة للضغوط 
الدولي��ة من أج��ل التخفيف من ضغ��وط المنظم��ات واألحزاب 
المناص��رة والداعم��ة لهذه الفئ��ة وحماية لبع��ض الصفقات، 
إذ ب��ات واضح��ًا أن ضغوط تل��ك الجماعات تمتد إل��ى الهيئات 
التش��ريعية كالكونغرس على س��بيل المثال، أم��ا المجتمعات 

فمازالت رافضة تمامًا تلك الدعوات المشبوهة.
 وهنا نعيد طرح السؤال إن كانت الدول العربية كحكومات قادرة 
عل��ى الصمود والرفض والتماهي واالنس��جام م��ع مجتمعاتها 
الرافض��ة لتحلي��ل ما حرم��ه اهلل أم إن الضغوط س��تكون أقوى 

منها؟
مع أخذ نقطتين مهمتين في االعتبار؛ األولى أن دول مثل روسيا 
والصين ومعهما عدد من الدول الغربية رافضة لهذه الضغوط، 
وقد ش��اهدنا كيف احتفل مجلس الشيوخ اإليطالي بإلغاء قانون 
دعم المثلية الذي كان يجرم خطاب الكراهية ضد المثليين، لقد 
كان تصفيق��ًا حارًا من داخل القاع��ة اإليطالية ألننا نتحدث عن 
مقاومة الفطرة السليمة الطبيعية للشذوذ أيًا كانت جنسية هذا 

البشر.
والنقطة الثانية أن تلك الفئة حين بدأت تعلن عن نفس��ها في 
الغ��رب وتعمل كمجموعات كانت وحده��ا دون صف الداعمين، 
واس��تغرق األمر منها نصف قرن حتى قويت شوكتها، وهي اآلن 
تبدأ الحراك الدولي ومعها ترس��انة م��ن القوى العابرة للحدود 
تقف في صفها، من منصات إعالمية ووس��ائل تواصل اجتماعي 
وأح��زاب سياس��ية ومنظمات حقوقية.. نكتب ه��ذا المقال حتى 
نع��رف ما ال��ذي س��نواجهه وال نس��تهين به، ك��ي نتمكن من 

الصمود معًا؟

موسيقى مبارك نجم تسحر الجمهور التشيكي
التش��يك  أوركس��ترا  عزف��ت 
الخمي��س  مس��اء  الفيلهارموني��ة 
الماض��ي، روائ��ع موس��يقى األلحان 
البحرينية التي صاغها أوركس��تراليًا 
الموس��يقار البحريني الدكتور مبارك 
نجم، وتفاع��ل جمهور الحفل تفاعاًل 
رائع��ًا، عّبر عنه م��ن خالل التصفيق 
الح��ار بعد نهاي��ة كل مقطوعة من 

مقطوعات الحفل.
وتضم��ن النص��ف األول م��ن الحفل 
األلح��ان  م��ن موس��يقى  أعم��ال   8
البحرينية التي صاغها أوركس��تراليًا 
الموس��يقار الدكت��ور مب��ارك نج��م 
منها: في العالي، ويالزينة، ومثايل، 
م��ن  وغيره��ا  الب��ال،  عل��ى  وعّن��وا 
األعمال الموسيقية التي القت رواجًا 
واس��عًا عل��ى المس��تويين المحل��ي 
والعالم��ي، بينم��ا تضم��ن النصف 
الثاني من برنامج الحفل موس��يقى 
الروسي رمسكي  شهرزاد للموسيقار 

كورساكوف. 
حضر الحفل س��فير مملكة البحرين 
ل��دى جمهوري��ة ألماني��ا والتش��يك 
الش��يخ  عبداهلل عبداللطيف، بحضور 

علي بن خليفة ب��ن أحمد آل خليفة، 
وأحمد المحرق��ي، وجمهور كبير من 

الجانب التشيكي. 
وعّبر السفير عن تقديره للدور الذي 
يقوم به الموسيقار نجم في االرتقاء 
ونش��رها  البحريني��ة  بالموس��يقى 
ف��ي المحاف��ل الدولية مع��ززًا بذلك 

المكانة الحضارية لمملكة البحرين.
وقدم نجم شكره إلى مدير األوركسترا 
ومنظمي الحفل، الختيار الموس��يقى 
أنموذجًا  البحريني��ة  األوركس��ترالية 
لموس��يقى الش��رق العربي في هذا 
الحف��ل وع��ن س��عادته باإلعج��اب 
الكبي��ر ال��ذي عّب��ر عن��ه الجمه��ور 

التش��يكي، معبرًا عن أمل��ه أن تتاح 
العديد م��ن هذه الف��رص في كثير 
م��ن مدن جمهورية التش��يك ومدن 
ال��دول األوروبي��ة األخ��رى ليتع��رف 
الجمه��ور األوروب��ي عل��ى مس��توى 
األوركسترالية  البحرينية  الموسيقى 

الحديثة الواعدة.

 من دون إنترنت أو بطارية..
»واتساب« يقدم حاًل للمحادثات

يختب��ر تطبي��ق »واتس��اب« خاصي��ة جدي��دة تس��مح 
للمس��تخدمين بربط حس��ابهم بجهاز ثاٍن واالستمرار 
في إرس��ال واستقبال الرس��ائل بدون الحاجة إلى ربطه 

بالهاتف الذكي األساسي عبر اإلنترنت.
وه��ذه الخاصي��ة الجدي��دة دخل��ت حي��ز التنفي��ذ لدى 
مس��تخدمي تطبي��ق »واتس��اب«، بع��د تفعي��ل آخ��ر 
تحديث��ات التطبيق على الهوات��ف التي تعمل بنظامي 
»آي أو إس« أو »أندرويد«، حس��بما أفاد موقع »جي إس 

مارينا«.
وفي السابق كان على المستخدم التأكد من أن هاتفه 
الذكي األساس��ي ال يزال متصاًل باإلنترنت قبل التمكن 
من إجراء أي محادثة على الحواس��ب المرتبطة بالجهاز 

األساسي.

ومن أجل تش��غيل هذه الميزة، التي ال تزال في مرحلة 
اإلصدار التجريبي، سيتم إلغاء ربط جميع األجهزة قبل 
إعادة االرتباط بالجهاز األساس��ي م��رة أخرى. وبمجرد 
التفعيل س��يتمكن المس��تخدم من الدردش��ة، بغض 
النظ��ر عم��ا إذا كان هاتف��ك الذكي الرئيس��ي متصاًل 

باإلنترنت أم ال.
وستس��تمر األجه��زة المرتبط��ة ف��ي تلقي الرس��ائل 
وإرس��الها لمدة تصل إلى 14 يومًا بعد انقطاع اتصال 

الهاتف الذكي الرئيسي.
وتعتب��ر الخاصية مفي��دة إذا فقد المس��تخدم هاتفه 
الذكي وفي احتياج إلى إبقاء اتصاله مع األش��خاص عبر 
التطبي��ق، أو إذا نف��دت بطارية هاتف��ك الذكي ولكنك 

بالقرب من جهاز كمبيوتر متصل.

 كوستاريكا أول دولة تلزم
بتطعيم األطفال ضد »كورونا«

أصبح��ت كوس��تاريكا أول دولة في العال��م تجعل التطعيم ضد في��روس كورونا 
إلزامي��ًا لألطفال. ووقعت الدولة صفقة مع ش��ركة »فايزر« للحصول على جرعات، 

لبدء تطعيم جميع األطفال دون سن 12 عاما ابتداًء من مارس 2022.
وفي وقت س��ابق من هذا األس��بوع وافقت الهيئات التنظيمية الصحية األمريكية 
على لقاح »Pfize- BioNTech« لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عامًا.

وستشهد صفقة كوستاريكا مع »فايزر« حصولها على 3.5 ماليين جرعة، منها 1.5 
مليون سيتم حجزها لمن تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عامًا، أما اآلخرون فسيكون 
للجرعات الثالثة التي ستعطى ألول المستجيبين، وكبار السن، واألشخاص الذين 

يعانون من ضعف المناعة.
ويقول المس��ؤولون: »إن أكثر من 70% مم��ن تتراوح أعمارهم بين 12 و19 عامًا 

قد تلقوا اآلن جرعة واحدة على األقل من اللقاح في البالد«.

https://alwatannews.net/article/868946
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