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 øjôëÑdG  áμ∏ªªd  »∏°üØdG  …OÉ°üàb’G  ôjô≤àdG  ∞°ûc
 ƒªædG  QGô`̀ª`̀à`̀°`̀SG  2019 »`̀dÉ`̀ë`̀dG  ΩÉ`̀©`̀dG  ø`̀e  »`̀fÉ`̀ã`̀dG  ™`̀Hô`̀∏`̀d
 ¿RGƒàdG  èeÉfôH  ™e  …RGƒàdÉH  »æWƒdG  OÉ°üàbÓd  »HÉéjE’G
 PEG  ,á«£ØædG  ô«Z äÉYÉ£≤dG  AGOCG  Iƒbh ´ƒæàH ÉeƒYóe »dÉªdG
 áfQÉ≤e %3^4 áÑ°ùæH Éªf ób OÉ°üàb’G ¿CG AGOC’G äGô°TDƒe âæq«H
 »dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG Qóbh ,2019 ΩÉY øe ∫hC’G ™HôdÉH
 ´É£≤dG πé°Sh ,»æjôëH QÉæjO äGQÉ«∏e 3^24 ƒëæH »≤«≤ëdG
 ∫ÓN  áàHÉãdG  QÉ©°SC’ÉH  %1^2  â¨∏H  ƒªf  áÑ°ùf  »£ØædG  ô«Z
 ,2018 »°VÉªdG ΩÉ©dG øe É¡°ùØf IôàØdÉH áfQÉ≤e »fÉãdG ™HôdG

.%0^8 áÑ°ùæH »£ØædG ´É£≤dG ƒªf ™LGôJ Éª«a
 á«£ØædG  ô«Z äÉYÉ£≤dG  QGôªà°SG  äGô°TDƒªdG  âë°VhCGh
 ´É£b Q só°ünJ PEG ,áμ∏ªªdG »a …OÉ°üàb’G ƒªædG á∏éY ºYO »a
 â∏°Uh áÑ°ùæH G vƒªf ôãcC’G äÉYÉ£≤dG áªFÉb ºYÉ£ªdGh ¥OÉæØdG
 ´É£≤a  ,%4  áÑ°ùæH  ó««°ûàdGh  AÉæÑdG  ´É£b  ¬«∏j  ,%8^7  ≈dEG
 Éªc ,%3^4 ≈dEG â∏°Uh ƒªf áÑ°ùæH ä’É°üJ’Gh äÓ°UGƒªdG
 øjôëÑdG ±ô°üe øY IQOÉ°üdG á«HÉéjE’G äGAÉ°üME’G â°ùμY

 ,%2^6 áÑ°ùæH Éªf á«dÉªdG äÉYhô°ûªdG ´É£b AGOCG ¿CG …õcôªdG
 ôãcCG øe ó©j á«dÉªdG äÉYhô°ûªdG ´É£b ¿CG äGô°TDƒªdG âæq«Hh
 ;»dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG »a áªgÉ°ùe á«£ØædG ô«Z äÉYÉ£≤dG

 á«∏jƒëàdG  äÉYÉæ°üdG  ´É£b  ¬«∏j  ,%16^4  ¬àÑ°ùf  â¨∏H  PEG
.%13^3 áÑ°ùæH á«eƒμëdG äÉeóîdG ´É£≤a ,%14^1 áÑ°ùæH

 á°SÉFôH  ¢ùeCG  AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée  á°ù∏L  ∫Ó`̀N  ∂`̀dP  AÉ`̀L

 áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U
 ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  Qƒ°†ëHh  AGQRƒ``̀ dG  ¢ù«FQ
 ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »`̀dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S

.AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG
 äGQGRƒ``dG  AGQRƒ``̀dG  ¢ù«FQ  ƒª°S  ¬`̀ sLh  ¬`̀JGP  âbƒdG  »a
 IQÉéàdGh  ájó∏ÑdGh  áë°üdG  äÉYÉ£b  øY  ádhDƒ°ùªdG  á«eóîdG
 ≈∏Y  É¡JOÉjRh  á«HÉbôdGh  á«°û«àØàdG  äÓªëdG  ∞«ãμJ  ≈`̀ dEG
 ø«ªFÉ≤dG  ΩGõàdG  Ωó`̀Y  ÖÑ°ùàj  ób  »àdG  ≥aGôªdGh  äÓëªdG
 áë°üH  QGô°VE’G  »a  áeÓ°ùdGh  á«ë°üdG  äÉWGôà°T’ÉH  É¡«∏Y

.™ªàéªdGh øWGƒªdG
 á©HGôdG  áî°ùædG  äÉLôîªH  AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  OÉ°TCG  óbh
 ™jQÉ°ûe  ø`̀e  ¬æª°†J  É`̀ª`̀Hh  2019  »eƒμëdG  ≈≤à∏ªdG  ø`̀e
 ¬H »≤JôJh »eƒμëdG πª©dG áeƒ¶æe ôjƒ£J ºYóJ äGQOÉÑeh

.äGõéæe øe ≥≤ëJ Ée ≈∏Y AÉæÑdG πØμJh

(2¢U π«°UÉØàdG)

 Ö`̀eGô`̀J ó`̀ dÉ`̀ fhO »`̀μ`̀jô`̀eC’G ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG ¬``̀ sLh
 ΩÉ«≤dG áÑ¨e øe É«côJ ≈dEG  áé¡∏dG ójó°T GôjòëJ
 ÖeGôJ Oógh .OhóëdG  êQÉN …ôμ°ùY πªY …CÉH
 OÉ°üàbG ô«eóàH OhóëdG ÉgRhÉéJ ∫ÉM »a Iô≤fCG
 :¬Jójô¨J »a ÖeGôJ ∫Ébh .ÉeÉªJ ¬°ùªWh É«côJ
 â∏©a  GPEG  :Qô`̀cCG  §≤a  ,πÑb  øe  Iƒ≤H  äó`̀cCG  Éªc{
 »àdG  áª«¶©dG  »àªμëH ,√ôÑàYCG  A»°T …CG  É«côJ

 ô`̀eOCG  ±ƒ°ùa  ,Ohó`̀ë`̀dG  GRhÉ`̀é`̀à`̀e  ,É¡d  π«ãe  ’
 Gòg â∏©a) ÓeÉ°T Gô«eóJ πeÉμdÉH É«côJ OÉ°üàbG
 ÖeGôJ í°Vƒj ºdh .zGhQòëj ¿CG º¡«∏Y .(πÑb øe
 ¢ùeCG øμdh ,OhóëdG É«côJ RhÉéàH Oƒ°ü≤ªdG Ée
 É¡JGƒb øe AõL Öë°S ÉμjôeCG ¿ÓYEG ó¡°T ø«æKE’G
 Ωƒég ø°ûH Iô≤fCG äó¡©J Éª«a ,ÉjQƒ°S ∫Éª°T »a

.ÉÑjôb ≥WÉæªdG ∂∏J »a OGôcC’G ≈∏Y

 QGôb  øY  ÖeGôJ  »μjôeC’G  ¢ù«FôdG  ™`̀aGOh
 ∫Éª°T  ø`̀e  á`̀«`̀μ`̀jô`̀eC’G  äGƒ`̀≤`̀ dG  Öë°S  ¬````̀JQGOEG
 ájOôμdG  äGƒ≤dG  ºYO  á∏°UGƒe  ¿EG  ∫Ébh  ,ÉjQƒ°S
 á≤£æªdG  »a  IóëàªdG  äÉ`̀j’ƒ`̀dG  ™e  áØdÉëàªdG

.ájÉ¨∏d áØ∏μe

(14¢U π«°UÉØàdG)

…ƒb AGOCGh »HÉéjEG ƒªf ..»æWƒdG OÉ``°üàb’G
á``«dÉªdG  äÉYhô``°ûªdGh  ¥OÉ``æØdG  ´É``£≤d  ô``«Ñc  ΩÉ¡``°SEGh  ..ƒ``ªædG  áÑ``°ùf  ٪3^4

IQhÉéªdG iô``≤dGh QÉ``HQÉH äÉ``LÉ«àMG á``«Ñ∏J ≈``dEG ¬``Lƒj AGQRƒ``dG ¢``ù«FQ

Ö``eGôJh ..É`jQƒ``°S  ∫É`ª``°T  ø```e  É``¡JGƒb Öë``°ùJ Éμ``jôeCG
Ohó``ëdG  äRhÉ``éJ  GPEG  É``«côJ  OÉ``°ü`àbG  ô```«eó`à`H  Oó```¡`j

 ÜÉë``°UCG  ô``ªJDƒe  ≈``Yôj  ∂``∏ªdG
Üô``©dG  øjôªãà``°ùªdGh ∫É``ªYC’G

 πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  ≈Yôj
 ¬JQhO  »a  Üô©dG  øjôªãà°ùªdGh  ∫ÉªYC’G  ÜÉë°UCG  ôªJDƒe  ióØªdG  OÓÑdG
 QÉμàH’Gh IOÉjôdG :á©HGôdG á«YÉæ°üdG IQƒãdG »a QÉªãà°S’G{ QÉ©°T âëJ18``dG
 ∫ÉªYC’G OGhôd »ªdÉ©dG ióàæªdG øe áãdÉãdG IQhódGh ,z»ªbôdG OÉ°üàb’G »a
 ∫ÉªYC’G  ÜÉë°UCG  ôªJDƒe  ΩÉ≤jh  .2019  ôÑªaƒf  13h  11  ø«H  QÉªãà°S’Gh
 øjôëÑdG  áYÉæ°Uh  IQÉéJ  áaôZ  øe  º`̀YOh  º«¶æàH  Üô©dG  øjôªãà°ùªdGh
 á°ù°SDƒªdGh  á«Hô©dG  ∫hó`̀dG  á©eÉLh  á«Hô©dG  ±ô¨dG  OÉëJG  ™e  ¿hÉ©àdÉH
 IóëàªdG  º`̀eC’G  áª¶æeh  äGQOÉ°üdG  ¿ÉªàFGh  QÉªãà°S’G  ¿Éª°†d  á«Hô©dG
 ∫hC’G ôªJDƒªdG Ö£≤à°ùj ¿CG  ™bƒàªdG øeh .øjôëÑdG »a á«YÉæ°üdG á«ªæà∏d
 øe áÑîf º¡æ«H ºdÉ©dG AÉëfCG ≈à°T øe ∑QÉ°ûe 1500 á≤£æªdG »a ¬Yƒf øe

.∫ÉªYC’G OGhQh á«ª«¶æàdG äÉ¡édGh »°SÉ«°ùdG QGô≤dG ´Éæ°üc ,AGôÑîdG

(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

.∂∏ªdG ádÓL |

.ó¡©dG »dh ƒª°S Qƒ°†ëH AGQRƒdG ¢ù∏ée á°ù∏L ¬°SDhôJ ∫ÓN AGQRƒdG ¢ù«FQ ƒª°S |

 ∫ÉÑ≤à°SG  Aó``H  AGQRƒ````dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG  Öàμe  ø`̀∏`̀YCG
 »a º¡°ùj ÉªH ,zIôμa{ á≤HÉ°ùe øe á«fÉãdG  áî°ùædG »a ácQÉ°ûª∏d  äÉMôà≤ªdG
 á«eƒμëdG  áeóîdG  »a  õq«ªàdG  ºYód  QÉμàH’Gh  ´GóHE’G  áaÉ≤K  õjõ©J  á∏°UGƒe
 »eƒμëdG  πª©dG  äÉLôîe ≈∏Y ÉHÉéjEG  ¢ùμ©æjh ΩÉ©dG  ´É£≤dG  »ØXƒe iód

.¬d É°SÉ°SCG øWGƒªdG QÉÑàYG ≈∏Y ºFÉ≤dG
 ¿ƒ∏ª©j  øªe  ,≈°übCG  óëc  OGôaCG  4  øe  äÉYƒªéªdG  hCG  OGôaCÓd  øμªjh

 ácQÉ°ûª∏d  Ωó≤àdG  ,á«eƒμëdG  äÉcô°ûdG  ió``̀MEG  hCG  »eƒμëdG  ´É£≤dG  »`̀a
 ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  Öàμªd  »fhôàμdE’G  ™bƒªdG  ôÑY  äÉMôà≤ªdÉH
 óYƒe  ô`̀NBG  ¿CG  É kª∏Y  ,http://www.fdpm.gov.bh  :AGQRƒ```̀dG
 á∏Môe  Égó©H  CGóÑàd  ,πÑ≤ªdG  ôÑªaƒf  øe  ¢SOÉ°ùdG  ƒg  äÉMôà≤ªdG  ∫ÉÑ≤à°S’

.¢UÉ°üàN’Gh ¿CÉ°ûdG …hP øe º««≤àdG áæéd πÑb øe äÉMôà≤ªdG á©LGôe

(3¢U π«°UÉØàdG)

 AGQRƒ```dG  ¢``ù`∏`ée ¢``ù`«`Fô`d  ∫hC’G Ö```FÉ`æ`dG  Ö```à`μ`e
zIô``μa{ á`≤HÉ``°ùe »``a ácQÉ``°ûª∏d äÉ``Môà≤ªdG πÑ≤à``°ùj
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أكــــــد حــــضــــرة صــــاحــــب الـــجـــالـــة 
آل خليفة  عــيــســى  بـــن  الــمــلــك حــمــد 
ثـــــروة  أن  الــــمــــفــــدى  الـــــبـــــاد  عــــاهــــل 
ــي أهــلــهــا  ــ الـــبـــحـــريـــن الـــحـــقـــيـــقـــيـــة هـ
الــســامــيــة، منوها  الـــكـــرام وشــمــائــلــهــم 
البحرين  أهــل  بــه  يتسم  بما  جالته 
جــمــيــعــا مـــن خــلــق نــبــيــل، وحــرصــهــم 
عــلــى رقـــي وطــنــهــم وتــعــاضــدهــم معا 
وأثنى جالته على  الظروف.  في كل 
الــكــفــاءات  تحققها  الــتــي  اإلنـــجـــازات 
العمل،  مواقع  مختلف  في  الوطنية 
الــمــمــلــكــة مــاضــيــة قــدمــا  مـــؤكـــدا أن 
التنمية  مسيرة  في  تعالى  اهلل  بعون 

والتطوير والبناء.
جــاء ذلــك خــال استقبال جالة 
ــي قــصــر  ــ ــفــــدى أمــــــس فـ ــمــ الـــمـــلـــك الــ
فــوزيــة بنت عــبــداهلل زينل  الــصــافــريــة 
ــلـــي بن  رئــيــســة مــجــلــس الــــنــــواب، وعـ
صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، 
المجلسين  رد  جــالــتــه  إلـــى  رفــعــا  إذ 
الذي  السامي  الملكي  الخطاب  على 

دور  افتتاح  خــال  جالته  بــه  تفضل 
االنعقاد الرابع من الفصل التشريعي 

الخامس.
الملك عن اعتزازه  وأعــرب جالة 
بــالــجــهــود الــمــخــلــصــة الـــتـــي تــواصــل 
أداء  فــي  التشريعية  السلطة  بــذلــهــا 
الرقابي  ودورهـــا  الــدســتــوريــة  مهامها 
الــدائــم  سعيها  إطـــار  فــي  والتشريعي 
والبناء  الديمقراطي  النهج  لترسيخ 
وطنية  منجزات  مــن  تحقق  مــا  على 
ــاد  ــ فــــي الـــمـــحـــافـــل الـــبـــرلـــمـــانـــيـــة. وأشـ
رد مــجــلــســي  تــضــمــنــه  بـــمـــا  جـــالـــتـــه 
الشورى والنواب من مقترحات وأفكار 
ــى تـــعـــزيـــز الــعــمــلــيــة  ــ ــهـــدف إلـ ــنــــاءة تـ بــ
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، مـــنـــوهـــا بــالــتــنــســيــق 
والتعاون المثمر بين السلطتين بما 
بالخير  والمواطن  الوطن  على  يعود 

والنماء واالزدهار.
ــا، أعـــــــــرب رئـــيـــســـا  ــهــــمــ ــبــ ــانــ مــــــن جــ
والحضور  والــنــواب  الــشــورى  مجلسي 
عن خالص الشكر واالمتنان لحضرة 

ــتــــه  ــايــ صـــــاحـــــب الـــــجـــــالـــــة عــــلــــى رعــ
للسلطة  الامحدود  ودعمه  الكريمة 
التشريعية، الذي كان له األثر الكبير 
في  مهمة  إنــجــازات  مــن  تحقق  فيما 
ــمــــجــــاالت، وأكـــــــدا أن  الـــعـــديـــد مــــن الــ
السامي يزخر برؤى رشيدة  الخطاب 
وتمثل  والــبــاد،  الشعب  رفعة  غايتها 
منهاج عمل ودافع أمل، للمضي قدما 
تشريعية،  مبادرات  إلى  ترجمتها  في 
الحكومة  مع  دؤوب  تشاوري  ومسعى 
لدعم مبادراتها التنفيذية حتى ينعم 
بــثــمــارهــا الــشــعــب الــبــحــريــنــي. وأكـــد 
مجلسا الشورى والنواب االعتزاز بما 
يبذله »فريق البحرين« بقيادة صاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
مجلس  رئيس  العهد  ولي  خليفة  آل 
ــوزراء مــن جــهــد دؤوب وحــنــكــة في  ــ الــ
اتخذتها  التي  االستثنائية  التدابير 

المملكة الحتواء آثار الجائحة.

ــن حـــضـــرة صــاحــب  صـــــدر عــ
الجالة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة عاهل الباد، المرسوم 
بــنــقــل   2022 ــة  ــنـ ــسـ لـ  )3( رقـــــــم 
الطاقة  هيئة  وصــاحــيــات  مــهــام 
شــــؤون  وزارة  ــى  ــ إلـ الـــمـــســـتـــدامـــة 

الكهرباء والماء، جاء فيه:
المادة األولى

الكهرباء  شــؤون  وزارة  تباشر 
والـــــمـــــاء كــــافــــة االخـــتـــصـــاصـــات 
المناطة  والصاحيات  والــمــهــام 
ــة  ــتـــدامـ بـــهـــيـــئـــة الــــطــــاقــــة الـــمـــسـ

والمنصوص عليها في القوانين 
ــرارات واألنــظــمــة  ــقــ والــلــوائــح والــ

المعمول بها في المملكة.
المادة الثانية

شــــــؤون  وزارة  إلــــــــى  تــــــــــؤول 
الكهرباء والماء كافة االعتمادات 
ــة الــــطــــاقــــة  ــئــ ــيــ ــهــ الـــــــمـــــــدرجـــــــة لــ
ــة  ــيـ ــزانـ ــيـ ــمـ ــة فـــــي الـ ــدامــ ــتــ ــســ ــمــ الــ
وكــافــة حقوقها  لــلــدولــة  الــعــامــة 
والتزاماتها، وُينقل إليها موظفو 
بــذات  المستدامة  الطاقة  هيئة 
الوظيفية  ومــزايــاهــم  حــقــوقــهــم 

طبًقا لتنظيم الوزارة.
المادة الثالثة

مع  يتعارض  نــص  كــل  ُيلغى 
أحكام هذا المرسوم.

المادة الرابعة
الـــوزراء  رئــيــس مجلس  على 
والــــــوزراء – كـــٌل فــيــمــا يــخــصــه –

ــذا الـــمـــرســـوم،  ــ ــكــــام هـ تــنــفــيــذ أحــ
وُيــعــمــل بــه مــن تــاريــخ 1 فــبــرايــر 
الـــجـــريـــدة  ــي  ــ فـ ــر  ــشــ ــنــ ــ وُي  ،2022

الرسمية.

أعلن رئيس مجلس إدارة شركة بتلكو الشيخ 
عبداهلل بن خليفة آل خليفة أسماء الموظفين 
 »Chairman’s Award« بجائزة  الفائزين 
 Town Hall السنوي  االجتماع  خــال  وذلــك 
الذي ُأقيم عن ُبعد في المقر الرئيسي للشركة 

أمس. 
إذ  بــشــكــل ســنــوي،  ويــتــم تنظيم االجــتــمــاع 
تــم تحقيقها  الــتــي  اإلنـــجـــازات  اســتــعــراض  يتم 
االستراتيجية  تحديد  مع  السابق  العام  خال 
إعــان  إلــى  باإلضافة  الجديد  للعام  الجديدة 
 »Chairman’s Award« بجائزة  الفائزين 

وتكريمهم.
بــإعــان  بتلكو  إدارة  مــجــلــس  رئــيــس  وبــــادر 
الــفــائــزيــن لــلــمــرة األولــــــى فـــي أجــــــواء مــشــوقــة 
وفاز  الفريق.  بالحماس مع كل أعضاء  ومليئة 
بــالــمــركــز األول فــهــد بــردولــي مــســؤول األصـــول 
الثابتة، ووالء رضي أخصائي تطوير تكنولوجيا 
الموسوي  وإلــهــام  الثاني،  بالمركز  المعلومات 
مــســؤول الــعــاقــات الــدولــيــة الــزبــائــن والــشــركــاء 

بالمركز الثالث.

بــن عيسى  الملك حمد  الجالة  أجـــرى حــضــرة صــاحــب 
بأخيه  هاتفيًا  اتصاال  أمس  المفدى  الباد  عاهل  خليفة  آل 
عهد  ولــي  نهيان  آل  زايـــد  بــن  محمد  الشيخ  السمو  صــاحــب 
أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة بدولة اإلمارات 

العربية المتحدة الشقيقة.
إدانــة  المفدى خــال االتــصــال عن  الملك  وأعــرب جالة 
اإلرهــابــي  للعمل  الــشــديــديــن  واســتــنــكــارهــا  الــبــحــريــن  مملكة 
لمليشيا الحوثي على مناطق ومنشآت مدنية على األراضي 
اإلماراتية الذي استهدف أرواح األبرياء اآلمنين والذي يتنافى 

مع جميع األعراف والقوانين الدولية والقيم اإلنسانية.
دولــة  شقيقتها  جانب  إلــى  المملكة  وقــوف  جالته  وأكــد 
اإلمــارات في مواجهة كل ما يهدد أمنها واستقرارها ودعمها 
وتــأيــيــدهــا لــكــل مــا تــتــخــذه مــن إجــــــراءات لــلــتــعــامــل مــع هــذه 
األعمال اإلرهابية حفاظًا على سامة مواطنيها والمقيمين 

على أرضها، مشددًا جالته على أن أمن دولة اإلمارات العربية 
البحرين  مملكة  أمن  من  يتجزأ  ال  جزء  الشقيقة  المتحدة 

وأمن المنطقة.
وأعرب جالته عن خالص تعازيه في ضحايا هذا االعتداء 
اآلثم وتمنياته الشفاء العاجل لجميع للمصابين، سائًا اهلل 
الشقيق مــن كل  اإلمـــارات وشعبها  دولــة  أن يحفظ  عــز وجــل 

مكروه ويديم عليها األمن واألمان والرخاء.
زايد  بن  الشيخ محمد  السمو  أعــرب صاحب  من جانبه، 
المفدى  الملك  جالة  ألخيه  وتقديره  شكره  عــن  نهيان  آل 
لــمــا أبــــداه مــن مــشــاعــر أخــويــة صــادقــة تــجــاه دولــــة اإلمــــارات 
الشقيقين  والشعبين  البلدين  يربط  ما  تؤكد  والتي  وشعبها 
من عاقات أخوية تاريخية راسخة ومتميزة، متمنيًا للمملكة 
قيادة  تحت  واالزدهــــار  والتطور  التقدم  دوام  العزيز  وشعبها 

جالته الحكيمة. 

واقعة  في  الستار  الداخلية  وزارة  أسدلت 
اخــتــفــاء فــتــاة مـــن مــديــنــة عــيــســى مــنــذ مــســاء 
مابسات  كشفت  بعد  الــمــاضــي،  الجمعة  يــوم 
المحافظة  شرطة  مديرية  وتمكنت  الــواقــعــة، 
الــقــبــض عــلــى شــــاب ثاثيني  الــجــنــوبــيــة مـــن 
وكشفت  وإخفائها.  الفتاة  هــروب  عن  مسؤول 
فور  إجــراءاتــهــا  بــاشــرت  أنــهــا  الشرطة  مديرية 
تــلــقــيــهــا بـــاغـــا بـــواقـــعـــة اخـــتـــفـــاء الـــفـــتـــاة عند 
ــة الـــســـادســـة مــــن مـــســـاء الــجــمــعــة 14  ــاعـ الـــسـ
الــمــوقــع طاقم  إلـــى  انــتــقــل  يــنــايــر 2022 حــيــث 
والجهات  الجنائي  والمختبر  الجريمة  مسرح 
ــة  ــع األدلــ ــ ــرى لــلــمــعــايــنــة ورفـ ــ الــمــخــتــصــة األخــ
وجمع المعلومات، ومن ثم تشكيل مجموعات 
من فرق البحث والتحري، التي قامت بدراسة 
تـــم جمعها،  الــتــي  الــمــعــطــيــات والــبــيــانــات  كـــل 
ــة إلـــى أن الــفــتــاة  ــيـ ــارت الــمــعــلــومــات األولـ ــ وأشــ

خرجت من منزل أسرتها بمحض إرادتها، ولم 
تكن هناك أي مؤشرات أو أدلة على وجود حالة 
بعض  لــه  روجــت  الــذي  النحو  على  اختطاف، 

مواقع التواصل االجتماعي بشكل مؤسف.
ــة أنــــــه فــــــور الـــعـــثـــور  ــريــ ــمــــديــ وأضـــــافـــــت الــ
عــلــى الــفــتــاة تــم مــبــاشــرة اإلجــــــراءات األمــنــيــة 
والــقــانــونــيــة والــصــحــيــة الـــازمـــة لــلــتــأكــد من 
وكل  األمنية  الجهود  تواصلت  كما  سامتها، 
البحث  أعمال  إطــار  في  المتخذة،  اإلجـــراءات 
والــتــحــري للكشف عــن مــابــســات الــواقــعــة، إذ 
تحديد  عــن  والتحري  البحث  أعــمــال  أســفــرت 
هــويــة شــخــص »بــحــريــنــي 31 عــامــا« والــقــبــض 
هــروب  قضية  فــي  الجنائية  لمسؤوليته  عليه 

وإخفاء الفتاة.

كتب إسام محفوظ:

ــرت الــمــحــكــمــة الــكــبــرى الــجــنــائــيــة  ــ أمـ
أوراق  تــزويــر  قــضــيــة  أوراق  إحــالــة  األولــــى 
هــويــة طــفــل صــــادرة عــن دولــــة عــربــيــة إلــى 
الــنــيــابــة الـــعـــامـــة إلجــــــراء إنـــابـــة قــضــائــيــة 
الهوية  أوراق  الصادر منها  العربية  للدولة 
التحقيق  الســتــكــمــال  بــالــطــفــل  الــخــاصــة 
الطفل  نسب  حقيقة  إلــى  الوصول  بهدف 
الـــــذي يــحــمــل أوراقـــــــا ثــبــوتــيــة تــشــيــر إلــى 
 DNAـــ الــ تحليل  بينما  والـــــده،  إلـــى  نــســبــه 
ينفي صلة بعضهما ببعض. الواقعة التي 
يــحــاكــم فــيــهــا بــحــريــنــي تــعــود إلـــى تقديم 
األخــيــر شــهــادة مــيــاد لــطــفــل مــن زوجــتــه 
الثانية التي تولت إجراءات إنهاء استخراج 
األوراق الثبوتية الخاصة بالطفل من دولة 
عربية بينما كان الزوج في البحرين وبعد 
ــدأ فــي إجــــراءات  وصــولــهــا رفــقــة الــطــفــل بـ

الـــزوجـــة واســتــخــراج األوراق  إقــامــة  إنــهــاء 
الثبوتية البحرينية للطفل، إال أن خااف 
تـــداول ما  األولـــى  زوجــتــه  بينه وبين  نشب 
بــيــن الــمــحــاكــم الــشــرعــيــة تسبب فــي إثـــارة 
الشكوك لدى الجهات المعنية حول نسب 
تحليل  إجـــراء  إلــى  األمــر  وانتهى  الطفل، 
ونــفــى نسب  الـــذي فجر مفاجأة    DNAـــ الــ
الطفل إلى أبيه. ونظرا إلى تضارب أقوال 
الطفل  بــيــن خــطــف  مــا  وزوجــتــيــه  المتهم 
من الدولة العربية، وتمسك المتهم بنسب 
وتــضــارب  الثانية  الــزوجــة  وهـــروب  الطفل 
المحكمة  أمــــرت  ــى،  ــ األولــ الـــزوجـــة  ــوال  ــ أقـ
بدورها  التي  النيابة  إلــى  األوراق  بإحالة 
العربية  لــلــدولــة  الــنــيــابــة  بـــإجـــراء  ســتــقــوم 
أول  إلـــى  والـــوصـــول  الــطــفــل  نــســب  لتقرير 

خيوط كشف اللغز.

فت�اة  ه�روب  ع�ن  ال�م���س�ؤول  عل�ى  ال�ق�ب���ض 
المالب�س�ات تك�س�ف  والداخلي�ة  مدين�ة عي�س�ى 

ال��م��ح��ك��م��ة ت���اأم���ر ب���الإن���اب���ة ال��ق�����س��ائ��ي��ة
ل����دول����ة ع���رب���ي���ة ب��ح��ث��ا ع����ن ن�����س��ب ط��ف��ل

ال�س�لطة الت�س�ريعية تر�س�خ النهج الديمقراطي وتدافع عن م�سالح ال�طن

الطاق�ة  هيئ�ة  و�سالحي�ات  مه�ام  بنق�ل  ملك�ي  مر�س��م 
اإل��ى وزارة �س���ؤون الك�ه��رباء وال�م��اء الم��ستدام��ة 

»بتلك�« تعلن الفائزين بجائزة »رئي�ض  مجل�ض الإدارة«

المل�ك لل�س�يخ محم�د ب�ن زاي�د: اأم�ن الإم�ارات ج�زء ل يتج�زاأ م�ن اأم�ن البحري�ن

المل�ك: باإنج�ازات كفاءاتن�ا الوطني�ة نم�سي في م�س�يرة التط�ور والبناء

رئ��ي�����س��ا ال�������س����رى وال�����ن������اب: ال��خ��ط��اب 
ال�������س���ام���ي م���ن���ه���اج ع���م���ل وداف�������ع اأم����ل

} جالة الملك خال استقبال رئيسي مجلسي النواب والشورى.

ص٨

ص2

المال واالقتصاد

أخبار البحرين
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} سمو الشيخ محمد بن زايد.

ال�ب�ال�غ���ة  ل�ل�ف�ئ��ة  ال�ت��س�ج�ي��ل  ب���اب  ف�ت��ح 
5-11 ع�ام��ا لأخ��ذ ت�ط�ع�ي��م فايزر-بي�نتي�ك

أعلنت وزارة الصحة فتح باب التسجيل للتطعيم المضاد لفيروس كورونا )فايزر-بيونتيك( 
للفئة العمرية 5-11 عاًما بدًءا من اليوم 19 يناير الجاري، وذلك مع وصول الدفعة األولى من 
تطعيم )فايزر-بيونتيك( الخاص بهذه الفئة العمرية، مؤكدًة أهمية التطعيم وخصوصًا لهذه 
الفئة العمرية في رفع االستجابة المناعية للجسم وحماية الفرد وأسرته ومحيطه المجتمعي.

العمرية  الفئة  من  أطفالهم  تطعيم  في  الراغبين  األمــور  أولياء  كل  الصحة  وزارة  وحثت 
المذكورة إلى المبادرة بتسجيل أطفالهم ألخذ التطعيم، عبر تطبيق »مجتمع واعي« أو الموقع 
متاًحا  سيكون  التطعيم  أن  إلى  منوهًة   ،healthalert.gov.bh الصحة  لــوزارة  التابع  اإللكتروني 
في مركز التطعيم بمجمع سترة التجاري، كما يتطلب التسجيل موافقة ولي األمر قبل أخذ 
التطعيم للراغبين من هذه الفئات العمرية المذكورة، إضافة إلى وجود مرافق معهم عند أخذ 

التطعيم. 
عند  وخاصة  التطعيم  على  اإلقبال  نتيجة  إيجابية  نتائج  من  تحقق  بما  الــوزارة  ونوهت 
الوصول  تسريع  في  تسهم  التطعيم  بأخذ  المبادرة  أن  إلى  عامًا، مشيرًة   11-5 العمرية  الفئة 
إلى الهدف المنشود في تحقيق المناعة المجتمعية وتعزز نجاح الخطط والجهود المبذولة 
من قبل الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا )كوفيد-19(، لحفظ صحة وسامة 

الجميع.  ص7ص7 قضايا وحوادثقضايا وحوادث

ال�ع�ال�م����ي ال�م�ن�ت��دى الق�ت��س��ادي  اأم�ام  ال��س�ي�ن��ي  ال�رئ��ي����ض  ك��ل��م���ة 
ص5 أخبار البحرين

فــي منطقة  الــرائــد  الــدولــي  البنك   ،ABC بنك  فــاز 
بنك  أفضل  بجائزة  إفريقيا،  وشــمــال  األوســـط  الــشــرق 
إلدارة الخزينة والنقد في البحرين وتونس لعام 2022م 
من مجلة جلوبال فاينانس. يأتي ذلك عقب األشواط 
الرقمي  البنك في مجال االبتكار  التي قطعها  الرائدة 

التشغيلية  التحتية  البنية  في  الكبيرة  واالستثمارات 
البشرية،  العاملة  والقوى  والمنتجات  بالبنك  الخاصة 
إلى  والوصول  الشاملة  العماء  تجربة  من  عزز  قد  ما 
شهادة  بمثابة  الــمــرمــوق  التكريم  هــذا  وُيــعــد  األســــواق. 
في  المتميزة  وسمعته  الريادية   ABC بنك  مكانة  على 

من  يعزز  ما  إفريقيا،  وشمال  األوســط  الشرق  منطقة 
عامته التجارية كشريك مفضل ُموصى عليه لخدمات 

إدارة النقد وحلول العمليات المصرفية.

وت�ن��ض البحري�ن  ف�ي  والنق�د  الخزين�ة  لإدارة  بن�ك  اأف�س�ل   »ABC«

ص٨ المال واالقتصاد

وأشارت إلى أن مخرجات العمل الوطني الحافلة 
تــدخــل في  الــتــي  الــجــهــود  بــاإلنــجــازات، تعكس حجم 
ســيــاق الــتــعــاون الــوثــيــق بــيــن الــســلــطــة الــتــشــريــعــيــة، 
الــســمــو الملكي األمــيــر  بــرئــاســة صــاحــب  والــحــكــومــة 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس 
الوزراء، كما تمثل ثمرة للتطبيق الفعال للتوجيهات 
الملكية، عبر تعزيز التوافق والتنسيق، بهدف تحقيق 
مع  تــتــواءم  التي  التنموية،  المكتسبات  مــن  المزيد 

الخطط والتطلعات الوطنية.
جاء ذلك بمناسبة تشرفها، بلقاء حضرة صاحب 
عاهل  خليفة  آل  عيسى  بــن  حــمــد  الــمــلــك  الــجــالــة 
الـــبـــاد الـــمـــفـــدى، ورفــــع تــقــريــر الــــرد عــلــى الــخــطــاب 
الــرابــع من  الــعــادي  لـــدور االنــعــقــاد  الملكي الــســامــي 
وفـــد مجلس  بمعية  الــخــامــس،  الــتــشــريــعــي  الــفــصــل 
ــواب، الــنــائــب عــبــدالــنــبــي ســلــمــان الــنــائــب األول  ــنــ الــ
محمد  راشـــد  والــمــســتــشــار  الـــنـــواب،  مجلس  لرئيسة 

بونجمة األمين العام للمجلس.
الــتــشــريــعــيــة حــريــصــة على  الــســلــطــة  وذكـــــرت أن 
الــديــمــقــراطــيــة وتــعــزيــز منجزات  الــمــســيــرة  مــواصــلــة 

والتحديات،  الظروف  كافة  رغم  التشريعية  النهضة 
للنهج  اتباعا  المرجوة،  الغايات  إلى  للوصول  تطلعا 
الحكيم لجالة الملك المفدى، وترجمة للتوجيهات 
المباركة لجالته، بما يحقق للوطن وأهله مستقبا 

أجما.
السلطة  أن  إلــى  الــنــواب  رئيسة مجلس  وأشـــارت 
التشريعية اتخذت التوجيهات السديدة والمضامين 
نبراسا  الــجــالــة،  صــاحــب  حــضــرة  لخطاب  السامية 
لــعــمــلــهــا، وبــمــا يــلــبــي مــتــطــلــبــات الــمــرحــلــة، ويــحــقــق 
للوطن  والتقدم  والتطور  واألمــان  واألمــن  االستقرار 

على كافة األصعدة والمجاالت.
ــا بــالــدعــم  ــتـــزازهـ ــربـــت عـــن بــالــغ فــخــرهــا واعـ وأعـ
يمكنه  بما  الــنــواب،  مجلس  لعمل  الــســامــي  الملكي 
من حث السعي الدائم لتطوير المنظومة التشريعية 
تفعيل  على  والعمل  مخرجاتها،  وتعزيز  والــرقــابــيــة 
البرلماني  العمل  وتطوير  البرلمانية،  الدبلوماسية 
الــمــشــتــرك مـــع الــمــجــالــس الــتــشــريــعــيــة فـــي الــــدول 
تطلعا  العالمية،  واالتــحــادات  والصديقة،  الشقيقة 
إلبراز التقدم الوطني الشامل في المحافل اإلقليمية 

والدولية، بما يرسخ المكانة الرائدة لمملكة البحرين 
على مستوى المنطقة والعالم. 

مجلس  رئيس  الصالح  صالح  بــن  علي  أكــد  كما 
يتفضل  التي  السامية  الملكية  الخطب  أَنّ  الشورى 
بن عيسى  الملك حمد  الجالة  بها حضرة صاحب 
أدوار  افــتــتــاح  فــي  الــمــفــدى،  الــبــاد  عــاهــل  آل خليفة 
خارطة  ل  تشكَّ والــنــواب،  الــشــورى  لمجلسي  االنعقاد 
التشريعي  العمل  وتــرفــُد  التشريعية،  للسلطة  عمل 
ــا الســتــدامــة  ــاًقـ بــنــتــاجــات مــثــمــرة وقـــّيـــمـــة، وتــفــتــح آفـ
لمملكة  الديمقراطية  المسيرة  ونجاحات  منجزات 
تتضمنه  بما  واالعــتــزاز  الفخر  عن  معرًبا  البحرين، 
ورؤى  ملكية سامية،  توجيهات  من  السامية  الخطب 
في  راســخــة  وعزيمة  ثابًتا  نهًجا  تعكس  استشرافية 
مواصلة التقدم والنماء في ظل العهد الزاهر لجالة 

الملك المفدى.
وبّين رئيس مجلس الشورى أنَّ السلطة التشريعية 
تستنير بتوجيهات جالة الملك المفدى، وتحرص على 
أداء دورها الوطني، ومسؤوليتها التشريعية، ومواصلة 
وقانونية  تشريعية  نهضة  مــن  تحقق  مــا  على  الــبــنــاء 
رصينة على مدى الفصول التشريعية الماضية، مؤكًدا 
لجالة  السامية  الخطب  بترجمة مضامين  االهتمام 
الملك المفدى، وصوغها في إطار تشريعي رصين يعزز 
القوانين الوطنية، وينهض بمنجزات مملكة البحرين 

في المجاالت كافة.
الشورى  رئيس مجلس  تشّرف  بمناسبة  ذلك  جاء 
الرد على  المفدى تقرير لجنة  الملك  بتسليم جالة 
افتتاح  في  جالته  به  تفضل  الــذي  السامي  الخطاب 
الخامس،  التشريعي  الفصل  من  الــرابــع  االنعقاد  دور 
لرئيس  األول  الــنــائــب  فــخــرو  بــحــضــور جــمــال مــحــمــد 
الثاني  النائب  سلمان  علي  وجميلة  الــشــورى،  مجلس 
العصفور  أحمد  أسامة  والمستشار  المجلس،  لرئيس 

األمين العام للمجلس.
وأثنى رئيس مجلس الشورى على مسارات التعاون 
برئاسة  والحكومة  التشريعية  السلطة  بين  والتنسيق 
صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــر ســلــمــان بــن حــمــد آل 
أن  مــؤكــًدا  ــوزراء،  ــ الـ رئــيــس مجلس  العهد  ولــي  خليفة 
دعم ومساندة سمّوه عززا العمل المشترك القائم على 
رفــعــة وتقدم  والــمــثــابــرة مــن أجــل  التفاني واإلخـــاص 

مملكة البحرين.
وأشاد باستمرار اللقاءات واالجتماعات التنسيقية 
والتنفيذية،  التشريعية  السلطتين  بين  والــتــشــاوريــة 
المشروع  دعم  في  المهمة  الركائز  إحدى  تعتبر  والتي 
اإلصاحي لجالة الملك المفدى، مؤكًدا أنَّ التواصل 
اإليجابي بين أعضاء السلطة التشريعية والمسؤولين 
في مختلف الجهات الحكومية، وتبادل وجهات النظر 
والرؤى تجاه مختلف الموضوعات، ُيسهمان في تنفيذ 
العهد  ولــي  وسمو  الــمــفــدى،  العاهل  جالة  توجيهات 
المكتسبات  عــلــى  والــتــأكــيــد  الـــــــوزراء،  مــجــلــس  رئــيــس 
الوطنية، وتحويل التحديات إلى فرص داعمة للتنمية 

والتطور على مختلف الصعد.
الــذي  المهم  بــالــدور  الــشــورى  رئيس مجلس  ونـــّوه 
عام  فــي  انطاقها  منذ  التشريعية  السلطة  بــه  تــقــوم 
عــلــيــه مجلسا  يــؤكــد  الــــذي  الــكــبــيــر  والـــحـــرص  2002م، 
الشورى والنواب في التكامل والتعاون من أجل تحقيق 
أنَّ  إلــى  الفــًتــا  والمواطنين،  للوطن  العليا  المصلحة 
إشادة  محل  أصبحت  المتعددة  التشريعية  اإلنــجــازات 

وثناٍء في المحافل البرلمانية اإلقليمية والدولية.
كما أكد استمرار مجلس الشورى في أداء الواجب 
الــوطــنــي، وتــســخــيــر كــافــة الــجــهــود والـــخـــبـــرات للدفع 
مسارات  نحو  البحرين  لمملكة  التشريعية  بالمسيرة 
الحكيمة  القيادة  في ظل  والنجاح  اإلنجاز  من  أرحــب 

لجالة الملك المفدى.

رئي�ش���ا مجل�ش���ي الن����واب �ال�����شورى:  ال���ر�ؤى الملكي���ة ال�ش���امية ت�ش���كل
منهاج���ا متكام���ا �ت����رفد العم���ل ال�ت�ش����ريعي بنتاج���ات مثم���رة

أكدت السيدة فوزية بنت عبداهلل زينل رئيسة 
والتوجيهات  السامية  الـــرؤى  أن  الــنــواب  مجلس 
المباركة من لدن حضرة صاحب الجالة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة عاهل الباد المفدى، 
تشكل منهاج عمل وطني متكامل، ودافعًا مستمرًا 
ومـــتـــواصـــا لــتــحــقــيــق الـــمـــزيـــد مـــن الــمــكــتــســبــات 

للوطن والمواطنين.
وبــيــنــت رئــيــســة مــجــلــس الـــنـــواب أن الــكــلــمــات 

بداية  الــمــفــدى  الملك  جــالــة  بها  يتفضل  الــتــي 
كــبــيــر من  ــم  دعـ مــن  ــا تحمله  ومـ انــعــقــاد،  دور  كــل 
والعطاءات،  لإلنجازات  رافعة  تمثل  جالته  لدن 
ومــرتــقــى لــأهــداف والــتــطــلــعــات، وخــارطــة طريق 
مــتــقــدمــة وشــامــلــة، تــســيــر مــن خــالــهــا مــؤســســات 
الدولة كافة، نحو آفاق أرحب من العمل المثمر، 
التنموية  للمسيرة  المتنامي  التقدم  يخدم  بما 

الشاملة.

ال�وزراء ي�ش�در  العه�د رئي��س  �ل�ي 
الإع�ام ف�ي  مدي�ر  بتعيي�ن  ق�رارا 

آل  بن حمد  األمير سلمان  الملكي  السمو  صدر عن صاحب 
خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء القرار رقم )4( لسنة 2022 

بتعيين مدير في وزارة شؤون اإلعام، جاء فيه:
المادة األولى

مديرا  الهاجري  الجميري  راشــد  خالد  جاسم  السيد  ُيعين 
إلدارة التقنيات والبث في وزارة شؤون اإلعام.

المادة الثانية
به  وُيعمل  القرار،  على وزير شؤون اإلعــام تنفيذ أحكام هذا 

من تاريخ صدوره، وُينَشر في الجريدة الرسمية.

�ش�فير  ي�شت��قبل  الداخل��ية  �زي�ر 
الم�م�لك��ة المعي�ن ل�دى ال�ش�عودية

وزير  آل خليفة  عبداهلل  بن  راشــد  الشيخ  أول  الفريق  استقبل 
سفير  خليفة  آل  عبدالرحمن  بــن  علي  الشيخ  أمس,  الــداخــلــيــة، 
وذلك  الشقيقة،  السعودية  العربية  المملكة  البحرين لدى  مملكة 

بمناسبة تعيينه.
وقد رحب الوزير بالسفير، معربا له عن خالص التهنئة بالثقة 
مهامه  أداء  فــي  والــســداد  التوفيق  لــه  ومتمنيًا  السامية،  الملكية 
بما  إليه،  الموكلة  والمهام  بالمسؤوليات  والنهوض  الدبلوماسية 
الــبــحــريــن في  لــرعــايــا مملكة  الــخــدمــات  أفــضــل  تــقــديــم  يسهم فــي 
واألخوية  التاريخية  العاقات  وتطوير  السعودية  العربية  المملكة 

التي تجمع البلدين.
وتم خال اللقاء استعراض برامج التعاون األمني وفتح آفاق 
جديدة خال المرحلة المقبلة، وذلك في إطار العمل على تطوير 

عاقات التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين. 

م�شت�شار الملك ل��ش�وؤ�ن الإع�ام ي�شيد 
بتميز العاق�ات ال�ب�ح�ريني�ة ال�شعودية

استقبل السيد نبيل بن يعقوب الحمر مستشار جالة الملك 
السفير  الثاثاء،  أمس  القضيبية،  بقصر  بمكتبه  اإلعــام،  لشؤون 
تعيينه  بمناسبة  خليفة  آل  علي  بن  عبدالرحمن  بن  علي  الشيخ 
سفيرًا لمملكة البحرين لدى المملكة العربية السعودية الشقيقة.
ورحب المستشار الحمر بالسفير الشيخ علي بن عبدالرحمن 
آل خليفة، وهنأه على الثقة الملكية السامية بتعيينه في منصبه 
الجديد، متمنًيا له دوام التوفيق والنجاح لتعزيز وترسيخ العاقات 
التعاون  مــجــاالت  وتنمية  والــراســخــة  الوثيقة  التاريخية  األخــويــة 
تشهده  بما  مشيًدا  الشقيقين،  البلدين  بين  المشترك  والتنسيق 
العاقات البحرينية السعودية من تميز على كل المستويات بفضل 
بالخير  يعود  بما  الحكيمتين  للقيادتين  الكريمة  والرعاية  الدعم 

والنماء واالزدهار على المملكتين وشعبيهما الشقيقين.
آل خليفة سفير  عبدالرحمن  بن  علي  الشيخ  السفير  وأعــرب 
مملكة البحرين المعين لدى المملكة العربية السعودية الشقيقة، 
عن شكره وتقديره للمستشار نبيل الحمر، مؤكًدا مواصلة الجهود 

لتوطيد وتوثيق عاقات البلدين األخوية المتميزة.

} وزير الداخلية خال لقاء السفير المعين لدى السعودية.

} مستشار الملك لشؤون اإلعام خال اللقاء.
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موؤ�ش�شات مع  التعا�ن  اأهمية  توؤكد  مي  ال�شيخة 
التراث العالمي من اأجل حفظ المواقع بالمنطقة

استقبلت الشيخة مي بنت محمد آل خليفة رئيسة هيئة البحرين 
العربي للتراث  المركز اإلقليمي  إدارة  للثقافة واآلثار رئيسة مجلس 
التنفيذي  المدير  فرياند  فاليري  أمس  مكتبها صباح  في  العالمي 
ألف   - النزاع  مناطق  في  التراث  لحماية  الدولي  التحالف  لمنظمة 
والدكتور  اإلقليمي  المركز  مديرة  عبدالعزيز  هبة  الدكتورة  بحضور 
منير بوشناقي مستشار المركز، وذلك في إطار التعاون والتواصل من 
أجل دعم جهود الحفاظ على التراث الحضاري في البلدان العربية.

وأكدت الشيخة مي بنت محمد آل خليفة أهمية التعاون ما بين 
مختلف المؤسسات المعنية بالتراث العالمي من أجل حفظ وصون 
منظمة  بجهود  مشيدة  العربية،  المنطقة  بها  تزخر  التي  المواقع 
المستويات.  على مختلف  الجهود  هــذه  دعــم  في  التي ساهمت  ألــف 
وناقش االجتماع سبل العمل المشترك ما بين المؤسستين في دعم 
جهود الحفاظ على مدينة شبام اليمنية المسجلة على قائمة التراث 
ما  على  فرياند  السيد  إطــاع  تم  حيث  للخطر،  المعرض  العالمي 
اإلرث  تعزيز  أجــل  من  حاليًا  مشاريع  من  اإلقليمي  المركز  به  يقوم 

الثقافي للمدينة.
بــنــت محمد آل  فــالــيــري فــريــانــد دعـــوة للشيخة مــي  كــمــا وجـــه 
في  الــجــاري  الشهر  نهاية  بالمنظمة  خــاص  مؤتمر  لحضور  خليفة 
العاصمة الفرنسية باريس، بمشاركة العديد من الوزراء والمسؤولين 
الحكوميين. وشكر المدير التنفيذي للمنظمة جهود المركز اإلقليمي 
العربي للتراث العالمي في حماية التراث الثقافي العربي، معربًا عن 
من  المزيد  يحقق  بما  المؤسستين  بين  ما  التعاون  يتوسع  أن  أمله 

الدعم والمشاريع الخاصة بالتراث اإلنساني في المنطقة العربية.

} الشيخة مي خال اللقاء.

اإدان�����ة ح��ق��وق��ي��ة �ا���ش��ع��ة ل���اع���ت���داءات الإره���اب���ي���ة ع��ل��ى الإم�����ارات
المدنية والمن�ش�آت  المدنيين  ال�شتهداف  االإره�بية  الحوثية  القي�دات  بمح��شبة  مط�لب�ت 

اإلنسان  لحقوق  العربي  اإلتــحــاد  أعــرب   
عـــن إدانـــتـــه الــشــديــدة والــبــالــغــة لــاعــتــداءات 
اإلرهابية التي قامت بها المليشيات الحوثية 
على المنشآت المدنية واالقتصادية والحيوية 
تمثله  لما  المتحدة،  العربية  اإلمــارات  بدولة 
المتحدة  األمم  من مخالفة جسيمة لميثاق 
الــدولــي،  والسلم  األمـــن  لتعزيز  يــهــدف  الـــذي 
المدنيين  عــلــى  إرهــابــيــة  ــتـــداءات  اعـ ولــكــونــهــا 
جسيمة  انتهاكات  وتعتبر  المدنية  والمنشآت 
لــلــقــانــون الــدولــي لــحــقــوق اإلنــســان والــقــانــون 
الـــــدولـــــي اإلنــــســــانــــي، وهــــــو مــــا يــتــطــلــب مــن 
األمــن  مجلس  فــي  ممثا  الــدولــي  المجتمع 
اإلنــســان  لحقوق  الــدولــي  والمجلس  الــدولــي 
التابع لأمم المتحدة، اتخاذ أشد اإلجراءات 
البند  على  المبنية  الدولية  قراراتها  وتفعيل 
السابع من أجندة مجلس األمن الدولي والبند 
الـــرابـــع مــن أجــنــدة مــجــلــس حــقــوق االنــســان، 
السيما وان تلك االعتداء قد تسببت في قتل 
واصابة العديد من األبرياء المدنيين، إضافة 
اإلرهــابــيــة  الــحــوثــي  اســتــهــداف مليشيات  الــى 
ومنشآت  لمناطق  المجرمة  االعتداءات  بهذه 
مدنية وسكنية تضمن التشريعات الدولية لها 

تأمين الحماية والحصانة الدولية.
 وإذ يعبر االتحاد العربي لحقوق اإلنسان 
عن بالغ تعازيه ألسر الضحايا وصادق تمنياته 
لــلــمــصــابــيــن بــالــشــفــاء والــتــعــافــي الـــتـــام، فــإنــه 
القيادات  الدولي بمحاسبة  المجتمع  يطالب 

التي  الــجــرائــم  هــذه  على  اإلرهــابــيــة  الحوثية 
اإلنسانية  والمبادئ  القيم  جميع  مع  تتنافى 
الدولي مسئولية  المجتمع  السامية، محمًا 
جميع  ومــســاءلــة  للضحايا  الــعــدالــة  تحقيق 
التي  الجريمة  لهذه  والمنفذين  المسئولين 
تتماثل مع كافة جرائم الحرب التي تستوجب 
الدولية  األجهزة  قبل  من  الدولية  المساءلة 
الدولية  الجنائية  العدالة  بتحقيق  المعنية 
تفعيل  عــلــى  والــعــمــل  والــمــدنــيــيــن،  للضحايا 
ومساءلة  بتصنيف  المعنية  الدولية  اآلليات 
المحاكم  أمـــام  اإلرهــابــيــة  الحوثية  الــقــيــادات 

الجنائية الدولية.
ــا االتـــحـــاد الــعــربــي لــحــقــوق اإلنــســان  ودعــ
لدعم  الــدولــي  التعاضد  تعزيز  الــى  بيانه  في 
دولــــة اإلمـــــــارات الــعــربــيــة الــمــتــحــدة مـــن قبل 
كــافــة الــمــؤســســات الــمــدنــيــة والــمــنــظــمــات غير 
التخاذ  اإلنسان،  بحقوق  المعنية  الحكومية 
الــكــفــيــلــة بحماية  والــســبــل  كــافــة اإلجـــــــراءات 
منشآتها ومواطنيها والمقيمين على أراضيها 
ضــــد الــــمــــمــــارســــات اإلرهــــابــــيــــة لــلــمــلــيــشــيــات 
ــال اإلرهـــابـــيـــة  ــمـ ــاألعـ الـــحـــوثـــيـــة، والـــتـــنـــديـــد بـ
وخــارج  داخــل  المليشيات  هــذه  بها  تقوم  التي 
األراضـــــــي الــيــمــنــيــة، والــمــطــالــبــة بــمــحــاســبــة 
ــادات هـــذه الــجــمــاعــة اإلرهـــابـــيـــة عـــن كــافــة  ــيـ قـ
جرائم الحرب والجرائم ضد الاإنسانية التي 
للمحاكمات  تقديمهم  وضمان  بها،  يقومون 
الـــدولـــيـــة الـــعـــادلـــة أمــــام الــمــحــاكــم الــجــنــائــيــة 

استهدفت  الــتــي  جرائمهم  عــن  لمحاسبتهم 
الــدول  من  وبالعديد  اليمن  داخــل  المدنيين 
المجاورة، وهي الجرائم التي تقع المسؤولية 
عنها على المجتمع الدولي لتحقيق العدالة 
أهمية  على  مــشــدديــن  وانــصــافــهــم،  للضحايا 
ــة تــلــك الــجــمــاعــة اإلرهــابــيــة  الــعــمــل عــلــى ادانــ
الدولية، وضمانة تصنيفها  المحافل  بجميع 
هذا  وفــق  معها  والــتــعــاطــي  إرهــابــيــة  كجماعة 

التصنيف.
الــحــقــوقــيــة  الــمــنــظــمــات  مـــن  ــدد  عــ وأدان 
العبثية،  الــمــغــامــرة  وأقـــواهـــا  الــعــبــارات  بــأشــد 
الذي أقدمت  واالعتداء اإلرهابي واالجرامي، 
عــلــيــه الــمــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة الــمــدعــومــة من 
بيان موحد عن  في  المنظمات  وعبرت  إيــران 
ادانتها لهذا العمل االجرامي الذي استهدف 
ــة االمـــــارات  ــ الــمــواطــنــيــن والــمــنــشــآت فـــي دولـ
العربية المتحدة والذي ال يدع مجاال للسام 

مع مليشيات الحوثي االرهابية. 
ــي يمثل  ــرامـ الــعــمــل اإلجـ ــذا  وقـــالـــت إن هـ
الدور المسنود للمليشيات  تطورا خطيرا في 
جــاء  حــيــث  المنطقة،  صعيد  عــلــى  الــحــوثــيــة 
بعد ساعات فقط على إصــدار مجلس األمن 
ــرارا بــجــمــيــع أعــضــائــه يــطــالــب من  ــ الـــدولـــي قـ
السفينة  عـــن  ــراج  ــاإلفــ بــ الــمــلــيــشــيــات  خـــالـــه 
في  المليشيات  احتجزتها  الــتــي  اإلمــاراتــيــة، 
حرية  بذلك  مهددة  الدولي،  الماحي  الممر 

الماحة والمصالح الدولية.

�زير الخارجية يوؤكد حر�س المملكة 
نيوزيلند مع  عاقاتها  تعزيز  على 

استقبل الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، 
بمقر الوزارة أمس، بارني رايلي، سفير نيوزيلند المعين لدى مملكة 

البحرين المقيم في الرياض. 
ــر الــخــارجــيــة بالسيد بــارنــي رايــلــي،  وخـــال الــلــقــاء، رحـــب وزيـ
معرًبا عن اعتزازه بعاقات الصداقة المتميزة التي تجمع مملكة 
البحرين  مملكة  حـــرص  مــؤكــًدا  الــصــديــقــة،  بنيوزيلند  الــبــحــريــن 
المنفعة  بما يحقق  أرحــب،  آفــاق  بها نحو  واالرتقاء  تنميتها  على 
والمصلحة المشتركة بين البلدين والشعبين على األصعدة كافة. 
مـــن جــانــبــه، أعــــرب الــســيــد بـــارنـــي رايـــلـــي عـــن ارتــيــاحــه للمستوى 
البلدين الصديقين،  الثنائية بين  العاقات  التي تشهده  المتقدم 
مؤكًدا رغبة نيوزيلند وحرصها على تعزيز روابط الصداقة وتكثيف 
من  البلدين  بين  يجمع  ما  ظل  في  كافة،  المجاالت  في  التعاون 
مصالح مشتركة، متمنًيا لمملكة البحرين دوام التقدم واالزدهار. 
ذات  والقضايا  الموضوعات  من  عــدد  بحث  اللقاء،  خــال  تم  كما 

االهتمام المشترك.
حضر اللقاء الدكتور الشيخ عبداهلل بن أحمد آل خليفة وكيل 
وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير الشيخ عبداهلل بن علي 

آل خليفة رئيس قطاع شؤون األمريكيتين بوزارة الخارجية.

} وزير الخارجية يلتقي سفير نيوزيلند المعين.

 نظمت الهيئة الوطنية لتنظيم 
الـــصـــحـــيـــة أول  والــــخــــدمــــات  الـــمـــهـــن 
مزاولة  لترخيص  نوعه  مــن  امتحان 
الــــطــــب الــــبــــديــــل والـــتـــكـــمـــيـــلـــي، مــع 
االلتزام بالتباعد االجتماعي وجميع 
الــضــوابــط االحـــتـــرازيـــة الـــصـــادرة من 
الـــفـــريـــق الـــوطـــنـــي الــطــبــي لــلــتــصــدي 

لفيروس كورونا.
ــــس  ــيــ ــ ــرئــ ــ صــــــــرحــــــــت بــــــــذلــــــــك الــ
ــتـــورة مــريــم  الــتــنــفــيــذي لــلــهــيــئــة الـــدكـ
عذبي الجاهمة، موضحة أّن مملكة 
تــرخــص  ــة  ــ أول دولـ تــعــتــبــر  الــبــحــريــن 
لهذا التخصص في منطقة الخليج، 
ــع اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــهــيــئــة  تـــمـــاشـــيـــا مــ
ورؤيتها بتقديم خدمات صحية آمنة 

وذات جودة عالية.
الهيئة  أّن  الجاهمة  د.  وأشــارت 
والخدمات  المهن  لتنظيم  الوطنية 
الــصــحــيــة تــســهــم فــي تــطــويــر قــوانــيــن 
الطب البديل والتكميلي في المملكة 
تــمــاشــيــًا مـــع رؤيــــة مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
فـــي تــنــظــيــم كـــل الــقــطــاعــات، وكــذلــك 

لاهتمام بالسياحة العاجية.
ــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي  ــرئــ ــت الــ ــ ــوهـ ــ ونـ
ــرار الــمــجــلــس  ــ ــدور قـ ــــه: »مـــنـــذ صـــ ــأّن بــ
لــســنــة   )33( رقـــــم  لــلــصــحــة  ــى  ــلــ األعــ
تــنــظــيــم مــزاولــة  بــشــأن الئــحــة   2016
والتكميلي  الــبــديــل  الــطــب  مــجــاالت 
واالشـــــتـــــراطـــــات الـــفـــنـــيـــة والــمــهــنــيــة 
لـــتـــرخـــيـــص الـــمـــؤســـســـات الـــخـــاصـــة، 
قامت الهيئة بالعديد من اإلجراءات 
ــاع، ويــأتــي  ــقـــطـ الــتــنــظــيــمــيــة لـــهـــذا الـ
عــقــد هـــذا االمــتــحــان كــخــطــوة مهمة 

قطاع  تنظيم  مــســيــرة  فــي  وضـــروريـــة 
مملكة  في  والتكميلي  البديل  الطب 
البحرين«. من جانبها صرحت رئيسة 
ــل والــتــكــمــيــلــي  ــديـ ــبـ لــجــنــة الـــطـــب الـ
السبيعي  نعمت  المستشارة  بالهيئة 
امتحان  أول  الهيئة شهدت عقد  بأّن 
لــتــرخــيــص صـــيـــادلـــة الـــطـــب الــبــديــل 
والــتــكــمــيــلــي فــــي مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
وذلـــــــك فــــي مـــقـــر الـــهـــيـــئـــة الــوطــنــيــة 
الصحية  والخدمات  المهن  لتنظيم 
وقسم  البديل  الطب  لجنة  بــإشــراف 
بالهيئة  الصحية  الــمــهــن  تــراخــيــص 
تــمــاشــيــًا مــع قــانــون الــصــيــدلــة الــذي 
يــشــتــرط االمــتــحــان كــشــرط أســاســي 
لــلــحــصــول عــلــى تــرخــيــص مــمــارســة 
أربعة  االمتحان  حضر  وقــد  المهنة. 
صـــيـــادلـــة مــتــخــصــصــيــن فــــي الــطــب 

البديل الهندي )االروفيدا(. 

يعقد في منطقة الخليج العربي للمرة االأولى

البديل الطب  �شيادلة  لترخي�س  ام��تح��ان  اأ�ل  ت�نظ��م  »ن�ه�را« 

} جانب من أعمال اختبارات ترخيص صيادلة الطب البديل.

من  م�شاهمة  دي��ن��ار  األ��ف   160

الأ�قاف ال�شنية للم�شاريع الخيرية
الواقفين،  لشروط  تنفيذا 
ــيــــا لــــــــــدور الــــمــــصــــارف  ــعــ ــفــ وتــ
الوقفية في دعم العمل الخيري 
واالجتماعي بمملكة البحرين، 
السنية  األوقــاف  إدارة  ساهمت 
بحوالي  تقدر  بمشاريع خيرية 
خال  بحريني  ديــنــار   160000

الثلث األخير من عام 2021.
وأكــــد الــشــيــخ د. راشــــد بن 
مــحــمــد بـــن فــطــيــس الــهــاجــري 
رئيس مجلس األوقاف السنية 
الــســنــيــة  األوقـــــــاف  أن مــجــلــس 
الخيري  العمل  مصارف  يولي 
عــنــايــة كــبــيــرة لــكــونــهــا الــغــايــة 
الــســامــيــة مــن الــعــمــل الــوقــفــي، 

الكبير في  أثرها  حيث يشمل كافة مناحي الحياة االجتماعية، مؤكدا 
اقتصاديا  ورافدا  الخيرية،  المشاريع  العمل االجتماعي بمختلف  دعم 

للباد من خال المشاريع االستثمارية الوقفية.
وأوضــــح د. الــهــاجــري أن هـــذه الــمــشــاريــع تــم تــنــفــيــذهــا بــواقــع 11 
والتعليمية  والــطــارئــة  والموسمية  الشهرية  بين  مــا  خيريا  مــشــروعــا 
مستفيد،   2000 مــن  أكثر  منها  استفاد  والـــذي  المجتمعية،  والــشــراكــة 
بند  لدعم  متجددة  مــوارد  إيجاد  إلى  دائما  يسعى  المجلس  أن  مؤكدا 
من  الوقفي،  العمل  في  رئيسيا  شريانا  تمثل  التي  الوقفية  المصارف 
خال تجديد وزيادة المشاريع االستثمارية العقارية المخصصة للعمل 

الخيري، لمواكبة النمو العقاري بمملكة البحرين.
وثمن د. الهاجري دور الواقفين الذين بذلوا من أموالهم إلحيائهم 
بالمغفرة  لــهــم  داعــيــا  والــمــجــتــمــع،  المستحقين  ودعــــم  الـــوقـــف،  ســنــة 
والــمــثــوبــة واألجـــر مــن اهلل عــز وجـــل، كما شكر اإلدارة وقــســم األعــمــال 

الخيرية على جهودهم الكبيرة في تنفيذ المشاريع الخيرية.

} د. راشد الهاجري.
ت�����ق�����ل�����ي��������س م�����������دة ال�����ح��������ج��������ر 

اأي����ام  7 اإل�����ى  ب��ال��ك��وي��ت  ال��م��ن��زل��ي 
نوهت سفارة مملكة البحرين لدى دولة الكويت للراغبين 
من المواطنين الكرام في زيارة دولة الكويت الشقيقة إلى أنه 
الدخول  بإجراءات  يتعلق  فيما  الدورية  المراجعة  إطار  في 
لدولة الكويت فقد قررت حكومة دولة الكويت تقليص مدة 
الحجر المنزلي عند الدخول عبر المنافذ الجوية والبرية 
الحجر  إنهاء  إمكانية  مع  أيــام  سبعة  لتصبح  للمحصنين، 
قبل ذلك بعد إجراء مسحة )PCR( وظهور النتيجة السلبية 
يناير  تــاريــخ 18  ابـــتـــداًء مــن  الــكــويــت  دولـــة  داخـــل  للفحص 
الــذي  أيــام  2022م، عــوًضــا عــن الحجر اإللــزامــي مــدة ثاثة 
الصحية  باإلجراءات  التقيد  كان مطبًقا سابًقا، مع ضرورة 
السابق  البيان  فــي  ــواردة  الـ العاقة  ذات  المتبعة  والــشــروط 

للسفارة.

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16007/pdf/1-Supplime/16007.pdf?fixed8901
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1282032
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1282005
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 ΩÉ«≤dG áÑ¨e øe É«côJ ≈dEG  áé¡∏dG ójó°T GôjòëJ
 ÖeGôJ Oógh .OhóëdG  êQÉN …ôμ°ùY πªY …CÉH
 OÉ°üàbG ô«eóàH OhóëdG ÉgRhÉéJ ∫ÉM »a Iô≤fCG
 :¬Jójô¨J »a ÖeGôJ ∫Ébh .ÉeÉªJ ¬°ùªWh É«côJ
 â∏©a  GPEG  :Qô`̀cCG  §≤a  ,πÑb  øe  Iƒ≤H  äó`̀cCG  Éªc{
 »àdG  áª«¶©dG  »àªμëH ,√ôÑàYCG  A»°T …CG  É«côJ

 ô`̀eOCG  ±ƒ°ùa  ,Ohó`̀ë`̀dG  GRhÉ`̀é`̀à`̀e  ,É¡d  π«ãe  ’
 Gòg â∏©a) ÓeÉ°T Gô«eóJ πeÉμdÉH É«côJ OÉ°üàbG
 ÖeGôJ í°Vƒj ºdh .zGhQòëj ¿CG º¡«∏Y .(πÑb øe
 ¢ùeCG øμdh ,OhóëdG É«côJ RhÉéàH Oƒ°ü≤ªdG Ée
 É¡JGƒb øe AõL Öë°S ÉμjôeCG ¿ÓYEG ó¡°T ø«æKE’G
 Ωƒég ø°ûH Iô≤fCG äó¡©J Éª«a ,ÉjQƒ°S ∫Éª°T »a

.ÉÑjôb ≥WÉæªdG ∂∏J »a OGôcC’G ≈∏Y

 QGôb  øY  ÖeGôJ  »μjôeC’G  ¢ù«FôdG  ™`̀aGOh
 ∫Éª°T  ø`̀e  á`̀«`̀μ`̀jô`̀eC’G  äGƒ`̀≤`̀ dG  Öë°S  ¬````̀JQGOEG
 ájOôμdG  äGƒ≤dG  ºYO  á∏°UGƒe  ¿EG  ∫Ébh  ,ÉjQƒ°S
 á≤£æªdG  »a  IóëàªdG  äÉ`̀j’ƒ`̀dG  ™e  áØdÉëàªdG

.ájÉ¨∏d áØ∏μe

(14¢U π«°UÉØàdG)

…ƒb AGOCGh »HÉéjEG ƒªf ..»æWƒdG OÉ``°üàb’G
á``«dÉªdG  äÉYhô``°ûªdGh  ¥OÉ``æØdG  ´É``£≤d  ô``«Ñc  ΩÉ¡``°SEGh  ..ƒ``ªædG  áÑ``°ùf  ٪3^4

IQhÉéªdG iô``≤dGh QÉ``HQÉH äÉ``LÉ«àMG á``«Ñ∏J ≈``dEG ¬``Lƒj AGQRƒ``dG ¢``ù«FQ

Ö``eGôJh ..É`jQƒ``°S  ∫É`ª``°T  ø```e  É``¡JGƒb Öë``°ùJ Éμ``jôeCG
Ohó``ëdG  äRhÉ``éJ  GPEG  É``«côJ  OÉ``°ü`àbG  ô```«eó`à`H  Oó```¡`j

 ÜÉë``°UCG  ô``ªJDƒe  ≈``Yôj  ∂``∏ªdG
Üô``©dG  øjôªãà``°ùªdGh ∫É``ªYC’G

 πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  ≈Yôj
 ¬JQhO  »a  Üô©dG  øjôªãà°ùªdGh  ∫ÉªYC’G  ÜÉë°UCG  ôªJDƒe  ióØªdG  OÓÑdG
 QÉμàH’Gh IOÉjôdG :á©HGôdG á«YÉæ°üdG IQƒãdG »a QÉªãà°S’G{ QÉ©°T âëJ18``dG
 ∫ÉªYC’G OGhôd »ªdÉ©dG ióàæªdG øe áãdÉãdG IQhódGh ,z»ªbôdG OÉ°üàb’G »a
 ∫ÉªYC’G  ÜÉë°UCG  ôªJDƒe  ΩÉ≤jh  .2019  ôÑªaƒf  13h  11  ø«H  QÉªãà°S’Gh
 øjôëÑdG  áYÉæ°Uh  IQÉéJ  áaôZ  øe  º`̀YOh  º«¶æàH  Üô©dG  øjôªãà°ùªdGh
 á°ù°SDƒªdGh  á«Hô©dG  ∫hó`̀dG  á©eÉLh  á«Hô©dG  ±ô¨dG  OÉëJG  ™e  ¿hÉ©àdÉH
 IóëàªdG  º`̀eC’G  áª¶æeh  äGQOÉ°üdG  ¿ÉªàFGh  QÉªãà°S’G  ¿Éª°†d  á«Hô©dG
 ∫hC’G ôªJDƒªdG Ö£≤à°ùj ¿CG  ™bƒàªdG øeh .øjôëÑdG »a á«YÉæ°üdG á«ªæà∏d
 øe áÑîf º¡æ«H ºdÉ©dG AÉëfCG ≈à°T øe ∑QÉ°ûe 1500 á≤£æªdG »a ¬Yƒf øe

.∫ÉªYC’G OGhQh á«ª«¶æàdG äÉ¡édGh »°SÉ«°ùdG QGô≤dG ´Éæ°üc ,AGôÑîdG

(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

.∂∏ªdG ádÓL |

.ó¡©dG »dh ƒª°S Qƒ°†ëH AGQRƒdG ¢ù∏ée á°ù∏L ¬°SDhôJ ∫ÓN AGQRƒdG ¢ù«FQ ƒª°S |

 ∫ÉÑ≤à°SG  Aó``H  AGQRƒ````dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG  Öàμe  ø`̀∏`̀YCG
 »a º¡°ùj ÉªH ,zIôμa{ á≤HÉ°ùe øe á«fÉãdG  áî°ùædG »a ácQÉ°ûª∏d  äÉMôà≤ªdG
 á«eƒμëdG  áeóîdG  »a  õq«ªàdG  ºYód  QÉμàH’Gh  ´GóHE’G  áaÉ≤K  õjõ©J  á∏°UGƒe
 »eƒμëdG  πª©dG  äÉLôîe ≈∏Y ÉHÉéjEG  ¢ùμ©æjh ΩÉ©dG  ´É£≤dG  »ØXƒe iód

.¬d É°SÉ°SCG øWGƒªdG QÉÑàYG ≈∏Y ºFÉ≤dG
 ¿ƒ∏ª©j  øªe  ,≈°übCG  óëc  OGôaCG  4  øe  äÉYƒªéªdG  hCG  OGôaCÓd  øμªjh

 ácQÉ°ûª∏d  Ωó≤àdG  ,á«eƒμëdG  äÉcô°ûdG  ió``̀MEG  hCG  »eƒμëdG  ´É£≤dG  »`̀a
 ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  Öàμªd  »fhôàμdE’G  ™bƒªdG  ôÑY  äÉMôà≤ªdÉH
 óYƒe  ô`̀NBG  ¿CG  É kª∏Y  ,http://www.fdpm.gov.bh  :AGQRƒ```̀dG
 á∏Môe  Égó©H  CGóÑàd  ,πÑ≤ªdG  ôÑªaƒf  øe  ¢SOÉ°ùdG  ƒg  äÉMôà≤ªdG  ∫ÉÑ≤à°S’

.¢UÉ°üàN’Gh ¿CÉ°ûdG …hP øe º««≤àdG áæéd πÑb øe äÉMôà≤ªdG á©LGôe

(3¢U π«°UÉØàdG)

 AGQRƒ```dG  ¢``ù`∏`ée ¢``ù`«`Fô`d  ∫hC’G Ö```FÉ`æ`dG  Ö```à`μ`e
zIô``μa{ á`≤HÉ``°ùe »``a ácQÉ``°ûª∏d äÉ``Môà≤ªdG πÑ≤à``°ùj
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محميد احملميد

ــة الـــحـــوثـــيـــة ضــد  ــ ــيـ ــ ــابـ ــ الـــعـــمـــلـــيـــة اإلرهـ
اعتداء على بالدنا  الشقيقة، هي  اإلمــارات 
سافر،  وَتعٍد  خطير  تجاوز  هي  واستقرارنا، 
إزاء  مسؤوليته  الــدولــي  المجتمع  يتحمل 
الــصــمــت الــمــريــب والــمــوقــف الــغــريــب، على 
ــواصـــل الــهــجــمــات اإلرهـــابـــيـــة  ــرغـــم مـــن تـ الـ
وفي  الشقيقة،  السعودية  على  المستمرة 
ــاب الحوثي ومن  ظــل تـــراٍخ دولــي مــع اإلرهـ

يقف وراءه.
والشعبي  الرسمي  البحريني،  التفاعل 
ــأن االنــفــجــار قــد وقـــع في  مــع اإلمـــــارات، وكـ
الــمــنــامــة قــبــل أن يــقــع فــي أبــوظــبــي، يؤكد 
العالقات العميقة بين البحرين واإلمارات، 
السعودية  تتعرض  حينما  األمــر  ذات  وهــو 

العتداء إرهابي حوثي. 
ــي مــحــمــد  ــ ــاراتــ ــ ــــي اإلمــ ــــالمـ ســـألـــت اإلعـ
الحمادي الموجود معنا في الرياض حاليا، 
ــاع فـــي أبــوظــبــي بــعــد االعـــتـــداء  ــ عـــن األوضــ
اإلرهابي؟ فقال لي: إنه على الرغم من أن 
هناك،  منزلي  من  قريب  الغاشم  االعــتــداء 
وقد وقع في المطار الجديد، فإن األوضاع 
في اإلمارات آمنة ومستقرة، والحياة تسير 
مرفق،  أي  إغـــالق  يتم  ولــم  طبيعي،  بشكل 
ولم تتخذ أي إجراءات استثنائية تؤثر على 

حياة الناس.
كما أن العملية اإلرهابية لقيت استنكارا 
واسعا من المجتمع الدولي، وتضامنا عربيا 
مشرفا  وبحرينيا  ســعــوديــا  ومــوقــفــا  كــبــيــرا، 
قام  الــعــربــي  التحالف  أن  ــم  واألهـ وعــاجــال، 
ومتماسكة،  قوية  واإلمـــارات  السريع،  بالرد 
الرد  وجــاء  يبات«،  ما  »ثارنا  يــردد  والجميع 

في معاقل الحوثيين وسيستمر.
أمــن اإلمــــارات مــن أمــن الــبــحــريــن، وما 
وقع في أبوظبي من الحوثيين اإلرهابيين 
قــــد يـــحـــصـــل مــــع أي دولـــــــة خــلــيــجــيــة فــي 
تلك  أن  المؤسف  ولكن  العربي،  التحالف 

باستضافة  قــد ســارعــت  الــفــضــائــيــة  الــقــنــاة 
المسؤول الحوثي الذي أعلن تبني العملية 
الدعم  توفر  مريبة،  خطوة  فــي  اإلرهــابــيــة، 

اإلعالمي لإلرهاب الحوثي..!
كذلك،  البحرين  فــي  هنا  كثيرا  يهمنا 
وأن  بــخــيــر،  أمــنــنــا  وأن  الـــنـــاس،  يطمئن  أن 
عملية  أي  وردع  ــد  صـ عــلــى  قــــــادرة  قـــواتـــنـــا 
معلومات  أي  من  نحذر  أن  ويجب  إرهابية، 
ــر والـــخـــوف  ــذعـ ــد تــســعــى لــبــث الـ ــبــــار قـ وأخــ
لـــدى الـــنـــاس، ويــجــب أن نــكــون واعــيــن ألي 
تسريبات أو إشاعات تحاول أن تنشر القلق 
وعدم االستقرار، فثقتنا كبيرة في أجهزتنا 
األمنية والعسكرية، وفي التحالف العربي.

أبوظبي، وما يحصل في  ما حصل في 
الــســعــوديــة، يــســتــوجــب عــلــيــنــا الــمــزيــد من 
التالحم والتعاضد والتضامن، فأمن دولنا 
وشعوبنا مستهدف على الدوام، وكلما مني 
يتم  بالخسائر،  يدعمهم  ومــن  الــحــوثــيــون 
نقل األعمال اإلرهابية إلى بالدنا، وتنشط 
في مختلف  وعمالئهم،  الحوثيين  طوابير 
على  التأثير  أجل  من  والمواقع،  المنصات 

معنويات الشعوب.
مـــا حــصــل فـــي أبــوظــبــي، يــســتــلــزم على 
بـــواجـــبـــاتـــه  يـــقـــوم  أن  ــي  ــ ــدولـ ــ الـ الــمــجــتــمــع 
ومــســؤولــيــاتــه، وأن يــتــجــاوز مــرحــلــة إصـــدار 
البيانات وإطالق اإلدانات، وينبغي أن يكون 
هناك قرار حاسم وحازم ورادع لإلرهابيين، 
ــد تــــجــــاوز الـــحـــوثـــيـــون كــــل الـــخـــطـــوط  ــقـ فـ
الحمراء، منذ زمن، وما الصمت الدولي إال 
أحد أسباب تمادي الحوثي في إرهابه على 

بالدنا وضد شعوبنا.
والــــســــعــــوديــــة  اإلمـــــــــــــــارات  اهلل  حــــفــــظ 
وبـــالدنـــا، وكـــل دول الــتــحــالــف الــعــربــي، من 
ونؤكد ثقتنا  الحوثيين ومن معهم،  إرهــاب 
المطلقة بقياداتنا وقواتنا في حفظ البالد 

والعباد من شر كل إرهابي وحاقد وماكر.

malmahmeed7@gmail.com

�أمننا بخير.. و»ثاأرنا ما يبات«

بــحــثــت رئـــيـــســـة لــجــنــة شــــــؤون الـــمـــرأة 
ــيـــس  ــرئـ والــــطــــفــــل بـــمـــجـــلـــس الـــــــشـــــــورى، الـ
التخصصي  الكندي  لمستشفى  التنفيذي 
مع  التعاون  افــاق  تعزيز  الـــدالل  ابتسام  د. 
رئيس جامعة الخليج العربي الدكتور خالد 
بـــن عــبــدالــرحــمــن الــعــوهــلــي، وذلــــك خــالل 
الطبية  والمهارات  المحاكاة  لمركز  زيارتها 
نائب  ولقائها  الطبي،  والعلوم  الطب  بكلية 
رئـــيـــس جــامــعــة الــخــلــيــج الــعــربــي لــلــشــئــون 
األكـــاديـــمـــيـــة والـــبـــحـــث الــعــلــمــي واالبـــتـــكـــار 
ــاذ الــدكــتــور وهــيــب الــنــاصــر، ومــديــر  ــتـ األسـ
بجامعة  الطبية  والمهارات  المحاكاة  مركز 
الــخــلــيــج الــعــربــي االســـتـــاذ الــدكــتــور تيسير 

جراده.
وخالل اللقاء، أكد الدكتور العوهلي أن 
مركز  إنشاء  قــررت  العربي  الخليج  جامعة 
الــمــحــاكــاة لــرفــد مــنــهــجــهــا الــطــبــي الــقــائــم 
بتطبيقات  الــطــبــيــة  الــمــعــضــالت  حــل  عــلــى 
اخــتــبــار نجاح  مــن  الــطــلــبــة  ســريــريــة تمكن 
إليها  توصلوا  التي  الطبية  السيناريوهات 
خالل  مــن  المعقدة  الــحــاالت  مــع  للتعامل 
الجامعة  أن  موضحًا  السريرية،  المحاكاة 
والبرامج  التقنيات  بأحدث  المركز  جهزت 
ــبـــنـــاء واقــــع  الــــتــــي تـــصـــل فــــي إمـــكـــانـــاتـــهـــا لـ
الطبية  التكنلوجيا  وفــق  متقدم  افتراضي 

الحديثة.
وعــبــرت الــدكــتــورة ابــتــســام الـــدالل على 
والمهارات  المحاكاة  لمركز  زيارتها  هامش 
العلمي  بالمستوى  اعــجــابــهــا  عــن  الطبية 
ــارات  ــهـ ــمـ ــي فـــي مـــركـــز الـــمـــحـــاكـــاة والـ ــراقــ الــ

الطبية، وأبدت اعجابها بتجهيزات المركز، 
وبالطاقم التدريسي فيه، وأجهزة المحاكاة، 
وطريقة التدريب، ورحبت باستعداد اللجنة 
الطبية بمجلس الشورى بجعل هذا المركز 
ــب الــرســمــيــة  ــدريــ ــتــ هــــو احـــــــدى وســــائــــل الــ
ــذلــــك لــمــســتــشــفــى الــكــنــدي  ــبــــاء، وكــ لــــأطــ
كما  التنفيذية.  رئــاســتــه  هــي  تتولى  الـــذي 
أثــنــت عــلــى الــجــهــد الــمــتــمــيــز الــــذي يبذله 
والمهارات  المحاكاة  مركز  على  القائمون 
دورات  تــنــظــيــم  عــلــى  الــطــبــيــة، وحـــرصـــهـــم 
بالتعاون  مستمر  بشكل  لأطباء  تأهيلية 
مملكة  فــي  الــطــبــيــة  الــجــهــات  مــع مختلف 

البحرين وخارجها.
ومــــن جـــانـــبـــه، رحــــب رئـــيـــس الــجــامــعــة 
البحريني،  الــشــورى  مجلس  مــع  بالتعاون 

بما  الخليجية،  الشورية  المجالس  وكافة 
يــخــدم تــقــديــم أنــمــاط الــتــدريــب اإلبــداعــيــة 
ومبتكر  مبدع  طبي  جيل  لخلق  بالجامعة 
الحديثة  التقنية  األدوات  ومطور يستخدم 
مثل انترنيت األشياء، ويستفيد من الثورة 
الصناعية  وتكنولوجيا المعلومات وحوسبة 

الجيل القادم.
من جانبه، قال األستاذ الدكتور وهيب 
الــنــاصــر أن الــجــامــعــة حــرصــت عــلــى تــزويــد 
مــركــز الــمــحــاكــاة بــكــل األجـــهـــزة والــوســائــل 
تخدم  الــتــي  اإللكترونية،  والــدمــى  الطبية 
أهــــداف الــتــدريــب الــعــمــلــي بــأحــدث الــطــرق 
المركز  هــذا  أن  موضحا  العالمية،  الطبية 
ــع تــحــقــيــق الــهــدف  الــتــدريــبــي ســيــتــوســع مـ
مدينة  مشروع  إنشاء  وهو  واألسمى  األكبر 

الملك الطبية المصممة بمقاييس عالمية 
عالية لتكون المدينة منارة تعليمية رائدة، 
ومــعــلــمــًا صــحــّيــًا مــتــطــورًا يــقــدم الــخــدمــات 
الـــعـــالجـــيـــة لـــمـــواطـــنـــي مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
وأشــقــائــهــم بــــدول مــجــلــس الـــتـــعـــاون لـــدول 

الخليج العربية.
من جهته، أوضح مدير مركز المحاكاة 
والـــــمـــــهـــــارات الـــطـــبـــيـــة بـــجـــامـــعـــة الــخــلــيــج 
تيسير جــراده طبيعة عمل  الدكتور  العربي 
األقسام الطبية المختلفة بمركز المحاكاة 
والمهارات الطبية الذي تبلغ مساحته نحو 
غرف  ستة  على  وتحتوي  مربعًا  مترًا   450
األمـــراض  فــي  فــحــص ســريــري متخصصة 
الــبــاطــنــيــة، والــنــســاء والــــــوالدة، واألطـــفـــال، 
والجراحة وكذلك غرفة االنعاش والعمليات، 
وغرفتا تدريب يدوي على أنواع عديدة من 
الــى جانب  والــجــراحــيــة،  الطبية  الــمــهــارات 
قــاعــتــي مــراجــعــة ومـــشـــاهـــدة الـــتـــدريـــب عن 
طريق الدائرة التلفزيونية، وغرفتا مراقبة 
تلفزيونية لباقي الغرف ومتابعة المحاكاة. 
عاتقها  عــلــى  أخــــذت  الــجــامــعــة  »إن  ــال:  ــ وقـ
التعليم الطبي بعناية فائقة طوال  تطوير 
الــســنــوات الــمــاضــيــة، وان مــركــز الــمــحــاكــاة 
اجتهد كثيرًا حتى نال االعتمادية في وقت 
قياسي بعد اجتياز مرحلة طويلة لتغطية 
كل الجوانب التي يتطلبها االعتماد كجودة 
وحداثة المناهج الدراسية وتقدم المعدات 
الــطــبــيــة االلــكــتــرونــيــة واالبـــتـــكـــار فـــي طــرق 
الــتــدريــس الــطــبــي وكــفــايــة عـــدد الــمــدربــيــن 

المهرة«.

ف��ي ال���م���ت���ط���ورة  ال��ط��ب��ي��ة  ب���الإم���ك���ان���ي���ات  ت�����ش��ي��د  ال�������دلل  اب���ت�������ش���ام  د. 
م����رك����ز ال���م���ح���اك���اة وال�����م�����ه�����ارات ال���ط���ب���ي���ة ب���ج���ام���ع���ة ال���خ���ل���ي���ج ال���ع���رب���ي

} د. ابت�سام الدالل خالل زيارتها لمركز المحاكاة والمهارات الطبية.

نظمت جامعة البحرين للتكنولوجيا UTB برنامجًا مكثفًا لتهيئة الطلبة 
لــلــعــام األكــاديــمــي  الــثــانــي  ــي  ــدراسـ الـ الــيــوم االول للفصل  انــطــالق  الــجــدد مــع 
2021/2020 وذلك من خالل برنامج تعريفي لتهيئة الطلبة قامت على إعداده 
ومــركــز  الــجــامــعــة  فــي  المختلفة  الــكــلــيــات  مــع  بــالــتــعــاون  الطلبة  ــؤون  عــمــادة شـ
ــات الــعــامــة، حــيــث اشــتــمــل الــبــرنــامــج عــلــى مــجــمــوعــة مــن الــمــحــاضــرات  ــدراسـ الـ
ــاتــــذة بــمــا يــتــمــاشــى مع  الــحــضــوريــة بــتــواجــد الــطــلــبــة وعـــمـــداء الــكــلــيــات واالســ
وذلك   ،19 كوفيد  لمكافحة  الوطني  الفريق  وتوجيهات  الصحية  البروتوكوالت 
قاعة  فــي   2021 يناير   16 الــمــوافــق  األحــد  يــوم  مــن صباح  التاسعة  الساعة  فــي 

االحتفاالت الكبرى بالجامعة.
ويهدف برنامج التهيئة التعريفي الى مساعدة الطلبة الجدد على التأقلم 
مع البيئة األكاديمية وتعريفهم بمختلف المرافق والمختبرات والنظم المتبعة 
في الجامعة، إضافة الى بناء عالقات التواصل مع الطلبة واألساتذة وتوجيههم 
الخطط  ضمن  المشتركة  والــمــقــررات  االكاديمية  البرامج  على  التعرف  نحو 

معرفتها  الطالب  على  يتوجب  الــتــي  النظم  وجميع  الــبــرامــج  لــهــذه  الــدراســيــة 
لتسهيل تحصيله التعليمي وتحقيق أقصى االستفادة من اإلمكانيات المتاحة 
واألنشطة التي توفرها الجامعة لالرتقاء بأداء الطلبة العلمي ومهارات الحياة 

العملية.
وقد قام الدكتور عمر الحاوي عميد شؤون الطلبة بالجامعة بإلقاء كلمة 
الجديدة  اإلدارة  تتبناها  التي  التطوير  لخطط  فيها  تطرق  للطلبة  تحفيزية 
بجودة  واالهــتــمــام  الطالبية  بالخدمات  والــنــهــوض  الجامعة  مــرافــق  لتحسين 
التعليم ورفع مستويات التدريس والتحصيل العلمي بما يتماشى مع توجيهات 
رئيس الجامعة الدكتور حسن المال وتأكيده الدائم على أن الطلبة هم القيمة 
واهتمامًا  التعليمية ولهم كل األولوية دعمًا  العملية  الفعلية للجامعة ومحور 
التي  االكاديمية  البرامج  واألساتذة حول  العمداء  ورعاية. كما تحدث عدد من 
توفرها الكليات ووسائل الدعم المتاحة للطلبة وآليات التواصل مع االساتذة، 
مؤكدين لهم على حرص كلياتهم على توفير كل السبل والفرص المتاحة لجعل 

تجربتهم الجامعية تجربة فريدة وناجحة.
البرنامج  فــي  الطلبة  مجلس  رئيس  محمد  عــبــداهلل  الطالب  تحدث  كما 
انضمامهم  بأهمية  ومنوهًا  الجامعية  المرحلة  ببلوغهم  الجدد  الطلبة  مهنئًا 
لأنشطة الطالبية والمشاركة في فعاليات المجلس لما لذلك من اهمية في 
صقل مهارات الطلبة وتطوير قدراتهم، إضافة الى اعطاء الطلبة الجدد شرحا 

وافيا حول الدور الذي يقوم به المجلس في خدمة الطلبة ومساندتهم.
الجامعات  اكبر  من  هي  للتكنولوجيا  البحرين  جامعة  أن  بالذكر  الجدير 
الخاصة في المملكة وتوفر 6 برامج أكاديمية معتمدة محليًا ودوليًا، وهي كذلك 
الوحيدة في المنطقة التي تتبع نظاما تعليميا يقوم على تقديم 3 فصول في 
لتسهيل  مسائية  أو  صباحية  وفــصــول  التخرج،  وتــيــرة  لتسريع  الــدراســي  الــعــام 
انضمام الموظفين لبرامجها األكاديمية الستكمال دراستهم الجامعية، عالوة 
دراسية  ومنح  المجتمع  فئات  جميع  متناول  وفــي  ميسرة  دراســيــة  رســوم  على 
للعديد من الفئات، كما تمتاز الجامعة ببيئة طالبية جاذبة وأنشطة مجتمعية 

متفرقة مما أسهم في تحقيق الطلبة لمراكز متقدمة وطنيًا وإقليميًا وعالميًا 
في مسابقات مختلفة مثل الروبوتات وهواوي وغيرها، إضافة الى مشاركة فرق 

الجامعة في المسابقات الرياضية التي تقام على أرض مملكتنا الحبيبة.

جامع�ة UTB تقي�م برنامج�ا لتهيئ�ة الطلب�ة للف�ش�ل الدرا�ش�ي الثان�ي 2022-2021

ــا بـــنـــت عــيــســى بــن  ــ ــتــــورة رنـ ــايــــة الــــدكــ تـــحـــت رعــ
التعليم  لمجلس  الــعــام  األمــيــن  خليفة  آل  دعــيــج 
التعليم  مجلس  أمناء  مجلس  رئيس  نائب  العالي 
بتخريج  التطبيقية  العلوم  جامعة  تحتفل  العالي 
الفوجين الثالث عشر والرابع عشر من طلبتها في 
حفل تقيمه بمسرح الدانة، يوم السبت الموافق 19 

فبراير 2022.
ــتـــخـــرج خـــريـــجـــي الــفــصــول  وســـيـــضـــم حـــفـــل الـ
األول 2019/2020،  الصيفي 2018/2019،  الدراسية 
 ،2019/2020 الـــصـــيـــفـــي   ،2019/2020 ــانــــي  ــثــ الــ
الصيفي   ،2020/2021 الــثــانــي   ،2020/2021 األول 
الــبــريــطــانــيــة  ــبــــرامــــج  الــ ــي  ــجـ ــريـ وخـ  ،2020/2021
المستضافة من جامعة لندن ساوث بانك وجامعة 

كارديف مترو بوليتان.
وبهذه المناسبة صرح رئيس الجامعة األستاذ 
بتخريج  تحتفل  الجامعة  أن  عــواد  غسان  الدكتور 
الــــ 1463 خــريــجــا وخــريــجــة نجحوا  مــا يــزيــد عــلــى 
ــيـــاز مــتــطــلــبــات الـــتـــخـــرج، حـــيـــث حــرصــت  ــتـ فــــي اجـ

الجامعة على إعدادهم وتزويدهم بالعلم والمعرفة 
بدرجتي  تقدمها  الــتــي  التخصصات  مختلف  فــي 

البكالوريوس والماجستير.
الــفــرحــة تكتمل في  أن  الــجــامــعــة  رئــيــس  وأكـــد 
الشباب  من  نخبة  بتخريج  تحتفل  وهــي  الجامعة 
لينطلقوا إلى مواقع العمل، بعد سنوات من الجد 
ــان  ــمـ ــة، مــســلــحــيــن بــالــعــلــم واإليـ ــ ــدراسـ ــ والـــعـــمـــل والـ
معاول  القريب  المستقبل  فــي  ليكونوا  والمعرفة 

بناء في خدمة أوطانهم ومجتمعاتهم.
الجامعة أخــذت على عاتقها ومنذ  أن  وأضــاف 
لخدمة  المؤهلة  البشرية  الــكــوادر  إعــداد  تأسيسها 
وطــنــهــا، بــمــا يــحــقــق الــتــنــمــيــة الــوطــنــيــة الــشــامــلــة 
تماشيًا مع رؤية القيادة الرشيدة حفظها اهلل ورعاها 
وتوجيهات حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن 
المستمرة  المفدى،  البالد  آل خليفة عاهل  عيسى 
مع  انسجامًا  بــه  والــرقــي  العالي  التعليم  لتطوير 
رئيس  وهنأ  البحرين.  لمملكة  الحضارية  الــرؤيــة 

الجامعة كافة الخريجين بمناسبة تخرجهم. 

جامع���ة العل���وم التطبيقي���ة تحتف���ل بتخري���ج الفوجين
المقبل ف��ب��راي��ر  ع�����ش��ر  وال���راب���ع  ع�����ش��ر  ال��ث��ال��ث 

االستشارية  اللجنة  عقدت 
الــمــنــبــثــقــة عـــن مــجــلــس أمــنــاء 
ــم الــــعــــالــــي  ــيــ ــلــ ــعــ ــتــ مــــجــــلــــس الــ
اجــــتــــمــــاعــــهــــا الــــــــرابــــــــع وذلـــــــك 
بنت  رنــــا  الــشــيــخــة  د.  بـــرئـــاســـة 
آل خــلــيــفــة  دعـــيـــج  ــن  بــ عــيــســى 
التعليم  لمجلس  العام  األمين 
ــالـــي نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس  ــعـ الـ
العالي  التعليم  مجلس  أمــنــاء 
بــحــضــور الــســيــد يـــوســـف خلف 
القانونيين  المستشارين  رئيس 
االقــتــصــاديــة  التنمية  بمجلس 
خالد  الدكتور  اللجنة  وأعضاء 
ــمــــن الـــعـــوهـــلـــي  ــبــــدالــــرحــ بـــــن عــ
العربي  الخليج  جامعة  رئــيــس 
والدكتور طارق السندي المدير 
العام لإلطار الوطني للمؤهالت 
بهيئة  الــوطــنــيــة  واالمــتــحــانــات 
ــــب،  ــدريـ ــ ــتـ ــ ــيـــم والـ ــلـ ــعـ ــتـ جــــــــودة الـ
والـــــدكـــــتـــــورة مــــريــــم مــصــطــفــى 

األعلى  للمجلس  العام  األمين 
لتطوير التعليم والتدريب.

ــتـــمـــاع، رحــبــت  ــــالل االجـ وخـ
اللجنة،  بأعضاء  العام  األمين 
مــعــربــة عـــن شــكــرهــا لــتــعــاونــهــم 
وتقديرها لما يبذلونه من جهود 

ومعلومات  آراء  مــن  أبــــدوه  ومـــا 
تـــصـــب فــــي تــحــقــيــق األهـــــــداف 
وبما  اللجنة  إليها  تسعى  التي 
بمنظومة  االرتـــقـــاء  فــي  يــســهــم 
التعليم العالي وتقديم خدمات 

تعليمية مستدامة ومتميزة.

اأم��ي��ن ع���ام »ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ال��ي« ت��ت��راأ���س اج��ت��م��اع 
ال���ل���ج���ن���ة ال����ش���ت�������ش���اري���ة ل��م��ج��ل�����س الأم����ن����اء

} اجتماع اللجنة اال�ست�سارية لمجل�س االمناء.

افتتح سمو الشيخ خالد بن 
األول  الــنــائــب  خــلــيــفــة  آل  حــمــد 
لرئيس المجلس األعلى للشباب 
العامة  الهيئة  رئــيــس  والــريــاضــة 
للرياضة رئيس اللجنة االولمبية 
العلم«  ــاة  »زكـ مكتبة  البحرينية، 

بمدرسة بيان البحرين.
ــتــــاح عـــدد  ــتــ وقـــــد حـــضـــر االفــ
مـــن أصـــحـــاب الــســمــو والــمــعــالــي 
والــســعــادة الــشــيــوخ الــكــرام، وعــدد 
من الوزراء والمسؤولين بالدولة، 
إدارة  مــجــلــس  وأعــــضــــاء  ورئـــيـــس 

المدرسة.
خالد  الشيخ  سمو  أكــد  وقــد 
قــطــاع  أن  خــلــيــفــة  آل  حـــمـــد  بــــن 
الــتــعــلــيــم يــحــظــى بــاهــتــمــام بــالــغ 
من لدن حضرة صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
عاهل البالد المفدى، والمساندة 
من صاحب السمو الملكي األمير 
ولي  خليفة  آل  حمد  بــن  سلمان 
العهد رئيس مجلس الوزراء، حيث 
أســهــم ذلـــك فـــي تــحــقــيــق قــفــزات 
التعليمية،  الــحــركــة  فـــي  نــوعــيــة 
لتضع مملكة البحرين في خانة 
المستوى  فــي  المتقدمة  الـــدول 
أن هذا  التعليمي، مضيفا سموه 
الـــقـــطـــاع يــعــد أحــــد الــمــرتــكــزات 
األســـاســـيـــة الـــتـــي تــشــكــل الـــدافـــع 
الــحــقــيــقــي لــمــواصــلــة الــمــســيــرة 

التنموية في المملكة.
ــالــــجــــهــــود  ــوه بــ ــ ــمــ ــ وأشـــــــــــــاد ســ
الــمــتــمــيــزة الــتــي تــبــذلــهــا مــدرســة 
الشيخة  بــرئــاســة  البحرين  بــيــان 
ــيــــمــــان الـــعـــتـــيـــبـــي  ــلــ مــــــي بــــنــــت ســ
ــم الـــمـــســـيـــرة الــتــعــلــيــمــيــة  ــ فــــي دعـ
ــدا ســــمــــوه أن  ــ ــؤكـ ــ ــلـــكـــة، مـ بـــالـــمـــمـ

افـــتـــتـــاح مــكــتــبــة »الـــعـــلـــم« يــشــكــل 
العلم  طــالب  تدفع  مهمة  منصة 
إلى اكتساب المزيد من المعرفة 
مسيرتهم  خــالل  تساندهم  التي 
التعليمية وتدفعهم نحو التفوق 
لمدرسة  سموه  متمنيا  والتميز، 
بيان البحرين مزيدا من النجاح 

والتوفيق.
وقد زار سمو الشيخ خالد بن 
المدرسة  مباني  آل خليفة  حمد 
الــــــمــــــعــــــززة بـــــــأحـــــــدث األجــــــهــــــزة 
التعليمية  لــلــعــمــلــيــة  الــمــســانــدة 
الحديثة  التكنولوجية  واألجهزة 
الــمــســاهــمــة فـــي تــأســيــس أجــيــال 

ــــواكــــــب الـــمـــســـتـــقـــبـــل  ــلـــمـــة تــ ــتـــعـ مـ
وتطوراته، كما اطلع سموه خالل 
على  للمدرسة  التفقدية  جولته 
األساليب التعليمية التي تتبعها 
مع  مفصل  حديث  فــي  المدرسة 

الكادر التعليمي والطالب.
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، أشــــــــــاد وزيــــــر 
الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم د. مــاجــد بن 
علي النعيمي، بالرعاية الكريمة 
آل  بن حمد  خالد  الشيخ  لسمو 
الذي  المستمر  والدعم  خليفة، 
يــولــيــه ســـمـــوه لــلــقــطــاع الــشــبــاب 
الــريــاضــيــة فــي مملكة  والــحــركــة 
سموه  باهتمام  منوها  البحرين، 

تسهم  التي  التربوية  بالمشاريع 
الثقافي  بــالــجــانــب  االرتـــقـــاء  فــي 
مكتبة  بينها  ومــن  الطلبة،  لــدى 
ــة بـــيـــان  ــدرســ ــمــ ــم« بــ ــلــ ــعــ »زكـــــــــاة الــ
ــذي يــعــتــبــر رافـــدا  ــ الــبــحــريــن، والـ
بما  الدراسية،  للمناهج  مساندا 
ــع عــلــمــيــة  ــراجــ يــحــتــويــه عـــلـــى مــ
مــنــهــا طلبة  يــســتــفــيــد  وثــقــافــيــة 
ــي تــوســيــع  الــــمــــدرســــة وتـــســـهـــم فــ

مداركهم.
ووجه وزير التربية والتعليم 
ــى رئــيــس  ــ ــكـــر والـــتـــقـــديـــر إلــ الـــشـ
ــان  ــيـ بـ ــة  ــ ــدرســ ــ مــ إدارة  مـــجـــلـــس 
مـــي بنت  الــشــيــخــة  د.  الــبــحــريــن 
جهودها  على  العتيبي،  سليمان 
ــة، مـــؤكـــدا  ــدرســ ــمــ ــي تـــطـــويـــر الــ فــ
اهتمام الوزارة بالتعليم الخاص 
وتشجيعها لهذا القطاع الحيوي 
واالستثمار فيه مع الحفاظ على 
ــودة الــمــخــرجــات الــتــعــلــيــمــيــة،  ــ جـ
التنمية  تحقيق  فــي  يسهم  بــمــا 
المنشودة في مختلف المجاالت، 
حيث تقوم الوزارة سنويا بتوفير 
الــمــنــاهــج الـــدراســـيـــة فـــي الــمــواد 
التربية  العربية،  »اللغة  الوطنية 
للمواطنة،  التربية  اإلســالمــيــة، 
لهذه  البحرين«  وجغرافيا  تاريخ 
ــا، إلـــــى جــانــب  ــانـ الـــــمـــــدارس مـــجـ
ــم الـــــدعـــــم فـــــي الـــمـــجـــال  ــديــ ــقــ تــ

التدريبي.
مــــن جــهــتــهــا، عـــبـــرت رئــيــس 
ــان  ــيـ بـ ــة  ــ ــدرســ ــ مــ إدارة  مـــجـــلـــس 
مـــي بنت  الــشــيــخــة  د.  الــبــحــريــن 
ســـلـــيـــمـــان الــعــتــيــبــي عــــن جــزيــل 
الشكر واالمتنان إلى سمو الشيخ 
خالد بن حمد آل خليفة النائب 
األعلى  المجلس  لرئيس  األول 

الهيئة  رئيس  والرياضة  للشباب 
اللجنة  رئــيــس  للرياضة  الــعــامــة 
األولمبية البحرينية على رعايته 
حفل االفتتاح لمكتبة زكاة العلم، 
ــايـــة لــســمــوه  مــشــيــدة بـــهـــذه الـــرعـ
الــتــي تــســهــم فــي تــكــريــم الــقــطــاع 
على  الديني  والجانب  التعليمي 

حد سواء.
وقــــالــــت الـــشـــيـــخـــة مــــي بــنــت 
الــمــكــتــبــة  إن  الــعــتــيــبــي  ســلــيــمــان 
المرتبطة  الــزكــاة  بين  مــا  تجمع 
بـــالـــديـــن اإلســـــالمـــــي الــحــنــيــف، 
الــذي  العلمي  الــجــانــب  بين  ومــا 
ــذي تــرتــكــز عليه  ــاس الــ ــ هـــو األسـ
رسالة مدرسة البيان، مشيرة إلى 
ــارة ســمــو الــشــيــخ خــالــد بن  أن زيــ
تركت  للمدرسة  خليفة  آل  حمد 
نــفــوس كــل من  أثـــرا إيجابيا فــي 
الــطــلــبــة واألهـــالـــي الــذيــن قـــدروا 
الــمــيــمــونــة لسموه،  الـــزيـــارة  هـــذه 
الـــبـــارز  دور ســـمـــوه  عــلــى  مــثــنــيــن 
القطاع  تنمية  تكثيف جهود  في 
الــتــعــلــيــمــي، مــعــبــرة عـــن شــكــرهــا 
بن  شــركــة  إدارة  مجلس  لــرئــيــس 
فــقــيــه الــعــقــاريــة الــوجــيــه فيصل 
فقيه على تبرعه السخي إلنشاء 
المكتبة، التي تعد مبنى جديدا 
من  المزيد  الطلبة  إلــى  يضيف 
كذلك  معربة  والتعلم،  المعرفة 
أولــيــاء  لمساهمة  تــقــديــرهــا  عــن 
فــي تجهيز هذا  الــمــاديــة  األمـــور 
المبنى التعليمي الرائد، موجهة 
الــمــهــنــدس يعقوب  إلـــى  شــكــرهــا 
قاسم الذي صمم مبنى المكتبة، 
والذي يعد المشروع التصميمي 
أحد  يعد  الــذي  للمهندس  األول 

خريجي مدرسة بيان البحرين.

خال�د ب�ن حمد يفتت�ح مكتبة »زكاة العلم« بمدر�ش�ة بيان البحرين
وي�ش�يد بالجه�ود المتميزة للمدر�ش�ة في دعم الم�ش�يرة التعليمية

} �سمو ال�سيخ خالد بن حمد يفتتح مكتبة زكاة العلم بمدر�سة بيان البحرين.
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قــــررت الــمــحــكــمــة الــكــبــرى 
ــتــــدعــــاء شــهــود  الـــجـــنـــائـــيـــة اســ
إثـــبـــات جــريــمــة قــتــل شــهــدهــا 
الشركات,  إحــدى  عمال  سكن 
ــامــــل إفـــريـــقـــي  ــيـــث أقـــــــدم عــ حـ
في  والــشــروع  زميله  قتل  على 
ــــك عقب  آخـــريـــن، وذلـ قــتــل 6 
البحرين للعمل,  إلى  حضوره 
حيث شعر المتهم بأنه تعرض 
لــعــمــلــيــة احــتــيــال مـــن صــديــق 
ديــنــار  بــدفــع 1600  أقــنــعــه  لـــه 
لــتــوفــيــر فـــرصـــة عــمــل إال أنــه 
بــــدأ يشعر  الــحــضــور  بــمــجــرد 
احتيال  لعملية  تــعــرض  بــأنــه 

دفــعــتــه لــلــقــيــام بــالــجــريــمــة 
االنتحار عن  وحاول بعدها 

طريق طعن نفسه.
وقـــــــــــــال الـــــمـــــتـــــهـــــم فـــي 
اتفق  إنه  النيابة  تحقيقات 
مع شخص في بلده على أن 
كسائق  البحرين  في  يعمل 
مــدة 3 أشــهــر، وذلــك مقابل 
دفع مبلغ يناهز 1600 دينار 
بحريني، وعندما وصل إلى 
في  أحــدا  يجد  لــم  المطار، 
فترة طويلة  ومكث  انتظاره 
ــاءه شــخــص من  ــ أن جـ ــى  إلــ
ــة وقــــــــام بــتــوصــيــلــه  ــركــ ــشــ الــ
إلـــى ســكــن وطــلــب مــنــه دفــع 
ــار  ــجـ اإليـ قــيــمــة  ديــــنــــارا   20

فدفعها.
وفــــي الـــيـــوم الــتــالــي لم 
يـــأخـــذوه إلـــى الــشــركــة وبــدأ 
أن  إلــى  عنها  البحث  رحــلــة 
وصـــل بــعــد مــشــقــة، وهــنــاك 
طــلــبــوا مــنــه الــتــوقــيــع على 
عقد مــدة 3 ســنــوات، وليس 
بلده،  اتفق في  3 أشهر كما 
إعــطــاءه نسخة  كما رفــضــوا 
ــغـــوه بــأنــه  ــلـ مـــن الـــعـــقـــد، وأبـ

ــي ســـكـــن الــشــركــة  ســيــســكــن فــ
وعــلــيــه االنــتــقــال إلـــى هــنــاك، 
وعــنــدمــا طــالــب بــاســتــعــادة ما 
دفعه في السكن األول رفضوا 
إعــطــاءه الــمــبــلــغ، فــتــوجــه إلــى 
الغرفة  ودخـــل  الــشــركــة،  سكن 
عــلــيــهــم، لكنهم  الــمــجــنــي  مـــع 
اعــتــرضــوا عــلــى ســكــنــه معهم 
ــى مــنــهــم مــعــامــلــة سيئة  ــ والقـ

دون أن يدري سببها.
أنــه تــوجــه للنوم,  وأضـــاف 
فحاول  بالعطش  أنه شعر  إال 
الـــخـــروج لــيــشــرب ولــكــنــه ســأل 
ــه عـــــن مـــكـــان  ــيـ ــلـ الـــمـــجـــنـــي عـ

تــواجــد الــمــيــاه كــونــه أول يــوم 
ــا أن  ــيـ ــدعـ لــــه فــــي الــــســــكــــن، مـ
بــالــصــراخ  قـــام  الــمــجــنــي عليه 
مــكــان نومه  ونــهــض مــن  عليه 
وبــــدأ يــتــشــاجــر مــعــه، فــشــاهــد 
وقــام  فسحبه  سكينا  المتهم 
بــطــعــن الــمــجــنــي عــلــيــه عـــدة 
أن سقط وبعدها  إلى  طعنات 
حاول طعن نفسه إال أن باقي 
ضربه  حــاول  عليهم  المجني 
فبدأ في طعن من يقابله إلى 
أن خــارت قــواه وسقط مغشيا 
في  نفسه  وجـــد  أن  إلـــى  عليه 

المستشفى.

واصــــلــــت الـــمـــحـــكـــمـــة الـــكـــبـــرى 
نظر قضية  أمس  األولــى  الجنائية 
أشـــبـــه بــتــفــاصــيــلــهــا بــســيــنــاريــوهــات 
تـــدور  حــيــث  السينمائية,  األفـــــالم 
والتأكد  الكشف  في  قصتها  محور 
ــن الــعــمــر  ـــن نـــســـب طـــفـــل بـــلـــغ مــ مـ
بــيــن ليلة  نــفــســه  5 ســـنـــوات ووجــــد 
وضحاها يبحث عن تقرير المصير، 
حيث يــرى والـــده الـــذي عــرفــه منذ 
بتهمة  يحاكم  الــحــيــاة  إلــى  قــدومــه 
وتزوير شهادة  لنفسه  الطفل  نسب 
ميالده، وما بين تحليل نسب ينفي 
مثبت  ميالد  وشهادة  بوالده  صلته 
لـــوالـــده ال حــيــلــة بيد  فــيــهــا نــســبــه 

الطفل إال االنتظار.
الـــواقـــعـــة الـــتـــي يـــحـــاكـــم فــيــهــا 
بــحــريــنــي وزوجــــتــــه الـــثـــانـــيـــة تــعــود 
ــى تــقــديــم األخــيــر شــهــادة ميالد  إلـ
لــطــفــل مـــن زوجـــتـــه الــثــانــيــة الــتــي 
تـــولـــت إجــــــــراءات إنـــهـــاء اســتــخــراج 
بالطفل  الخاصة  الثبوتية  األوراق 
مــن دولـــة عــربــيــة بينما كـــان الـــزوج 
رفقة  وصــولــهــا  وبــعــد  البحرين  فــي 

الطفل بدأ في إجراءات إنهاء إقامة 
الزوجة واستخراج األوراق الثبوتية 
خــالف  أن  إال  للطفل،  البحرينية 
نشبا بينه وبين زوجته األولى تداول 
وتسبب  الشرعية  المحاكم  بين  ما 
فـــي إثـــــارة الــشــكــوك لــــدى الــجــهــات 
المعنية حول نسب الطفل، وانتهى 

  DNA األمـــــر إلجــــــراء تــحــلــيــل الـــــ
الـــــذي فــجــر مـــفـــاجـــأة ونـــفـــى نسب 
المحكمة  واستمعت  ألبيه.  الطفل 
في جلسة أمس للمحامية الشيخة 
فاطمة آل خليفة التي دفعت بعدم 
 )DNA( الـــفـــحـــص  إجـــــــراء  جــــــواز 
شرعًا، طالما كان إبرام عقد الزواج 
صــحــيــح ويــثــبــت الــطــفــل حــقــه في 
الصحيح  ــزواج  الــ أن  حيث  النسب 
أركانه وشروطه يرتب جميع  بكافة 
وأهمها  الــحــال  فــي  الشرعية  ــاره  آثـ
يولدون  الذين  األوالد  نسب  إثبات 

هذا  لصاحب  الزوجية  فــراش  على 
القاعدة  الــفــراش دون غــيــره، وهــذه 

بديهية في الشرع اإلسالمي.
كـــمـــا أشـــــــــارت إلــــــى أنــــــه وفـــقـــًا 
ألحــكــام قــانــون األســــرة فـــإن البنوة 
تثبت بالطرق الشرعية وهي وجود 
وانـــصـــرام مــدة  زواج صــحــيــح  عــقــد 
بــالــطــفــل، وال  ــرار األب  ــ الــحــمــل وإقـ
بــطــريــق  إال  ــســـب  ــنـ الـ ــي  ــفـ نـ ــوز  ــجــ يــ
المالعنة وفقا لضوابطها الشرعية 
كما أكدت أن المتهمين قد توافرت 
لــديــهــمــا الـــوســـائـــل الـــشـــرعـــيـــة فــي 

األول  للمتهم  الطفل  نسب  إثــبــات 
وإقــــرار األب  زواج  وهــي وجـــود عقد 
وبــالــتــالــي يـــكـــون حـــقـــًا شــرعــيــًا في 
ثــبــوت نــســب الــطــفــل لـــه وال يــجــوز 
وذلــك ألنه من  الحقيقة  نفي هذه 

المحظورات شرعاَ.
ــدم ثــبــوت  ــ ــى عـ ــ كـــمـــا أشـــــــارت إلـ
واقعة تزوير شهادة الميالد وخاصة 
يثبت  مما  خلت  الــدعــوى  أوراق  أن 
تـــــزويـــــر شـــــهـــــادة الــــمــــيــــالد وجـــــــواز 
ــن الــجــهــات  ــن مــ ــادريــ ــصــ الـــســـفـــر الــ
ولم  العربية  الــدولــة  فــي  الرسمية 
بـــأي شــكــل من  الــطــعــن عليها  يــتــم 
ــم يــقــض بــبــطــالنــهــا أو  األشـــكـــال ولـ
االستعالم من الجهات الرسمية في 
صحتها. مدى  عن  العربية  الدولة 
فاطمة  الشيخة  المحامية  وقالت 
ــاع  ــه بــعــد تــقــديــم دفـ آل خــلــيــفــة إنــ
عن  الدفاعية  المذكرات  المتهمين 
المحكمة  هيئة  عقدت  المتهمين 
األخير  في  انتهت  مشاورات  جلسة 
إلـــى  ــوى  ــ ــدعـ ــ الـ أوراق  إحــــالــــة  إلـــــى 
النيابة العامة إلجراء إنابة قضائية 
منها  صــدرت  التي  العربية  للدولة 
الثبوتية  واألوراق  الــمــيــالد  شــهــادة 
التحقيق،  استكمال  بهدف  للطفل 
بإخالء سبيل  المحكمة  أمــرت  كما 

المتهم.

ــة  ــابــ ــيــ صـــــــــــرح رئـــــــيـــــــس نــ
محافظة المحرق بأن النيابة 
إدارة  تلقت بالغًا من  العامة 
مكافحة المخدرات متضمنا 
ــارك  ــ ــمـ ــ ــــجـ ــــط الـ ــابــ ــ ــام ضــ ــ ــيــ ــ قــ
وصوله  عند  شخص  بضبط 
الدولي  البحرين  مطار  إلــى 
ــلــــب مــــــادة  إثــــــــر قــــيــــامــــه بــــجــ
الــشــبــو الــمــخــدرة والــتــي تــزن 
وذلــك  كــيــلــوجــرامــات،   4.100
ــع  ــ ــواضـ ــ بـــتـــخـــبـــئـــتـــهـــا فـــــــي مـ
للحيلولة  بحقيبته  خــفــيــة 
تــم ضبط  كــمــا  كــشــفــهــا،  دون 
المتهم  انتظار  في  كــان  آخــر 
ــواد  ــ ــمـ ــ بـــالـــمـــطـــار لـــنـــقـــلـــه والـ

المخدرة المضبوطة.
ــة  ــابـ ــيـ ــنـ ــرت الـ ــ ــاشــ ــ وقـــــــد بــ
ــــق فـــي  ــيـ ــ ــقـ ــ ــــحـ ــتـ ــ الــــــعــــــامــــــة الـ

الــبــالغ  تلقيها  ــور  فـ الــواقــعــة 
واســـــتـــــجـــــوبـــــت الـــمـــتـــهـــمـــيـــن 
احتياطيًا  بحبسهما  وأمــرت 
وندبت  التحقيق،  ذمــة  على 
الـــــــخـــــــبـــــــراء الـــمـــخـــتـــصـــيـــن 
لــفــحــص الـــمـــضـــبـــوطـــات وال 

مستمرة  الــتــحــقــيــقــات  ــزال  تــ
وورود  الواقعة  شهود  بسماع 
تمهيدًا  النهائية  التحريات 
لـــتـــقـــديـــم الـــمـــتـــهـــمـــيـــن ومـــن 
الجريمة  في  اشتراكه  يثبت 

للمحاكمة.
أسدلت وزارة الداخلية الستار في واقعة 
مساء  منذ  عيسى  مدينة  من  فتاة  اختفاء 
الجمعة الماضية، بعد أن كشفت مالبسات 
الواقعة وتمكنت مديرية شرطة المحافظة 
ثالثيني  شــاب  على  القبض  مــن  الجنوبية 

مسؤول عن هروب الفتاة وإخفائها.
وكشف بيان مديرية شرطة المحافظة 
الــجــنــوبــيــة أمـــس عـــن تــفــاصــيــل إجــراءاتــهــا 
ــا   ــهـ ــرتـ ــاشـ ــي بـ ــ ــتـ ــ األمــــنــــيــــة والــــقــــانــــونــــيــــة الـ
بــخــصــوص واقــعــة الــفــتــاة الــتــي تــم الــعــثــور 
ــت مــبــكــر مــــن صـــبـــاح أمـــس  ــ عــلــيــهــا فــــي وقـ
الثالثاء 18 يناير 2022 حيث تسلمها مركز 
المحافظة  شرطة  بمديرية  البديع  شرطة 
الشمالية من اثنين من المواطنين، بعد أن 
أنها  موضحة  البديع،  بشارع  استوقفتهما 
باشرت إجراءاتها فور تلقيها بالغا بالواقعة 
الجمعة  مــســاء  مــن  الــســادســة  الساعة  عند 
الموقع  إلــى  انتقل  حيث   ،2022 يناير   14
الجنائي  والمختبر  الجريمة  مسرح  طاقم 
والجهات المختصة األخرى للمعاينة ورفع 
تشكيل  ثم  ومــن  المعلومات،  وجمع  األدلــة 
مجموعات من فرق البحث والتحري، التي 

قامت بدراسة كل المعطيات والبيانات التي 
تم جمعها، حيث أشارت المعلومات األولية 
إلـــى أن الــفــتــاة خــرجــت مــن مــنــزل أســرتــهــا 
بمحض إرادتها، ولم تكن هناك أي مؤشرات 
النحو  أدلة بوجود حالة اختطاف، على  أو 
ــع الــتــواصــل  ــواقـ ــه بــعــض مـ ــت لـ ــ ــذي روجـ ــ الـ

االجتماعي، بشكل مؤسف.
ــه فــــور الــعــثــور  وأضـــافـــت الــمــديــريــة، أنــ
على الفتاة، تم مباشرة اإلجــراءات األمنية 
من  للتأكد  الــالزمــة  والصحية  والقانونية 
سالمتها، كما تواصلت الجهود األمنية وكل 
اإلجراءات المتخذة، في إطار أعمال البحث 

والــتــحــري للكشف عــن مــالبــســات الــواقــعــة، 
عن  والتحري  البحث  أعمال  أسفرت  حيث 
عاما«   31 »بحريني،  شخص  هوية  تحديد 
في  الجنائية  لمسؤوليته  عليه  والــقــبــض 

قضية هروب وإخفاء الفتاة.
وأشــــــارت مــديــريــة شـــرطـــة الــمــحــافــظــة 
اإلجــــراءات  اتــخــاذ  أنـــه جـــار  إلـــى  الجنوبية 
ــيـــدا إلحـــالـــة  ــهـ ــررة، تـــمـ ــ ــقـ ــ ــمـ ــ الـــقـــانـــونـــيـــة الـ
الــمــقــبــوض عليه إلـــى الــنــيــابــة الــعــامــة، في 
أعــمــال البحث  تــتــواصــل فيه  الـــذي  الــوقــت 
ــتـــحـــري لــلــكــشــف عـــن كـــل الــمــالبــســات،  والـ
من  المعلومات  استقاء  بالجميع،  مهيبة 
الـــمـــصـــادر الــرســمــيــة وعــــدم االلـــتـــفـــات ألي 
ــائـــعـــات، مــعــولــيــن عــلــى وعــــي الــمــجــتــمــع  شـ
البحريني وما يتمتع به أبناؤه من مسؤولية 
مجتمعية وطنية، مما يتطلب التوقف عن 
مغلوطة من  معلومات  وبث  القضية  تناول 
شــأنــهــا أن تــؤثــر ســلــبــا عــلــى مــالبــســات هــذا 
الحادث الغريب والمستنكر من كل أطياف 
الــمــجــتــمــع الــبــحــريــنــي، ويــنــافــي الــتــقــالــيــد 
ومبادئ النسيج المجتمعي األصيل، والذي 

تمت معالجته في اإلطار القانوني. 

الداخلية ت�شدل ال�شتار في واقعة اختفاء �شغلت الراأي العام

�لقب����ض على ثالثيني م�س����ؤول عن ه���روب و�إخفاء فتاة مدينة عي�س���ى
»الجنوبي���ة« تك�ش���ف تفا�شي���ل اإجراءاته���ا الأمني���ة والقانوني���ة ب�ش���اأن الواقعة
�لح���ادث م�س���تنكر مجتمعيا.. ودع�ة �إل���ى ��س���تقاء �لمعل�مات من �لم�سادر �لر�س���مية

�لنياب���ة تبا�س���ر تحقيقاته���ا ف���ي �سب���ط 4 
كيل���� مخ���در�ت بح����زة �س���خ�ض بالمط���ار

��ستدعاء �سه�د جريمة قتل �إفريقي لزميل �ل�سكن

ت�����س��رر ���س��ي��ارت��ي��ن ف���ي ح�����ادث م����روري 
ب�����س��ب��ب ع���دم ت���رك �ل��م�����س��اف��ة �ل��ق��ان���ن��ي��ة

} السيارة المتضررة بعد الحادث.

كتب: عبداألمير السالطنة
تــضــررت ســيــارتــان إثـــر حــادث 
مــروري وقــع عصر أمــس الثالثاء 
وقــوع  دون  مــن  البديع  على شــارع 

إصابات تذكر.
وتــشــيــر الــتــفــاصــيــل األولـــيـــة 
كــان  إلــــى أن بــحــريــنــيــا  لـــلـــحـــادث 

الثالثة  الساعة  في  سيارته  يقود 
ــن عــصــر أمــــس على  والـــنـــصـــف مـ
شارع البديع وبسبب عدم االنتباه 
وتــــرك الــمــســافــة الــقــانــونــيــة بين 
أخرى  بسيارة  اصطدم  المركبات 
ــت بــشــكــل  ــفــ ــوقــ تـــســـيـــر أمــــــامــــــه تــ
تضرر  عــن  الــحــادث  نتج  مفاجئ، 
كبيرة  بتلفيات  السيارتين أحدها 

من دون وقوع إصابات.
وفـــور وقـــوع الــحــادث حضرت 
النجدة وتم تسهيل  دورية شرطة 
في نفس  القادمة  المركبات  سير 
الــى حين وصـــول شرطة  الــمــســار 
ــة الــســيــارتــيــن،  ــ ــم إزاحــ الـــمـــرور وتــ
أســبــاب  لمعرفة  التحقيق  وفــتــح 

الحادث. 

باأم���ر �لمحكم���ة.. �إناب���ة ق�سائي���ة لدول���ة عربي���ة للتاأك���د م���ن ن�س���ب طف���ل
اإخ�������اء ���ش��ب��ي��ل ال��م��ت��ه��م ب���ت���زوي���ر ����ش���ه���ادة م���ي���اد ال���ط���ف���ل ون�����ش��ب��ه اإل������ى ن��ف�����ش��ه 

�ل��قع�ة ف�ي  �ل�س�رعية  �س�روطه  ت��ف�ر  لع�دم   DNA �ل��  تحلي�ل  ف�ي  يطع�ن  �لمته�م  دف�اع 

نفذت هيئة تنظيم سوق العمل ممثلة بقطاع الضبط القانوني مساء 
المحرق  بمحافظة  تفتيشية  حملة   )2022 يــنــايــر   17 )الــمــوافــق  االثــنــيــن 
بالتعاون مع شؤون الجنسية والجوازات واإلقامة بوزارة الداخلية، ومديرية 

شرطة محافظة المحرق، شملت عدًدا من مواقع العمل بالمحافظة.
بأحكام  تتعلق  التي  المخالفات  من  عــدد  ضبط  عن  الحملة  وأسفرت 
وضبط  البحرين،  بمملكة  اإلقامة  وقانون  العمل  سوق  تنظيم  هيئة  قانون 
عدد من العمال المخالفين لألنظمة والقوانين، واتخاذ إجراءات الترحيل 
وفق اآلليات القانونية المتبعة.  ولفت مدير إدارة التفتيش العمالي بهيئة 
تأتي  الحملة  هــذه  أن  الــى  الــمــال،  فيصل  حمد  السيد  العمل  ســوق  تنظيم 
بالتعاون  العمل  تنظيم سوق  هيئة  تبذلها  التي  المكثفة  للجهود  استمراًرا 
العمل  بيئة  لتطوير  العالقة  ذات  الحكومية  والجهات  الداخلية  وزارة  مــع 
وعدالة  تنافسية  على  تؤثر  أن  شأنها  من  التي  الممارسات  لكل  والتصدي 
السلبية على األمن االجتماعي.  تأثيراتها  العمل، عالوة على  ومرونة سوق 
تسعى  التي  الحكومية  الجهات  جهود  دعــم  فــي  المجتمع  دور  أهمية  وأكــد 
للمحافظة على المجتمع أمنًيا واجتماعًيا وصحًيا واقتصادًيا.  من جانبه، 
أشار العقيد طالل نبيل تقي مدير إدارة البحث والمتابعة بشئون الجنسية 
النوعية  التفتيشية  إلى االستمرار في تنفيذ الحمالت  والجوازات واإلقامة 
المشتركة على مختلف السجالت التجارية بجميع المحافظات، التي تقوم 
وأنظمة  اإلقــامــة  بقانون  العمالة  الــتــزام  من  والتأكد  التأشيرات  باستغالل 

»سوق العمل« .

»�س����ق �لعم���ل« تنف���ذ حمل���ة تفتي�س���ية ف���ي 
محاف�ظ����ة �ل�م�ح����رق وترح����يل �لمخالفي���ن

} مأمور الضبط القضائي خالل الحملة التفتيشية.
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الدول مثل الأ�سخا�ص يف حالة اخلوف الغريزي على البقاء.. �سيد جبيل:

اأمريكا منق�سمة داخلًيا.. والفرتات النتقالية تخلق قلًقا وتوتًرا

�سارة جنيب:

وال�سحايف  الكاتب  اأكد 

العامل  اأن  جبيل  �سيد  امل�سري 

ويكون  انتقالية،  فرتة  يعي�ش 

وال�سرور،  الأزمات  وقت  هذا 

حجم  زيادة  يعني  ل  وذلك 

م�ساألة  ذلك  لأن  العنف، 

على  يعي�ش  والعامل  ن�سبية، 

حالة  وهناك  �ساخن  �سفيح 

وال�سيا�سيات  وتوتر،  قلق 

لغريزة  تخ�سع  اخلارجية 

اخلوف، وبالتايل ميكن تف�سري 

املرحلة،  هذه  يف  الدول  �سلوك 

على  النتقالية  املرحلة  وتاأثري 

القرارات التي يتم اتخاذها.

حما�سرة  خالل  ذلك  جاء 

قدمها �سيد جبيل �سمن املو�سم 

الثقايف »اأروم من الأيام« ملركز 

اآل  حممد  بن  اإبراهيم  ال�سيخ 

والبحوث،  للثقافة  خليفة 

نظام  يتغري:  »عامل  ملناق�سة 

جديد  ونظام  يتداعى  عاملي 

يت�سكل، حماولة لفهم ما يجري 

م�ساء  الدولية«،  ال�ساحة  على 

يف  »الثنني«  الأول  اأم�ش  يوم 

بيت عبداهلل الزايد.

اأنه  جبيل  �سيد  واأو�سح 

ال�سحافة  جمال  يف  عمل  حني 

ولأنه  �سنة،   30 حوايل  قبل 

طلب  الأجنبية،  باللغات  ملم 

ال�سوؤون  بق�سم  اللتحاق  منه 

مع  ذلك  وتزامن  اخلارجية، 

الأحداث  من  العديد  وقوع 

دفعه  ما  الدولية،  ال�سيا�سية 

لإيجاد قوا�سم م�سرتكة لفهم ما 

يجري يف العامل.

احلايل  الوقت  »يف  وقال: 

ميكن القول اإن فهم ما يجري يف 

اأ�سا�سي  ب�سكل  يتلخ�ش  العامل 

ترجمتها  لتينية  كلمة  يف 

)مرحلة  تعني  العربية  باللغة 

هذه  ا�ستخدمت  وقد  موؤقتة(، 

بعدا  لها  لأن  حتديدا  الكلمة 

تاريخيا، اإذ ا�ستخدمت تاريخيا 

النتقالية  الفرتات  لو�سف 

اليونانية،  المرباطورية  يف 

تتم  تكن  مل  الظروف  تلك  لأن 

انعك�ش  وقد  وهدوء،  ب�سال�سة 

ككل  العامل  على  املفهوم  هذا 

على مدى ال�سنوات املا�سية«.

الدول  اأن  جبيل  �سيد  واأكد 

مثل الأ�سخا�ش يف حالة خوف 

دام  ما  البقاء  على  غريزي 

اأن  هناك جار قوي، ول بد من 

الن�سبية،  قوتها  لزيادة  ت�سعى 

وهناك  اجلريان،  واإ�سعاف 

التي  التاريخية  ال�سواهد  اآلف 

القوة  امتالك  ذلك. جمرد  توؤكد 

لعالقة  بالن�سبة  خطرا  ُيعد 

هناك  تكن  مل  واإن  حتى  الدول 

اأن  اإىل  لفتا  لالإيذاء،  م�ساٍع 

اأنه  اإل  جيدا،  اأمرا  ُيعد  ل  ذلك 

حقيقة واقعية مثبتة بالأحداث 

املا�سية واحلا�سرة.

واأ�سار اإىل اأن هناك اأعرا�سا 

النتقالية،  الفرتات  خطرية يف 

املرحلة  هذه  خالل  وتظهر 

الكثري من ال�سرور، ومن خالل 

كل  تف�سري  ميكن  املفهوم  هذا 

منذ  العامل  حول  املجريات 

الأوىل  العاملية  احلرب  اندلع 

وحتى الآن.

القوة  ترتاجع  »حني  وتابع 

تظهر  لآخر  اأو  ل�سبب  العظمى 

يف  تتمثل  اأخرى،  جانبية  اآثار 

دول ت�سعى للتغيري مل�سلحتها 

وبال  امل�سيطر،  النظام  وحتدي 

فهناك  وا�سحة،  ال�سواهد  �سك 

دول يف ال�ساحة الدولية ت�سعى 

لتح�سني اأو�ساعها على ح�ساب 

اإن�ساء  خالل  من  اأخرى،  دول 

نظم اأخرى مناف�سة خا�سة على 

وتقوم  القت�سادي،  امل�ستوى 

بطريقة  بذلك  الدول  بع�ش 

دول  وهناك  جدا،  وا�سحة 

اأقل  بطريقة  اأي�سا  بذلك  تقوم 

و�سوحا«.

واأكد اأن تراجع بع�ش القوى 

العظمى ل يعني النهيار، وهو 

لربيطانيا  بالن�سبة  ح�سل  ما 

العظمى على �سبيل املثال، وما 

يحدد قوة الدول ن�سبة الديون 

قوة  ُتعد  اإذ  املحلي،  الناجت  اإىل 

الأ�سا�سي  العامل  القت�ساد 

لقيا�ش ا�ستقرارها.

الوليات  »كانت  واأ�ساف: 

الدولة  الأمريكية  املتحدة 

من  خرجت  التي  الوحيدة 

قوية،  الثانية  العاملية  احلرب 

الأقوى  اآنذاك  اقت�سادها  وكان 

تتحول  اأن  وا�ستطاعت  عامليا 

لقوة عظمى، ثم ظهرت متغريات 

تدريجيا على الوليات املتحدة 

الأمور  وبداأت  الأمريكية، 

النتاج  حجم  وتغري  تختلف، 

كما مت العتماد على ال�سترياد 

اأكرث من الت�سدير«.

وتابع »عدم رغبة الوليات 

خ�سومها  مواجهة  يف  املتحدة 

اأمر جيد بالن�سبة للعامل، اإل اأنه 

مقلق بالن�سبة لالأمريكيني، وقد 

ظهرت العديد من امل�ساكل على 

ال�سطح خا�سة خالل ال�سنوات 

وجتدر  املا�سية،  الأربع 

اأمريكا انق�سمت  اأن  الإ�سارة اإىل 

ق�سايا  على  بناء  نف�سها،  على 

ال�سرائب وغريها  متعددة مثل 

التي  والق�سايا  املوا�سيع  من 

تهم املواطنني العاديني، وهناك 

الأمريكيني  من  كبرية  �سريحة 

النتخابات  باأن  يعتقدون 

اأمر  وهو  مزورة،  الأخرية 

اأن وقوع  اإىل  بالإ�سافة  خطري، 

اقتحام  مثل  الأحداث  بع�ش 

موؤ�سرات  تعترب  الكونغر�ش 

يف  النق�سام  حجم  تبنينّ 

الوليات املتحدة الأمريكية«.

 جانب من حما�سرة الكاتب امل�سري �سيد جبيل 

جلنة التقييم العليا مل�سروع »لمـــع« 

تقّيــــــــم م�سروعــــــات املرحلــــــــة الأخيـــرة

ا�ستعر�ست املجموعة املتاأهلة من امل�سروع 

الرابعة  املرحلة  م�ساريع  »لمع«  الوطني 

اأع�ساء جلنة  امل�سروع، بح�سور  والأخرية من 

التقييم العليا، بهدف الطالع على م�سروعاتهم 

امل�سروعات  تلك  تقييم  وبراجمهم والعمل على 

من  اعتمادها  مت  التي  واملعايري  الأ�س�ش  وفق 

والريا�سة، وت�سم  ال�سباب  �سوؤون  قبل وزارة 

علي  بن  جميل  من  كالً  العليا  التقييم  جلنة 

الجتماعية،  والتنمية  العمل  وزير  حميدان 

املهند�ش كمال بن اأحمد حممد وزير املوا�سالت 

وزير  املوؤيد  توفيق  بن  اأمين  والت�سالت، 

�سوؤون ال�سباب والريا�سة.

ويف البداية مت عر�ش و�سرح اآلية التقييم 

املتبعة من قبل جلنة التحكيم العليا، ثم قامت 

عنوان  حتمل  �سيا�سة  باإعداد  الأوىل  املجموعة 

املدن  يف  املياه  لرت�سيد  الوطنية  »ال�سيا�سة 

وامل�ساكن اجلديدة ودور العبادة« اأما املجموعة 

الثانية فقدمت �سيا�سة حتمل عنوان »ال�سيا�سة 

املطلوبة  امل�ستقبلية  املهارات  الوطنية لت�سمني 

مملكة  يف  الدرا�سية  املناهج  يف  العمل  ل�سوق 

البحرين«، وبعد العر�ش قامت اللجنة بالنقا�ش 

املعرو�سة  ال�سيا�سات  حول  املالحظات  واإبداء 

على  ركزت  والتي  املتاأهلني  قبل  من  عليهم 

لتطوير  اأ�سا�سيني، هما مدى احلاجة  حمورين 

واأثرها  اأهميتها  ا�ستحداثها ومدى  اأو  ال�سيا�سة 

املحور  اأما  واملواطنني،  البحرين  مملكة  على 

التو�سيات  و�سوح  مدى  على  فركز  الثاين 

امكانية  ومدى  املقرتحة،  لل�سيا�سة  الداعمة 

مبملكة  الوطنية  اخلطط  خالل  من  تطبيقها 

البحرين، ويف ختام العرو�ش، تباحث اأع�ساء 

من  املقدمة  العرو�ش  خمرجات  حول  اللجنة 

�ست�ساف  التي  النتائج  لتحديـد  املتاأهلني  قبل 

للم�ساركني،  ال�سابقة  النتائج  ح�سيلــة  اإىل 

امل�سروع  ختام  يف  الفائزين  الثالثة  لختيار 

الوطني »لمع«.

رئي�ش  الدرازي  اأحمد  علي  املهند�ش  قام 

بزيارة  الإن�سان،  حلقوق  الوطنية  املوؤ�س�سة 

املهني،  والتدريب  للتاأهيل  نا�سر  مركز  اإىل 

نا�سر  عبداهلل  الدكتور  مع  خاللها  اجتمع 

بح�سور  للمركز،  التنفيذي  املدير  النعيمي 

للمركز  الأكادميي  املدير  عزيز  نبيه  الأ�ستاذ 

القانوين  امل�ست�سار  النعيمي  را�سد  وح�سن 

للمركز.

على  الدرازي  اطلع  الجتماع،  وخالل 

برامج  من  املركز  يقدمها  التي  اخلدمات 

اإىل  بالإ�سافة  ومهنية،  وتدريبية  تعليمية 

جولة ا�ستطالعية ملرافق املركز مبرافقة املدير 

التنفيذي وعدد من م�سوؤويل املركز.

كما ناق�ش الطرفان دور املركز وم�ساهمته 

الفعالة يف تاأهيل املحكومني، ممن طبق عليهم 

بغية  البديلة،  والتدابري  العقوبات  نظام 

للتعزيز  اإيجابي  ب�سكل  املجتمع  اإدماجهم يف 

من ا�ستقرار املجتمع.

الدرازي  اأو�سح  الزيارة،  هام�ش  وعلى 

امل�سوؤولية  من  انطالًقا  تاأتي  الزيارة  هذه  اأن 

بني  التعاون  املجتمعية، ولتعزيز  وال�سراكة 

اأهمية  على  موؤكًدا  نا�سر،  ومركز  املوؤ�س�سة 

تاأهيل  يف  املركز  به  ي�سطلع  الذي  الدور 

الإ�سالحية،  املراكز  يف  املحكومني  وتدريب 

واملهني  العلمي  التح�سيل  يف  وم�ساعدتهم 

خالل فرتة وجودهم يف تلك املراكز.

الدرازي يوؤكد اأهمية دور مركز نا�سر للتاأهيل

 يف تدريب املحكومني باملراكز الإ�سالحية

اأو�سحت �سفارة مملكة البحرين لدى دولة الكويت للراغبني من املواطنني يف زيارة 

دولة الكويت ال�سقيقة، اأنه يف اإطار املراجعة الدورية فيما يتعلق باإجراءات الدخول لدولة 

الدخول عرب  عند  املنزيل  احلجر  مدة  تقلي�ش  الكويت  دولة  قررت حكومة  فقد  الكويت، 

املنافذ اجلوية والربية للمح�سنني، لت�سبح �سبعة اأيام مع اإمكانية اإنهاء احلجر قبل ذلك 

بعد اإجراء م�سحة )PCR( وظهور النتيجة ال�سلبية للفح�ش داخل دولة الكويت، ابتداًء 

ا عن احلجر الإلزامي ملدة ثالثة اأيام الذي كان مطبًقا  من تاريخ 18 يناير 2022، عو�سً

�سابًقا. واأكدت اأهمية �سرورة التقيد بالإجراءات ال�سحية وال�سروط املتبعة ذات العالقة، 

والواردة يف البيان ال�سابق لل�سفارة.

�سفارة البحرين لدى الكويت:

نني عند الدخول الكويت تقل�ص مدة احلجر املنزيل للمح�سّ

م�ست�سار امللك ل�سوؤون الإعالم ي�ستقبل 

�سفيــر البحرين املعيـــن لدى ال�سعوديـــة

ا�ستقبل نبيل بن يعقوب احلمر، م�ست�سار 

جاللة امللك ل�سوؤون الإعالم، مبكتبه يف ق�سر 

ال�سيخ  ال�سفري  الثالثاء،  اأم�ش  الق�سيبية، 

خليفة  اآل  علي  بن  عبدالرحمن  بن  علي 

مبنا�سبة تعيينه �سفرًيا ململكة البحرين لدى 

اململكة العربية ال�سعودية ال�سقيقة.

ورحب امل�ست�سار احلمر بال�سفري ال�سيخ 

اآل خليفة، وهناأه على  علي بن عبدالرحمن 

من�سبه  يف  بتعيينه  ال�سامية  امللكية  الثقة 

والنجاح  التوفيق  دوام  له  متمنًيا  اجلديد، 

الأخوية  العالقات  وتر�سيخ  لتعزيز 

وتنمية  والرا�سخة  الوثيقة  التاريخية 

امل�سرتك  والتن�سيق  التعاون  جمالت 

ت�سهده  مبا  م�سيًدا  ال�سقيقني،  البلدين  بني 

متيز  من  ال�سعودية  البحرينية  العالقات 

والرعاية  الدعم  بف�سل  امل�ستويات  كل  على 

اهلل  حفظهما  احلكيمتني  للقيادتني  الكرمية 

على  والزدهار  والنماء  باخلري  يعود  مبا 

اململكتني و�سعبيهما ال�سقيقني.

بن  علي  ال�سيخ  ال�سفري  واأعرب 

مملكة  �سفري  خليفة،  اآل  عبدالرحمن 

العربية  اململكة  لــدى  املعني  البحرين 

ال�سقيقة، عــن �سكره وتقديــره  ال�سعودية 

علــى  مــوؤكًدا  احلمر،  نبيل  للم�ست�ســار 

وتوثيــق  لتوطيــد  اجلهــود  موا�سلة 

عالقات البلدين الأخوية املتميزة.

مبنا�سبة  ميت�سول،  روبرتا  زينل،  عبداهلل  بنت  فوزية  النواب  جمل�ش  رئي�ش  هننّاأت 

انتخابها رئي�سا للربملان الأوروبي. 

 وبعثت زينل برقية تهنئة لنظريتها رئي�ش الربملان الأوروبي، بهذه املنا�سبة، متمنية 

دوام التوفيق والنجاح يف مهامها الرئا�سية اجلديدة، موؤكدة حر�ش ال�سلطة الت�سريعية 

ب�سكل عام واملجل�ش النيابي ب�سكل خا�ش على تعزيز �سبل التعاون مع الربملان الأوربي 

�سعيا لتوحيد الروؤى امل�سرتكة بني اجلانبني.

رئي�ص النواب تهنئ روبرتا ميت�سول

 مبنا�سبة انتخابها رئي�ًسا للربملان الأوروبي

اأفادت وزارة الرتبية والتعليم اأنه يف �سوء التن�سيق امل�ستمر مع وزارة ال�سحة، فقد مت 

تفعيل نظام الدرا�سة عن ُبعد لطلبة املرحلة البتدائية باملدر�سة الربيطانية؛ نظًرا لت�سجيل 

عدد من احلالت القائمة بفريو�ش كورونا )كوفيد-19( يف هذه املرحلة باملدر�سة، وذلك 

لفرتة احرتازية بدًءا من يوم اأم�ش، الثالثاء، وحتى اإ�سعار اآخر.

»الرتبية«: حتويل طلبة املرحلة البتدائية 

باملدر�سة الربيطانية لنظام التعلم عن ُبعد

»العدل« تقدم خدمة ال�سداد املوحد للخدمات العدلية على مدار ال�ساعة

املحامني  والأوقاف  الإ�سالمية  وال�سوؤون  العدل  وزارة  دعت 

واملتقا�سني اإىل ال�ستفادة من خدمة الدفع املوحد للخدمات العدلية 

والق�سايا  املحاكم  خلدمات  الإلكرتونية  احلزمة  �سمن  املتوفرة 

املحامني  من  ال�ساأن  لأ�سحاب  اخلدمة  وتتيح   ،bahrain.bh عرب 

والأطراف ذوي ال�سلة بالدعاوى اإمكانية دفع املبالغ املالية امل�ستحقة 

الر�سوم اخلا�سة  اأو  الأمانات امل�ستحقة  الوزارة من  ملعامالتهم لدى 

بالدعاوى الق�سائية والطلبات ذات ال�سلة، مع اإتاحة خا�سية ال�سداد 

لكامل امل�ستحقات يف معاملة واحدة.

اإمكانية  �سُتوفر  املوحد  الدفع  خدمة  تد�سني  اأن  الوزارة  واأكدت 

عر�ش كامل املبالغ املطلوبة، للمحافظة على وقت وجهد امل�ستفيدين، 

وت�سهيل اإجراءات �سداد املبالغ امل�ستحقة ب�سورة �سهلة ومي�سرة، من 

خالل توفريها على مدار ال�ساعة وطوال اأينّام الأ�سبوع.

باأنه  الوزارة  اأو�سحت  ا�ستخدام اخلدمة،  بكيفية   وفيما يتعلق 

الإلكرتونية  للحكومة  الوطنية  البوابة  زيارة  للم�ستفيدين  ميكن 

bahrain.bh، ثم الدخول على اخلدمة املتوفرة �سمن حزمة اخلدمات 
العدلية الإلكرتونية، وذلك عرب ا�ستخدام خا�سية املفتاح الإلكرتوين 

للم�ستخدم، حيث ميكن للم�ستخدم عرب اخلدمة الإلكرتونية الطالع 

يف  يرغب  التي  املعامالت  واختيار  امل�ستحقة  الر�سوم  كافة  على 

�سدادها وا�ستكمال عملية ال�سداد عرب اإدراج بيانات البطاقة البنكية، 

ومن ثم �سيتم ا�ستالم ر�سيد ال�سداد الإلكرتوين.

املدفوعات  تقلي�ش  نحو  العمل  اإطار  يف  اخلدمة  هذه  وتاأتي   

النقدية وتعزيز التحول الإلكرتوين يف قطاع العدالة مبا ي�سهم يف 

رفع كفاءة وجودة اخلدمات العدلية املُقدمة للمواطنني واملقيمني.
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اأمريكا تبلغ لبنان: �سنعاقب كلَّ   من يدعم »حزب اهلل«
بريوت - وكاالت:

اأبلغ م�س�ؤول اأمريكي اأم�س لبنان اأن وا�سنطن �ستعاقب اأي فريق 

يقدم دعًما »عينًيّا« حلزب اهلل، وذلك بعد اأ�سابيع من اإدراج وا�سنطن 

مالية  خدمات  تقدمي  بتهمة  العق�بات  الئحة  على  لبنانًيا  م�سرًفا 

للحزب.

مكافحة مت�يل  ل�س�ؤون  االأمريكية  م�ساعد وزير اخلزانة  والتقى 

االإرهاب مار�سال بيلنغ�سلي، غداة و�س�له اإىل بريوت، كاًل من رئي�س 

الربملان نبيه بري ورئي�س احلك�مة �سعد احلريري.

خالل  بيلنغ�سلي  اإن  بريوت،  يف  االأمريكية  ال�سفارة  واأوردت 

على  لبنان  »�سي�سجع  وامل�سرفيني،  الر�سمّيني  امل�س�ؤولني  مع  لقاءاته 

اتخاذ اخلط�ات الالزمة للبقاء على م�سافة من حزب اهلل، وغريه من 

اجلهات اخلبيثة التي حتاول زعزعة ا�ستقرار لبنان«.

زيادة الدعم املايل ملنح تاأهيل ذوي الإعاقة.. جمل�س الوزراء:

منح املقاول الوطني االأف�سلية يف امل�ساريع

االأمري  امللكي  ال�سم�  وّجه �ساحب 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

املقاول  منح  درا�سة  اإىل  ال�زراء 

امل�ساريع  يف  االأف�سلية  ال�طني 

مع  يت�اءم  مبا  احلك�مية  االإن�سائية 

والتزامات  الدولية  التجارة  اأنظمة 

مملكة البحرين.

وقّرر جمل�س ال�زراء �سراء اأ�س�ل 

ال�سيد  الروبيان من ب�اني�س  �سيادي 

حت�يل  اأو  ذلك  يف  منهم  رغب  ملن 

رخ�س �سيد الروبيان اإىل رخ�س �سيد 

االأ�سماك و�سراء عدة ال�سيد منهم.

زيادة  ال�زراء  جمل�س  وبحث   

االأكادميي  التاأهيل  ملنح  املايل  الدعم 

تقّدمه  الذي  االإعاقة  لذوي  واملهني 

االأهلية  للمراكز وامل�ؤ�س�سات  احلك�مة 

واخلا�سة العاملة يف جمال االإعاقة.

العاهل وخادم احلرمني بحًثا تطورات الأو�ضاع يف املنطقة.. امللك:

نـقــف فـي �ســف وخـنـدق واحـد مـع ال�سعوديـة
ــامل ــع ــى ال ــل ـــداء ع ـــت ــــو« اع ــــك ــداف مــعــمــلــي »اأرام ــه ــت ــس ا�

للبحريــن وم�ســّرفة  ثابتــة  اأخويــة  مواقــف  �ســلمان:  امللــك 

رئي�س �لوزر�ء مرتئ�ًسا جل�سة �حلكومة �أم�س

اآل خليفة عاهل البالد املفدى  تاأتي زيارة جاللة امللك حمد بن عي�سى 

اأم�س،  ي�م  ال�سقيقة  ال�سع�دية  العربية  اململكة  اإىل  ورعاه  اهلل  حفظه 

خادم  اأخيه  مع  جدة  يف  ال�سالم  ق�سر  يف  جاللته  عقده  الذي  واالجتماع 

يف  اهلل  حفظه  �سع�د  اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني 

ت�قيت مهم ويف ي�م مهم لنا جميًعا.

فقد اختار جاللة امللك املفدى اأن يق�م بهذه الزيارة واأن يلتقي مع اأخيه 

خادم احلرمني ال�سريفني يف الي�م ال�طني ال�سع�دي، وذلك اعتزاًزا واحتفاًء 

ا  من جاللته بهذا الي�م التاريخي من امل�سرية ال�سع�دية الظافرة، وحر�سً

وويل  �سلمان  امللك  اإىل  تهانيه  خال�س  �سخ�سًيا  ينقل  اأن  على  من جاللته 

عهده، ومبا يعرّب عن امل�ساعر الطيبة لكافة البحرينيني وعلى راأ�سهم جاللة 

امللك املفدى حفظه اهلل ورعاه جتاه اململكة العربية ال�سع�دية ال�سقيقة.

ت�ؤكد  ورعاه  اهلل  حفظه  املفدى  امللك  زيارة جاللة  فاإن  ت�قيتها..  ويف 

اململكة  �سقيقتها  مع  واحًدا  �سًفا  ووق�فها  البحرين  مملكة  ت�سامن  على 

العربية ال�سع�دية �سد كل ما يهدد اأمنها وا�ستقرارها، وا�ستنكارها ال�سديد 

واإدانتها للعمل االإرهابي التخريبي على معملي اأرامك� يف بقيق وخري�س، 

والذي ميثل ت�سعيًدا خطرًيا وتهديًدا كبرًيا الأمن املنطقة والإمدادات النفط 

يف ال�س�ق العاملية.

كما تاأتي زيارة جاللة امللك املفدى حفظه اهلل ورعاه ي�م اأم�س واجتماعه 

رفع  على  جاللته  حر�س  من  انطالًقا  ال�سريفني  احلرمني  خادم  اأخيه  مع 

اأق�سى درجات التن�سيق والت�ساور يف ظل ما متر به املنطقة من منعطف 

خطري وخا�سة ما تتعّر�س له اململكة العربية ال�سع�دية ال�سقيقة الي�م من 

تهديدات واعتداءات اإرهابية تخريبية ت�ستهدف النيل من مكانتها.

واأمن  ال�سع�دية،  العربية  اململكة  اأمن  ه�  البحرين  مملكة  اأمن  اإن 

اهلل  حفظه  املفدى  امللك  جاللة  ل  تف�سّ وكما  البحرين،  اأمن  ه�  ال�سع�دية 

ورعاه يف جدة ي�م اأم�س اأن البحرين هي على الدوام »تقف يف �سف ويف 

خندق واحد مع اململكة العربية ال�سع�دية ال�سقيقة«، التي تعترب هي البيت 

لنا  االأمان  و�سمام  االأمن  وركيزة  اجلامع  واالإ�سالمي  والعربي  اخلليجي 

جميًعا �سد اأية خماطر وتهديدات.

فاإننا ن�ستذكر هنا وبكل فخر  االأمن واحد ال يتجزاأ،  اإن  وعندما نق�ل 

واعتزاز وقفة اجلن�د البحرينيني الب�ا�سل مع اإخ�انهم اجلن�د ال�سع�ديني 

حيث  عدة،  وم�اقع  خمتلفة  مراحل  ويف  دائًما،  واحد  خندق  يف  الب�ا�سل 

قدم�ا الت�سحيات اجل�سام وال�سهداء ل�سد كل االعتداءات الغا�سمة ومن اجل 

الدفاع عن املنطقة وحماية �سع�بنا واأمننا وا�ستقرارنا باأنف�سنا.

تتحطم  �س�ف  واإرادة واحدة  واحد،  واحد، وم�سري وهدف  فه� درب 

التحديات، وبف�سل حكمة  بها كل  االعتداءات، و�سن�سد  على �سخرتها كل 

اهلل  ال�سريفني حفظه  احلرمني  واأخيه خادم  ورعاه  اهلل  امللك حفظه  جاللة 

�سن�سري دوًما مًعا على درب املحبة واالأخ�ة والتعاون والت�سامن، و�س�ف 

ننت�سر ل�سع�بنا ويف حقهم يف العي�س ب�سالم ويف اأمن وا�ستقرار.

دربـنـا واحــد

»البحرين والكويت«:
التو�سع يف اخلدمات امل�سرفية 

الرقمية

مواطنون ي�ستكون: ال مواعيد 
لتجديد البطاقة الذكية 

»ال�سحفيني«: ح�سابات ربحية 
يف و�سائل التوا�سل تنقل 

املحتوى اخلربي ل�سحف حملية

خادم �حلرمني ي�ستقبل جاللة �مللك يف جدة
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متام �أبو�صايف

و�قعتني خمتلفتني.. 

ومعاجلة يف �الجتاه �خلاطئ!

الطفل  عن  بالبحث  بالرغبة  ي�شعر  مل  منا  من 

عبداهلل احمد عند ما اأعلنت عائلته يف 19 دي�شمرب 

اأكاد  الرفاع؟  يف  منزله  من  خروجه  عن  املا�شي 

اجزم ان معظم افراد املجتمع اأرادوا ان ي�شاهموا يف 

عمليات البحث عن الطفل عبداهلل عندما نتحدث عن 

طفل ال يتجاوز عمره اخلم�شة اأعوام، ولديه و�شع 

�شحي اأ�شاف للنفو�س املزيد من القلق،، وبالتايل 

كانت »الفزعة« املجتمعية لها ما يربرها على االأقل 

كل  لكن  املجتمعي،  والتكاتف  التعاطف  �شياق  يف 

ذلك مل يكن ليلغي واقًعا مفاده اأن م�شوؤولية البحث 

االأجهزة  م�شوؤولية  هي  واأخًرا  اأوالً  عبداهلل  عن 

�شيناريوهات  اإدارة  عن  امل�شوؤولون  وهم  االأمنية، 

البحث، وهم كانوا من �شيتحملون امل�شوؤولية عن 

اأي تق�شري - ال قدر اهلل - فيما لو مل يتم العثور 

به  قام  اختفائه، وما  �شاعات من  بعد  الطفل  على 

افراد املجتمع من جهود مقدرة هي ردة فعل عفوية 

يف جمتمع �شعر بامل�شوؤولية االإن�شانية جتاه فقدان 

ابن اخلم�شة اأعوام. بالطبع هذه ال�شورة املجتمعية 

�شتبقى دوًما مو�شع التقدير يف بلد ال يختلف اثنان 

على دماثة اأخالق �شعبه، وعفويتهم، وت�شاحمهم. 

لكن مل يكن باالإمكان ا�شقاط ذات ال�شورة بالتعامل 

املجتمعي مع ق�شية الفتاة »�شهد«. فو�شع عبارات 

نعم،  البحرين«  ياأهل  و»فزعتكم  »اختفاء«  مثل 

حركت املجتمع ولكن يف االجتاه اخلاطئ. فعبارة 

»اختفاء طفلة« مل تكن تو�شيًفا واقعيًا حلالة تغيب 

ان  يفرت�س  ال  عائلي  خالف  اأثر  على  املنزل  عن 

هذا  حتى  ي�شبه  وال  للمجتمع،  تفا�شيله  تخرج 

معدالت  بلد  يف  اجلرائم  طبيعة  واقًعا  التو�شيف 

اىل  اللجوء  ان  كما  جًدا،  منخف�شة  فيه  اجلرمية 

بالغ  تقدمي  من  �شاعات  بعد  »ان�شتغرام«  تطبيق 

على  الفتاة  �شورة  ون�شر  االأمنية،  اجلهات  لدى 

معاجلة  يكن  مل  املجتمعية«  »الفزعة  لطلب  املال 

واقعية حلالة تغيب كانت حتتاج القليل من ال�شرب 

»االختفاء«  اإعالنات  بن�شر  التربع  قبل  واحلكمة 

االجتماعي، يف  التوا�شل  �شفحات  على  املزعومة 

ا�شواأ  يف  حتى  امني  فراغ  من  يوماً  يعاِن  مل  بلد 

االزمات حتى يتطلب االمر التحرك املجتمعي. 

فمنذ متى كان »ان�شتغرام« يقوم بدور ال�شرطة 

حتى نرتك ق�شايانا وم�شوؤولية اأمن املجتمع لو�شيلة 

توا�شل جمتمعي، ون�شتبدل االأجهزة االأمنية التي 

لديها اأدوات التحقيق، والبحث والتحري والتدقيق، 

وهي امل�شوؤولة امام اهلل والقيادة واملجتمع عن امن 

احلما�س  �شوى  ميلكون  ال  مدنيني  باأفراد  ابنائه 

للتعامل مع ق�شية نقلت اليهم كق�شية اختفاء عرب 

هناك  اأن  مراعاة  دون  اجتماعي،  توا�شل  و�شيلة 

مدة زمنية واقعية حتتاجها االأجهزة االأمنية للقيام 

من  والتثبت  والتحري  التحقيقات  عرب  بدورها 

املعلومات التي وردت اليها دون �شغط راأي عام 

احياناً  ويطيل  التحقيق،  م�شار  يف�شد  قد  واعالم 

التغيب. 

اأي�ًشا، اأ�شواأ ما يف تفا�شيل املعاجلة االفرتا�شية 

لق�شية   - االجتماعي  التوا�شل  و�شائل  على   -

ممار�شة  وحماولة  االندفاع،  هو  »�شهد«  تغيب 

البع�س ملمار�شة »حلطمة«  التي قادت  االمن  دور 

تربع  حني  االأجانب  الوافدين  جتاه  عن�شرية 

عمال  اىل  االتهامات  »بو�شلة«  بتوجيه  البع�س 

وافدين يقطنون ذات املنطقة، والتعامل مع اأبرياء 

كمجرمني مفرت�شني فقط النهم عمال اأجانب، وهذا 

بت�شاحمهم  البحرين  اهل  ي�شبه  ال  حتًما  التعاطي 

وعقالينتهم، ومل يكن ليقبل اهل البحرين ان يعامل 

بريء وفق افرتا�شات ت�شوغها اذهان من لديهم 

هاتف  �شا�شة  امام  للجلو�س  الوقت  من  مت�شع 

لتف�شيل االتهامات. 

لنتذكر جيًدا، ان يف الدول التي تتعامل فعليًا مع 

معدالت جرائم مرتفعة، وت�شهد جرائم االختطاف 

او االغت�شاب والخ، ال يتم قبول بالغ »االختفاء« 

ال�شخ�س،  فقدان  على  �شاعة   48 مرور  بعد  اال 

»هروب«  اأو  طوعيًا،  تغيبًا  لي�س  انه  من  للتاأكد 

نتيجة خالف عائلي. وال ي�شمح حلمالت املتطوعني 

التابعني ملنظمات جمتمعية، ومدربني ب�شكل جيد، 

�شخ�س  عن  حمددة  جغرافية  رقعة  يف  بالبحث 

مفقود - مثل مناطق حرجية، غابات - على �شبيل 

البحث  عمليات  من  متاأخرة  مراحل  اال يف  املثال، 

والتحري، وتكون حتت ا�شراف وتن�شيق االأجهزة 

االأمنية ولي�س ب�شورة ع�شوائية. 

بالتعامل  الن�شج  البع�س، هو  ما كان يحتاجه 

عرب  ثم  ا�شري  اطار  يف  واملعاجلة  املعلومة،  مع 

عرب  املعاجلة  ولي�س  املخت�شة،  االأمنية  االأجهزة 

يخدم  ما  فاأف�شل  االجتماعي،  التوا�شل  و�شائل 

لالأجهزة  االمر  ترك  هو  ما،  ق�شية  يف  التحقيق 

االأمنية للقيام بدورها.

وفًقا لالإجر�ء�ت �الحرت�زية و�لوقائية �لالزمة.. وز�رة �الإ�صكان:

مو��صلة توزيع �ألفي وحدة �صكنية يف »�صرق �صرتة« و»�صرق �حلد«

 40 بتوفري  ال�سامية  امللكية  التوجيهات  اإطار  يف 

امللكي  ال�سمو  �ساحب  لأمر  وتنفيًذا  �سكنية،  وحدة  األف 

رئي�س  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �سلمان  الأمري 

اإ�سافية  �سكنية  وحدة   2000 بتوزيع  الوزراء  جمل�س 

ت�سليم  مبوا�سلة  الإ�سكان  وزارة  قامت  املواطنني،  على 

واملفاتيح يف  �سرتة،  �سرق  التخ�سي�س مبدينة  �سهادات 

التي  القوائم  الطلبات �سمن  مدينة �سرق احلد لأ�سحاب 

قامت باإعدادها ب�سورة م�سبقة، حيث متت عملية الت�سليم 

وفًقا لالإجراءات الحرتازية والوقائية الالزمة يف عملية 

التوزيع.

التوزيعات  عملية  موا�سلة  الإ�سكان  وزارة  واأكدت 

الإ�سكانية على املواطنني امل�ستحقني من خمتلف حمافظات 

�سمن  وم�ستمرة  مت�سارعة  عمل  بوترية  البحرين  مملكة 

فيما  العمل  تكامل خطة  اأن  اإىل  م�سرية  الزمني،  اجلدول 

ت�سهم يف  تنموية  وم�ساريع  مدن جديدة  باإن�ساء  يتعلق 

خلق املزيد من امل�ساريع الإ�سكانية التي ميكن للمواطنني 

التعايف  خطة  لأهداف  حتقيًقا  وذلك  منها،  ال�ستفادة 

القت�سادي.

يتميز  امل�ساريع  هذه  اأن  الإ�سكان  وزارة  واأفادت 

بع�سها مبواقعها املطلة على واجهات بحرية، كما توفر 

الهوائية،  والدراجات  امل�سي  ريا�سة  ملمار�سة  م�سارات 

ف�سالً عن توافر امل�ساحات املفتوحة والهتمام بالت�سجري 

احلكومة  حر�س  اإطار  يف  وذلك  اخل�سراء،  وامل�ساحات 

الإ�سكانية.  على توفري مقومات جودة احلياة بامل�ساريع 

م�سرية اإىل حر�سها الدائم على توفري املتطلبات الإ�سكانية 

والتنموية من اأجل تقدمي اأف�سل اخلدمات للمواطنني التي 

تلبي كل التطلعات امل�ستقبلية.

�لبحرين تعد �أول دولة ترخ�ص لهذ� �لتخ�ص�ص يف منطقة �خلليج

»�ملهن �ل�صحية« تنظم �أول �متحان لرتخي�ص �صيادلة �لطب �لبديل

واخلدمات  املهن  لتنظيم  الوطنية  الهيئة  نظمت 

الطب  مزاولة  لرتخي�س  نوعه  من  امتحان  اأول  ال�سحية 

وكل  الجتماعي  بالتباعد  باللتزام  والتكميلي،  البديل 

الطبي  الوطني  الفريق  ال�سادرة من  ال�سوابط الحرتازية 

للت�سدي لفريو�س كورونا.

مرمي  الدكتورة  للهيئة  التنفيذي  الرئي�س  و�سّرحت 

دولة  اأول  ُتعترب  البحرين  مملكة  باأن  اجلالهمة  عذبي 

مع  متا�سًيا  اخلليج،  منطقة  يف  التخ�س�س  لهذا  ترخ�س 

اآمنة  �سحية  خدمات  بتقدمي  وروؤيتها  الهيئة  ا�سرتاتيجية 

وذات جودة عالية.

لتنظيم  الوطنية  الهيئة  اأن  اإىل  اجلالهمة  د.  واأ�سارت 

الطب  قوانني  تطوير  يف  ُت�سهم  ال�سحية  واخلدمات  املهن 

مملكة  روؤية  مع  ومتا�سًيا  اململكة  يف  والتكميلي  البديل 

لالهتمام  وكذلك  كافة،  القطاعات  تنظيم  يف  البحرين 

بال�سياحة العالجية.

ونّوهت الرئي�س التنفيذي باأنه منذ �سدور قرار املجل�س 

الأعلى لل�سحة رقم )33( ل�سنة 2016 ب�ساأن لئحة تنظيم 

وال�سرتاطات  والتكميلي  البديل  الطب  جمالت  مزاولة 

الفنية واملهنية لرتخي�س املوؤ�س�سات اخلا�سة، قامت الهيئة 

بالعديد من الإجراءات التنظيمية لهذا القطاع، وياأتي عقد 

المتحان كخطوة مهمة و�سرورية يف م�سرية تنظيم  هذا 

قطاع الطب البديل والتكميلي يف مملكة البحرين.

البديل  الطب  جلنة  رئي�سة  �سّرحت  جانبها  من 

باأن  ال�سبيعي،  نعمت  امل�ست�سارة  بالهيئة  والتكميلي 

الطب  �سيادلة  لرتخي�س  امتحان  اأول  عقد  �سهدت  الهيئة 

البديل والتكميلي يف مملكة البحرين، وذلك يف مقر الهيئة 

باإ�سراف جلنة  ال�سحية  املهن واخلدمات  لتنظيم  الوطنية 

بالهيئة،  ال�سحية  املهن  تراخي�س  وق�سم  البديل  الطب 

متا�سًيا مع قانون ال�سيدلة الذي ي�سرتط المتحان ك�سرط 

وقد  املهنـة.  ممار�سة  ترخي�س  على  للح�ســول  اأ�سا�سي 

الطب  يف  متخ�س�سني  �سيادلة  اأربعــة  المتحــان  ح�سر 

البديل الهندي )الأروفيدا(. 

�أكدت مو��صلة ك�صف مالب�صات حادثة �لفتاة �مل�صتنكرة من �أطياف �ملجتمع كافة

»�صرطة �جلنوبية« تدعو ال�صتقاء �ملعلومات �لر�صمية وعدم �اللتفات لل�صائعات

عن  اجلنوبية،  املحافظة  �سرطة  مديرية  ك�سفت 

التي با�سرتها،  الأمنية والقانونية  اإجراءاتها  تفا�سيل 

يف  عليها  العثور  مت  التي  الفتاة  واقعة  بخ�سو�س 

وقت مبكر من �سباح اأم�س الثالثاء، اإذ ت�سلمها مركز 

ال�سمالية  املحافظة  �سرطة  مبديرية  البديع  �سرطة 

ب�سارع  ا�ستوقفتهما  اأن  بعد  املواطنني،  من  اثنني  من 

تلقيها  فور  اإجراءاتها  با�سرت  اأنها  مو�سحة  البديع، 

م�ساء  من  ال�ساد�سة  ال�ساعة  عند  بالواقعة  بالغا 

اإىل املوقع طاقم  انتقل  اإذ  اجلمعة 14 يناير 2022، 

م�سرح اجلرمية واملخترب اجلنائي واجلهات املخت�سة 

الأخرى للمعاينة ورفع الأدلة وجمع املعلومات، ومن 

ثم ت�سكيل جمموعات من فرق البحث والتحري التي 

قامت بدرا�سة كل املعطيات والبيانات التي مت جمعها، 

خرجت  الفتاة  اأن  اإىل  الأولية  املعلومات  اأ�سارت  اإذ 

اأي  اإرادتها، ومل تكن هناك  اأ�سرتها مبح�س  من منزل 

اأدلة بوجود حالة اختطاف، على النحو  اأو  موؤ�سرات 

الجتماعي،  التوا�سل  مواقع  بع�س  له  روجت  الذي 

ب�سكل موؤ�سف.

الفتاة،  على  العثور  فور  اأنه  املديرية  واأ�سافت 

وال�سحية  والقانونية  الأمنية  الجراءات  مبا�سرة  مت 

اجلهود  توا�سلت  كما  �سالمتها،  من  للتاأكد  الالزمة 

اأعمال  اإطار  يف  املتخذة،  الإجراءات  وكافة  الأمنية 

الواقعة،  مالب�سات  عن  للك�سف  والتحري  البحث 

حتديد  عن  والتحري  البحث  اأعمال  اأ�سفرت  اإذ 

عليه  والقب�س  عاًما«   31 »بحريني،  �سخ�س  هوية 

مل�سوؤوليته اجلنائية يف ق�سية هروب واخفاء الفتاة.

اإىل  اجلنوبية  املحافظة  �سرطة  مديرية  واأ�سارت 

متهيدا  املقررة،  القانونية  الإجراءات  اتخاذ  جار  اأنه 

الوقت  العامة، يف  النيابة  اإىل  عليه  املقبو�س  لإحالة 

عن  للك�سف  والتحري  البحث  اأعمال  تتوا�سل  الذي 

املعلومات  ا�ستقاء  باجلميع  مهيبة  كافة،  املالب�سات 

�سائعات،  لأي  اللتفات  وعدم  الر�سمية  امل�سادر  من 

به  يتمتع  وما  البحريني  املجتمع  وعي  على  معولني 

يتطلب  ما  وطنية،  جمتمعية  م�سوؤولية  من  اأبناوؤه 

مغلوطة  معلومات  وبث  الق�سية  تناول  عن  التوقف 

احلادث  هذا  مالب�سات  على  �سلبا  توؤثر  اأن  �ساأنها  من 

الغريب وامل�ستنكر من اأطياف املجتمع البحريني كافة، 

الأ�سيل،  املجتمعي  الن�سيج  ومبادئ  التقاليد  وينايف 

والذي متت معاجلته يف الإطار القانوين.

بدًء� من 19 يناير 2022.. »�ل�صحة«: 

فتح �لت�صجيل للفئة �لبالغة 5-11 عاًما الأخذ تطعيم »فايزر«

اأعلنت وزارة ال�سحة عن فتح باب الت�سجيل للتطعيم امل�ساد لفريو�س كورونا »فايزر-بيونتيك« للفئة 

الأوىل من تطعيم »فايزر- الدفعة  يناير اجلاري، وذلك مع و�سول  بدًءا من 19  اإىل 11 عاًما  العمرية 5 

العمرية يف رفع  الفئة  ا لهذه  التطعيم خ�سو�سً اأهمية  العمرية، موؤكدًة على  الفئة  بيونتيك« اخلا�س بهذه 

ال�ستجابة املناعية للج�سم وحماية للفرد واأ�سرته وحميطه املجتمعي.

اإىل  العمرية املذكورة  الفئة  اأطفالهم من  الراغبني يف تطعيم  الأمور  اأولياء   وحثت وزارة ال�سحة كافة 

لوزارة  التابع  الإلكرتوين  املوقع  اأو  واعي«  تطبيق »جمتمع  التطعيم، عرب  لأخذ  اأطفالهم  بت�سجيل  املبادرة 

ال�سحة healthalert.gov.bh، منوهًة باأن التطعيم �سيكون متاًحا يف مركز التطعيم مبجمع �سرتة التجاري، 

كما يتطلب الت�سجيل موافقة ويل الأمر قبل اأخذ التطعيم للراغبني من هذه الفئات العمرية املذكورة، اإ�سافة 

اإىل وجود مرافق معهم عند اأخذ التطعيم.

ونّوهت الوزارة مبا حتقق من نتائج اإيجابية نتيجة الإقبال على التطعيم خا�سة عند الفئة العمرية من 5 

اإىل 11 عاًما، م�سريًة باأن املبادرة باأخذ التطعيم ي�سهم يف ت�سريع الو�سول للهدف املن�سود يف حتقيق املناعة 

املجتمعية ويعزز جناح اخلطط واجلهود املبذولة من قبل الفريق الوطني الطبي للت�سدي لفريو�س كورونا 

»كوفيد-19«، حلفظ �سحة و�سالمة اجلميع.

جانب من امتحان الطب البديل
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اأمريكا تبلغ لبنان: �سنعاقب كلَّ   من يدعم »حزب اهلل«
بريوت - وكاالت:

اأبلغ م�س�ؤول اأمريكي اأم�س لبنان اأن وا�سنطن �ستعاقب اأي فريق 

يقدم دعًما »عينًيّا« حلزب اهلل، وذلك بعد اأ�سابيع من اإدراج وا�سنطن 

مالية  خدمات  تقدمي  بتهمة  العق�بات  الئحة  على  لبنانًيا  م�سرًفا 

للحزب.

مكافحة مت�يل  ل�س�ؤون  االأمريكية  م�ساعد وزير اخلزانة  والتقى 

االإرهاب مار�سال بيلنغ�سلي، غداة و�س�له اإىل بريوت، كاًل من رئي�س 

الربملان نبيه بري ورئي�س احلك�مة �سعد احلريري.

خالل  بيلنغ�سلي  اإن  بريوت،  يف  االأمريكية  ال�سفارة  واأوردت 

على  لبنان  »�سي�سجع  وامل�سرفيني،  الر�سمّيني  امل�س�ؤولني  مع  لقاءاته 

اتخاذ اخلط�ات الالزمة للبقاء على م�سافة من حزب اهلل، وغريه من 

اجلهات اخلبيثة التي حتاول زعزعة ا�ستقرار لبنان«.

زيادة الدعم املايل ملنح تاأهيل ذوي الإعاقة.. جمل�س الوزراء:

منح املقاول الوطني االأف�سلية يف امل�ساريع

االأمري  امللكي  ال�سم�  وّجه �ساحب 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

املقاول  منح  درا�سة  اإىل  ال�زراء 

امل�ساريع  يف  االأف�سلية  ال�طني 

مع  يت�اءم  مبا  احلك�مية  االإن�سائية 

والتزامات  الدولية  التجارة  اأنظمة 

مملكة البحرين.

وقّرر جمل�س ال�زراء �سراء اأ�س�ل 

ال�سيد  الروبيان من ب�اني�س  �سيادي 

حت�يل  اأو  ذلك  يف  منهم  رغب  ملن 

رخ�س �سيد الروبيان اإىل رخ�س �سيد 

االأ�سماك و�سراء عدة ال�سيد منهم.

زيادة  ال�زراء  جمل�س  وبحث   

االأكادميي  التاأهيل  ملنح  املايل  الدعم 

تقّدمه  الذي  االإعاقة  لذوي  واملهني 

االأهلية  للمراكز وامل�ؤ�س�سات  احلك�مة 

واخلا�سة العاملة يف جمال االإعاقة.

العاهل وخادم احلرمني بحًثا تطورات الأو�ضاع يف املنطقة.. امللك:

نـقــف فـي �ســف وخـنـدق واحـد مـع ال�سعوديـة
ــامل ــع ــى ال ــل ـــداء ع ـــت ــــو« اع ــــك ــداف مــعــمــلــي »اأرام ــه ــت ــس ا�

للبحريــن وم�ســّرفة  ثابتــة  اأخويــة  مواقــف  �ســلمان:  امللــك 

رئي�س �لوزر�ء مرتئ�ًسا جل�سة �حلكومة �أم�س

اآل خليفة عاهل البالد املفدى  تاأتي زيارة جاللة امللك حمد بن عي�سى 

اأم�س،  ي�م  ال�سقيقة  ال�سع�دية  العربية  اململكة  اإىل  ورعاه  اهلل  حفظه 

خادم  اأخيه  مع  جدة  يف  ال�سالم  ق�سر  يف  جاللته  عقده  الذي  واالجتماع 

يف  اهلل  حفظه  �سع�د  اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني 

ت�قيت مهم ويف ي�م مهم لنا جميًعا.

فقد اختار جاللة امللك املفدى اأن يق�م بهذه الزيارة واأن يلتقي مع اأخيه 

خادم احلرمني ال�سريفني يف الي�م ال�طني ال�سع�دي، وذلك اعتزاًزا واحتفاًء 

ا  من جاللته بهذا الي�م التاريخي من امل�سرية ال�سع�دية الظافرة، وحر�سً

وويل  �سلمان  امللك  اإىل  تهانيه  خال�س  �سخ�سًيا  ينقل  اأن  على  من جاللته 

عهده، ومبا يعرّب عن امل�ساعر الطيبة لكافة البحرينيني وعلى راأ�سهم جاللة 

امللك املفدى حفظه اهلل ورعاه جتاه اململكة العربية ال�سع�دية ال�سقيقة.

ت�ؤكد  ورعاه  اهلل  حفظه  املفدى  امللك  زيارة جاللة  فاإن  ت�قيتها..  ويف 

اململكة  �سقيقتها  مع  واحًدا  �سًفا  ووق�فها  البحرين  مملكة  ت�سامن  على 

العربية ال�سع�دية �سد كل ما يهدد اأمنها وا�ستقرارها، وا�ستنكارها ال�سديد 

واإدانتها للعمل االإرهابي التخريبي على معملي اأرامك� يف بقيق وخري�س، 

والذي ميثل ت�سعيًدا خطرًيا وتهديًدا كبرًيا الأمن املنطقة والإمدادات النفط 

يف ال�س�ق العاملية.

كما تاأتي زيارة جاللة امللك املفدى حفظه اهلل ورعاه ي�م اأم�س واجتماعه 

رفع  على  جاللته  حر�س  من  انطالًقا  ال�سريفني  احلرمني  خادم  اأخيه  مع 

اأق�سى درجات التن�سيق والت�ساور يف ظل ما متر به املنطقة من منعطف 

خطري وخا�سة ما تتعّر�س له اململكة العربية ال�سع�دية ال�سقيقة الي�م من 

تهديدات واعتداءات اإرهابية تخريبية ت�ستهدف النيل من مكانتها.

واأمن  ال�سع�دية،  العربية  اململكة  اأمن  ه�  البحرين  مملكة  اأمن  اإن 

اهلل  حفظه  املفدى  امللك  جاللة  ل  تف�سّ وكما  البحرين،  اأمن  ه�  ال�سع�دية 

ورعاه يف جدة ي�م اأم�س اأن البحرين هي على الدوام »تقف يف �سف ويف 

خندق واحد مع اململكة العربية ال�سع�دية ال�سقيقة«، التي تعترب هي البيت 

لنا  االأمان  و�سمام  االأمن  وركيزة  اجلامع  واالإ�سالمي  والعربي  اخلليجي 

جميًعا �سد اأية خماطر وتهديدات.

فاإننا ن�ستذكر هنا وبكل فخر  االأمن واحد ال يتجزاأ،  اإن  وعندما نق�ل 

واعتزاز وقفة اجلن�د البحرينيني الب�ا�سل مع اإخ�انهم اجلن�د ال�سع�ديني 

حيث  عدة،  وم�اقع  خمتلفة  مراحل  ويف  دائًما،  واحد  خندق  يف  الب�ا�سل 

قدم�ا الت�سحيات اجل�سام وال�سهداء ل�سد كل االعتداءات الغا�سمة ومن اجل 

الدفاع عن املنطقة وحماية �سع�بنا واأمننا وا�ستقرارنا باأنف�سنا.

تتحطم  �س�ف  واإرادة واحدة  واحد،  واحد، وم�سري وهدف  فه� درب 

التحديات، وبف�سل حكمة  بها كل  االعتداءات، و�سن�سد  على �سخرتها كل 

اهلل  ال�سريفني حفظه  احلرمني  واأخيه خادم  ورعاه  اهلل  امللك حفظه  جاللة 

�سن�سري دوًما مًعا على درب املحبة واالأخ�ة والتعاون والت�سامن، و�س�ف 

ننت�سر ل�سع�بنا ويف حقهم يف العي�س ب�سالم ويف اأمن وا�ستقرار.

دربـنـا واحــد

»البحرين والكويت«:
التو�سع يف اخلدمات امل�سرفية 

الرقمية

مواطنون ي�ستكون: ال مواعيد 
لتجديد البطاقة الذكية 

»ال�سحفيني«: ح�سابات ربحية 
يف و�سائل التوا�سل تنقل 

املحتوى اخلربي ل�سحف حملية
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متام �أبو�صايف

و�قعتني خمتلفتني.. 

ومعاجلة يف �الجتاه �خلاطئ!

الطفل  عن  بالبحث  بالرغبة  ي�شعر  مل  منا  من 

عبداهلل احمد عند ما اأعلنت عائلته يف 19 دي�شمرب 

اأكاد  الرفاع؟  يف  منزله  من  خروجه  عن  املا�شي 

اجزم ان معظم افراد املجتمع اأرادوا ان ي�شاهموا يف 

عمليات البحث عن الطفل عبداهلل عندما نتحدث عن 

طفل ال يتجاوز عمره اخلم�شة اأعوام، ولديه و�شع 

�شحي اأ�شاف للنفو�س املزيد من القلق،، وبالتايل 

كانت »الفزعة« املجتمعية لها ما يربرها على االأقل 

كل  لكن  املجتمعي،  والتكاتف  التعاطف  �شياق  يف 

ذلك مل يكن ليلغي واقًعا مفاده اأن م�شوؤولية البحث 

االأجهزة  م�شوؤولية  هي  واأخًرا  اأوالً  عبداهلل  عن 

�شيناريوهات  اإدارة  عن  امل�شوؤولون  وهم  االأمنية، 

البحث، وهم كانوا من �شيتحملون امل�شوؤولية عن 

اأي تق�شري - ال قدر اهلل - فيما لو مل يتم العثور 

به  قام  اختفائه، وما  �شاعات من  بعد  الطفل  على 

افراد املجتمع من جهود مقدرة هي ردة فعل عفوية 

يف جمتمع �شعر بامل�شوؤولية االإن�شانية جتاه فقدان 

ابن اخلم�شة اأعوام. بالطبع هذه ال�شورة املجتمعية 

�شتبقى دوًما مو�شع التقدير يف بلد ال يختلف اثنان 

على دماثة اأخالق �شعبه، وعفويتهم، وت�شاحمهم. 

لكن مل يكن باالإمكان ا�شقاط ذات ال�شورة بالتعامل 

املجتمعي مع ق�شية الفتاة »�شهد«. فو�شع عبارات 

نعم،  البحرين«  ياأهل  و»فزعتكم  »اختفاء«  مثل 

حركت املجتمع ولكن يف االجتاه اخلاطئ. فعبارة 

»اختفاء طفلة« مل تكن تو�شيًفا واقعيًا حلالة تغيب 

ان  يفرت�س  ال  عائلي  خالف  اأثر  على  املنزل  عن 

هذا  حتى  ي�شبه  وال  للمجتمع،  تفا�شيله  تخرج 

معدالت  بلد  يف  اجلرائم  طبيعة  واقًعا  التو�شيف 

اىل  اللجوء  ان  كما  جًدا،  منخف�شة  فيه  اجلرمية 

بالغ  تقدمي  من  �شاعات  بعد  »ان�شتغرام«  تطبيق 

على  الفتاة  �شورة  ون�شر  االأمنية،  اجلهات  لدى 

معاجلة  يكن  مل  املجتمعية«  »الفزعة  لطلب  املال 

واقعية حلالة تغيب كانت حتتاج القليل من ال�شرب 

»االختفاء«  اإعالنات  بن�شر  التربع  قبل  واحلكمة 

االجتماعي، يف  التوا�شل  �شفحات  على  املزعومة 

ا�شواأ  يف  حتى  امني  فراغ  من  يوماً  يعاِن  مل  بلد 

االزمات حتى يتطلب االمر التحرك املجتمعي. 

فمنذ متى كان »ان�شتغرام« يقوم بدور ال�شرطة 

حتى نرتك ق�شايانا وم�شوؤولية اأمن املجتمع لو�شيلة 

توا�شل جمتمعي، ون�شتبدل االأجهزة االأمنية التي 

لديها اأدوات التحقيق، والبحث والتحري والتدقيق، 

وهي امل�شوؤولة امام اهلل والقيادة واملجتمع عن امن 

احلما�س  �شوى  ميلكون  ال  مدنيني  باأفراد  ابنائه 

للتعامل مع ق�شية نقلت اليهم كق�شية اختفاء عرب 

هناك  اأن  مراعاة  دون  اجتماعي،  توا�شل  و�شيلة 

مدة زمنية واقعية حتتاجها االأجهزة االأمنية للقيام 

من  والتثبت  والتحري  التحقيقات  عرب  بدورها 

املعلومات التي وردت اليها دون �شغط راأي عام 

احياناً  ويطيل  التحقيق،  م�شار  يف�شد  قد  واعالم 

التغيب. 

اأي�ًشا، اأ�شواأ ما يف تفا�شيل املعاجلة االفرتا�شية 

لق�شية   - االجتماعي  التوا�شل  و�شائل  على   -

ممار�شة  وحماولة  االندفاع،  هو  »�شهد«  تغيب 

البع�س ملمار�شة »حلطمة«  التي قادت  االمن  دور 

تربع  حني  االأجانب  الوافدين  جتاه  عن�شرية 

عمال  اىل  االتهامات  »بو�شلة«  بتوجيه  البع�س 

وافدين يقطنون ذات املنطقة، والتعامل مع اأبرياء 

كمجرمني مفرت�شني فقط النهم عمال اأجانب، وهذا 

بت�شاحمهم  البحرين  اهل  ي�شبه  ال  حتًما  التعاطي 

وعقالينتهم، ومل يكن ليقبل اهل البحرين ان يعامل 

بريء وفق افرتا�شات ت�شوغها اذهان من لديهم 

هاتف  �شا�شة  امام  للجلو�س  الوقت  من  مت�شع 

لتف�شيل االتهامات. 

لنتذكر جيًدا، ان يف الدول التي تتعامل فعليًا مع 

معدالت جرائم مرتفعة، وت�شهد جرائم االختطاف 

او االغت�شاب والخ، ال يتم قبول بالغ »االختفاء« 

ال�شخ�س،  فقدان  على  �شاعة   48 مرور  بعد  اال 

»هروب«  اأو  طوعيًا،  تغيبًا  لي�س  انه  من  للتاأكد 

نتيجة خالف عائلي. وال ي�شمح حلمالت املتطوعني 

التابعني ملنظمات جمتمعية، ومدربني ب�شكل جيد، 

�شخ�س  عن  حمددة  جغرافية  رقعة  يف  بالبحث 

مفقود - مثل مناطق حرجية، غابات - على �شبيل 

البحث  عمليات  من  متاأخرة  مراحل  اال يف  املثال، 

والتحري، وتكون حتت ا�شراف وتن�شيق االأجهزة 

االأمنية ولي�س ب�شورة ع�شوائية. 

بالتعامل  الن�شج  البع�س، هو  ما كان يحتاجه 

عرب  ثم  ا�شري  اطار  يف  واملعاجلة  املعلومة،  مع 

عرب  املعاجلة  ولي�س  املخت�شة،  االأمنية  االأجهزة 

يخدم  ما  فاأف�شل  االجتماعي،  التوا�شل  و�شائل 

لالأجهزة  االمر  ترك  هو  ما،  ق�شية  يف  التحقيق 

االأمنية للقيام بدورها.

وفًقا لالإجر�ء�ت �الحرت�زية و�لوقائية �لالزمة.. وز�رة �الإ�صكان:

مو��صلة توزيع �ألفي وحدة �صكنية يف »�صرق �صرتة« و»�صرق �حلد«

 40 بتوفري  ال�سامية  امللكية  التوجيهات  اإطار  يف 

امللكي  ال�سمو  �ساحب  لأمر  وتنفيًذا  �سكنية،  وحدة  األف 

رئي�س  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �سلمان  الأمري 

اإ�سافية  �سكنية  وحدة   2000 بتوزيع  الوزراء  جمل�س 

ت�سليم  مبوا�سلة  الإ�سكان  وزارة  قامت  املواطنني،  على 

واملفاتيح يف  �سرتة،  �سرق  التخ�سي�س مبدينة  �سهادات 

التي  القوائم  الطلبات �سمن  مدينة �سرق احلد لأ�سحاب 

قامت باإعدادها ب�سورة م�سبقة، حيث متت عملية الت�سليم 

وفًقا لالإجراءات الحرتازية والوقائية الالزمة يف عملية 

التوزيع.

التوزيعات  عملية  موا�سلة  الإ�سكان  وزارة  واأكدت 

الإ�سكانية على املواطنني امل�ستحقني من خمتلف حمافظات 

�سمن  وم�ستمرة  مت�سارعة  عمل  بوترية  البحرين  مملكة 

فيما  العمل  تكامل خطة  اأن  اإىل  م�سرية  الزمني،  اجلدول 

ت�سهم يف  تنموية  وم�ساريع  مدن جديدة  باإن�ساء  يتعلق 

خلق املزيد من امل�ساريع الإ�سكانية التي ميكن للمواطنني 

التعايف  خطة  لأهداف  حتقيًقا  وذلك  منها،  ال�ستفادة 

القت�سادي.

يتميز  امل�ساريع  هذه  اأن  الإ�سكان  وزارة  واأفادت 

بع�سها مبواقعها املطلة على واجهات بحرية، كما توفر 

الهوائية،  والدراجات  امل�سي  ريا�سة  ملمار�سة  م�سارات 

ف�سالً عن توافر امل�ساحات املفتوحة والهتمام بالت�سجري 

احلكومة  حر�س  اإطار  يف  وذلك  اخل�سراء،  وامل�ساحات 

الإ�سكانية.  على توفري مقومات جودة احلياة بامل�ساريع 

م�سرية اإىل حر�سها الدائم على توفري املتطلبات الإ�سكانية 

والتنموية من اأجل تقدمي اأف�سل اخلدمات للمواطنني التي 

تلبي كل التطلعات امل�ستقبلية.

�لبحرين تعد �أول دولة ترخ�ص لهذ� �لتخ�ص�ص يف منطقة �خلليج

»�ملهن �ل�صحية« تنظم �أول �متحان لرتخي�ص �صيادلة �لطب �لبديل

واخلدمات  املهن  لتنظيم  الوطنية  الهيئة  نظمت 

الطب  مزاولة  لرتخي�س  نوعه  من  امتحان  اأول  ال�سحية 

وكل  الجتماعي  بالتباعد  باللتزام  والتكميلي،  البديل 

الطبي  الوطني  الفريق  ال�سادرة من  ال�سوابط الحرتازية 

للت�سدي لفريو�س كورونا.

مرمي  الدكتورة  للهيئة  التنفيذي  الرئي�س  و�سّرحت 

دولة  اأول  ُتعترب  البحرين  مملكة  باأن  اجلالهمة  عذبي 

مع  متا�سًيا  اخلليج،  منطقة  يف  التخ�س�س  لهذا  ترخ�س 

اآمنة  �سحية  خدمات  بتقدمي  وروؤيتها  الهيئة  ا�سرتاتيجية 

وذات جودة عالية.

لتنظيم  الوطنية  الهيئة  اأن  اإىل  اجلالهمة  د.  واأ�سارت 

الطب  قوانني  تطوير  يف  ُت�سهم  ال�سحية  واخلدمات  املهن 

مملكة  روؤية  مع  ومتا�سًيا  اململكة  يف  والتكميلي  البديل 

لالهتمام  وكذلك  كافة،  القطاعات  تنظيم  يف  البحرين 

بال�سياحة العالجية.

ونّوهت الرئي�س التنفيذي باأنه منذ �سدور قرار املجل�س 

الأعلى لل�سحة رقم )33( ل�سنة 2016 ب�ساأن لئحة تنظيم 

وال�سرتاطات  والتكميلي  البديل  الطب  جمالت  مزاولة 

الفنية واملهنية لرتخي�س املوؤ�س�سات اخلا�سة، قامت الهيئة 

بالعديد من الإجراءات التنظيمية لهذا القطاع، وياأتي عقد 

المتحان كخطوة مهمة و�سرورية يف م�سرية تنظيم  هذا 

قطاع الطب البديل والتكميلي يف مملكة البحرين.

البديل  الطب  جلنة  رئي�سة  �سّرحت  جانبها  من 

باأن  ال�سبيعي،  نعمت  امل�ست�سارة  بالهيئة  والتكميلي 

الطب  �سيادلة  لرتخي�س  امتحان  اأول  عقد  �سهدت  الهيئة 

البديل والتكميلي يف مملكة البحرين، وذلك يف مقر الهيئة 

باإ�سراف جلنة  ال�سحية  املهن واخلدمات  لتنظيم  الوطنية 

بالهيئة،  ال�سحية  املهن  تراخي�س  وق�سم  البديل  الطب 

متا�سًيا مع قانون ال�سيدلة الذي ي�سرتط المتحان ك�سرط 

وقد  املهنـة.  ممار�سة  ترخي�س  على  للح�ســول  اأ�سا�سي 

الطب  يف  متخ�س�سني  �سيادلة  اأربعــة  المتحــان  ح�سر 

البديل الهندي )الأروفيدا(. 

�أكدت مو��صلة ك�صف مالب�صات حادثة �لفتاة �مل�صتنكرة من �أطياف �ملجتمع كافة

»�صرطة �جلنوبية« تدعو ال�صتقاء �ملعلومات �لر�صمية وعدم �اللتفات لل�صائعات

عن  اجلنوبية،  املحافظة  �سرطة  مديرية  ك�سفت 

التي با�سرتها،  الأمنية والقانونية  اإجراءاتها  تفا�سيل 

يف  عليها  العثور  مت  التي  الفتاة  واقعة  بخ�سو�س 

وقت مبكر من �سباح اأم�س الثالثاء، اإذ ت�سلمها مركز 

ال�سمالية  املحافظة  �سرطة  مبديرية  البديع  �سرطة 

ب�سارع  ا�ستوقفتهما  اأن  بعد  املواطنني،  من  اثنني  من 

تلقيها  فور  اإجراءاتها  با�سرت  اأنها  مو�سحة  البديع، 

م�ساء  من  ال�ساد�سة  ال�ساعة  عند  بالواقعة  بالغا 

اإىل املوقع طاقم  انتقل  اإذ  اجلمعة 14 يناير 2022، 

م�سرح اجلرمية واملخترب اجلنائي واجلهات املخت�سة 

الأخرى للمعاينة ورفع الأدلة وجمع املعلومات، ومن 

ثم ت�سكيل جمموعات من فرق البحث والتحري التي 

قامت بدرا�سة كل املعطيات والبيانات التي مت جمعها، 

خرجت  الفتاة  اأن  اإىل  الأولية  املعلومات  اأ�سارت  اإذ 

اأي  اإرادتها، ومل تكن هناك  اأ�سرتها مبح�س  من منزل 

اأدلة بوجود حالة اختطاف، على النحو  اأو  موؤ�سرات 

الجتماعي،  التوا�سل  مواقع  بع�س  له  روجت  الذي 

ب�سكل موؤ�سف.

الفتاة،  على  العثور  فور  اأنه  املديرية  واأ�سافت 

وال�سحية  والقانونية  الأمنية  الجراءات  مبا�سرة  مت 

اجلهود  توا�سلت  كما  �سالمتها،  من  للتاأكد  الالزمة 

اأعمال  اإطار  يف  املتخذة،  الإجراءات  وكافة  الأمنية 

الواقعة،  مالب�سات  عن  للك�سف  والتحري  البحث 

حتديد  عن  والتحري  البحث  اأعمال  اأ�سفرت  اإذ 

عليه  والقب�س  عاًما«   31 »بحريني،  �سخ�س  هوية 

مل�سوؤوليته اجلنائية يف ق�سية هروب واخفاء الفتاة.

اإىل  اجلنوبية  املحافظة  �سرطة  مديرية  واأ�سارت 

متهيدا  املقررة،  القانونية  الإجراءات  اتخاذ  جار  اأنه 

الوقت  العامة، يف  النيابة  اإىل  عليه  املقبو�س  لإحالة 

عن  للك�سف  والتحري  البحث  اأعمال  تتوا�سل  الذي 

املعلومات  ا�ستقاء  باجلميع  مهيبة  كافة،  املالب�سات 

�سائعات،  لأي  اللتفات  وعدم  الر�سمية  امل�سادر  من 

به  يتمتع  وما  البحريني  املجتمع  وعي  على  معولني 

يتطلب  ما  وطنية،  جمتمعية  م�سوؤولية  من  اأبناوؤه 

مغلوطة  معلومات  وبث  الق�سية  تناول  عن  التوقف 

احلادث  هذا  مالب�سات  على  �سلبا  توؤثر  اأن  �ساأنها  من 

الغريب وامل�ستنكر من اأطياف املجتمع البحريني كافة، 

الأ�سيل،  املجتمعي  الن�سيج  ومبادئ  التقاليد  وينايف 

والذي متت معاجلته يف الإطار القانوين.

بدًء� من 19 يناير 2022.. »�ل�صحة«: 

فتح �لت�صجيل للفئة �لبالغة 5-11 عاًما الأخذ تطعيم »فايزر«

اأعلنت وزارة ال�سحة عن فتح باب الت�سجيل للتطعيم امل�ساد لفريو�س كورونا »فايزر-بيونتيك« للفئة 

الأوىل من تطعيم »فايزر- الدفعة  يناير اجلاري، وذلك مع و�سول  بدًءا من 19  اإىل 11 عاًما  العمرية 5 

العمرية يف رفع  الفئة  ا لهذه  التطعيم خ�سو�سً اأهمية  العمرية، موؤكدًة على  الفئة  بيونتيك« اخلا�س بهذه 

ال�ستجابة املناعية للج�سم وحماية للفرد واأ�سرته وحميطه املجتمعي.

اإىل  العمرية املذكورة  الفئة  اأطفالهم من  الراغبني يف تطعيم  الأمور  اأولياء   وحثت وزارة ال�سحة كافة 

لوزارة  التابع  الإلكرتوين  املوقع  اأو  واعي«  تطبيق »جمتمع  التطعيم، عرب  لأخذ  اأطفالهم  بت�سجيل  املبادرة 

ال�سحة healthalert.gov.bh، منوهًة باأن التطعيم �سيكون متاًحا يف مركز التطعيم مبجمع �سرتة التجاري، 

كما يتطلب الت�سجيل موافقة ويل الأمر قبل اأخذ التطعيم للراغبني من هذه الفئات العمرية املذكورة، اإ�سافة 

اإىل وجود مرافق معهم عند اأخذ التطعيم.

ونّوهت الوزارة مبا حتقق من نتائج اإيجابية نتيجة الإقبال على التطعيم خا�سة عند الفئة العمرية من 5 

اإىل 11 عاًما، م�سريًة باأن املبادرة باأخذ التطعيم ي�سهم يف ت�سريع الو�سول للهدف املن�سود يف حتقيق املناعة 

املجتمعية ويعزز جناح اخلطط واجلهود املبذولة من قبل الفريق الوطني الطبي للت�سدي لفريو�س كورونا 

»كوفيد-19«، حلفظ �سحة و�سالمة اجلميع.

جانب من امتحان الطب البديل
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جمل�س النواب يوافق على قانون تنظيم الطريان املدين.. 

»ال« نـــيــــابــــيـّة للـــرقــابـــة عــلـــى اأمــــوال الـنــقـــابـــات العـمــالـيــــة

م�شطفى ال�شاخوري - اأبرار �شكري:

وافق جمل�ص النواب خالل جل�صته يوم اأم�ص على قرار جمل�ص ال�صورى بخ�صو�ص 

م�صروع ق�نون ب�ص�أن البيئة، والذي ي�صع تنظيم� ت�صريعي� متك�مال ب�ص�أن البيئة وي�صمل 

كل �صوره� الربية والبحرية واجلوية ويتم��صى مع االتف�قي�ت الدولية التي ان�صمت اإليه� 

مملكة البحرين.

ووافق املجل�ص على م�صروع ق�نون بتعديل بع�ص اأحك�م ق�نون تنظيم الطريان املدين.

واأرج�أ النواب الت�صويت على تغليظ عقوبة الطبيب الذي اأثبت فيم� ي�صدر من تق�رير 

اأو يخ�لف الواقع ب�ص�أن احل�لة النف�صية، الأخذ االأ�صخ��ص بق�صد اإدخ�له املن�ص�أة املخ�ص�صة 

حلجز املر�صى النف�صيني اأو الأي غر�ص اآخر، والذي حدد العقوبة ب�حلب�ص اأو الغرامة التي 

ال جت�وز 1000 دين�ر اأو ب�أحد هذه العقوبتني.

النق�بية  االحت�دات  ب�إخ�ص�ع  يق�صي  بق�نون  مقرتح  على  املوافقة  املجل�ص  ورف�ص 

للرق�بة من قبل ديوان الرق�بة امل�لية واالإدارية.

اختيار مالعب الفرجان يتم من قبل �صركات خا�صة.. املوؤيد:

فتح مالعب املدار�س للعامة بعد اجلائحة

البحراين متخوًفا من اعتماد »العالج 

الكهربائي النف�صي« واحلكومة: العالج اآمن

زينل »م�صتاء« من تغّيب

 وزيرة ال�صحة.. والبوعينني: تخ�صع لعملية

البناي: لال�صت�صاري اإدخال

 الـمـريـــ�س للمـ�صـحــة الـنـف�صـيــة ب�صــــروط

والريا�شة  ال�شباب  �شوؤون  وزير  قال 

على  مبنية  الفرجان  مالعب  اإن  املوؤيد  اأمين 

وجود العقارات الكافية التي حتددها الدولة 

القطاع  وتعاون  حمددة،  جلان  طريق  عن 

اخلا�ص.

مبنطقة  الفرجان«  »مالعب  عدد  وحول 

�شرتة، لفت اإىل اأن الختيار الأخري للعقارات 

ال�شركات  قبل  من  يكون  املالعب  لإن�شاء 

وذلك  الوزارة،  طرف  من  ولي�ص  اخلا�شة 

انطالًقا من ال�شراكات ال�شرتاتيجية معها.

النائب  طلب  على  تعليقه  يف  واأ�شار 

يو�شف الذوادي توفري مالعب فرجان ملدينة 

احلد، اإىل اأنه »ل �شك اأن احلد ت�شتاهل وهي 

ولدة للمواهب الريا�شية«.

وذكر اأن مبادرة فتح املدار�ص وا�شتخدام 

ال�شباب  وزارة  اأطلقتها  مبادرة  هي  مرافقها 

الرتبية  وزارة  مع  بالتعاون  والريا�شة 

بعد  تفعيلها  اإعادة  و�شيتم  والتعليم، 

اجلائحة.

اأعمال  جدول  على  نقطة  اأول  اإن  وقال 

املقبل  والريا�شة  لل�شباب  الأعلى  املجل�ص 

تتمثل يف فتح من�شاآت املدار�ص لعامة النا�ص.

خالل  البحراين  حممود  النائب  اأبدى 

ال�شحة  قانون  م�شروع  حول  له  مداخلة 

النف�شية، تخوفه من اعتماد العالج الكهربائي 

لعالج حالت الأمرا�ص النف�شية، منوًها باأن 

العالج بالكر�شي الكهربائي واأجهزة ال�شعق 

الكهربائي تعد من التقنيات البالية والقدمية 

العالج  جمال  يف  التقني  بالتطور  مقارنة 

النف�شي.

بينما اأكد ممثل احلكومة رًدا على مداخلة 

الكهربائية  باجلل�شات  العالج  حول  النائب 

باأن هذا النوع من العالج يعد اأحد العالجات 

املعتمدة ول ت�شتخدم اإل يف ظروف وحالت 

معينة ووفق دللت اإر�شادية معتمدة عاملًيا، 

من  النوع  هذا  ينظم  القانون  باأن  مو�شحة 

متطورة  تقنيات  وفق  املعتمدة  العالجات 

اآمنة  اأنها  كما  معينة  بروتوكولت  ووفق 

جًدا، كما اأكدت النائب مع�شومة عبدالرحيم 

اإل يف  الكهربائية ل ت�شتخدم  باأن اجلل�شات 

حالة عدم ا�شتجابة املري�ص للعالج الدوائي 

مبينة  عليه،  النف�شي  املر�ص  وخطورة 

ودقيق  مف�شل  �شرح  بعد  يتم  العالج  باأن 

للمري�ص وذويه.

من  ا�شتياءه  زينل  يو�شف  النائب  اأبدى 

ال�شالح  فائقة  ال�شحة  وزيرة  تغيب  تكرار 

النواب وخا�شة  عن ح�شور جل�شة جمل�ص 

ال�شحة  قانون  م�شروع  مناق�شة  خالل 

النف�شية، موؤكًدا على �شرورة تواجد الوزيرة 

�شخ�شًيا، وذلك لأهمية امل�شروع املطروح.

وزير  البوعينني  غامن  من  الرد  وجاء 

ح�شرت  قد  ال�شحة  وزيرة  باأن  املجل�شني 

ال�شحة  مل�شروع  الأوىل  املناق�شة  جل�شة 

لعملية  �شتخ�شع  باأنها  اأكدت  وقد  النف�شية 

منوًها على  التايل،  الأ�شبوع  جراحية خالل 

جل�شات  ح�شور  يف  الدائم  الوزيرة  حر�ص 

مناق�شة امل�شاريع بقوانني.

اقرتح الع�شو عمار البناي خالل مداخلته حول م�شروع قانون ب�شاأن ال�شحة النف�شية 

اأنه يجوز للطبيب ال�شت�شاري اإدخال املري�ص النف�شي طواعية اإىل امل�شحة النف�شية، ولكن 

ب�شروط عدة منها تقرير طبي بحالة املري�ص وموافقة الأقارب وغريها من ال�شروط.

وت�شاءل الع�شو يو�شف زينل عن معنى الإرادة )امل�شتنرية( واملق�شود منها يف م�شروع 

قانون ال�شحة النف�شية خا�شة، م�شيًفا اأن الإرادة )احلرة( هو امل�شطلح املتعارف عليه. 

املتعارف  القانونية  امل�شطلحات  على  املحافظة  النعيمي  علي  الع�شو  من جانبه طلب 

عليها، عند �شن القوانني والت�شريعات والتي لها املرجع القانوين يف ذلك. 

�صلمان: الرقابة على املال العام ولو كان »دينار واحد«

ال�صالح: 17 األف جامعي ينتظرون الوظيفة احلكومية

الكوهجي: تغليظ عقوبة الطبيب املزّور للحالة النف�صية للمري�س

ها�صم: الرقابة على اأموال النقابات حتقق ثقة املجتمع

الــقـطــــــري: قــانــــون

 الـبـــيـئـة »عــ�صــــــري ومــتــــطــــــور«

الرقابة  وجوب  على  النواب  جمل�ص  لرئي�ص  الأول  النائب  اأكد 

على اأموال الدولة واإن كانت »دينار واحد« طاملا هناك اأموال ُت�شرف 

واإدارات تقوم بدورها يف هذا ال�شاأن، مطالًبا الحتادات العمالية مبزيد 

عن  عبدالرحيم  مع�شومة  النائب  ت�شاءلت  جانبها  من  ال�شفافية،  من 

الرقابة  ديوان  رقابة  فر�ص  من  والنقابات  الحتادات  اأ�شباب تخوف 

تطبيق  »مطلبنا  م�شيفة  تخاف«،  ل  تبوق  »ل  قائلة  عليها  املالية 

ال�شفافية على اجلميع من اأجل ك�شف الأمور التي حتتاج اإىل ت�شحيح 

وتعديل الأمر الذي لن يخل بالعمل التطوعي كما يعتقد ذلك«.

اأكد النائب ممدوح ال�شالح اأن هنالك 25 األف عاطل يرغب 

يف العمل احلكومي بينهم اأكرث من 17 األف من حملة ال�شهادات 

اجلامعية يطمحون للح�شول على الوظيفة احلكومية بحًثا عن 

اأجنبًيا يعملون  اأن هناك 3691  اإىل  الوظيفي، لفًتا  ال�شتقرار 

وفنية  اإدارية  وظائف  يف  يعملون  وبع�شهم  معلم،  بوظيفة 

ب�شيطة كحرا�ص اأمن ومرا�شل وغريها ل تتطلب موؤهالت عالية، 

علًما بوجود الكثري من املواطنني يرغبون بالعمل بهذه الوظائف.

واأ�شاف اأن وزارة الرتبية والتعليم توقفت عن ن�شر اإعالنات 

التوظيف لوظائف املعلمني من بعد برنامج التقاعد الختياري.

واأ�شاف معلًقا على عدم وجود تفا�شيل يف الإجابة احلكومية 

»من  العام:  بالقطاع  الأجانب  املوظفني  اإعداد  عن  �شوؤاله  على 

الوزارات  يف  العاملني  الأجانب  تخ�ش�شات  معرفة  ال�شرورية 

م�شرًيا  املدنية،  اخلدمة  جلهاز  اخلا�شعة  احلكومية  والهيئات 

اإىل اأن يوجد الكثري من العاطلني البحرينيني لديهم تخ�ش�شات 

وموؤهلني لتوظيفهم يف خمتلف الوزارات احلكومية«.

البوعينيني  غامن  املجل�شني  �شوؤون  وزير  اكتفى  جانبه  من 

يف رّده على مداخلة ال�شالح حيث قال: »اأكتفي بالرد الوارد من 

جهاز اخلدمة املدنية على �شوؤال النائب«. 

الكوهجي  حمد  الع�شو  دعا 

العقوبة  ت�شديد  اىل  مداخلته  خالل 

النف�شية  ال�شحة  قانون  م�شروع  يف 

ل�شنة   )80( رقم  للمر�شوم  املرافق 

2013م وقال: »عقوبة غرامة 1000 

دينار فقط يف املادة )53( من م�شروع 

ال�شت�شاري  على  النف�شية  ال�شحة 

النف�شي  اأوراق املري�ص  الذي يزور يف 

املرتكبة  ل تتنا�شب مع حجم اجلرمية 

ولبد من تغليظ العقوبة لتكون رادعة 

اأكرث«، ومن جانبه قال الع�شو حممود 

البحراين: »اإن ا�شتغالل الطبيب وظيفته 

بالأ�شخا�ص،  والإ�شرار  التزوير  يف 

من  بدلً  رادعة  عقوبة  و�شع  يتطلب 

العقوبة الراهنة والتي ل تتجاوز حتى 

ربع دخل الطبيب ال�شت�شاري.

حت الع�شو زينب عبدالأمري  وو�شّ

تاأييدها اإقرار عقوبة رادعة �شد الطبيب 

النف�شي املخالف مبا يتنا�شب مع دخله 

 8000 عن  يزيد  والذي  ال�شهري، 

العبا�شي:  حممد  الع�شو  وقال  دينار. 

نريد  ول  الردع  العقوبة  »فل�شفة 

خا�شة  الغرامة،  زيادة  على  املزايدة 

واأن م�شـروع قانــون ال�شحة النف�شية 

ن�ّص على عقوبة احلب�ص، وهو ما يكفي 

لردع املخالف«. 

اإن  ها�شم  فالح  �شيد  الع�شو  قال 

النقابات  اموال  على  والرقابة  امل�شاءلة 

والإدارية  املالية  الرقابة  ديوان  قبل  من 

�شيكون له دور اأ�شا�شي يف تعزيز الثقة 

فيها من قبل اجلمهور واملجتمع، وغياب 

اأدى  الإداري  ال�شفاهية و�شعف اجلانب 

وغياب  العمالية  الحتادات  انكفاء  اإىل 

مقارنة  دورها  وتاآكل  املجتمعي،  دورها 

مبرحلة التاأ�شي�ص.

اأحمد  الع�شو  اأ�شار  جانبه  ومن 

املجتمع  من  ت�شديًدا  هناك  بان  العامر 

ا�شتقاللية منظمات املجتمع  الدويل على 

اأي تدخل من قبل  ان  على  املدين، موؤكداً 

ي�شب  لن  النقابات  عمل  يف  احلكومة 

بامل�شلحة العامة.

على  الع�شريي  ه�شام  الع�شو  واأكد 

الحتادات  ا�شتقاللية  حفظ  �شرورة 

اأمام  عراقيل  و�شع  وعدم  العمالية، 

والنقابات  الحتادات  يف  امل�شاركة 

عمل  العزوف  اإىل  يوؤدي  مما  العمالية، 

ان  اىل  م�شرياً  واإ�شعافه،  النقابي  العمل 

الرقابة متحققة من خالل التقارير املالية 

الداخلي  والتدقيق  بالنقابات  اخلا�شة 

واخلارجي على اأموالها. 

اأكدت الع�شو فاطمة عبا�ص القطري خالل مداخلتها حول م�شروع قانون ب�شاأن 

احلراري،  الحتبا�ص  وخا�شة  البيئية  التحديات  مع  يتنا�شب  القانون  بان  البيئة 

م�شرية اإىل اأن برزوها �شمن موؤ�شرات التنمية امل�شتدامة وتاأتي �شمن اأولوية اهتمام 

القيادة احلكيمة.

واأ�شافت اأن الهتمام بالبيئة و�شّن ت�شريع متكامل يعالج ق�شاياها، ي�شهم يف مّل 

�شتات القوانني البيئية املتناثرة، وقيام قانون ع�شري متطور يحفظ حق املجتمعات 

يف التمتع بحياة اآمنة من املخاطر البيئية واملناخية.

وزير �صوؤون ال�صب�ب والري��صة

يو�صف زينل

حممود البحراين

ف�طمة القطري

�صيد فالح ه��صم

حمد الكوهجي

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/11974/pdf/INAF_20220119015200896.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/943283/News.html
https://www.alayam.com/alayam/Parliament/943321/News.html
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اأمريكا تبلغ لبنان: �سنعاقب كلَّ   من يدعم »حزب اهلل«
بريوت - وكاالت:

اأبلغ م�س�ؤول اأمريكي اأم�س لبنان اأن وا�سنطن �ستعاقب اأي فريق 

يقدم دعًما »عينًيّا« حلزب اهلل، وذلك بعد اأ�سابيع من اإدراج وا�سنطن 

مالية  خدمات  تقدمي  بتهمة  العق�بات  الئحة  على  لبنانًيا  م�سرًفا 

للحزب.

مكافحة مت�يل  ل�س�ؤون  االأمريكية  م�ساعد وزير اخلزانة  والتقى 

االإرهاب مار�سال بيلنغ�سلي، غداة و�س�له اإىل بريوت، كاًل من رئي�س 

الربملان نبيه بري ورئي�س احلك�مة �سعد احلريري.

خالل  بيلنغ�سلي  اإن  بريوت،  يف  االأمريكية  ال�سفارة  واأوردت 

على  لبنان  »�سي�سجع  وامل�سرفيني،  الر�سمّيني  امل�س�ؤولني  مع  لقاءاته 

اتخاذ اخلط�ات الالزمة للبقاء على م�سافة من حزب اهلل، وغريه من 

اجلهات اخلبيثة التي حتاول زعزعة ا�ستقرار لبنان«.

زيادة الدعم املايل ملنح تاأهيل ذوي الإعاقة.. جمل�س الوزراء:

منح املقاول الوطني االأف�سلية يف امل�ساريع

االأمري  امللكي  ال�سم�  وّجه �ساحب 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

املقاول  منح  درا�سة  اإىل  ال�زراء 

امل�ساريع  يف  االأف�سلية  ال�طني 

مع  يت�اءم  مبا  احلك�مية  االإن�سائية 

والتزامات  الدولية  التجارة  اأنظمة 

مملكة البحرين.

وقّرر جمل�س ال�زراء �سراء اأ�س�ل 

ال�سيد  الروبيان من ب�اني�س  �سيادي 

حت�يل  اأو  ذلك  يف  منهم  رغب  ملن 

رخ�س �سيد الروبيان اإىل رخ�س �سيد 

االأ�سماك و�سراء عدة ال�سيد منهم.

زيادة  ال�زراء  جمل�س  وبحث   

االأكادميي  التاأهيل  ملنح  املايل  الدعم 

تقّدمه  الذي  االإعاقة  لذوي  واملهني 

االأهلية  للمراكز وامل�ؤ�س�سات  احلك�مة 

واخلا�سة العاملة يف جمال االإعاقة.

العاهل وخادم احلرمني بحًثا تطورات الأو�ضاع يف املنطقة.. امللك:

نـقــف فـي �ســف وخـنـدق واحـد مـع ال�سعوديـة
ــامل ــع ــى ال ــل ـــداء ع ـــت ــــو« اع ــــك ــداف مــعــمــلــي »اأرام ــه ــت ــس ا�

للبحريــن وم�ســّرفة  ثابتــة  اأخويــة  مواقــف  �ســلمان:  امللــك 

رئي�س �لوزر�ء مرتئ�ًسا جل�سة �حلكومة �أم�س

اآل خليفة عاهل البالد املفدى  تاأتي زيارة جاللة امللك حمد بن عي�سى 

اأم�س،  ي�م  ال�سقيقة  ال�سع�دية  العربية  اململكة  اإىل  ورعاه  اهلل  حفظه 

خادم  اأخيه  مع  جدة  يف  ال�سالم  ق�سر  يف  جاللته  عقده  الذي  واالجتماع 

يف  اهلل  حفظه  �سع�د  اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني 

ت�قيت مهم ويف ي�م مهم لنا جميًعا.

فقد اختار جاللة امللك املفدى اأن يق�م بهذه الزيارة واأن يلتقي مع اأخيه 

خادم احلرمني ال�سريفني يف الي�م ال�طني ال�سع�دي، وذلك اعتزاًزا واحتفاًء 

ا  من جاللته بهذا الي�م التاريخي من امل�سرية ال�سع�دية الظافرة، وحر�سً

وويل  �سلمان  امللك  اإىل  تهانيه  خال�س  �سخ�سًيا  ينقل  اأن  على  من جاللته 

عهده، ومبا يعرّب عن امل�ساعر الطيبة لكافة البحرينيني وعلى راأ�سهم جاللة 

امللك املفدى حفظه اهلل ورعاه جتاه اململكة العربية ال�سع�دية ال�سقيقة.

ت�ؤكد  ورعاه  اهلل  حفظه  املفدى  امللك  زيارة جاللة  فاإن  ت�قيتها..  ويف 

اململكة  �سقيقتها  مع  واحًدا  �سًفا  ووق�فها  البحرين  مملكة  ت�سامن  على 

العربية ال�سع�دية �سد كل ما يهدد اأمنها وا�ستقرارها، وا�ستنكارها ال�سديد 

واإدانتها للعمل االإرهابي التخريبي على معملي اأرامك� يف بقيق وخري�س، 

والذي ميثل ت�سعيًدا خطرًيا وتهديًدا كبرًيا الأمن املنطقة والإمدادات النفط 

يف ال�س�ق العاملية.

كما تاأتي زيارة جاللة امللك املفدى حفظه اهلل ورعاه ي�م اأم�س واجتماعه 

رفع  على  جاللته  حر�س  من  انطالًقا  ال�سريفني  احلرمني  خادم  اأخيه  مع 

اأق�سى درجات التن�سيق والت�ساور يف ظل ما متر به املنطقة من منعطف 

خطري وخا�سة ما تتعّر�س له اململكة العربية ال�سع�دية ال�سقيقة الي�م من 

تهديدات واعتداءات اإرهابية تخريبية ت�ستهدف النيل من مكانتها.

واأمن  ال�سع�دية،  العربية  اململكة  اأمن  ه�  البحرين  مملكة  اأمن  اإن 

اهلل  حفظه  املفدى  امللك  جاللة  ل  تف�سّ وكما  البحرين،  اأمن  ه�  ال�سع�دية 

ورعاه يف جدة ي�م اأم�س اأن البحرين هي على الدوام »تقف يف �سف ويف 

خندق واحد مع اململكة العربية ال�سع�دية ال�سقيقة«، التي تعترب هي البيت 

لنا  االأمان  و�سمام  االأمن  وركيزة  اجلامع  واالإ�سالمي  والعربي  اخلليجي 

جميًعا �سد اأية خماطر وتهديدات.

فاإننا ن�ستذكر هنا وبكل فخر  االأمن واحد ال يتجزاأ،  اإن  وعندما نق�ل 

واعتزاز وقفة اجلن�د البحرينيني الب�ا�سل مع اإخ�انهم اجلن�د ال�سع�ديني 

حيث  عدة،  وم�اقع  خمتلفة  مراحل  ويف  دائًما،  واحد  خندق  يف  الب�ا�سل 

قدم�ا الت�سحيات اجل�سام وال�سهداء ل�سد كل االعتداءات الغا�سمة ومن اجل 

الدفاع عن املنطقة وحماية �سع�بنا واأمننا وا�ستقرارنا باأنف�سنا.

تتحطم  �س�ف  واإرادة واحدة  واحد،  واحد، وم�سري وهدف  فه� درب 

التحديات، وبف�سل حكمة  بها كل  االعتداءات، و�سن�سد  على �سخرتها كل 

اهلل  ال�سريفني حفظه  احلرمني  واأخيه خادم  ورعاه  اهلل  امللك حفظه  جاللة 

�سن�سري دوًما مًعا على درب املحبة واالأخ�ة والتعاون والت�سامن، و�س�ف 

ننت�سر ل�سع�بنا ويف حقهم يف العي�س ب�سالم ويف اأمن وا�ستقرار.

دربـنـا واحــد

»البحرين والكويت«:
التو�سع يف اخلدمات امل�سرفية 

الرقمية

مواطنون ي�ستكون: ال مواعيد 
لتجديد البطاقة الذكية 

»ال�سحفيني«: ح�سابات ربحية 
يف و�سائل التوا�سل تنقل 

املحتوى اخلربي ل�سحف حملية

خادم �حلرمني ي�ستقبل جاللة �مللك يف جدة
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جمل�س النواب يوافق على قانون تنظيم الطريان املدين.. 

»ال« نـــيــــابــــيـّة للـــرقــابـــة عــلـــى اأمــــوال الـنــقـــابـــات العـمــالـيــــة

م�شطفى ال�شاخوري - اأبرار �شكري:

وافق جمل�ص النواب خالل جل�صته يوم اأم�ص على قرار جمل�ص ال�صورى بخ�صو�ص 

م�صروع ق�نون ب�ص�أن البيئة، والذي ي�صع تنظيم� ت�صريعي� متك�مال ب�ص�أن البيئة وي�صمل 

كل �صوره� الربية والبحرية واجلوية ويتم��صى مع االتف�قي�ت الدولية التي ان�صمت اإليه� 

مملكة البحرين.

ووافق املجل�ص على م�صروع ق�نون بتعديل بع�ص اأحك�م ق�نون تنظيم الطريان املدين.

واأرج�أ النواب الت�صويت على تغليظ عقوبة الطبيب الذي اأثبت فيم� ي�صدر من تق�رير 

اأو يخ�لف الواقع ب�ص�أن احل�لة النف�صية، الأخذ االأ�صخ��ص بق�صد اإدخ�له املن�ص�أة املخ�ص�صة 

حلجز املر�صى النف�صيني اأو الأي غر�ص اآخر، والذي حدد العقوبة ب�حلب�ص اأو الغرامة التي 

ال جت�وز 1000 دين�ر اأو ب�أحد هذه العقوبتني.

النق�بية  االحت�دات  ب�إخ�ص�ع  يق�صي  بق�نون  مقرتح  على  املوافقة  املجل�ص  ورف�ص 

للرق�بة من قبل ديوان الرق�بة امل�لية واالإدارية.

اختيار مالعب الفرجان يتم من قبل �صركات خا�صة.. املوؤيد:

فتح مالعب املدار�س للعامة بعد اجلائحة

البحراين متخوًفا من اعتماد »العالج 

الكهربائي النف�صي« واحلكومة: العالج اآمن

زينل »م�صتاء« من تغّيب

 وزيرة ال�صحة.. والبوعينني: تخ�صع لعملية

البناي: لال�صت�صاري اإدخال

 الـمـريـــ�س للمـ�صـحــة الـنـف�صـيــة ب�صــــروط

والريا�شة  ال�شباب  �شوؤون  وزير  قال 

على  مبنية  الفرجان  مالعب  اإن  املوؤيد  اأمين 

وجود العقارات الكافية التي حتددها الدولة 

القطاع  وتعاون  حمددة،  جلان  طريق  عن 

اخلا�ص.

مبنطقة  الفرجان«  »مالعب  عدد  وحول 

�شرتة، لفت اإىل اأن الختيار الأخري للعقارات 

ال�شركات  قبل  من  يكون  املالعب  لإن�شاء 

وذلك  الوزارة،  طرف  من  ولي�ص  اخلا�شة 

انطالًقا من ال�شراكات ال�شرتاتيجية معها.

النائب  طلب  على  تعليقه  يف  واأ�شار 

يو�شف الذوادي توفري مالعب فرجان ملدينة 

احلد، اإىل اأنه »ل �شك اأن احلد ت�شتاهل وهي 

ولدة للمواهب الريا�شية«.

وذكر اأن مبادرة فتح املدار�ص وا�شتخدام 

ال�شباب  وزارة  اأطلقتها  مبادرة  هي  مرافقها 

الرتبية  وزارة  مع  بالتعاون  والريا�شة 

بعد  تفعيلها  اإعادة  و�شيتم  والتعليم، 

اجلائحة.

اأعمال  جدول  على  نقطة  اأول  اإن  وقال 

املقبل  والريا�شة  لل�شباب  الأعلى  املجل�ص 

تتمثل يف فتح من�شاآت املدار�ص لعامة النا�ص.

خالل  البحراين  حممود  النائب  اأبدى 

ال�شحة  قانون  م�شروع  حول  له  مداخلة 

النف�شية، تخوفه من اعتماد العالج الكهربائي 

لعالج حالت الأمرا�ص النف�شية، منوًها باأن 

العالج بالكر�شي الكهربائي واأجهزة ال�شعق 

الكهربائي تعد من التقنيات البالية والقدمية 

العالج  جمال  يف  التقني  بالتطور  مقارنة 

النف�شي.

بينما اأكد ممثل احلكومة رًدا على مداخلة 

الكهربائية  باجلل�شات  العالج  حول  النائب 

باأن هذا النوع من العالج يعد اأحد العالجات 

املعتمدة ول ت�شتخدم اإل يف ظروف وحالت 

معينة ووفق دللت اإر�شادية معتمدة عاملًيا، 

من  النوع  هذا  ينظم  القانون  باأن  مو�شحة 

متطورة  تقنيات  وفق  املعتمدة  العالجات 

اآمنة  اأنها  كما  معينة  بروتوكولت  ووفق 

جًدا، كما اأكدت النائب مع�شومة عبدالرحيم 

اإل يف  الكهربائية ل ت�شتخدم  باأن اجلل�شات 

حالة عدم ا�شتجابة املري�ص للعالج الدوائي 

مبينة  عليه،  النف�شي  املر�ص  وخطورة 

ودقيق  مف�شل  �شرح  بعد  يتم  العالج  باأن 

للمري�ص وذويه.

من  ا�شتياءه  زينل  يو�شف  النائب  اأبدى 

ال�شالح  فائقة  ال�شحة  وزيرة  تغيب  تكرار 

النواب وخا�شة  عن ح�شور جل�شة جمل�ص 

ال�شحة  قانون  م�شروع  مناق�شة  خالل 

النف�شية، موؤكًدا على �شرورة تواجد الوزيرة 

�شخ�شًيا، وذلك لأهمية امل�شروع املطروح.

وزير  البوعينني  غامن  من  الرد  وجاء 

ح�شرت  قد  ال�شحة  وزيرة  باأن  املجل�شني 

ال�شحة  مل�شروع  الأوىل  املناق�شة  جل�شة 

لعملية  �شتخ�شع  باأنها  اأكدت  وقد  النف�شية 

منوًها على  التايل،  الأ�شبوع  جراحية خالل 

جل�شات  ح�شور  يف  الدائم  الوزيرة  حر�ص 

مناق�شة امل�شاريع بقوانني.

اقرتح الع�شو عمار البناي خالل مداخلته حول م�شروع قانون ب�شاأن ال�شحة النف�شية 

اأنه يجوز للطبيب ال�شت�شاري اإدخال املري�ص النف�شي طواعية اإىل امل�شحة النف�شية، ولكن 

ب�شروط عدة منها تقرير طبي بحالة املري�ص وموافقة الأقارب وغريها من ال�شروط.

وت�شاءل الع�شو يو�شف زينل عن معنى الإرادة )امل�شتنرية( واملق�شود منها يف م�شروع 

قانون ال�شحة النف�شية خا�شة، م�شيًفا اأن الإرادة )احلرة( هو امل�شطلح املتعارف عليه. 

املتعارف  القانونية  امل�شطلحات  على  املحافظة  النعيمي  علي  الع�شو  من جانبه طلب 

عليها، عند �شن القوانني والت�شريعات والتي لها املرجع القانوين يف ذلك. 

�صلمان: الرقابة على املال العام ولو كان »دينار واحد«

ال�صالح: 17 األف جامعي ينتظرون الوظيفة احلكومية

الكوهجي: تغليظ عقوبة الطبيب املزّور للحالة النف�صية للمري�س

ها�صم: الرقابة على اأموال النقابات حتقق ثقة املجتمع

الــقـطــــــري: قــانــــون

 الـبـــيـئـة »عــ�صــــــري ومــتــــطــــــور«

الرقابة  وجوب  على  النواب  جمل�ص  لرئي�ص  الأول  النائب  اأكد 

على اأموال الدولة واإن كانت »دينار واحد« طاملا هناك اأموال ُت�شرف 

واإدارات تقوم بدورها يف هذا ال�شاأن، مطالًبا الحتادات العمالية مبزيد 

عن  عبدالرحيم  مع�شومة  النائب  ت�شاءلت  جانبها  من  ال�شفافية،  من 

الرقابة  ديوان  رقابة  فر�ص  من  والنقابات  الحتادات  اأ�شباب تخوف 

تطبيق  »مطلبنا  م�شيفة  تخاف«،  ل  تبوق  »ل  قائلة  عليها  املالية 

ال�شفافية على اجلميع من اأجل ك�شف الأمور التي حتتاج اإىل ت�شحيح 

وتعديل الأمر الذي لن يخل بالعمل التطوعي كما يعتقد ذلك«.

اأكد النائب ممدوح ال�شالح اأن هنالك 25 األف عاطل يرغب 

يف العمل احلكومي بينهم اأكرث من 17 األف من حملة ال�شهادات 

اجلامعية يطمحون للح�شول على الوظيفة احلكومية بحًثا عن 

اأجنبًيا يعملون  اأن هناك 3691  اإىل  الوظيفي، لفًتا  ال�شتقرار 

وفنية  اإدارية  وظائف  يف  يعملون  وبع�شهم  معلم،  بوظيفة 

ب�شيطة كحرا�ص اأمن ومرا�شل وغريها ل تتطلب موؤهالت عالية، 

علًما بوجود الكثري من املواطنني يرغبون بالعمل بهذه الوظائف.

واأ�شاف اأن وزارة الرتبية والتعليم توقفت عن ن�شر اإعالنات 

التوظيف لوظائف املعلمني من بعد برنامج التقاعد الختياري.

واأ�شاف معلًقا على عدم وجود تفا�شيل يف الإجابة احلكومية 

»من  العام:  بالقطاع  الأجانب  املوظفني  اإعداد  عن  �شوؤاله  على 

الوزارات  يف  العاملني  الأجانب  تخ�ش�شات  معرفة  ال�شرورية 

م�شرًيا  املدنية،  اخلدمة  جلهاز  اخلا�شعة  احلكومية  والهيئات 

اإىل اأن يوجد الكثري من العاطلني البحرينيني لديهم تخ�ش�شات 

وموؤهلني لتوظيفهم يف خمتلف الوزارات احلكومية«.

البوعينيني  غامن  املجل�شني  �شوؤون  وزير  اكتفى  جانبه  من 

يف رّده على مداخلة ال�شالح حيث قال: »اأكتفي بالرد الوارد من 

جهاز اخلدمة املدنية على �شوؤال النائب«. 

الكوهجي  حمد  الع�شو  دعا 

العقوبة  ت�شديد  اىل  مداخلته  خالل 

النف�شية  ال�شحة  قانون  م�شروع  يف 

ل�شنة   )80( رقم  للمر�شوم  املرافق 

2013م وقال: »عقوبة غرامة 1000 

دينار فقط يف املادة )53( من م�شروع 

ال�شت�شاري  على  النف�شية  ال�شحة 

النف�شي  اأوراق املري�ص  الذي يزور يف 

املرتكبة  ل تتنا�شب مع حجم اجلرمية 

ولبد من تغليظ العقوبة لتكون رادعة 

اأكرث«، ومن جانبه قال الع�شو حممود 

البحراين: »اإن ا�شتغالل الطبيب وظيفته 

بالأ�شخا�ص،  والإ�شرار  التزوير  يف 

من  بدلً  رادعة  عقوبة  و�شع  يتطلب 

العقوبة الراهنة والتي ل تتجاوز حتى 

ربع دخل الطبيب ال�شت�شاري.

حت الع�شو زينب عبدالأمري  وو�شّ

تاأييدها اإقرار عقوبة رادعة �شد الطبيب 

النف�شي املخالف مبا يتنا�شب مع دخله 

 8000 عن  يزيد  والذي  ال�شهري، 

العبا�شي:  حممد  الع�شو  وقال  دينار. 

نريد  ول  الردع  العقوبة  »فل�شفة 

خا�شة  الغرامة،  زيادة  على  املزايدة 

واأن م�شـروع قانــون ال�شحة النف�شية 

ن�ّص على عقوبة احلب�ص، وهو ما يكفي 

لردع املخالف«. 

اإن  ها�شم  فالح  �شيد  الع�شو  قال 

النقابات  اموال  على  والرقابة  امل�شاءلة 

والإدارية  املالية  الرقابة  ديوان  قبل  من 

�شيكون له دور اأ�شا�شي يف تعزيز الثقة 

فيها من قبل اجلمهور واملجتمع، وغياب 

اأدى  الإداري  ال�شفاهية و�شعف اجلانب 

وغياب  العمالية  الحتادات  انكفاء  اإىل 

مقارنة  دورها  وتاآكل  املجتمعي،  دورها 

مبرحلة التاأ�شي�ص.

اأحمد  الع�شو  اأ�شار  جانبه  ومن 

املجتمع  من  ت�شديًدا  هناك  بان  العامر 

ا�شتقاللية منظمات املجتمع  الدويل على 

اأي تدخل من قبل  ان  على  املدين، موؤكداً 

ي�شب  لن  النقابات  عمل  يف  احلكومة 

بامل�شلحة العامة.

على  الع�شريي  ه�شام  الع�شو  واأكد 

الحتادات  ا�شتقاللية  حفظ  �شرورة 

اأمام  عراقيل  و�شع  وعدم  العمالية، 

والنقابات  الحتادات  يف  امل�شاركة 

عمل  العزوف  اإىل  يوؤدي  مما  العمالية، 

ان  اىل  م�شرياً  واإ�شعافه،  النقابي  العمل 

الرقابة متحققة من خالل التقارير املالية 

الداخلي  والتدقيق  بالنقابات  اخلا�شة 

واخلارجي على اأموالها. 

اأكدت الع�شو فاطمة عبا�ص القطري خالل مداخلتها حول م�شروع قانون ب�شاأن 

احلراري،  الحتبا�ص  وخا�شة  البيئية  التحديات  مع  يتنا�شب  القانون  بان  البيئة 

م�شرية اإىل اأن برزوها �شمن موؤ�شرات التنمية امل�شتدامة وتاأتي �شمن اأولوية اهتمام 

القيادة احلكيمة.

واأ�شافت اأن الهتمام بالبيئة و�شّن ت�شريع متكامل يعالج ق�شاياها، ي�شهم يف مّل 

�شتات القوانني البيئية املتناثرة، وقيام قانون ع�شري متطور يحفظ حق املجتمعات 

يف التمتع بحياة اآمنة من املخاطر البيئية واملناخية.

وزير �صوؤون ال�صب�ب والري��صة

يو�صف زينل

حممود البحراين

ف�طمة القطري

�صيد فالح ه��صم

حمد الكوهجي
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جمل�س النواب يوافق على قانون تنظيم الطريان املدين.. 

»ال« نـــيــــابــــيـّة للـــرقــابـــة عــلـــى اأمــــوال الـنــقـــابـــات العـمــالـيــــة

م�شطفى ال�شاخوري - اأبرار �شكري:

وافق جمل�ص النواب خالل جل�صته يوم اأم�ص على قرار جمل�ص ال�صورى بخ�صو�ص 

م�صروع ق�نون ب�ص�أن البيئة، والذي ي�صع تنظيم� ت�صريعي� متك�مال ب�ص�أن البيئة وي�صمل 

كل �صوره� الربية والبحرية واجلوية ويتم��صى مع االتف�قي�ت الدولية التي ان�صمت اإليه� 

مملكة البحرين.

ووافق املجل�ص على م�صروع ق�نون بتعديل بع�ص اأحك�م ق�نون تنظيم الطريان املدين.

واأرج�أ النواب الت�صويت على تغليظ عقوبة الطبيب الذي اأثبت فيم� ي�صدر من تق�رير 

اأو يخ�لف الواقع ب�ص�أن احل�لة النف�صية، الأخذ االأ�صخ��ص بق�صد اإدخ�له املن�ص�أة املخ�ص�صة 

حلجز املر�صى النف�صيني اأو الأي غر�ص اآخر، والذي حدد العقوبة ب�حلب�ص اأو الغرامة التي 

ال جت�وز 1000 دين�ر اأو ب�أحد هذه العقوبتني.

النق�بية  االحت�دات  ب�إخ�ص�ع  يق�صي  بق�نون  مقرتح  على  املوافقة  املجل�ص  ورف�ص 

للرق�بة من قبل ديوان الرق�بة امل�لية واالإدارية.

اختيار مالعب الفرجان يتم من قبل �صركات خا�صة.. املوؤيد:

فتح مالعب املدار�س للعامة بعد اجلائحة

البحراين متخوًفا من اعتماد »العالج 

الكهربائي النف�صي« واحلكومة: العالج اآمن

زينل »م�صتاء« من تغّيب

 وزيرة ال�صحة.. والبوعينني: تخ�صع لعملية

البناي: لال�صت�صاري اإدخال

 الـمـريـــ�س للمـ�صـحــة الـنـف�صـيــة ب�صــــروط

والريا�شة  ال�شباب  �شوؤون  وزير  قال 

على  مبنية  الفرجان  مالعب  اإن  املوؤيد  اأمين 

وجود العقارات الكافية التي حتددها الدولة 

القطاع  وتعاون  حمددة،  جلان  طريق  عن 

اخلا�ص.

مبنطقة  الفرجان«  »مالعب  عدد  وحول 

�شرتة، لفت اإىل اأن الختيار الأخري للعقارات 

ال�شركات  قبل  من  يكون  املالعب  لإن�شاء 

وذلك  الوزارة،  طرف  من  ولي�ص  اخلا�شة 

انطالًقا من ال�شراكات ال�شرتاتيجية معها.

النائب  طلب  على  تعليقه  يف  واأ�شار 

يو�شف الذوادي توفري مالعب فرجان ملدينة 

احلد، اإىل اأنه »ل �شك اأن احلد ت�شتاهل وهي 

ولدة للمواهب الريا�شية«.

وذكر اأن مبادرة فتح املدار�ص وا�شتخدام 

ال�شباب  وزارة  اأطلقتها  مبادرة  هي  مرافقها 

الرتبية  وزارة  مع  بالتعاون  والريا�شة 

بعد  تفعيلها  اإعادة  و�شيتم  والتعليم، 

اجلائحة.

اأعمال  جدول  على  نقطة  اأول  اإن  وقال 

املقبل  والريا�شة  لل�شباب  الأعلى  املجل�ص 

تتمثل يف فتح من�شاآت املدار�ص لعامة النا�ص.

خالل  البحراين  حممود  النائب  اأبدى 

ال�شحة  قانون  م�شروع  حول  له  مداخلة 

النف�شية، تخوفه من اعتماد العالج الكهربائي 

لعالج حالت الأمرا�ص النف�شية، منوًها باأن 

العالج بالكر�شي الكهربائي واأجهزة ال�شعق 

الكهربائي تعد من التقنيات البالية والقدمية 

العالج  جمال  يف  التقني  بالتطور  مقارنة 

النف�شي.

بينما اأكد ممثل احلكومة رًدا على مداخلة 

الكهربائية  باجلل�شات  العالج  حول  النائب 

باأن هذا النوع من العالج يعد اأحد العالجات 

املعتمدة ول ت�شتخدم اإل يف ظروف وحالت 

معينة ووفق دللت اإر�شادية معتمدة عاملًيا، 

من  النوع  هذا  ينظم  القانون  باأن  مو�شحة 

متطورة  تقنيات  وفق  املعتمدة  العالجات 

اآمنة  اأنها  كما  معينة  بروتوكولت  ووفق 

جًدا، كما اأكدت النائب مع�شومة عبدالرحيم 

اإل يف  الكهربائية ل ت�شتخدم  باأن اجلل�شات 

حالة عدم ا�شتجابة املري�ص للعالج الدوائي 

مبينة  عليه،  النف�شي  املر�ص  وخطورة 

ودقيق  مف�شل  �شرح  بعد  يتم  العالج  باأن 

للمري�ص وذويه.

من  ا�شتياءه  زينل  يو�شف  النائب  اأبدى 

ال�شالح  فائقة  ال�شحة  وزيرة  تغيب  تكرار 

النواب وخا�شة  عن ح�شور جل�شة جمل�ص 

ال�شحة  قانون  م�شروع  مناق�شة  خالل 

النف�شية، موؤكًدا على �شرورة تواجد الوزيرة 

�شخ�شًيا، وذلك لأهمية امل�شروع املطروح.

وزير  البوعينني  غامن  من  الرد  وجاء 

ح�شرت  قد  ال�شحة  وزيرة  باأن  املجل�شني 

ال�شحة  مل�شروع  الأوىل  املناق�شة  جل�شة 

لعملية  �شتخ�شع  باأنها  اأكدت  وقد  النف�شية 

منوًها على  التايل،  الأ�شبوع  جراحية خالل 

جل�شات  ح�شور  يف  الدائم  الوزيرة  حر�ص 

مناق�شة امل�شاريع بقوانني.

اقرتح الع�شو عمار البناي خالل مداخلته حول م�شروع قانون ب�شاأن ال�شحة النف�شية 

اأنه يجوز للطبيب ال�شت�شاري اإدخال املري�ص النف�شي طواعية اإىل امل�شحة النف�شية، ولكن 

ب�شروط عدة منها تقرير طبي بحالة املري�ص وموافقة الأقارب وغريها من ال�شروط.

وت�شاءل الع�شو يو�شف زينل عن معنى الإرادة )امل�شتنرية( واملق�شود منها يف م�شروع 

قانون ال�شحة النف�شية خا�شة، م�شيًفا اأن الإرادة )احلرة( هو امل�شطلح املتعارف عليه. 

املتعارف  القانونية  امل�شطلحات  على  املحافظة  النعيمي  علي  الع�شو  من جانبه طلب 

عليها، عند �شن القوانني والت�شريعات والتي لها املرجع القانوين يف ذلك. 

�صلمان: الرقابة على املال العام ولو كان »دينار واحد«

ال�صالح: 17 األف جامعي ينتظرون الوظيفة احلكومية

الكوهجي: تغليظ عقوبة الطبيب املزّور للحالة النف�صية للمري�س

ها�صم: الرقابة على اأموال النقابات حتقق ثقة املجتمع

الــقـطــــــري: قــانــــون

 الـبـــيـئـة »عــ�صــــــري ومــتــــطــــــور«

الرقابة  وجوب  على  النواب  جمل�ص  لرئي�ص  الأول  النائب  اأكد 

على اأموال الدولة واإن كانت »دينار واحد« طاملا هناك اأموال ُت�شرف 

واإدارات تقوم بدورها يف هذا ال�شاأن، مطالًبا الحتادات العمالية مبزيد 

عن  عبدالرحيم  مع�شومة  النائب  ت�شاءلت  جانبها  من  ال�شفافية،  من 

الرقابة  ديوان  رقابة  فر�ص  من  والنقابات  الحتادات  اأ�شباب تخوف 

تطبيق  »مطلبنا  م�شيفة  تخاف«،  ل  تبوق  »ل  قائلة  عليها  املالية 

ال�شفافية على اجلميع من اأجل ك�شف الأمور التي حتتاج اإىل ت�شحيح 

وتعديل الأمر الذي لن يخل بالعمل التطوعي كما يعتقد ذلك«.

اأكد النائب ممدوح ال�شالح اأن هنالك 25 األف عاطل يرغب 

يف العمل احلكومي بينهم اأكرث من 17 األف من حملة ال�شهادات 

اجلامعية يطمحون للح�شول على الوظيفة احلكومية بحًثا عن 

اأجنبًيا يعملون  اأن هناك 3691  اإىل  الوظيفي، لفًتا  ال�شتقرار 

وفنية  اإدارية  وظائف  يف  يعملون  وبع�شهم  معلم،  بوظيفة 

ب�شيطة كحرا�ص اأمن ومرا�شل وغريها ل تتطلب موؤهالت عالية، 

علًما بوجود الكثري من املواطنني يرغبون بالعمل بهذه الوظائف.

واأ�شاف اأن وزارة الرتبية والتعليم توقفت عن ن�شر اإعالنات 

التوظيف لوظائف املعلمني من بعد برنامج التقاعد الختياري.

واأ�شاف معلًقا على عدم وجود تفا�شيل يف الإجابة احلكومية 

»من  العام:  بالقطاع  الأجانب  املوظفني  اإعداد  عن  �شوؤاله  على 

الوزارات  يف  العاملني  الأجانب  تخ�ش�شات  معرفة  ال�شرورية 

م�شرًيا  املدنية،  اخلدمة  جلهاز  اخلا�شعة  احلكومية  والهيئات 

اإىل اأن يوجد الكثري من العاطلني البحرينيني لديهم تخ�ش�شات 

وموؤهلني لتوظيفهم يف خمتلف الوزارات احلكومية«.

البوعينيني  غامن  املجل�شني  �شوؤون  وزير  اكتفى  جانبه  من 

يف رّده على مداخلة ال�شالح حيث قال: »اأكتفي بالرد الوارد من 

جهاز اخلدمة املدنية على �شوؤال النائب«. 

الكوهجي  حمد  الع�شو  دعا 

العقوبة  ت�شديد  اىل  مداخلته  خالل 

النف�شية  ال�شحة  قانون  م�شروع  يف 

ل�شنة   )80( رقم  للمر�شوم  املرافق 

2013م وقال: »عقوبة غرامة 1000 

دينار فقط يف املادة )53( من م�شروع 

ال�شت�شاري  على  النف�شية  ال�شحة 

النف�شي  اأوراق املري�ص  الذي يزور يف 

املرتكبة  ل تتنا�شب مع حجم اجلرمية 

ولبد من تغليظ العقوبة لتكون رادعة 

اأكرث«، ومن جانبه قال الع�شو حممود 

البحراين: »اإن ا�شتغالل الطبيب وظيفته 

بالأ�شخا�ص،  والإ�شرار  التزوير  يف 

من  بدلً  رادعة  عقوبة  و�شع  يتطلب 

العقوبة الراهنة والتي ل تتجاوز حتى 

ربع دخل الطبيب ال�شت�شاري.

حت الع�شو زينب عبدالأمري  وو�شّ

تاأييدها اإقرار عقوبة رادعة �شد الطبيب 

النف�شي املخالف مبا يتنا�شب مع دخله 

 8000 عن  يزيد  والذي  ال�شهري، 

العبا�شي:  حممد  الع�شو  وقال  دينار. 

نريد  ول  الردع  العقوبة  »فل�شفة 

خا�شة  الغرامة،  زيادة  على  املزايدة 

واأن م�شـروع قانــون ال�شحة النف�شية 

ن�ّص على عقوبة احلب�ص، وهو ما يكفي 

لردع املخالف«. 

اإن  ها�شم  فالح  �شيد  الع�شو  قال 

النقابات  اموال  على  والرقابة  امل�شاءلة 

والإدارية  املالية  الرقابة  ديوان  قبل  من 

�شيكون له دور اأ�شا�شي يف تعزيز الثقة 

فيها من قبل اجلمهور واملجتمع، وغياب 

اأدى  الإداري  ال�شفاهية و�شعف اجلانب 

وغياب  العمالية  الحتادات  انكفاء  اإىل 

مقارنة  دورها  وتاآكل  املجتمعي،  دورها 

مبرحلة التاأ�شي�ص.

اأحمد  الع�شو  اأ�شار  جانبه  ومن 

املجتمع  من  ت�شديًدا  هناك  بان  العامر 

ا�شتقاللية منظمات املجتمع  الدويل على 

اأي تدخل من قبل  ان  على  املدين، موؤكداً 

ي�شب  لن  النقابات  عمل  يف  احلكومة 

بامل�شلحة العامة.

على  الع�شريي  ه�شام  الع�شو  واأكد 

الحتادات  ا�شتقاللية  حفظ  �شرورة 

اأمام  عراقيل  و�شع  وعدم  العمالية، 

والنقابات  الحتادات  يف  امل�شاركة 

عمل  العزوف  اإىل  يوؤدي  مما  العمالية، 

ان  اىل  م�شرياً  واإ�شعافه،  النقابي  العمل 

الرقابة متحققة من خالل التقارير املالية 

الداخلي  والتدقيق  بالنقابات  اخلا�شة 

واخلارجي على اأموالها. 

اأكدت الع�شو فاطمة عبا�ص القطري خالل مداخلتها حول م�شروع قانون ب�شاأن 

احلراري،  الحتبا�ص  وخا�شة  البيئية  التحديات  مع  يتنا�شب  القانون  بان  البيئة 

م�شرية اإىل اأن برزوها �شمن موؤ�شرات التنمية امل�شتدامة وتاأتي �شمن اأولوية اهتمام 

القيادة احلكيمة.

واأ�شافت اأن الهتمام بالبيئة و�شّن ت�شريع متكامل يعالج ق�شاياها، ي�شهم يف مّل 

�شتات القوانني البيئية املتناثرة، وقيام قانون ع�شري متطور يحفظ حق املجتمعات 

يف التمتع بحياة اآمنة من املخاطر البيئية واملناخية.

وزير �صوؤون ال�صب�ب والري��صة

يو�صف زينل

حممود البحراين

ف�طمة القطري

�صيد فالح ه��صم

حمد الكوهجي

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/11974/pdf/INAF_20220119015200896.pdf
https://www.alayam.com/alayam/Parliament/943320/News.html
https://www.alayam.com/alayam/Parliament/943319/News.html
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اأمريكا تبلغ لبنان: �سنعاقب كلَّ   من يدعم »حزب اهلل«
بريوت - وكاالت:

اأبلغ م�س�ؤول اأمريكي اأم�س لبنان اأن وا�سنطن �ستعاقب اأي فريق 

يقدم دعًما »عينًيّا« حلزب اهلل، وذلك بعد اأ�سابيع من اإدراج وا�سنطن 

مالية  خدمات  تقدمي  بتهمة  العق�بات  الئحة  على  لبنانًيا  م�سرًفا 

للحزب.

مكافحة مت�يل  ل�س�ؤون  االأمريكية  م�ساعد وزير اخلزانة  والتقى 

االإرهاب مار�سال بيلنغ�سلي، غداة و�س�له اإىل بريوت، كاًل من رئي�س 

الربملان نبيه بري ورئي�س احلك�مة �سعد احلريري.

خالل  بيلنغ�سلي  اإن  بريوت،  يف  االأمريكية  ال�سفارة  واأوردت 

على  لبنان  »�سي�سجع  وامل�سرفيني،  الر�سمّيني  امل�س�ؤولني  مع  لقاءاته 

اتخاذ اخلط�ات الالزمة للبقاء على م�سافة من حزب اهلل، وغريه من 

اجلهات اخلبيثة التي حتاول زعزعة ا�ستقرار لبنان«.

زيادة الدعم املايل ملنح تاأهيل ذوي الإعاقة.. جمل�س الوزراء:

منح املقاول الوطني االأف�سلية يف امل�ساريع

االأمري  امللكي  ال�سم�  وّجه �ساحب 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

املقاول  منح  درا�سة  اإىل  ال�زراء 

امل�ساريع  يف  االأف�سلية  ال�طني 

مع  يت�اءم  مبا  احلك�مية  االإن�سائية 

والتزامات  الدولية  التجارة  اأنظمة 

مملكة البحرين.

وقّرر جمل�س ال�زراء �سراء اأ�س�ل 

ال�سيد  الروبيان من ب�اني�س  �سيادي 

حت�يل  اأو  ذلك  يف  منهم  رغب  ملن 

رخ�س �سيد الروبيان اإىل رخ�س �سيد 

االأ�سماك و�سراء عدة ال�سيد منهم.

زيادة  ال�زراء  جمل�س  وبحث   

االأكادميي  التاأهيل  ملنح  املايل  الدعم 

تقّدمه  الذي  االإعاقة  لذوي  واملهني 

االأهلية  للمراكز وامل�ؤ�س�سات  احلك�مة 

واخلا�سة العاملة يف جمال االإعاقة.

العاهل وخادم احلرمني بحًثا تطورات الأو�ضاع يف املنطقة.. امللك:

نـقــف فـي �ســف وخـنـدق واحـد مـع ال�سعوديـة
ــامل ــع ــى ال ــل ـــداء ع ـــت ــــو« اع ــــك ــداف مــعــمــلــي »اأرام ــه ــت ــس ا�

للبحريــن وم�ســّرفة  ثابتــة  اأخويــة  مواقــف  �ســلمان:  امللــك 

رئي�س �لوزر�ء مرتئ�ًسا جل�سة �حلكومة �أم�س

اآل خليفة عاهل البالد املفدى  تاأتي زيارة جاللة امللك حمد بن عي�سى 

اأم�س،  ي�م  ال�سقيقة  ال�سع�دية  العربية  اململكة  اإىل  ورعاه  اهلل  حفظه 

خادم  اأخيه  مع  جدة  يف  ال�سالم  ق�سر  يف  جاللته  عقده  الذي  واالجتماع 

يف  اهلل  حفظه  �سع�د  اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني 

ت�قيت مهم ويف ي�م مهم لنا جميًعا.

فقد اختار جاللة امللك املفدى اأن يق�م بهذه الزيارة واأن يلتقي مع اأخيه 

خادم احلرمني ال�سريفني يف الي�م ال�طني ال�سع�دي، وذلك اعتزاًزا واحتفاًء 

ا  من جاللته بهذا الي�م التاريخي من امل�سرية ال�سع�دية الظافرة، وحر�سً

وويل  �سلمان  امللك  اإىل  تهانيه  خال�س  �سخ�سًيا  ينقل  اأن  على  من جاللته 

عهده، ومبا يعرّب عن امل�ساعر الطيبة لكافة البحرينيني وعلى راأ�سهم جاللة 

امللك املفدى حفظه اهلل ورعاه جتاه اململكة العربية ال�سع�دية ال�سقيقة.

ت�ؤكد  ورعاه  اهلل  حفظه  املفدى  امللك  زيارة جاللة  فاإن  ت�قيتها..  ويف 

اململكة  �سقيقتها  مع  واحًدا  �سًفا  ووق�فها  البحرين  مملكة  ت�سامن  على 

العربية ال�سع�دية �سد كل ما يهدد اأمنها وا�ستقرارها، وا�ستنكارها ال�سديد 

واإدانتها للعمل االإرهابي التخريبي على معملي اأرامك� يف بقيق وخري�س، 

والذي ميثل ت�سعيًدا خطرًيا وتهديًدا كبرًيا الأمن املنطقة والإمدادات النفط 

يف ال�س�ق العاملية.

كما تاأتي زيارة جاللة امللك املفدى حفظه اهلل ورعاه ي�م اأم�س واجتماعه 

رفع  على  جاللته  حر�س  من  انطالًقا  ال�سريفني  احلرمني  خادم  اأخيه  مع 

اأق�سى درجات التن�سيق والت�ساور يف ظل ما متر به املنطقة من منعطف 

خطري وخا�سة ما تتعّر�س له اململكة العربية ال�سع�دية ال�سقيقة الي�م من 

تهديدات واعتداءات اإرهابية تخريبية ت�ستهدف النيل من مكانتها.

واأمن  ال�سع�دية،  العربية  اململكة  اأمن  ه�  البحرين  مملكة  اأمن  اإن 

اهلل  حفظه  املفدى  امللك  جاللة  ل  تف�سّ وكما  البحرين،  اأمن  ه�  ال�سع�دية 

ورعاه يف جدة ي�م اأم�س اأن البحرين هي على الدوام »تقف يف �سف ويف 

خندق واحد مع اململكة العربية ال�سع�دية ال�سقيقة«، التي تعترب هي البيت 

لنا  االأمان  و�سمام  االأمن  وركيزة  اجلامع  واالإ�سالمي  والعربي  اخلليجي 

جميًعا �سد اأية خماطر وتهديدات.

فاإننا ن�ستذكر هنا وبكل فخر  االأمن واحد ال يتجزاأ،  اإن  وعندما نق�ل 

واعتزاز وقفة اجلن�د البحرينيني الب�ا�سل مع اإخ�انهم اجلن�د ال�سع�ديني 

حيث  عدة،  وم�اقع  خمتلفة  مراحل  ويف  دائًما،  واحد  خندق  يف  الب�ا�سل 

قدم�ا الت�سحيات اجل�سام وال�سهداء ل�سد كل االعتداءات الغا�سمة ومن اجل 

الدفاع عن املنطقة وحماية �سع�بنا واأمننا وا�ستقرارنا باأنف�سنا.

تتحطم  �س�ف  واإرادة واحدة  واحد،  واحد، وم�سري وهدف  فه� درب 

التحديات، وبف�سل حكمة  بها كل  االعتداءات، و�سن�سد  على �سخرتها كل 

اهلل  ال�سريفني حفظه  احلرمني  واأخيه خادم  ورعاه  اهلل  امللك حفظه  جاللة 

�سن�سري دوًما مًعا على درب املحبة واالأخ�ة والتعاون والت�سامن، و�س�ف 

ننت�سر ل�سع�بنا ويف حقهم يف العي�س ب�سالم ويف اأمن وا�ستقرار.

دربـنـا واحــد

»البحرين والكويت«:
التو�سع يف اخلدمات امل�سرفية 

الرقمية

مواطنون ي�ستكون: ال مواعيد 
لتجديد البطاقة الذكية 

»ال�سحفيني«: ح�سابات ربحية 
يف و�سائل التوا�سل تنقل 

املحتوى اخلربي ل�سحف حملية

خادم �حلرمني ي�ستقبل جاللة �مللك يف جدة
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تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

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

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

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

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

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744

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

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

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

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

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

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

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

ت�شدر عن م�ؤ�ش�شة »الأيام« للن�شر.

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

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

الإدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاك�ص: 17617111

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

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

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

بعد ال�شاعة ال�شابعة م�شاًء واأيام الإجازات يرجى الت�شال على هاتف: 36055472/  36055480

الأربعاء 16 جمادى الآخر 1443 ـ العدد 11974

20 صفحة .  220 فلًسا

ت�سّرب النواب وتعطيل اجلل�سات م�ستمر.. 

اإىل متى؟

الإمارات،  اأمن  مي�ص  ال�شع�دية  اأمن  مي�ص  ما 

اأم�ص  اأب�ظبي  الإرهابي للح�ثي على  الهج�م  والعك�ص. 

هج�م على كل �شع�دي والرد كان قا�شًيا وم�شرتًكا بل�شان 

وت�شبح  ويتخّبط،  العدو  ي�شيع  الأهداف  تت�حد  واحد. حني 

مظلة القتال واحدة لإنقاذ اليمن و�شرعيتها، وبعدها لكل ظرف حديث.
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اإمارة دبي ترتبط بحماية مع اململكة   - 1820 ]

املتحدة.

نظام  اأول  ي�شع  اإدي�ش�ن  ت�ما�ص   -  1883  ]

اإ�شاءة كهربائي يف اخلدمة.

م�شر  عن  ال�ش�دان  تف�شل  بريطانيا   -  1899  ]

وتعلن ال�ش�دان امل�شري الإجنليزي.

ال�زراء  رئا�شة  تت�ىل  غاندي  اأنديرا   -  1966  ]

يف الهند.

[ 1977 - ت�شاقط الثل�ج لأول مرة ف�ق مدينة 

يف  امل�شجلة  ال�حيدة  املرة  وهي  فل�ريدا،  يف  ميامي 

التاريخ.

على  �شك�د  �شاروخ  يطلق  العراق   -  1991  ]

حرب  اأثناء  وذلك  اإ�شابة،   15 ب�ق�ع  ت�شبب  اإ�شرائيل 

اخلليج الثانية.

[ 2009 - اجتماع م�شاحلة يف الك�يت بني ملك 

ال�شع�دية عبداهلل بن عبدالعزيز ورئي�ص �ش�ريا ب�شار 

الأ�شد، وبني رئي�ص م�شر حممد ح�شني مبارك اأمري قطر 

ال�شيخ  الك�يت  اأمري  بح�ش�ر  خليفة  بن  حمد  ال�شيخ 

وملك  عي�شى  بن  حمد  البحرين  وملك  الأحمد  �شباح 

الأردن عبداهلل الثاين، وذلك بعد اأن اأعلن ملك ال�شع�دية 

القمة العربية  عبداهلل بن عبدالعزيز يف كلمته بافتتاح 

باأن اخلالفات بني  القت�شادية والتنم�ية والجتماعية 

الدول العربية قد انتهت.

لأول  ل�يرا  غ�زمان  خ�اكني  هروب   -  2011  ]

مرة من ال�شجن.

كورونا ُينهي حياة مغنية لرف�ضها اأخذ اللقاح

»كورونا« يوؤجل م�ضل�ضل منى زكي »الم �ضم�ضية« لرم�ضان 2023قارب يوزع زهور التوليب يف اأم�ضرتدام احتفاالً ببدء مو�ضمها

»اأ�ش�نان�ص«  فرقة  مغنية  الأحد  ت�فيت 

املناه�شة  ه�ركا  هانا  الت�شيكية  ال�شعبية 

ك�رونا، عن 57  لفريو�ص  امل�شادة  للقاحات 

عاًما بعدما اأ�شيبت بالفريو�ص عمًدا للح�ش�ل 

على ت�شريح �شّحي، على ما اأعلنت عائلتها.

ا  واأو�شح الإثنني جنل املغنية يان ريك ردًّ

اأّن  العامة،   iRozhlas.cz لإذاعة  �ش�ؤال  على 

نف�شها  وعّر�شت  اللقاح  تلقي  رف�شت  والدته 

ووالده  ه�  به  اأ�شيب  الذي  للمر�ص  ط�ًعا 

امللّقحان قبل عيد امليالد.

واأ�شاف »قررت اأن تعي�ص ب�شكل طبيعي 

اأن  على  باملر�ص  ت�شاب  اأن  وف�شلت  معنا 

تتلقى اللقاح«.

هانا  كتبت  وفاتها،  من  ي�مني  وقبل 

�شيك�ن  جن�ت..  »لقد  الت�ا�شل  م�اقع  عرب 

وحفلة  �ش�نا  وحمام  م�شرحي  عر�ص  هناك 

م��شيقية.. ورحلة عاجلة اإىل البحر«.

�شّكانها  الت�شيكية  اجلمه�رية  وتلزم 

تعافيهم  اأو  اللقاح  تلقيهم  ي�ؤّكد  اإثبات  اإبراز 

من اإ�شابة حديثة بـ»ك�فيد-19« للتمّكن من 

وكذلك  والريا�شية،  الثقافية  الأماكن  دخ�ل 

احلانات واملطاعم.

تدعم  حملية  �شخ�شيات  ريك  وحّمل 

حركة مناه�شة للقاحات م�ش�ؤولية ما ح�شل، 

مّتهماً اياهم باإقناع والدته بعدم تلقي اللقاح، 

وبالتايل »تلطيخ اأيديهم بالدماء«.

بداأ »ف�شل الت�ليب« كما يعرف يف 

ه�لندا، حيث قام املنظم�ن بت�زيع اآلف 

الذين  املارة  على  الزه�ر  من  الباقات 

التقط�ها من على اجل�ش�ر والأر�شفة.

اأبحر  ني�ز«  »ي�رو  مل�قع  ووفًقا 

يف  التاريخية  القن�ات  عرب  قارب 

اأم�شرتدام لت�زيع باقات الزه�ر جماًنا، 

ول تعد هذه الزه�ر التي تتمتع باأل�ان 

يرتاوح  اإذ  ه�لندا،  يف  ثمينة  خمتلفة 

�شعر باقتها بني 3 و5 ي�رو.

الزه�ر  �شعر  قلة  ال�شبب يف  يع�د 

اإىل اإنتاجها بكرثة، كما اأن �ش�قها ت�اجه 

خارج  الإنتاج  ت�شريف  يف  �شع�بة 

مثل  املجاورة  البالد  )با�شتثناء  البالد 

ارتفاع  ب�شبب  وذلك  واأملانيا(،  بلجيكا 

تكلفة النقل.

منتجة  دولة  اأكرب  ه�لندا  وُتعد 

ملياري  ح�ايل  تنتج  وهي  للت�ليب، 

يتم  امل��شم،  ط�ل  على  ت�ليب  زهرة 

يف  بلد   100 من  اأكرث  اإىل  ت�شديرها 

العامل.

قّررت ال�شركة املنتجة مل�شل�شل »لم �شم�شية« تاأجيل 

من م��شم رم�شان  العمل لرم�شان 2023 بدلً  عر�ص 

املقبل، وذلك بعد اإ�شابة عدد من جن�م العمل بفريو�ص 

ك�رونا يف الأ�شابيع الأخرية مما اأدى اإىل تكرار تاأجيل 

اأ�شدرته  بيان  ح�شب  وذلك  مرة،  من  لأكرث  الت�ش�ير 

ال�شركة منذ قليل.

معلّلة  العمل  تاأجيل  قرار  املنتجة  ال�شركة  واأعلنت 

ذلك بحر�شها على اأن يخرج امل�شل�شل يف اأف�شل �ش�رة 

ممكنة وتقّدم للم�شاهد الأف�شل من حيث القيمة الفنية، 

وبراعة ودّقة التنفيذ.

اأ�شرة  من  عدد  لتعّر�ص  »نظًرا  البيان:  واأ�شاف 

يف  امل�شتجد  بالفريو�ص  متتالية  لإ�شابات  امل�شل�شل 

بداية  تاأجيل  تكرار  اإىل  اأدى  مما  الأخرية،  الأ�شابيع 

يف  العمل  هذا  وخل�ش��شية  مرة،  من  لأكرث  الت�ش�ير 

اأهمية امل��ش�ع الذي يطرحه، وقيمة النج�م والفنانني 

ا من �شركة  امل�شاركني فيه اأمام وخلف الكامريا، وحر�شً

األ تتاأثر ج�دة العمل ب�شبب تاأخري  »ميديا هاب« على 

تاأجيل  ال�شركة  قررت  ذلك،  من  لأكرث  الت�ش�ير  بداية 

بداية ت�ش�ير م�شل�شل »لم �شم�شية« ل�شهر ي�ني� املقبل، 

على اأن يك�ن العر�ص يف امل��شم الرم�شانى 2023.

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

ت�شجيل  اأظهرت   ،2022 يناير   18 ي�م  يف   24624

حالة   1345 تعافت  كما  جديدة،  قائمة  حالة   3020

اإىل  املتعافية  للحالت  الإجمايل  العدد  لي�شل  اإ�شافية 

.289668

 22860 القائمة  للحالت  الجمايل  العدد  وبلغ 

حالة، منها 79 حالة تخ�شع للعالج بامل�شت�شفى و10 

حالت يف العناية املركزة.

»ال�ضحة« ت�ضجل 3020 اإ�ضابة 

جــديـــدة بفيــــرو�س »كورونا«

قبل اأن ُيقّدم 

جمموعته املنتظرة 

من الأزياء الراقية 

خالل فعاليات 

اأ�سبوع باري�س 

للمو�سة يف 

غ�سون اأ�سبوعني، 

اأطلق امل�سمم 

اإيلي �سعب 

جمموعته من 

الأزياء اجلاهزة 

التح�سريّية 

خلريف 

2022. وقد 
اأتت ت�ساميمه 

احتفاليّة بامتياز 

وتتوّجه اإىل 

»النا�س الذين 

يرغبون باأن 

يكونوا �سعداء 

ومميّزين«، على 

حّد قول امل�سّمم.

والدة عجل بثالث

 عيون واأربع فتحات اأنف

فتحات  واأربع  عي�ن  بثالث  عجل  ولدة  اأثارت 

راجناندجاون  مقاطعة  �شكان  وا�شتغراب  ده�شة  اأنف 

الهندية.

جبهته  على  زائدة  بعني  ولد  الذي  العجل  واأثار 

قرية  يف  ال�شكان  ا�شتغراب  اأنف،  فتحات  واأربع 

ت�شهاتي�شجارية واعتربوا ولدته النادرة »معجزة«.

املجاورة  القرى  �شكان  من  كبري  عدد  وت�افد 

ني�ز  »اآ�شيا  �شبكة  ذكرت  ح�شبما  العجل،  مل�شاهدة 

اإنرتنا�شي�نال«.

وبرغم املعل�مات وال�شائعات املغل�طة التي اأثريت 

باأن  لل�شكان  اأكد  بيطرًيا  طبيًبا  اأن  اإل  العجل،  ح�ل 

»اآ�شيا  الأمر ل يتعدى ك�نه خلالً جينًيا، ونقلت �شبكة 

العجل نرياج  الفالح �شاحب  اإنرتنا�شي�نال« عن  ني�ز 

ت�شاندل ق�له: اإن الفح�ص الطبي للحي�ان اأثبت �شحته 

با�شتثناء  اأمرا�ص  اأي  وج�د  وعدم  التامة،  اجل�شدية 

العني الإ�شافية. وفًقا مل�قع »�شكاي ني�ز عربية«.

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/11974/pdf/INAF_20220119015200896.pdf
https://www.alayam.com/online/local/943253/News.html
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

أسماء عبداهلل
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»آركابيتا« تحقق نموًا قويًا وتستثمر أكثر 
من 250 مليون دوالر العام المالي 2019

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

 مجلس الوزراء: 3.24 مليار دينار إجمالي 
الناتج المحلي اإلجمالي بالربع الثاني

اطل��ع مجلس ال��وزراء، برئاس��ة صاحب الس��مو 
الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس 
ال��وزراء، وبحضور صاحب الس��مو الملكي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد 
األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء، خالل 

الجلسة االعتيادية أمس، على التقرير االقتصادي 
الفصلي لمملك��ة البحرين للربع الثاني من العام 

الجاري 2019، المرفوع من وزارة »المالية«.
وبينت مؤش��رات األداء أن االقتصاد نما بنس��بة 
3.4% مقارنة بالرب��ع األول من عام 2019، وقدر 

النات��ج المحلي اإلجمال��ي الحقيق��ي بنحو 3.24 
مليار دينار. وسجل القطاع غير النفطي نسبة نمو 
بلغت 1.2% باألس��عار الثابتة خ��الل الربع الثاني 
مقارنة بنفس الفترة م��ن العام الماضي 2018، 

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

وزير »المالية«: مباشرة العمل على إنشاء 
صندوق للسيولة بـ100 مليون دينار

أكد وزير المالية واالقتصاد الوطني الش��يخ سلمان بن خليفة آل خليفة، 
مباش��رة العمل على إنش��اء صندوق للس��يولة بحجم 100 مليون دينار 
بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة بهدف إعادة هيكلة االلتزامات المالية 

لشركات القطاع الخاص في المملكة.
وأك��د أن الوزارة قامت وبالتنس��يق م��ع الجهات ذات العالقة بمباش��رة 
العمل على هذا التكلي��ف ووضعه موضع التنفيذ، تنفيذًا لتكليف صاحب 
الس��مو الملكي ول��ي العهد نائب القائ��د األعلى النائ��ب األول لرئيس 

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

»الخدمة المدنية« لـ                : 
تطبيق »العمل من المنزل« نوفمبر 

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

السياس��ات  إدارة  كش��ف مدير 
وشؤون اللوائح بديوان الخدمة 
المدني��ة س��عد النفيع��ي ع��ن 
تطبي��ق مش��روع »العم��ل من 

المنزل« نوفمبر المقبل.
وأك��د النفيع��ي ل�»الوطن« أن 
الفت��رة التجريبي��ة الت��ي تمتد 
لشهرين ستشمل 200 موظف 
كحد أقصى ضمن 83 مس��مى 

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي
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إتاحة خدمة السداد الموحد 
للخدمات العدلية على مدار الساعة

دع��ت وزارة الع��دل والش��ؤون اإلس��امية واألوق��اف المحامين 
والمتقاضين إلى االس��تفادة من خدم��ة الدفع الموحد للخدمات 
العدلي��ة المتوفرة ضمن الحزم��ة اإللكترونية لخدمات المحاكم 
والقضاي��ا عبر bahrain.bh. وتتيح الخدمة ألصحاب الش��أن من 
المحامين واألطراف ذوي الصلة بالدع��اوي، إمكانية دفع المبالغ 
المالي��ة المس��تحقة لمعاماته��م ل��دى ال��وزارة م��ن األمانات 
المس��تحقة أو الرس��وم الخاصة بالدعاوى القضائي��ة والطلبات 
ذات الصل��ة، مع إتاحة خاصية الس��داد لكامل المس��تحقات في 
معامل��ة واحدة. وأكدت الوزارة أن تدش��ين خدمة الدفع الموحد، 
س��ُتوفر إمكاني��ة عرض كام��ل المبال��غ المطلوب��ة، للمحافظة 
على وقت وجهد المس��تفيدين، وتس��هيل إجراءات سداد المبالغ 
المستحقة بصورة سهلة وميس��رة، من خال توفيرها على مدار 
الس��اعة وطوال أّيام األس��بوع. وفي ما يتعلق بكيفية اس��تخدام 
الخدمة، أوضحت ال��وزارة أنه يمكن للمس��تفيدين زيارة البوابة 
الوطني��ة للحكومة اإللكتروني��ة bahrain.bh، ث��م الدخول على 
الخدم��ة المتوفرة ضم��ن حزمة الخدمات العدلي��ة اإللكترونية، 
عبر اس��تخدام خاصية المفتاح اإللكتروني للمس��تخدم. ويمكن 
للمس��تخدم عبر الخدمة اإللكترونية، االطاع على كافة الرسوم 
المستحقة واختيار المعامات التي يرغب في سدادها واستكمال 
عملية الس��داد عبر إدراج بيانات البطاقة البنكية، ومن ثم سيتم 
اس��تام رصي��د الس��داد اإللكتروني. وتأت��ي ه��ذه الخدمة، في 
إطار العم��ل نحو تقلي��ص المدفوعات النقدي��ة وتعزيز التحول 
اإللكتروني في قطاع العدالة بما يس��هم ف��ي رفع كفاءة وجودة 

الخدمات العدلية الُمقدمة للمواطنين والمقيمين.

»السنية«: 160 ألف دينار 
 للمشاريع الخيرية خالل 
الثلث األخير من 2021

أعلنت إدارة األوقاف السنية عن مساهمتها بمشاريع خيرية تقدر 
بحوالي 160 ألف دينار خ��ال الثلث األخير من عام 2021، وذلك 
تنفيذا لش��روط الواقفين، وتفعيًا لدور المص��ارف الوقفية في 

دعم العمل الخيري واالجتماعي بمملكة البحرين. 
وأكد رئيس مجلس األوقاف الس��نية راشد الهاجري بأن المجلس 
يولي مصارف العمل الخيري عناية كبيرة كونها الغاية الس��امية 
من العمل الوقفي، حيث يشمل كافة مناحي الحياة االجتماعية، 
مؤكدًا أثرها الكبير في دعم العمل االجتماعي بمختلف المشاريع 
الخيرية، ورافدًا اقتصاديًا للباد من خال المشاريع االستثمارية 

الوقفية.
وأوضح أن هذه المش��اريع تم تنفيذها بواقع 11 مش��روعًا خيريًا 
ما بين الش��هرية والموس��مية والطارئة والتعليمية والش��راكة 
المجتمعية، واس��تفاد منها أكثر من 2000 مستفيدًا، مؤكدًا أن 
المجلس يسعى دائمًا إليجاد موارد متجددة لدعم بند المصارف 
الوقفية التي تمثل ش��ريانًا رئيس��ًا في العمل الوقفي، من خال 
تجديد وزيادة المشاريع االستثمارية العقارية المخصصة للعمل 

الخيري، لمواكبة النمو العقاري بمملكة البحرين.

 غلق مسجد أسبوعًا 
بالعاصمة لوجود حالة »كورونا«

أعلنت وزارة العدل والش��ؤون اإلسامية واألوقاف أنه تبين وجود 
حالة قائمة لفيروس كورونا في مسجد بمحافظة العاصمة.

وحفاظًا على مقتضيات الصح��ة العامة وحمايًة للمصلين قررت 
ال��وزارة غلق المس��جد، بش��كل مؤقت مدة أس��بوع حتى تتمكن 
الف��رق المعنية م��ن القيام بعملي��ة تتبع المخالطي��ن، وكذلك 
القي��ام بعملية التعقيم والتأكد من اتخ��اذ اإلجراءات االحترازية 
بش��كل صحي��ح ووضعها موض��ع التنفيذ. وش��ددت وزارة العدل 
على متابعتها تنفيذ اإلجراءات االحترازية بالمس��اجد وتكثيفها 
للحم��ات التفتيش��ية واتخ��اذ م��ا يل��زم لحفظ صحة وس��امة 

المصلين.

 التسجيل للفئة من 5-11 عامًا 
ألخذ »فايزر « من اليوم

أعلن��ت وزارة الصح��ة ع��ن فت��ح باب التس��جيل 
للتطعي��م المض��اد لفي��روس كورون��ا »فايزر - 
بيونتي��ك« للفئ��ة العمرية 5 إل��ى 11 عامًا بدءًا 
من اليوم، مع وصول الدفعة األولى من التطعيم 
الخاص به��ذه الفئ��ة العمرية، مؤك��دًة أهمية 
التطعي��م وخصوصًا له��ذه الفئ��ة العمرية في 
رفع االس��تجابة المناعية للجس��م وحماية للفرد 

وأسرته ومحيطه المجتمعي.
وحثت ال��وزارة كافة أولي��اء األم��ور الراغبين في 

تطعيم أطفالهم من الفئ��ة العمرية المذكورة 
على المبادرة بتس��جيل أطفالهم ألخذ التطعيم، 
عبر تطبيق »مجتمع واعي« أو الموقع اإللكتروني 

.healthalert.gov.bh التابع لوزارة الصحة
ونوه��ت إل��ى أن التطعي��م س��يكون متاحًا في 
مرك��ز التطعي��م بمجمع س��ترة التج��اري، كما 
يتطلب التس��جيل موافق��ة ولي األم��ر قبل أخذ 
التطعي��م للراغبين م��ن هذه الفئ��ات العمرية 
المذك��ورة، إضافة إلى وج��ود مرافق معهم عند 

أخ��ذ التطعيم. ونوه��ت الوزارة بم��ا تحقق من 
نتائ��ج إيجابي��ة نتيج��ة اإلقبال عل��ى التطعيم 
وخاصة عند الفئ��ة العمرية من 5 إلى 11 عامًا، 
مش��يرًة إلى أن المبادرة بأخذ التطعيم تس��اهم 
ف��ي تس��ريع الوصول إل��ى الهدف المنش��ود في 
تحقيق المناعة المجتمعية وتعزز نجاح الخطط 
والجه��ود المبذول��ة من قب��ل الفري��ق الوطني 
الطب��ي للتصدي لفيروس كورون��ا )كوفيد-19(، 

لحفظ صحة وسامة الجميع.

 برلمانيون: االعتداء على اإلمارات 
يهدف إلى زعزعة استقرار الخليج

أكد رئيس مجلس الش��ورى عل��ي بن صالح الصالح، 
الوق��وف صف��ًا واح��دًا مع دول��ة اإلم��ارات العربية 
المتح��دة، ض��د كل مح��اوالت المس��اس بأمنه��ا 
واستقرارها، معربًا عن اإلدانة الشديدة، واالستنكار 
والرف��ض المطل��ق لما قام��ت به مليش��يا الحوثي 
اإلرهابية من عمٍل إرهابي استهدف منشآت مدنية 
حيوي��ة في إم��ارة أبوظب��ي، األمر ال��ذي أوقع قتلى 

وإصابات في صفوف المدنيين.
وأش��ار الصالح في برقية تضامن بعثها إلى رئيس 
المجلس الوطن��ي االتحادي بدولة اإلمارات العربية 
المتح��دة صقر غباش، إلى موق��ف المجلس الثابت 
والراس��خ ف��ي دع��م كل ما تتخ��ذه دول��ة اإلمارات 
العربية المتحدة من إج��راءات للدفاع عن أراضيها 

ومصالحها.
كم��ا أكد عل��ى التضامن مع اإلم��ارات في جهودها 
ومس��اعيها الحثيث��ة لمحاربة كافة أش��كال وصور 
اإلرهاب، ودعم السام واألمن في المنطقة، مشددًا 
عل��ى أن االعت��داءات اإلرهابية على اإلم��ارات ُتعد 

انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي اإلنساني.
كما بعث رئي��س مجلس الش��ورى، برقية تضامن 
مماثلة إلى س��فير دولة اإلمارات العربية المتحدة 
لدى البحرين س��مو الشيخ س��لطان بن حمدان بن 
زاي��د آل نهيان، س��ائًا المول��ى العل��ي القدير أن 

يحف��ظ دولة اإلمارات العربي��ة المتحدة، وقيادتها 
الحكيمة، وش��عبها الش��قيق من كل سوٍء ومكروه، 

ويديم عليها نعمة األمن واألمان.
كم��ا أع��رب النائ��ب باس��م المالك��ي ع��ن إدانته 
واس��تنكاره لاعتداء اإلرهاب��ي اآلثم الذي قامت به 
مليش��يات الحوثي اإلرهابية على المنشآت المدنية 
والحيوية في إمارة أبو ظبي بدولة اإلمارات العربية 
المتح��دة، مؤكدًا أن ه��ذا االعتداء الجبان يش��كل 
انتهاكًا جس��يمًا للقوانين الدولية واألمن اإلقليمي 

والعالمي وتحديًا للمجتمع الدولي.
وق��ال المالكي إن هذا االعتداء اآلثم يهدف لزعزعة 
أمن واستقرار الخليج العربي، مما يستوجب الوقوف 
ض��ده ووضع حد له��ذه األعمال اإلرهابي��ة، مجددًا 
التأكي��د على دعم دولة اإلم��ارات العربية المتحدة 
حفاظًا على أمنها واس��تقرارها، وال��ذي يعتبر جزءًا 

من أمن واستقرار المنطقة.
وش��دد على أهمية تكاتف المجتم��ع الدولي لوقف 

هذه االعتداءات اإلرهابية.
وأع��رب نائب رئيس لجنة حقوق اإلنس��ان بمجلس 
الش��ورى دروي��ش المناعي، عن إدانته واس��تنكاره 
الشديدين لألعمال اإلرهابية التي نفذتها ميليشيا 
الحوث��ي اإلرهابي��ة المدعومة من إي��ران، بإطاق 
عدد من الطائرات المس��يرة المفخخة باتجاه إمارة 

أبوظب��ي بدولة اإلمارات، والتي أس��فرت عن انفجار 
ثاثة صهاريج نقل محروقات بترولية، ووقوع حريق 
في منطقة اإلنش��اءات الجديدة قرب مطار أبوظبي 
الدول��ي، وخلف��ت خس��ائر ب��أرواح ثاث��ة مدنيين 

وإصابة آخرين بجروح.
وأكد المناعي أن األعمال اإلرهابية المنفذة محرمة 
دولي��ًا، وتع��د انته��اكًا صارخ��ًا لحقوق اإلنس��ان، 
ول��كل المواثيق والمعاه��دات الدولي��ة المتعلقة 
بالمحافظ��ة على أمن وس��امة المدنيين وس��يادة 
الدول، مشددًا على أهمية الموقف الدولي في اتخاذ 
قرارات صارمة تس��تهدف وق��ف وردع هذه األعمال 
اإلجرامي��ة المتكررة عل��ى الجارة الكب��رى المملكة 
العربي��ة الس��عودية، وتطاولها مؤخ��رًا إلى دولة 

اإلمارات.
وبين أن ميليشيا الحوثي أكدت من خال ممارستها 
المرفوضة إصرارها على اللجوء إلى العنف والتطرف، 
بعيدًا عن الحلول السياسية والدبلوماسية، وبالشكل 
الذي يعم��ق الخاف ويضر بمصال��ح الجميع، داعيًا 
إلى احترام مبادئ حقوق اإلنس��ان وس��يادة الدول، 
ووق��ف الهجمات اإلرهابية التي تتقصد االس��تفزاز 
والعبث بمقدرات األوطان وش��عوبها، مبينًا التأييد 
لكل م��ا تتخذه دولة اإلمارات م��ن إجراءات لحماية 

مكتسباتها والمحافظة على سيادتها.

أهابت بالجميع التوقف عن تناول القضية وبث أي معلومات مغلوطة 

 »شرطة الجنوبية«: إحالة المتورط 
بهروب وإخفاء الفتاة للنيابة

كش��فت مديرية ش��رطة المحافظة 
إجراءاتها  تفاصي��ل  ع��ن  الجنوبية، 
األمني��ة والقانونية التي باش��رتها، 
بخص��وص واقع��ة الفت��اة التي تم 
العثور عليها في وقت مبكر من صباح 
أمس، حيث تس��لمها مركز ش��رطة 
البدي��ع بمديرية ش��رطة المحافظة 
الشمالية من اثنين من المواطنين، 
بعد أن استوقفتهما بشارع البديع، 
موضحة أنها باش��رت إجراءاتها فور 
تلقيها باغًا بالواقعة عند الس��اعة 
السادس��ة م��ن مس��اء الجمعة 14 
يناير، حيث انتقل إلى الموقع، طاقم 
مس��رح الجريمة والمختب��ر الجنائي 
والجهات المختصة األخرى للمعاينة 
ورفع األدلة وجمع المعلومات، ومن 
ث��م تش��كيل مجموع��ات م��ن فرق 
البحث والتحري، التي قامت بدراسة 

كل المعطي��ات والبيان��ات التي تم 
جمعه��ا، حي��ث أش��ارت المعلومات 
األولي��ة، إلى أن الفت��اة، خرجت من 
إرادته��ا،  من��زل أس��رتها بمح��ض 
ول��م تك��ن هن��اك أي مؤش��رات أو 
أدل��ة بوجود حال��ة اختط��اف، على 
النح��و الذي روجت ل��ه بعض مواقع 
التواصل االجتماعي، بشكل مؤسف.

وأضاف��ت المديرية، أن��ه فور العثور 
عل��ى الفتاة، تم مباش��رة اإلجراءات 
األمنية والقانونية والصحية الازمة 
للتأكد من س��امتها، كما تواصلت 
الجه��ود األمني��ة وكاف��ة اإلجراءات 

المتخ��ذة، في إط��ار أعم��ال البحث 
والتح��ري للكش��ف ع��ن مابس��ات 
الواقعة، حيث أس��فرت أعمال البحث 
والتح��ري عن تحديد هوية ش��خص 
»بحريني، 31 عام��ًا« والقبض عليه 
الجنائي��ة ف��ي قضية  لمس��ؤوليته 

هروب وإخفاء الفتاة.
وأش��ارت إلى أنه جاٍر اتخاذ اإلجراءات 
القانوني��ة المق��ررة، تمهيدًا إلحالة 
المقبوض علي��ه إلى النيابة العامة، 
ف��ي الوق��ت ال��ذي تتواص��ل أعمال 
البح��ث والتحري للكش��ف عن كافة 
المابسات، مهيبة بالجميع، استقاء 

المعلوم��ات من المصادر الرس��مية 
ش��ائعات،  ألي  االلتف��ات  وع��دم 
المجتم��ع  وع��ي  عل��ى  معولي��ن 
البحرين��ي وما يتمتع ب��ه أبناؤه من 
مس��ؤولية مجتمعي��ة وطني��ة، مما 
يتطلب التوقف عن تن��اول القضية 
وبث معلومات مغلوطة من ش��أنها 
أن تؤث��ر س��لبًا على مابس��ات هذا 
الحادث الغريب والمستنكر من كافة 
التقاليد  المجتم��ع، ويناف��ي  أطياف 
ومبادىء النسيج المجتمعي األصيل، 
وال��ذي تم��ت معالجته ف��ي اإلطار 

القانوني.

الحادث غريب ومستنكر من كافة أطياف المجتمع وينافي التقاليد 

بعض مواقع التواصل روجت بشكل مؤسف أنها حالة اختطاف

البحرين أول دولة ترخص التخصص في الخليج

 »المهن الصحية« تنظم أول امتحان
 لترخيص صيادلة الطب البديل

نظمت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات 
الصحية أول امتحان م��ن نوعه لترخيص مزاولة 
الط��ب البدي��ل والتكميل��ي، بااللت��زام بالتباعد 
االجتماعي وكاف��ة الضوابط االحترازية الصادرة 
م��ن الفريق الوطن��ي الطبي للتص��دي لفيروس 
كورون��ا. وقال��ت الرئيس��ة التنفيذي��ة للهيئ��ة 
الدكت��ورة مريم عذب��ي الجاهمة ب��أّن البحرين 
تعتب��ر أول دول��ة ترخ��ص له��ذا التخصص في 
منطقة الخليج، تماش��يًا مع اس��تراتيجية الهيئة 
ورؤيتها بتقديم خدمات صحية آمنة وذات جودة 

عالية.
وأشارت د.الجاهمة بأّن الهيئة الوطنية لتنظيم 

المه��ن والخدمات الصحية تس��هم ف��ي تطوير 
قواني��ن الط��ب البديل والتكميلي ف��ي المملكة 
وتماش��يًا مع رؤي��ة البحري��ن في تنظي��م كافة 
القطاعات، وكذلك لاهتمام بالسياحة العاجية.
ونوه��ت بأّنه: »منذ صدور ق��رار المجلس األعلى 
للصح��ة رق��م )33( لس��نة 2016 بش��أن الئح��ة 
تنظيم مزاولة مجاالت الط��ب البديل والتكميلي 
لترخي��ص  والمهني��ة  الفني��ة  واالش��تراطات 
المؤسس��ات الخاص��ة، قام��ت الهيئ��ة بالعديد 
م��ن اإلج��راءات التنظيمية لهذا القط��اع، ويأتي 
عق��د هذا االمتحان كخطوة هام��ة وضرورية في 
مسيرة تنظيم قطاع الطب البديل والتكميلي في 

المملكة«.
م��ن جانبها قال��ت رئيس��ة لجنة الط��ب البديل 
والتكميلي بالهيئة المستشارة نعمت السبيعي، 
بأّن الهيئة ش��هدت عق��د أول امتحان لترخيص 
صيادل��ة الط��ب البديل والتكميلي ف��ي البحرين 
وذلك في مق��ر الهيئة الوطني��ة لتنظيم المهن 
والخدمات الصحية بإش��راف لجن��ة الطب البديل 
وقسم تراخيص المهن الصحية بالهيئة تماشيًا 
مع قانون الصيدلة الذي يشترط االمتحان كشرط 
أساس��ي للحصول على ترخيص ممارسة المهنة. 
وقد حضر االمتحان أربع��ة صيادلة متخصصين 

في الطب البديل الهندي )االروفيدا(.

»الثروة الحيوانية« للمحرقيين: برامج تدريبية للكالب الضالة
أكدت وزارة األش��غال وش��ؤون البلدي��ات والتخطيط 
العمراني أنها ماضية في تنفيذ خطتها لعاج ظاهرة 
الكاب الضالة ووجودها في المناطق السكنية بشكل 
جذري، موضحة أنها وضعت خطة إستراتيجية لعاج 
ه��ذه الظاهرة تتضم��ن نقل هذه ال��كاب إلى ملجأ 
إليواء الحيوانات الضالة يوفر برامج تدريب مخصصة 

للحيوانات الضالة.
وأكدت في بيان، ردًا على ش��كوى عدد من المواطنين 
ف��ي محافظة المح��رق به��ذا الخص��وص، أن الوزارة 
تتعامل بشكل مستمر مع الباغات الواردة إليها حول 

تجم��ع الكاب الضال��ة في مختلف مناط��ق البحرين، 
حيث تتخذ اإلج��راءات الازمة فور ورود هذه الباغات 
إليها، مبينًة أنها ستقوم بتغطية الباغات المذكورة 

والتواصل مع المواطنين لحلها.
وأك��دت »الثروة الحيوانية« أنها تق��وم بالتعاون مع 
ش��ركة متخصصة بالتصدي له��ذه الظاهرة، مؤكدًة 
أن عدد الكاب الت��ي تم حجزها في محافظة المحرق 
خال الشهر الماضي بلغ 30 كلبًا بعد تلقي 37 باغًا 

عن طريق الخط الساخن.
وأك��دت أن الملج��أ ال��ذي س��يتم تخصيص��ه ضمن 

الخطة اإلستراتيجية س��يوفر برامج تدريب مخصصة 
للحيوان��ات الضال��ة للتخل��ي ع��ن صفاته��ا لتصبح 
حيوانات أليفة، وأضافت أن��ه مع تطبيق هذه الخطة 
س��يزول تهديد هذه الظاهرة للصحة العامة واألمن 

االجتماعي.
وبين��ت الوكالة أن ال��وزارة تولي ه��ذا الملف أهمية 
كبيرة، حيث يتم التجاوب م��ع جميع الباغات الواردة 
من خط االتصال الس��اخن الخ��اص بالكاب الضالة، 
وكذلك متابعة ما يت��م تداوله في منصات التواصل 
االجتماع��ي، ويت��م التواصل م��ع مقدم��ي الباغات 

المنشورة على هذه المنصات.
 وأش��ارت إلى أنها قامت بتدشين الخط المباشر على 
رق��م 17155363 الس��تقبال الباغات خال س��اعات 
الدوام الرس��مي والخط الس��اخن على مدار الس��اعة 
تحت رقم 38099994، وذلك للتبليغ عن أماكن وجود 
الكاب الضالة في األحياء السكنية، والتي سهلت من 

عملية التواصل مع األهالي والمقيمين.
وحث��ت الوكال��ة على تجن��ب بعض الس��لوكات التي 
قد تش��جع ال��كاب الضال��ة على التواج��د في بعض 

األماكن، كإطعامها بين البيوت المأهولة بالسكان.

سفير البحرين في بروكسل 
يشارك باجتماع مجلس 

السفراء العرب
ش��ارك س��فير مملكة البحرين 
في بروكسل عبداهلل الدوسري، 
في االجتماع ال��دوري لمجلس 
السفراء العرب في بلجيكا، عبر 
المرئي،  اإللكترون��ي  االتصال 
الجمهوري��ة  س��فير  برئاس��ة 
مصطف��ى،  محم��د  اليمني��ة 
وبحضور رئي��س بعثة جامعة 
ال��دول العربية في بروكس��ل 

عبدالحميد زهاني. 
وتم خ��ال االجتماع مناقش��ة 
والقضايا  المواضي��ع  عدد من 

المدرج��ة على ج��دول أعمال المجلس وجه��ود جامعة الدول 
العربية، وأبرز المس��تجدات اإلقليمية والدولية ذات االرتباط 

بعمل الجامعة.

عبداهلل الدوسري
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إتاحة خدمة السداد الموحد 
للخدمات العدلية على مدار الساعة

دع��ت وزارة الع��دل والش��ؤون اإلس��امية واألوق��اف المحامين 
والمتقاضين إلى االس��تفادة من خدم��ة الدفع الموحد للخدمات 
العدلي��ة المتوفرة ضمن الحزم��ة اإللكترونية لخدمات المحاكم 
والقضاي��ا عبر bahrain.bh. وتتيح الخدمة ألصحاب الش��أن من 
المحامين واألطراف ذوي الصلة بالدع��اوي، إمكانية دفع المبالغ 
المالي��ة المس��تحقة لمعاماته��م ل��دى ال��وزارة م��ن األمانات 
المس��تحقة أو الرس��وم الخاصة بالدعاوى القضائي��ة والطلبات 
ذات الصل��ة، مع إتاحة خاصية الس��داد لكامل المس��تحقات في 
معامل��ة واحدة. وأكدت الوزارة أن تدش��ين خدمة الدفع الموحد، 
س��ُتوفر إمكاني��ة عرض كام��ل المبال��غ المطلوب��ة، للمحافظة 
على وقت وجهد المس��تفيدين، وتس��هيل إجراءات سداد المبالغ 
المستحقة بصورة سهلة وميس��رة، من خال توفيرها على مدار 
الس��اعة وطوال أّيام األس��بوع. وفي ما يتعلق بكيفية اس��تخدام 
الخدمة، أوضحت ال��وزارة أنه يمكن للمس��تفيدين زيارة البوابة 
الوطني��ة للحكومة اإللكتروني��ة bahrain.bh، ث��م الدخول على 
الخدم��ة المتوفرة ضم��ن حزمة الخدمات العدلي��ة اإللكترونية، 
عبر اس��تخدام خاصية المفتاح اإللكتروني للمس��تخدم. ويمكن 
للمس��تخدم عبر الخدمة اإللكترونية، االطاع على كافة الرسوم 
المستحقة واختيار المعامات التي يرغب في سدادها واستكمال 
عملية الس��داد عبر إدراج بيانات البطاقة البنكية، ومن ثم سيتم 
اس��تام رصي��د الس��داد اإللكتروني. وتأت��ي ه��ذه الخدمة، في 
إطار العم��ل نحو تقلي��ص المدفوعات النقدي��ة وتعزيز التحول 
اإللكتروني في قطاع العدالة بما يس��هم ف��ي رفع كفاءة وجودة 

الخدمات العدلية الُمقدمة للمواطنين والمقيمين.

»السنية«: 160 ألف دينار 
 للمشاريع الخيرية خالل 
الثلث األخير من 2021

أعلنت إدارة األوقاف السنية عن مساهمتها بمشاريع خيرية تقدر 
بحوالي 160 ألف دينار خ��ال الثلث األخير من عام 2021، وذلك 
تنفيذا لش��روط الواقفين، وتفعيًا لدور المص��ارف الوقفية في 

دعم العمل الخيري واالجتماعي بمملكة البحرين. 
وأكد رئيس مجلس األوقاف الس��نية راشد الهاجري بأن المجلس 
يولي مصارف العمل الخيري عناية كبيرة كونها الغاية الس��امية 
من العمل الوقفي، حيث يشمل كافة مناحي الحياة االجتماعية، 
مؤكدًا أثرها الكبير في دعم العمل االجتماعي بمختلف المشاريع 
الخيرية، ورافدًا اقتصاديًا للباد من خال المشاريع االستثمارية 

الوقفية.
وأوضح أن هذه المش��اريع تم تنفيذها بواقع 11 مش��روعًا خيريًا 
ما بين الش��هرية والموس��مية والطارئة والتعليمية والش��راكة 
المجتمعية، واس��تفاد منها أكثر من 2000 مستفيدًا، مؤكدًا أن 
المجلس يسعى دائمًا إليجاد موارد متجددة لدعم بند المصارف 
الوقفية التي تمثل ش��ريانًا رئيس��ًا في العمل الوقفي، من خال 
تجديد وزيادة المشاريع االستثمارية العقارية المخصصة للعمل 

الخيري، لمواكبة النمو العقاري بمملكة البحرين.

 غلق مسجد أسبوعًا 
بالعاصمة لوجود حالة »كورونا«

أعلنت وزارة العدل والش��ؤون اإلسامية واألوقاف أنه تبين وجود 
حالة قائمة لفيروس كورونا في مسجد بمحافظة العاصمة.

وحفاظًا على مقتضيات الصح��ة العامة وحمايًة للمصلين قررت 
ال��وزارة غلق المس��جد، بش��كل مؤقت مدة أس��بوع حتى تتمكن 
الف��رق المعنية م��ن القيام بعملي��ة تتبع المخالطي��ن، وكذلك 
القي��ام بعملية التعقيم والتأكد من اتخ��اذ اإلجراءات االحترازية 
بش��كل صحي��ح ووضعها موض��ع التنفيذ. وش��ددت وزارة العدل 
على متابعتها تنفيذ اإلجراءات االحترازية بالمس��اجد وتكثيفها 
للحم��ات التفتيش��ية واتخ��اذ م��ا يل��زم لحفظ صحة وس��امة 

المصلين.

 التسجيل للفئة من 5-11 عامًا 
ألخذ »فايزر « من اليوم

أعلن��ت وزارة الصح��ة ع��ن فت��ح باب التس��جيل 
للتطعي��م المض��اد لفي��روس كورون��ا »فايزر - 
بيونتي��ك« للفئ��ة العمرية 5 إل��ى 11 عامًا بدءًا 
من اليوم، مع وصول الدفعة األولى من التطعيم 
الخاص به��ذه الفئ��ة العمرية، مؤك��دًة أهمية 
التطعي��م وخصوصًا له��ذه الفئ��ة العمرية في 
رفع االس��تجابة المناعية للجس��م وحماية للفرد 

وأسرته ومحيطه المجتمعي.
وحثت ال��وزارة كافة أولي��اء األم��ور الراغبين في 

تطعيم أطفالهم من الفئ��ة العمرية المذكورة 
على المبادرة بتس��جيل أطفالهم ألخذ التطعيم، 
عبر تطبيق »مجتمع واعي« أو الموقع اإللكتروني 

.healthalert.gov.bh التابع لوزارة الصحة
ونوه��ت إل��ى أن التطعي��م س��يكون متاحًا في 
مرك��ز التطعي��م بمجمع س��ترة التج��اري، كما 
يتطلب التس��جيل موافق��ة ولي األم��ر قبل أخذ 
التطعي��م للراغبين م��ن هذه الفئ��ات العمرية 
المذك��ورة، إضافة إلى وج��ود مرافق معهم عند 

أخ��ذ التطعيم. ونوه��ت الوزارة بم��ا تحقق من 
نتائ��ج إيجابي��ة نتيج��ة اإلقبال عل��ى التطعيم 
وخاصة عند الفئ��ة العمرية من 5 إلى 11 عامًا، 
مش��يرًة إلى أن المبادرة بأخذ التطعيم تس��اهم 
ف��ي تس��ريع الوصول إل��ى الهدف المنش��ود في 
تحقيق المناعة المجتمعية وتعزز نجاح الخطط 
والجه��ود المبذول��ة من قب��ل الفري��ق الوطني 
الطب��ي للتصدي لفيروس كورون��ا )كوفيد-19(، 

لحفظ صحة وسامة الجميع.

 برلمانيون: االعتداء على اإلمارات 
يهدف إلى زعزعة استقرار الخليج

أكد رئيس مجلس الش��ورى عل��ي بن صالح الصالح، 
الوق��وف صف��ًا واح��دًا مع دول��ة اإلم��ارات العربية 
المتح��دة، ض��د كل مح��اوالت المس��اس بأمنه��ا 
واستقرارها، معربًا عن اإلدانة الشديدة، واالستنكار 
والرف��ض المطل��ق لما قام��ت به مليش��يا الحوثي 
اإلرهابية من عمٍل إرهابي استهدف منشآت مدنية 
حيوي��ة في إم��ارة أبوظب��ي، األمر ال��ذي أوقع قتلى 

وإصابات في صفوف المدنيين.
وأش��ار الصالح في برقية تضامن بعثها إلى رئيس 
المجلس الوطن��ي االتحادي بدولة اإلمارات العربية 
المتح��دة صقر غباش، إلى موق��ف المجلس الثابت 
والراس��خ ف��ي دع��م كل ما تتخ��ذه دول��ة اإلمارات 
العربية المتحدة من إج��راءات للدفاع عن أراضيها 

ومصالحها.
كم��ا أكد عل��ى التضامن مع اإلم��ارات في جهودها 
ومس��اعيها الحثيث��ة لمحاربة كافة أش��كال وصور 
اإلرهاب، ودعم السام واألمن في المنطقة، مشددًا 
عل��ى أن االعت��داءات اإلرهابية على اإلم��ارات ُتعد 

انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي اإلنساني.
كما بعث رئي��س مجلس الش��ورى، برقية تضامن 
مماثلة إلى س��فير دولة اإلمارات العربية المتحدة 
لدى البحرين س��مو الشيخ س��لطان بن حمدان بن 
زاي��د آل نهيان، س��ائًا المول��ى العل��ي القدير أن 

يحف��ظ دولة اإلمارات العربي��ة المتحدة، وقيادتها 
الحكيمة، وش��عبها الش��قيق من كل سوٍء ومكروه، 

ويديم عليها نعمة األمن واألمان.
كم��ا أع��رب النائ��ب باس��م المالك��ي ع��ن إدانته 
واس��تنكاره لاعتداء اإلرهاب��ي اآلثم الذي قامت به 
مليش��يات الحوثي اإلرهابية على المنشآت المدنية 
والحيوية في إمارة أبو ظبي بدولة اإلمارات العربية 
المتح��دة، مؤكدًا أن ه��ذا االعتداء الجبان يش��كل 
انتهاكًا جس��يمًا للقوانين الدولية واألمن اإلقليمي 

والعالمي وتحديًا للمجتمع الدولي.
وق��ال المالكي إن هذا االعتداء اآلثم يهدف لزعزعة 
أمن واستقرار الخليج العربي، مما يستوجب الوقوف 
ض��ده ووضع حد له��ذه األعمال اإلرهابي��ة، مجددًا 
التأكي��د على دعم دولة اإلم��ارات العربية المتحدة 
حفاظًا على أمنها واس��تقرارها، وال��ذي يعتبر جزءًا 

من أمن واستقرار المنطقة.
وش��دد على أهمية تكاتف المجتم��ع الدولي لوقف 

هذه االعتداءات اإلرهابية.
وأع��رب نائب رئيس لجنة حقوق اإلنس��ان بمجلس 
الش��ورى دروي��ش المناعي، عن إدانته واس��تنكاره 
الشديدين لألعمال اإلرهابية التي نفذتها ميليشيا 
الحوث��ي اإلرهابي��ة المدعومة من إي��ران، بإطاق 
عدد من الطائرات المس��يرة المفخخة باتجاه إمارة 

أبوظب��ي بدولة اإلمارات، والتي أس��فرت عن انفجار 
ثاثة صهاريج نقل محروقات بترولية، ووقوع حريق 
في منطقة اإلنش��اءات الجديدة قرب مطار أبوظبي 
الدول��ي، وخلف��ت خس��ائر ب��أرواح ثاث��ة مدنيين 

وإصابة آخرين بجروح.
وأكد المناعي أن األعمال اإلرهابية المنفذة محرمة 
دولي��ًا، وتع��د انته��اكًا صارخ��ًا لحقوق اإلنس��ان، 
ول��كل المواثيق والمعاه��دات الدولي��ة المتعلقة 
بالمحافظ��ة على أمن وس��امة المدنيين وس��يادة 
الدول، مشددًا على أهمية الموقف الدولي في اتخاذ 
قرارات صارمة تس��تهدف وق��ف وردع هذه األعمال 
اإلجرامي��ة المتكررة عل��ى الجارة الكب��رى المملكة 
العربي��ة الس��عودية، وتطاولها مؤخ��رًا إلى دولة 

اإلمارات.
وبين أن ميليشيا الحوثي أكدت من خال ممارستها 
المرفوضة إصرارها على اللجوء إلى العنف والتطرف، 
بعيدًا عن الحلول السياسية والدبلوماسية، وبالشكل 
الذي يعم��ق الخاف ويضر بمصال��ح الجميع، داعيًا 
إلى احترام مبادئ حقوق اإلنس��ان وس��يادة الدول، 
ووق��ف الهجمات اإلرهابية التي تتقصد االس��تفزاز 
والعبث بمقدرات األوطان وش��عوبها، مبينًا التأييد 
لكل م��ا تتخذه دولة اإلمارات م��ن إجراءات لحماية 

مكتسباتها والمحافظة على سيادتها.

أهابت بالجميع التوقف عن تناول القضية وبث أي معلومات مغلوطة 

 »شرطة الجنوبية«: إحالة المتورط 
بهروب وإخفاء الفتاة للنيابة

كش��فت مديرية ش��رطة المحافظة 
إجراءاتها  تفاصي��ل  ع��ن  الجنوبية، 
األمني��ة والقانونية التي باش��رتها، 
بخص��وص واقع��ة الفت��اة التي تم 
العثور عليها في وقت مبكر من صباح 
أمس، حيث تس��لمها مركز ش��رطة 
البدي��ع بمديرية ش��رطة المحافظة 
الشمالية من اثنين من المواطنين، 
بعد أن استوقفتهما بشارع البديع، 
موضحة أنها باش��رت إجراءاتها فور 
تلقيها باغًا بالواقعة عند الس��اعة 
السادس��ة م��ن مس��اء الجمعة 14 
يناير، حيث انتقل إلى الموقع، طاقم 
مس��رح الجريمة والمختب��ر الجنائي 
والجهات المختصة األخرى للمعاينة 
ورفع األدلة وجمع المعلومات، ومن 
ث��م تش��كيل مجموع��ات م��ن فرق 
البحث والتحري، التي قامت بدراسة 

كل المعطي��ات والبيان��ات التي تم 
جمعه��ا، حي��ث أش��ارت المعلومات 
األولي��ة، إلى أن الفت��اة، خرجت من 
إرادته��ا،  من��زل أس��رتها بمح��ض 
ول��م تك��ن هن��اك أي مؤش��رات أو 
أدل��ة بوجود حال��ة اختط��اف، على 
النح��و الذي روجت ل��ه بعض مواقع 
التواصل االجتماعي، بشكل مؤسف.

وأضاف��ت المديرية، أن��ه فور العثور 
عل��ى الفتاة، تم مباش��رة اإلجراءات 
األمنية والقانونية والصحية الازمة 
للتأكد من س��امتها، كما تواصلت 
الجه��ود األمني��ة وكاف��ة اإلجراءات 

المتخ��ذة، في إط��ار أعم��ال البحث 
والتح��ري للكش��ف ع��ن مابس��ات 
الواقعة، حيث أس��فرت أعمال البحث 
والتح��ري عن تحديد هوية ش��خص 
»بحريني، 31 عام��ًا« والقبض عليه 
الجنائي��ة ف��ي قضية  لمس��ؤوليته 

هروب وإخفاء الفتاة.
وأش��ارت إلى أنه جاٍر اتخاذ اإلجراءات 
القانوني��ة المق��ررة، تمهيدًا إلحالة 
المقبوض علي��ه إلى النيابة العامة، 
ف��ي الوق��ت ال��ذي تتواص��ل أعمال 
البح��ث والتحري للكش��ف عن كافة 
المابسات، مهيبة بالجميع، استقاء 

المعلوم��ات من المصادر الرس��مية 
ش��ائعات،  ألي  االلتف��ات  وع��دم 
المجتم��ع  وع��ي  عل��ى  معولي��ن 
البحرين��ي وما يتمتع ب��ه أبناؤه من 
مس��ؤولية مجتمعي��ة وطني��ة، مما 
يتطلب التوقف عن تن��اول القضية 
وبث معلومات مغلوطة من ش��أنها 
أن تؤث��ر س��لبًا على مابس��ات هذا 
الحادث الغريب والمستنكر من كافة 
التقاليد  المجتم��ع، ويناف��ي  أطياف 
ومبادىء النسيج المجتمعي األصيل، 
وال��ذي تم��ت معالجته ف��ي اإلطار 

القانوني.

الحادث غريب ومستنكر من كافة أطياف المجتمع وينافي التقاليد 

بعض مواقع التواصل روجت بشكل مؤسف أنها حالة اختطاف

البحرين أول دولة ترخص التخصص في الخليج

 »المهن الصحية« تنظم أول امتحان
 لترخيص صيادلة الطب البديل

نظمت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات 
الصحية أول امتحان م��ن نوعه لترخيص مزاولة 
الط��ب البدي��ل والتكميل��ي، بااللت��زام بالتباعد 
االجتماعي وكاف��ة الضوابط االحترازية الصادرة 
م��ن الفريق الوطن��ي الطبي للتص��دي لفيروس 
كورون��ا. وقال��ت الرئيس��ة التنفيذي��ة للهيئ��ة 
الدكت��ورة مريم عذب��ي الجاهمة ب��أّن البحرين 
تعتب��ر أول دول��ة ترخ��ص له��ذا التخصص في 
منطقة الخليج، تماش��يًا مع اس��تراتيجية الهيئة 
ورؤيتها بتقديم خدمات صحية آمنة وذات جودة 

عالية.
وأشارت د.الجاهمة بأّن الهيئة الوطنية لتنظيم 

المه��ن والخدمات الصحية تس��هم ف��ي تطوير 
قواني��ن الط��ب البديل والتكميلي ف��ي المملكة 
وتماش��يًا مع رؤي��ة البحري��ن في تنظي��م كافة 
القطاعات، وكذلك لاهتمام بالسياحة العاجية.

ونوه��ت بأّنه: »منذ صدور ق��رار المجلس األعلى 
للصح��ة رق��م )33( لس��نة 2016 بش��أن الئح��ة 
تنظيم مزاولة مجاالت الط��ب البديل والتكميلي 
لترخي��ص  والمهني��ة  الفني��ة  واالش��تراطات 
المؤسس��ات الخاص��ة، قام��ت الهيئ��ة بالعديد 
م��ن اإلج��راءات التنظيمية لهذا القط��اع، ويأتي 
عق��د هذا االمتحان كخطوة هام��ة وضرورية في 
مسيرة تنظيم قطاع الطب البديل والتكميلي في 

المملكة«.
م��ن جانبها قال��ت رئيس��ة لجنة الط��ب البديل 
والتكميلي بالهيئة المستشارة نعمت السبيعي، 
بأّن الهيئة ش��هدت عق��د أول امتحان لترخيص 
صيادل��ة الط��ب البديل والتكميلي ف��ي البحرين 
وذلك في مق��ر الهيئة الوطني��ة لتنظيم المهن 
والخدمات الصحية بإش��راف لجن��ة الطب البديل 
وقسم تراخيص المهن الصحية بالهيئة تماشيًا 
مع قانون الصيدلة الذي يشترط االمتحان كشرط 
أساس��ي للحصول على ترخيص ممارسة المهنة. 
وقد حضر االمتحان أربع��ة صيادلة متخصصين 

في الطب البديل الهندي )االروفيدا(.

»الثروة الحيوانية« للمحرقيين: برامج تدريبية للكالب الضالة
أكدت وزارة األش��غال وش��ؤون البلدي��ات والتخطيط 
العمراني أنها ماضية في تنفيذ خطتها لعاج ظاهرة 
الكاب الضالة ووجودها في المناطق السكنية بشكل 
جذري، موضحة أنها وضعت خطة إستراتيجية لعاج 
ه��ذه الظاهرة تتضم��ن نقل هذه ال��كاب إلى ملجأ 
إليواء الحيوانات الضالة يوفر برامج تدريب مخصصة 

للحيوانات الضالة.
وأكدت في بيان، ردًا على ش��كوى عدد من المواطنين 
ف��ي محافظة المح��رق به��ذا الخص��وص، أن الوزارة 
تتعامل بشكل مستمر مع الباغات الواردة إليها حول 

تجم��ع الكاب الضال��ة في مختلف مناط��ق البحرين، 
حيث تتخذ اإلج��راءات الازمة فور ورود هذه الباغات 
إليها، مبينًة أنها ستقوم بتغطية الباغات المذكورة 

والتواصل مع المواطنين لحلها.
وأك��دت »الثروة الحيوانية« أنها تق��وم بالتعاون مع 
ش��ركة متخصصة بالتصدي له��ذه الظاهرة، مؤكدًة 
أن عدد الكاب الت��ي تم حجزها في محافظة المحرق 
خال الشهر الماضي بلغ 30 كلبًا بعد تلقي 37 باغًا 

عن طريق الخط الساخن.
وأك��دت أن الملج��أ ال��ذي س��يتم تخصيص��ه ضمن 

الخطة اإلستراتيجية س��يوفر برامج تدريب مخصصة 
للحيوان��ات الضال��ة للتخل��ي ع��ن صفاته��ا لتصبح 
حيوانات أليفة، وأضافت أن��ه مع تطبيق هذه الخطة 
س��يزول تهديد هذه الظاهرة للصحة العامة واألمن 

االجتماعي.
وبين��ت الوكالة أن ال��وزارة تولي ه��ذا الملف أهمية 
كبيرة، حيث يتم التجاوب م��ع جميع الباغات الواردة 
من خط االتصال الس��اخن الخ��اص بالكاب الضالة، 
وكذلك متابعة ما يت��م تداوله في منصات التواصل 
االجتماع��ي، ويت��م التواصل م��ع مقدم��ي الباغات 

المنشورة على هذه المنصات.
 وأش��ارت إلى أنها قامت بتدشين الخط المباشر على 
رق��م 17155363 الس��تقبال الباغات خال س��اعات 
الدوام الرس��مي والخط الس��اخن على مدار الس��اعة 
تحت رقم 38099994، وذلك للتبليغ عن أماكن وجود 
الكاب الضالة في األحياء السكنية، والتي سهلت من 

عملية التواصل مع األهالي والمقيمين.
وحث��ت الوكال��ة على تجن��ب بعض الس��لوكات التي 
قد تش��جع ال��كاب الضال��ة على التواج��د في بعض 

األماكن، كإطعامها بين البيوت المأهولة بالسكان.

سفير البحرين في بروكسل 
يشارك باجتماع مجلس 

السفراء العرب
ش��ارك س��فير مملكة البحرين 
في بروكسل عبداهلل الدوسري، 
في االجتماع ال��دوري لمجلس 
السفراء العرب في بلجيكا، عبر 
المرئي،  اإللكترون��ي  االتصال 
الجمهوري��ة  س��فير  برئاس��ة 
مصطف��ى،  محم��د  اليمني��ة 
وبحضور رئي��س بعثة جامعة 
ال��دول العربية في بروكس��ل 

عبدالحميد زهاني. 
وتم خ��ال االجتماع مناقش��ة 
والقضايا  المواضي��ع  عدد من 

المدرج��ة على ج��دول أعمال المجلس وجه��ود جامعة الدول 
العربية، وأبرز المس��تجدات اإلقليمية والدولية ذات االرتباط 

بعمل الجامعة.

عبداهلل الدوسري

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/01/19/watan-20220119.pdf?1642575772
https://alwatannews.net/article/985254
https://alwatannews.net/article/985372
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

أسماء عبداهلل
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»آركابيتا« تحقق نموًا قويًا وتستثمر أكثر 
من 250 مليون دوالر العام المالي 2019

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

 مجلس الوزراء: 3.24 مليار دينار إجمالي 
الناتج المحلي اإلجمالي بالربع الثاني

اطل��ع مجلس ال��وزراء، برئاس��ة صاحب الس��مو 
الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس 
ال��وزراء، وبحضور صاحب الس��مو الملكي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد 
األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء، خالل 

الجلسة االعتيادية أمس، على التقرير االقتصادي 
الفصلي لمملك��ة البحرين للربع الثاني من العام 

الجاري 2019، المرفوع من وزارة »المالية«.
وبينت مؤش��رات األداء أن االقتصاد نما بنس��بة 
3.4% مقارنة بالرب��ع األول من عام 2019، وقدر 

النات��ج المحلي اإلجمال��ي الحقيق��ي بنحو 3.24 
مليار دينار. وسجل القطاع غير النفطي نسبة نمو 
بلغت 1.2% باألس��عار الثابتة خ��الل الربع الثاني 
مقارنة بنفس الفترة م��ن العام الماضي 2018، 

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

وزير »المالية«: مباشرة العمل على إنشاء 
صندوق للسيولة بـ100 مليون دينار

أكد وزير المالية واالقتصاد الوطني الش��يخ سلمان بن خليفة آل خليفة، 
مباش��رة العمل على إنش��اء صندوق للس��يولة بحجم 100 مليون دينار 
بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة بهدف إعادة هيكلة االلتزامات المالية 

لشركات القطاع الخاص في المملكة.
وأك��د أن الوزارة قامت وبالتنس��يق م��ع الجهات ذات العالقة بمباش��رة 
العمل على هذا التكلي��ف ووضعه موضع التنفيذ، تنفيذًا لتكليف صاحب 
الس��مو الملكي ول��ي العهد نائب القائ��د األعلى النائ��ب األول لرئيس 

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

»الخدمة المدنية« لـ                : 
تطبيق »العمل من المنزل« نوفمبر 

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

السياس��ات  إدارة  كش��ف مدير 
وشؤون اللوائح بديوان الخدمة 
المدني��ة س��عد النفيع��ي ع��ن 
تطبي��ق مش��روع »العم��ل من 

المنزل« نوفمبر المقبل.
وأك��د النفيع��ي ل�»الوطن« أن 
الفت��رة التجريبي��ة الت��ي تمتد 
لشهرين ستشمل 200 موظف 
كحد أقصى ضمن 83 مس��مى 

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي
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مجّمع ضاحية السيف يستعد الفتتاح 
ثالث معارض »إكسترا« لإللكترونيات

أعلنت ش��ركة عقارات الس��يف، إحدى 
الش��ركات الرائدة في مجال التطوير 
العقاري في المملك��ة، عن توقيعها 
اتفاقي��ة الفتت��اح معرض للش��ركة 
المتحدة لإللكترونيات »إكسترا« في 
مجمع السيف – ضاحية السيف، وذلك 
على مساحة إجمالية تبلغ 2,105 متر 
مرب��ع، ليكون الفرع الثالث لسلس��لة 

فروع »إكسترا« في البحرين.
وس��يقدم الموق��ع الجدي��د لمعرض 
»إكسترا« في مجمع السيف مجموعة 
ال حص��ر له��ا م��ن المنتج��ات ل��زوار 
المجمع، والتي تش��مل اإللكترونيات 
المنزلي��ة  واألجه��زة  والكهربائي��ات 
بأفضل األسعار، إضافة إلى العروض 
الترويجية ووسائل التمويل بما يلبي 
احتياج��ات العم��اء المتغّي��رة. كما 
س��يقدم المعرض الجدي��د خدمة ما 
بعد البيع وإمكانية التوصيل للمنازل 
والضمان الممتد والتركيب وخدمات 
به��دف ضمان  والتصلي��ح  الصيان��ة 
تقديم تجربة تس��وق مريحة وسلسة 

لجميع العماء.
المتح��دة  الش��ركة  وتعتب��ر 
ش��ركة  )اكس��ترا(  لإللكتروني��ات 
س��عودية تعم��ل ف��ي مج��ال تجارة 
المنزلي��ة،  واألجه��زة  اإللكتروني��ات 
حيث تأسس��ت في العام 2003 لتزود 
العم��اء بتجرب��ة تس��وق متكامل��ة 
عبر تقديمها مجموع��ة متنوعة من 

المنتجات، بم��ا في ذلك التلفزيونات 
وأنظم��ة الصوت وأجه��زة الكمبيوتر 
والكامي��رات  المحمول��ة  والهوات��ف 
واألجهزة المنزلي��ة ومنتجات العناية 
الش��خصية وغيره��ا. ويص��ل إجمالي 
ف��روع ومع��ارض »إكس��ترا« إلى 47 
داخ��ل المملكة العربية الس��عودية، 
و س��تة معارض في منطق��ة الخليج 

العرب��ي. وكانت الش��ركة ق��د دخلت 
مملك��ة البحرين ألول م��رة في العام 

.2013
العق��ارات  إدارة   – أول  مدي��ر  وق��ال 
بشركة عقارات السيف محمد القائد: 
»يس��رنا اإلعان عن توقي��ع اتفاقية 
الفتتاح معرض )إكس��ترا( في مجمع 
الس��يف – ضاحية الس��يف. سيش��كل 
المع��رض الجدي��د إلكس��ترا إضافة 
نوعي��ة للمجم��ع ال��ذي لطالم��ا كان 
حريصًا عل��ى تلبية احتياج��ات الزوار 
والمتس��وقين، حي��ث سيس��اهم في 
المجم��ع  مرت��ادي  قاع��دة  توس��عة 
نظرًا لما يقدمه م��ن خدمات تجزئة 
وكهربائي��ة  إلكتروني��ة  ومنتج��ات 
لاس��تخدام المنزل��ي تناس��ب جميع 
األسر من مواطنين ومقيمين وسياح. 
وكلن��ا أم��ل ف��ي أن تكون ش��راكتنا 
البن��اءة ه��ذه مع )إكس��ترا( ذات آفاق 
أرحب الستقطاب المزيد من األسماء 
لمجمع��ات  المرموق��ة  التجاري��ة 

السيف«.

 »التطبيقية« تحتفل بتخريج الفوجين 
الثالث عشر والرابع عشر فبراير المقبل

التطبيقية،  العل��وم  تحتفل جامع��ة 
بتخريج الفوجين الثالث عشر والرابع 
عش��ر من طلبته��ا في حف��ل تقيمه 
بمس��رح الدانة ي��وم 19 فبراير تحت 
رعاية األمي��ن العام لمجلس التعليم 
العال��ي نائب رئي��س مجل��س أمناء 
مجلس التعلي��م العالي الدكتورة رنا 

بنت عيسى بن دعيج آل خليفة.
خريج��ي  التخ��رج  حف��ل  وس��يضم 
الصيف��ي  الدراس��ية  الفص��ول 
 ،2019/2020 واألول   ،2018/2019
والصيف��ي   ،2019/2020 والثان��ي 
 ،2020/2021 واألول   ،2019/2020
والصيف��ي   ،2020/2021 والثان��ي 
البرام��ج  وخريج��ي   ،2020/2021
البريطانية المس��تضافة من جامعة 
لندن س��اوث بانك وجامع��ة كارديف 

متروبوليتان. 
وأكد رئيس الجامعة الدكتور غس��ان 
ع��واد أن الجامع��ة تحتف��ل بتخريج 
م��ا يزيد ع��ن 1463 خريج��ًا وخريجة 

نجحوا ف��ي اجتياز متطلب��ات التخرج، 
حيث حرص��ت الجامعة على إعدادهم 
وتزويده��م بالعل��م والمعرف��ة ف��ي 
مختل��ف التخصص��ات الت��ي تقدمها 

بدرجتي البكالوريوس والماجستير.
ف��ي  تكتم��ل  الفرح��ة  أن  وأض��اف 

الجامعة وهي تحتف��ل بتخريج نخبة 
م��ن الش��باب لينطلق��وا إل��ى مواقع 
العمل، بعد سنوات من الجد والعمل 
والدراسة، مس��لحين بالعلم واإليمان 
والمعرف��ة؛ ليكون��وا في المس��تقبل 
خدم��ة  ف��ي  بن��اء  مع��اول  القري��ب 

أوطانهم ومجتمعاتهم.
عل��ى  أخ��ذت  الجامع��ة  أن  وأوض��ح 
عاتقها منذ تأسيس��ها إعداد الكوادر 
البش��رية المؤهل��ة لخدم��ة وطنها، 
بما يحقق التنمية الوطنية الش��املة 
تماش��يًا مع رؤية القيادة، وتوجيهات 
حضرة صاح��ب الجال��ة الملك حمد 
ب��ن عيس��ى آل خليف��ة عاه��ل الباد 
المفدى المس��تمرة لتطوير التعليم 
العالي والرقي به انسجامًا مع الرؤية 

الحضارية لمملكة البحرين.
وأشار رئيس الجامعة إلى أن الجامعة 
فخ��ورة بتخري��ج كوكب��ة جديدة من 
أبن��اء وبن��ات ه��ذا الوط��ن لينضموا 
إل��ى زمائه��م ف��ي مج��االت العمل 
المختلف��ة، وليخدم��وا ه��ذه الب��اد 
وقيادته��ا، حي��ث يمث��ل الخريج��ون 
ثمرة العمل الطوي��ل للجامعة، وهم 
خير س��فراء لها بعلمه��م وثقافتهم 
وخدم��ة  عمله��م  ف��ي  وتفانيه��م 

وطنهم.

 غفران جاسم رئيسًا جديدًا لقسم 
طب العائلة في »البحرين الطبية«

أعلنت الكلية الملكي��ة للجراحين في 
أيرلن��دا - جامع��ة البحري��ن الطبية 
تعيي��ن  ع��ن   )RCSI Bahrain(
جاس��م،  أحم��د  البروفيس��ورغفران 
األس��تاذ المش��ارك في ط��ب العائلة 
رئيس��ًا لقس��م طب العائلة في كلية 
الطب.وق��ال رئيس جامع��ة البحرين 
الطبي��ة البروفيس��ور س��ميرالعتوم: 
»ُأهنئ البروفيسورغفران أحمد جاسم 
على تعيينه��ا في منصبه��ا القيادي 
الجديد، حيث ُتعد البروفيس��ورغفران 
من ضم��ن أعض��اء هيئ��ة التدريس 
ف��ي RCSI البحري��ن الذي��ن قدم��وا 
العديد من المس��اهمات القّيمة منذ 
انضمامه��م إل��ى الجامع��ة ولديه��ا 
ثروة من المه��ارات والخبرات القّيمة 

ف��ي مج��ال ط��ب العائل��ة نح��ن في 
جامع��ة البحرين الطبي��ة نتطلع إلى 

النمو المس��تقبلي للبروفيسور غفران 
وإل��ى اس��تمرارنا عل��ى دع��م جمي��ع 
الموظف��ات وحثه��م عل��ى مواصل��ة 
تقدمهم المهني«. وبوجود 59٪ من 
الموظف��ات يعملن ب��دوام كامل في 
جامعة البحرين الطبية وكذلك 28.4 
% منه��ن اآلت��ي يكملن مس��يرتهن 
التعليمية م��ن خال االلتحاق ببرامج 
الماجس��تير أو الدكت��وراه، مما يؤكد 
أهمي��ة وجود الم��رأة ف��ي المناصب 
القيادي��ة بالجامع��ة، حي��ث تحرص 
الجامع��ة على تمكين الم��رأة وزيادة 
تكاف��ؤ الفرص تماش��يًا م��ع الخطة 
المجل��س  أطلقه��ا  ال��ذي  الوطني��ة 
له��دف  وتنفي��ذًا  للم��رأة  األعل��ى 
األم��م المتح��دة الخام��س للتنمي��ة 

المس��تدامة المتمث��ل ف��ي تحقي��ق 
المس��اواة بي��ن الجنس��ين وتمكي��ن 
جميع النس��اء والفتيات. ولقد حصلت 
ش��هادتي  عل��ى  البروفيس��ورغفران 
البكالوريوس والماجس��تير في الطب 
والجراح��ة ث��م أكمل��ت تدريبه��ا في 
ط��ب العائلة، وحصلت عل��ى الزمالة 
العربي��ة والزمال��ة األيرلندي��ة ف��ي 
ط��ب العائل��ة م��ن الكلي��ة الملكية 
للممارس��ين العامي��ن ف��ي أيرلن��دا.

كم��ا أكملت دراس��ة الماجس��تير في 
العلوم الصحية والسياسات السكانية 
وحصلت على درجة الدكتوراه في طب 
العائلة والدبلوم العالي في التعليم 
الطبي من الكلي��ة الملكية للجراحين 

في أيرلندا.

خبراء: أهمية مواكبة الدول متطلبات االقتصاد الرقمي
أكد عدد من العلماء والخبراء أهمية مواكبة الدول 
النامية متطلب��ات االقتصاد الرقم��ي وتنمية دور 
وفاعلية الطاقة البديلة من خال التوظيف األمثل 
إلدارة البيان��ات الضخم��ة وال��ذكاء االصطناع��ي، 
موضحي��ن أن التخل��ف ع��ن رك��ب ه��ذه القضايا 
التقني��ة يح��ول دون تحقي��ق الج��ودة والحوكمة 
وتحس��ين فرص مواجهة الصعوب��ات والتحديات 
المس��تقبلية. وشارك عدد واس��ع من األكاديميين 
والباحثين والمختصين في فعاليات مؤتمر الثورة 
الصناعي��ة الرابع ال��ذي تنظمه الجامع��ة األهلية 
تح��ت رعاي��ة رئي��س هيئ��ة الطاقة المس��تدامة 

الدكتور عبدالحسين ميرزا.
وأش��اد رئي��س الجامعة منص��ور العال��ي بمحاور 
المؤتمر والمس��تويات الرفيعة لألس��ماء العلمية 
المش��اركة فيه، معبرًا عن ش��كره لراعي المؤتمر 
وللجن��ة المنظم��ة للمؤتم��ر بقيادة البروفيس��ور 
والمفكري��ن  العلم��اء  ولجمي��ع  ال��دالل  ش��وقي 
والباحثي��ن والمهتمين المش��اركين في فعاليات 

المؤتمر.
وتطرق العالي إلى أهمية نش��ر األبحاث والتوس��ع 
فيه��ا لما لها من أهمية في تش��كيل حياة فضلى 
للبشرية، وإطاق مشاريع تصب في مصلحة تنمية 
القطاع الصناعي، وبالخص��وص مع هيمنة الذكاء 
االصطناعي ووجوده في ش��تى المجاالت، والحاجة 

له في عصر الرقمنة والتكنولوجيا المتسارعة.
وتناول عبداهلل الزعبي من جامعة األميرة س��مية 
بالمملكة األردنية الهاش��مية أهمية السباق نحو 
المس��تقبل في ظل الث��ورة الصناعية الرابعة، وما 
تحمل��ه من أبع��اد رقمية وبيولوجي��ة وفيزيائية، 
متطرق��ًا إل��ى تأثيرها عل��ى الجامع��ات والتعليم 
العالي، وأش��كال تطور الجامع��ات بدءًا من الثورة 
الصناعي��ة األولى وص��واًل إلى الرابع��ة، إلى جانب 
التطلع إل��ى إعداد محترفي��ن مؤهلين للعمل في 

مجاالت الرقمنة.
أم��ا عائش��ة الحرم م��ن الهيئ��ة الوطني��ة لعلوم 
الفض��اء، فتضمنت مش��اركتها الحدي��ث عن أول 
قمر صناعي بحريني »ضوء 1«، المس��توحى اسمه 
من كت��اب صاحب الجالة الملك حمد بن عيس��ى 
آل خليف��ة »الض��وء األول«، ويهدف إلى اكتش��اف 
المرتبط��ة  »غام��ا«  أش��عة  ومض��ات  ومراقب��ة 
بالعواص��ف الرعدي��ة، حي��ث يس��هم ه��ذا اإلنجاز 
ف��ي تحقيق فهم أفض��ل لعلم ضرب��ات الصواعق 
وتأثير العواص��ف الرعدية، وتوفي��ر بيانات قيمة 
لمس��اعدة قطاع الطي��ران ودعم البح��ث العلمي 
من خ��ال توفير بيان��ات مميزة لمنطقة الش��رق 
األوسط.وش��ارك دينيس بارات��ود - وحدة البحوث 
المش��تركة )XLIM( بجامعة ليموج الفرنسية، في 
عرض تقديمي تحدث فيه ع��ن الواجهة األمامية 

لاتصاالت لألجيال القادمة، حيث التقدم المفاجئ 
للعل��وم والمع��ارف وخاص��ًة فيما يتعل��ق بالجزء 
التناظري في التصاميم التكنولوجية، واس��تعرض 
نموذج��ًا ثاثي األبعاد يش��رح الواجه��ة األمامية 

لجهاز اإلرسال واالستقبال.
فيما تن��اول رئي��س المجموعة العالمي��ة للذكاء 
االصطناع��ي ف��ي البحرين، الدكتور جاس��م حاجي 
مس��تقبل الذكاء االصطناعي في المملكة، مسلطًا 
الض��وء على جه��ود مركز الش��يخ ناص��ر للبحوث 
والتطوير في الذكاء االصطناعي. وأش��ار إلى تأثير 
الث��ورة الصناعية الرابعة عل��ى العمالة؛ إذ إنها ال 
تعد مرادفًا للبطالة، ب��ل خلق فرص عمل جديدة 
في القطاعات المتخصصة، عاوًة على إمكانية أن 
ت��ؤدي إلى زيادة في إنتاجية العمل وتعزيز الناتج 
االقتصادي اإلجمالي، منوهًا إلى ضرورة أن تتعهد 
الش��ركات بتوظي��ف االبت��كار وتقدي��م منتج��ات 

وخدمات جديدة.
ومن كوريا الجنوبية ش��ارك في فعاليات المؤتمر، 
الدكتور يوشين لي أستاذ بمعهد العلوم الصحية 
وكلي��ة الحوس��بة ف��ي كوري��ا، إذ تناول مش��روع 
الرعاي��ة الصحية الذكية لديه��م واالبتكارات ذات 
الصلة التي تتمثل في تخزين المعلومات الصحية 
ودع��م أعمال المعدات الطبي��ة والخدمات الطبية 

المتنقلة.

 »البحرين الوطنية القابضة«
 تعلن هيكلها القيادي الجديد

أعلن��ت البحري��ن الوطنية القابض��ة )BNH( المجموع��ة البحرينية 
الرائ��دة في التأمي��ن عن هيكل القيادة الجدي��د للمجموعة والذي 
يهدف إلى تطور كل ش��ركة على حدة واالس��تفادة بشكل أكبر من 

تنوع محفظتها التجارية، اعتبارًا من 1 يناير 2022.
بموجب هذا الهيكل، يشغل سمير الوزان منصب الرئيس التنفيذي 
للمجموعة، ومس��عود بدر، نائ��ب الرئيس التنفي��ذي للمجموعة، 
وأناند سوبرامانيام، رئيس الشؤون المالية واالستثمار للمجموعة.

كما قامت الش��ركات التابعة لش��ركة البحري��ن الوطنية القابضة 
بإع��ادة تنظيم الهي��اكل اإلدارية، اعتبارًا م��ن 1 يناير 2022، على 
النح��و التالي: إيناس أس��يري، الرئيس التنفيذي لش��ركة البحرين 
الوطني��ة للتأمين عل��ى الحياة، إيم��ان مجلي، الرئي��س التنفيذي 
لش��ركة البحرين الوطنية للتأمين، ري��ان المحمود، نائب الرئيس 
التنفي��ذي - لتطوير األعمال، لش��ركة البحري��ن الوطنية للتأمين، 
محم��د المعراج، رئيس التأمين الع��ام، البحرين الوطنية للتأمين، 
محمد س��لمان، رئي��س تأمين المركب��ات والتأمينات الش��خصية، 
لش��ركة البحري��ن الوطني��ة للتأمي��ن. وق��ال الرئي��س التنفي��ذي 
للمجموعة سمير الوزان: »إن سعي شركة البحرين الوطنية القابضة 
للقيادة في السوق مس��تمرة، نحن نحول أعمالنا باستمرار ونتبنى 
التغيير لخلق قيمة لعمائنا من خال كوادر فائقة األحتراف، حيث 
لدينا قاعدة من الق��ادة ذوي الخبرة العالية. التغييرات التي نعلن 
عنها اليوم س��تطلق العنان لإلمكانات والقدرات غير العادية التي 
بنيناها، وستخلق فرصًا أكبر لموظفينا، وستعمل كمحفز لنا لوضع 

المعايير الجديدة مرة أخرى في قطاع التأمين«.

 »نستله« تعّين 
 عبدالملك رئيسًا تنفيذيًا 

بالشرق األوسط وشمال إفريقيا
تعيي��ن  ع��ن  »نس��تله«  أعلن��ت 
ياس��ر عبدالمل��ك بمنصب رئيس 
مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي 
الش��رق  منطق��ة  ف��ي  للش��ركة 
األوس��ط وش��مال أفريقيا اعتبارًا 
من أول يناير الجاريوتوفر نس��تله 
الش��رق األوسط وش��مال أفريقيا 
ف��رص العمل ألكثر م��ن 15 ألف 
موظف ف��ي 19 دولة حاليًا، وتدير 
25 مصنع��ًا في أنح��اء المنطقة، 
وبلغت مبيعاتها السنوية قرابة 3 

مليارات دوالر في عام 2020. وبهذه 
المناس��بة، ق��ال عبدالملك: »بدأت 

مس��يرتي المهنية في نستله من هذه المنطقة، ويسعدني العودة 
إليها للمس��اهمة ف��ي تطوير وتوس��يع أعمالنا والتأس��يس لقيمة 
مش��تركة في المجتمع بالتعاون مع فرق عملنا المحلية المتمرسة 
والمتفانية. ففي نستله، نبقى ملتزمين في تحقيق هدفنا المتمثل 
في اطاق قوة الغذاء لتحس��ين جودة الحياة للجميع اليوم واألجيال 
القادمة«. ينتقل عبدالملك إلى دبي قادمًا من نس��تله تركيا، حيث 
ش��غل منصب الرئي��س التنفيذي وس��اهم بتحقيق نتائ��ج متميزة 
عبر إطاق العديد من مش��اريع التوس��ع التي ساهمت بتسريع نمو 
الش��ركة. وقبل ذلك، ش��غل عبدالملك عدة مناصب إدارية عليا في 
نس��تله، منها الرئيس التنفي��ذي لمنطقة ش��مال أفريقيا في مقر 
الش��ركة في مصر، وتم تكليفه بعدها بمنصب رئيس فئة منتجات 
الحليب لمنطقة أوروبا والش��رق األوس��ط وش��مال أفريقيا في عام 

2018 في مقر الشركة الرئيس في مدينة فيفي بسويسرا.

ياسر عبدالملك

د.غفران حاسم 

 زين البحرين تطلق الخط 
الساخن »نقدر« لذوي الهمم

أعلنت زين البحرين، الشركة الرائدة في مجال ابتكارات االتصاالت 
ف��ي المملك��ة، ع��ن تدش��ين خدم��ة الخ��ط الس��اخن »نق��در - 
»36107733، لتلبية احتياجات األش��خاص ذوي الهمم والقائمين 
عل��ى رعايتهم كجزء م��ن مب��ادرة الدمج. ويتماش��ى إطاق الخط 
الساخن مع استراتيجية االستدامة والشمولية التي تتبناها شركة 
زين البحرين ويهدف إلى تقديم تجربة خدمة عماء استثنائية من 

خال ضمان الشمول الرقمي والوصول إلى جميع أفراد المجتمع.
وتلعب زي��ن البحرين دورًا رئيس��ًا في تطوير ورب��ط الجميع؛ وهو 
ج��زء من أهداف الش��ركة لضم��ان توفير معلومات ش��املة يمكن 
الوص��ول إليها ح��ول منتجاتها وخدماتها لألش��خاص ذوي الهمم 
وعلى قدم المساواة مع اآلخرين. كما تقدم الشركة بيانات مجانية 
)8 جيجابايت( ش��هريًا لكل عماء الدفع اآلجل من الجدد والحاليين 
والتي يمكن إضافتها من خال فروعها أو خيار الدردشة المباشرة.

وتلت��زم زين البحرين بهدفها المتمث��ل في توفير الوصول وإتاحة 
الف��رص المتس��اوية ليس فق��ط لألش��خاص داخل الش��ركة، بل 
ولعمائه��ا من ذوي الهمم، فضًا ع��ن التزامها بأن تكون عامة 
تجارية شاملة من خال توفير فرص لمستقبل أفضل يمكن للجميع 
الوص��ول إلي��ه، ومع إطاق الخ��ط الس��اخن«نقدر- »36107733، 
س��يتم تزوي��د األش��خاص ذوي الهم��م بالخدم��ات والمعلوم��ات 
المطلوبة. وق��ال المدير التنفيذي لخدمة العماء في ش��ركة زين 
البحرين عبداهلل س��المين: »يسعد فريقنا تدشين الخط الساخن » 
نقدر - »36107733 لنؤكد على التزامنا المستمر بخدمة عمائنا 
م��ع مراعاة تن��وع المجتمع الذي نخدمه. نحن -ف��ي زين البحرين- 
نؤم��ن بتوفير خدمة عماء يمك��ن الوصول إليها للجميع من خال 
تقدي��م مي��زات تعزز تجربة عمائن��ا مع توفير مي��زة لعامة زين 
التجارية، وسيؤدي إدخال الخط الساخن إلى رفع مستويات العناية 
بعمائن��ا من خال توفير بيئة ش��املة تمثل تجربة ممتعة لهم، 
إذ أصبح��ت تلبية احتياج��ات عمائنا من ذوي الق��درات المختلفة 
أسهل عبر تقديم طرق مبتكرة لخدمتهم والتأكد من بقائهم على 

تواصل معنا بكل ساسة«.
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إتاحة خدمة السداد الموحد 
للخدمات العدلية على مدار الساعة

دع��ت وزارة الع��دل والش��ؤون اإلس��امية واألوق��اف المحامين 
والمتقاضين إلى االس��تفادة من خدم��ة الدفع الموحد للخدمات 
العدلي��ة المتوفرة ضمن الحزم��ة اإللكترونية لخدمات المحاكم 
والقضاي��ا عبر bahrain.bh. وتتيح الخدمة ألصحاب الش��أن من 
المحامين واألطراف ذوي الصلة بالدع��اوي، إمكانية دفع المبالغ 
المالي��ة المس��تحقة لمعاماته��م ل��دى ال��وزارة م��ن األمانات 
المس��تحقة أو الرس��وم الخاصة بالدعاوى القضائي��ة والطلبات 
ذات الصل��ة، مع إتاحة خاصية الس��داد لكامل المس��تحقات في 
معامل��ة واحدة. وأكدت الوزارة أن تدش��ين خدمة الدفع الموحد، 
س��ُتوفر إمكاني��ة عرض كام��ل المبال��غ المطلوب��ة، للمحافظة 
على وقت وجهد المس��تفيدين، وتس��هيل إجراءات سداد المبالغ 
المستحقة بصورة سهلة وميس��رة، من خال توفيرها على مدار 
الس��اعة وطوال أّيام األس��بوع. وفي ما يتعلق بكيفية اس��تخدام 
الخدمة، أوضحت ال��وزارة أنه يمكن للمس��تفيدين زيارة البوابة 
الوطني��ة للحكومة اإللكتروني��ة bahrain.bh، ث��م الدخول على 
الخدم��ة المتوفرة ضم��ن حزمة الخدمات العدلي��ة اإللكترونية، 
عبر اس��تخدام خاصية المفتاح اإللكتروني للمس��تخدم. ويمكن 
للمس��تخدم عبر الخدمة اإللكترونية، االطاع على كافة الرسوم 
المستحقة واختيار المعامات التي يرغب في سدادها واستكمال 
عملية الس��داد عبر إدراج بيانات البطاقة البنكية، ومن ثم سيتم 
اس��تام رصي��د الس��داد اإللكتروني. وتأت��ي ه��ذه الخدمة، في 
إطار العم��ل نحو تقلي��ص المدفوعات النقدي��ة وتعزيز التحول 
اإللكتروني في قطاع العدالة بما يس��هم ف��ي رفع كفاءة وجودة 

الخدمات العدلية الُمقدمة للمواطنين والمقيمين.

»السنية«: 160 ألف دينار 
 للمشاريع الخيرية خالل 
الثلث األخير من 2021

أعلنت إدارة األوقاف السنية عن مساهمتها بمشاريع خيرية تقدر 
بحوالي 160 ألف دينار خ��ال الثلث األخير من عام 2021، وذلك 
تنفيذا لش��روط الواقفين، وتفعيًا لدور المص��ارف الوقفية في 

دعم العمل الخيري واالجتماعي بمملكة البحرين. 
وأكد رئيس مجلس األوقاف الس��نية راشد الهاجري بأن المجلس 
يولي مصارف العمل الخيري عناية كبيرة كونها الغاية الس��امية 
من العمل الوقفي، حيث يشمل كافة مناحي الحياة االجتماعية، 
مؤكدًا أثرها الكبير في دعم العمل االجتماعي بمختلف المشاريع 
الخيرية، ورافدًا اقتصاديًا للباد من خال المشاريع االستثمارية 

الوقفية.
وأوضح أن هذه المش��اريع تم تنفيذها بواقع 11 مش��روعًا خيريًا 
ما بين الش��هرية والموس��مية والطارئة والتعليمية والش��راكة 
المجتمعية، واس��تفاد منها أكثر من 2000 مستفيدًا، مؤكدًا أن 
المجلس يسعى دائمًا إليجاد موارد متجددة لدعم بند المصارف 
الوقفية التي تمثل ش��ريانًا رئيس��ًا في العمل الوقفي، من خال 
تجديد وزيادة المشاريع االستثمارية العقارية المخصصة للعمل 

الخيري، لمواكبة النمو العقاري بمملكة البحرين.

 غلق مسجد أسبوعًا 
بالعاصمة لوجود حالة »كورونا«

أعلنت وزارة العدل والش��ؤون اإلسامية واألوقاف أنه تبين وجود 
حالة قائمة لفيروس كورونا في مسجد بمحافظة العاصمة.

وحفاظًا على مقتضيات الصح��ة العامة وحمايًة للمصلين قررت 
ال��وزارة غلق المس��جد، بش��كل مؤقت مدة أس��بوع حتى تتمكن 
الف��رق المعنية م��ن القيام بعملي��ة تتبع المخالطي��ن، وكذلك 
القي��ام بعملية التعقيم والتأكد من اتخ��اذ اإلجراءات االحترازية 
بش��كل صحي��ح ووضعها موض��ع التنفيذ. وش��ددت وزارة العدل 
على متابعتها تنفيذ اإلجراءات االحترازية بالمس��اجد وتكثيفها 
للحم��ات التفتيش��ية واتخ��اذ م��ا يل��زم لحفظ صحة وس��امة 

المصلين.

 التسجيل للفئة من 5-11 عامًا 
ألخذ »فايزر « من اليوم

أعلن��ت وزارة الصح��ة ع��ن فت��ح باب التس��جيل 
للتطعي��م المض��اد لفي��روس كورون��ا »فايزر - 
بيونتي��ك« للفئ��ة العمرية 5 إل��ى 11 عامًا بدءًا 
من اليوم، مع وصول الدفعة األولى من التطعيم 
الخاص به��ذه الفئ��ة العمرية، مؤك��دًة أهمية 
التطعي��م وخصوصًا له��ذه الفئ��ة العمرية في 
رفع االس��تجابة المناعية للجس��م وحماية للفرد 

وأسرته ومحيطه المجتمعي.
وحثت ال��وزارة كافة أولي��اء األم��ور الراغبين في 

تطعيم أطفالهم من الفئ��ة العمرية المذكورة 
على المبادرة بتس��جيل أطفالهم ألخذ التطعيم، 
عبر تطبيق »مجتمع واعي« أو الموقع اإللكتروني 

.healthalert.gov.bh التابع لوزارة الصحة
ونوه��ت إل��ى أن التطعي��م س��يكون متاحًا في 
مرك��ز التطعي��م بمجمع س��ترة التج��اري، كما 
يتطلب التس��جيل موافق��ة ولي األم��ر قبل أخذ 
التطعي��م للراغبين م��ن هذه الفئ��ات العمرية 
المذك��ورة، إضافة إلى وج��ود مرافق معهم عند 

أخ��ذ التطعيم. ونوه��ت الوزارة بم��ا تحقق من 
نتائ��ج إيجابي��ة نتيج��ة اإلقبال عل��ى التطعيم 
وخاصة عند الفئ��ة العمرية من 5 إلى 11 عامًا، 
مش��يرًة إلى أن المبادرة بأخذ التطعيم تس��اهم 
ف��ي تس��ريع الوصول إل��ى الهدف المنش��ود في 
تحقيق المناعة المجتمعية وتعزز نجاح الخطط 
والجه��ود المبذول��ة من قب��ل الفري��ق الوطني 
الطب��ي للتصدي لفيروس كورون��ا )كوفيد-19(، 

لحفظ صحة وسامة الجميع.

 برلمانيون: االعتداء على اإلمارات 
يهدف إلى زعزعة استقرار الخليج

أكد رئيس مجلس الش��ورى عل��ي بن صالح الصالح، 
الوق��وف صف��ًا واح��دًا مع دول��ة اإلم��ارات العربية 
المتح��دة، ض��د كل مح��اوالت المس��اس بأمنه��ا 
واستقرارها، معربًا عن اإلدانة الشديدة، واالستنكار 
والرف��ض المطل��ق لما قام��ت به مليش��يا الحوثي 
اإلرهابية من عمٍل إرهابي استهدف منشآت مدنية 
حيوي��ة في إم��ارة أبوظب��ي، األمر ال��ذي أوقع قتلى 

وإصابات في صفوف المدنيين.
وأش��ار الصالح في برقية تضامن بعثها إلى رئيس 
المجلس الوطن��ي االتحادي بدولة اإلمارات العربية 
المتح��دة صقر غباش، إلى موق��ف المجلس الثابت 
والراس��خ ف��ي دع��م كل ما تتخ��ذه دول��ة اإلمارات 
العربية المتحدة من إج��راءات للدفاع عن أراضيها 

ومصالحها.
كم��ا أكد عل��ى التضامن مع اإلم��ارات في جهودها 
ومس��اعيها الحثيث��ة لمحاربة كافة أش��كال وصور 
اإلرهاب، ودعم السام واألمن في المنطقة، مشددًا 
عل��ى أن االعت��داءات اإلرهابية على اإلم��ارات ُتعد 

انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي اإلنساني.
كما بعث رئي��س مجلس الش��ورى، برقية تضامن 
مماثلة إلى س��فير دولة اإلمارات العربية المتحدة 
لدى البحرين س��مو الشيخ س��لطان بن حمدان بن 
زاي��د آل نهيان، س��ائًا المول��ى العل��ي القدير أن 

يحف��ظ دولة اإلمارات العربي��ة المتحدة، وقيادتها 
الحكيمة، وش��عبها الش��قيق من كل سوٍء ومكروه، 

ويديم عليها نعمة األمن واألمان.
كم��ا أع��رب النائ��ب باس��م المالك��ي ع��ن إدانته 
واس��تنكاره لاعتداء اإلرهاب��ي اآلثم الذي قامت به 
مليش��يات الحوثي اإلرهابية على المنشآت المدنية 
والحيوية في إمارة أبو ظبي بدولة اإلمارات العربية 
المتح��دة، مؤكدًا أن ه��ذا االعتداء الجبان يش��كل 
انتهاكًا جس��يمًا للقوانين الدولية واألمن اإلقليمي 

والعالمي وتحديًا للمجتمع الدولي.
وق��ال المالكي إن هذا االعتداء اآلثم يهدف لزعزعة 
أمن واستقرار الخليج العربي، مما يستوجب الوقوف 
ض��ده ووضع حد له��ذه األعمال اإلرهابي��ة، مجددًا 
التأكي��د على دعم دولة اإلم��ارات العربية المتحدة 
حفاظًا على أمنها واس��تقرارها، وال��ذي يعتبر جزءًا 

من أمن واستقرار المنطقة.
وش��دد على أهمية تكاتف المجتم��ع الدولي لوقف 

هذه االعتداءات اإلرهابية.
وأع��رب نائب رئيس لجنة حقوق اإلنس��ان بمجلس 
الش��ورى دروي��ش المناعي، عن إدانته واس��تنكاره 
الشديدين لألعمال اإلرهابية التي نفذتها ميليشيا 
الحوث��ي اإلرهابي��ة المدعومة من إي��ران، بإطاق 
عدد من الطائرات المس��يرة المفخخة باتجاه إمارة 

أبوظب��ي بدولة اإلمارات، والتي أس��فرت عن انفجار 
ثاثة صهاريج نقل محروقات بترولية، ووقوع حريق 
في منطقة اإلنش��اءات الجديدة قرب مطار أبوظبي 
الدول��ي، وخلف��ت خس��ائر ب��أرواح ثاث��ة مدنيين 

وإصابة آخرين بجروح.
وأكد المناعي أن األعمال اإلرهابية المنفذة محرمة 
دولي��ًا، وتع��د انته��اكًا صارخ��ًا لحقوق اإلنس��ان، 
ول��كل المواثيق والمعاه��دات الدولي��ة المتعلقة 
بالمحافظ��ة على أمن وس��امة المدنيين وس��يادة 
الدول، مشددًا على أهمية الموقف الدولي في اتخاذ 
قرارات صارمة تس��تهدف وق��ف وردع هذه األعمال 
اإلجرامي��ة المتكررة عل��ى الجارة الكب��رى المملكة 
العربي��ة الس��عودية، وتطاولها مؤخ��رًا إلى دولة 

اإلمارات.
وبين أن ميليشيا الحوثي أكدت من خال ممارستها 
المرفوضة إصرارها على اللجوء إلى العنف والتطرف، 
بعيدًا عن الحلول السياسية والدبلوماسية، وبالشكل 
الذي يعم��ق الخاف ويضر بمصال��ح الجميع، داعيًا 
إلى احترام مبادئ حقوق اإلنس��ان وس��يادة الدول، 
ووق��ف الهجمات اإلرهابية التي تتقصد االس��تفزاز 
والعبث بمقدرات األوطان وش��عوبها، مبينًا التأييد 
لكل م��ا تتخذه دولة اإلمارات م��ن إجراءات لحماية 

مكتسباتها والمحافظة على سيادتها.

أهابت بالجميع التوقف عن تناول القضية وبث أي معلومات مغلوطة 

 »شرطة الجنوبية«: إحالة المتورط 
بهروب وإخفاء الفتاة للنيابة

كش��فت مديرية ش��رطة المحافظة 
إجراءاتها  تفاصي��ل  ع��ن  الجنوبية، 
األمني��ة والقانونية التي باش��رتها، 
بخص��وص واقع��ة الفت��اة التي تم 
العثور عليها في وقت مبكر من صباح 
أمس، حيث تس��لمها مركز ش��رطة 
البدي��ع بمديرية ش��رطة المحافظة 
الشمالية من اثنين من المواطنين، 
بعد أن استوقفتهما بشارع البديع، 
موضحة أنها باش��رت إجراءاتها فور 
تلقيها باغًا بالواقعة عند الس��اعة 
السادس��ة م��ن مس��اء الجمعة 14 
يناير، حيث انتقل إلى الموقع، طاقم 
مس��رح الجريمة والمختب��ر الجنائي 
والجهات المختصة األخرى للمعاينة 
ورفع األدلة وجمع المعلومات، ومن 
ث��م تش��كيل مجموع��ات م��ن فرق 
البحث والتحري، التي قامت بدراسة 

كل المعطي��ات والبيان��ات التي تم 
جمعه��ا، حي��ث أش��ارت المعلومات 
األولي��ة، إلى أن الفت��اة، خرجت من 
إرادته��ا،  من��زل أس��رتها بمح��ض 
ول��م تك��ن هن��اك أي مؤش��رات أو 
أدل��ة بوجود حال��ة اختط��اف، على 
النح��و الذي روجت ل��ه بعض مواقع 
التواصل االجتماعي، بشكل مؤسف.

وأضاف��ت المديرية، أن��ه فور العثور 
عل��ى الفتاة، تم مباش��رة اإلجراءات 
األمنية والقانونية والصحية الازمة 
للتأكد من س��امتها، كما تواصلت 
الجه��ود األمني��ة وكاف��ة اإلجراءات 

المتخ��ذة، في إط��ار أعم��ال البحث 
والتح��ري للكش��ف ع��ن مابس��ات 
الواقعة، حيث أس��فرت أعمال البحث 
والتح��ري عن تحديد هوية ش��خص 
»بحريني، 31 عام��ًا« والقبض عليه 
الجنائي��ة ف��ي قضية  لمس��ؤوليته 

هروب وإخفاء الفتاة.
وأش��ارت إلى أنه جاٍر اتخاذ اإلجراءات 
القانوني��ة المق��ررة، تمهيدًا إلحالة 
المقبوض علي��ه إلى النيابة العامة، 
ف��ي الوق��ت ال��ذي تتواص��ل أعمال 
البح��ث والتحري للكش��ف عن كافة 
المابسات، مهيبة بالجميع، استقاء 

المعلوم��ات من المصادر الرس��مية 
ش��ائعات،  ألي  االلتف��ات  وع��دم 
المجتم��ع  وع��ي  عل��ى  معولي��ن 
البحرين��ي وما يتمتع ب��ه أبناؤه من 
مس��ؤولية مجتمعي��ة وطني��ة، مما 
يتطلب التوقف عن تن��اول القضية 
وبث معلومات مغلوطة من ش��أنها 
أن تؤث��ر س��لبًا على مابس��ات هذا 
الحادث الغريب والمستنكر من كافة 
التقاليد  المجتم��ع، ويناف��ي  أطياف 
ومبادىء النسيج المجتمعي األصيل، 
وال��ذي تم��ت معالجته ف��ي اإلطار 

القانوني.

الحادث غريب ومستنكر من كافة أطياف المجتمع وينافي التقاليد 

بعض مواقع التواصل روجت بشكل مؤسف أنها حالة اختطاف

البحرين أول دولة ترخص التخصص في الخليج

 »المهن الصحية« تنظم أول امتحان
 لترخيص صيادلة الطب البديل

نظمت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات 
الصحية أول امتحان م��ن نوعه لترخيص مزاولة 
الط��ب البدي��ل والتكميل��ي، بااللت��زام بالتباعد 
االجتماعي وكاف��ة الضوابط االحترازية الصادرة 
م��ن الفريق الوطن��ي الطبي للتص��دي لفيروس 
كورون��ا. وقال��ت الرئيس��ة التنفيذي��ة للهيئ��ة 
الدكت��ورة مريم عذب��ي الجاهمة ب��أّن البحرين 
تعتب��ر أول دول��ة ترخ��ص له��ذا التخصص في 
منطقة الخليج، تماش��يًا مع اس��تراتيجية الهيئة 
ورؤيتها بتقديم خدمات صحية آمنة وذات جودة 

عالية.
وأشارت د.الجاهمة بأّن الهيئة الوطنية لتنظيم 

المه��ن والخدمات الصحية تس��هم ف��ي تطوير 
قواني��ن الط��ب البديل والتكميلي ف��ي المملكة 
وتماش��يًا مع رؤي��ة البحري��ن في تنظي��م كافة 
القطاعات، وكذلك لاهتمام بالسياحة العاجية.

ونوه��ت بأّنه: »منذ صدور ق��رار المجلس األعلى 
للصح��ة رق��م )33( لس��نة 2016 بش��أن الئح��ة 
تنظيم مزاولة مجاالت الط��ب البديل والتكميلي 
لترخي��ص  والمهني��ة  الفني��ة  واالش��تراطات 
المؤسس��ات الخاص��ة، قام��ت الهيئ��ة بالعديد 
م��ن اإلج��راءات التنظيمية لهذا القط��اع، ويأتي 
عق��د هذا االمتحان كخطوة هام��ة وضرورية في 
مسيرة تنظيم قطاع الطب البديل والتكميلي في 

المملكة«.
م��ن جانبها قال��ت رئيس��ة لجنة الط��ب البديل 
والتكميلي بالهيئة المستشارة نعمت السبيعي، 
بأّن الهيئة ش��هدت عق��د أول امتحان لترخيص 
صيادل��ة الط��ب البديل والتكميلي ف��ي البحرين 
وذلك في مق��ر الهيئة الوطني��ة لتنظيم المهن 
والخدمات الصحية بإش��راف لجن��ة الطب البديل 
وقسم تراخيص المهن الصحية بالهيئة تماشيًا 
مع قانون الصيدلة الذي يشترط االمتحان كشرط 
أساس��ي للحصول على ترخيص ممارسة المهنة. 
وقد حضر االمتحان أربع��ة صيادلة متخصصين 

في الطب البديل الهندي )االروفيدا(.

»الثروة الحيوانية« للمحرقيين: برامج تدريبية للكالب الضالة
أكدت وزارة األش��غال وش��ؤون البلدي��ات والتخطيط 
العمراني أنها ماضية في تنفيذ خطتها لعاج ظاهرة 
الكاب الضالة ووجودها في المناطق السكنية بشكل 
جذري، موضحة أنها وضعت خطة إستراتيجية لعاج 
ه��ذه الظاهرة تتضم��ن نقل هذه ال��كاب إلى ملجأ 
إليواء الحيوانات الضالة يوفر برامج تدريب مخصصة 

للحيوانات الضالة.
وأكدت في بيان، ردًا على ش��كوى عدد من المواطنين 
ف��ي محافظة المح��رق به��ذا الخص��وص، أن الوزارة 
تتعامل بشكل مستمر مع الباغات الواردة إليها حول 

تجم��ع الكاب الضال��ة في مختلف مناط��ق البحرين، 
حيث تتخذ اإلج��راءات الازمة فور ورود هذه الباغات 
إليها، مبينًة أنها ستقوم بتغطية الباغات المذكورة 

والتواصل مع المواطنين لحلها.
وأك��دت »الثروة الحيوانية« أنها تق��وم بالتعاون مع 
ش��ركة متخصصة بالتصدي له��ذه الظاهرة، مؤكدًة 
أن عدد الكاب الت��ي تم حجزها في محافظة المحرق 
خال الشهر الماضي بلغ 30 كلبًا بعد تلقي 37 باغًا 

عن طريق الخط الساخن.
وأك��دت أن الملج��أ ال��ذي س��يتم تخصيص��ه ضمن 

الخطة اإلستراتيجية س��يوفر برامج تدريب مخصصة 
للحيوان��ات الضال��ة للتخل��ي ع��ن صفاته��ا لتصبح 
حيوانات أليفة، وأضافت أن��ه مع تطبيق هذه الخطة 
س��يزول تهديد هذه الظاهرة للصحة العامة واألمن 

االجتماعي.
وبين��ت الوكالة أن ال��وزارة تولي ه��ذا الملف أهمية 
كبيرة، حيث يتم التجاوب م��ع جميع الباغات الواردة 
من خط االتصال الس��اخن الخ��اص بالكاب الضالة، 
وكذلك متابعة ما يت��م تداوله في منصات التواصل 
االجتماع��ي، ويت��م التواصل م��ع مقدم��ي الباغات 

المنشورة على هذه المنصات.
 وأش��ارت إلى أنها قامت بتدشين الخط المباشر على 
رق��م 17155363 الس��تقبال الباغات خال س��اعات 
الدوام الرس��مي والخط الس��اخن على مدار الس��اعة 
تحت رقم 38099994، وذلك للتبليغ عن أماكن وجود 
الكاب الضالة في األحياء السكنية، والتي سهلت من 

عملية التواصل مع األهالي والمقيمين.
وحث��ت الوكال��ة على تجن��ب بعض الس��لوكات التي 
قد تش��جع ال��كاب الضال��ة على التواج��د في بعض 

األماكن، كإطعامها بين البيوت المأهولة بالسكان.

سفير البحرين في بروكسل 
يشارك باجتماع مجلس 

السفراء العرب
ش��ارك س��فير مملكة البحرين 
في بروكسل عبداهلل الدوسري، 
في االجتماع ال��دوري لمجلس 
السفراء العرب في بلجيكا، عبر 
المرئي،  اإللكترون��ي  االتصال 
الجمهوري��ة  س��فير  برئاس��ة 
مصطف��ى،  محم��د  اليمني��ة 
وبحضور رئي��س بعثة جامعة 
ال��دول العربية في بروكس��ل 

عبدالحميد زهاني. 
وتم خ��ال االجتماع مناقش��ة 
والقضايا  المواضي��ع  عدد من 

المدرج��ة على ج��دول أعمال المجلس وجه��ود جامعة الدول 
العربية، وأبرز المس��تجدات اإلقليمية والدولية ذات االرتباط 

بعمل الجامعة.

عبداهلل الدوسري

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/01/19/watan-20220119.pdf?1642575772
https://alwatannews.net/article/985371
https://alwatannews.net/article/946920
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 نمو االقتصاد المحلي
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»آركابيتا« تحقق نموًا قويًا وتستثمر أكثر 
من 250 مليون دوالر العام المالي 2019

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

 مجلس الوزراء: 3.24 مليار دينار إجمالي 
الناتج المحلي اإلجمالي بالربع الثاني

اطل��ع مجلس ال��وزراء، برئاس��ة صاحب الس��مو 
الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس 
ال��وزراء، وبحضور صاحب الس��مو الملكي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد 
األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء، خالل 

الجلسة االعتيادية أمس، على التقرير االقتصادي 
الفصلي لمملك��ة البحرين للربع الثاني من العام 

الجاري 2019، المرفوع من وزارة »المالية«.
وبينت مؤش��رات األداء أن االقتصاد نما بنس��بة 
3.4% مقارنة بالرب��ع األول من عام 2019، وقدر 

النات��ج المحلي اإلجمال��ي الحقيق��ي بنحو 3.24 
مليار دينار. وسجل القطاع غير النفطي نسبة نمو 
بلغت 1.2% باألس��عار الثابتة خ��الل الربع الثاني 
مقارنة بنفس الفترة م��ن العام الماضي 2018، 

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

وزير »المالية«: مباشرة العمل على إنشاء 
صندوق للسيولة بـ100 مليون دينار

أكد وزير المالية واالقتصاد الوطني الش��يخ سلمان بن خليفة آل خليفة، 
مباش��رة العمل على إنش��اء صندوق للس��يولة بحجم 100 مليون دينار 
بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة بهدف إعادة هيكلة االلتزامات المالية 

لشركات القطاع الخاص في المملكة.
وأك��د أن الوزارة قامت وبالتنس��يق م��ع الجهات ذات العالقة بمباش��رة 
العمل على هذا التكلي��ف ووضعه موضع التنفيذ، تنفيذًا لتكليف صاحب 
الس��مو الملكي ول��ي العهد نائب القائ��د األعلى النائ��ب األول لرئيس 

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

»الخدمة المدنية« لـ                : 
تطبيق »العمل من المنزل« نوفمبر 

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

السياس��ات  إدارة  كش��ف مدير 
وشؤون اللوائح بديوان الخدمة 
المدني��ة س��عد النفيع��ي ع��ن 
تطبي��ق مش��روع »العم��ل من 

المنزل« نوفمبر المقبل.
وأك��د النفيع��ي ل�»الوطن« أن 
الفت��رة التجريبي��ة الت��ي تمتد 
لشهرين ستشمل 200 موظف 
كحد أقصى ضمن 83 مس��مى 

وظيفيًا.

إيهاب أحمد
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»النواب« يقر تنظيم استخدام الطائرات دون طيار  
محمد رشاد  «

رفع مجلس الن��واب للحكومة مش��روع قانون بتعديل 
بعض أح��كام قانون تنظيم الطي��ران المدني الصادر 
بالقانون رقم )14( لس��نة 2013م، المرافق للمرسوم 

رقم )11( لسنة 2020.
ويعنى مش��روع القان��ون بتنظيم عملي��ات الطائرات 
ب��دون طيار التجارية س��واء كان��ت للتصوي��ر أو غيره 

مستقباًل.
 كما وافق المجلس على مش��روع قانون بشأن البيئة، 

المرافق للمرسوم رقم )65( لسنة 2019.
إل��ى ذلك أكد وزي��ر ش��ؤون الش��باب والرياضة أيمن 

المؤي��د في رده عل��ى تعقيب النائب يوس��ف الذوادي 
بشأن مش��اريع وزارة شؤون الشباب والرياضة للدائرة 
الثامن��ة بمحافظة المحرق، أن مب��ادرة فتح المدارس 
ومنش��آتها مبادرة تم تقديمها من قبل وزارة ش��ؤون 
الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

ون��وه أن ج��دول أعم��ال المجل��س األعل��ى للش��باب 
والرياضة برئاسة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنسانية وشؤون الشباب 
رئيس المجلس األعلى للش��باب والرياضة يرتكز على 

نقطتين األولى هي فتح منشآت المدارس أمام العموم 
لممارسة األنشطة الرياضية بعد جائحة كورونا.

وأش��ار إلى أن مالع��ب الفريج المق��ر وجودها بمدينة 
الح��د، قال: »س��نقوم بوض��ع فريق عمل بي��ن الوزارة 
ش��ؤون الش��باب والرياضة، والنائب يوس��ف الذوادي 
للتركيز عل��ى المدينة إلعادة تفعيلها«، منوهًا إلى أن 
قطع األراضي موجوده وفقًا لما أكدته وزارة اإلس��كان، 
ونح��ن اآلن ننتظ��ر فقط مب��ادرات التموي��ل من قبل 

القطاع الخاص لتفعيل تلك المبادرة.

  »النواب« يرفض رقابة ديوان 
الرقابة على االتحادات العمالية

محمد رشاد  «

ص��ّوت مجلس الن��واب على رف��ض المقت��رح بقانون 
بش��أن تعديل الم��ادة 4 م��ن قانون دي��وان الرقابة 
المالي��ة واإلدارية الصادر بالمرس��وم بقانون رقم 16 
لسنة 2002 وسط سجال واسع بين النواب بين مؤيد 

ومعارض. 
وأكد رئيس اللجنة المالية واالقتصادية النائب أحمد 
الس��لوم أن اللجن��ة قام��ت بالتعديل عل��ى المقترح، 
بحيث تكون الرقاب��ة المالية واإلدارية على االتحادات 
العمالية فقط دون ضم االتحادات الرياضية للمقترح، 
مش��يرًا إلى أن أم��وال اتح��ادات العمال م��ن األموال 
العام��ة؛ ألنها تخصص من ميزانية الدولة بنحو 200 
أل��ف دين��ار، وهناك ما يس��تدعي وجود رقاب��ة ديوان 

الرقابة على تلك االتحادات. 
وش��دد على أن وجود ديوان الرقابة المالية واإلدارية 
لن يحد من عمل النقابات واالتحادات، بل س��ينعكس 
باإليجاب على تطوير العملية العمالية ويجعلها أكثر 
تطورًا لما فيه خدمة الش��ريحة المس��تفيدة من تلك 
االتح��ادات على النحو الذي يس��هم في تطوير مختلف 

القطاعات. 
ب��دوره أك��د النائب س��يد ف��الح هاش��م أن النقابات 
العمالية واالتحادات العمالية من مؤسسات المجتمع 
المدني وم��ن المفترض أن يكون لها دور واس��ع في 
حياة المجتمع، مش��يرًا إل��ى أن النقاب��ات واالتحادات 
العمالية تعد من مؤسس��ات المجتم��ع المدني التي 
تلعب دورًا مهمًا وأساس��يًا في الدفاع عن  حقوق أكبر 

شريحة في المجتمع وتحسين ظروف حياتهم. 
وقال هاش��م: »إن تلبية مس��تلزمات الحي��اة الكريمة 
السياس��ات  بمجم��ل  مترابط��ة  قضاي��ا  أصبح��ت 
النقاب��ات  وتمكي��ن  واالجتماعي��ة،  االقتصادي��ة 
واالتح��ادات العمالية م��ن أداء مهماتها يتطلب كل 

الدعم من المجتمع والسلطات التنفيذية«.
وأوض��ح أن��ه ال يدعو إلى تدخ��ل الجانب الرس��مي أو 
إش��راف حكومي على المنظم��ات النقابية بدعوته أن 
يتضمن عمل جه��از ديوان الرقاب��ة المالية التدقيق 
المال��ي واإلداري على االتحادات العمالية، بل دعا إلى 

ذلك من أجل الصالح العام للنقابات وأعضائها. 
ونوه إلى أن البحرين بها نش��اط مش��ترك وتس��اهم 
فيه تلك االتح��ادات، حيث تلتزم بتقديم تقارير لتلك 
المنظم��ات اللت��زام تل��ك المنظمات بتقدي��م جميع 
تقاريره��ا المالية للمؤسس��ات الرقابي��ة العامة في 
بلدانه��ا للتدقيق عليه��ا، وبما أن الحس��اب الختامي 
للمزاني��ة العامة للدولة يش��ير إلى رص��د مبالغ تدفع 
إلى هذه االتح��ادات من الميزاني��ة العامة، فإن ذلك 
يس��تتبع حق عموم المواطنين ولي��س األعضاء فقط 

في معرفة صحة أوجه صرف هذه األموال التي تصرف 
من المال العام.

فيما أك��د النائب أحمد العامر أن هناك تش��ديدًا من 
منظمة العمل الدولية على مبدأ االستقاللية النقابية، 
وأن االقتراح يحمل خلاًل فى ممارسة األعمال النقابية.

ونوه إلى أنه فى حال إقرار المقترح سيكون هناك عبء 
على ديوان الرقابة لمتابعة كل تلك األعمال وال سيما 
أن الدع��م المقدم لتلك النقابات ال يتجاوز ال�100 آلف 
دين��ار لكل اتحاد بما ال يس��تدعي المراقبة عليها من 
دي��وان الرقاب��ة، ويج��ب أن نترك األم��ور إلى أصحاب 

االتحادات للرقابة على أعمالهم.
وتس��اءل العامر قائاًل: »هل يس��لتزم دع��م الحكومة 
للقطاع��ات االقتصادي��ة ومراكز الرعاي��ة وغيرها من 
الجه��ات المدعومة مراقب��ة الحكومة له��ا أو مراقبة 
ديوان الرقابة عليها؟«، مجددًا تأكيده رفض المقترح 
حت��ى ال يك��ون هن��اك خلل داخل��ي أو خارج��ي يتعلق 

بالمنظمات الدولية. 
فيم��ا أوضح النائ��ب هش��ام العش��يري أن االتحادات 
والنقاغب��ات العمالية لديها مجال��س إدارات منتخبة 
من قبل الجمعية العمومية التي توافق على التدقيق 
المال��ي لمجل��س اإلدارة، متس��ائاًل: لم��اذا نري��د أن 
نس��تنقص من دور الجمعية العمومية لتلك النقابات 

ونض��ع عراقي��ل أكثر عل��ى العم��ل النقاب��ي في ظل 
العزوف القائ��م على العمل النقابي، من خالل مراقبة 

ديوان الرقابة عليها.
وأوض��ح أن أموال النقابات ليس��ت من األموال العامة 
التي تس��تلزم مراقبة ديوان الرقابة المالية واإلدارية 
عليه��ا، ب��ل إنها أموال تدف��ع من اش��تراكات وهبات 
وتبرع��ات، مبين��ًا أن المقت��رح يدف��ع المواطنين إلى 
مزي��د من العزوف عن العمل النقابي؛ لذا من الواجب 
والض��روري ترك األم��ر إلى الجمعي��ة العمومية فيما 

يتعلق بعملية الرقابة. 
من جانبه، أكد النائب الثان��ي لرئيس مجلس النواب 
علي زاي��د أن دي��وان الرقابة المالي��ة واإلدارية جهاز 
مس��تقل وال يخض��ع للحكوم��ة ب��ل يراقبه��ا ويراقب 
أداءه��ا، إذًا فما المانع من مراقب��ة النقابات العمالية 

إذا كان القصد تصحيح األوضاع إن وجدت؟
وأضاف أنه طالما أن تلك النقابات تتلقى مس��اعدات 
حكومية وموضوعة ف��ي الميزانية العامة فهي أموال 

عامة تراقب وال أجد ما يمنع ذلك. 
وأوض��ح زاي��د أن االتح��اد الحر س��بق أن أك��د تأييده 
مش��روع المقترح بينما رفض االتح��اد العام المقترح 
من األس��اس، مش��ددًا على أن العملي��ة النقابية في 

البحرين حرة وتسير وفقًا لألنظمة والقانون.

فيم��ا اعتب��ر النائ��ب األول لرئي��س مجل��س الن��واب 
عبدالنبي س��لمان أن هناك العدي��د من النقابيين في 
االتحادين يؤي��دون الفكرة ويرون وجود اختالالت في 

هذه األمور.
والتنمي��ة  العم��ل  وزارة  رد  م��ن  اندهاش��ه  وأب��دى 
االجتماعي��ة أن األمر يعتبر تدخ��اًل، وخاصة أن ديوان 
الرقابة هو جهة مس��تقلة، الفتًا إل��ى أن هناك موارد 
مالية مرص��ودة من الميزانية وه��ذا يعتبر مااًل عامًا 

ويجب خضوعه للرقابة. 
وق��ال العباس��ي: »إن القان��ون المدن��ي تكل��م ع��ن 
أموال النقابات بأنها ليس��ت أموااًل عامة«، متس��ائاًل 
لماذا ت��م إلغاء االتحادات الرياضي��ة بالرغم من أنها 
تتلق��ى أيض��ًا ميزانيات م��ن الدولة، كم��ا أن ديوان 
الرقاب��ة لدي��ه الصالحي��ة إلحال��ة تلك الح��االت إلى 
النيابة العامة. بدوره، أكد النائب عيس��ى القاضي أن 
االتح��ادات العمالي��ة هي اتحادات مس��تقلة ومصادر 
أموالها وغيرها ال تتعارض مع أحكام القانون المنظم 
لالتحادات، متسائاًل: هل أموال االتحادات أموال عامة؟ 
وهل اإلعالن��ات والهب��ات والتبرع��ات والوصايا التي 
يقبلها مجل��س اإلدارة المش��روطة بموافقة الجهات 
المعنية التي يوجد عليها رقابة معينة؟ مشيرًا إلى أن 

المقترح يضر بالعمل التطوعي من قبل األفراد.

خالف على العقوبات يؤجل »الصحة النفسية«
محمد رشاد  «

قرر مجلس النواب ترحيل مناقش��ة باقي مواد مشروع 
قان��ون الصحة النفس��ية، إلى الجلس��ة القادمة، بعد 
التصوي��ت على عدد من مواده خالل الجلس��ة العامة 
الت��ي عقدت صب��اح أمس، وس��ط مداخ��الت عديدة 
للن��واب للتعقيب على الم��واد التي أقراه��ا المجلس 

وصوت عليها النواب بالموافقة بأغلبية األعضاء.
واحت��دم الخالف بي��ن النواب ح��ول نص الم��ادة 59 
والمعدل��ة بالمادة 53 بعد التعديل على معاقبة كل 
من حجز أو تس��بب ف��ي حجز أحد األش��خاص بصفته 
مصابًا بأحد األمراض النفسية في غير منشآت الصحة 
النفس��ية، أو غي��ر األماكن المختارة ف��ي إطار الرعاية 
المجتمعي��ة، بالحبس والغرام��ة التي ال تقل عن ألف 
دينار، مؤكدين أن الغرامة المقررة زهيدة وغير كافية 
ل��ردع المخالفين لنص القان��ون، وارتأوا أن مضاعفة 

الغرامة لتصل نحو 10 آالف دينار هو الحل. 
من جانبه، أكد النائب حمد الكوهجي على ضرورة رفع 
قيمة الغرامة، مشيرًا إلى أنه سبق وأن شاهدنا حاالت 
من بعض األطباء يحررون مستندات مزورة الستفادة 
أشخاص معينين، بقصد اإلضرار بمصالح المريض«، 

 فيما آثار لفظ »مستنيرة« في نص المادة 50 بقانون 
الصحة النفس��ية خالفًا واس��عًا بين النواب حول مدى 
أهميت��ه وقانونيت��ه، حيث عقب النائب يوس��ف زينل 
قائ��اًل: »إننا جميعًا نعرف ما ه��ي اإلرادة الحرة« لكن 
ما هي اإلرادة المس��تنيرة« فيما ردت النائب سوس��ن 
كم��ال مقررة اللجن��ة بالقول إن كلمة مس��تنيرة هي 
مناقش��ة الخطة العالجية واإلجابة على جميع األسئلة 
ال��واردة م��ن المري��ض إن كان م��دركًا، أو م��ن أهل 
المريض واإلجابة عليه��ا بحيث تكون الخطة واضحة 
للجميع قبل أن يوقع على الخطة العالجية بحيث تكون 

هناك ثقة بين الجانبين في جميع بنود الخطة.

وأوض��ح وكيل وزارة الصح��ة الدكتور ولي��د المانع أن 
لفظ الخطة المس��تنيرة هي المعرفة بالعواقب وهو 
لف��ظ دارج في مش��روعات القوانين واسترش��دنا بها 
لضمان حق الش��خص أو المري��ض في معرفة عواقب 
األمور المتخذة وليس فقط العالج وفائدته بالنس��بة 

له. 
وتداخ��ل النائب عل��ي ماج��د النعيمي بالق��ول: »إن 
كلمة مس��تنيرة ليس لها مرج��ع قانوني في أي مادة 
م��ن قوانين البحرين مطالب��ًا بحذفها أينما وردت في 

المشروع بأكمله.
وأوضح وزير مجلس��ي النواب والشورى غانم البوعينين 
أن »كلم��ة الح��رة معناه��ا أنه م��ن ذات نفس��ه أما 
المس��تنيرة فهي العل��م بالعواقب المتخ��ذة وبذلك 
نكون قد وضعنا ش��رطين بأن تكون حرة ومس��تنيرة 
في نف��س الوقت وأن هذا اللفظ ق��د ورد في قوانين 

أخرى عرضت على المجلس«.

 »مكتب النواب« يدين اعتداء 
مليشيا الحوثي اإلرهابية على اإلمارات

أدانت هيئ��ة مكتب مجلس النواب بش��دة 
إطالق مليش��يا الحوثي اإلرهابية لعدٍد من 
الطائرات المس��يرة المفخخة أمس باتجاه 
إم��ارة أبوظب��ي بدول��ة اإلم��ارات العربية 
المتح��دة، مم��ا تس��بب في انفج��ار ثالثة 
صهاريج نق��ل محروقات بترولي��ة، ووقوع 
حريق في منطقة اإلنش��اءات الجديدة قرب 
مط��ار أبوظب��ي الدول��ي، كم��ا أدى العمل 

اإلرهاب��ي إل��ى إزه��اق روح ثالث��ة مدنيين 
وإصابة آخرين بجروح.

واكد مكتب المجلس أن هذه الممارس��ات 
الحوثية ُتمث��ل عماًل إرهابي��ًا جبانًا، وُتعد 
انته��اكًا واضح��ًا لقواعد القان��ون الدولي 
والقواني��ن  األع��راف  ولكاف��ة  اإلنس��اني 
والمبادئ الدولية، واعتداء غاش��مًا وسافرًا 
العربي��ة  اإلم��ارات  دول��ة  س��يادة  عل��ى 

المتح��دة، وبما ُيش��ير إلى إصرار ميليش��يا 
الحوث��ي اإلرهابي��ة على مواصل��ة أعمالها 
وممارس��اتها الخبيث��ة والجبان��ة ضد أمن 

وسالمة واستقرار دول المنطقة.
وأعل��ن مكت��ب المجلس التضام��ن التام، 
م��ن قبل البحرين، قيادة وحكومة وش��عبًا، 
وتأييده��ا المس��تمر ووقوفه��ا الدائم إلى 
جانب دول��ة اإلم��ارات العربي��ة المتحدة، 

ومس��اندتها ودعمها، بكل الس��بل، لكافة 
اإلج��راءات الت��ي تتخذه��ا حكوم��ة دول��ة 
اإلم��ارات الش��قيقة للتص��دي لمث��ل هذه 
الخبيثة  التخريبي��ة  الممارس��ات اإلرهابية 

والجبانة.
ودعا مكت��ب المجلس المجتمع الدولي إلى 
ع��دم الوقوف صامت��ًا تجاه اس��تمرار مثل 
ه��ذه الممارس��ات العدوانية وما تش��هده 

من تصعيد يستهدف المدنيين والمناطق 
المدني��ة وأم��ن واس��تقرار دول المنطقة، 
وتش��كل تهديدًا صارخًا للمالح��ة البحرية 
مجل��س  ويطال��ب  العالمي��ة،  والتج��ارة 
النواب بالتحرك الدولي السريع والمسؤول 
والحاس��م ل��ردع مث��ل ه��ذه التهدي��دات 
واالنتهاكات الغاش��مة لكل قواعد القانون 

الدولي.

s.alshaeer@gmail.comالمؤيد: فتح المدارس لممارسة األنشطة الرياضية بعد »كورونا«

@sawsanalshaer

سوسن الشاعر

كلمة أخيرة

محافظة طريف بالسعودية تسجل 6 درجات تحت الصفر أمس

يوميــة  .  شاملــة  .  تفاعليــة
الوطن والء للوطن
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ماســبب توقف حمالت تفتيش »التجــارة« على المحالت 
للتأكد من التطبيق السليم للقيمة المضافة؟
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شـركــة الـوطــــن 
للصحافة والنشر

مـبـنــــى دار - أم الحصـــم

تصدر عن

دالالت الضربة البائسة
بداية حفظ اهلل حبيبتنا اإلمارات عزيزة ش��امخة ورد كيد أعدائها في نحورهم 
ولن ينالوا منها وبها عيال زايد والشعب اإلماراتي وقواتها المسلحة الباسلة. 
أهم دالالت هذه المحاولة البائس��ة هي إثبات الدور اإلماراتي في المتغيرات 
الت��ي صارت على األرض في اليم��ن، والتي تقدمت بها قوات الجيش الوطني 
وقوات العمالقة الجنوبية وحررت مناطق كانت تسيطر عليها القوات اإليرانية 

الحوثية. 
ويدل على أن دور اإلمارات هو دور قوي جدًا ومؤثر جدًا لذلك جاء اس��تهدافها 

من قبل إيران. 
ثانيًا إيران تعرف أن اس��تهداف مصادر للطاقة ف��ي اإلمارات هي من األوراق 
األخي��رة التي قد تلجأ إليها، وحين قررت اس��تهدافها فه��ي يعني أن أوراقها 

اليمنية بدأت في النفاد. 
فإيران تعرف أن ردة الفعل الدولية س��تكون معارضة ش��ديدة فتلك أهداف 
مدني��ة وتل��ك أه��داف تمس صهاري��ج كان��ت تس��تعد للتصدي��ر، أي أنها 
ستس��تهدف موارد الطاقة الدولية وليست فقط دولة اإلمارات، لذلك تجنبت 
في السابق هذا االستهداف وتركته كورقة أخيرة إن استنفدت بقية أدواتها. 
إيران لم تس��تهدف اإلمارات س��ابقًا ألنه��ا كانت تريد أن تحدث ش��قًا بينها 
وبين المملكة العربية السعودية، لذلك كان يقال لماذا ال يستهدف الحوثي 
اإلمارات ويس��تهدف الس��عودية فقط في توجيه الصواريخ؟ ومعنى ودالالت 
استخدام استهداف اإلمارات اآلن أن تلك المحاولة لشق الصف فشلت والدليل 

مشاركة القوات اإلماراتية في التحالف الذي تقوده السعودية. 
عل��ى صعيد آخر فإن تبعات هذه الغلطة اإليرانية التي اضطرت لها اضطرارًا 
أن جمي��ع الدول أدانت تلك المحاولة البائس��ة وأعطوا للتحالف الحق في الرد 

العسكري عليها. 
حركة بائس��ة ونس��تطيع أن نقول عنها حقيرة أيضًا كالضربة التي وجهتها 
إيران عبر عميلها الحوثي ضد اإلمارات هي استضافة القناة القطرية الجزيرة 

للحوثي ليهدد بضرب اإلمارات على شاشاتها!! 
ف��ال تعرف كيف تصن��ف هذا الفعل القط��ري؟ حياد إعالم��ي؟ تضحكون على 
َمن؟ المفترض أن قطر تخوض حربًا إن كانت الس��عودية أو اإلمارات تخوض 
حربًا هكذا فهمنا اتفاق العال، وهكذا نحن  في البحرين، وش��هداؤنا وجنودنا 
عل��ى الَحد يترجم��ون هذا االتفاق قواًل وفعاًل، فنح��ن نتحدث عن كلمة رجال 

تصافحوا بالقلوب قبل أن يتصافحوا باأليدي. 
أم��ا إدانة الخارجية القطرية لما فعله الحوثي فإنها قد مس��حت وذابت حين 
فتحت القناة القطرية مايكرفونها وشاش��اتها للحوثي ومسحت معها كلمة 

كانت للرجال!! 
الخالصة فتلك الضربة البائسة كش��فت ما كان معروفًا وعرته تحت شمس 
الحقيقة، ورغم ضررها المادي المحدود، إال أن فائدتها أضعاف وأضعاف على 

تحالفنا العربي الشريف. 
وستبقى اإلمارات غصة في قلوب حسادها رغم أنف حقد الحاقدين.
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 كيف يحمي 
فنان قطط القاهرة من البرد؟

أصب��ح بإمكان قطط القاهرة النوم ف��ي دفء اآلن، بعد أن صمم 
فن��ان مصري، بيوت��ًا صغيرة لها مصنوعة من إطارات الس��يارات 
لتحميه��ا من برد الش��تاء. الفن��ان المصري إبراهي��م أبو جندي، 
صمم بي��وت القطط بطريقة تس��هل من توزيعه��ا في مناطق 
مختلفة بشوارع القاهرة المزدحمة، بعد أن شهدت البالد تقلبات 

جوية شديدة في السنوات القليلة الماضية.
ويق��ول إبراهيم أبو جن��دي، صاحب التجربة: »وفرنا مس��كنًا آمنًا 
معزواًل حراريًا لخم��س قطط بحجم مش كبير، تقدر تحطه قدام 
بيتك وده النموذج األقل تعقيدًا لكن ممكن نضيف حاجات تانية 
م��ع تطوير أنك تق��در تحط أكل ويتوزع بالتس��اوي على القطط 

عشان ما يتخانقوش مع بعض«.

وفاة مغردة كويتية بحادث سير 
تثير تعاطف رواد مواقع التواصل

أثارت وفاة الش��ابة الكويتية غدير فهيد العجمي، البالغة من 
العمر 22 عامًا، إثر حادث سير، تعاطف العديد من رواد مواقع 
التواصل االجتماعي. وتركت تغريدة الش��ابة الراحلة األخيرة 
عب��ر حس��ابها في موق��ع التواص��ل »تويتر« أث��رًا في نفوس 

متابعين نعوها عبر هاشتاغ #غدير_فهيد_العجمي.
وكانت آخر تغري��دات غدير قبل ثالثة أيام م��ن الحادث الذي 
أودى بحياتها، وهي تس��أل اهلل الدعاء بجب��ر قلبها: »في ليلة 

الُجمعة، اللُهم أجبرني جبرًا يعوض قلبي عن كل شيء«.

 الفراولة تساعد على
 التخلص من الدهون الحشوية

تش��ير صحيفة Daily Express، إلى أن الفراولة غني��ة باأللياف الغذائية، ما 
يس��اعد الجسم على حرق الدهون الحش��وية التي تتراكم في منطقة البطن. 
وتضيف، أن الدهون الحش��وية المتراكمة في منطقة البطن تس��بب اختالل 
توازن وعمل الهرمونات، وتخفض من حساس��ية الخاليا لألنسولين وتساعد 
على تش��كل الجلط��ات الدموية، التي تخلق مش��كالت في القل��ب ويمكن أن 
 Wake Forest Baptist تس��بب حتى الموت المبكر. ولكن وفقًا لخبراء مركز
الطبي، األلياف الغذائية الذائبة تبطئ عملية وصول الطعام بعد هضمه في 
المعدة إلى األمعاء. وهذا بالتالي يساعد على التخلص من الدهون الحشوية.
ووفقًا للخبراء، »كل 10 غرامات من األلياف الغذائية الذائبة في اليوم تساهم 
في التخلص من 3.7% من الدهون الحش��وية على مدى خمس س��نوات. ومن 
جانب آخر يساعد النشاط البدني المعتدل على التخلص من 7.4% من الدهون 

الحشوية المتراكمة خالل نفس الفترة الزمنية«. بحسب وسائل اإلعالم.
ويضي��ف الباحث��ون تحتوي الفراولة عل��ى تركيز عال لحمض األنثوس��يانين، 
األميني، الذي يس��اعد على تخفيض مستوى الكوليس��ترول السيئ والدهون 

الثالثية في الدم، ويساعد أيضًا على التحكم بالوزن.

والدة نادرة وغريبة لعجل في الهند
شهدت مقاطعة راجناندجاون 
الهندية مؤخ��رًا، والدة نادرة 

لعجل بثالثة عيون.
وأثار العجل ال��ذي ولد بعين 
زائ��دة عل��ى جبهت��ه وأرب��ع 
فتحات أنف، استغراب السكان 
ف��ي قري��ة تشهاتيس��جارية 
مقاطع��ة  ف��ي  الواقع��ة 
واعتب��روا  راجناندج��اون، 

والدته النادرة »معجزة«.
وتوافد عدد كبير من س��كان 
لمش��اهدة  المجاورة  الق��رى 
العجل، حس��بما ذكرت شبكة 

»آسيا نيوز إنترناشيونال«.

 األفيال تغزو مكبات 
النفايات في سريالنكا بحثًا عن الغذاء

تبحث األفي��ال الجائعة ع��ن الغذاء 
ف��ي مكبات النفايات في س��ريالنكا، 
وتس��تهلك في طريقها البالس��تيك 
واألش��ياء الحادة التي تضر بجهازها 
الهضم��ي، وش��هدت المنطقة التي 
يق��ع فيه��ا مك��ب للنفاي��ات يبع��د 
حوالي 200 كيلومت��ر عن العاصمة 
خ��الل  في��اًل   20 نف��وق  كولومب��و 
الس��ابقة بسبب  الثماني  الس��نوات 
صعوب��ة ظروف الحيوان��ات في تلك 
المنطق��ة القاحل��ة، حي��ث ال تج��د 
األفي��ال م��ا يمكنها التغذي��ة عليه 

سوى القمامة.
ووفق��ًا لموق��ع »يورو ني��وز« تواجه 
األفيال في سريالنكا خطر االنقراض 
عل��ى الرغم من تقديس��ها من قبل 
الهندوس في الب��الد، حيث انخفض 
ع��دد األفيال من 14 أل��ف في القرن 
التاسع عشر إلى ستة آالف فيل فقط 

في عام 2011.
ف��ي س��ياق آخ��ر، س��لطت صحيفة 
)الجاردي��ان( البريطانية الضوء على 

م��ا تواجه��ه س��ريالنكا م��ن أزم��ة 
مالية وإنس��انية عميق��ة مع مخاوف 
من إفالس��ها ع��ام 2022 مع ارتفاع 
التضخ��م إل��ى مس��تويات قياس��ية 

وارتف��اع أس��عار الم��واد الغذائي��ة 
ونف��اد خزائنها. وذك��رت الصحيفة 
- ف��ي س��ياق تقري��ر نش��رته عب��ر 
موقعها اإللكتروني أن الس��بب وراء 

االنهي��ار ال��ذي واجهت��ه الحكوم��ة 
بقيادة الرئيس جوتابايا راجاباكسا، 
يرج��ع جزئيًا إلى تأثير أزمة )كورونا( 

المباشرة وتراجع معدالت السياحة.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/01/19/watan-20220119.pdf?1642575772
https://alwatannews.net/article/985400
https://alwatannews.net/article/985404
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال

اإلنجاز ترجمة 
لتوجهات 
الحكومة 

بتنويع مصادر 
الدخل

المنامة - الصناعة والتجارة

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

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

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

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

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

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

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

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

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

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

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

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

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

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

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.

ثمن النسخة: السعودية: رياالن - الكويت: 200 فلس - اإلمارات: درهمان - قطر: رياالن - عمان: 200 بيسة - مصر: جنيهان - األردن: 200 فلس - لبنان: 1000 ليرة - المملكة المتحدة: جنيه استرليني - الواليات المتحدة: دوالران - أوروبا : 2 يورو
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عسكر - ألبا

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

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

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

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

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

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

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

متميزة.

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

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

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

المنامة - بنا

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

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

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

الرياض ـ واس، العربية نت

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

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

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

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

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

“الرياض” السعودية، أمس.

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

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا
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المنامة - وزارة الداخلية

اســـتقبل وزيـــر الداخليـــة الفريـــق 
عبـــدهللا  بـــن  راشـــد  الشـــيخ  أول 
آل خليفـــة، أمـــس، ســـفير مملكـــة 
العربيـــة  المملكـــة  لـــدى  البحريـــن 
الســـعودية الشـــقيقة الشـــيخ علي 
بن عبدالرحمن آل خليفة؛ بمناسبة 

تعيينه.
بالســـفير،  الوزيـــر  رحـــب  وقـــد 
التهنئـــة  خالـــص  عـــن  لـــه  معربـــا 
بالثقـــة الملكية الســـامية، ومتمنيًا 
أداء  فـــي  والســـداد  التوفيـــق  لـــه 
والنهـــوض  الدبلوماســـية  مهامـــه 

الموكلـــة  والمهـــام  بالمســـؤوليات 
إليه، بما يســـهم فـــي تقديم أفضل 
الخدمـــات لرعايا مملكـــة البحرين 
فـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية 
التاريخيـــة  العالقـــات  وتطويـــر 

واألخوية التي تجمع البلدين.
اســـتعراض  اللقـــاء،  خـــالل  وتـــم 
برامج التعاون األمني وفتح آفاق 
جديـــدة خـــالل المرحلـــة القادمـــة، 
وذلـــك في إطار العمل على تطوير 
عالقـــات التعـــاون والتنســـيق بين 

البلدين الشقيقين.

فتح آفاق أمنية جديدة بين البحرين والسعودية

البحريـــن أول دولـــة خليجيـــة ترخـــص للطــب البديــل
نظمــت الهيئــة الوطنيــة لتنظيــم المهــن والخدمــات الصحيــة أول امتحان 
مــن نوعــه لترخيــص مزاولــة الطب البديــل والتكميلــي، بااللتــزام بالتباعد 
االجتماعــي وكافــة الضوابــط االحترازيــة الصــادرة مــن الفريــق الوطنــي 

الطبي للتصدي لفيروس كورونا.

وصرحت الرئيـــس التنفيذي للهيئة 
مريـــم الجالهمة أن مملكة البحرين 
لهـــذا  ترخـــص  دولـــة  أول  تعتبـــر 
الخليـــج،  منطقـــة  فـــي  التخصـــص 
الهيئـــة  اســـتراتيجية  مـــع  تماشـــيًا 
ورؤيتهـــا بتقديـــم خدمـــات صحية 

آمنة وذات جودة عالية.
الهيئـــة  أن  الجالهمـــة  وأشـــارت 
الوطنية لتنظيـــم المهن والخدمات 
الصحية تســـهم في تطوير قوانين 
الطب البديل والتكميلي في المملكة 
وتماشـــيًا مع رؤيـــة مملكة البحرين 

في تنظيم كافة القطاعات، وكذلك 
لالهتمام بالسياحة العالجية.

أنـــه  التنفيـــذي  الرئيـــس  ونوهـــت 
“منذ صـــدور قـــرار المجلس األعلى 
 2016 لســـنة   )33( رقـــم  للصحـــة 
مزاولـــة  تنظيـــم  الئحـــة  بشـــأن 
مجـــاالت الطب البديـــل والتكميلي 
والمهنيـــة  الفنيـــة  واالشـــتراطات 
الخاصـــة،  المؤسســـات  لترخيـــص 
مـــن  بالعديـــد  الهيئـــة  قامـــت 
اإلجراءات التنظيمية لهذا القطاع، 
ويأتي عقـــد هذا االمتحان كخطوة 

مهمة وضرورية في مسيرة تنظيم 
قطاع الطب البديل والتكميلي في 

مملكة البحرين”.
مـــن جانبهـــا، صرحت رئيســـة لجنة 
الطـــب البديـــل والتكميلـــي بالهيئـــة 
أن  الســـبيعي  نعمـــت  المستشـــارة 
الهيئـــة شـــهدت عقـــد أول امتحـــان 
لترخيـــص صيادلـــة الطـــب البديـــل 
البحريـــن  مملكـــة  فـــي  والتكميلـــي 
وذلـــك فـــي مقـــر الهيئـــة الوطنيـــة 

لتنظيم المهن والخدمات الصحية، 
بإشـــراف لجنة الطب البديل وقسم 
تراخيـــص المهن الصحيـــة بالهيئة، 

تماشـــيًا مـــع قانـــون الصيدلـــة الذي 
يشـــترط االمتحان كشـــرط أســـاس 
للحصـــول علـــى ترخيص ممارســـة 

 4 االمتحـــان  حضـــر  إذ  المهنـــة، 
صيادلـــة اختصاصييـــن فـــي الطب 

البديل الهندي )االروفيدا(.

المنامة - الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية

تماشًيا مع رؤية 
المملكة في 

االهتمام بالسياحة 
العالجية

المنامة -  األوقاف السنية

تنفيـــذا لشـــروط الواقفيـــن، وتفعيـــال لـــدور المصـــارف 
الوقفيـــة في دعـــم العمل الخيـــري واالجتماعي بمملكة 
البحريـــن، ســـاهمت إدارة األوقـــاف الســـنية بمشـــاريع 
خيريـــة تقدر بنحو 160000 دينـــار خالل الثلث األخير 

من العام 2021.
وأكـــد رئيـــس مجلس األوقاف الســـنية راشـــد الهاجري 
بـــأن المجلـــس يولـــي مصـــارف العمـــل الخيـــري عنايـــة 
كبيرة؛ كونها الغاية الســـامية مـــن العمل الوقفي، حيث 
يشـــمل مناحي الحيـــاة االجتماعية كافـــة، مؤكدا أثرها 
الكبيـــر في دعم العمـــل االجتماعي بمختلف المشـــاريع 
الخيريـــة، ورافـــدا اقتصاديا للبالد من خالل المشـــاريع 

االستثمارية الوقفية.
وأوضـــح أن هـــذه المشـــاريع تـــم تنفيذهـــا بواقـــع 11 
مشـــروعا خيريا ما بين الشـــهرية والموسمية والطارئة 
والتعليمية والشـــراكة المجتمعية، والذي اســـتفاد منها 

أكثر من 2000 مستفيد.
وشـــدد علـــى أن المجلـــس يســـعى دائما إليجـــاد موارد 
متجددة لدعم بند المصارف الوقفية التي تمثل شريانا 

رئيســـا فـــي العمـــل الوقفي، من خـــالل تجديـــد وزيادة 
للعمـــل  المخصصـــة  العقاريـــة  االســـتثمارية  المشـــاريع 

الخيري؛ لمواكبة النمو العقاري بمملكة البحرين.
وثمـــن الهاجري دور الواقفين الذيـــن بذلوا من أموالهم 
إلحيائهم ســـنة الوقـــف، ودعم المســـتحقين والمجتمع، 
داعيـــا لهم بالمغفـــرة والمثوبة واألجر من هللا عز وجل، 
كما شكر اإلدارة وقسم األعمال الخيرية على جهودهم 

الكبيرة في تنفيذ المشاريع الخيرية.

خالل الثلث األخير من 2021 ... وُصرفت على 2000 مستفيد

“السنية” تنفق 160 ألف دينار على المشاريع الخيرية

راشد الهاجري

سنابس - هيئة تنظيم سوق العمل

لهيئـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  اســـتقبل 
تنظيـــم ســـوق العمـــل جمـــال العلوي 
الموظفتيـــن بالهيئـــة، إيمان الســـّماك 
السياســـات  بـــإدارة  أول  )باحـــث 
ومعلومات السوق(، وابتهال الشهابي 
السياســـات  بـــإدارة  أول  )أخصائـــي 
ومعلومـــات الســـوق(؛ بمناســـبة تأهل 
فكرتهـــم “المنصـــة الشـــاملة لخدمات 
العمالـــة المنزليـــة )راحـــة(”، للمرحلـــة 
النهائية لمســـابقة االبتـــكار الحكومي 
“فكـــرة” في نســـختها الرابعـــة، والتي 
أطلقهـــا ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس 
الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 

سلمان بن حمد آل خليفة.
واســـتمع العلـــوي إلـــى شـــرح شـــامل 
للفكـــرة “راحـــة” وأثنـــى علـــى فكـــرة 
المشـــروع، مشـــيًرا إلـــى أن مثل هذه 
سياســـية  مـــع  تتواكـــب  المشـــاريع 

الموقـــرة، مؤكـــًدا حـــرص  الحكومـــة 
علـــى  العمـــل  ســـوق  تنظيـــم  هيئـــة 
اإلبداعيـــة  األفـــكار  مـــن  االســـتفادة 
لتطويـــر خدماتهـــا المقدمـــة لعمالئها 
المنزليـــة،  العمالـــة  قطـــاع  الســـيما 
موجًهـــا المعنييـــن إلى دراســـة إمكان 
تبني تطبيـــق الفكرة بمـــا يتوافق مع 

األنظمـــة واللوائـــح والقوانيـــن، وبمـــا 
تقتضيه المصلحة العامة. 

وأعـــرب الرئيـــس التنفيذي – باســـمه 
ونيابة عن موظفي ومنتســـبي الهيئة 
– عـــن فخره واعزازه بهـــذه الطاقات 
الشابة والكوادر المبدعة، متمنًيا لهما 

دوام التوفيق.

“سوق العمل” حريصة على اإلستفادة من األفكار اإلبداعية

العلـوي: لدراســة إمكــان تبنــي “راحــة”

االرتقاء بالعالقات مع نيوزالندا نحو آفاق أرحب
تكثيف التعاون المشترك في كافة المجاالت... وزير الخارجية: 

اســـتقبل وزير الخارجيـــة عبداللطيف 
الزيانـــي، بمقـــر الـــوزارة أمس، ســـفير 
نيوزالندا المعين لدى مملكة البحرين 

المقيم في الرياض بارني رايلي.
وخالل اللقاء، رحـــب وزير الخارجية 
برايلـــي، معرًبـــا عن اعتـــزازه بعالقات 
الصداقة المتميـــزة التي تجمع مملكة 
البحرين بنيوزالنـــدا الصديقة، مؤكًدا 
حرص مملكـــة البحرين علـــى تنميتها 
واالرتقـــاء بهـــا نحـــو آفاق أرحـــب، بما 
يحقـــق المنفعة والمصلحة المشـــتركة 
بين البلدين والشـــعبين على األصعدة 
كافـــة. مـــن جانبـــه، أعـــرب رايلـــي عن 
التـــي  المتقـــدم  للمســـتوى  ارتياحـــه 
تشـــهده العالقات الثنائية بين البلدين 
الصديقيـــن، مؤكـــًدا رغبـــة نيوزالنـــدا 
وحرصهـــا على تعزيز روابط الصداقة 

وتكثيف التعـــاون في المجاالت كافة 
فـــي ظـــل ما يجمـــع بيـــن البلديـــن من 
لمملكـــة  متمنًيـــا  مشـــتركة،  مصالـــح 

البحرين دوام التقدم واالزدهار.

كمـــا تم خـــالل اللقاء، بحـــث عدد من 
الموضوعـــات والقضايا ذات االهتمام 
المشـــترك. حضـــر اللقـــاء، وكيل وزارة 
الخارجية للشـــؤون السياسية، الشيخ 

عبـــدهللا بن أحمـــد آل خليفة، ورئيس 
قطـــاع شـــؤون األمريكيتيـــن بـــوزارة 
الخارجية الســـفير الشـــيخ عبدهللا بن 

علي آل خليفة.

المنامة - وزارة الخارجية

جهود لحماية تراث شبام اليمنية المعرض للخطر
مشاريع لالرتقاء باإلرث الثقافي للمدينة ... الشيخة مي:

البحريـــن  هيئـــة  رئيســـة  اســـتقبلت 
مجلـــس  ورئيســـة  واآلثـــار  للثقافـــة 
إدارة المركز اإلقليمي العربي للتراث 
العالمي الشـــيخة مي بنت محمد آل 
خليفـــة، فـــي مكتبهـــا أمـــس، المدير 
التنفيـــذي لمنظمة التحالـــف الدولي 
لحمايـــة التراث فـــي مناطـــق النزاع 
- ألـــف فاليـــري فريالنـــد، وذلـــك في 
إطـــار التعـــاون والتواصـــل من أجل 
دعـــم جهـــود الحفـــاظ علـــى التـــراث 

الحضاري في البلدان العربية.
وأكـــدت الشـــيخة مـــي بنـــت محمـــد 
آل خليفـــة  أهميـــة التعـــاون مـــا بين 
مختلف المؤسسات المعنية بالتراث 
أجـــل حفـــظ وصـــون  مـــن  العالمـــي 
المواقـــع التـــي تزخـــر بهـــا المنطقـــة 
العربية، مشـــيدة بجهود منظمة ألف 

التي ســـاهمت في دعم هذه الجهود 
على مختلف المستويات.

العمـــل  ســـبل  االجتمـــاع  وناقـــش 
المشـــترك مـــا بيـــن المؤسســـتين في 

دعـــم جهـــود الحفـــاظ علـــى مدينـــة 
شـــبام اليمنية المســـجلة على قائمة 
التـــراث العالمـــي المعـــرض للخطـــر، 
حيـــث تـــم اطـــالع فريالند علـــى ما 

يقـــوم بـــه المركـــز اإلقليمي مشـــاريع 
حاليـــًا من أجل تعزيز اإلرث الثقافي 

للمدينة.
كمـــا ووجـــه فاليـــري فريالنـــد دعوة 
للشـــيخة مي بنت محمـــد آل خليفة 
لحضور مؤتمر خاص بالمنظمة نهاية 
الشهر الجاري في العاصمة الفرنسية 
باريس، بمشاركة العديد من الوزراء 

والمسؤولين الحكوميين.
للمنظمـــة  التنفيـــذي  المديـــر  وشـــكر 
العربـــي  اإلقليمـــي  المركـــز  جهـــود 
حمايـــة  فـــي  العالمـــي  للتـــراث 
التـــراث الثقافـــي العربـــي، معربًا عن 
أملـــه أن يتوســـع التعـــاون مـــا بيـــن 
المؤسســـتين بمـــا يحقـــق المزيد من 
الدعم والمشـــاريع الخاصـــة بالتراث 

اإلنساني في المنطقة العربية.

المنامة - هيئة البحرين للثقافة واآلثار

المنامة - وزارة الخارجية

الخارجيـــة  وزيـــر  اســـتقبل 
عبداللطيـــف الزيانـــي، امـــس، فـــي 
الخارجيـــة،  وزارة  بمقـــر  مكتبـــه 
عضـــو مجلس النـــواب، عضو لجنة 
الشؤون الخارجية والدفاع واألمن 
الوطني بمجلس النواب النائب بدر 

الدوسري.
وأثنـــاء اللقـــاء، تـــم بحث عـــدد من 
القضايـــا المحليـــة المتعلقـــة بالعمل 

مجـــاالت  واســـتعراض  البرلمانـــي، 
وزارة  بيـــن  القائمـــة  التعـــاون 
الخارجيـــة ومجلـــس النـــواب فـــي 
الدبلوماســـية  دور  تعزيـــز  مجـــال 
البرلمانية على الصعيدين اإلقليمي 
وتنميـــة  تعزيـــز  وســـبل  والدولـــي، 
التعـــاون والتنســـيق المشـــترك لمـــا 
فيـــه خيـــر وصالح مملكـــة البحرين 

ومواطنيها.

المنامة - وزارة الخارجيةتعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية

نوهـــت ســـفارة مملكـــة البحريـــن لـــدى 
دولة الكويـــت للراغبين من المواطنين 
الكـــرام زيارة دولـــة الكويت الشـــقيقة، 
الدوريـــة  المراجعـــة  إطـــار  وفـــي  أنـــه 
فيمـــا يتعلق بإجـــراءات الدخول لدولة 
الكويـــت، فقـــد قـــررت حكومـــة دولـــة 
الكويـــت تقليـــص مدة الحجـــر المنزلي 
الجويـــة  المنافـــذ  عبـــر  الدخـــول  عنـــد 
والبرية للمحصنين، لتصبح سبعة أيام 
مـــع إمـــكان إنهاء الحجر قبـــل ذلك بعد 
إجراء مسحة )PCR ( وظهور النتيجة 
الســـلبية للفحص داخل دولـــة الكويت 
ابتـــداًء مـــن تاريـــخ 18 ينايـــر 2022م، 
عوًضا عن الحجـــر اإللزامي لمدة ثالثة 
أيام الذي كان مطبًقا سابًقا، مع ضرورة 
التقيد باإلجراءات الصحية والشـــروط 
فـــي  والـــواردة  العالقـــة  ذات  المتبعـــة 

البيان السابق للسفارة.

اشتراط النتيجة 
السلبية إلنهاء 

الحجر داخل الكويت

local@albiladpress.com
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مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

عقـــدت اللجنة االستشـــارية المنبثقة 
عـــن مجلـــس أمنـــاء مجلـــس التعليم 
العالي اجتماعها الرابع وذلك برئاســـة 
األميـــن العام لمجلـــس التعليم العالي 
نائـــب رئيس مجلـــس أمنـــاء مجلس 
بنـــت  رنـــا  الشـــيخة  العالـــي  التعليـــم 
عيســـى بن دعيـــج آل خليفة بحضور 
القانونييـــن  المستشـــارين  رئيـــس 
بمجلس التنمية االقتصادية يوســـف 
خلف وأعضـــاء اللجنة رئيس جامعة 
العوهلـــي  خالـــد  العربـــي  الخليـــج 
الوطنـــي  لإلطـــار  العـــام  والمديـــر 
الوطنيـــة  واالمتحانـــات  للمؤهـــالت 
بهيئة جودة التعليم والتدريب طارق 
للمجلـــس  العـــام  واألميـــن  الســـندي، 
األعلـــى لتطويـــر التعليـــم والتدريـــب 

مريم مصطفى.
وخالل االجتماع، رحبت األمين العام 

بأعضـــاء اللجنـــة، معربة عن شـــكرها 
لتعاونهـــم وتقديرها لمـــا يبذلونه من 
جهود وما أبدوه من آراء ومعلومات 
تصـــب فـــي تحقيـــق األهـــداف التـــي 
تســـعى إليهـــا اللجنة وبما يســـهم في 
االرتقـــاء بمنظومـــة التعليـــم العالـــي 
وتقديـــم خدمات تعليمية مســـتدامة 

ومتميزة.

مـــن  العديـــد  اللجنـــة  بحثـــت  وقـــد 
الموضوعـــات التي تمت إحالتها إليها 
من مجلس أمناء التعليم العالي، كما 
قامـــت بالنظـــر في الطلبـــات المقدمة 
من بعض مؤسســـات التعليـــم العالي 
لألمانة العامة لمجلس التعليم العالي 
والتـــي تتعلـــق بالنواحـــي األكاديمية 

والمالية.

رنا بنت عيسى تؤكد أهمية تقديم خدمات أكاديمية متميزة

“استشارية التعليم العالي” تبحث طلبات المؤسسات

المنامة - بنا

المنامة - بنا

صدر عن ولـــي العهد رئيس مجلس 
الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء 
األميـــر ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، 
قـــرار رقم ) 4 ( لســـنة 2022 بتعيين 
مدير في وزارة شئون اإلعالم، جاء 

فيه:
المادة األولى

ُيعيـــن الســـيد جاســـم خالـــد راشـــد 

إلدارة  مديـــرًا  الهاجـــري  الجميـــري 
التقنيـــات والبـــث في وزارة شـــئون 

اإلعالم.
المادة الثانية

علـــى وزيـــر شـــئون اإلعـــالم تنفيـــذ 
أحـــكام هـــذا القـــرار، وُيعمـــل به من 
تاريخ صدوره، وُينَشر في الجريدة 

الرسمية.

اســـتقبل مستشـــار جاللة الملك لشؤون اإلعالم نبيل الحمر، بمكتبه بقصر القضيبية، 
أمس، الســـفير الشـــيخ علي بن عبدالرحمن بن علي آل خليفة بمناسبة تعيينه سفيرًا 

لمملكة البحرين لدى المملكة العربية السعودية الشقيقة.
ورحـــب المستشـــار الحمر بالســـفير الشـــيخ علي بـــن عبدالرحمـــن آل خليفـــة، وهنأه 
علـــى الثقـــة الملكية الســـامية بتعيينه في منصبـــه الجديد، متمنًيا لـــه دوام التوفيق 
والنجاح لتعزيز وترســـيخ العالقـــات األخوية التاريخية الوثيقة والراســـخة وتنمية 
مجـــاالت التعاون والتنســـيق المشـــترك بين البلدين الشـــقيقين، مشـــيًدا بما تشـــهده 
العالقات البحرينية السعودية من تميز على كافة المستويات بفضل الدعم والرعاية 
الكريمـــة للقيادتيـــن الحكيمتين حفظهما هللا بما يعود بالخير والنماء واالزدهار على 

المملكتين وشعبيهما الشقيقين.
وأعرب الســـفير الشيخ علي بن عبدالرحمن آل خليفة، سفير مملكة البحرين المعين 
لدى المملكة العربية الســـعودية الشـــقيقة، عن شكره وتقديره للمستشار نبيل الحمر، 

مؤكًدا على مواصلة الجهود لتوطيد وتوثيق عالقات البلدين األخوية المتميزة.

بقرار صادر عن سمو ولي العهد رئيس الوزراء
الهاجري مديراً إلدارة التقنيات والبث في “اإلعالم” 

العالقات البحرينية السعودية متميزة

أمـن اإلمــارات مــن أمننـا واإلرهــاب 
الحـوثـي يتنافـى مـع القوانيـن

جاللته يؤكد مساندة البحرين إلجراءات أبوظبي في مواجهة التهديدات... العاهل:

محمـــد بن زايد شـــاكرا جاللتـــه: عالقاتنا أخويـــة تاريخية راســـخة ومتميزة

أجـــرى عاهـــل البالد صاحب الجاللـــة الملك حمد بن 
عيســـى آل خليفة،امـــس، اتصاال هاتفيـــا بأخيه ولي 
عهد أبوظبـــي نائب القائد األعلى للقوات المســـلحة 
بدولة اإلمـــارات العربية المتحدة الشـــقيقة صاحب 

السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.
 وأعـــرب جاللـــة الملـــك خـــالل االتصـــال عـــن ادانـــة 
للعمـــل  الشـــديدين  واســـتنكارها  البحريـــن  مملكـــة 
اإلرهابـــي لميليشـــيا الحوثي على مناطق ومنشـــآت 
مدنيـــة على األراضـــي اإلماراتية واســـتهدف أرواح 
األبريـــاء اآلمنين والذي يتنافى مـــع جميع األعراف 

والقوانين الدولية والقيم اإلنسانية.
وأكـــد جاللتـــه وقوف المملكـــة إلى جانب شـــقيقتها 
دولـــة اإلمـــارات فـــي مواجهـــة كل مـــا يهـــدد أمنهـــا 
واســـتقرارها ودعمهـــا وتأييدهـــا لكل مـــا تتخذه من 
إجراءات للتعامل مع هذه األعمال اإلرهابية حفاظا 
علـــى ســـالمة مواطنيهـــا والمقيميـــن علـــى أرضهـــا، 
مشـــددا جاللته على أن أمن دولـــة اإلمارات العربية 
المتحـــدة الشـــقيقة جـــزء ال يتجـــزأ من أمـــن مملكة 

البحرين وأمن المنطقة.
وأعـــرب جاللتـــه عـــن خالـــص تعازيـــه بضحايـــا هذا 

اإلعتـــداء اآلثـــم وتمنياتـــه بالشـــفاء العاجـــل لجميع 
للمصابيـــن، ســـائالً هللا عـــز وجـــل ان يحفـــظ دولـــة 
اإلمـــارات وشـــعبها الشـــقيق مـــن كل مكـــروه ويديم 

عليهما األمن واألمان والرخاء.
ومـــن جانبـــه، اعـــرب صاحب الســـمو الشـــيخ محمد 
بـــن زايد آل نهيان عن شـــكره وتقديره ألخيه جاللة 

الملـــك  لمـــا ابـــداه من مشـــاعر أخوية صادقـــة تجاه 
دولـــة اإلمارات وشـــعبها والتي تؤكد علـــى ما يربط 
البلديـــن والشـــعبين الشـــقيقين من عالقـــات أخوية 
تاريخية راســـخة ومتميزة، متمنيا للمملكة وشعبها 
العزيـــز دوام التقدم والتطور واالزدهار تحت قيادة 

جاللته الحكيمة.

المنامة - بنا

سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان جاللة الملك

المنامة - بنا

واألوقــاف  اإلســامية  والشــئون  العــدل  وزارة  أعلنــت 
أنــه فــي إطار المتابعــة المســتمرة التي يقوم بهــا الفريق 
الوطنــي الطبــي للتصــدي لفيــروس كورونــا، فقــد تبيــن 
وجود حالة قائمة لفيروس كورونا في مسجد بمحافظة 

العاصمة.

وحمايـــًة  العامـــة  الصحـــة  مقتضيـــات  علـــى  وحفاًظـــا 
للمصليـــن، فقد قررت الـــوزارة بعد التنســـيق مع الفريق 
الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا غلق المســـجد، 
وذلـــك بشـــكل مؤقت لمدة أســـبوع حتى تتمكـــن الفرق 
المعنيـــة مـــن القيـــام بعمليـــة تتبـــع المخالطيـــن وكذلـــك 
القيـــام بعمليـــة التعقيم والتأكـــد من اتخـــاذ اإلجراءات 

االحترازية بشكل صحيح ووضعها موضع التنفيذ.
وشـــددت وزارة العدل والشـــؤون اإلســـالمية واألوقاف 
على متابعتهـــا تنفيذ اإلجراءات االحترازية بالمســـاجد 
وتكثيفهـــا للحمالت التفتيشـــية واتخاذ مـــا يلزم لحفظ 
صحة وســـالمة المصلين، مؤكدًة أن االلتزام بالتعليمات 
المســـؤولية  تفرضـــه  اليـــوم  االحترازيـــة  واإلجـــراءات 

الدينية والواجب الوطني.

غلق مسجد في العاصمة أسبوعا

افتتـــح النائـــب األول لرئيـــس المجلـــس االعلـــى 
للشـــباب والرياضـــة رئيس الهيئـــة العامة للرياضة 
رئيـــس اللجنة االولمبية البحرينية ســـمو الشـــيخ 
خالـــد بـــن حمـــد آل خليفـــة ، مكتبـــة “زكاة العلـــم” 

بمدرسة بيان البحرين.
الســـمو  أصحـــاب  مـــن  عـــدد  االفتتـــاح،  وحضـــر 
والمعالـــي والســـعادة الشـــيوخ الكـــرام، وعـــدد من 
الـــوزراء والمســـئولين بالدولـــة، ورئيـــس وأعضاء 

مجلس إدارة المدرسة.
وقـــد أكد ســـمو الشـــيخ خالد بـــن حمـــد آل خليفة 
أن قطـــاع التعليم يحظى باهتمـــام بالغ من عاهل 
البـــالد صاحـــب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفة، والمســـاندة من ولـــي العهد رئيس مجلس 
الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة، حيـــث ســـاهم ذلك فـــي تحقيق 
قفزات نوعية في الحركة التعليمية، لتضع مملكة 

البحرين في خانة الدول المتقدمة في المســـتوى 
التعليمـــي، مضيفا ســـموه أن هذا القطاع يعد أحد 
المرتكزات األساسية التي تشكل الدافع الحقيقي 

لمواصلة المسيرة التنموية في المملكة. 
وأشـــاد ســـموه بالجهـــود المتميـــزة التـــي تبذلهـــا 
مدرســـة بيان البحرين برئاســـة الشـــيخة مي بنت 
ســـليمان العتيبـــي فـــي دعـــم المســـيرة التعليميـــة 
بالمملكة، مؤكدا ســـموه أن افتتـــاح مكتبة “العلم” 
يشـــكل منصـــة مهمة تدفع طالب العلم الكتســـاب 
المزيد من المعرفة التي تساندهم خالل مسيرتهم 
التعليميـــة وتدفعهم نحو التفـــوق والتميز، متمنيا 
ســـموه لمدرســـة بيان البحرين مزيـــدا من النجاح 

والتوفيق. 
وزار ســـمو الشـــيخ خالد بن حمد آل خليفة مباني 
المســـاندة  األجهـــزة  بأحـــدث  المعـــززة  المدرســـة 
التكنولوجيـــة  واألجهـــزة  التعليميـــة  للعمليـــة 
الحديثة المســـاهمة في تأســـيس أجيـــال متعلمة 
تواكـــب المســـتقبل وتطوراتـــه. كمـــا اطلع ســـموه 

خـــالل جولته التفقدية للمدرســـة على األســـاليب 
التعليمية التي تتبعها المدرسة في حديث مفصل 

مع الكادر التعليمي والطالب.
 مـــن جانبـــه، أشـــاد وزير التربيـــة والتعليـــم ماجد 
النعيمـــي، بالرعايـــة الكريمـــة لســـمو الشـــيخ خالد 
بن حمـــد آل خليفة، والدعم المســـتمر الذي يوليه 
ســـموه للقطـــاع الشـــباب والحركـــة الرياضيـــة في 
مملكة البحرين، منوها باهتمام ســـموه بالمشاريع 
بالجانـــب  االرتقـــاء  فـــي  تســـهم  التـــي  التربويـــة 
الثقافي لدى الطلبة، ومن بينها مكتبة “زكاة العلم” 
بمدرسة بيان البحرين، والذي يعتبر رافدا مساندا 
للمناهج الدراسية، بما يحتويه على مراجع علمية 
وثقافية يستفيد منها طلبة المدرسة وتساهم في 

توسيع مداركهم. 
ووجـــه وزيـــر التربيـــة والتعليـــم الشـــكر والتقدير 
البحريـــن  بيـــان  مدرســـة  إدارة  مجلـــس  لرئيـــس 
علـــى  العتيبـــي،  ســـليمان  بنـــت  مـــي  الشـــيخة 
جهودهـــا فـــي تطويـــر المدرســـة، مؤكـــدا اهتمـــام 

الـــوزارة بالتعليم الخاص وتشـــجيعها لهذا القطاع 
الحيوي واالســـتثمار فيه مـــع الحفاظ على جودة 
المخرجـــات التعليميـــة، بمـــا يســـهم فـــي تحقيـــق 
التنميـــة المنشـــودة في مختلف المجـــاالت، حيث 
تقوم الوزارة سنويا بتوفير المناهج الدراسية في 
المواد الوطنية “اللغة العربية، التربية اإلســـالمية، 
التربية للمواطنة، تاريخ وجغرافيا البحرين” لهذه 
المـــدارس مجانـــا، إلـــى جانـــب تقديـــم الدعم في 

المجال التدريبي.
مـــن جهتهـــا، عبـــرت العتيبـــي عـــن جزيـــل الشـــكر 
واالمتنـــان إلـــى ســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن حمد آل 
خليفـــة النائـــب األول لرئيـــس المجلـــس األعلـــى 
للشـــباب والرياضـــة رئيس الهيئـــة العامة للرياضة 
رئيـــس اللجنة األولمبيـــة البحرينية علـــى رعايته 
حفـــل االفتتـــاح لمكتبـــة زكاة العلم، مشـــيدة بهذه 
الرعايـــة لســـموه التي تســـاهم في تكريـــم القطاع 

التعليمي والجانب الديني على حد سواء.
وقالـــت الشـــيخة مـــي بنـــت ســـليمان العتيبي  أن 

المكتبـــة تجمـــع ما بيـــن الـــزكاة المرتبطـــة بالدين 
اإلســـالمي الحنيف، وما بين الجانب العلمي الذي 
هـــو األســـاس الـــذي ترتكـــز عليه رســـالة مدرســـة 
البيـــان، مشـــيرة الى أن زيارة ســـمو الشـــيخ خالد 
بن حمد آل خليفة للمدرســـة ترك أثرا إيجابيا في 
نفـــوس كال من الطلبة واألهالي الذين قدروا هذه 
الزيـــارة الميمونة لســـموه، مثنين على دور ســـموه 
البـــارز في تكثيف جهود تنميـــة القطاع التعليمي، 
معبرة عن شـــكرها لرئيس مجلس إدارة شركة بن 
فقيـــه العقاريـــة الوجيـــه فيصل فقيـــه على تبرعه 
الســـخي إلنشـــاء المكتبـــة، التي تعـــد مبنى جديد 
يضيـــف للطلبة المزيد من المعرفة والتعلم، معربة 
كذلك عن تقديرها لمساهمة أولياء األمور المادية 
فـــي تجهيز هذا المبنـــى التعليمـــي الرائد، موجهة 
شـــكرها ليعقوب قاســـم الذي صمم مبنى المكتبة، 
والذي يعد المشـــروع التصميمـــي االول للمهندس 

الذي يعد أحد خريجي مدرسة بيان البحرين.

المنامة - بنا

خالد بن حمد: البحرين في مصاف الدول المتقدمة بالتعليم
زيارة سموه تضفي البهجة على وجوه طالب “بيان البحرين”
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال

اإلنجاز ترجمة 
لتوجهات 
الحكومة 

بتنويع مصادر 
الدخل

المنامة - الصناعة والتجارة

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

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

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

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

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

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

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

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

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

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

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

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

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

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

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.

ثمن النسخة: السعودية: رياالن - الكويت: 200 فلس - اإلمارات: درهمان - قطر: رياالن - عمان: 200 بيسة - مصر: جنيهان - األردن: 200 فلس - لبنان: 1000 ليرة - المملكة المتحدة: جنيه استرليني - الواليات المتحدة: دوالران - أوروبا : 2 يورو

1113162320

عسكر - ألبا

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

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

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

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

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

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

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

متميزة.

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

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

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

المنامة - بنا

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

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

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

الرياض ـ واس، العربية نت

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

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

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

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

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

“الرياض” السعودية، أمس.

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

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا
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المنامة - وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف

استقبل وزير العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف الشيخ خالد بن علي آل 
خليفة، صباح أمس، ســـفير ماليزيا الصديقة لدى مملكة البحرين شـــازريل 
بن زاهيران. وأشـــاد وزير العدل خالل اللقاء، بمستوى العالقات البحرينية 
الماليزيـــة ومـــا تشـــهده مـــن تطور مســـتمر، بما يحقـــق المصالح المشـــتركة 

للبلدين والشعبين الصديقين.
وجـــرى خـــالل اللقـــاء اســـتعراض ســـبل تعزيـــز التعـــاون المشـــترك وتبادل 

الخبرات في المجال العدلي.

وزير العدل يشيد بمستوى 
العالقات مع ماليزيا

المنامة - وزارة الداخلية

أكدت مديرية شرطة المحافظة الجنوبية، 
أنه تـــم القبض على شـــخص “بحريني، 31 
عاما”، وذلك لمســـؤوليته في قضية هروب 
وإخفـــاء الفتـــاة التي عثر عليهـــا في وقت 

مبكر من صباح امس.
اتخـــاذ  جـــار  أن  إلـــى  المديريـــة  وأشـــارت 
وإحالـــة  المقـــررة،  القانونيـــة  اإلجـــراءات 

المقبوض عليه إلى النيابة العامة.

العثور على الفتاة 
المختفية وإلقاء القبض 

على المسؤول عن هروبها

المنامة - وزارة الصحة

أعلنت وزارة الصحة عن فتح باب التسجيل 
للتطعيـــم المضـــاد لفيـــروس كورونـــا )فايـــزر 
– بيونتيـــك( للفئـــة العمريـــة 5 إلـــى 11 عاًمـــا 
بـــدًءا من 19 يناير الجاري، وذلك مع وصول 
الدفعة األولى من تطعيم )فايزر – بيونتيك( 
الخـــاص بهذه الفئـــة العمرية، مؤكـــدًة أهمية 
التطعيـــم خصوصـــًا لهـــذه الفئـــة العمرية في 
رفـــع االســـتجابة المناعيـــة للجســـم وحماية 

للفرد وأسرته ومحيطه المجتمعي.
 وحثـــت وزارة الصحـــة كافـــة أوليـــاء األمور 
الراغبيـــن فـــي تطعيـــم أطفالهـــم مـــن الفئـــة 
العمريـــة المذكـــورة إلـــى المبـــادرة بتســـجيل 
أطفالهم ألخذ التطعيم، عبر تطبيق “مجتمع 
واعـــي” أو الموقـــع اإللكتروني التابـــع لوزارة 
الصحـــة healthalert.gov.bh، منوهـــًة بـــأن 

التطعيم ســـيكون متاًحا فـــي مركز التطعيم 
بمجمع سترة التجاري، كما يتطلب التسجيل 
التطعيـــم  أخـــذ  قبـــل  األمـــر  ولـــي  موافقـــة 
للراغبين من هـــذه الفئات العمرية المذكورة، 
إضافـــة إلـــى وجـــود مرافـــق معهم عنـــد أخذ 

التطعيم.
ونوهت الوزارة بما تحقق من نتائج إيجابية 
نتيجـــة اإلقبـــال علـــى التطعيـــم خاصـــة عند 
الفئة العمرية من 5 إلى 11 عامًا، مشيرًة إلى 
أن المباردة بأخذ التطعيم يساهم في تسريع 
الوصول للهدف المنشود في تحقيق المناعة 
المجتمعيـــة ويعـــزز نجاح الخطـــط والجهود 
المبذولـــة مـــن قبـــل الفريـــق الوطنـــي الطبي 
)كوفيـــد19-(،  كورونـــا  لفيـــروس  للتصـــدي 

لحفظ صحة وسالمة الجميع.

بدءا من اليوم واشتراط موافقة ولي األمر ووجود مرافق

فتح التسجيل ألخذ التطعيم للفئة العمرية 5 - 11 عاًما

إعــالن الفائزيــن فــي مسابقــة بدلـــة ومركبـــة الفضـــاء
أعلنت الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء أســـماء 
الفائزيـــن فـــي مســـابقتها الخاصـــة بالناشـــئة 
والتـــي تـــم تنفيذهـــا بالتعـــاون مـــع الشـــريك 
التعليمـــي كليفـــر بلي تحت عنـــوان “تصميم 
بدلـــة ومركبـــة فضـــاء” والتي هدفـــت إلثارة 
تتـــراوح  ممـــن  البحرينييـــن  الطلبـــة  شـــغف 
أعمارهـــم بين 7 و12 عاًمـــا بالفضاء وعلومه 
ولتوســـيع معارفهـــم بـــه، حيـــث تـــم اختيـــار 
الفائزيـــن فـــي تحدي التصميم مـــن بين أكثر 
مـــن 148 مشـــارك مـــن قبل لجنـــة تحكيم تم 

تشكيلها لهذا الغرض.

خلصـــت لجنـــة التحكيـــم إلـــى فـــوز كال مـــن 
العـــرادي مـــن مدرســـة عـــراد  فـــرح توفيـــق 
األول، ونبـــراس  بالمركـــز  اإلعدادية للبنـــات 
حسين من مدرسة المحرق االبتدائية للبنات 
بالمركز الثاني، وعلي عبد المطلب السلم من 
مدرســـة العاصمة بالمركز الثالـــث لحصولهم 
علـــى درجـــات عالية في األصالـــة والمالءمة 

واإلبداع.
وعبرت الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء، الهيئة 
الرائدة في البحرين في مجال علوم الفضاء، 
عن ســـعادتها بنجـــاح هذه المســـابقة وزيادة 

مشـــاركة الطلبـــة فيهـــا، حيـــث قالـــت ممثلة 
العالقات العامة في الهيئة األســـتاذة فاطمة 
الحمـــادي : “فخـــورون جـــدا برؤيـــة تصاميم 
المشـــتركين المبتكـــرة إمـــا لبدلـــة الفضاء أو 
للمركبة الفضائية، ولم تكن التصاميم تعرض 
فقط ما هو مطلوب للسفر إلى الفضاء وإنما 
أظهرت فخر الناشـــئة بمكانة مملكة البحرين 
ودخولها بقوة في مجـــال الفضاء بنجاحات 

وانجازات متتالية”. 
وأضافـــت الحمـــادي: “تأمل الهيئـــة الوطنية 
لعلـــوم الفضـــاء من خـــالل إطـــالق مثل هذه 

المســـابقات أن تعزز الوعـــي بالفضاء في كل 
مجتمـــع مدرســـي لتنشـــئة جيـــل واٍع بعلـــوم 
الفضـــاء، وإثـــارة االهتمام بمتابعـــة مجاالت 
العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات 
)STEM(، والتـــي تعد متطلبـــًا في الكثير من 
الوظائـــف فـــي المســـتقبل الـــذي بـــدا ظاهـــرا 

للعيان”.
الجديـــر بالذكـــر انـــه قـــد تـــم تكريـــم كافـــة 
الفائزين في المســـابقة عبر منحهم شـــهادات 
وهدايا مميزة تقديرًا لمشـــاركتهم الحماسية 

وأفكارهم االبداعية.

المنامة - الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء

ال وجود لحالة اختطاف للفتاة وجار تحويل المتهم للنيابة
“شرطة الجنوبية” تدعو لعدم االلتفات للشائعات والتوقف عن المغالطات:

كشـــفت مديريـــة شـــرطة المحافظـــة 
إجراءاتهـــا  تفاصيـــل  عـــن  الجنوبيـــة 
باشـــرتها،  التـــي  والقانونيـــة  األمنيـــة 
بخصوص واقعة الفتاة التي تم العثور 
عليها في وقت مبكر من صباح أمس، 
حيـــث تســـلمها مركـــز شـــرطة البديـــع 
بمديرية شـــرطة المحافظة الشـــمالية 
مـــن اثنيـــن مـــن المواطنيـــن، بعـــد أن 
استوقفتهما بشـــارع البديع، موضحة 
أنهـــا باشـــرت إجراءاتهـــا فـــور تلقيهـــا 
بالغا بالواقعة عند الســـاعة السادســـة 
مـــن مســـاء الجمعـــة 14 ينايـــر 2022، 
حيث انتقل إلى الموقع، طاقم مسرح 
الجريمة والمختبر الجنائي والجهات 
ورفـــع  للمعاينـــة  األخـــرى  المختصـــة 
األدلـــة وجمـــع المعلومـــات، ومـــن ثـــم 

تشـــكيل مجموعات من فـــرق البحث 
والتحـــري، التـــي قامـــت بدراســـة كل 
المعطيـــات والبيانات التي تم جمعها، 
حيث أشـــارت المعلومات األولية إلى 
أن الفتـــاة، خرجـــت من منزل أســـرتها 
هنـــاك  تكـــن  ولـــم  إرادتهـــا،  بمحـــض 
أي مؤشـــرات أو أدلـــة بوجـــود حالـــة 
اختطـــاف علـــى النحـــو الـــذي روجت 
له بعض مواقـــع التواصل االجتماعي 

بشكل مؤسف.
وأضافـــت المديريـــة، أنه فـــور العثور 
علـــى الفتاة، تـــم مباشـــرة اإلجراءات 
األمنية والقانونية والصحية الالزمة؛ 
للتأكـــد مـــن ســـالمتها، كمـــا تواصلـــت 
الجهـــود األمنيـــة وكافـــة اإلجـــراءات 
المتخـــذة فـــي إطـــار أعمـــال البحـــث 

مالبســـات  عـــن  للكشـــف  والتحـــري؛ 
الواقعة، حيث أســـفرت أعمال البحث 
والتحـــري عـــن تحديد هوية شـــخص 
31 عامـــا” والقبـــض عليـــه  “بحرينـــي 
قضيـــة  فـــي  الجنائيـــة  لمســـؤوليته 

هروب وإخفاء الفتاة.
وأشـــارت مديريـــة شـــرطة المحافظة 
اتخـــاذ  جـــاري  أنـــه  إلـــى  الجنوبيـــة 
اإلجـــراءات القانونية المقررة؛ تمهيدا 
إلحالـــة المقبـــوض عليـــه إلـــى النيابـــة 

العامـــة، فـــي الوقـــت الـــذي تتواصـــل 
أعمـــال البحث والتحري للكشـــف عن 
بالجميـــع  مهيبـــة  المالبســـات،  كافـــة 
المصـــادر  مـــن  المعلومـــات  اســـتقاء 
الرسمية وعدم االلتفات ألي شائعات، 
معولين على وعي المجتمع البحريني 
ومـــا يتمتع بـــه أبنـــاؤه من مســـؤولية 
مجتمعية وطنية مما يتطلب التوقف 
عـــن تنـــاول القضيـــة وبـــث معلومات 
مغلوطـــة مـــن شـــأنها أن تؤثـــر ســـلبا 
على مالبســـات هذا الحـــادث الغريب 
المجتمـــع  أطيـــاف  مـــن  والمســـتنكر 
التقاليـــد  وينافـــي  كافـــة،  البحرينـــي 
ومبـــادئ النســـيج المجتمعي األصيل، 
فـــي اإلطـــار  والـــذي تمـــت معالجتـــه 

القانوني.

المنامة - وزارة الداخلية

3 وزراء يقيمــون مشروعـــات المرحلــة األخيــرة لـ “المــع”
تناولت “ترشيد المياه في دور العبادة” ومهارات سوق العمل

مـــن  المتأهلـــة  المجموعـــة  اســـتعرضت 
المشروع الوطني “المع” مشاريع المرحلة 
الرابعـــة واألخيرة من المشـــروع بحضور 
بهـــدف  العليـــا؛  التقييـــم  لجنـــة  أعضـــاء 
االطـــالع علـــى مشـــروعاتهم وبرامجهـــم 
والعمـــل علـــى تقييـــم تلـــك المشـــروعات 
وفق األسس والمعايير التي تم اعتمادها 
من قبل وزارة شؤون الشباب والرياضة، 
وتضـــم لجنة التقييم العليـــا كالً من وزير 
جميـــل  االجتماعيـــة  والتنميـــة  العمـــل 
حميدان، ووزير المواصالت واالتصاالت 
كمـــال بـــن أحمد، ووزير شـــؤون الشـــباب 

والرياضة أيمن المؤيد. 
وفـــي البدايـــة تـــم عـــرض وشـــرح آليـــة 
التقييـــم المتبعة من قبـــل لجنة التحكيم 
العليا، ثم قامت المجموعة األولى بإعداد 
سياســـة تحمل عنوان “السياسة الوطنية 
المـــدن والمســـاكن  فـــي  الميـــاه  لترشـــيد 

الجديـــدة ودور العبـــادة”. أمـــا المجموعة 
الثانيـــة، فقدمـــت سياســـة تحمـــل عنوان 
“السياســـة الوطنيـــة لتضميـــن المهـــارات 
المســـتقبلية المطلوبـــة لســـوق العمل في 
المناهج الدراســـية فـــي مملكة البحرين”، 
وبعـــد العـــرض قامـــت اللجنـــة بالنقـــاش 
السياســـات  حـــول  المالحظـــات  وإبـــداء 

المعروضـــة عليهـــم مـــن قبـــل المتأهليـــن 
والتـــي ركـــزت علـــى محورين أساســـيين 
همـــا: مـــدى الحاجـــة لتطويـــر السياســـة 
أو اســـتحداثها ومـــدى أهميتهـــا وأثرهـــا 
علـــى مملكـــة البحريـــن والمواطنيـــن. أما 
المحـــور الثاني، فركز علـــى مدى وضوح 
التوصيـــات الداعمة للسياســـة المقترحة، 

ومـــدى إمكان تطبيقها من خالل الخطط 
الوطنيـــة بمملكـــة البحريـــن، وفـــي ختام 
العـــروض تباحـــث أعضـــاء اللجنـــة حول 
مخرجـــات العـــروض المقدمـــة مـــن قبـــل 
المتأهلين لتحديد النتائج التي ستضاف 
إلى حصيلة النتائج الســـابقة للمشـــاركين 
ختـــام  فـــي  الفائزيـــن  الثالثـــة  الختيـــار 

المشروع الوطني “المع”.
مبـــادرة  هـــو  “المـــع”  مشـــروع  أن  يذكـــر 
وزارة  مبـــادرات  مظلـــة  تحـــت  شـــبابية 
تـــم  التـــي  والرياضـــة  الشـــباب  شـــؤون 
تنظيمها بتوجيه مـــن ممثل جاللة الملك 
لألعمال اإلنســـانية وشؤون الشباب سمو 
الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ويهدف 

إلى خلق قيادات شـــبابية واعدة وقاعدة 
قويـــة وغنيـــة مـــن الكفـــاءات الشـــبابية 
ذات وعي وطنـــي متكامل تكون مؤهلة؛ 
مختلـــف  فـــي  قياديـــة  مناصـــب  لتبـــوء 
المواقع والمجاالت. ويأتي بدعم من بنك 
البحريـــن الوطنـــي وبمشـــاركة مـــن معهد 

اإلدارة العامة “بيبا”.

ضاحية السيف - وزارة شؤون الشباب والرياضة

فاطمة الحمادي: فخورون بإنجازات ونجاحات الطلبة
local@albiladpress.com

األربعاء 19 يناير 2022 - 16 جمادى الثانية 1443 - العدد 4845

07

الطيران المدني

ــنــواب  ^ مـــرر مــجــلــس ال
ــًا بـــقـــانـــون بــتــعــديــل  مـــشـــروعـ
تنظيم  قــانــون  أحــكــام  بعض 

الطيران المدني.

8 آالف دينار راتب الطبيب االستشاري
^اتفقـــت آراء مجموعة من أعضاء 
عقوبـــة  تغليـــظ  علـــى  النـــواب  مجلـــس 
الطبيـــب الـــذي أثبـــت فيمـــا يصـــدر مـــن 
تقاريـــر أو يخالـــف الواقـــع بشـــأن الحالة 
النفســـية ألحد األشـــخاص بقصد إدخاله 
المرضـــى  لحجـــز  المخصصـــة  المنشـــأة 
النفســـيين أو ألي غـــرض آخر، والمحددة 
وفـــق المـــادة بالحبـــس أو الغرامـــة التـــي 
ال تجـــاوز 1000 دينـــار أو بإحـــدى هـــذه 
العقوبتين، وذلك خالل مناقشة مشروع 

بقانون الصحة النفسية.
إن  البحرانـــي  محمـــود  النائـــب  وقـــال 
اســـتغالل الطبيـــب وظيفته فـــي التزوير 
وضـــع  يتطلـــب  باألشـــخاص،  واإلضـــرار 
الراهنـــة  العقوبـــة  بـــدل  رادعـــة،  عقوبـــة 
والتي ال تتجاوز حتى ربع دخل الطبيب 

االستشاري.
وقـــال وكيـــل وزارة الصحة وليـــد المانع 

إن ضمـــان إحراز األمانـــة الطبية تتطلب 
أحيانـــًا التشـــديد في العقوبـــات، وضمان 
مصلحـــة النـــاس فـــي عالجهـــم أمـــر مهم 

ويستحق ذلك.

من جهتها، كشفت النائب زينب عبداألمير 
عن أن أجر الطبيب االستشاري يبلغ نحو 
8 آالف دينـــار، وتحديـــد الغرامـــة بمبلـــغ 
1000 دينار ال تشـــكل رادعـــًا من اإلقدام 

على هذه المخالفة.
المجلـــس علـــى ســـحب  واتفقـــت كلمـــة 
المـــادة الخاصـــة بهـــذه العقوبـــة لدراســـة 

وضع التعديل المناسب لها.

وليد المانع فوزية بنت عبدالله زينل

100 ألف دينار سنويا منحة لالتحادات العمالية

البحراني: العقوبة المقررة بالقانون “النفسي” ال تتجاوز ربع دخله

رفض إخضاع النقابات لرقابة الديوان
^ رفـــض مجلس النـــواب الموافقة 
علـــى مقتـــرح بقانـــون يقضـــي بإخضاع 
االتحـــادات النقابيـــة للرقابـــة مـــن قبـــل 

ديوان الرقابة المالية واإلدارية.
وقبـــل التصويـــت، قـــال النائـــب أحمـــد 
العامـــر إن منحـــة االتحـــادات العماليـــة 
البالغة 100 ألف دينار سنويًا ال تستحق 
تضييـــع جهـــود ديـــوان الرقابـــة الماليـــة 

واإلدارية.
وقـــال إن الحكومـــة تدعـــم العديـــد مـــن 
الجهات من اتحادات رياضية وجمعيات 

وغيرها وهي ال تخضع للتدقيق.
ولفت إلى أن وجود أي إساءة الستغالل 
منصـــب نقابـــي لـــه إجراءاتـــه القانونية 
الرشـــاوي  تلقـــي  حـــاالت  مـــع  للتعامـــل 
وغيرهـــا، وأن إخضاع النقابـــات للرقابة 
من قبل الديوان ســـيضر بسمعة المملكة 

الدولية. 
ورأى النائب علي إســـحاقي إن إخضاع 
النقابـــات لرقابـــة الديـــوان قـــد يســـتغل 
سياســـيًا مـــن خـــالل الضغط عليهـــا بعد 

عرض التقرير على مجلس النواب.

العشـــيري  النائـــب هشـــام  أكـــد  بـــدوره، 
اســـتقاللية  علـــى  الحفـــاظ  ضـــرورة 
االتحادات العمالية، وعدم وضع عراقيل 
امام المشاركة في االتحادات والنقابات 
العماليـــة، ممـــا يـــؤدي إلـــى العـــزوف عن 

العمل النقابي وإضعافه.
وأردف أن الرقابـــة متحققـــة مـــن خالل 
بالنقابـــات  الخاصـــة  الماليـــة  التقاريـــر 
الداخلـــي والخارجـــي علـــى  والتدقيـــق 

أموالها.

^ وافق مجلس النواب على مشروع قانون البيئة الهادف لوضع تنظيم 
تشريعي متكامل بشأن البيئة؛ لحمايتها في مظاهرها المختلفة.

وقبـــل التصويـــت، قالـــت النائب فاطمـــة القطـــري إن األهمية البالغـــة للقضايا 
البيئية جعلتها تحتل مســـاحة بارزة بين أهداف ومقاصد ومؤشـــرات التنمية 
المســـتدامة. وأشـــارت إلـــى أن االهتمام بالبيئة وســـن تشـــريع متكامل يعالج 
قضاياها، من شأنه أن يساهم في لم شتات القوانين البيئية المتناثرة، وقيام 
قانـــون عصـــري متطـــور يحفظ حـــق المجتمعات فـــي التمتع بحيـــاة آمنة من 
المخاطـــر البيئيـــة والمناخية، ويعوض البيئة عن كل مـــا يلحق بها من أضرار 

جراء ممارسة األنشطة البيئية.

قانون جديد للبيئة

الشـــباب  شـــؤون  وزيـــر  ^قـــال 
مالعـــب  إن  المؤيـــد  أيمـــن  والرياضـــة 
الفرجـــان مبنيـــة علـــى وجـــود العقـــارات 
الكافية التـــي تحددها الدولة عن طريق 

لجان محددة، وتعاون القاطع الخاص.
ولفت في رده على ســـؤال النائب فاضل 
ســـترة  منطقـــة  افتقـــار  بشـــأن  الســـواد 
لمبادرة مالعب الفرجان إلى أن االختيار 
األخير للعقارات إلنشـــاء المالعب يكون 
وليـــس  الخاصـــة  الشـــركات  قبـــل  مـــن 
مـــن طـــرف الـــوزارة، وذلـــك انطالقا من 

الشراكات اإلستراتيجية معها.
وأشـــار فـــي تعليقـــه علـــى طلـــب النائب 
يوســـف الذوادي توفيـــر مالعب فرجان 
لمدينة الحد أنه الشك أن الحد تستاهل 

وهي والدة للمواهب الرياضية.
المـــدارس  فتـــح  مبـــادرة  أن  وذكـــر 
واســـتخدام مرافقها هي مبادرة أطلقتها 
وزارة الشـــباب والرياضـــة بالتعـــاون مـــع 
وزارة التربيـــة والتعليـــم، وســـيتم إعادة 

تفعيلها بعد الجائحة.
وقـــال إن النقطـــة األولـــى علـــى جـــدول 
أعمال المجلس األعلى للشباب والرياضة 
المقبل تتمثل في فتح منشآت المدارس 
للعمـــوم. ولفت إلى أن الوزارة ستشـــكل 
فريق عمل بالتعاون مع النائب؛ لدراســـة 
مبـــادرة  تنفيـــذ  يمكـــن  التـــي  العقـــارات 
مالعـــب الفرجـــان فيهـــا، مؤكـــدًا وجـــود 
تمويـــل  وبانتظـــار  المناســـبة،  العقـــارات 

القطاع الخاص.

الصحـــة  وزارة  ممثـــل  قالـــت   ^
بمجلـــس النواب إيمـــان أحمد حاجي إن 
الجلســـات الكهربائية هي أحد العالجات 
المعتمـــدة فـــي الطب النفســـي التي يتم 
اســـتخدامها في ظروف وحاالت معينة، 
حيـــث توجـــد أدلـــة استرشـــادية عالمية 
قانـــون  أن  إلـــى  ولفتـــت  الســـتخدامها. 
الصحـــة النفســـية جـــاء ليســـمح وينظم 
عملية اســـتخدام هـــذه العالجات بحكم 
كونهـــا من العالجـــات المعتمـــدة، كما أن 
هنـــاك طرقـــًا حديثة لتطوير اســـتعمالها، 
وهي آمنة بحســـب اإلجراءات التي يتم 

استخدامها بها.
معصومـــة  النائـــب  قالـــت  جهتهـــا،  مـــن 
الكهربائيـــة  الجلســـات  إن  عبدالرحيـــم 
اســـتجابة  عـــدم  حـــال  فـــي  تســـتخدم 

وجـــود  مـــع  الدوائـــي  للعـــالج  المريـــض 
خطورة على حالته النفسية، وبعد شرح 
مفصـــل ودقيـــق للمريـــض ولألهـــل فـــي 

نفس الوقت.

الجلسات الكهربائية عالجات معتمدة

بوحمود وبوعنق

هشام العشيري إبراهيم النفيعي

زينب: النأي بالنقابات عن المال السياسي.. نواب: 

الرقابة على أموال النقابات تحقق الشفافية
^ قال النائب فالح هاشـــم إن الدور 
الـــذي تلعبه النقابـــات العمالية يتطلب أن 
يرتكـــز ويمتـــاز بأعلى درجات الشـــفافية 
والمســـاءلة وااللتـــزام بالقيـــم األخالقية 
والمعاييـــر والمصلحـــة العامـــة، خصوصا 
فـــي  وقراراتهـــا  إجراءاتهـــا  جميـــع  فـــي 
الجانبيـــن اإلداري والمالـــي، ممـــا ســـيعزز 
مـــن ثقـــة الجمهور الواســـع مـــن األعضاء 

ويساهم في نيل ثقة ودعم المجتمع.
الشـــفافية وضعـــف  غيـــاب  أن  وأضـــاف 
انكفـــاء  إلـــى  أدى  اإلداري  الجانـــب 
دورهـــا  وغيـــاب  العماليـــة  االتحـــادات 
المجتمعي وتـــآكل دورها مقارنة بمرحلة 
ضيـــر  وجـــود  عـــدم  وأكـــد  التأســـيس. 
أمـــوال  إدارة  كيفيـــة  عـــن  الكشـــف  مـــن 
االتحـــادات العماليـــة بشـــفافية إلطـــالع 
جميع أعضائهـــا غير المتفرغين لدراســـة 
العمليات المحاسبية وغير المتخصصين 
فيهـــا، ورفض التدقيق يثير شـــبهة حول 

إدارة أموال االتحادات.
بـــدوره، أشـــار النائـــب عبدالنبـــي ســـلمان 
التدقيـــق  تمانـــع  ال  االتحـــادات  أن  إلـــى 
والرقابـــة علـــى أموالهـــا مـــن قبـــل ديوان 
الرقابـــة الماليـــة واإلداريـــة؛ وذلـــك للحد 

مـــن التجـــاوزات التـــي ترصـــد مـــن قبـــل 
الجمعيـــات العمومية، ويصعب معالجتها 
بحســـب التشـــكيالت الداخليـــة للنقابات 
واالتحادات العماليـــة. وأوضحت النائب 
زينـــب عبداألمير أن أهميـــة هذا المقترح 

تتمثل فـــي النأي بالمنظمات العمالية عن 
دخول المال السياســـي في تمويل قوائم 
انتخابيـــة دون أخرى، والنـــأي بالنقابيين 
عـــن التـــورط فـــي تلقـــي الرشـــاوي مـــن 

مجالس الشركات لبيع قضايا عمالية.

محمود البحرانيزينب عبداألمير

^قـــال النائـــب ممـــدوح الصالح إن 
17404 مـــن حملـــة الشـــهادات الجامعية 
الوظيفـــة  علـــى  للحصـــول  يطمحـــون 
الحكومية بحثا عن االستقرار الوظيفي.
أجنبيـــا   3691 هنـــاك  أن  إلـــى  ولفـــت 
يشـــغلون وظيفـــة معلـــم، فيمـــا يشـــغل 
بعضهـــم وظائـــف إدارية وفنية بســـيطة 
وال  وغيرهـــا  ومراســـل  أمـــن  كحـــراس 
تتطلـــب مؤهـــالت عليا، في ظـــل وجود 
كثير من المواطنين ممن يرغبون بشغل 

هذه الوظائف.
ولفت إلى توقف وزارة التربية والتعليم 
عـــن نشـــر إعالنـــات التوظيـــف لوظائـــف 

المعلمين، من بعد برنامج التقاعد االختياري.
وفـــي رده علـــى مداخلـــة الصالح قال وزير شـــؤون مجلســـي الشـــورى والنـــواب غانم 

البوعينين “اكتفي بالرد الوارد من جهاز الخدمة المدنية على سؤال النائب”.

الصالح: 17 ألف جامعي يحلمون 
بالوظيفة.. والبوعينين: ال تعليق

فتح مالعب المدارس للعموم

تغطية الجلسة: 

سيدعلي المحافظة

تصوير: رسول الحجيري

ممدوح الصالح

إيمان حاجي

الــنـــواب صــلــوا.. وغــــادروا..

^ عاد مشـــهد تســـرب النواب بعد اســـتراحة 
الصالة بجلســـة يوم أمس، حيث قررت الرئيســـة 
فوزية بنت عبدهللا زينل رفع الجلسة لعدم اكتمال 

النصـــاب، إذ تواجـــد تحت قبة البرلمـــان قرابة 11 
نائبـــا. وتقرر ترحيل مناقشـــة تقرير لجنة المرافق 
العامة والبيئة بخصوص االقتراح بقانون بتعديل 

المـــادة )33( من المرســـوم بقانون رقم )20( لســـنة 
2002م بشـــأن تنظيـــم صيـــد واســـتغالل وحماية 

الثروة البحرية إلى جلسة مقبلة.

قمبر والكوهجي والعباسي قبل رفع استراحة الصالةمعصومة عبدالرحيم  قبل رفع استراحة الصالة

عودة مشهد رفع الجلسة بسبب عدم اكتمال النصاب

https://albilad.s3.me-south-1.amazonaws.com/pdfversions/2022/01/484519003741.pdf
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال
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المنامة - الصناعة والتجارة

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

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

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

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

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

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

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

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

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

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

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

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

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

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

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

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

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

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

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

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

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

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

متميزة.

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

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

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

المنامة - بنا

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

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

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

الرياض ـ واس، العربية نت

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

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

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

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

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

“الرياض” السعودية، أمس.

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

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

ال مكان للقيادات المتقاعسة في المجتمع الدولي
قـــد يتســـاءل المرء.. إلـــى متى ســـيقف المجتمع الدولي عاجـــزا وممددا في 
الجحـــور أمام اإلرهاب الحوثي والهجمات المســـتمرة على المناطق المدنية، 
وآخرهـــا مـــا تعرضت لـــه مناطق ومنشـــآت مدنية على أرض دولـــة اإلمارات 
العربية المتحدة الشـــقيقة، حيث أســـفر عن ســـقوط قتلى وجرحى، وذكرت 
وزارة الخارجية اإلماراتية في بيان لها أن “هذه الميليشيا اإلرهابية تواصل 
جرائمهـــا دون رادع في مســـعى منها لنشـــر اإلرهاب والفوضـــى في المنطقة 
في ســـبيل تحقيق غاياتها وأهدافها غير المشـــروعة، داعية المجتمع الدولي 
إلى إدانة هذه األعمال اإلرهابية التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية 
ورفضها رفضا تاما، موضحة أن دولة اإلمارات تحتفظ بحقها في الرد على 

تلك الهجمات اإلرهابية وهذا التصعيد اإلجرامي اآلثم”.
في شهر مارس من العام الماضي كتبت في هذه الزاوية وبالوصف التحليلي 
“فـــي بعـــض األحيان ينتابني شـــعور أن بعض أطراف المجتمـــع الدولي تقبل 
سياســـة استمرار محاوالت ميليشـــيا الحوثي اإلرهابية المدعومة من إيران 
فـــي اســـتهداف عـــدد من المناطـــق المدنيـــة في المملكـــة العربية الســـعودية 
الشـــقيقة بشـــكل متعمد وممنهج من خـــال طائرات بدون طيـــار “مفخخة”، 

وقد يكون في هذا الكام بعض التعميم، لكن الحقيقة هي أن هذا هو الوضع 
بالنسبة لمعظم الدول الكبيرة، إذ إن حكوماتها قد ترى في اإلرهاب وزراعة 
أفيونـــه في المجتمعات أقصر طريق لتحقيق بعض أغراضها السياســـية، إال 
أنها تحاول دائما أن تظهر بمظهر الدول المحافظة على الســـام، وتنتقد أية 

دولة صغيرة كانت أم كبيرة إذا أرادت أن تدافع عن نفسها”.
دولـــة اإلمـــارات قادرة علـــى الدفاع عن نفســـها كالمملكة العربية الســـعودية، 
فلديهمـــا من القدرة العســـكرية الهائلة وهناك حســـاب وعقـــاب البد أن يطال 
المعتدين الذين يتســـابقون بكل غباء للدخول فـــي متاهات بالغة الخطورة، 

متصورين أن السبيل 
مفتوح لهم.

عندمـــا نتفقد غالبيـــة الكتابات والتعليقـــات اليومية واألخبار التـــي تتناقلها 
مختلـــف وســـائل اإلعام، يتردد اســـم “المجتمع الدولي”، والـــذي هو مطالب 
بصدق ووضوح بحســـم القضية قوال وفعا، وال مكان للقيادات المتقاعســـة 
فـــي المجتمـــع الدولي التـــي تلتمس عند الطبيب دواء يســـاعدها على تغيير 

وجهها وجلدها باستمرار.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

هل يتجاوب السودانيون مع المبادرة؟
طرحـــت األمـــم المتحـــدة مبـــادرة تهدف مـــن خالها لحـــل المعضلة الســـودانية 
مـــن خـــال تيســـير الحـــوار الهـــادف لـــرأب الشـــقاق الكبيـــر بيـــن القـــوى الفاعلة 
والمكونات السياسية في السودان، األمر الذي كان سببًا في خروج المظاهرات 
واالحتجاجـــات التـــي كانـــت فـــي بعضهـــا عنيفـــة وراح ضحيتهـــا العشـــرات من 

المدنيين، كما وكان لها تأثير مباشر على األوضاع االقتصادية والمعيشية.
اختـــاف وتباين الرؤى واألهداف لدى األطراف الســـودانية واضح وجلي، ذلك 
مـــا يمكـــن أن يعزى إليـــه عدم الوصـــول لنقطـــة توافق، في ضـــوء ذلك طرحت 
األمم المتحدة مبادرتها التي تسعى من خالها لتقريب وجهات النظر ومحاولة 
الوصـــول لنقطـــة التقـــاء تنطلق منهـــا مرحلة جديدة مـــن التنميـــة واإلعمار في 

السودان.
المعضلة األساســـية اليوم تتمثل في عدم تقبل األطراف لبعضها البعض، حيث 
تشـــترط بعـــض القـــوى تحييد أطـــراف معينة بشـــكل كلـــي وعدم إشـــراكها في 
أي حـــوار معنـــي بمســـتقبل الســـودان، وهو األمر الـــذي ال يمكن أن يســـتقيم مع 
أسس التفاوض والحوار، خصوصًا لمن يعلي المصلحة القومية وينبذ المصالح 
والمكاســـب الفئويـــة والحزبيـــة، وهـــو األمـــر الـــذي يجـــب أن تعيـــه وتســـتوعبه 
األطراف السودانية التي يصر بعضها على تحقيق مكاسب متكاملة قائمة على 

عدم شرعية مشاركة الطرف اآلخر في أية عملية سياسية مستقبلية.
واقع الحال يفرض مشاركة جميع الفاعلين الموجودين على الساحة السودانية، 
فإقصـــاء أو اســـتبعاد أي مكون سياســـي أمـــر غير مقبول وغيـــر واقعي بطبيعة 
الحـــال، األمر الذي يســـتوجب ضرورة تقبل الواقع التعـــددي وضرورة الجلوس 
علـــى طاولـــة المفاوضات التي يســـتطيع مـــن خالها كل طرف مناقشـــة مطالبه 
وتطلعاتـــه، لكـــن فكـــرة الحـــوار المشـــروط القائمة علـــى قبول الئحة مـــن البنود 
واالشتراطات لكي ينخرط مكون في المفاوضات أمر ال يمكن أن يفيد السودان 
وال الســـودانيين في شـــيء، بل إن الحوار وفي كثير من األوقات أثبت نجاعته 
وأنه أكثر فاعلية من رفع الساح واالقتتال، خصوصًا أن الفرصة المقدمة اليوم 
لألطـــراف الســـودانية تأتي تحـــت ضمانة أممية كطرف محايد ومســـتقل، األمر 
الـــذي يرفـــع فرص نجاح الحوار في حال ما اقتنصت األطراف الســـودانية هذه 

الفرصة وانخرطت في المفاوضات.
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بدور عدنان

اليقظة واالحتراز لمواجهة أوميكرون
لـــم ينتـــه العالم مـــن تداعيات جائحة كورونـــا حتى جاء المتحـــور “أوميكرون”، 
مـــا جعـــل الدول والمنظمـــات الصحية تتحرك من جديد وتســـعى جاهدة لألخذ 
بأسباب الوقاية من تداعياته البشرية واالجتماعية واالقتصادية، وهذا التحرك 
نابـــع من حرص الدول والمنظمات الصحيـــة الوطنية واإلقليمية والعالمية على 
تدارك ما خلفه “كوفيد 19” من أضرار بشـــرية ومادية، وبدأت اإلجراءات بغلق 

حدود بعض الدول ومطاراتها ومنع استقبال القادمين من الخارج.
لـــم يكـــن كورونا رحيما ولـــن يكون أوميكرون لطيًفا وطيًبـــا؛ وكما تحركت دول 
العالـــم مســـبًقا فعليها اآلن أن تتحرك بما لديها مـــن أجهزة إدارية ومالية وطبية 
ومجتمعيـــة، فكورونـــا أرهق ميزانيات الدول وجرها إلى خســـائر جمة، وهذا ما 
جعلهـــا تتحـــد وتتعـــاون لمواجهته، وعليهـــا أن تكون في خنـــدق واحد اآلن كما 

كانت لمحاربة وباء “أوميكرون” الشرس والقاتل.
لـــم تفلح مواجهـــة الدول الفردية للتصدي لكورونـــا، وكذلك اآلن، فكورونا وحد 
الدول وجعل العالم قرية صغيرة تشـــعر بذات األلم، فعلى الدول اآلن أن تكون 
كمـــا كانـــت متحـــدة لتكون قويـــة، متعاونة لتنقـــذ ذاتها وغيرهـــا، يقظة حتى ال 
تهدر مواردها وتخســـر شعوبها، ونحن اآلن نعيش ثمرة النتائج اإليجابية لذلك 
االتحـــاد والتعـــاون واليقظـــة، والتي كانت نموذًجـــا للتعامل والتعايش البشـــري 
مـــع األزمـــات بتنوعاتهـــا.  لم يكـــن للبحرين أن تصـــل لحالة التعافـــي التدريجي 
إال بفضـــل اإلجـــراءات االحترازيـــة والتعليمـــات الصحية وااللتـــزام الواعي من 
المواطنيـــن والمقيمين بتلك اإلجراءات والتعليمات، والتي عبدت الطريق نحو 
اســـتئناف األنشـــطة الرســـمية واألهلية والمجتمعية لكل القطاعات االقتصادية 
واالجتماعية والسياســـية والثقافية. لم تتراخ الحكومة البحرينية وال الشـــعب 
البحريني من الوقاية من كورونا، ولن تتراخى اآلن، فعدم التراخي باإلجراءات 
والتعليمات أول الوقاية، وسيرفع الجميع درجة اليقظة لاستمرار في استئناف 
النشـــاطات بـــكل القطاعات، والجميـــع يملك اليقين الواثق بتجـــاوز هذه المحنة 
بتكاتـــف اإلجراءات الحكومية وتعليمات وزارة الصحة وجهود الفريق الوطني 
الطبـــي والمتطوعيـــن، وبفضـــل إرادة الشـــعب البحريني وعزم أبنائـــه وحزمهم 
للوقايـــة مـــن خـــال االلتـــزام بتلك اإلجـــراءات والتعليمـــات، فالوقايـــة خيٌر من 
العاج.  لم يكن المجتمع البحريني يوما ما ضعيًفا، بل كان دائًما قوًيا، وُمتضامًنا 
ز النطاقة  في الشدائد، وقادًرا على الصبر والصمود، وتحويل المحنة إلى محفِّ
جديـــدة، وعلى الجميـــع االلتزام بالتدابير الوقائية بلبـــس الكمام وأخذ التطعيم 

والتباعد االجتماعي، ودمتم بخير.

 

عبدعلي الغسرة

مـــا الـــذي يحتاج إليه عالمنا المعاصر لتدبر أمـــره والخاص من الكآبة المحدقة 
بـــه من جهة، واإلشـــكاليات التي تطارده من جهة ثانيـــة؟ قبل ألفي عام ونيف، 
طالـــب الفيلســـوف اليونانـــي أفاطـــون، بجمهوريـــة يحكمهـــا الفاســـفة، وذلك 
بوصفهـــم األكثـــر قدرة على ســـبر أغـــوار القضايا المعقـــدة وتشـــابكاتها المرئية 
والخفيـــة، وفي عصـــور النهضة نادى دانتـــي الليغيري بفكـــرة المدينة الفاضلة، 
وقد سبقه إليها الفيلسوف العربي، الفارابي. على أن التنظير للحلول أمر يسير، 

فيما تغيير الواقع يبقى قضية معقدة في الحال واالستقبال.
مـــع بداية العام الحالـــي، اهتمت منظمة “نيوهيومنتـــي”، وهي منظمة إعامية 
غير ربحية تسعى إلى مراقبة أزمات كبرى تجري حول العالم، بتقديم ما يمكننا 

أن نسميه، خارطة طريق لألزمات والفخاخ المنصوبة في طريق اإلنسانية.
بدايـــة قد يخيل إلى الكثيريـــن أن جائحة كوفيد19- بكل تحوراتها وتحوالتها 
هي األزمة األولى في عالمنا المعاصر، غير أن الحقيقة ليست كذلك، إذ تجيء 
أزمة انتشـــار الفقر وعدم المســـاواة في العالم في المقام األول. أزمة الفقر في 
واقع الحال ليست جديدة على البشرية برمتها، فما من جيل لم يعرف األغنياء 
والفقراء عبر التاريخ، إال أن المعضلة الكبرى تتمثل في التفاوت الطبقي وعدم 

المســـاواة االجتماعية، األمر الذي يســـتحضر نصيحة فيلســـوف الصين الكبير، 
كونفوشيوس: “ال تخشى من الفقر إن ساد الجميع، بل عليك القلق من التفاوت 

بين الطبقات، فهذا هو األكثر خطورة على السلم المجتمعي”.
من بين األزمات التي تواجه إنســـانيتنا المعذبة مشـــكلة الكراهية التي تنتشـــر 
عبـــر وســـائط التواصـــل االجتماعـــي، وهنا تســـتدعي الذاكـــرة القريبة مـــا قاله 
الكاتب واألكاديمي اإليطالي الكبير الراحل، أومبرتو إيكو، من أن المثقفين في 
ســـتينات القرن الماضي كان من السهل عليهم أن يلزموا السكارى في الحانات 
األوروبيـــة الصمـــت وعدم الخوض فـــي عمق القضايا المهمة لألمم والشـــعوب، 
لكـــن هـــذا الوضع وفي ظـــل انتشـــار أدوات التواصل االجتماعـــي، جعل من أي 
صاحـــب دعـــوة عقانيـــة أو مجافيـــة للمنطق، أن يصـــل إلى مايين من البشـــر 
بضغطـــة زر على لوحة مفاتيح كمبيوتر شـــخصي. كارثة خطـــاب الكراهية أنه 
ينتشـــر في الهواء، ومن غير أدنى مقدرة على إعادته إلى جادة الصواب، لهذا 
أضحـــت الدعـــوات الشـــوفينية والقوميـــة مهددا حقيقيـــا ألمن وســـام العالم. 

“المقال كاما في الموقع اإللكتروني”.

إميل أمين

“نيوهيومنتي” وجراح العالم المعاصر

تلقيـــت كغيـــري خبًرا مقتضًبا من قبل أحد المحاميـــن البحرينيين، يقول إن 
بحرينية طلبت الطاق من زوجها بعد 5 سنوات من الزواج! إلى اآلن والخبر 
عادي جًدا، ولكن كما يقولون “لو عرف السبب بطل العجب “.. تقول الزوجة 
إنهـــا تتابـــع المسلســـات التركية بهـــوس، خصوصـــا الرومانســـية منها، وإن 
زوجها ليس رومانســـًيا مثل الممثلين األتـــراك! وفي المقابل يقول المحامي 
إن الـــزوج المغلـــوب على أمره قام بواجباته األســـرية على أكمل وجه. يبدو 
أن هذه الزوجة دخلت أجواء المسلسل التركي من أوسع أبوابها، وحيث إن 
األجـــواء كانت ممطرة مؤخرا فـــي البحرين، فقد طلبت منه أن يقبلها وقت 

هطول المطر، والذي بدوره رفض الفكرة، ومنها طلبت الطاق!
فـــي اعتقـــادي أن هـــذه الرواية تصلح ألن تكون مسلســـا بحرينيـــا مدبلجا، 
وأراهن أنه سياقي كل نجاح! ال أدري كيف أعلق على هذا التصرف، حيث 
لـــم تتـــم مراعاة قدســـية الحيـــاة الزوجية، ولم يتـــم تقدير هذا الـــزوج الذي 
قام بدوره وواجباته األســـرية على أكمـــل وجه على حد تعبير المحامي. أنا 
ال أدافـــع عـــن الرجل، ولكن أتحدث هنا عن التصرف غير المســـؤول من قبل 
هذه المرأة التي تريد أن تعيش حياة األفام والمسلسات الرومانسية غير 

الواقعية، من الظلم أن نقســـوا على أي إنســـان - رجا كان أم امرأة - بســـبب 
تقصير من جانب واحد، ودائًما أنادي بأن يكون اإلنســـان منصًفا مع شـــريك 

حياته، يقدره ويذكر إيجابياته، ال السلبيات، فالكمال لله سبحانه وتعالى.
شـــخصًيا أجزم بأن أســـاس أية عاقة زوجية االحترام ثم االحترام، فمتى 
ما وجد االحترام وجد الحب والتقدير واالنسجام، والنتيجة عاقة زوجية 
ســـعيدة، وال شـــك بأن احترام الطرفين ينبع من التربية والنشأة الصحيحة، 
إذ نجـــد أحياًنـــا أن أحـــد األطـــراف يتمتـــع بأقصـــى درجـــة من الرقـــي ونبل 
األخاق بينما الطرف اآلخر يفتقد أبسط أبجدياتها، وهنا تظهر الفوارق في 

التعامل وعدم القدرة على تحمل اآلخر.
الشـــك أن الموضوع متشـــعب ويطول شـــرحه، ولكل حياة زوجية ظروفها 
ومشـــاكلها التـــي يصعب على أي شـــخص من الخـــارج فهمها بشـــكل دقيق، 
لكـــن أتمنى لجميع المتزوجين حياة كريمة وهادئة مليئة باالحترام والحب 
والتقديـــر والعمل الجاد للحفاظ على هذا الكيان الشـــامخ، قال تعالى “َوِمْن 
ًة  آَياِتـــِه َأْن َخَلـــَق َلُكْم ِمْن َأنُفِســـُكْم َأْزَواًجا لَِتْســـُكُنوا ِإَلْيَها َوَجَعـــَل َبْيَنُكْم َمَودَّ

َوَرْحَمًة “.
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