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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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حمد  الملك  الجاللة  صاحب  حضرة  تلقى 
بن عيسى آل خليفة ملك البالد المفدى، برقية 
شكر جوابية من أخيه خادم الحرمين الشريفين 
الــمــلــك ســلــمــان بــن عــبــدالــعــزيــز آل ســعــود عاهل 
الــمــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة الــشــقــيــقــة، وذلــك 
جاللته  بها  بعث  الــتــي  التهنئة  برقية  على  ردًا 
بمناسبة  الشريفين  الحرمين  خــادم  أخيه  إلــى 
لخادم  أجــريــت  التي  الطبية  الفحوصات  نجاح 

الحرمين الشريفين.
وأعرب خادم الحرمين الشريفين في البرقية 
ــكـــره وتـــقـــديـــره لـــجـــاللـــة الــمــلــك  ــالـــص شـ عــــن خـ
الــمــفــدى عــلــى كــريــم مــشــاعــر جــاللــتــه األخــويــة 
مــتــمــنــيــًا لجاللته  الـــصـــادقـــة،  ودعـــواتـــه  الــنــبــيــلــة 
مـــوفـــور الــصــحــة والـــســـعـــادة ولــمــمــلــكــة الــبــحــريــن 
الــتــقــدم والــرخــاء  الــمــزيــد مــن  وشــعــبــهــا تحقيق 

واالزدهار في ظل قيادة جاللته الحكيمة.

�شكر  ب��رق��ي��ة  ي��ت��ل��ق��ى  ال���ب���اد  ع���اه���ل 

ج����واب����ي����ة م�����ن خ��������ادم ال���ح���رم���ي���ن

ــاحــــب  بـــــعـــــث حــــــضــــــرة صــ
ــد بــن  ــمـ ــلـــك حـ ــمـ الــــجــــاللــــة الـ
مـــلـــك  ــفــــة  ــيــ ــلــ خــ آل  ــى  ــســ ــيــ عــ
الـــــــبـــــــالد الــــــمــــــفــــــدى، بـــرقـــيـــة 

تــهــنــئــة إلــــى فــخــامــة الــرئــيــس 
ــال رئــيــس جــمــهــوريــة  مــاكــي سـ
ــال، وذلــــــك بــمــنــاســبــة  ــغـ ــنـ ــسـ الـ
ــرى اســتــقــالل بــــالده، أعــرب  ذكـ

جاللته في البرقية عن أطيب 
تــهــانــيــه وتــمــنــيــاتــه لــفــخــامــتــه 
موفور الصحة والسعادة بهذه 

المناسبة الوطنية.

ــــس بـــيـــن حــضــرة  ــرى اتــــصــــال هـــاتـــفـــي أمـ ــ جـ
صــاحــب الــجــاللــة الــمــلــك حــمــد بـــن عــيــســى آل 
السمو  الــمــفــدى، وصــاحــب  الــبــالد  خليفة ملك 
الملكي األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز 
آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء 
الــســعــوديــة  الــعــربــيــة  المملكة  فــي  الـــدفـــاع  وزيـــر 

الشقيقة.

التهاني  الهاتفي تبادل  وتم خالل االتصال 
ــول شـــهـــر رمـــضـــان  ــلـ والـــتـــبـــريـــكـــات بــمــنــاســبــة حـ
الــمــبــارك، ســائــلــيــن الــمــولــى عــز وجـــل أن يعيد 
هذه المناسبة الكريمة على الشعبين والبلدين 
الــشــقــيــقــيــن بــالــمــزيــد مـــن االزدهــــــــار والــرفــعــة 
والــتــقــدم وعــلــى األمــتــيــن الــعــربــيــة واإلســالمــيــة 

بالخير واليمن والبركات.

الملك يهنئ رئي�س ال�شنغال بذكرى اال�شتقال

هاتفيا ال��ت��ه��ان��ي  ي��ت��ب��ادل  ال��م��ل��ك  ج��ال��ة 

م����ع ���ش��م��و ول�����ي ال���ع���ه���د ال�������ش���ع���ودي

ول�ي العه�د رئي��س ال�وزراء يتلق�ى برقيت�ي �ش�كر 

جوابيتي��ن م��ن خ��ادم الحرمي��ن وول��ي عه��ده
األمير سلمان  الملكي  السمو  تلقى صاحب 
مجلس  رئــيــس  العهد  ولــي  خليفة  آل  حمد  بــن 
الحرمين  برقية شكر جوابية من خادم  الــوزراء، 
الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود 
عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك 
ردًا على برقية التهنئة التي بعث بها سموه لخادم 
الحرمين الشريفين بمناسبة نجاح الفحوصات 
الطبية التي أجريت لخادم الحرمين الشريفين.
وأعرب خادم الحرمين الشريفين في البرقية 
عـــن خـــالـــص شـــكـــره وتـــقـــديـــره لــصــاحــب الــســمــو 
على  الـــوزراء  مجلس  رئيس  العهد  ولــي  الملكي 

الصادقة،  ودعــواتــه  النبيلة  سموه  مشاعر  كريم 
متمنيًا لسموه موفور الصحة والسعادة ولمملكة 
التقدم  مــن  الــمــزيــد  تحقيق  وشعبها  الــبــحــريــن 
الجاللة  قــيــادة حضرة صاحب  ظــل  فــي  والنماء 

عاهل البالد المفدى.
كما تلقى صاحب السمو الملكي ولي العهد 
رئيس مجلس الوزراء برقية شكر جوابية مماثلة 
األمير محمد  الملكي  السمو  أخيه صاحب  من 
العهد  ولــي  سعود  آل  عبدالعزيز  بــن  سلمان  بــن 
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة 

العربية السعودية الشقيقة. 

ول��������ي ال����ع����ه����د رئ����ي���������س ال�����������وزراء 

ي��ه��ن��ئ ب����ذك����رى ا����ش���ت���ق���ال ال�����ش��ن��غ��ال
ــث صــــــاحــــــب الـــســـمـــو  ــ ــعـ ــ بـ
ــيــــر ســـلـــمـــان بــن  الــمــلــكــي األمــ
العهد  ولـــي  خليفة  آل  حــمــد 
برقية  ــوزراء  الــ رئــيــس مجلس 

تــهــنــئــة إلــــى فــخــامــة الــرئــيــس 
ــال رئــيــس جــمــهــوريــة  مــاكــي سـ
ــال، وذلــــــك بــمــنــاســبــة  ــغـ ــنـ ــسـ الـ
ــرى اســتــقــالل بــــالده، أعــرب  ذكـ

أطيب  عن  البرقية  في  سموه 
تــهــانــيــه وتــمــنــيــاتــه لــفــخــامــتــه 
موفور الصحة والسعادة بهذه 

المناسبة الوطنية.

ه الشيخ خالد بن عبداهلل آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء بالعالقات  نوَّ
المتحدة  والــواليــات  البحرين  مملكة  بين  القائمة  والتاريخية  االستراتيجية 
بين  التعاون  مستويات  تعزيز  في  أسهمت  العالقات  تلك  أن  مــؤكــدًا  األمريكية، 
البلدين الصديقين في مختلف المجاالت. جاء ذلك لدى استقباله صباح أمس 
)األحد 3 أبريل 2022( في مكتبه بقصر القضيبية السيد ستيفن بوندي سفير 
الواليات المتحدة األمريكية لدى مملكة البحرين، وذلك بمناسبة تعيينه سفيرًا 
اإلقامة في  له طيب  بالسفير، متمنيًا  ب  البحرين، حيث رحَّ لبالده لدى مملكة 
الدبلوماسي بما يسهم  أداء مهام عمله  والنجاح في  والتوفيق  البحرين،  مملكة 
في تطوير العالقات الثنائية. من جانبه، أعرب السفير بوندي عن شكره لنائب 
رئيس مجلس الوزراء على حفاوة االستقبال، مؤكدًا أهمية البناء على ما تحقق 
يعود  بما  والتجارية،  االقتصادية  القطاعات  في  سيما  وال  مشترك،  تعاون  من 
من  جملة  بحث  اللقاء  خــالل  وجــرى  وشعبيهما.  البلدين  على  والنماء  بالخير 
الموضوعات والقضايا ذات االهتمام المشترك، واستعراض آخر التطورات على 

الصعيدين اإلقليمي والدولي.

لدى ا�ستقباله ال�سفير الأمريكي..

خالد بن عبداهلل ينوه بالعاقات اال�شتراتيجية بين البلدين

} الشيخ خالد بن عبداهلل خالل استقبال السفير األمريكي.

} جانب من اللقاء.

استقبل الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، بمقر وزارة 
الخارجية أمس، السيد مياموتو ماسايوكي سفير اليابان لدى مملكة البحرين.

وجرى خالل اللقاء بحث عالقات الصداقة والتعاون المتميزة التي تجمع 
به من تطور ونمو متسارع في  واليابان الصديقة، وما تتسم  البحرين  مملكة 
شتى المجاالت، وتدارس سبل تعزيز أوجه التعاون والتنسيق الثنائي المشترك 
بما يلبي ويخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين ويعود عليهما بالخير 
والمنفعة، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات محل االهتمام المشترك.

حــضــر الــلــقــاء الــســفــيــر فــاطــمــة عـــبـــداهلل الــظــاعــن رئــيــس قــطــاع الــشــؤون 
األفروآسيوية بوزارة الخارجية. 

ال�ش���فير م���ع  الخارجي���ة يبح���ث  وزي���ر 

الثنائ���ي التع���اون  عاق���ات  اليابان���ي 

أكـــــدت الـــســـيـــدة فـــوزيـــة بنت 
ــداهلل زيـــنـــل رئـــيـــســـة مــجــلــس  ــبــ عــ
الملكية  التوجيهات  أن  الــنــواب 
ــرة  ــة مـــــــن لـــــــــدن حــــضــ ــ ــيـ ــ ــامـ ــ ــسـ ــ الـ
صــاحــب الــجــاللــة الــمــلــك حمد 
عـــاهـــل  خـــلـــيـــفـــة  آل  عـــيـــســـى  ــن  ــ بـ
البالد المفدى هي أساس العمل 
الـــوطـــنـــي، ومــنــهــجــيــتــه الــرفــيــعــة، 
وتطلعاته  العليا،  واستراتيجيته 
المنشودة، من خالل قدرة مملكة 
ــا الــوطــنــيــة،  ــهــ ــإرادتــ الـــبـــحـــريـــن بــ
على  الجميع،  وتــعــاون  وبتكاتف 
قوة  بكل  التحديات  كافة  تــجــاوز 

وعزم، ومضاعفة العمل واالنجاز.
وأضافت لدى تشرفها وعددا 
الدولة  في  المسؤولين  كبار  من 
بــلــقــاء جــاللــة الــمــلــك الــمــفــدى، 
بمناسبة  الماضي  السبت  مساء 
ــان الـــمـــبـــارك،  حـــلـــول شــهــر رمـــضـ
الملكي  السمو  صاحب  بحضور 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، 
أن ما تقوم به السلطة التشريعية 
بالتعاون مع الحكومة من جهود 
وطــنــيــة يــصــب فــي صــالــح خدمة 
الـــوطـــن والــمــواطــنــيــن وتــحــقــيــق 

تطلعات الجميع، ودعم منجزات 
الـــمـــســـيـــرة الــتــنــمــويــة الــشــامــلــة، 
وتـــعـــزيـــز الـــنـــهـــج الـــديـــمـــقـــراطـــي، 
ــبــــادئ وقـــيـــم حـــقـــوق اإلنـــســـان  ومــ
والتسامح والتعايش السلمي في 

دولة القانون والمؤسسات.
ــن بـــالـــغ الــفــخــر  وأعــــربــــت عــ
واالعتزاز بما تحقق من إنجازات 
النوعية،  الفرص  وخلق  وطنية، 
ومــعــالــجــة الــتــحــديــات عــبــر رؤيــة 
ــهــــدف إلـــى  ــة تـــوافـــقـــيـــة، تــ ــيـ ــنـ وطـ
البالد،  ومستقبل  حاضر  صالح 
من خالل الممارسات الدستورية 

والقانونية والحضارية.
رئــيــســة مجلس  رفـــعـــت  ــد  وقــ
ــل  ــاهـ ــعـ ــة الـ ــ ــــاللـ الــــــنــــــواب إلـــــــى جـ
وأطيب  التهاني  أصــدق  المفدى 
رمضان  شهر  بحلول  التبريكات 
المبارك، سائلة المولى جل وعال 
الكريمة  المناسبة  هذه  يعيد  أن 
وأمــثــالــهــا عــلــى جــاللــتــه بــمــوفــور 
ــادة،  ــ ــعـ ــ ــسـ ــ الــــصــــحــــة والــــخــــيــــر والـ
وعـــلـــى مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن وهـــي 
ــان  ــ تــنــعــم بــالــخــيــر واألمـــــن واألمـ
قــيــادة جاللته  تــحــت  واالزدهـــــــار، 

الحكيمة.

رئي�سة مجل�س النواب:

التوجيهات الملكية ال�شامية اأ�شا�س العمل واالإنجاز للحا�شر والم�شتقبل

} رئيسة مجلس النواب.

يوسف  السيد  الجعفرية  األوقــاف  رئيس  أشــاد 
السامية  الملكية  بالتوجيهات  الصالح  صالح  بــن 
والرؤى المستنيرة الصادرة من لدن حضرة صاحب 
عاهل  خليفة  آل  عيسى  بــن  حمد  الملك  الجاللة 
والسمات  الكريمة  الــعــادات  وتأكيد  المفدى  البالد 
الــحــمــيــدة الــتــي تــمــتــاز بــهــا مــمــلــكــة الــبــحــريــن منذ 

القدم.
وفــي هــذا الــصــدد، أعـــرب الــصــالــح عــن خالص 
المفدى  الملك  لجاللة  واالعتزاز  والتقدير  الشكر 
الطيبة  بالجهود  الكريمة  جاللته  إشــادة  بمناسبة 

والجعفرية  السنية  األوقـــاف  مجلسا  يبذلها  التي 
األئمة  وإعــداد  وتهيئة  العبادة،  دور  رعاية شؤون  في 
والخطباء لنشر ثقافة التسامح والتعايش واإلخاء 
وتــوجــيــه الــخــطــاب الــديــنــي لــتــعــزيــز قــيــم الـــوحـــدة 

واالنتماء الوطني.
الكبير  اعتزازه  الجعفرية  األوقــاف  رئيس  وأكد 
بــمــا صــــدر عـــن صــاحــب الــجــاللــة الــمــلــك مـــن رؤى 
لــرؤســاء  جاللته  استقبال  خــالل  ومستنيرة  ثاقبة 
المملكة  في  المسؤولين  وكبار  والهيئات  السلطات 
شهر  حلول  بمناسبة  جاللته  لتهنئة  وفــدوا  الذين 

نفسه حرص  الــوقــت  فــي  الــمــبــارك، مثمًنا  رمــضــان 
والمواطنين  بالمسؤولين  االلــتــقــاء  عــلــى  جــاللــتــه 
تتعزز  الــذي  والتراحم  والتواصل  الرحمة  شهر  في 
الجميع.  بين  والتكافل  والتكاتف  األخــوة  قيم  فيه 
وشدد الصالح على أّن مملكة البحرين ستظل على 
بــإذن اهلل تعالى واحــة أمن واستقرار، ووطن  الــدوام 
التعايش واألمــان، لجميع أبناء شعبها ومن يعيش 
والتسامح  الوسطية  موطن  وستبقى  أرضــهــا،  فــوق 
واالعتدال المنفتح على العالم، والفخور دوًما بإرثه 

الحضاري العريق والممتد عبر التاريخ. 

»الجعفري���ة« تثم���ن االإ�ش���ادة الملكي���ة بجه���ود مجل�ش���ي االأوقاف

} يوسف بن صالح.

} خالل التكريم.

استقبل الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبداهلل آل 
الفريق  ورئيس  للصحة  األعلى  المجلس  رئيس  خليفة 
الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا في مكتبه بمقر 
إدارة مجموعة  مــجــلــس  رئــيــس  الـــحـــواج  جــــواد  الــمــجــلــس 
اإلدارة  مجلس  رئيس  نائب  الحواج  وعبدالوهاب  الحواج 
شــكــرًا  تــذكــاريــة  هــديــة  وتسليمه  بتكريمه  قــامــا  والــلــذيــن 
الماضيين  العامين  خــالل  الكبير  جــهــوده  على  وتــقــديــرًا 
للنهوض بالمنظومة الصحية لمملكة البحرين واالرتقاء 
بها إلى أفضل المعدالت العالمية. وكانت مجموعة الحواج 
الماضي حــفــاًل لتكريم، األســتــاذة  يــوم األحـــد  أقــامــت  قــد 

جميل  والــوزيــر  الصحة  وزيــرة  الصالح  سعيد  بنت  فائقة 
بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية االجتماعية 
وهم  كورونا  لفيروس  للتصدي  الوطني  الفريق  وأعضاء 
المانع والدكتورة جميلة السلمان والمقدم  الدكتور وليد 
للوطن من  ما قدموه  كل  القحطاني نظير  طبيب مناف 
من  والمقيمين  الــمــواطــنــيــن  لحماية  ووقـــت  وجــهــد  عــلــم 
هذا الوباء.  وقامت أسرة الحواج بتكريم أمهاتهم تقديرًا 
لجهودهم في تنشئة أسر بحرينية عظيمة نتج عنها هذه 
الشخصيات التي قدمت تضحيات كبيرة من أجل الوطن 

والمواطنين.

الحواج يكرم رئي�س المجل�س االأعلى لل�شحة

أكد رئيس مجلس الشورى 
عــلــي بـــن صــالــح الــصــالــح، أن 
الـــــــرؤى الــمــلــكــيــة الـــســـديـــدة، 
والـــتـــطـــلـــعـــات والـــطـــمـــوحـــات 
حضرة  يحملها  التي  الكبيرة 
صاحب الجاللة الملك حمد 
عاهل  خليفة،  آل  عيسى  بــن 
النواة  تعتبر  المفدى،  البالد 
الوطنية، والركيزة  للمنجزات 
النهضة  لــمــســارات  األســاســيــة 
ــلــــة الـــتـــي  ــامــ والـــتـــنـــمـــيـــة الــــشــ
تشهدها مملكة البحرين منذ 
انطالق العهد الزاهر لجاللة 
الــمــلــك الــمــفــدى، مــعــرًبــا عن 
االعـــــتـــــزاز الــكــبــيــر بــالــمــكــانــة 
ــة الــتــي  ــوقــ ــرمــ ــمــ ــة والــ ــيـ ــالـ ــعـ الـ
بفضل  المملكة  إليها  وصلت 

حكمة وقيادة جاللته.
ــيــــس  ولـــــــــــدى تـــــــشـــــــّرف رئــ
بلقاء جاللة  الشورى  مجلس 
الـــمـــلـــك الـــمـــفـــدى، بــمــنــاســبــة 
المبارك،  رمــضــان  شهر  قـــدوم 
ــب الـــســـمـــو  ــ ــاحــ ــ ــور صــ ــ ــــضـ ــحـ ــ بـ
ــيــــر ســـلـــمـــان بــن  الــمــلــكــي األمــ
العهد  ولـــي  خليفة  آل  حــمــد 
رئــيــس مــجــلــس الـــــــوزراء، رفــع 
أجمل  الشورى  رئيس مجلس 
الــتــهــانــي وأطـــيـــب الــتــبــريــكــات 
إلـــى جــاللــة الــمــلــك الــمــفــدى، 
أن  وجـــل  عـــّز  اهلل  إلـــى  مبتهاًل 
الفضيل  الــشــهــر  هـــذا  يــجــعــل 
ــرات والــــبــــركــــات  ــ ــيـ ــ ــخـ ــ شــــهــــر الـ
ــي  ــو ولــ ــ ــمـ ــ ــه وسـ ــتــ ــاللــ ــى جــ ــلــ عــ
الـــوزراء  مجلس  رئيس  العهد 
واألمتين  الكرام  والمواطنين 

العربية واإلسالمية.
ونــــــــــــــّوه رئــــــيــــــس مـــجـــلـــس 
الــــشــــورى بـــمـــا يـــولـــيـــه جــاللــة 

اهتمام  مــن  الــمــفــدى،  الملك 
وحرص مشهود على استقبال 
التشريعية  الــســلــطــة  أعــضــاء 
فـــــي مـــخـــتـــلـــف الـــمـــنـــاســـبـــات، 
وخــصــوًصــا فــي شــهــر رمــضــان 
هـــذه  أن  مـــــؤكـــــًدا  ــارك،  ــ ــبـ ــ ــمـ ــ الـ
ــاءات الـــمـــثـــمـــرة تــمــّثــل  ــ ــقـ ــ ــلـ ــ الـ
والــحــضــاريــة،  األصــيــلــة  القيم 
والخصال الحميدة، والسمات 
ــي تــتــجــســد فــي  ــتـ الـــرفـــيـــعـــة الـ
جـــــاللـــــة الــــمــــلــــك الــــمــــفــــدى، 
ــود فــي  ــقــ ــا مـــنـــذ عــ ــهــ ويــــرّســــخــ
معاني  بأسمى  تتسم  لــقــاءات 
والــمــودة مع  واأللــفــة  المحبة 

جميع المواطنين.
»إن شهر  الــصــالــح:  وقــــال 
رمـــضـــان الـــمـــبـــارك يـــهـــّل على 
تحقق  وهــي  البحرين  مملكة 
كــورونــا،  جائحة  مــن  التعافي 
إلـــى طبيعتها  الــحــيــاة  وعــــودة 
بفضل توجيهات جاللة الملك 
والمساندة  والــدعــم  المفدى، 
مــن جــاللــتــه لــكــل اإلجـــــراءات 
االحــــــــتــــــــرازيــــــــة والـــــوقـــــائـــــيـــــة 

معرًبا  لــلــجــائــحــة«،  للتصدي 
للجهود  العالي  التقدير  عــن 
ــعـــمـــل الــــــدؤوب  الــمــضــنــيــة والـ
الذي يقوم به صاحب السمو 
ــيــــر ســـلـــمـــان بــن  الــمــلــكــي األمــ
العهد  ولــي  خليفة،  آل  حمد 
ــلــــس الـــــــــــــــوزراء،  ــجــ رئــــــيــــــس مــ
لعطاءات  المباشرة  ومتابعته 
ــق الـــبـــحـــريـــن فــــي جــمــيــع  ــريـ فـ
للجائحة،  الــتــصــدي  مــراحــل 
ــلــــون فــي  ــامــ ــعــ ومــــــا يـــبـــذلـــه الــ
األمامية من جهود  الصفوف 
وتــــضــــحــــيــــات كــــبــــيــــرة تــســهــم 
فـــي تــعــزيــز الــتــعــافــي وتـــجـــاوز 
ــواًء  ــ ــرات الـــجـــائـــحـــة، ســ ــيــ ــأثــ تــ
الـــــجـــــانـــــب الــــصــــحــــي أو  فــــــي 
االقــتــصــادي، بــمــا يــؤكــد ريـــادة 
المملكة وتمّيزها في مواجهة 
الــجــائــحــة وتـــداعـــيـــاتـــهـــا وفــق 

خطط حكيمة ومتميزة.
ــــس مـــجـــلـــس  ــيــ ــ وبـــــــّيـــــــن رئــ
الشورى أن السلطة التشريعية 
تــســتــرشــد بــتــوجــيــهــات جــاللــة 
الـــمـــلـــك الــــمــــفــــدى، والــــــــرؤى 
االســتــشــرافــيــة لــجــاللــتــه من 
ــار  أجـــل اســتــدامــة نــمــاء وازدهــ
ترسيخ  على  وتعمل  المملكة، 
الحكومة  مع  التعاون  وتقوية 
بـــــرئـــــاســـــة صــــــاحــــــب الـــســـمـــو 
ــي الـــعـــهـــد رئــيــس  ــ الــمــلــكــي ولـ
مـــجـــلـــس الـــــــــــــــوزراء، مـــشـــيـــًدا 
والتكامل  المشترك  بالعمل 
التشريعية  الــســلــطــتــيــن  بــيــن 
في  يسهم  الــذي  والتنفيذية، 
ــرؤى  ــ إيــــجــــاد تـــوافـــقـــات فــــي الـ
حـــــول مــجــمــل الـــمـــوضـــوعـــات 
ــقــــق مـــــــزيـــــــًدا مــن  الـــــتـــــي تــــحــ

المكتسبات الوطنية. 

ج��ال��ة  وت��ط��ل��ع��ات  روؤى  ال�������ش���ورى:  رئ��ي�����س 

ال���م���ل���ك ن�������واة ل���ل���م���ن���ج���زات ال���وط���ن���ي���ة

} رئيس مجلس الشورى.

ال تزال أوضاع حقوق اإلنسان تشكل هاجًسا حقيقًيا للنظام 
القطري مع اقتراب انطالق مباريات كأس العالم 2022، فالتقارير 
الحقوقية واإلعالمية التي توثق الحال المتردي لحقوق اإلنسان 
العمال  لــه  يتعرض  ومــا  الــصــدور،  فــي  مــازالــت مستمرة  فــي قطر 
الــعــالــم، غير أن  يـــزال حــديــث  انــتــهــاكــات جسيمة ال  األجــانــب مــن 
شعبه  لتقاليد  القطري  النظام  احــتــرام  عــدم  هــو  المحزن  األمــر 
وعـــدم مــراعــاتــه لــمــبــادئ وأخــالقــيــات اإلســـالم الــتــي تــجــرم الــشــذوذ 
الفطرة  عن  انحرافا  باعتبارها  الجنسية«،  »المثلية  يسمى  ما  أو 

اإلنسانية السوية. 
أعلن  العالم،  كأس  استضافة  ذريعة  تحت  القطري،  فالنظام 
لهم  المجال  وفــتــح  »الــشــواذ«  المثليين  استضافة  على  موافقته 
صارخ  تحد  في  كـــأزواج،  الفنادق  في  واإلقــامــة  المباريات  لحضور 
للقيم الدينية والمجتمعية، واألنكى منذ ذلك هو خروج مسؤولين 
رئـــيـــس لجنة  ــــالن ذلــــك مـــن دون خـــجـــل، وآخـــرهـــم  قــطــريــيــن إلعـ
عمليات أمن وسالمة بطولة كأس العالم اللواء عبدالعزيز عبداهلل 
األنصاري، الذي قال خالل مقابلة مع وكالة »أسوشييتد برس« إن 
»األزواج المثليين سيتم الترحيب بهم وقبولهم في قطر لحضور 
مباريات كأس العالم، ولكن قد يتم سحب أعالم قوس قزح منهم، 
المعارضين  قــبــل  مــن  واألذى  للهجوم  الــتــعــرض  مــن  لحمايتهم 

للمثليين«.
في  الخاطر  ناصر  للبطولة  التنفيذي  الرئيس  تأكيد  وأيضا 
تصريح لشبكة »سي إن إن« األمريكية حين قال: »أود أن أؤكد ألي 
مشجع، من أي جنس، وميول )جنسية(، وديــن، وعرق أن يطمئن 
إلى أن قطر هي واحدة من أكثر البلدان أماًنا في العالم، وسيكونون 

جميًعا موضع ترحيب هنا، وأنه ال خوف على المثليين«.
هـــذه الــتــصــريــحــات الــرســمــيــة الــتــي تــســمــح وتـــبـــرر اســتــضــافــة 
من  الواسع  واالستنكار  الرفض  من  حالة  قابلتها  جنسيا  الشواذ 
أبــنــاء الــشــعــب الــقــطــري، الــذيــن ســاءهــم بــشــدة أن يــتــم ربـــط اســم 

واالنــحــالل  الفساد  مــن  الــنــوع  بهذا  مسلمة  عربية  خليجية  دولــة 
أخــرى  أشــيــاء  أي  أو  العالم  كــأس  استضافة  أن  وأكـــدوا  األخــالقــي، 
الذي يحرم  اإلسالمي  الدين  تعاليم  لتجاوز  إطالقا  مبررا  ليست 
الشذوذ الجنسي ويعاقب فاعليه والمجاهرين به، وهو األمر الذي 
بــيــن الــشــعــب القطري  الــمــخــاوف مــن وقـــوع صـــدام محتمل  يــعــزز 

ونظامه.
ومن بين هذه المواقف ما عبر عنه اإلعالمي القطري جابر 
الــحــرمــي فــي مــعــرض تعليقه فــي تــغــريــده لــه عــلــى فــتــوى الشيخ 
الشيخ مفتي  )بأن  الشقيقة  الخليلي مفتي سلطنة عمان  أحمد 
الشقيقة سلطنة عمان الشيخ أحمد الخليلي يحث كل ذي ضمير 
حي ومحب للخير برفض وإنكار فاحشة ما تسمى »المثلية« وأال 
اهلل  لسخط  موجب  أمــر  عنها  السكوت  أن  ويؤكد  بــاألمــر،  يتهاون 

تعالى(. 
ويأتي هذا التعليق المغاير لتوجهات السلطات القطرية على 
الرغم من إلزامها للشخصيات اإلعالمية والمؤثرة في المجتمع 
القطري لتبني وتأييد وجهة نظرها فيما يتعلق بالتنازالت التي 

قدمتها الحكومة القطرية في سبيل استضافة مونديال 2022. 
القطري  الشعب  أبناء  المشاعر مقتصرة على  تكن هذه  ولم 
فــقــط، بـــل انــتــشــر الــغــضــب لـــدى الــشــعــوب الــعــربــيــة واإلســالمــيــة، 
مــســتــنــكــريــن تــقــديــم الــســلــطــات الــقــطــريــة لــمــثــل هــــذا الــتــنــازالت 
مبادئ  حــســاب  على  لــو  بــطــولــة، حتى  تنظيم  أجــل  مــن  الخطيرة 
الشريعة اإلسالمية والقيم األخالقية، والثوابت والعادات والتقاليد 
الخليجية والعربية واإلسالمية، فدول مجلس التعاون الخليجي 
عــلــى ســبــيــل الــمــثــال تــشــدد دائــمــا عــلــى ضــــرورة مــواجــهــة حمالت 
المنظمات  بــعــض  قــبــل  مــن  وتلميعه  الجنسي  لــلــشــذوذ  الــتــرويــج 
الدولية، وكل القوانين في دول المجلس تجّرم وتعاقب ما يسمى 
باعتبارها  ممارستها؛  على  يحض  ومــن  و»المثلية«،  »المثليين« 

فجورًا.

الشيخ  آل  عبدالعزيز  الشيخ  فضيلة  يــرى  الــصــدد  هــذا  وفــي 
مفتي عام المملكة العربية السعودية أن »جريمة الشذوذ الجنسي 
من أبشع الجرائم وأقبحها عند اهلل. وقد ابتلي العالم كله بدعاوى 
يراد منه تجريد اإلنسان  وانحراف مقيت  باطلة وشعارات فاسدة 
من أرقى خصائصه«، محذرا من مغبة االنسياق وراء هذه الجرائم 

الممقوتة التي حّذر القرآن والسّنة من عقوبة الوقوع فيها.
أيضا  ويــؤكــده  الشريف،  األزهــر  كذلك  يتبناه  الموقف  وذلــك 
الذي  البحرين،  مملكة  في  اإلسالمية  للشؤون  األعلى  المجلس 
الشذوذ  حرمة  بالضرورة  الدين  من  والثابت  المقرر  »مــن  أن  أكــد 
الجنسي حرمًة قطعيًة في الشريعة اإلسالمية الغراء وفي جميع 
ــــالم مـــن الــكــبــائــر  الــشــرائــع واألديــــــان الــســمــاويــة، بـــل إنـــه فـــي اإلسـ
والموبقات، وهو أمٌر شنيٌع ترفضه الفطرة البشرية السوية، وتأباه 
القيم الدينية الراسخة عبر تاريخ األديان كافة، ويؤدي إلى فساٍد 
الخلقية  القيم  منظومة  ويــهــدم  الــبــشــري،  االجــتــمــاع  ــر  يــدمِّ كبيٍر 
واالجتماعية لمؤسسة األسرة ويمسخ هوية أفرادها، ويعبث بأمن 
الــُمــجــتــمــعــات واســتــقــرارهــا، ويــحــطُّ مــن كــرامــة اإلنـــســـان إلـــى قــاع 
الرذيلة، وينتهك حقوقه، وُيْؤِذُن بسوء العاقبة في الدنيا واآلخرة«.

مــن جــانــب آخـــر فـــإن هـــذا الــمــوقــف الــقــطــري الــمــتــخــاذل كــان 
العربية  المنظمة  منها  الجهات  مــن  العديد  مــن  انتقاد  مــوضــع 
لحقوق اإلنسان في بريطانيا وأوروبا، التي أعربت عن استنكارها 
برئاسة  بقطر،  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  اللجنة  وقبول  لموافقة 
منظمة  شــرط  على  القطرية،  والحكومة  المري  صميخ  بن  علي 
الفيفا، بأن تعلن بشكل رسمي واضح أنها تقبل )المثليين( جنسيًا، 
مؤكدة أن قطر تعهدت بأال تمارس أي تمييز ضد )المثليين( وهذه 
الموافقة ستلزم قطر رسميًا وعلنيًا بالسماح للمثليين ليس فقط 
السلطات  دائــم، مطالبة  قانوني  كتشريع  وإنما  العالم  كأس  أثناء 
القطرية باحترام الدين اإلسالمي والدستور والقيم والعادات في 

المجتمع القطري ورفضه التام للمثلية الجنسية.

ال��م��ث��ل��ي��ة ب���م���ون���دي���ال ق��ط��ر ت��ث��ي��ر غ�����ش��ب ال�����ش��ع��ب ال��ق��ط��ري 
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مع رف�ض ال�شورى و�شع حد اأدنى لراأ�شمال �شركات الأجانب..

فخرو: ل يجب ترك الأمور »عائمة«.. وزير ال�شناعة: النا�س اأحرار في تمويل �شركاتهم

الم�شقطي يدعو اإلى تفعيل قرار ولي العهد رئي�س الوزراء ب�شاأن الأن�شطة التجارية
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رفض مجلس الشورى في جلسته أمس تعديل المادة )345( 
من قانون الشركات التجارية الذي يقضي بوضع حد أدنى 
بمقدار  البحرينيين  لغير  المملوكة  الشركة  مال  لرأس 

350 ألف دينار بحريني. 
الــشــؤون  لجنة  رئــيــس  المسقطي  خــالــد  وقـــال 
إن هــذا  الــشــورى  واالقــتــصــاديــة بمجلس  الــمــالــيــة 
التي  السلبية  اآلثــار  معالجة  استهدف  المشروع 
تقدم  عندما  البحريني  المستثمر  لها  يتعرض 
راجعنا  عندما  ولكن  األجنبي،  للمستثمر  تسهيالت 
بطريقة صحيحة  يأت  لم  أنه  وجدنا  المشروع  هذا 
تنتج عن تحديد  أن  آثــار سلبية يمكن  أي  لمعالجة 
حــد أدنـــى لـــرأس الــمــال، كما وجــدنــا أنــه يتعارض مع 
أن هناك  االقتصادية 2030، كما  البحرين  رؤية 
تناقضا مع بعض المواد المذكورة في نفس 
ــة  ــاف الــمــســقــطــي أن رؤيـ ــ ــانـــون. وأضــ ــقـ الـ
البحرين االقتصادية جاءت الستقطاب 
ــذي يــســهــم في  االســتــثــمــار األجــنــبــي الــ
في  المطلوبة  التنمية  مشروعات  دفع 
المالية  اللجنة  أن  مــؤكــدا  المملكة، 
رفــضــت الــمــشــروع ألنـــه قــبــل 8 أشــهــر 
صدر قرار من صاحب السمو 
ــكــــي ولــــــــي الـــعـــهـــد  ــلــ ــمــ الــ
رئــيــس مــجــلــس الـــــوزراء 
حدد 655 نشاطا تجاريا 
الــــمــــال،  رأس  نـــســـب  وبــــهــــا 
حيث حدد القرار 18 نشاطا ال 
البحريني  إال  يمارسها  أن  يمكن 
يمكن  نشاطا   20 وهناك  فقط، 
يــزاولــهــا الــشــريــك األجــنــبــي  أن 
ــة لــلــمــســتــثــمــر  ــيـ ــبـ ــلـ بــنــســبــة األغـ
الــبــحــريــنــي، وأشـــــار إلــــى أن قــــرارات 
الــوزراء تعطي  رئيس  العهد  ولي  سمو 
نوعا من األريحية والحماية للمستثمر 

البحريني في المملكة، داعيا وزارة الصناعة والتجارة والسياحة إلى 
البحرين  رؤية  التجارية وفقا لما يناسب  تطوير ومتابعة األنشطة 
2030 أو لحماية المستثمر البحريني. وأوضح خالد المسقطي أن 
التعديل يخلق تقييدا تشريعيا على الوزير التخاذ قرارات بتحديد 
بتفعيل  ــوزارة  الــ مطالبا  الــقــطــاعــات،  لبعض  المناسب  الــمــال  رأس 
القرارات التي تحدد االشتراطات الواجبة على المستثمر األجنبي، 
وهناك إشكالية مع الشركات األجنبية ذات رأس المال المنخفض، 
الــوزراء حدد اشتراطات تملك  العهد رئيس  قــرار ولي  أن  إلى  الفتا 
عالمية  تكون شركة  أن  وهي   ،%100 بنسبة  تجاري  لنشاط  األجانب 
رأس  يقل  وأال  األقــل،  عالمية على  أســواق   3 في  تكون موجودة  وأن 
العمالت  مــن  يعادلها  مــا  أو  ديــنــار  مليون   20 عــن  األم  الشركة  مــال 
األجنبية، وأال يقل استثمار هذه الشركة األجنبية في البحرين عن 
2 مليون دينار على األقل في السنة األولى، ووفرنا 377 نشاطا يمكن 
لألجانب التملك فيها وأغلبها في مجال الصناعة، وهذا ما تحتاج 

إليه البحرين، ويصب في تحقيق الرؤية االقتصادية. 
إنه ال  المجلس  لرئيس  األول  النائب  قال جمال فخرو  بــدوره 
فــقــط، ويجب  أمــوالــهــا  الــعــالــم تعتمد على رؤوس  فــي  دولـــة  يــوجــد 
أن  كبير وشركات صغيرة، ويجب  رأسمال  ذات  بين شركات  التفرقة 
توفر  ســوف  التي  الكبيرة  ــوال  األمـ رؤوس  ذات  الشركات  نستقطب 
فرص عمل داخل البحرين، وتضيف إلى الناتج القومي اإلجمالي، 

ولكن مع األسف الشديد تم فتح السوق لكل أحجام الشركات.
الــشــركــات األجنبية  كــرمــاء مــع  أنــنــا أصبحنا  وأضـــاف فــخــرو 
وسمحنا بــرؤوس أمــوال محدودة جدا قد تصل إلى عدة مئات أو 
الوطني كثيرا، ألننا  الدنانير، وهذا ال يفيد االقتصاد  آالف من 

شــركــات  ال  الـــداخـــل،  فــي  تستثمر  شــركــات  نستقطب  أن  يــجــب 
تعتمد على األموال المحلية عن طريق االقتراض.

وأشار إلى أنه ليس مع وضع حدود دنيا لرؤوس األموال في 
القانون نفسه، ولكن نترك األمر لمجلس الوزراء والوزير المعني 

الــوقــت نفسه  لــتــحــديــد ذلـــك حــتــى ال نقيد االســتــثــمــارات، وفـــي 
البحريني  التاجر  يضايق  ال  حتى  »عــائــمــة«  نتركها  أن  يجب  ال 

الصغير، مطالبا بوضع جداول برؤوس األموال المطلوبة 
حتى ال يتم منافسة التاجر البحريني الصغير.

 مـــن جــانــبــه أكــــد زايــــد بـــن راشــــد الـــزيـــانـــي وزيـــر 
الــبــحــريــن تتبع  الــصــنــاعــة والــتــجــارة والــســيــاحــة أن 
مبدأ رأس المال الحر واالقتصاد المفتوح، ونسعى 
لتطوير استقطاب رأس المال بشتى أنواعه، وهناك 
أنــشــطــة مــحــصــورة عــلــى الــبــحــريــنــيــيــن، وأنــشــطــة 
مـــحـــصـــورة عــلــى األجــــانــــب، وأنـــشـــطـــة بــالــشــراكــة 
البحرين ملتزمة باتفاقية  أن  إلى  بينهما، الفتا 
اتفاقيات  إلى مزيد من  الحرة ومتجهة  التجارة 
التجارة الحرة. وأشار إلى أننا نهدف إلى تسهيل 
في  نضع  وال  البحرين،  في  االستثمار  عملية 
كان  وإن  االستثمار،  يعيق  القانون شيئا صلبا 

وإن  اللوائح،  في  يعالج  أن  فيمكن  بد  ال 
ــان مـــن األفـــضـــل أال يـــذكـــر أســـاســـا،  كــ
ــتـــصـــاص ال نـــرى  ونـــحـــن كــجــهــة اخـ
أهمية لتحديد رؤوس أموال معينة 

لألنشطة.
أحرار في تمويل  »الناس  وقال: 

شركاتهم، وهم أدرى بمصلحتهم، وقد 
باقتراض،  الشركة كلها ممولة  تكون 

ــوع مــــن االســـتـــثـــمـــار وضـــخ  ــ وهــــــذا نـ
لألموال في االقتصاد«.

تغطية: أحمد عبدالحميد
تصوير: عبداألمير السالطنة

أكـــد عــلــي بــن صــالــح الــصــالــح رئــيــس مجلس الــشــورى 
أنهم يحاولون تحسين وتطوير العمل التشريعي أو العمل 
اإلداري والمالي داخل مجلس الشورى، معتبرا أن المجلس 
البرلمانية،  الــدبــلــومــاســيــة  فــي مــجــاالت  كــبــيــرة  قــفــزات  حــقــق 

التدريب، وتقنية المعلومات.
وفي تعلقيه على تقريري لجنة الشؤون المالية واالقتصادية حول 
البيانات المالية المدققة لمجلس الشورى لعامي 2020 و2021 والتي تم 
الصالح: ليس  واإلداريــة، قال  المالية  الرقابة  ديــوان  تدقيقهما من قبل 
وهــذا ما  وأدائــه،  المجلس  الرقابة على  ديــوان  أية مالحظات من  هناك 
اعتدناه، والتقريران هما شهادة للجميع وشهادة لمجلسكم بأننا أوفينا 
المجلس، وهو  بــإرادة ملكية في هذا  التعيين  أديناه عند  الذي  بالقسم 

إبـــرارا بهذا  العمل هــو  أن يكون هــذا  وأرجـــو  الــعــام،  الــمــال  الحفاظ على 
القسم، ونحن فريق عمل واحد، وال بد من شكر األمين العام وكل موظف 

باألمانة العامة على الجهد الكبير.
الرئيس  بــدايــة مــن  الــتــقــاريــر نتيجة جــهــد جــمــاعــي  ــاف: هـــذه  ــ وأضـ
المجال  هذا  في  راية مجلسكم  والحمد هلل  العامة،  واألمانة  واألعضاء 

راية بيضاء ومرفوعة عاليا.
الشورى  بمجلس  واالقتصادية  المالية  الــشــؤون  لجنة  تقرير  وكــان 
المالية  الرقابة  بأعمال  قام  واإلداريـــة  المالية  الرقابة  ديــوان  أن  أكد  قد 
واإلدارية على أعمال المجلس، وأصدر تقريره من دون أي تحفظات، ما 
يعني أن البيانات المالية الواردة في الحساب الختامي للمجلس تظهر 

بصورة عادلة سواء إيرادات المجلس أو مصروفاته.
المعايير  بأفضل  للمجلس  العامة  األمــانــة  ــأداء  بـ اللجنة  وأشـــادت 
البيانات  واإلداريــة حول  المالية  الرقابة  ديــوان  تقرير  المحاسبية وخلّو 
أدائها على  إلى مواصلة تطوير  إياها  داعية  أية مالحظات،  المالية من 

مختلف األصعدة.

وكشفت اللجنة أن مصروفات تدريب الموظفين داخل وخارج مملكة 
البحرين حوالي 59 ألف دينار أي بزيادة حوالي 96%، وشكلت مصاريف 
التدريب بالنسبة إلى القوى العاملة ما نسبته 1.4% في عام 2021 مقارنة 

بـ2020، مطالبة بتكثيف هذه الجهود بما ينعكس على أداء المجلس.
ودعت اللجنة إلى تخصيص بند في ميزانية المجلس خالل الفصل 
التشريعي السادس يخصص لالحتياجات التدريبية والمهاراتية ألعضاء 
المجلس بالنسبة إلى النواحي الخطابية واإلعالمية والتحليل المالي 

واإللمام القانوني وغير ذلك مما يتعلق بعمل السلطة التشريعية.
واالقتصادية  المالية  الــشــؤون  لجنة  رئيس  المسقطي  خالد  وقــال 
للسنتين  للمجلس  الــخــتــامــي  الــحــســاب  درســـت  اللجنة  إن  بالمجلس 
الماليتين الماضيتين دراسة وافية، ونحن نتوجه بالشكر لألمانة العامة 
 2020 أن  موضحا  األنظمة،  مخالفة  وعــدم  المالية  التقارير  دقــة  على 
و2021 كانتا سنتين استثنائيتين فيما يتعلق بقضية التدريب، وتم إقامة 
الدورات التدريبية عن بعد، وهو أمر يمكن أن يطبق في السنوات القادمة 

من خالل االستفادة من وسائل التقنية الحديثة.

رئي�س ال�شورى: اأوفينا بالق�شم
اإ�شادة �شورية باأداء الأمانة العامة والمحافظة على المال العام

96% زيادة في المبالغ المخ�ش�شة لتدريب الموظفين خالل العام الما�شي

لــلــدراســات  بــإنــشــاء المجلس األعــلــى  الــشــورى مــشــروع قــانــون  رفــض مجلس 
الطبية )المعد في ضوء االقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى(، وذلك لكون 
كل الغايات المنشودة من مشروع القانون متحققة من خالل صدور المرسوم رقم 
والتخصصات  للدراسات  البحريني  المجلس  وتشكيل  بإنشاء   2022 لسنة   )13(
الصحية الصادر بتاريخ 17 مارس 2022، حيث قرر المجلس الموافقة على توصية 
اللجنة. وقالت د. جهاد الفاضل رئيسة لجنة الخدمات بالمجلس: قبل أسبوعين 
أصــــدر جــاللــة الــمــلــك الــمــفــدى مــرســومــا بــإنــشــاء وتــشــكــيــل الــمــجــلــس البحريني 
بقانون  المشروع  لمحتوى  شامل  مرسوم  وهو  الصحية  والتخصصات  للدارسات 
المرسوم،  أيدت  المعنية  الجهات  وكل  أكثر شمولية  المطروح، وغطى موضوعات 
الفتة إلى أن مجلس الشورى سجل مواقف إيجابية في دعم الملف الصحي من 

خالل العديد من التشريعات الخاصة المرتبطة بتطوير وتأهيل الكوادر الوطنية 
أي  بتأكيد جاللته على  المفدى  الملك  رؤيــة جاللة  الرؤية نستلهمها من  وهــذه 
لدينا جهة  أصــبــح  الــمــرســوم  مــع صـــدور  أنــه  وأضــافــت  بالصحة.  يرتبط  مــوضــوع 

محلية معنية باإلشراف على التدريب، كما أنه عالج التضارب في الصالحيات.
الصحية  المنظومة  يدعم  ســوف  المرسوم  أن  إلــى  الــدالل  ابتسام  د.  ولفتت 
وهو تتويج لما وصلت إليه المنظومة الصحية في البحرين، منوهة بدور البورد 
الخريجين من  أن عدد  إلى  البحرين، الفتة  التي جاءت من  الفكرة  العربي تلك 
البورد العربي من البحرين بلغوا 997 طبيبا متخصصا معظمهم في طب العائلة، 

من بين أكثر من 23477 طبيبا تخرجوا من البورد العربي منذ 43 عاما.
المحلي  البورد  التي تعتمد  السادسة عربيا  الدولة  البحرين  أن  إلى  وأشــارت 

الــطــالب مــن هذه  والــســعــوديــة، وجميع  والــعــراق وعــمــان ومصر  إلــى جانب األردن 
العربي  البورد  جانب  إلــى  المحلي  بالبورد  الخاصة  االمتحانات  يقدمون  الــدول 
الذي يعتبر مصدرا للخبرة. وقال د. أحمد العريض إن المرسوم بإنشاء المجلس 
الذي صدر قبل أسبوعين يستوجب  والتخصصات الصحية  للدراسات  البحريني 
الشكر لجاللة الملك المفدى ولوزارة الصحة وللمجلس األعلى للصحة لتبنيهم 
وتدريب  تخصصاتها،  جميع  فــي  الطبية  الخدمات  لتطوير  مهم  قــانــون  فهو  لــه 
ألن  القانون  هــذا  من  ستستفيد  الدولة  أن  إلــى  مشيرا  والممرضات،  الممرضين 
محل  سيحلون  تدريب  دون  من  طبيب   400 عددهم  يبلغ  الذين  األطــبــاء  تدريب 
 4 البحرين  الطبيب  يكلف  والـــذي  مستشفياتنا،  فــي  يــتــدربــون  الــذيــن  األجــانــب 

أضعاف الطبيب البحريني المتدرب.

997 طبيبــا بحــرينيــا تخـرجــوا فـي »البــورد العـربـي«

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16082/pdf/1-Supplime/16082.pdf?fixed843
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1290961
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1290999
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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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مصلحة  أي  الناتو،  حلف  مصلحة 
الحلف  يــكــون  أن  الــمــتــحــدة،  ــات  الـــواليـ
على الحدود الروسية. إنه مشروع حرب 
من البداية يتناقض مع مصلحة أوروبا 

في السالم.
ــعـــذب بــالــتــبــعــيــة  بـــغـــبـــاء وبـــشـــعـــور مـ
فشلت أوروبا في منع الكارثة األوكرانية 
لذلك  التخطيط  تم  لقد  الــوقــوع.  من 
الـــفـــشـــل. انـــدفـــعـــت أوروبـــــــا بــطــريــقــة ال 
يمكن معها أن تتفادى الوقوع في الفخ 
األمريكي. ومع السقوط في ذلك الفخ 
أما كان أمام  كان الفشل محتما. ولكن 
أن تتبع طريقة أخــرى لمعالجة  أوروبــا 
المسألة األوكرانية لتمنع الكارثة وتنهي 
اعتقد  ربما  إيجابي؟  الفهم بشكل  سوء 
األوروبـــيـــون أن األســـلـــوب األمــريــكــي في 
بأوكرانيا  سينجو  روســيــا  على  الضغط 

مــن العقاب الــروســي. وحــيــن صــدمــوا بــأن ذلــك لــم يكن 
بروسيا  االتصال  وقطعوا  رؤوسهم  ركبوا  فإنهم  حقيقيا 
بــأنــهــا جـــزء من  الــمــســألــة األوكــرانــيــة  ولـــم يتعاملوا مــع 
المتحدة  الــواليــات  األمــن األوروبـــي وليس ثمة ما يهدد 

من تداعياتها.
لقد أدخلت الواليات المتحدة أوروبا كلها في قفص 
العداء لروسيا. كان ذلك نصرا لها، ليس على روسيا، بل 
على أوروبا. ولو كان هناك زعماء كبار في أوروبا ليسوا على 
إيمانويل  والفرنسي  بوريس جونسون  البريطاني  شاكلة 
ما  ميزت  قــد  ولكانت  الخطأ  ذلــك  ارتكبت  لما  مــاكــرون 
في  ومصالحها  الدفاعية  القوة  في  الناتو  مصالح  بين 
من  روســيــا  تستبعد  ال  التي  المشتركة  والحياة  الــســالم 
الــذي  الــمــبــاشــر  ــي  ــ الــجــار األوروبـ منافعها. فــروســيــا هــي 
الكثير من تقريب وجهات  والتعايش معه  التفاهم  يلزم 

ــي.  ــ الــنــظــر فـــي مـــا يــخــص األمــــن األوروبــ
جغرافيا  بعيدة  المتحدة  الــواليــات  وألن 
عن تداعيات الكارثة األوكرانية كان يجب 
بين  مسافة  يضعوا  أن  األوروبــيــيــن  على 

قرارهم والقرار األمريكي.
ولكن كل شيء جرى كما لو أن أوروبا 
في  ومــســيــرة  مغناطيسيا  مــنــومــة  كــانــت 
الطريق  وهـــي  فــيــهــا.  لــهــا  إرادة  ال  طــريــق 
الــــتــــي صـــنـــعـــتـــهـــا الـــــــواليـــــــات الـــمـــتـــحـــدة 
الســتــعــادة أيــام الــحــرب الــبــاردة التي ظن 
الــجــمــيــع أنـــه ال عــــودة إلــيــهــا بــعــد انــهــيــار 
ــا  أوروبـ دول  وتــحــرر  السوفييتي  االتــحــاد 
إن عــددا من  بل  الشيوعية.  الشرقية من 
األمريكي  الفلك  إلــى  انتقل  الـــدول  تلك 
من خالل انتمائها إلى حلف الناتو وقبله 
إلى أوروبا من خالل انتمائها إلى االتحاد 
الــبــاردة خيارا  األوروبـــي. ولــم تكن الحرب 
وحذر  بحيطة  تتعامل  أن  اختارت  روسيا  أن  غير  روسيا 
مع الفكرة األمريكية في االستفراد بالعالم انطالقا من 
تكريسا  اآلخــريــن،  على  المتعالي  الــواحــد  القطب  مبدأ 

لنظرية االنتصار عليهم.
الــقــريــب،  الــمــاضــي  إلـــى  نــعــود  أن  كـــان علينا  مــا  وإذا 
يــمــكــن أن نــقــول إن الـــطـــرف األمــريــكــي قـــد انــتــصــر في 
أن يطلق رصاصة واحــدة، ولكن  الباردة من غير  الحرب 
روســـيـــا لـــم تــكــن هـــي الـــطـــرف الــخــاســر. لـــم تـــرث روســيــا 
بشأنها  اهتمت  لقد  كلها.  السوفييتي  االتحاد  مشكالت 
ولم تكن ترغب في االنغالق على نفسها حتى أنها كانت 
األوروبــي  االتــحــاد  إلــى  لالنتماء  غيرها  من  أكثر  مؤهلة 
ولو أن ذلك قد حصل فإن أوروبــا سيكون لها شأن آخر. 
المسألة  إلـــى  بعنف  الــمــتــحــدة  الـــواليـــات  دخــلــت  لــذلــك 
في  المضي  على  األوكراني  الزعيم  وحرضت  األوكرانية 

شغبه الــمــراهــق. كــان ذلــك هــو الــحــدث الــســيء الــذي لم 
ــا. وكــمــا أرى فـــإن أوروبــــا قــد أصيبت  ــ تـــدرك أبــعــاده أوروبـ
بغيبوبة حين استسلمت لمعالجة األمريكيين للمسألة 
األوكرانية. ولو لم تكن كذلك لما وقعت الحرب ولكانت 
نزع فتيل  إلى  الــذي يسعى  المعتدل  الطرف  أوروبــا هي 

األزمة.
ــرب فـــــإن أوروبـــــــــا كـــانـــت أول  ــحــ أمـــــا حـــيـــن وقـــعـــت الــ
غيرت  شيئا.  المتحدة  الــواليــات  تخسر  لم  الخاسرين. 
ــيـــون أن  ــا. لــم يــصــدق األوروبـ ــ الــحــرب كــل شـــيء فــي أوروبـ
الــحــرب يمكن أن تــقــع داخـــل قــارتــهــم. لــقــد اعـــتـــادوا أن 
خالل  مــن  عليه  يتعرفون  بعيد  مــكــان  فــي  الــحــرب  تقع 
خــرابــه. أمــا أن يقع الــخــراب فــي دولــة أوروبــيــة فــإن ذلك 
التي تم طي صفحتها. لقد  الحرب  إلى  حدث يعيدهم 
به  التالعب  يتم  أن مصيرهم  يومها  األوروبيون  اكتشف 
من خالل األزمة األوكرانية التي هي أزمة أوروبية بالرغم 
من أن الواليات المتحدة قد اتخذت منها سببا للحرب 
إلى تلك الحرب.  أوروبــا في حاجة  على روسيا. لم تكن 
المتحدة  الواليات  هي حرب ال تخدمها بقدر ما تخدم 
وهي تسعى إلى العودة إلى مناخات الحرب الباردة. وهي 

مناخات كانت أوروبا قد تحررت منها ونسيتها.
األوكرانية،  المسألة  تعقيد  في  أوروبــا  ساهمت  لقد 
استحقاقات  مــواجــهــة  فــي  نفسها  تجد  الــيــوم  أنــهــا  غير 
وهــي  الــمــتــحــدة متفرجة  الـــواليـــات  تــقــف  فيما  الــكــارثــة 
تــراقــب الــمــشــهــد مــن بــعــيــد. لــيــس مــهــمــا مــا يــجــري في 
الــذي كان  أوروبــا، بل المهم أن توضع روسيا في المكان 
التضحية  عـــدوا.  باعتباره  يحتله  السوفييتي  االتــحــاد 
بشعب أوكرانيا ستكون وسيلة للوصول إلى ذلك الهدف.

أوروبــا التي أخطأت في حل األزمــة األوكرانية كانت 
قد خانت نفسها حين وضعت أمنها في غرفة العمليات 

العسكرية األمريكية.
{ كاتب عراقي

القول  يمكن  أيــضــا،  ومعنويا  أخــالقــيــا  وحــتــى  سياسيا 
الحرب  انـــدالع  مــن  تستفيد  أن  يمكن  فلسطين  قضية  إن 
الروسية األوكرانية وانخراط الدول الغربية »الديمقراطية« 
أسلحتها  مخازن  فتح  طريق  عن  الحرب  هــذه  في  مباشرة 
التصدي  في  األوكرانية  القوات  لمساعدة  الحربي  وعتادها 
أكثر  عليها  مضى  التي  فلسطين  قضية  الــروســي،  للجيش 
من سبعة عقود، تعد القضية األولى في العالم التي تضم 
األمــن  مجلس  مقدمتها  وفــي  الــدولــيــة،  المنظمات  أرفـــف 
إلــى يومنا هذا  التي بقت  الــقــرارات  أكبر حــزم من  الــدولــي، 
مــجــرد حــبــر عــلــى ورق، بــمــا فــي ذلـــك تــلــك الـــقـــرارات التي 
األمن  الخمسة األعضاء في مجلس  الــدول  بتأييد  صدرت 
الدولي، وفي مقدمة تلك القرارات يأتي قرار مجلس األمن 
األراضي  من  باالنسحاب  »إسرائيل«  يطالب  الذي   242 رقم 
الخامس  عــدوان  في  احتلتها  التي  والعربية  الفلسطينية 

من يونيو عام 1967.
بقوة  الداعمة،  واألمريكية  األوروبــيــة  المواقف  كشفت 
تحت  ألوكرانيا  جــدا،  ومتطرف  بل  مسبوق،  غير  وبحماس 
»ومخالف«  بــل  مــبــرر«،  روســي غير  لــعــدوان  »تعرضها  ذريــعــة 
الدول واحتالل  انتهاك سيادة  الذي يحرم  الدولي  للقانون 
والواليات  الغربية  الــدول  فضحت  المواقف  هــذه  أراضيها، 
المتحدة األمريكية فيما يخص موقفها من قضية فلسطين، 
فهذه الدول ترفض حتى اآلن، ممارسة أي شكل من أشكال 
وتنفيذ  الدولي  بالقانون  لاللتزام  »إسرائيل«  على  الضغط 
العربية  بــاألراضــي  الصلة  ذات  الدولية  المنظمات  قـــرارات 
تحمل  التي  نفسها  أمريكا  إن  بل  المحتلة،  والفلسطينية 
اآلن لواء »الدفاع« عن السيادة األوكرانية، هي ذاتها اعترفت 
بأحقية »إسرائيل« في ضم هضبة الجوالن السوري المحتل 

وبالقدس المحتلة عاصمة لدولة االحتالل.
تتخذها  التي  المسبوق  غير  والتأييد  الــدعــم  مــواقــف 
الذي  الوقت  في  أوكرانيا،  تجاه  واألمريكية  األوربية  الــدول 

العيش  في  وحقه  الفلسطيني  الشعب  قضية  فيه  تتجاهل 
بكرامة وإنسانية في وطن مستقل حاله حال جميع شعوب 
الــمــعــمــورة، هـــذه الــمــواقــف جــعــلــت مــن هـــذه الــــدول عرضة 
والداعمين  المؤيدين  الالذعة، ليس من جانب  لالنتقادات 
للشعب  الــمــشــروعــة  الــوطــنــيــة  الــحــقــوق  مــع  والمتعاطفين 
الفلسطيني فحسب، بل ومن جانب العديد من السياسيين 
الرياضية  الفعاليات  ومــن  بل  الـــدول،  تلك  في  والحزبيين 
في  الراديكالي  الجناح  وقائد  اإليطالي  فالسياسي  أيضا، 
ازدواجــيــة  انتقد  باتيستا  دي  ألــيــســانــدرو  نــجــوم«   5« حــركــة 
الدولي«  و»النفاق  الغربية  الــدول  تنتهجها  التي  المعايير 
المضطهدة،  بالشعوب  األوكرانيين مقارنة  التعامل مع  في 
نــيــران  تــحــت  يعيش  الفلسطيني  »الــشــعــب  أن  إلـــى  مــشــيــرا 
االحتالل والفصل العنصري، وهذا ما تقوله منظمة العفو 
اإلنسان  حقوق  انتهاكات  عن  كذلك  تتحدث  التي  الدولية 

في روسيا«.
أمــام  فــرصــة ثمينة  الــروســيــة األوكــرانــيــة تتيح  الــحــرب 
قضية  لــتــحــريــك  أيــضــا،  والــعــربــيــة  الفلسطينية،  الــقــيــادة 
الـــدولـــيـــة ومختلف  الــمــحــافــل  أمــــام  الــفــلــســطــيــنــي  الــشــعــب 
المنظمات ذات الصلة بحقوق اإلنسان، ففي هذه الظروف 
الــصــعــبــة الــتــي يــمــر بــهــا الــعــالــم والــحــمــاس غــيــر المسبوق 
األمريكية  المتحدة  والــواليــات  األوربــيــة  الـــدول  جانب  مــن 
على  الــخــارجــة  الــدولــة  بمظهر  وإظــهــارهــا  روســيــا  لشيطنة 
وما  الفلسطيني  الشعب  قضية  إثــارة  فإن  الدولي،  القانون 
هذه  سيضع  ونهب،  وسلب  انتهاك  من  حقوقه  له  تتعرض 
الدول أمام األمر الواقع ويزيد من فضحها أمام الرأي العام 

العالمي، وأمام شعوبها بالدرجة األولى.
صــحــيــح أن الـــــــدول األوروبـــــيـــــة والـــــواليـــــات الــمــتــحــدة 
األمريكية مشغولة اآلن باألزمة األوكرانية والمخاطر التي 
وأوكــرانــيــا،  روســيــا  بين  اآلن  الــدائــرة  الــحــرب  تطور  يحملها 
وبأن  المخاطر،  بهذه  مهددة  نفسها  األوروبية  القارة  حيث 

»إسرائيل« تعمل كل ما في وسعها من أجل دعم التركيز على 
الفلسطينية،  القضية  وتجاهل  الروسية،  األوكرانية  األزمة 
وهذا أمر طبيعي جدا، لكن يجب على القيادة الفلسطينية 
أن تلتفت إلى ذلك وأن تستغل هذه الظروف السياسية التي 
العالم،  الروسية األوكرانية، من أجل تذكير  خلقتها األزمة 
وشعوب الدول األوروبية بالدرجة األولى، بأن ما يتعرض له 
الشعب الفلسطيني من ظلم على مدى سبعة عقود، يفوق 
األوكــرانــي من خسائر  الشعب  له  يتعرض  ما  المرات  آالف 

وأضرار جراء الحرب الجارية على األرض األوكرانية.
ــي تـــشـــرع الـــقـــيـــادة  الـــمـــنـــاخ الـــســـيـــاســـي مـــالئـــم جـــــدا كــ
الفلسطينية في التحرك وطرق مختلف أبواب المنظمات 
الكثير  بالفعل  الدولية والوطنية أيضا، فهناك  والمجالس 
الــدول األوربية  العديد من  اأًلصــوات أخــذت ترتفع في  من 
الفلسطينية  القضية  مــن  الـــدول  هــذه  مــواقــف  بين  تــقــارن 
ــذه الــــدول،  ومــواقــفــهــا مــن األزمــــة األوكـــرانـــيـــة، وكــيــف أن هـ
الفلسطينية  الــقــضــيــة  مــن  مــواقــفــهــا  فــي  بمكيالين  تــكــيــل 
واألزمــــة األوكـــرانـــيـــة، غــيــر آبــهــة بــالــمــبــادئ األخــالقــيــة التي 
عالقاتها  لقياس  معيارا  منها  وجعلت  بها  تشدقت  طالما 
مــع اآلخـــريـــن. فــاحــتــرام الــقــانــون الــدولــي وتــأيــيــد الحقوق 
الــمــشــروعــة لــلــشــعــوب، هـــي قــضــايــا ال تــقــبــل الــقــســمــة على 
الدفاع  رايــة  رفــع  المقبول،  غير  ومــن  بل  يمكن،  فال  أثنين، 
عــن الــقــانــون الــدولــي وعــن حــقــوق الــشــعــوب فــي الــدفــاع عن 
كرامتها، في بقعة جغرافية، والتغاضي، بل والقبول بانتهاك 
الــشــعــوب، فــي بقعة جغرافية أخـــرى، كما  الــقــانــون وحــقــوق 
يحدث اآلن تحديدا فيما يخص األزمة األوكرانية والقضية 
من  عقود  سبعة  من  أكثر  عليها  مضى  والتي  الفلسطينية 
العدوانية  السياسة  نتيجة  تأزم متواصل  وفي  بل  دون حل، 
»اإلسرائيلي«  االحــتــالل  سلطات  تنتهجها  التي  التوسعية 
بدعم وتشجيع وقبول من جانب الدول التي تحمل اآلن لواء 

الدفاع عن حق الشعب األوكراني.

الَعْلمانية قد تكون لها الغلبة، وقد تتولى السلطة 
ورغــم سيطرتها  يكرهون،  ما  فعل  على  الناس  وتحمل 
ال  خــارجــيــة  بــقــوى  واستعانتها  الــحــكــم،  مفاصل  على 
تريد الخير لإلسالم وألمة اإلسالم إال أنها لن تستطيع 
المسلمين  ألن  لــمــصــالــحــهــا  الــمــســلــمــيــن  تــخــضــع  أن 
يستمدون حركة حياتهم من اإلسالم، ويحصلون على 
هما:  أساسيين  مصدرين  مــن  ومعارفهم  توجيهاتهم 

القرآن الكريم، والسنة النبوية المطهرة.
بــالــحــكــم  األســــــاس  فـــي  مــعــنــيــة  ــمــانــيــة  ــْل فــالــَع إًذا، 
االجتماعية  الحياة  أمــا  السلطة،  وتـــداول  والسياسة، 
البداية  للمسلمين فال شأن لها بها، هذا ما يبدو في 
نــراهــا  الــســلــطــة  اســتــمــرار هيمنتها عــلــى  لــكــنــهــا، ومـــع 
تتجاوز السياسة إلى كل شؤون المسلمين ألنها كثيًرا 
ما تتعارض السياسة مع ما يختاره المسلمون نظاًما 
لحياتهم، فتحل لهم ما يحرمه اإلسالم، وتحرم عليهم 
ما يبيحه اإلسالم، ويظل الصراع دائًرا ومحتدًما بين 
مــا يــؤمــن بــه المسلمون مــن كــتــاب وَســَنــة، ومــا تصدره 
هوى  عن  صــادرة  وتوجيهات  وتشريعات  من  الَعْلمانية 
يحاول  الــذي  الصراع  هذا  وبسبب  والشيطان،  النفس 
كل فريق أن ينتصر فيه على اآلخر، يحدث الجدل في 
المجتمع، وتتعدد الرؤى، بين أناس يحاولون االنحياز 
إلى الَعْلمانية ألنها تعبر عن حاجة المسلمين إلى ما 
توجيهاتهم  يتلقون  وأنــاس  عطاء،  من  العصر  يقدمه 
الــصــراع  وينشأ  المطهرة،  والسنة  اإلســـالم،  كــتــاب  مــن 
بسبب إصــرار كل فريق على مواقفه، فالمسلمون غير 
عليه،  المسلمين  الَعْلمانية حمل  تحاول  بما  معنيين 
وبمقتضى إيمانهم باهلل تعالى مشرًعا، وبرسول محمد 
)صلى اهلل عليه. سلم( مبشًرا وهادًيا، فإنهم يتمسكون 
وهم  ونــواهــيــه،  ــره  ألوامـ ويخضعون  تعالى،  اهلل  بكتاب 
إلى  الشك  وتسرب  إيمانهم،  بطل  ذلــك  يفعلوا  لم  إن 

يقينهم.
في  المسلمين  حمل  تستطيع  قد  فالَعْلمانية  إًذا، 
السياسة على فعل ما يكرهون، وقد ينحرفون بهم عن 
سواء السبيل الذي رسمه القرآن الكريم لهم في الكثير 
من آياته وسوره، فالقرآن في حياة المسلمين ال يقتصر 

دوره على أن يكون فقط معجزة تدل 
الــرســول محمد )صلى  عــلــى صـــدق 
ربه  فــي بالغه عــن  اهلل عليه وســلــم( 
ســبــحــانــه، بــل هــو كــتــاب جــامــع مانع 
المعجزة  بين  فيه  تعالى  اهلل  جمع 
والــشــرعــة والــمــنــهــاج، وهــو فــوق ذلك 
سجل تاريخي حافل بقصص الرسل 
وفيه  أقوامهم،  مع  الــكــرام  واألنبياء 
ترسم  موحية  علمية  إشـــارات  أيــًضــا 
التفكير  طــريــق  الــنــابــهــيــن  للعلماء 
العلمي، تأملوا قوله تعالى: )إن في 
واخــتــالف  واألرض  الــســمــوات  خــلــق 
الليل والــنــهــار آليـــات ألولـــي األلــبــاب 
قــيــاًمــا  اهلل  يــــذكــــرون  الــــذيــــن   )190(
في  ويتفكرون  جنوبهم  وعلى  وقعوًدا 
خلق السموات واألرض ربنا ما خلقت 
هذا باطاًل سبحانك فقنا عذاب النار 

)191(( آل عمران. 
ومــــن مــعــالــم الـــطـــريـــق الـــســـوي إلــــى الــعــلــم قــولــه 
سبحانه وتــعــالــى فــي إشــــارات واضــحــة الـــداللـــة: )أفــال 
السماء  وإلـــى   )17( كــيــف خلقت  اإلبـــل  إلـــى  يــنــظــرون 
وإلى  الجبال كيف نصبت )19(  كيف رفعت )18( وإلى 
عناصر  إنــهــا  الــغــاشــيــة.   ))20( ســطــحــت  كــيــف  األرض 
إلــى عجائب صنعها،  الــكــريــمــات  اآليـــات  أشـــارت  أربــعــة 
ودلــتــهــم هــذه اآليـــات إلــى الــخــطــوة األولـــى الــتــي يجب 
يريدون،  التي  الغاية  لبلوغ  يخطوها  أن  العلماء  على 
وليحققوا مجدهم العلمي الذي اكتنزه القرآن الكريم 
في هذه اآليات وِفي أمثالها، وقد نبهنا القرآن الكريم 
الدين،  علماء  ليسوا  الخطاب  بهذا  المعنيين  أن  إلى 
المعنيين  ولــكــن  بــهــم،  الــخــاص  لهم خطابهم  فــهــؤالء 
بــهــذا الــخــطــاب هـــم: عــلــمــاء الــفــلــك، وعــلــمــاء الــنــبــات، 
الحيوان، وما يخص اإلنسان من علوم، يقول  وعلماء 
تعالى: )ألم تر أن اهلل أنزل من السماء ماًء فأخرجنا 
ألــوانــهــا ومــن الــجــبــال جــدد بيض  بــه ثــمــرات مختلًفا 
وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود )27( ومن الناس 

ألــوانــه كذلك  واألنــعــام مختلف  والــــدواب 
إنما يخشى اهلَل من عباده العلماُء إن اهلل 

عزيز غفور )28(( فاطر.
اآليـــتـــان الــكــريــمــتــان مــن ســــورة فاطر 
تــشــيــران بــكــل وضـــوح إلـــى عــلــوم تختص: 
بـــاإلنـــســـان والـــحـــيـــوان والـــنـــبـــات، والـــكـــون 
ــه، وتــنــبــه الــعــقــول إلــى  ــراتـ بــأفــالكــه ومـــجـ
في  والتبصر  الــعــلــوم،  هــذه  دراســـة  أهمية 
حياتها،  وطرائق  وجــدت  وكيف  حقائقها، 
أن  عن  الَعْلمانية  تعجز  األسئلة  تلك  كل 
تجيب عنها، وإن استطاعت فإن أجوبتها 
الــقــرآن  أجـــاب عنها  كما  تــكــون شافية  لــن 

الكريم، وفصلتها السنة المطهرة.
مهما  الَعْلمانية  أن  إلــى  فنخلص  إًذا، 
كـــانـــت لــهــا الــغــلــبــة والــهــيــمــنــة فـــي مــجــال 
تابعة  السياسة والحكم، فإنها سوف تظل 
إرغامهم  تحاول  من  ألن  متبوعة  وليست 
على الخضوع لها، ولتشريعاتها أناس يدينون باإلسالم، 
األساسيين،  المصدرين  من  ونواهيه  أوامــره  ويتلقون 
أعطى  الــلــذان  المصدران  وهما  والسنة،  الــقــرآن  وهما 
فـــي حفظهما  تــعــالــى  عـــهـــوده ومــواثــيــقــه هلل  الــمــؤمــن 
والدفاع عنهما، وهما يتسقان مع فطرته المؤمنة التي 
أخذ اهلل تعالى منها العهد في األصالب، قال سبحانه 
وتعالى: )وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم 
وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا 
ا كنا عن هذا غافلين )172( أو  أن تقولوا يوم القيامة إَنّ
تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم 

أفتهلكنا بما فعل المبطلون )173(( األعراف. 
نبيه  وَســَنــة  قــرآنــه،  المسلم مــع  إًذا، فهذا هــو حــال 
الَعْلمانية،  صلى اهلل عليه وسلم، وهذا حاله مع دعاة 
فلمن تــكــون لــه الــغــلــبــة، ولــمــن يــكــون لــه الــنــصــر.. هل 
للدين الذي قال اهلل تعالى عنه: )هو الذي أرسل رسوله 
كره  ولــو  كله  الدين  على  ليظهره  الحق  وديــن  بالهدى 
القائمة شريعتها  للَعْلمانية  أم  التوبة/33  المشركون( 

على الفرائض النظرية واألوهام؟!.
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{ مر عامان على أزمة كورونا، ليعود لرمضان 
هذا العام بوجهه الذي اعتدنا عليه سابقًا بعيدا 
عــن إغــــالق الــمــســاجــد والـــحـــرم الــمــلــكــي والــحــرم 
وغيره  االجــتــمــاعــي  التباعد  ــراءات  ــ وإجـ الــنــبــوي، 
العامين  خــالل  الكريم  الشهر  وأفــقــد  أفقدنا  مــا 
الــمــاضــيــيــن، تــلــك الــمــشــاعــر الـــروحـــيـــة، الــتــي ال 
التي  والجماعية  العائلية  بالمشاركة  إال  تكتمل 
وشعائره  رمضان  وجدانيات  مع  العام  هذا  عــادت 
وفتح  واالجــتــمــاعــيــة،  العائلية  الــلــقــاءات  ببهجة 

أقفال وكل ما كان مغلقًا!
{ عـــامـــان مــــرا وكــأنــهــمــا دهــــر مـــن الــحــجــر 
تئن  المساجد  كــانــت  حتى  الجماعي،  والــحــبــس 
الرمضانية  فــاألجــواء  مصليها  فقد  وطــأة  تحت 
الـــتـــي تــجــمــع بـــيـــن طــمــأنــيــنــة الــــــــروح، وخـــلـــوات 
الــمــنــاجــاة لــخــالــق الـــكـــون، تــجــتــمــع فــيــهــا أيــضــًا 
والتواصل الجماعي، بعيدًا عن عالم  الطمأنينة 
التواصل االفتراضي، والحرمان من عناق اآلباء 
واألمهات وبهجة األطفال، وحنين التالقي حين 
العالم  يتمكن  ولــم  الطبيعة،  على  مفتقدًا  كــان 
االفــتــراضــي قــط مــن مـــلء خــانــاتــه الــفــارغــة في 

القلب والروح!
{ لعله العام الذي يأتي فيه رمضان وقد فقد 
الجائحة،  تلك  عتمة  فــي  أحبته  فقد  مــن  أيضا 
الفراغ،  يمأله  أمي  ومكان  يأتي  رمضان  أول  وهو 
وعبث الحنين لتلك االبتسامة، األمومية ونحن 
نهنئها برمضان، فكم من قلب انعتق مع انعتاق 
رمضان، ولكنه امتأل بفقدان األحبة! وال عزاء إال 
التشبث برحمة خالف هذا الكون، واحتساب كل 
من رحلوا في الجائحة، شهداء موعودين بغفرانه 

وجنانه، رحمهم اهلل جميعًا.
{ في رمضان هذا العام ينتابنا جميعا شعور 
الحكمة  وتــصــاريــف  الــحــيــاة،  إلــى طبيعة  الــعــودة 
االبتالءات،  زخم  من  العالم  ينتاب  فيما  اإللهية 
الـــتـــي إن عـــدنـــا إلــــى وقــائــعــهــا لــوجــدنــا اإلنـــســـان 
الظلوم الذي ظلم نفسه وغيره، ومأل الفضاءات 
لــنــتــأمــل مــا نملكه مــن كنز  بــالــفــســاد واإلفـــســـاد، 
بيان  به من  فيما جــاء  ونتفكر  الــقــرآن،  إلهي هو 
محفوظ لكل المسارات بين العبد وخالقه، وبين 
األمم وأقدارها، التي رسمتها لنفسها فحق عليها 

الثواب أو العقاب!
ــام تــمــضــي والـــســـنـــوات مــعــهــا تــنــصــرم،  ــ { األيـ
ليأتي  زوال،  إلـــى  فــكــل شـــيء  تــنــقــضــي،  واألعـــمـــار 
رمضان لمن يبلغه بوعد الرحمة والبركة، ووقفة 
الزمن في مساره ليعود فيه المذنب إلى التوبة، 
والتدافع  الــعــثــرات،  وتخطي  سجله،  ولتصحيح 
نحو الخيرات، وتنقية القلب مما ترسب فيه من 
الزمكان  فعنوان  كبيرة  أو  كــانــت  صغيرة  خطايا 
لمراجعة  الواسعة  الفسحة  تلك  هو  الرمضاني 
الذات والعودة إلى الفطرة التي خلق اهلل اإلنسان 

بها وعليها!
ولعل إحصار النعيم أمر مستحيل، فكم من 
األمور التي كنا نعتبرها بسيطة وعادية، وجدناها 
ليكون  يوم طال  ذات  أهم األشياء حين فقدناها 
التي كنا نضخم قيمتها  عامين! وكم من األمور 
نعود لنكتشف عدم أهميتها، حين مقارنتها بما 
كــنــا نعتبر وجــــوده بــديــهــيــا فــي حــيــاتــنــا! كــل عــام 
والبحرين وأهلها وعالمنا بخير ومعافاة من كل 

سقم وهم.

ا�����س����ت����رات����ي����ج����ي����ة خ���ل���ي���ج���ي���ة 

اأوروب�����ي�����ة ل���ل���ت���ع���اون ال��م�����س��ت��رك
أعــلــن بــاتــريــك ســيــمــونــيــه سفير 
االتحاد األوروبي لدى كل من مملكة 
البحرين والمملكة العربية السعودية 
االتــحــاد  »أن  مــؤخــرا  عــمــان  وسلطنة 
تطوير  عــلــى  حــالــًيــا  يعمل  ــي  ــ األوروبـ
استراتيجية التعاون مع دول مجلس 
التعاون لدول الخليج العربية والتي 
 »2022 ــايــــو  مــ فــــي  إطـــالقـــهـــا  ســـيـــتـــم 
االستراتيجية  تــلــك  أن  إلـــى  مــشــيــًرا 
سوف تركز على تطوير آلية التعاون 
العربي  الخليج  ودول  االتــحــاد  بين 
إعــادة  ومنها  المجاالت  مختلف  في 

إطــــالق مــفــاوضــات اتــفــاقــيــة الــتــجــارة 
الحرة، وخلق سوق مشتركة في مجال 
ــتـــجـــددة، والــــتــــعــــاون فــي  الـــطـــاقـــة الـــمـ
مجال تعزيز األمن اإلقليمي وخاصة 

بعد االنتهاء من مفاوضات فيينا، فضاًل عن تعزيز 
الــعــالقــات بــيــن الــمــجــتــمــعــات«، تــلــك الــتــصــريــحــات 
بل  مضامينها  حــيــث  مــن  فــقــط  أهميتها  تكتسب 
لم  األوروبــي  االتحاد  أن  من  الرغم  فعلى  توقيتها، 
العربي  الخليج  منطقة  تــطــورات  عــن  بــعــيــًدا  يكن 
أو  العراقية-اإليرانية  الحرب  أحــداث  خــالل  ســواء 
حرب تحرير دولة الكويت أو المشاركة في مواجهة 
أو  البحرية  كالقرصنة  اإلقليمي  األمــن  تهديدات 
مكافحة اإلرهاب فإن تلك التصريحات تؤكد وبما 
ال يدع مجااًل للشك وجود توجه أوروبي جديد نحو 
استراتيجية  على  يرتكز  العربي  الخليج  منطقة 
شــامــلــة تــأخــذ فــي اعــتــبــارهــا االحــتــيــاجــات األمنية 
لــــدول الــخــلــيــج الــعــربــي مـــن نــاحــيــة والـــمـــزيـــد من 
اإلقليمي  األمــن  تهديدات  مواجهة  في  االنــخــراط 
من ناحية ثانية والتي تلقي بظاللها على أمن دول 
البحرية  المالحة  أمن  أقلها  العربي ليس  الخليج 
بينها  ومــن  اإلقليمية  األزمـــات  استمرار  وتداعيات 

األزمة اليمنية.
الحديث عن أي استراتيجية  أن  وفي تقديري 
ــار ثــــالثــــة أمــــــــور أولــــهــــا:  ــبــ ــتــ ــاالعــ ــنـــي األخــــــــذ بــ ــعـ يـ
االستراتيجية،  تلك  فيها  أطلقت  الــتــي  الــظــروف 
وثــانــيــهــا: مــضــامــيــن تــلــك االســتــراتــيــجــيــة ومـــدى 
تلك  تــأثــيــر  وثــالــثــهــا:  طــرفــيــهــا،  لتطلعات  تلبيتها 
االستراتيجية سواء ضمن نطاق الخليج العربي أو 

األمن اإلقليمي.
ــة األوكــرانــيــة  ــادئ ذي بـــدء ال شــك أن األزمــ وبــ
تأثيرا  أقلها  ليس  تداعيات  من  رتبته  بما  الراهنة 
مــنــطــقــة الــخــلــيــج الــعــربــي فـــي مــعــادلــة الــعــالقــات 
تطوير  الدولية  األطـــراف  على  يملي  بما  الدولية 
منطلًقا  يــعــد  الــعــربــي  الخليج  دول  مــع  شــراكــاتــهــا 
لالستراتيجية  الدولية  البيئة  عن  للحديث  مهًما 
العربي،  الخليج  منطقة  تجاه  الجديدة  األوروبــيــة 
فضاًل عن تهديدات األمن اإلقليمي وفي مقدمتها 
ال  والتي  العربي  الخليج  منطقة  في  الطاقة  أمــن 
بمعنى  األوروبـــيـــة،  االقــتــصــادات  تمثل عصب  تـــزال 
من  تتطلب  وإقليمية  دولــيــة  تــحــوالت  ــود  وجـ آخـــر 
يتكامل  ربما  أمني  بــدور  النهوض  األوروبية  الــدول 
مع الدور التقليدي للواليات المتحدة وال يتعارض 
معه، وبالتالي فإن التساؤل المثار هو هل تتضمن 
بما  للشراكة  جديدة  مــســارات  االستراتيجية  تلك 
المصالح  تتمثل  تقليدًيا  تطلعات طرفيها؟،  يلبي 
الخليج  منطقة  فــي  األوروبـــي  لالتحاد  الجوهرية 
األوروبية من  الــدول  احتياجات  الحصول على  في 
الــطــاقــة بــأســعــار مــعــقــولــة، بــاإلضــافــة إلـــى صفقات 
ــن اإلقــلــيــمــي في  الــتــســلــح، فــضــاًل عــن تحقيق األمـ
لدول  ذاتها  األهــداف  وهــي  الخليجي،  الجوار  دول 
الخليج الــعــربــي الــتــي تـــرى فــي االتــحــاد األوروبــــي 
الــــســــوق الـــتـــقـــلـــيـــديـــة لـــلـــطـــاقـــة ومــــصــــدر لــلــتــســلــح 
والتكنولوجيا الحديثة، باإلضافة إلى دور االتحاد 
األوروبي تجاه أزمات األمن اإلقليمي، وفي تصوري 
آفــاًقــا  الــجــديــدة ســـوف تتضمن  أن االســتــراتــيــجــيــة 
أكــبــر تــتــجــاوز الــمــضــامــيــن الــتــقــلــيــديــة ويــجــد ذلــك 
احتياج  وجــود  األول: هو  أسباب  تفسيره في ثالثة 
لتعزيز  العربي  الخليج  ودول  أوروبـــا  بين  متبادل 
التبادل التجاري بشكل يحقق هدف إبرام اتفاقية 
متطلًبا  تعد  والتي  الجانبين  بين  الحرة  التجارة 
المزيد من  إلى  التي تسعى  أساسًيا لدول االتحاد 

الشراكات التجارية في مناطق 
مختلفة من العالم بعد خروج 
بـــريـــطـــانـــيـــا مـــــن الـــمـــنـــظـــومـــة 
ــة »الــبــريــكــســت«، وهــو  ــيــ األوروبــ
في  العربي  الخليج  دول  هدف 
الوقت ذاته التي تتبنى خطًطا 
الدخل  مصادر  لتنويع  وطنية 
االستثمارات  تعزيز  ذلــك  ومــن 
في مجاالت واعدة مثل الطاقة 
بالرغم  أنــه  والــثــانــي:  البديلة، 
ــابــــق الـــمـــوقـــف  مـــــن عـــــــدم تــــطــ
ــكـــل كــــامــــل مــع  األوروبـــــــــــــي بـــشـ
مسألة  بشأن  األمريكي  نظيره 
ــو ما  الــعــقــوبــات عــلــى إيــــران وهـ
آلية  تــأســيــس  فــي  سبيله  وجـــد 
ــكــــتــــس« لـــلـــتـــبـــادل  مـــالـــيـــة »إنــــســ
األمريكية  الــعــقــوبــات  لتجنب  إيـــران  مــع  الــتــجــاري 
الــمــفــروضــة عــلــيــهــا جــــراء الــبــرامــج الـــنـــوويـــة، فــإن 
في  مــحــورًيــا  دوًرا  لعبت  والــتــي  األوروبـــيـــة-  الــــدول 
تـــدرك مخاطر  الــنــووي عــام 2015-  إبـــرام االتــفــاق 
الــراهــنــة ألمــن دول الخليج  الــتــهــديــدات اإليــرانــيــة 
المالحة  أمن  أقلها  العربي واألمن اإلقليمي ليس 
البحرية والتي تعتمد عليها الدول األوروبية بشكل 
المنطقة،  دول  مــع  الــتــجــاري  تبادلها  فــي  أســاســي 
إيجاد  إلــى  الـــدول األوروبــيــة  ربما تسعى  والــثــالــث: 
مسارات مجتمعية للشراكة بما يعني أنها ال تقتصر 
الرسمي فقط بما يستهدف تعزيز  على المستوى 

تعاون مؤسسات المجتمع المدني في الجانبين.
ومع أهمية ما سبق فإن األهم هو مدى تأثير 
تلك االستراتيجية الشاملة والطموحة في معادلة 
وال  عموًما،  اإلقليمي  واألمــن  العربي  الخليج  أمن 
العربي  أمــن الخليج  الــدور األوروبـــي تجاه  أن  شك 
– على مسار تاريخي، صحيح  – كما ذكرت  يؤسس 
أن الدول األوروبية لم تواجه تهديدات أمن الخليج 
بشكل منفرد بعيًدا عن الدور األمريكي إال أن ثمة 
مؤشرات تشي بتنامي الدور األمني األوروبي تجاه 
من  ســـواء  اإلقليمي  واألمـــن  الــعــربــي  الخليج  أمــن 
خالل إعالن فرنسا قيادة البعثة األوروبية لمراقبة 
أو   2020 عــام  هرمز  مضيق  فــي  البحرية  المالحة 
دور االتحاد األوروبي تجاه مواجهة القرصنة قبالة 
إرسال بعثة  أو  سواحل الصومال والقرن اإلفريقي 
جنًبا  تعمل  العراقية  األمــن  قــوات  لتدريب  أوروبية 
إلى جنب مع بعثة لحلف الناتو للغرض ذاته، بما 

يعني أن االتحاد األوروبي شريك أمني فاعل.
 وربما يقول البعض أنه بالرغم من أهمية تلك 
والتوقيت  المضمون  صعيد  على  االستراتيجية 
فإن طبيعة االتحاد األوروبــي ذاتــه ســواء من حيث 
وفـــــوق وطــنــيــة تعكسها  مـــؤســـســـات وطــنــيــة  وجـــــود 
التدخل  قــرارات  اتخاذ  من  تجعل  االتحاد  هيكلية 
على  بمكان  السهولة  مــن  ليس  أمـــًرا  ــات  األزمــ فــي 
أنها  أزمات ترى  غرار تدخل الواليات المتحدة في 
ذلــك  أن  إال  الــحــيــويــة،  لمصالحها  تــهــديــًدا  تمثل 
ليس صحيًحا على إطالقه فاألزمة األوكرانية قد 
أكدت حقيقة مفادها أن الشراكات لم تعد تختزل 
دور  لالقتصاد  بل  فحسب  األمنية  المضامين  في 
فــي تحقيق  أوروبـــيـــة  رغــبــة  وجـــود  أن  كــمــا  طليعي، 
بين  الــمــدنــي  المجتمع  مــؤســســات  بــيــن  الــتــواصــل 
الجانبين سيكون عاماًل داعًما لتطور تلك الشراكة 
حقوق  ومــنــهــا  الــقــضــايــا  بــعــض  خصوصية  بتأكيد 
اإلنــســان، مــن ناحية أخـــرى فــإن االتــحــاد األوروبـــي 
ــذو حــلــف الـــنـــاتـــو مـــن خــــالل طــرح  ربـــمـــا يـــحـــذو حــ
العربي  الخليج  دول  مع  للتعاون  عديدة  مجاالت 
مفهوم  تحقيق  يعني  بما  إستانبول  مبادرة  أعضاء 
ــي  ــ »الــقــيــمــة الــمــضــافــة لـــألمـــن« ولـــالتـــحـــاد األوروبــ
خبرات متميزة في مجال تحقيق األمن السيبراني 
المناخي  التغير  تداعيات  مواجهة  إلــى  باإلضافة 
وهــمــا مـــن الــتــحــديــات الــمــلــحــة الــتــي تـــواجـــه دول 
الخليج العربي، بما يعني أن هناك مجاالت عديدة 
بعيًدا عن المفهوم التقليدي لألمن يمكن أن تكون 

مجااًل لشراكة تتسم بالشمول والديمومة.
{ مدير برنامج الدراسات االستراتيجية

 والدولية بمركز  البحرين للدراسات 
االستراتيجية والدولية والطاقة »دراسات«

بقلم:
 د. أشرف محمد كشك {
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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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مو�سى الطارقي

الدكتور عبداهلل اأحمد املقابي

املحا�سرة الثالثة

حوار النف�س بني اللقاء واالرتقاء

االإن�ضان  التي يق�ضيها  املراحل  اأجمل  ال�ضيام مرحلة من 

يف رحاب ال�ضيافة االإلهية وبني مائدة ربانية واأخرى روحية 

بالتفكر  اهلل  خلق  وعظمة  الدنيا  هذه  يف  وجوده  ي�ضت�ضعر 

ومن  فال�ضوم  ال�ضهوات،  �ضائر  على  العقل  وتغليب  والتدبر 

الوجود  ت�ضبع  التي  واأيامه  وحالوته  لذته  يجد  ي�ضت�ضعره 

راحة ورحمة.

غذاء الروح يف هذه الليال واالأيام املباركة بكالم اهلل تعاىل 

بالتمعن مبفردات االإرادة االإلهية، يف زمن �ضعب فيه اخلوف 

بكل  ال�ضيطان  يتحكم  زمن  يف  والكئابة،  والتوتر  والقلق 

مفردات وجود االإن�ضان، ويف اأيام تغلق اأبوابه ويف �ضاعات ال 

يقوى على احلراك، يعطينا اهلل تعاىل هذه االأوقات لنكت�ضف 

فيها قوتنا وقدرتنا، وما ال�ضيطان اإال �ضعيف.

والفرح  الرجاء  االإن�ضان حالتي  يحمل  رم�ضان  �ضهر  يف 

مرتقًبا الرحمة االإلهية، واأنا كثرًيا ما اأوؤ�ضدد على الرحمة التي 

هي عمق وجودك اأيها االإن�ضان فلوال رحمة اهلل ما بقي �ضيء 

لك، الأن ال�ضيطان ويف هذا الزمن كما يف كل زمن له اأالعيبه 

قلوب  على  واللعب  االأفكار  وتغيري  ال�ضيطرة  م�ضتوى  من 

وعقول النا�س لكي يعي�ضون الغفلة بعيًدا عن النظر للنتائج.

العميقان  ال�ضبات والنوم  االإن�ضان،  التي يعي�ضها  الغفلة 

من وجود تاأثري على الدوام م�ضتمر ال يتوقف من ال�ضيطان، 

االأخطاء ويكررها، بل ويزد  االإن�ضان يقع يف  وهو ما يجعل 

حني ي�ضر على الذنوب واملعا�ضي دون تردد.

عليها  تتغذى  التي  االأ�ضا�ضية  املعاين  نفرد  اأن  املهم  من 

ب�ضكل  التاأثر  مّنا  للفرد  ميكن  خاللها  ومن  والنف�س،  الروح 

تلك  على  يتدرب  حني  الطريق  يخطئ  ال  م�ضتمر  اإيجابي 

املفاهيم االأ�ضا�ضية وال�ضرورية يف حياة االإن�ضان، ففي الغالب 

النا�س تخطئ الأنها اإما ال تدرك او اأنها تبتعد عن االإدراك، فاإن 

كان  واإن  الغفلة،  كثري  اأنه  يعني  فهذا  يدرك  ال  املخطئ  كان 

املخطئ يبتعد عن االإدراك فهذا موؤ�ضر اأكرث خطوة من االأول.

اأ�ضع  اأن  اأردت  ما  واإذا  حياتنا،  يف  االإدراك  نحقق  كيف 

مل�ضتوى  مفهوم  �ضورة  �ضاأ�ضع  لالإدراك  ومفهوم  �ضورة 

التفكري، واالإدراك عنوان ثانوية لعنوان التفكري، حيث يجب 

والتفكر  التدبر  عمليات  يف  عقلة  ي�ضتخدم  اأن  االإن�ضان  على 

والتمعن، كي يتح�ضل على م�ضتوى عاٍل من االإدراك، والفرق 

للتفكر  عقله  ي�ضتخدم  ال  الذي  باملعنى  يدرك،  ال  الذي  بني 

عدم  على  امل�ضر  وهو  االإدراك  عن  يبتعد  من  وبني  والتدبر، 

والثاين  بعيد  االأول  اأن  التدبر،  العقل يف  اأو  التفكر  ا�ضتخدام 

اأبعد، واأن االأول مق�ضر والثاين متعمد يف التق�ضري.

يف كل االأحوال االإن�ضان ماأمور بالتدبر والتفكر، فالتدبر 

عملية زيادة الوعي ومن زيادة الوعي ي�ضتخدم ذات الوعي، 

وكلما زاد حجم العلم لدى االإن�ضان زاد الوعي والقدرة على 

القراآن  تاأكيد  ولذلك  حولنا،  من  اأف�ضل  ب�ضكل  االأ�ضياء  فهم 

الكرمي )قل هل ي�ضتوي الذين يعلمون والذين ال يعلمون اإمنا 

يتذكر اأولو االألباب( من ي�ضتخدم عقله.

لفهم  قوته  ي�ضتمد  ي�ضتمر  وعي  العامل  ذلك  بني  الفرق 

عن  باالأ�ضل  يبتعد  من  اأكرب  �ضعوبة  يواجه  بينما  ما حوله 

اأن يكون عاقالً  اأن من واجبات االإن�ضان  االإدراك، وهنا لفتة: 

العلم  عن  تخلى  واإن  واعًيا،  ي�ضبح  كي  عارًفا  متعلًما  عاملًا 

واملعرفة تخلى عن االإدراك الذي يحميه من اأ�ضاليب ال�ضيطان 

ذاتية،  اإبلي�س دومنا رعاية  تكون احلماية من  ، وال  الرجيم 

الذي  هم  االألباب(  اأولو  يتذكر  )اإمنا  تعاىل:  قوله  ولذلك 

ي�ضتخدمون عقولهم لرفع م�ضتوى وعيهم ف�ضالً عن بعدهم 

عملية  لت�ضهيل  الواجب  االإدراك  وهو  ال�ضرورة  خمالفة  عن 

النح�ضن والنجاة من �ضر اأبلي�س وحبائله فافهم تر�ضد.

اأمني عام جمل�س النخبة

الوقفة الثالثة:

 �سنوان

�ضهر  يف  كان  الكرمي  القراآن  نزول  اأن  اثنان  ي�ضك  ال 

الكرمي  القراآن  يف  ذلك  اهلل  اأثبت  وقد  ال  وكيف  رم�ضان 

»�َضْهُر  �ضبحانه  فقال  اجلدل  تقبل  ال  �ضريحة  بعبارات 

َن  ِمّ َوَبِيَّناٍت  ِلّلَنّا�ِس  ُهًدى  اْلُقْراآُن  ِفيِه  اأُنِزَل  اَلِّذي  اَن  َرَم�ضَ

اْلُهَدىٰ َواْلُفْرَقاِن«

الكرمي من وقتك يف  القراآن  وال�ضوؤال هنا؟ كم ن�ضيب 

هذا ال�ضهر؟

اإن من تقدير اهلل وحكمته اأن جعل القراآن الكرمي ثالثني 

ا ثالثني يوًما، فحاول اأن ال مي�ضي  جزء، وجعل ال�ضهر اأي�ضً

يومك اإال وقد قراأت منه جزء كامالً، ولو كانت همتك اأعلى 

فاقراأ جزئني اأو ثالثة، وطوبى ملن وجد يف �ضحيفة اأعماله 

م�ضحًفا اأو م�ضحفني اأو ثالثة.

ال  �ضنوان  وال�ضيام  القراآن  اإن  الكرمي:  ال�ضائم  اأخي 

للقراآن من وقتك  اأن يكون  ال�ضيام  واإن من كمال  ينفكان، 

ن�ضيب االأ�ضد ففيه جناتك يوم القيامة.

ربك  بكتاب  االعتناء  انطالقة خري يف  رم�ضان  وليكن 

ي�ضدك  وال  �ضغل  كتاب  عن  ي�ضغلنك  وفال  عمرك،  طوال 

عنه �ضاد، واإن ق�ضرت فعد وذكر نف�ضك بعظيم االأجر فلك 

)واهلل  اأمثالها  بع�ضر  واحل�ضنة  ح�ضنات،  ع�ضر  حرف  بكل 

ي�ضاعف ملن ي�ضاء واهلل وا�ضع عليم(.

للعقل،  فهم  فاإنه  بالقراآن،  »عليكم  االأحبار:  كعب  قال 

ولعظيم  بالرحمن،  عهًدا  الكتب  واأحدث  احلكمة،  ونور 

مافيه من الربكات كانت تالوته واال�ضتماع اإليه من اأعظم 

القربات، واال�ضتغال بتعلمه وتعليمه من اأ�ضمى الطاعات، 

وكان الأهله اأعلى الدرجات واأوفى الكرامات«.

البحرينيون يف اأّول رم�سان يتحررون من قيود كورونا

تعّط�س للمجال�س ال�سعبية والرتوايح.. وعودة اخليام والغبقات 

حمرر ال�ضوؤون املحلية:

عادت البهجة لالأحياء ال�ضعبية ودّبت احلياة يف 

يف  وذلك  وامل�ضاجد،  واالأ�ضواق  والب�ضطات  املجال�س 

�ضنتني  بعد  البحرينيون  ي�ضتقبله  رم�ضان  �ضهر  اأّول 

تباعًدا  فر�ضت  التي  ال�ضارمة  ال�ضحّية  القيود  من 

اجتماعًيا وتوّقًفا للكثري من الفعاليات واملنا�ضبات.

اأم�س  م�ضاء  اأبوابها  ال�ضعبية  املجال�س  وافتتحت 

اأجواٍء  املختلفة، يف  املدن والقرى واملناطق  االأّول يف 

احلميمية، و�ضط  وامل�ضاعر  احلاّرة  باالأ�ضواق  امتالأت 

بهجة وفرح االأطفال يف ال�ضوارع واملناطق.

وحر�ضت بع�س املجال�س على االنتقال اإىل خارج 

املنازل من خالل توفري جتهيزات وكرا�ضي يف باحات 

على  احلر�س  �ضياق  يف  وذلك  بجوارها،  اأو  املنازل 

توفري اأجواء �ضحّية ت�ضّجع على تقليل التالم�س بني 

الزّوار وتقليل احتمالية انتقال العدوى.

وقال بع�س اأ�ضحاب املجال�س لالأيام اأنهم حر�ضوا 

للم�ضروبات  وورقية  بال�ضتيكية  اأدوات  توفري  على 

منهم يف  اإ�ضهاًما  �ضيوّفرونها، وذلك  التي  واملاأكوالت 

يف  وت�ضهم  العدوى  انتقال  من  تقلّل  اإجراءات  اتباع 

تعزيز توجهات واأهداف الفريق الوطني الطبي.

احتفاالت  اإقامة  على  املناطق  بع�س  وحر�ضت 

ب�ضيطة ا�ضتقبااًل لل�ضهر الكرمي و�ضط اأهازيج وترانيم 

بع�س  تواجدت  فيما  اأيام جميلة،  اإىل  الذاكرة  اأعادت 

الفرق ال�ضعبية يف بع�س اأحياء املحرق لرتّدد االأغنية 

ال�ضعبية الرا�ضخة »حياك اهلل يا رم�ضان« و�ضط دّق 

الطبول وح�ضور كبري لالأطفال والن�ضاء.

اإحياًء  بامل�ضلنّي  اأم�س  امتالأت  فقد  امل�ضاجد،  اأما 

ل�ضّنة »الرتاويح« و�ضط اأجواء روحانية وزخٍم كبري، 

برناجمها  ن�ضرت  قد  ال�ضنية  االأوقاف  كانت  حيث 

والتوعوية  العبادية  واالأن�ضطة  الرتاويح  الإحياء 

املخلتلفة خالل ليايل ال�ضهر الكرمي.

اخليم  االأول  اأم�س  منذ  عادت  نف�ضه،  ال�ضياق  يف 

عامني،  ملّدة  البحرينيون  افتقدها  التي  الرم�ضانية 

واملطاعم  الفندقية  ال�ضركات  من  العديد  اأعلنت  حيث 

عن افتتاح خيمها الرم�ضانية.

االإجازة  ت�ضهد  اأن  اخليم  اأ�ضحاب  وتوّقع 

االأ�ضبوعية القادمة ح�ضوًرا كبرًيا للخيم التي تت�ضابق 

خالل  من  الزبائن  اجتذاب  على 

عرو�س ترويجية كبرية.

كما �ضهدت املطاعم هي االأخرى 

من  العديد  واأعلنت  كبرًيا،  حراًكا 

»البوفيهات«  عودة  عن  املطاعم 

ملّدة  االأخرى  هي  انقطعت  التي 

تناف�ضية  عرو�س  و�ضط  عامني، 

كبرية جًدا.

الوطني  الفريق  وكان 

كورونا  لفريو�س  للت�ضدي 

مطلع  اأعلن  قد  )كوفيد-19( 

االإر�ضادات  عن  اجلاري  ال�ضهر 

رم�ضان،  ب�ضهر  اخلا�ضة 

على  الت�ضجيع  واأبرزها 

املجال�س  يف  الكمامات  ارتداء 

الرم�ضانية، وحّث كبار ال�ضن 

املزمنة  االأمرا�س  وذوي 

املجال�س،  ح�ضور  جتّنب  على 

ا�ضتخدام  على  والت�ضجيع 

اال�ضتخدام  ذات  املائدة  اأدوات 

م�ضاركة  عدم  مع  واحدة،  ملرة 

الطبق،  نف�س  يف  الطعام 

االأ�ضطح  بتطهري  وااللتزام 

الرتكيز  مع  دورية  ب�ضورة 

فيها  يكرُث  التي  االأماكن  على 

مثل  التالم�س  احتمالية 

وطاوالت  االأبواب  مقاب�س 

املقاعد،  وم�ضاند  الطعام 

على  احلر�س  اإىل  باالإ�ضافة 

تطهري دورات املياه ب�ضورة 

مطهرات  وتوزيع  دورية 

اأماكن  اليدين وو�ضعها يف 

بارزة.

و�ضّدد الفريق الوطني 

الطبي على اأهمية موا�ضلة 

االلتزام باالإجراءات االحرتازية والتعليمات ال�ضادرة، 

عليهم  تنطبق  ممن  املوؤهلني  كافة  مبادرة  جانب  اإىل 

ال�ضروط باأخذ التطعيم بجرعاته الكاملة، اإ�ضافة اإىل 

اجلرعة 

ي�ضمن  مبا  منه،  املن�ضطة 

احلفاظ على �ضحة و�ضالمة اجلميع وحتقيق االأهداف 

املرجوة مل�ضارات الت�ضدي لفريو�س كورونا.

اأحّب اأجواء رم�سان يف القرى.. »االأيام« يف �سيافة الفنان ح�سن حممد:

جمهوري على موعد مع »يا اأين يا بطة 2« يف العيد

من�ضور �ضاكر: 

حممد  ح�ضن  البحريني  الفنان  اأكد 

هذا  رم�ضان  �ضهر  خالل  برناجمه  اأن 

العام عادة كال�ضابق، فعادت الن�ضاطات 

والربامج واالحتفاالت، بعك�س العامني 

العامل  فيهما  اأ�ضيب  اللذين  ال�ضابقني 

»يف  حممد:  وتابع  كورنا،  بفريو�س 

جناح  وبعد  احلمد،  وهلل  ال�ضهر  هذا 

البحرين يف احلد من الفريو�س رجعنا 

للتجمعات و)الغبقات( ورجعت احلياة 

كما كانت«.

وخالل زيارة »االأيام« له، قال الفنان 

ح�ضن حممد: »اإن �ضهر رم�ضان منا�ضبة 

للعبادات  ن�ضتغلها  اأن  ويجب  رائعة 

واجلل�ضات مع االأهل واالأ�ضدقاء«. وعن 

ن�ضاطاته وبراجمه يف رم�ضان قال: »ال 

ن�ضاطاتي  كل  ملمار�ضة  كبرًيا  وقًتا  اأجد 

ب�ضبب ال�ضغط الكبري، فاأنا لدّي برنامج 

وهذا  )ال�ضارية(،  رم�ضان  يف  يومي 

الربنامج يتتطلب جهًدا كبرًيا ومتابعة 

اأ�ضبحت  اليوم  اأنا  ا  واأي�ضً متوا�ضلة، 

الكرمي  ال�ضهر  وخالل  مقهى  اأمتلك 

م�ضوؤولية  يحّملني  وهذا  الرواد،  يزداد 

كبرية، لذلك ال اأجد الوقت الكايف، لكني 

اأحر�س على تخ�ضي�س وقت للعبادات 

اأحاول  كما  الوالدة،  مع  واجللو�س 

فيها،  اأ�ضارك  التي  امل�ضل�ضالت  متابعة 

وكذلك اأنتهز بع�س االأوقات لكي اأ�ضاهد 

اأعمال زمالئي«.

يحب  التي  باالأطباق  يتعلق  وفيما 

ح�ضن  الفنان  قال  رم�ضان،  يف  تناولها 

حممد: »اأع�ضق طبخ اأمي، واعترب طبخها 

الوجبة  يل  وبالن�ضبة  دائًما،  االأف�ضل 

االأ�ضا�ضية يف رم�ضان هي )الرثيد(، اإىل 

جانب الهري�س واخلنفرو�س واللقيمات 

والكباب، وغريها من االأكالت املخ�ض�ضة 

اأما  للفطور،  بالن�ضبة  هذا  لرم�ضان، 

ال�ضحور فاأ يكفيني التمر مع احلليب«.

اأن تعود  وعن اال�ضياء الذي يتمنى 

الأيام  واأحّن  »اأمتنى  قال:  رم�ضان  يف 

يتبادلون  اجلريان  كان  عندما  زمان 

اأطباق االأكل مع بع�س، وعندما جنل�س 

االأذان  �ضوت  النتطار  اخلارج  يف 

وم�ضاهدة املدفع، لكنني اأعتقد اأن هناك 

ا من قرى البحرين ال تزال حتافط  بع�ضً

على هذه العادات، لذلك اأنا اأحب اأجواء 

رم�ضان يف القرى«.

ويف ختام حديثه لـ»االأيام«، ك�ضف 

جلمهوره،  جميلة  مفاجاأة  عن  حممد 

على  اأنتم  اجلميل،  »جمهوري  وقال: 

يا بطة 2(  اأين  )يا  موعد مع م�ضرحية 

حل�ضور  مدعو  واجلميع  العيد،  يف 

امل�ضرحية. نعدكم مب�ضاهده ممتعة«.

ح�شن حممد يتحّدث للزميل من�شور �شاكر

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12049/pdf/INAF_20220404015842656.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/955392/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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ال�شالح: ال نّدعي الكمال.. حققنا قفزات كبرية واأعمالنا �شفافة للراأي العام

»ال« �شورية لو�شع حّد اأدنى بـ350 األف دينار لتاأ�شي�س ال�شركات االأجنبية

فاطمة �ضلمان - اأبرار �ضكري:

رف�س جمل�س ال�ضورى يف جل�ضته اأم�س قانوًنا �ضورًيا 

لتح�ضني  الطبية  للدرا�ضات  اأعلى  جمل�س  باإن�ضاء  يق�ضي 

اخلدمات الطبية يف اململكة، ورفع امل�ضتوى العلمي والعملي 

للأطباء العاملني يف خمتلف الفروع الطبية.

قبل  ملكي  مر�ضوٍم  ل�ضدور  رف�ضهم  ال�ضوريون  وبّرر 

للدرا�ضات  البحريني  املجل�س  وت�ضكيل  باإن�ضاء  اأ�ضبوعني 

والتخ�ض�ضات ال�ضحية.

نيابًيا يلزم بو�ضع  قانوًنا  اأم�س  ال�ضوريون  كما رف�س 

البحرينيني  لغري  اململوكة  ال�ضركة  مال  لراأ�س  اأدنى  حد 

مبقدار 350 األف دينار بحريني

املالية  ال�ضوؤون  جلنة  تقرير  على  املجل�س  وافق  كما 

ملجل�س  املدققة  املالية  البيانات  بخ�ضو�س  واالقت�ضادية 

 ،2021 دي�ضمرب   31 يف  املنتهية  املالية  لل�ضنة  ال�ضورى 

والتي مت تدقيقها من قبل ديوان الرقابة املالية واالإدارية.

للمجل�س  املالية  البيانات  على  تعقيًبا  مداخلته  ويف 

اأي ملحظات على  »لي�س هناك  ال�ضالح  الرئي�س علي  قال 

املجل�س واأدائه، هذا ما اعتدنا عليه، وهو راأي ديوان الرقابة 

املالية واالإدارية يف البيانات املالية املدققة من قبل الديوان«.

اأن يطلع عليها  اأعمال املجل�س �ضفافة ويجب  اأن  موؤكًدا 

بل  نّدعيه،  ال  ونحن  وحده  هلل  الكمال  اإن  اإذ  العام،  الراأي 

واالإداري  الت�ضريعي  عملنا  من  ونطّور  نح�ّضن  اأن  نحاول 

يف  �ضواء  كبرية  قفزات  حقق  املجل�س  اأن  مو�ضًحا  واملايل، 

املعلومات  وتقنية  التدريب  يف  اأو  الربملانية  الدبلوما�ضية 

وغريها.

وتابع »نحن �ضائرون مع التطوير وننظر الأي مقرتحات 

التقرير مبنزلة  واإن هذا  املجل�س،  اأداء عمل  لتطوير  مقدمة 

وهو  بالق�ضم  اأوفينا  فقد  مًعا،  وللمجل�س  للأع�ضاء  �ضهادة 

احلفاظ على املال العام، واأرجو اأن يكون هذا التقرير اإبراًرا 

بهذا الق�ضم«.

الفريق  وروح  النهج  هذا  على  »�ضن�ضري  حديثه  وختم 

الواحد، وال�ضكر للجميع يف املجل�س على جهودهم الكبرية 

املجال  هذا  يف  رايتنا  حيث  جماعي،  عمل  نتاج  هي  التي 

و�ضيام  عليكم  كرمي  ورم�ضان  دائًما،  ومرفوعة  بي�ضاء 

مقبول للجميع«.

تطبيق  ب�ضاأن  قانون  م�ضروع  على  املجل�س  وافق  كما 

االأمم  وبرنامج  البحرين  دولة  حكومة  بني  االتفاق  اأحكام 

املتحدة االإمنائي على العلقة بني مملكة البحرين واملن�ضق 

املقيم للأمم املتحدة، اإذ مت اأخذ الراأي النهائي ب�ضاأنه يف ذات 

لعمل  الت�ضريعي  االإطار  تنظيم  اىل  يهدف  والذي  اجلل�ضة، 

�ضوء  يف  البحرين،  مملكة  يف  املتحدة  للأمم  املقيم  املن�ضق 

املتحدة  للأمم  املقيم  املن�ضق  بف�ضل مهام  املتحدة  االأمم  قرار 

عن مهام املمثل املقيم لربنامج االأمم املتحدة االإمنائي.

�سوريون �ساركوا يف اجلل�سة عرب االونالين

وزير التجارة: الهدف ت�شهيل اال�شتثمار ال اإعاقته 
امل�شقطي: قانون ال�شركات

 التجارية يعار�س الروؤية االقت�شادية

احلداد: جهود مقدرة

 و�شيا�شة حكيمة يف تر�شيد االإنفاق 

الدالل: تدريب طبيب واحد فقط لكل 10 اأُ�شر 

املوؤيد: تدريب االأطباء 

البحرينيني واإحاللهم يف امل�شت�شفيات 

العري�س: 400 طبيب بحريني دون تدريب

فخرو: اال�شتثمارات 

اخلارجية اإ�شافة القت�شادنا الوطني

الزايد: و�شع حد اأدنى 

لراأ�س املال ال يالئم التناف�شية واال�شتقطاب

الزياين  اأكد وزير ال�ضناعة والتجارة وال�ضياحة زايد 

ب�ضيطة  فل�ضفة  تنتهج  البحرين  باأن  اأم�س  مداخلته  يف 

اأوجه  جًدا قائمة على االنفتاح االقت�ضادي وتقدمي كافة 

املال  راأ�س  نظام  وفق  االقت�ضادي  للنمو  الت�ضهيلت 

حرة  جتارية  باتفاقيات  ملزمون  »نحن  واأ�ضاف  احلّر. 

لها انعكا�ضاتها الوا�ضحة على االأن�ضطة التجارية املختلفة«، 

مبينا اأن الهدف هو ت�ضهيل اال�ضتثمار يف اململكة و�ضل�ضة العمل، ال 

اإعاقته عرب حتديد الن�ضاط او راأ�س املال وغريه.

لل�ضتثمار  اأدنى  حد  و�ضع  ي�ضرتط  نيابي  قانون  على  تعليًقا  ذلك  جاء 

االأجنبي بـ 350 األف دينار لتاأ�ضي�س ال�ضركة. وقال الوزير: »يجب علينا اأن ال 

ن�ضع يف القانون ما هو �ضلب ومعيق لل�ضتثمار، واإن كان ال بد منه يجب اأن 

يعالج يف اللوائح او ال يتم ذكره اأ�ضل، فالنا�س اأحرار يف متويل �ضركاتهم عرب 

االقرتا�س او غريه، وهذا ما نلم�ضه يف دول اأخرى ذات �ضرائب كبرية، حيث تلجاأ 

توؤ�ض�س  �ضركات  بريطانيا هناك  املال، كما يف  راأ�س  ال�ضركات للقرتا�س ومنه 

براأ�س مال ي�ضل اىل )جنيه( واحد فقط«.

مداخلته  خلل  امل�ضقطي،  خالد  ال�ضوري  اأو�ضح 

من   )345( املادة  بتعديل  قانون  م�ضروع  ب�ضاأن 

قانون ال�ضركات التجارية، اأنه مت مراجعة م�ضروع 

املالية،  اللجنة  يف  ال�ضركات  قانون  تعديل  قانون 

م�ضرًيا اىل انهم وجدوا تعار�ضه مع روؤية البحرين 

االقت�ضادية 2030 التي جاءت ال�ضتقطاب اال�ضتثمار 

االأجنبي، وتناق�ضه مع مواد مذكورة يف ذات القانون. 

من جانبه، لفت رئي�س للجنة ال�ضوري دروي�س املناعي اىل انه يوجد 

11 دولة عربية مل يتم حتديد راأ�س املال لل�ضتثمارات االأجنبية، م�ضيًفا 

اأن بع�س الدول حددت راأ�س املال، ولكن من خلل اللوائح التي تعطي 

مرونة للدولة.

الطبيب  تدريب  اأن  الدالل  ابت�ضام  ال�ضورية  اأكدت   

يف  املتوافرة  الطبية  االأ�ضّرة  اأعداد  على  يعتمد 

امل�ضت�ضفيات، فلكل 10 اأ�ضّر يتم تدريب طبيب واحد 

يكون  البحرينيني  االأطباء  تدريب  اأن  مبينة  فقط، 

ب�ضكل تدريجي وذلك ح�ضب البورد العربي.

امكانية  عن  الدالل  ت�ضاءلت  مت�ضل،  �ضياق  يف 

تدريب الكوادر الطبية ذات املهن الطبية امل�ضاعدة اي�ضا، 

ولي�س االأطباء فقط.

وردا عليها، اأفاد ال�ضوري احمد العري�س باأنه اإذا كان تدريب طبيب 

واحد لكل 10 اأ�ضر، اإًذا املفرت�س اأن يدرب 200 طبيب �ضنويا، اإذ توؤكد 

االح�ضاءات اأن هناك 2000 �ضرير يف م�ضت�ضفيات وزارة ال�ضحة والدولة 

ومرتبطة مبيزانية الدولة.

اأنه ال توجد دولة يف  اأكد ال�ضوري جمال فخرو 

العامل تعتمد على روؤو�س اأموالها الداخلية، قائلً: 

»يجب اأن ن�ضهل ون�ضتقطب ال�ضركات ذات روؤو�س 

مبا  االقت�ضادي،  النمط  لتغيري  الكبرية  االأموال 

ي�ضيف القت�ضادنا«. 

اال�ضتثمارات  ا�ضتقطاب  يجب  اأنه  فخرو  وراأى 

من  التمويل  على  االعتماد  ولي�س  للداخل،  االأموال  وروؤو�س 

الداخل.

بدوره، قال ال�ضوري علي العرادي: »اإذا كان هناك تعديل فيجب اأن 

يرتبط باالأن�ضطة ويكون راأ�س املال حمددا فيها، وم�ضروع القانون يخالف 

القانون نف�ضه، وال علقة له بجن�ضية ال�ضركة الأنها بحرينية املن�ضاأ«.

اأكدت ال�سورية دالل الزايد، خالل مداخلتها 

ب�ساأن تعديل املادة )345( من قانون ال�سركات 

التجارية، اأن حتديد احلد االأدنى لراأ�س املال 

ال يتنا�سب مع امل�ساألة التناف�سية واال�ستقطاب 

والت�سجيع على اختيار البحرين مقرا لل�سركات 

ذات راأ�س املال االأجنبي، لكون التناف�س بني الدول 

اأن  اىل  م�سرية  الوا�سعة،  املزايا  وتي�سري  اال�ستثمارات  ال�ستقطاب 

هذا ال مينح البحرين ميزة تناف�سية اأمام الدول االأخرى.

اأكد ال�ضوري اأحمد احلداد، خلل مداخلته ب�ضاأن 

لل�ضنة  ال�ضورى  ملجل�س  املدققة  املالية  البيانات 

املالية املنتهية، اأن ما جاء يف التقرير يعك�س اجلهود 

احلكيمة  و�ضيا�ضته  املجل�س  رئي�س  قبل  من  املقدرة 

االأمني  لدور  ا  اأي�ضً اأنه  م�ضيًفا  االإنفاق،  تر�ضيد  يف 

العام للمجل�س وما جاء بخ�ضو�س تدوير املوظفني �ضمة 

ح�ضنة توؤدي اإىل اإملام املوظفني كافة مبختلف اأعمال املجل�س.

يظهر  التقرير  هذا  اأن  ح�ضن  علي  حممد  ال�ضوري  بنّي  جانبه،  من 

حر�س رئي�س املجل�س واالأمني العام وجميع منت�ضبي االأمانة العامة على 

عدم وجود اأي ملحظات وعدم التجاوز واحلفاظ على مال املجل�س.

املوؤيد  منى  ال�ضورية  اتفقت 

مع قرار اللجنة لتحقق الغاية 

بقانون  املر�ضوم  �ضدور  مع 

البحريني  املجل�س  باإن�ضاء 

والتخ�ض�ضات  للدرا�ضات 

يتم  اأن  متمنية  ال�ضحية، 

املنا�ضبة  املوازنات  تخ�ضي�س 

يف  واإحللهم  البحرينيني  االأطباء  لتدريب 

امل�ضت�ضفيات.

خلل  الدو�ضري،  �ضباح  ال�ضوري  اأ�ضاد  كما 

للدرا�ضات  االأعلى  املجل�س  اإن�ضاء  ب�ضاأن  مداخلته 

الطبية، بفكرة امل�ضروع بقانون، الذي قد ي�ضب يف 

حت�ضني اخلدمات الطبية ودعم االأطباء، م�ضيفا اأنه 

اعلى  يحقق  كما  باململكة  ال�ضحي  للتطور  مواكب 

امل�ضتويات العلمية والفنية للكادر الطبي، مو�ضحا 

البحريني  املجل�س  باإن�ضاء  مر�ضوم  �ضدور  اأن 

للدرا�ضات والتخ�ض�ضات ال�ضحية عن جللة امللك 

�ضيحقق الغايات املن�ضودة مل�ضروع القانون. 

اأن  العري�س  اأحمد  ال�ضوري  اأكد 

تطوير  بهدف  جاء  املر�ضوم  هذا 

اخلدمات الطبية يف جميع ف�ضولها 

النجاح  متمنيا  والعامة،  احلا�ضة 

اأر�س الواقع. كما  يف تطبيقه على 

ب�ضرورة  ال�ضابق  الطلب  على  �ضدد 

كونها  للمجل�س؛  عامة  اأمانة  ت�ضكيل 

العمود الفقري الإدارة اأعمال هذه املجال�س املعينة من 

اأمناء م�ضاعدين  قبل جللة امللك، اىل جانب وجود 4 

لتطبيقه  رافدا  �ضيكون  الذي  املر�ضوم  تطبيق  ل�ضمان 

على اأكرب واأكمل وجه. وتابع خلل مداخلته قائل: »اإن 

القول باأن تدريب االأطباء مكلف مليزانية الدولة، اأقول 

ال  البحرينيني  االأطباء  فتدريب  بالعك�س،  اليوم  لكم 

يحمل الدولة اأي تكاليف، بل اأن الدولة نف�ضها �ضت�ضتفيد 

من تطبيق هذا القانون«. ووا�ضل »هناك 400 طبيب 

التدريب  واأكرث قابعون يف منازلهم يف انتظار فر�س 

مكلفني  عنهم  بدال  يتدربون  الذين  االأجانب  من  بدال 

وبعد  بل  البحريني،  الطبيب  ا�ضعاف  اربعة  امليزانية 

يذهبون  والدولة  ال�ضحة  ميزانية  وا�ضتنزاف  تدربهم 

اىل دول اأخرى جتذبهم، وهنا اخل�ضارة الكربى، حيث 

ميزانية  وخ�ضارة  البحريني  الطبيب  تدريب  خ�ضارة 

تدريب الطبيب االأجنبي«.
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ال�شالح: ال نّدعي الكمال.. حققنا قفزات كبرية واأعمالنا �شفافة للراأي العام

»ال« �شورية لو�شع حّد اأدنى بـ350 األف دينار لتاأ�شي�س ال�شركات االأجنبية

فاطمة �ضلمان - اأبرار �ضكري:

رف�س جمل�س ال�ضورى يف جل�ضته اأم�س قانوًنا �ضورًيا 

لتح�ضني  الطبية  للدرا�ضات  اأعلى  جمل�س  باإن�ضاء  يق�ضي 

اخلدمات الطبية يف اململكة، ورفع امل�ضتوى العلمي والعملي 

للأطباء العاملني يف خمتلف الفروع الطبية.

قبل  ملكي  مر�ضوٍم  ل�ضدور  رف�ضهم  ال�ضوريون  وبّرر 

للدرا�ضات  البحريني  املجل�س  وت�ضكيل  باإن�ضاء  اأ�ضبوعني 

والتخ�ض�ضات ال�ضحية.

نيابًيا يلزم بو�ضع  قانوًنا  اأم�س  ال�ضوريون  كما رف�س 

البحرينيني  لغري  اململوكة  ال�ضركة  مال  لراأ�س  اأدنى  حد 

مبقدار 350 األف دينار بحريني

املالية  ال�ضوؤون  جلنة  تقرير  على  املجل�س  وافق  كما 

ملجل�س  املدققة  املالية  البيانات  بخ�ضو�س  واالقت�ضادية 

 ،2021 دي�ضمرب   31 يف  املنتهية  املالية  لل�ضنة  ال�ضورى 

والتي مت تدقيقها من قبل ديوان الرقابة املالية واالإدارية.

للمجل�س  املالية  البيانات  على  تعقيًبا  مداخلته  ويف 

اأي ملحظات على  »لي�س هناك  ال�ضالح  الرئي�س علي  قال 

املجل�س واأدائه، هذا ما اعتدنا عليه، وهو راأي ديوان الرقابة 

املالية واالإدارية يف البيانات املالية املدققة من قبل الديوان«.

اأن يطلع عليها  اأعمال املجل�س �ضفافة ويجب  اأن  موؤكًدا 

بل  نّدعيه،  ال  ونحن  وحده  هلل  الكمال  اإن  اإذ  العام،  الراأي 

واالإداري  الت�ضريعي  عملنا  من  ونطّور  نح�ّضن  اأن  نحاول 

يف  �ضواء  كبرية  قفزات  حقق  املجل�س  اأن  مو�ضًحا  واملايل، 

املعلومات  وتقنية  التدريب  يف  اأو  الربملانية  الدبلوما�ضية 

وغريها.

وتابع »نحن �ضائرون مع التطوير وننظر الأي مقرتحات 

التقرير مبنزلة  واإن هذا  املجل�س،  اأداء عمل  لتطوير  مقدمة 

وهو  بالق�ضم  اأوفينا  فقد  مًعا،  وللمجل�س  للأع�ضاء  �ضهادة 

احلفاظ على املال العام، واأرجو اأن يكون هذا التقرير اإبراًرا 

بهذا الق�ضم«.

الفريق  وروح  النهج  هذا  على  »�ضن�ضري  حديثه  وختم 

الواحد، وال�ضكر للجميع يف املجل�س على جهودهم الكبرية 

املجال  هذا  يف  رايتنا  حيث  جماعي،  عمل  نتاج  هي  التي 

و�ضيام  عليكم  كرمي  ورم�ضان  دائًما،  ومرفوعة  بي�ضاء 

مقبول للجميع«.

تطبيق  ب�ضاأن  قانون  م�ضروع  على  املجل�س  وافق  كما 

االأمم  وبرنامج  البحرين  دولة  حكومة  بني  االتفاق  اأحكام 

املتحدة االإمنائي على العلقة بني مملكة البحرين واملن�ضق 

املقيم للأمم املتحدة، اإذ مت اأخذ الراأي النهائي ب�ضاأنه يف ذات 

لعمل  الت�ضريعي  االإطار  تنظيم  اىل  يهدف  والذي  اجلل�ضة، 

�ضوء  يف  البحرين،  مملكة  يف  املتحدة  للأمم  املقيم  املن�ضق 

املتحدة  للأمم  املقيم  املن�ضق  بف�ضل مهام  املتحدة  االأمم  قرار 

عن مهام املمثل املقيم لربنامج االأمم املتحدة االإمنائي.

�سوريون �ساركوا يف اجلل�سة عرب االونالين

وزير التجارة: الهدف ت�شهيل اال�شتثمار ال اإعاقته 
امل�شقطي: قانون ال�شركات

 التجارية يعار�س الروؤية االقت�شادية

احلداد: جهود مقدرة

 و�شيا�شة حكيمة يف تر�شيد االإنفاق 

الدالل: تدريب طبيب واحد فقط لكل 10 اأُ�شر 

املوؤيد: تدريب االأطباء 

البحرينيني واإحاللهم يف امل�شت�شفيات 

العري�س: 400 طبيب بحريني دون تدريب

فخرو: اال�شتثمارات 

اخلارجية اإ�شافة القت�شادنا الوطني

الزايد: و�شع حد اأدنى 

لراأ�س املال ال يالئم التناف�شية واال�شتقطاب

الزياين  اأكد وزير ال�ضناعة والتجارة وال�ضياحة زايد 

ب�ضيطة  فل�ضفة  تنتهج  البحرين  باأن  اأم�س  مداخلته  يف 

اأوجه  جًدا قائمة على االنفتاح االقت�ضادي وتقدمي كافة 

املال  راأ�س  نظام  وفق  االقت�ضادي  للنمو  الت�ضهيلت 

حرة  جتارية  باتفاقيات  ملزمون  »نحن  واأ�ضاف  احلّر. 

لها انعكا�ضاتها الوا�ضحة على االأن�ضطة التجارية املختلفة«، 

مبينا اأن الهدف هو ت�ضهيل اال�ضتثمار يف اململكة و�ضل�ضة العمل، ال 

اإعاقته عرب حتديد الن�ضاط او راأ�س املال وغريه.

لل�ضتثمار  اأدنى  حد  و�ضع  ي�ضرتط  نيابي  قانون  على  تعليًقا  ذلك  جاء 

االأجنبي بـ 350 األف دينار لتاأ�ضي�س ال�ضركة. وقال الوزير: »يجب علينا اأن ال 

ن�ضع يف القانون ما هو �ضلب ومعيق لل�ضتثمار، واإن كان ال بد منه يجب اأن 

يعالج يف اللوائح او ال يتم ذكره اأ�ضل، فالنا�س اأحرار يف متويل �ضركاتهم عرب 

االقرتا�س او غريه، وهذا ما نلم�ضه يف دول اأخرى ذات �ضرائب كبرية، حيث تلجاأ 

توؤ�ض�س  �ضركات  بريطانيا هناك  املال، كما يف  راأ�س  ال�ضركات للقرتا�س ومنه 

براأ�س مال ي�ضل اىل )جنيه( واحد فقط«.

مداخلته  خلل  امل�ضقطي،  خالد  ال�ضوري  اأو�ضح 

من   )345( املادة  بتعديل  قانون  م�ضروع  ب�ضاأن 

قانون ال�ضركات التجارية، اأنه مت مراجعة م�ضروع 

املالية،  اللجنة  يف  ال�ضركات  قانون  تعديل  قانون 

م�ضرًيا اىل انهم وجدوا تعار�ضه مع روؤية البحرين 

االقت�ضادية 2030 التي جاءت ال�ضتقطاب اال�ضتثمار 

االأجنبي، وتناق�ضه مع مواد مذكورة يف ذات القانون. 

من جانبه، لفت رئي�س للجنة ال�ضوري دروي�س املناعي اىل انه يوجد 

11 دولة عربية مل يتم حتديد راأ�س املال لل�ضتثمارات االأجنبية، م�ضيًفا 

اأن بع�س الدول حددت راأ�س املال، ولكن من خلل اللوائح التي تعطي 

مرونة للدولة.

الطبيب  تدريب  اأن  الدالل  ابت�ضام  ال�ضورية  اأكدت   

يف  املتوافرة  الطبية  االأ�ضّرة  اأعداد  على  يعتمد 

امل�ضت�ضفيات، فلكل 10 اأ�ضّر يتم تدريب طبيب واحد 

يكون  البحرينيني  االأطباء  تدريب  اأن  مبينة  فقط، 

ب�ضكل تدريجي وذلك ح�ضب البورد العربي.

امكانية  عن  الدالل  ت�ضاءلت  مت�ضل،  �ضياق  يف 

تدريب الكوادر الطبية ذات املهن الطبية امل�ضاعدة اي�ضا، 

ولي�س االأطباء فقط.

وردا عليها، اأفاد ال�ضوري احمد العري�س باأنه اإذا كان تدريب طبيب 

واحد لكل 10 اأ�ضر، اإًذا املفرت�س اأن يدرب 200 طبيب �ضنويا، اإذ توؤكد 

االح�ضاءات اأن هناك 2000 �ضرير يف م�ضت�ضفيات وزارة ال�ضحة والدولة 

ومرتبطة مبيزانية الدولة.

اأنه ال توجد دولة يف  اأكد ال�ضوري جمال فخرو 

العامل تعتمد على روؤو�س اأموالها الداخلية، قائلً: 

»يجب اأن ن�ضهل ون�ضتقطب ال�ضركات ذات روؤو�س 

مبا  االقت�ضادي،  النمط  لتغيري  الكبرية  االأموال 

ي�ضيف القت�ضادنا«. 

اال�ضتثمارات  ا�ضتقطاب  يجب  اأنه  فخرو  وراأى 

من  التمويل  على  االعتماد  ولي�س  للداخل،  االأموال  وروؤو�س 

الداخل.

بدوره، قال ال�ضوري علي العرادي: »اإذا كان هناك تعديل فيجب اأن 

يرتبط باالأن�ضطة ويكون راأ�س املال حمددا فيها، وم�ضروع القانون يخالف 

القانون نف�ضه، وال علقة له بجن�ضية ال�ضركة الأنها بحرينية املن�ضاأ«.

اأكدت ال�سورية دالل الزايد، خالل مداخلتها 

ب�ساأن تعديل املادة )345( من قانون ال�سركات 

التجارية، اأن حتديد احلد االأدنى لراأ�س املال 

ال يتنا�سب مع امل�ساألة التناف�سية واال�ستقطاب 

والت�سجيع على اختيار البحرين مقرا لل�سركات 

ذات راأ�س املال االأجنبي، لكون التناف�س بني الدول 

اأن  اىل  م�سرية  الوا�سعة،  املزايا  وتي�سري  اال�ستثمارات  ال�ستقطاب 

هذا ال مينح البحرين ميزة تناف�سية اأمام الدول االأخرى.

اأكد ال�ضوري اأحمد احلداد، خلل مداخلته ب�ضاأن 

لل�ضنة  ال�ضورى  ملجل�س  املدققة  املالية  البيانات 

املالية املنتهية، اأن ما جاء يف التقرير يعك�س اجلهود 

احلكيمة  و�ضيا�ضته  املجل�س  رئي�س  قبل  من  املقدرة 

االأمني  لدور  ا  اأي�ضً اأنه  م�ضيًفا  االإنفاق،  تر�ضيد  يف 

العام للمجل�س وما جاء بخ�ضو�س تدوير املوظفني �ضمة 

ح�ضنة توؤدي اإىل اإملام املوظفني كافة مبختلف اأعمال املجل�س.

يظهر  التقرير  هذا  اأن  ح�ضن  علي  حممد  ال�ضوري  بنّي  جانبه،  من 

حر�س رئي�س املجل�س واالأمني العام وجميع منت�ضبي االأمانة العامة على 

عدم وجود اأي ملحظات وعدم التجاوز واحلفاظ على مال املجل�س.

املوؤيد  منى  ال�ضورية  اتفقت 

مع قرار اللجنة لتحقق الغاية 

بقانون  املر�ضوم  �ضدور  مع 

البحريني  املجل�س  باإن�ضاء 

والتخ�ض�ضات  للدرا�ضات 

يتم  اأن  متمنية  ال�ضحية، 

املنا�ضبة  املوازنات  تخ�ضي�س 

يف  واإحللهم  البحرينيني  االأطباء  لتدريب 

امل�ضت�ضفيات.

خلل  الدو�ضري،  �ضباح  ال�ضوري  اأ�ضاد  كما 

للدرا�ضات  االأعلى  املجل�س  اإن�ضاء  ب�ضاأن  مداخلته 

الطبية، بفكرة امل�ضروع بقانون، الذي قد ي�ضب يف 

حت�ضني اخلدمات الطبية ودعم االأطباء، م�ضيفا اأنه 

اعلى  يحقق  كما  باململكة  ال�ضحي  للتطور  مواكب 

امل�ضتويات العلمية والفنية للكادر الطبي، مو�ضحا 

البحريني  املجل�س  باإن�ضاء  مر�ضوم  �ضدور  اأن 

للدرا�ضات والتخ�ض�ضات ال�ضحية عن جللة امللك 

�ضيحقق الغايات املن�ضودة مل�ضروع القانون. 

اأن  العري�س  اأحمد  ال�ضوري  اأكد 

تطوير  بهدف  جاء  املر�ضوم  هذا 

اخلدمات الطبية يف جميع ف�ضولها 

النجاح  متمنيا  والعامة،  احلا�ضة 

اأر�س الواقع. كما  يف تطبيقه على 

ب�ضرورة  ال�ضابق  الطلب  على  �ضدد 

كونها  للمجل�س؛  عامة  اأمانة  ت�ضكيل 

العمود الفقري الإدارة اأعمال هذه املجال�س املعينة من 

اأمناء م�ضاعدين  قبل جللة امللك، اىل جانب وجود 4 

لتطبيقه  رافدا  �ضيكون  الذي  املر�ضوم  تطبيق  ل�ضمان 

على اأكرب واأكمل وجه. وتابع خلل مداخلته قائل: »اإن 

القول باأن تدريب االأطباء مكلف مليزانية الدولة، اأقول 

ال  البحرينيني  االأطباء  فتدريب  بالعك�س،  اليوم  لكم 

يحمل الدولة اأي تكاليف، بل اأن الدولة نف�ضها �ضت�ضتفيد 

من تطبيق هذا القانون«. ووا�ضل »هناك 400 طبيب 

التدريب  واأكرث قابعون يف منازلهم يف انتظار فر�س 

مكلفني  عنهم  بدال  يتدربون  الذين  االأجانب  من  بدال 

وبعد  بل  البحريني،  الطبيب  ا�ضعاف  اربعة  امليزانية 

يذهبون  والدولة  ال�ضحة  ميزانية  وا�ضتنزاف  تدربهم 

اىل دول اأخرى جتذبهم، وهنا اخل�ضارة الكربى، حيث 

ميزانية  وخ�ضارة  البحريني  الطبيب  تدريب  خ�ضارة 

تدريب الطبيب االأجنبي«.
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ال�شالح: ال نّدعي الكمال.. حققنا قفزات كبرية واأعمالنا �شفافة للراأي العام

»ال« �شورية لو�شع حّد اأدنى بـ350 األف دينار لتاأ�شي�س ال�شركات االأجنبية

فاطمة �ضلمان - اأبرار �ضكري:

رف�س جمل�س ال�ضورى يف جل�ضته اأم�س قانوًنا �ضورًيا 

لتح�ضني  الطبية  للدرا�ضات  اأعلى  جمل�س  باإن�ضاء  يق�ضي 

اخلدمات الطبية يف اململكة، ورفع امل�ضتوى العلمي والعملي 

للأطباء العاملني يف خمتلف الفروع الطبية.

قبل  ملكي  مر�ضوٍم  ل�ضدور  رف�ضهم  ال�ضوريون  وبّرر 

للدرا�ضات  البحريني  املجل�س  وت�ضكيل  باإن�ضاء  اأ�ضبوعني 

والتخ�ض�ضات ال�ضحية.

نيابًيا يلزم بو�ضع  قانوًنا  اأم�س  ال�ضوريون  كما رف�س 

البحرينيني  لغري  اململوكة  ال�ضركة  مال  لراأ�س  اأدنى  حد 

مبقدار 350 األف دينار بحريني

املالية  ال�ضوؤون  جلنة  تقرير  على  املجل�س  وافق  كما 

ملجل�س  املدققة  املالية  البيانات  بخ�ضو�س  واالقت�ضادية 

 ،2021 دي�ضمرب   31 يف  املنتهية  املالية  لل�ضنة  ال�ضورى 

والتي مت تدقيقها من قبل ديوان الرقابة املالية واالإدارية.

للمجل�س  املالية  البيانات  على  تعقيًبا  مداخلته  ويف 

اأي ملحظات على  »لي�س هناك  ال�ضالح  الرئي�س علي  قال 

املجل�س واأدائه، هذا ما اعتدنا عليه، وهو راأي ديوان الرقابة 

املالية واالإدارية يف البيانات املالية املدققة من قبل الديوان«.

اأن يطلع عليها  اأعمال املجل�س �ضفافة ويجب  اأن  موؤكًدا 

بل  نّدعيه،  ال  ونحن  وحده  هلل  الكمال  اإن  اإذ  العام،  الراأي 

واالإداري  الت�ضريعي  عملنا  من  ونطّور  نح�ّضن  اأن  نحاول 

يف  �ضواء  كبرية  قفزات  حقق  املجل�س  اأن  مو�ضًحا  واملايل، 

املعلومات  وتقنية  التدريب  يف  اأو  الربملانية  الدبلوما�ضية 

وغريها.

وتابع »نحن �ضائرون مع التطوير وننظر الأي مقرتحات 

التقرير مبنزلة  واإن هذا  املجل�س،  اأداء عمل  لتطوير  مقدمة 

وهو  بالق�ضم  اأوفينا  فقد  مًعا،  وللمجل�س  للأع�ضاء  �ضهادة 

احلفاظ على املال العام، واأرجو اأن يكون هذا التقرير اإبراًرا 

بهذا الق�ضم«.

الفريق  وروح  النهج  هذا  على  »�ضن�ضري  حديثه  وختم 

الواحد، وال�ضكر للجميع يف املجل�س على جهودهم الكبرية 

املجال  هذا  يف  رايتنا  حيث  جماعي،  عمل  نتاج  هي  التي 

و�ضيام  عليكم  كرمي  ورم�ضان  دائًما،  ومرفوعة  بي�ضاء 

مقبول للجميع«.

تطبيق  ب�ضاأن  قانون  م�ضروع  على  املجل�س  وافق  كما 

االأمم  وبرنامج  البحرين  دولة  حكومة  بني  االتفاق  اأحكام 

املتحدة االإمنائي على العلقة بني مملكة البحرين واملن�ضق 

املقيم للأمم املتحدة، اإذ مت اأخذ الراأي النهائي ب�ضاأنه يف ذات 

لعمل  الت�ضريعي  االإطار  تنظيم  اىل  يهدف  والذي  اجلل�ضة، 

�ضوء  يف  البحرين،  مملكة  يف  املتحدة  للأمم  املقيم  املن�ضق 

املتحدة  للأمم  املقيم  املن�ضق  بف�ضل مهام  املتحدة  االأمم  قرار 

عن مهام املمثل املقيم لربنامج االأمم املتحدة االإمنائي.

�سوريون �ساركوا يف اجلل�سة عرب االونالين

وزير التجارة: الهدف ت�شهيل اال�شتثمار ال اإعاقته 
امل�شقطي: قانون ال�شركات

 التجارية يعار�س الروؤية االقت�شادية

احلداد: جهود مقدرة

 و�شيا�شة حكيمة يف تر�شيد االإنفاق 

الدالل: تدريب طبيب واحد فقط لكل 10 اأُ�شر 

املوؤيد: تدريب االأطباء 

البحرينيني واإحاللهم يف امل�شت�شفيات 

العري�س: 400 طبيب بحريني دون تدريب

فخرو: اال�شتثمارات 

اخلارجية اإ�شافة القت�شادنا الوطني

الزايد: و�شع حد اأدنى 

لراأ�س املال ال يالئم التناف�شية واال�شتقطاب

الزياين  اأكد وزير ال�ضناعة والتجارة وال�ضياحة زايد 

ب�ضيطة  فل�ضفة  تنتهج  البحرين  باأن  اأم�س  مداخلته  يف 

اأوجه  جًدا قائمة على االنفتاح االقت�ضادي وتقدمي كافة 

املال  راأ�س  نظام  وفق  االقت�ضادي  للنمو  الت�ضهيلت 

حرة  جتارية  باتفاقيات  ملزمون  »نحن  واأ�ضاف  احلّر. 

لها انعكا�ضاتها الوا�ضحة على االأن�ضطة التجارية املختلفة«، 

مبينا اأن الهدف هو ت�ضهيل اال�ضتثمار يف اململكة و�ضل�ضة العمل، ال 

اإعاقته عرب حتديد الن�ضاط او راأ�س املال وغريه.

لل�ضتثمار  اأدنى  حد  و�ضع  ي�ضرتط  نيابي  قانون  على  تعليًقا  ذلك  جاء 

االأجنبي بـ 350 األف دينار لتاأ�ضي�س ال�ضركة. وقال الوزير: »يجب علينا اأن ال 

ن�ضع يف القانون ما هو �ضلب ومعيق لل�ضتثمار، واإن كان ال بد منه يجب اأن 

يعالج يف اللوائح او ال يتم ذكره اأ�ضل، فالنا�س اأحرار يف متويل �ضركاتهم عرب 

االقرتا�س او غريه، وهذا ما نلم�ضه يف دول اأخرى ذات �ضرائب كبرية، حيث تلجاأ 

توؤ�ض�س  �ضركات  بريطانيا هناك  املال، كما يف  راأ�س  ال�ضركات للقرتا�س ومنه 

براأ�س مال ي�ضل اىل )جنيه( واحد فقط«.

مداخلته  خلل  امل�ضقطي،  خالد  ال�ضوري  اأو�ضح 

من   )345( املادة  بتعديل  قانون  م�ضروع  ب�ضاأن 

قانون ال�ضركات التجارية، اأنه مت مراجعة م�ضروع 

املالية،  اللجنة  يف  ال�ضركات  قانون  تعديل  قانون 

م�ضرًيا اىل انهم وجدوا تعار�ضه مع روؤية البحرين 

االقت�ضادية 2030 التي جاءت ال�ضتقطاب اال�ضتثمار 

االأجنبي، وتناق�ضه مع مواد مذكورة يف ذات القانون. 

من جانبه، لفت رئي�س للجنة ال�ضوري دروي�س املناعي اىل انه يوجد 

11 دولة عربية مل يتم حتديد راأ�س املال لل�ضتثمارات االأجنبية، م�ضيًفا 

اأن بع�س الدول حددت راأ�س املال، ولكن من خلل اللوائح التي تعطي 

مرونة للدولة.

الطبيب  تدريب  اأن  الدالل  ابت�ضام  ال�ضورية  اأكدت   

يف  املتوافرة  الطبية  االأ�ضّرة  اأعداد  على  يعتمد 

امل�ضت�ضفيات، فلكل 10 اأ�ضّر يتم تدريب طبيب واحد 

يكون  البحرينيني  االأطباء  تدريب  اأن  مبينة  فقط، 

ب�ضكل تدريجي وذلك ح�ضب البورد العربي.

امكانية  عن  الدالل  ت�ضاءلت  مت�ضل،  �ضياق  يف 

تدريب الكوادر الطبية ذات املهن الطبية امل�ضاعدة اي�ضا، 

ولي�س االأطباء فقط.

وردا عليها، اأفاد ال�ضوري احمد العري�س باأنه اإذا كان تدريب طبيب 

واحد لكل 10 اأ�ضر، اإًذا املفرت�س اأن يدرب 200 طبيب �ضنويا، اإذ توؤكد 

االح�ضاءات اأن هناك 2000 �ضرير يف م�ضت�ضفيات وزارة ال�ضحة والدولة 

ومرتبطة مبيزانية الدولة.

اأنه ال توجد دولة يف  اأكد ال�ضوري جمال فخرو 

العامل تعتمد على روؤو�س اأموالها الداخلية، قائلً: 

»يجب اأن ن�ضهل ون�ضتقطب ال�ضركات ذات روؤو�س 

مبا  االقت�ضادي،  النمط  لتغيري  الكبرية  االأموال 

ي�ضيف القت�ضادنا«. 

اال�ضتثمارات  ا�ضتقطاب  يجب  اأنه  فخرو  وراأى 

من  التمويل  على  االعتماد  ولي�س  للداخل،  االأموال  وروؤو�س 

الداخل.

بدوره، قال ال�ضوري علي العرادي: »اإذا كان هناك تعديل فيجب اأن 

يرتبط باالأن�ضطة ويكون راأ�س املال حمددا فيها، وم�ضروع القانون يخالف 

القانون نف�ضه، وال علقة له بجن�ضية ال�ضركة الأنها بحرينية املن�ضاأ«.

اأكدت ال�سورية دالل الزايد، خالل مداخلتها 

ب�ساأن تعديل املادة )345( من قانون ال�سركات 

التجارية، اأن حتديد احلد االأدنى لراأ�س املال 

ال يتنا�سب مع امل�ساألة التناف�سية واال�ستقطاب 

والت�سجيع على اختيار البحرين مقرا لل�سركات 

ذات راأ�س املال االأجنبي، لكون التناف�س بني الدول 

اأن  اىل  م�سرية  الوا�سعة،  املزايا  وتي�سري  اال�ستثمارات  ال�ستقطاب 

هذا ال مينح البحرين ميزة تناف�سية اأمام الدول االأخرى.

اأكد ال�ضوري اأحمد احلداد، خلل مداخلته ب�ضاأن 

لل�ضنة  ال�ضورى  ملجل�س  املدققة  املالية  البيانات 

املالية املنتهية، اأن ما جاء يف التقرير يعك�س اجلهود 

احلكيمة  و�ضيا�ضته  املجل�س  رئي�س  قبل  من  املقدرة 

االأمني  لدور  ا  اأي�ضً اأنه  م�ضيًفا  االإنفاق،  تر�ضيد  يف 

العام للمجل�س وما جاء بخ�ضو�س تدوير املوظفني �ضمة 

ح�ضنة توؤدي اإىل اإملام املوظفني كافة مبختلف اأعمال املجل�س.

يظهر  التقرير  هذا  اأن  ح�ضن  علي  حممد  ال�ضوري  بنّي  جانبه،  من 

حر�س رئي�س املجل�س واالأمني العام وجميع منت�ضبي االأمانة العامة على 

عدم وجود اأي ملحظات وعدم التجاوز واحلفاظ على مال املجل�س.

املوؤيد  منى  ال�ضورية  اتفقت 

مع قرار اللجنة لتحقق الغاية 

بقانون  املر�ضوم  �ضدور  مع 

البحريني  املجل�س  باإن�ضاء 

والتخ�ض�ضات  للدرا�ضات 

يتم  اأن  متمنية  ال�ضحية، 

املنا�ضبة  املوازنات  تخ�ضي�س 

يف  واإحللهم  البحرينيني  االأطباء  لتدريب 

امل�ضت�ضفيات.

خلل  الدو�ضري،  �ضباح  ال�ضوري  اأ�ضاد  كما 

للدرا�ضات  االأعلى  املجل�س  اإن�ضاء  ب�ضاأن  مداخلته 

الطبية، بفكرة امل�ضروع بقانون، الذي قد ي�ضب يف 

حت�ضني اخلدمات الطبية ودعم االأطباء، م�ضيفا اأنه 

اعلى  يحقق  كما  باململكة  ال�ضحي  للتطور  مواكب 

امل�ضتويات العلمية والفنية للكادر الطبي، مو�ضحا 

البحريني  املجل�س  باإن�ضاء  مر�ضوم  �ضدور  اأن 

للدرا�ضات والتخ�ض�ضات ال�ضحية عن جللة امللك 

�ضيحقق الغايات املن�ضودة مل�ضروع القانون. 

اأن  العري�س  اأحمد  ال�ضوري  اأكد 

تطوير  بهدف  جاء  املر�ضوم  هذا 

اخلدمات الطبية يف جميع ف�ضولها 

النجاح  متمنيا  والعامة،  احلا�ضة 

اأر�س الواقع. كما  يف تطبيقه على 

ب�ضرورة  ال�ضابق  الطلب  على  �ضدد 

كونها  للمجل�س؛  عامة  اأمانة  ت�ضكيل 

العمود الفقري الإدارة اأعمال هذه املجال�س املعينة من 

اأمناء م�ضاعدين  قبل جللة امللك، اىل جانب وجود 4 

لتطبيقه  رافدا  �ضيكون  الذي  املر�ضوم  تطبيق  ل�ضمان 

على اأكرب واأكمل وجه. وتابع خلل مداخلته قائل: »اإن 

القول باأن تدريب االأطباء مكلف مليزانية الدولة، اأقول 

ال  البحرينيني  االأطباء  فتدريب  بالعك�س،  اليوم  لكم 

يحمل الدولة اأي تكاليف، بل اأن الدولة نف�ضها �ضت�ضتفيد 

من تطبيق هذا القانون«. ووا�ضل »هناك 400 طبيب 

التدريب  واأكرث قابعون يف منازلهم يف انتظار فر�س 

مكلفني  عنهم  بدال  يتدربون  الذين  االأجانب  من  بدال 

وبعد  بل  البحريني،  الطبيب  ا�ضعاف  اربعة  امليزانية 

يذهبون  والدولة  ال�ضحة  ميزانية  وا�ضتنزاف  تدربهم 

اىل دول اأخرى جتذبهم، وهنا اخل�ضارة الكربى، حيث 

ميزانية  وخ�ضارة  البحريني  الطبيب  تدريب  خ�ضارة 

تدريب الطبيب االأجنبي«.

»�ضوق الرباحة« يحت�ضن برنامج 

ومهرجان ال�ضارية ال�ضعبي يف رم�ضان

الواقع  الرباحة  �سوق  يحت�سن 

امل�سابقات  برنامج  املحرق  ديار  يف 

ن�سخته  يف  »ال�سارية«  ال�سعبي 

برنامج  �سيت�سمن  والذي  الثالثة 

اإىل  بالإ�سافة  تلفزيوين،  م�سابقات 

من  ابتداًء  �سامل  �سعبي  مهرجان 

وذلك  الف�سيل،  ال�سهر  من  يوم  اأول 

البحرينية  اللجنة  مع  بالتعاون 

لريا�سات املوروث ال�سعبي.

املحطة  الرباحة  �سوق  و�سيمثل 

الذي  ال�سارية  لربنامج  الرئي�سية 

قناة  على  مبا�سرة  ب�سورة  يبث 

يهدف  والذي  البحرين،  تلفزيون 

اإىل زيادة الوعي باملوروث ال�سعبي 

والتقاليد  العادات  على  واحلفاظ 

واخلليجي  البحريني  للمجتمع 

والعربي. 

وم�سابقات  األعاب  وتنطلق 

ال�ساعة  من  الرم�سانية  ال�سارية 

9:30 م�ساًء ولغاية ال�ساعة 12:00 

قائمة  وت�ستمل  الليل،  منت�سف  بعد 

من  كل  على  وامل�سابقات  الألعاب 

والدومنة،  والدامة،  الكريم  لعبة 

واألعاب الورق مثل الكوت 6 وورق 

الطبخ  م�سابقة  اىل  بالإ�سافة  اليد، 

ال�سعبي. 

اأحمد  �سّرح  ذلك،  على  وتعليًقا 

ل�سركة  التنفيذي  الرئي�س  العمادي 

»يج�سد  بالقول:  املحرق  ديار 

الرتاث  الرباحة عبق  م�سروع �سوق 

اإذ  تفا�سيله،  بكل  الأ�سيل  البحريني 

ا�ستلهم مقوماته البارزة وت�ساميمه 

ال�ستثنائي  املا�سي  عراقة  من 

احلفاظ  يف  الإ�سهام  بهدف  للمملكة 

و�سركة  ال�سوق  حر�س  ولذا  عليه، 

مهرجان  رعاية  على  املُحرق  ديار 

اأن�سطته  واحت�سان  ال�سارية 

املوروث  من  امل�ستمدة  وفعالياته 

اإلقاء ال�سوء عليها  البحريني بهدف 

جيل  بعد  جيالً  تناقلها  و�سمان 

وذلك و�سط اأجواء رم�سانية عامرة 

اأحمد  �سّرح  جهته،  من  بالتميز«. 

ل�سركة  التنفيذي  الرئي�س  يو�سف 

امل�سوؤولة  ال�سركة  ال�سيف،  عقارات 

عن اإدارة وتاأجري امل�سروع: »ي�سرنا 

البحرينية  اللجنة  مع  التعاون 

ال�سعبي  املوروث  لريا�سات 

ال�سارية  ومهرجان  برنامج  لإطالق 

ال�سامل لالألعاب  ال�سعبي الرم�ساين 

�سوق  يف  ال�سعبية  وامل�سابقات 

الرباحة، والتي ترتجم حر�س �سركة 

عقارات ال�سيف على تقدمي كل ما هو 

جديد ونوعي يف قطاع اإدارة املراكز 

والرتفيه.  وال�سيافة  التجارية 

جديًدا  مفهوًما  الرباحة  �سوق  يقدم 

للت�سوق باأجواء متناغمة بني اأ�سالة 

مانًحا  احلا�سر،  وحداثة  املا�سي 

الزوار جتربة ا�ستثنائية على النمط 

ال�سهر  الأ�سيل. و�سيكون  البحريني 

الف�سيل مبثابة فر�سة ذهبية جلميع 

الأوقات  باأمتع  لال�ستمتاع  الزوار 

حتاكي  رم�سانية  اأجواء  و�سط 

وتقاليدها  وعاداتها  البحرين  عراقة 

�سواء على م�ستوى الألعاب ال�سعبية 

وغريها من فعاليات م�ساحبة«.

»مركز الرحمة« يتعاون مع م�ضت�ضفى 

الإر�ضالية الأمريكية يف فعالية �ضحية للطلبة

لرعاية  الرحمة  جلمعية  التابع  الرحمة  مركز  نظم 

الأمريكية  الإر�سالية  م�ست�سفى  مع  وبالتعاون  املعاقني 

املركز.  ومنت�سبي  لطلبة  �سحية  فعالية 

ال�ست�سارات  تقدمي  على  الفعالية  احتوت  وقد 

ومنها  املجانية  الطبية  الفحو�سات  واإجراء  الطبية 

فح�س  والطول،  الوزن  قيا�س  وال�سغط،  ال�سكر  فح�س 

الأ�سنان. وفح�س  والنظر،  العيون 

الرئي�س  تويف  ماريا  جوليا  الفعالية  ح�سرت  وقد 

اأخذ  ومت  الأمريكي  امل�ست�سفى  يف  للمجموعات  التنفيذي 

التعليمية،  التاأهيلية،  الأق�سام  على  ا�ستطالعية  جولة 

الزيارة  تخللت  كما  املركز،  ي�سمها  التي  الزراعية 

تنفيذها  املطلوب  التعاون  اأوجه  حول  حوارية  جل�سة 

ل�سالح  املركز  يتبناها  التي  امل�ساريع  لدعم  م�ستقبالً 

لطلبة. ا

وتقدير  �سكر  �سهادة  تقدمي  مت  الفعالية  نهاية  ويف 

ح�سن  على  الأمريكية  الإر�سالية  م�ست�سفى  لإدارة 

جلميع  ال�سحية  اخلدمات  وتقدمي  املركز  مع  تعاونهم 

وعاملني. وموظفني  طلبة  من  املركز  منت�سبي 

كرة  بفريق  اخلليجية  اجلامعة  احتفلت 

كرة  وفريق  اجلامعات  دوري  اأبطال  القدم 

م�ساء  الف�سية  امليدالية  على  احلائز  ال�سلة 

الأ�سبوع املا�سي يف مقر اجلامعة ب�سند، وذلك 

اجلامعة  واإدارة  اأمناء  رئي�س جمل�س  برعاية 

الدكتورة منى را�سد الزياين وبح�سور رئي�س 

مهند  الدكتور  الأ�ستاذ  اخلليجية  اجلامعة 

مهند  الإدارة  رئي�س جمل�س  ونائب  امل�سهداين 

العاين.

الدكتورة  الأ�ستاذ  اأثنت  بداية احلفل  ويف 

منى را�سد الزياين على اأداء لعبي فريق كرة 

وامليداليات  الأول  املركز  كاأ�س  ونيلهم  القدم 

الذهبية، واأبدت اعتزازها بتميزهم، وقالت اإن 

النهائية  املباراة  اإىل  ال�سلة  �سعود فريق كرة 

اأن  موؤكدة  اجلامعة،  منت�سبي  من  فخر  حمل 

وف�سية  القدم  كرة  بكاأ�س  اجلامعة  خروج 

كرة ال�سلة لهو حمل تقدير من جمل�س الإدارة.

واأكدت الزياين اجلامعة اخلليجية ت�سعى 

واجلهات  املوؤ�س�سات  م�ساف  يف  تكون  لأن 

وتفخر  ومنت�سبيها  اأبنائها  جهود  تقدر  التي 

اأعلى  نحو  بها  للرقي  وجتتهد  باإجنازاتهم 

املراتب بعناية فائقة ودعم كبري لتعم الفائدة 

البحرينية. الريا�سية  والفرق  لالأندية 

فقرة  العامر  اإمي��ان  قدمت  ذل��ك  وبعد 

القدم  كرة  دوري  باأبطال  احتفالً  غنائية 

ال�سلة.  وو�سيف م�سابقة كرة 

م�سابقة  زي��ن��ل  مهند  الطالب  وق���دم 

تركزت  اإذ  للح�سور،  مبا�سرة  اإلكرتونية 

ال�سلة  كرة  فريقي  م�ساركة  حول  اأ�سئلتها 

الذي  املو�سم 2022-2021  القدم يف  وكرة 

للمدار�س  البحريني  الريا�سي  الحتاد  نظمه 

واجلامعات.

من جانبه قال رئي�س اجلامعة اخلليجية 

رئي�س  دعم  اإن  امل�سهداين  مهند  الربوفي�سور 

الزياين  منى  الربوفي�سورة  الأمناء  جمل�س 

الالعبني  اأعطى  وال�سلة  القدم  فريقي  لت�سكيل 

النتائج. اأف�سل  وامل�سوؤولني دافًعا لتحقيق 

الالعبني  ال��ت��زام  اأن  امل�سهداين  واأك��د 

من  كان  الرفيع  واخللق  الريا�سية  بالروح 

تعزيزها  اجلامعة  توؤكد  التي  املكا�سب  اأبرز 

املوهوبني  با�ستثمار  ووعد  مو�سم،  كل  يف 

داعًيا  الريا�سية،  ومنها  اجلوانب،  جميع  يف 

الالعبني اإىل اإكمال متيزهم الريا�سي بالتفوق 

الأكادميي واأن يكونوا مثالً يحتذى به.

قام  الذي  الكبري  بالدور  امل�سهداين  واأ�ساد 

للمدار�س  البحريني  الريا�سي  الحت��اد  به 

للجامعات  الدوريات  تنظيم  يف  واجلامعات 

لتنمية مواهب طالبها الريا�سيني وا�ستثمارها 

اأع�ساء  وح�سور  دعم  �ساكًرا  �سليمة،  بطرق 

طوال  الفريق  مباريات  يف  التدري�س  هيئة 

الدوري.

الالعب  القدم  كرة  فريق  قائد  قّدم  كما 

دوري  يف  حار�س  واأف�سل  ال�ساوو�س  خليفة 

كلمة  بو�سقرو  �سلمان  الالعب  اجلامعات 

اأكدوا من خاللها على اأهمية اأن يكون الالعب 

متكامل من اجلانب الريا�سي والعلمي ليكون 

الفريق قدوة لكل منت�سبي اجلامعة يف الوقت 

وامل�ستقبل.  احلا�سر 

بدور  بو�سقرو  �سلمان  الالعب  ون��ّوه 

قائد  قال  فيما  العيناوي،  عي�سى  امل��درب 

الفريق اإن التحدي الأكرب هو كيفية املحافظة 

على اللقب، وهو ما �سي�سعى اإليه الفريق.

اجلامعة اخلليجية تفخر باإجناَزي القدم وال�ضلة وتكّرم اأبطالها.. الزياين: 

نقـــّدر جهــــود اأبناءنـــا ون�ضعـــى لالرتقـــاء بهــــم وتطويـــر مهاراتهـــم

»PCI-DSS« ث المتثال خلدمات الأمن با�ضتخدام »اإنفيتا« حتدِّ
يف  الرائدة  البحرين،  اإنفيتا  �سركة  قامت 

اخلارجية  التجارية  الإ�سناد  عمليات  جمال 

الآيزو  �سهادة  على  واحلا�سلة   ،)BPO(

)ISO( ، بتحديث �سهادة امل�سادقة يف تطبيق 

معايري اأمن البيانات اخلا�سة ببطاقات الدفع 

اأول  اإنفيتا  ُتعد  حيث   .3.2.1 الإ�سدار  اإىل 

التجارية  العمليات  اإ�سناد  �سركات  من  �سركة 

اخلارجية التي حت�سل على هذه ال�سهادة منذ 

يف  �سنوات  خم�س  مرور  وبعد   ،2017 عام 

النهج  نف�س  على  ت�سري  تزال  ل   2022 عام 

الريادي

اأمن  �سناعة  قطاع   PCI-DSS متثل 

من  تطويره  مت  الذي  الدفع،  بطاقات  بيانات 

بطاقات  اأمن  لقطاع  املعايري  جمل�س  قبل 

للتعامل مع  املمار�سات  اأف�سل  الدفع، ومينح  

للعمالء،  واخل�سم  الئتمان  بطاقات  عمليات 

التعامل  يف  البيانات  اأمن  ممار�سات  وكذلك 

حوادث  منع  اأجل  من  احل�سا�سة  البيانات  مع 

الحتيال. كما توفر هذه اخلدمة تدابري اإ�سافية 

الأخطار  �سد  والزبائن  املوؤ�س�سات  حلماية 

تكنولوجيا  اأمن  ت�ستهدف  التي  الهجمات  اأو 

البيانات،  اأمن  خماطر  من  وغريها  املعلومات 

البيانات  اأمن  معايري  تطبيق  اأ�سبح  وعليه 

لعمليات الدفع من اأف�سل املمار�سات الرئي�سية 

يف القطاعات امل�سرفية والتمويل والتجارة يف 

جميع اأنحاء العامل.

وبالنظر اإىل ما�سبق، قام م�سرف البحرين 

واملوؤ�س�سات  امل�سارف  جميع  باإلزام  املركزي 

امل�سادقة  �سهادة  على  باحل�سول  التجارية 

اخلا�سة  البيانات  اأمن  ملعايري  المتثال  يف 

تعمل  اإنفيتا  �سركة  اأن  ومبا  الدفع،  ببطاقات 

اململكة،  يف  الرائدة  امل�سارف  من  العديد  مع 

�سمان  يف  املبادرة  زمام  اإنفيتا  اأخذت  فقد 

PCI- البيانات  اأمن  معايري  لأحدث  المتثال 

DSS كجزء من هذه اجلهود. ومن خالل اإعادة 
لتدقيق  اإنفيتا  املعايري، خ�سعت  هذه  حتديث 

بال�سركة،  والعمليات  البيانات  ملركز  �سامل 

للتحقق من التزام اإنفيتا مبتطلبات وممار�سات 

اأمن البيانات التي ين�سح بها جمل�س املعايري 

ال�سهادة.  الدفع لنيل هذه  اأمن بطاقات  لقطاع 

لهذه  المتثال  عمليات  اأهداف  اأبرز  ومن 

املعايري، هو التاأكد من اأن ال�سبكات والأنظمة 

اأحدث  مع  متوافقة  ال�سركة  يف  التكنولوجية 

 ،PCI-DSS البيانات  اأمن  معايري  متطلبات 

مع وجود كافة التدابري حلماية بيانات حامل 

وكذلك  الأخرى،  التدابري  بني  من  البطاقة 

باأكملها  لل�سركة  الدوري  والتحديث  التدريب 

حول التهديدات واأحدث املمار�سات الأمنية. 

الن�ضيط واجلردابي يبحثان اأوجه التعاون الثنائي

مدينة  جمعية  جمل�س  رئي�س  ا�ستقبل 

املهند�س  ال�ستهالكية  التعاونية  عي�سى 

جمدي الن�سيط رئي�س جمل�س متكني �سباب 

املهند�س عي�سى اجلردابي. جرداب 

مركز  مب�سرية  الن�سيط  اأ�ساد  وقد 

الكبري،  وعطائه  جرداب  �سباب  متكني 

على  واإجنازاته  املتوا�سلة  جلهوده  منوًها 

والريا�سي  والجتماعي  الثقايف  امل�ستوى 

املجتمعية. ال�سراكة  وتفعيل 

عالقتنا  اأن  اجلردابي  اأكد  جانبه  من 

التعاونية  عي�سى  مدينة  جمعية  مع 

م�ستمرة  وهي  لعقود  متتد  ال�ستهالكية 

العالقة  بهذه  اأفتخر  فاأنا  هذا،  ليومنا 

الوثيقة. 

التعاون  اأوجه  بحث  اللقاء  خالل  ومت 

مب�ستوى  لالرتقاء  امل�سرتك  والتن�سيق 

من  املزيد  وحتقيق  اململكة  �سباب 

النجاحات.

عي�سى  املهند�س  قّدم  اللقاء  ختام  ويف 

جمدي  للمهند�س  تذكاريًة  درًعا  اجلردابي 

يف  الوافرة  لإ�سهاماته  له  تكرمًيا  الن�سيط 

التوفيق  دوام  له  متمنًيا  التطوعي،  العمل 

جمل�س  ع�سوا  اللقاء  ح�سر  والنجاح.. 

الإدارة علي نا�سر وعبداخلالق مكي مدن.
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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

https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/alayam/events/955379/News.html
https://www.alayam.com/alayam/Parliament/955391/News.html
https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12049/pdf/INAF_20220404015842656.pdf


العدد:  12049

37
الثالثاء 25 حمرم  1441ـ العدد 11123 

Tuesday 24th September 2019 - No. 11123

0918

دينار  مليون   166
قيمة تر�سية 
املناق�سات يف 

اأغ�سط�س

النويدرات يتفوق 
على االحتاد... 
والرفاع ب�سهولة 

يجتاز �سماهيج

24 صفحة . 210 فلوس
www.alayam.com

 210 فلوس شاملة القيمة المضافة 

رئيس مجلس اإلدارة
نجيب يعقوب الحمر
najeb@alayam.com

رئيس التحرير
عيسى الشايجي
alshaiji@alayam.com

مدير التحرير
جاسم منصور
jm1111@alayam.com

10

04-03-02

06

07 05

15

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 
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تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

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

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

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

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

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744

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

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

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

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

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

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

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

ت�شدر عن م�ؤ�ش�شة »الأيام« للن�شر.

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

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

الإدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاك�ص: 17617111

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

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

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

بعد ال�شاعة ال�شابعة م�شاًء واأيام الإجازات يرجى الت�شال على هاتف: 36055472/  36055480
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هل من تف�سري للغياب التام مللفي الثقافة 

والفنون من اهتمامات جمل�س النواب؟!

#الو�سطاء_العقاريون هم عمود ال�سوق العقاري يف اي 
بهم  واالهتمام  العقاري  ال�سوق  حمركي  اهم  من  وهم  بلد 

التي  واملعوقات  مل�ساكلهم  واال�ستماع  عملهم  اداء  وتطوير 

تواجه اداء اعمالهم مهم جدا لزيادة منو القطاع العقاري وزيادة 

#عمان  #البحرين  بلد  اي  والتاجري يف  وال�سراء  البيع  معدالت حركة 

#ال�سعودية.
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اإن�ساء  يف  يبداأ  ال�سقلي  جوهر   -  970
اجلامع االأزهر. 

1939 - وفاة ملك العراق غازي االأول اإثر 
حادث ا�سطدام �سيارته بعمود كهرباء. 

للطريان  الدولية  املنظمة  تاأ�سي�س   - 1947
املدين.

�سمال  حلف  معاهدة  توقيع   -  1949
االأطل�سي/  الناتو يف وا�سنطن.

الدينية  الزوايا  موؤمتر  انعقاد   -  1953
ال�سريف  رئا�سة  حتت  ال�سمالية  الإفريقيا 

االإدري�سي عبداحلي الكتاين.

عن  ا�ستقاللها  تعلن  ال�سنغال   -  1960
فرن�سا.

كينغ  لوثر  مارتن  الق�س  اغتيال   -  1968
املتحدة يف  الواليات  املدنية يف  احلقوق  راعى 

مدينة ممفي�س.

1973 - افتتاح مبنى مركز التجارة العاملي 
يف مدينة نيويورك ر�سميًا.

1979 - تنفيذ حكم االإعدام برئي�س وزراء 
باك�ستان املخلوع ذو الفقار علي بوتو.

1982 - منتخب الكويت لكرة القدم يفوز 
القدم  لكرة  ال�ساد�سة  اخلليج  بطولة  بكاأ�س 

املقامة يف االإمارات العربية املتحدة.

نا�سا  االأمريكية  الف�ساء  وكالة   -  1985
�سلمان  بن  �سلطان  االأمري  اختيار  عن  تعلن 

كاأحد رواد مكوك الف�ساء دي�سكفري يف اإحدى 

رحالته.

لتكون  عثماين  فيوزا  انتخاب   -  2021
خام�س رئي�س لكو�سوفو.

�سينمائيات اإيرانيات ينّددن »بالعنف والتحر�ش«
يف  العامالت  الن�شاء  مئات  وقعت 

بينهن ممثالت  من  اإيران،  ال�شينما يف  قطاع 

بـ»العنف  تندد  عري�شة  على  م�شه�رات، 

الذي يتعر�شن له، يف خط�ة غري  املمنهج« 

م�شب�قة يف هذا البلد.

وعامالت  وخمرجات  ممثالت  ون�شرت 

يف  عري�شة  ال�شينمائية،  املهن  خمتلف  يف 

ال�شحف »تدين كل اأ�شكال العنف والتحر�ص 

ذكرت  ما  وفق  العمل«،  مكان  يف  اجلن�شي 

وكالة فران�ص بر�ص.

وت�شمنت لئحة امل�قعات على العري�شة، 

الإيراين،  ال�شابع  الفن  يف  م�شه�رة  اأ�شماء 

املمنهجة«،  العنف  »اأعمال  على  احتجاجا 

يف  اجلن�شني  بني  امل�شاواة  »عدم  منتقدة 

ال�شينما الإيرانية«.

العري�شة:  على  امل�قعات  واأ�شافت 

الأفعال، من خالل  »نطالب ب��شع حد لهذه 

معاقبة الق�شاء مرتكبيها«.

عربية تخلع زوجها البحريني مقابل 20 فل�ًسا

علي طريف:

اأن حت�شل  متكنت �شيدة عربية 

على اخللع من زوجها بعد اأن دفعت 

ما يقرب من 20-23 فل�ًشا بحرينًيا 

املتفق عليه  املهر  فقط ل غري، وه� 

ما  بعد  وذلك  الزوجية،  عقد  يف 

ومتعة  العدة  نفقتي  عن  تنازلت 

الطالق، كما ذكرت حمامية الزوجة 

زهراء نعمة. 

الدع�ى  تفا�شيل  وبخ�ش��ص 

م�كلتها  اأن  نعمة  املحامية  اأفادت 

تزوجت املدعى عليه يف بلدها مقابل 

مهر قدره جنيًها م�شرًيا فقط ل غري 

بحرينًيا،  فل�ًشا   23 يعادل  ما  اأي 

م�كلتها  جلب  الزوج  اأن  م�شيفة 

للعي�ص يف البحرين ون�شبت بينهما 

خالفات دفعتها لطلب اخللع و�شداد 

عن  وتنازلها  بينهما  ال�شداق  عاجل 

دف�عها  وبخ�ش��ص  حق�قها.  كافة 

اإنها  نعمة  قالت  املحكمة  اأمام 

بال�شرب  ي��شي  الإ�شالم  اإن  دفعت 

والحتمال، وين�شح بعالج ما ع�شى 

اأن يك�ن من اأ�شباب الكراهية، اإل اأن 

يت�شاعف  قد  الزوجني  بني  البغ�ص 

العالج،  وي�شعب  ال�شقاق،  وي�شتد 

احلياة  وت�شبح  ال�شرب  وينفد 

وقد  لالإ�شالح،  قابلة  غري  الزوجية 

ال�حيد  بالعالج  الإ�شالم  رخ�ص 

الذي ل بد منه، فاإن كانت الكراهية 

الطالق وه�  فبيده  الرجل  من جهة 

ي�شتعمله  اأن  وله  حق�قه،  من  حّق 

كانت  واإن  اهلل،  �شرع  ما  حدود  يف 

الكراهية من جهة املراأة فقد اأباح لها 

الزوجية  من  تتخل�ص  اأن  الإ�شالم 

ما  للزوج  ترد  باأن  اخللع،  بطريق 

الزوجية  با�شم  اأخذت منه  قد  كانت 

لينهي عالقته بها.

املحكمة  اأن  اإىل  نعمة  واأ�شارت 

اأن  حكمها  حيثيات  يف  بّينت 

املدعية جلاأت للق�شاء طالبة احلكم 

�شند  على  زوجها  من  مبخالعتها 

بغ�شها للحياة معه واأنها تخ�شى األ 

تقيم حدود اهلل معه على ا�شتعدادها 

عن  وتنازلها  مهرها  عاجل  لبذل 

على  اأ�شرت  حيث  ونفقاتها  امل�ؤخر 

املحكمة  م�شاعي  ورف�شت  طلبها 

على  واأ�شّرت  بينهما،  لل�شلح 

مت�شي  �ش�ف  املحكمة  فاإن  طلبها، 

�شيما  مبخالعتها،  املدعية  طلب  يف 

تتنازل  وما  تبذله  ما  عر�شت  اأنها 

بر�شاها  خمالعتها  لأجل  عنه 

املحكمة  حكمت  الأ�شباب  ولهذه 

نظري  عليها  املدعى  خمالعة  بثب�ت 

ب�ثيقة  املدّون  ال�شداق  كامل  بذلها 

الزواج وقدره جنيًها م�شرًيا واحًدا، 

ومتعة  العدة  نفقتي  عن  وتنازلها 

وبراءة  نهائية  خمال�شة  الطالق 

ذمة املدعى عليها من مبلغ الع��ص 

البالغ »جنيًها م�شرًيا«.

املحامية زهراء نعمة

 حمل لبيع احللويات يف الكويت

»ال�سحة« ت�سجل 681 اإ�سابة 

جديدة بكورونا وتعايف 966 حالة

ت�شـــجيل  عن  الأحد  الي�م  ال�شحة  وزارة  اأعلنت 

وتعـــايف  كـــ�رونا،  بفريو�ص  جديدة  اإ�شابة   681

966 حالة اإ�شافية.

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12049/pdf/INAF_20220404015842656.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/alayam/last-page/955415/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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مريم بوجيري «

»فتحن��ا الس��وق ل��كل أحج��ام وأش��كال 
الش��ركات لألس��ف، وصرنا كريمين وايد 
مع الشركات األجنبية وسمحنا بتأسيس 
ش��ركات ب��رؤوس أم��وال مح��دودة جدًا 
تصل إلى ع��دة مئات وآالف من الدنانير 
وه��ي ال تفي��د االقتصاد الوطن��ي كثيرًا 
وأعتق��د أن النواب ف��ي اقتراحهم جاؤوا 
من ه��ذا المنطلق«.. هك��ذا عبر النائب 
األول لرئي��س مجل��س الش��ورى جم��ال 
فخرو فيما يتعلق بمش��روع قانون يحدد 
رأس��مال الش��ركات األجنبية بحد أدنى، 
معتبرًا أن الفروع ال تحتاج أن يكون لها 
رأسمال وهي مضمونة بالمركز الرئيس 

لها وال تحتاج لرأسمال محدد.
م��ن جانبه، أك��د رئيس لجنة الش��ؤون 
المالي��ة واالقتصادية بمجلس الش��ورى 
خالد المسقطي، أن اللجنة راجعت مشروع 
قانون تعديل قانون الش��ركات ووجدت 
تعارضه مع رؤي��ة البحرين االقتصادية 
2030 التي جاءت الستقطاب االستثمار 

األجنبي.

المسقطي اعتبره مخالفًا لرؤية البحرين االقتصادية 2030

فخرو: صرنا َكريمين وايد مع الشركات األجنبية!

الصالح يعتذر لممثلي الحكومة

05 

مريم بوجيري «

أك��د الش��وري د. أحم��د العري��ض أن 
األطباء األجانب يكلفون وزارة الصحة 4 
أضعاف األطباء البحرينيين المتدربين، 
بالبحرينيي��ن،  بتعويضه��م  مطالب��ًا 
ومس��اعدتهم  البحرينيي��ن  وتدري��ب 
للحصول على الشهادات العليا وبذلك 

تكون الدولة وفرت ولم تخسر شيئًا. 
وأيدته الش��ورية منى المؤيد مؤكدة 
وج��ود أطب��اء كثيري��ن عاطلي��ن ع��ن 
العم��ل، وقال��ت: »أطال��ب المجل��س 
األعل��ى للصحة بوض��ع ميزانية كبيرة 
لتدريبه��م وإدخاله��م المستش��فيات 
بداًل من األجانب الذين يعملون مؤقتًا 

في البحرين«.

مطالبات شورية باستبدال األطباء األجانب بالبحرينيين

مريم بوجيري «

قب��ل الش��روع في ج��دول أعمال جلس��ة الش��ورى، أب��دى رئيس 
المجلس علي الصالح اعتذاره »الشديد« لتأخر بدء الجلسة وذلك 
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ارتفاع أســعار الســلع في رمضان يحتاج تشــديد الرقابة 
لحماية المستهلك من »توحش« األسعار غير المبرر.
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يعرض عددًا من األفالم البحرينية المميزة

 مهرجان »صنع بشغف« 
السينمائي ينطلق الجمعة 

ينطل��ق مهرجان صنع بش��غف الس��ينمائي 
بنس��خته الخامس��ة في 9:30 مساء الجمعة 
الموافق 8 أبريل من مركز عيس��ى الثقافي، 
حيث س��يعرض المهرجان عددًا من األفالم 
البحرينية التي س��تتنافس على العديد من 

الجوائز.
وتضم لجن��ة التحكيم الخاص��ة بالمهرجان 
الرفاع��ي،  حس��ين  والس��ينمائي  المخ��رج 
والس��ينمائية إيفا داود، والممثل البحريني 

عبداهلل ملك.
وأف��ادت إدارة المهرجان بأنه تم فتح أبواب 
المش��اركة ف��ي مس��ابقتيه وهي مس��ابقة 
»من��ح األفالم« بتقديم دعم لثالثة نصوص 
ألف��الم بحرينية ت��م إنتاجها بمنح��ة مالية 

تع��ادل 2000 دوالر لكل فيلم باإلضافة إلى 
الدعم الفني في إنت��اج الفيلم، كما أنه فتح 
أبواب المش��اركة في المس��ابقة الرئيس��ية 
التي س��يتنافس ضمنها جميع المش��اركين 
عل��ى عدد من الجوائز التي تش��مل التمثيل 
واإلخ��راج، كما أنه تم اس��تحداث جائزة في 
ذكرى الراحل »فريد رمضان« حيث إنه سيتم 

تقديمها من شركة نوران بكتشرز.
ويع��د مهرج��ان صنع بش��غف الس��ينمائي 
التابع لمركز عيس��ى الثقافي أحد الفعاليات 
الثقافية المهمة ف��ي مملكة البحرين التي 
تقام س��نويًا في ش��هر رمضان، خاصة وأنه 
يه��دف لتقديم ودع��م المواهب ف��ي عالم 

السينما.

 ذوو العزيمة قادة الفعاليات 
في ابتدائية الرفاع للبنين

يتولى ذوو العزيمة قيادة الفعاليات واألنش��طة الطالبية بمدرسة الرفاع 
االبتدائية للبنين، تأكيدًا على أن سياسة دمجهم في المدارس الحكومية 
ال تقتصر على التعليم، بل تشمل مختلف الجوانب المطورة لشخصياتهم 

وقدراتهم ومواهبهم.
وقال مدير المدرس��ة حمود أحم��د إن نجاحنا فاق دمج ه��ؤالء األبناء في 
األنشطة والفعاليات إلى مرحلة قيادتهم لها، وخاصًة في فريق الكشافة، 
إذ تألق��وا ف��ي المعرض الفن��ي اإلبداع��ي الثاني لطالب المدرس��ة، عبر 
مش��اركتهم في اس��تقبال الزوار، وتنظيم فعاليات المع��رض، إلى جانب 

تقديم إبداعاتهم الفنية في الركن المخصص لهم.
وعن التحدي��ات التي واجهت دمج هذه الفئة، أوضح مدير المدرس��ة أنه 
بالتع��اون واإلصرار والعم��ل الجاد والتش��اركي بين المختصي��ن بوزارة 
التربي��ة والتعليم والمعلمين واألس��رة ومؤسس��ات المجتمع اس��تطعنا 
النجاح بامتياز في هذه المهمة التربوية اإلنسانية الجليلة، فنحن فخورون 

بهم وبأولياء أمورهم.

تغريم فتاة 5 آالف دوالر بسبب صورة كلب
تس��ببت صورة كلب أرس��لتها فتاة في دول��ة اإلمارات إلى 
ش��اب بتغريمها 20 أل��ف درهم )ما يع��ادل 5400 دوالر(؛ 
بعدم��ا اعتبرتها المحكمة إهانة للش��اب. وتعود تفاصيل 
الواقع��ة، وفق صحيفة »اإلم��ارات اليوم«، إل��ى قيام فتاة 
بشتم ش��اب عن طريق »واتسأب« وإرس��ال صورة كلب له 

لتشبيهه بتلك الصورة؛ األمر الذي دفعه لرفع دعوى.
وألزم��ت محكم��ة أبوظب��ي لألس��رة والدع��اوى المدني��ة 
واإلداري��ة، فت��اة ب��أن ت��ؤدي إل��ى ش��اب 10 آالف درهم؛ 
تعويضا ع��ن األض��رار األدبي��ة والمعنوية الت��ي أصابته 
نتيجة س��بها له، وذلك بعد أن تم��ت إدانتها عن التهمة 
نفسها بموجب حكم جزائي قضى بتغريمها مبلغ 10 آالف 

درهم. وكان الشاب »طالب بدعوى التعويض التي رفعها، 
بإل��زام الفتاة بأن تؤدي له 51 ألف درهم )13,884 دوالر(؛ 
تعويضًا جاب��رًا عن األضرار المادية والمعنوية التي لحقت 
به، وإلزامها بالرسوم والمصروفات. وأفاد الشاب في دعواه 
بأن الفتاة سبته بما يخدش شرفه، وأرسلت له صورة كلب 
عبر »واتسأب« وشبهته بتلك الصورة، مشيرًا إلى أن الفتاة 
تم��ت إدانتها بموجب حكم جزائ��ي؛ األمر الذي حدا به إلى 
إقامة دع��وى التعويض. وأفادت المحكمة ب��أن البّين في 
األوراق أن الخطأ الذي ارتكبته الفتاة هو س��ب المدعي عن 
طريق »واتسأب« بإرس��الها صورة كلب وتشبيهه به، وقد 

ُأدينت بتلك التهمة في القضية الجزائية.

لو أرادوا النتهت حرب اليمن
إيران هي المحّرك للحوثي كقرار وهي من يزّوده بالصواريخ والمس��ّيرات، 
وبيده��ا وحده��ا إيقافه أو اس��تمراره حت��ى آخر حوثي ف��ي اليمن، وهذه 

الحقيقة يعرفها الجميع ويقّر بها، بمن فيهم األمريكان والبريطانيون. 
الهدنة في اليمن اآلن فرضت على إيران فرضًا، وهي مترددة في قبولها، 
ُتق��ّدم رجاًل وتؤخر أخرى ألنها تحتاج ورقة اليمن لالتفاق النووي، فمازال 

فيها رمق يمكن استخدامه. 
الواليات المتحدة األمريكية ممكن أن تس��تخدمها للضغط على إيران لو 

أرادت إدارة بايدن مقابل االتفاق رفع العقوبات، هذا لو أرادت. 
كما أن الضغط الروسي على إيران ممكن لو أرادت موسكو كذلك فبيدها 

تعطيل االتفاق لو أرادت. 
إنما مع األس��ف االثنان روس��يا وأمري��كا تريدان ابتزاز الس��عودية بهذه 
الورق��ة إلى اآلن، والداعم اللوجس��تي للحوثي ه��م البريطانيون لهم دور 

أيضًا في استمرارها.  
أم��ا األمم المتح��دة فقرارها غربي صرف ف��إن أرادوا تعطي��ل الحوثي أو 
إيقافه فإنهم يستطيعون، وإن أرادوا استمراره فإنهم يستطيعون أيضًا، 
إنما كما يرى الجميع هناك حراك مس��تعر تق��وم به األمم المتحدة كلما 

أوشك الحوثي على السقوط. 
الحوث��ي إذًا ورقة ضغط إيرانية أمريكية روس��ية عل��ى المملكة العربية 
الس��عودية، وال تعني لهم معاناة الش��عب اليمني ش��يئًا، والفرحة التي 
يبدونه��ا بس��بب قبول التحال��ف العربي الهدنة ليس��ت فرح��ة لتخفيف 
معاناة الشعب اليمني إنما فرحة إلنقاذهم الحوثي ومنحه فرصة التقاط 

األنفاس. 
جو بايدن أعلن عن س��عادته لهذه الهدنة، وتس��ّوق إدارته أنها فكرته، 
وأن ذلك ما كان يدعو له بايدن قبل انتخابه وأنه اآلن )سعيد( بالقرارات 
الس��عودية ولهذا قد يفكر بزيارتها، وكأن اس��تمرار الحرب ليس بس��بب 

تعنت إيران واستمرارها بتزويد الحوثي بالسالح. 
الحقيق��ة أن باي��دن أبدى س��عادته بالهدنة ألن الضغ��ط عليه من قبل 
اإلع��الم والكونغرس لزيارة الس��عودية كبير، وهو م��ن يبحث عن فرصة 
أو مدخ��ل يس��ّوغ بهم��ا تراجع��ه ع��ن تعّهده بجع��ل الس��عودية دولة 
منبوذة، فكي��ف ينتهي به المطاف بزيارتها ولقاء ولي العهد الس��عودي 

ومصافحته؟!! 
الجميع اآلن يقول له الحل في الس��عودية وال سبيل لخفض أسعار النفط 
إال بزيارت��ك الش��خصية له��م، وهو مت��ردد خوفًا من إهانت��ه كما فعلت 
الس��عودية مع بوريس جونس��ون، فاقترحوا عليه أن يزورهم في رمضان 
كم��ا فعل أس��تاذه باراك أوباما الذي لم يس��تقبل في المط��ار، وتحججوا 
بأن رمضان له خصوصية لهذا لم ُيس��تقبل االستقبال الذي يليق بمكانة 
الوالي��ات المتح��دة األمريكي��ة،  وكان أول رئيس أمريك��ي يعامل بهذه 
الطريقة وهو يخشى أن يتكّرر المشهد! لكنه يريد أن يسبق زيارة الرئيس 

الصيني التي من المقّرر أن تكون بعد العيد. 
الخالص��ة إذًا أن كل القرارات التي ُتتخذ في الملف اليمني ليس منها قرار 
واحد معنّي حقيقة بمعاناة اليمنيين، أصبح هذا الشعب ملهاة ُيعبث بها 
لتمرير االتفاق النووي، لتخفيض أس��عار النفط، البتزاز الس��عودية، ألي 
ش��يء، غير اليمنيين، وكل ما يقال ف��ي إعالمهم كذب وافتراءات، والصور 
األفالم التي تنشر في إعالمهم وسيلة ضغط على السعودية فقط ال أكثر 
وال أقل، وحدهما الس��عودية واإلمارات اللتان تقدمان أكبر دعم للش��عب 

اليمني من غذاء ودواء وطاقة وميزانية ُتودع في المصرف المركزي.

دراسة: حليب اللوز يمنع ارتفاع السكر في الدم
أف��ادت دراس��ة طبية كندي��ة بأن بع��ض أنواع 
الحليب عالي البروتين مثل حليب اللوز، يمكن أن 
يوفر حماية كافية لمرضى الس��كر؛ ألنه يس��اعد 

على السيطرة على مستوى السكر في الدم.
ولفتت الدراس��ة الت��ي نش��رتها صحيفة »ديلي 
إكسبرس« البريطانية، إلى أن مرض السكري من 
الفئة )2( يتطل��ب إدارة يومية لدرء خطر ارتفاع 
مس��تويات الس��كر في الدم، مؤك��دة أن اإلفطار 

يلعب دورًا أساسيًا في إدارة مرض السكري.
وأوضحت دراس��ة جامعتي »جيلف« و»تورونتو« 
أن داء السكري من الفئة )2( يعني أن البنكرياس 
ال يستطيع إنتاج ما يكفي من األنسولين لتنظيم 
مس��تويات السكر في الدم، ونتيجة لذلك يتعين 
عل��ى المريض البحث عن وس��ائل بديلة للتحكم 

في مس��تويات الس��كر ف��ي الدم وخاص��ة انتقاء 
األطعمة والمشروبات بحذر، وخاصة في الصباح.
ووفق��ًا للدراس��ة، ف��إن ش��رب الحلي��ب الغن��ي 
بالبروتين في وجبة اإلفطار يحافظ على استقرار 

مستويات السكر في الدم حتى بعد الغداء.
وقام الدكتور دوغ��الس جوف وفريق من العلماء 
من وح��دة أبح��اث المغذيات البش��رية بجامعة 
»جيلف« بالتعاون مع جامعة »تورنتو«، بفحص 
آث��ار تن��اول الحلي��ب عال��ي البروتين ف��ي وجبة 

اإلفطار على مستويات السكر.
وتوصل��وا إل��ى أن الحليب المس��تهلك مع حبوب 
اإلفط��ار قلل من ارتفاع ال��دم بعد األكل مقارنة 
بالم��اء، وأن الحلي��ب الغن��ي بالبروتي��ن كان له 

تأثير أكبر بكثير.

األمطار تودي بحياة 14 شخصًا في البرازيل
تس��ببت االنزالقات األرضي��ة والفيضانات الناجم��ة عن األمطار 
الغزي��رة بوالية ري��و دي جانيرو البرازيلية في مقتل 14 ش��خصًا 

على األقل بحسب ما أعلنت السلطات السبت.
وذك��ر مس��ؤولون أن العواصف ضربت مس��احات شاس��عة من 
الساحل األطلسي للوالية الجنوبية الشرقية وتسببت في انزالقات 
أرضية عدة أحدها في مدينة باراتي السياحية ما أسفر عن مقتل 

امرأة وستة من أطفالها.
وقال الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو »إن الحكومة الفدرالية 
أرس��لت طائرات عس��كرية للمس��اعدة في عملي��ات اإلنقاذ في 

الوالية التي يبلغ عدد سكانها 17,5 مليون شخص«.
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بعد صدور مرسوم بقانون يطابق فكرة المشروع

 »الشورى« يرفض إنشاء
المجلس األعلى للدراسات الطبية

مريم بوجيري «

رفض مجلس الش��ورى باألغلبية مش��روع قانون بإنش��اء المجلس األعلى 
للدراس��ات الطبية المعد في ضوء االقتراح بقان��ون المقدم من أعضاء 
المجلس وذلك لصدور مرسوم بقانون يطابق فكرة المشروع بقانون 

محل النقاش. 
والمشروع الذي تم رفضه كان يهدف إلنشاء مجلس أعلى للدراسات 
الطبية لتحس��ين الخدمات الطبية في المملكة، ورفع المستوى 
العلمي والعملي لألطباء العاملين في مختلف الفروع الطبية، 
وذل��ك عبر توفير اإلعداد الفني العلم��ي والعملي لخريجي 
الطب بالتع��اون مع المؤسس��ات التعليمي��ة المعنية، 
وتطوير التدريب لمواكبة التقدم الطبي وضمان أعلى 

مستوى علمي وفني لألطباء.

جهاد الفاضل: انتفاء الحاجة إلنشاء 
المجلس األعلى للدراسات الطبية

مريم بوجيري «

أكدت رئيس��ة لجن��ة الخدمات د.جه��اد الفاضل أن 
اصل المش��روع بقانون حول إنشاء المجلس األعلى 
للدراسات الطبية كان مقترحًا بقانون اقره المجلس 
في الدور الماض��ي وأيدت اللجنة فكرته ألنه يهدف 
لتحس��ين الخدمات الطبية عن طريق توفير اإلعداد 
الفني والعلمي والعملي وتأهيل الش��باب للحصول 

على التدريب الطبي المناسب.
وقالت: »قبل أس��بوعين أصدر جاللة الملك المفدى 

مرسوم بإنشاء وتشكيل المجلس البحريني للدارسات 
والتخصصات الصحية وهو مرس��وم شامل لمحتوى 
المشروع بقانون محل النقاش، ومع صدور المرسوم 
أصبحت لدينا جهة مركزي��ة محلية لمتابعة برامج 
التدريب واإلش��راف عليها والمرسوم عالج احتمالية 
التض��ارب ف��ي الصالحي��ات وجعل المجل��س تابعًا 

للمجلس األعلى للصحة«.
وبينت انه لهذه األسباب اللجنة ارتأت عدم الموافقة 
على المشروع بقانون النتفاء الحاجة له بعد صدور 

المرسوم المذكور.

مداخلته أثارت ضحك الرئيس واألعضاء

الخزاعي: لماذا اإلصرار على استخدام كلمة 
»البورد« بداًل من »المجلس«؟

مريم بوجيري «

اس��تنكر العضو محم��د الخزاعي اس��تخدام 
كلمة »بورد« عند التطرق إلى »البورد العربي 

والبحرين��ي« بينما يقابلها في اللغة العربية 
كلمة »المجلس« على حد تعبيره.

وق��ال: »لم��اذا اإلصرار على اس��تخدام كلمة 
العرب��ي  »المجل��س  جمل��ة  بينم��ا  الب��ورد 

لالختصاص��ات الطبي��ة« أفض��ل وأخف على 
السمع من كلمة »بورد«؟.

وبع��د أن أث��ارت مداخل��ة الخزاع��ي ضح��ك 
الرئيس واألعضاء، ردت مقررة لجنة الخدمات 

د. ابتسام الدالل بأن االسم جاء في المرسوم 
وهو متداول في جميع الدول العربية والبورد 
المقص��ود ب��ه »المجل��س« وفي المرس��وم 

الملكي جاء بهذا االسم.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/04/04/watan-20220404.pdf?1649048406
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://alwatannews.net/article/999298
https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/04/04/watan-20220404.pdf?1649048406
https://alwatannews.net/Life-Style/article/910275/%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A8-%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%8A-%D9%84%D8%B0%D9%8A%D8%B0-%D9%88%D9%84%D9%87-7-%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D8%A9
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مريم بوجيري «

»فتحن��ا الس��وق ل��كل أحج��ام وأش��كال 
الش��ركات لألس��ف، وصرنا كريمين وايد 
مع الشركات األجنبية وسمحنا بتأسيس 
ش��ركات ب��رؤوس أم��وال مح��دودة جدًا 
تصل إلى ع��دة مئات وآالف من الدنانير 
وه��ي ال تفي��د االقتصاد الوطن��ي كثيرًا 
وأعتق��د أن النواب ف��ي اقتراحهم جاؤوا 
من ه��ذا المنطلق«.. هك��ذا عبر النائب 
األول لرئي��س مجل��س الش��ورى جم��ال 
فخرو فيما يتعلق بمش��روع قانون يحدد 
رأس��مال الش��ركات األجنبية بحد أدنى، 
معتبرًا أن الفروع ال تحتاج أن يكون لها 
رأسمال وهي مضمونة بالمركز الرئيس 

لها وال تحتاج لرأسمال محدد.
م��ن جانبه، أك��د رئيس لجنة الش��ؤون 
المالي��ة واالقتصادية بمجلس الش��ورى 
خالد المسقطي، أن اللجنة راجعت مشروع 
قانون تعديل قانون الش��ركات ووجدت 
تعارضه مع رؤي��ة البحرين االقتصادية 
2030 التي جاءت الستقطاب االستثمار 

األجنبي.

المسقطي اعتبره مخالفًا لرؤية البحرين االقتصادية 2030

فخرو: صرنا َكريمين وايد مع الشركات األجنبية!

الصالح يعتذر لممثلي الحكومة

05 

مريم بوجيري «

أك��د الش��وري د. أحم��د العري��ض أن 
األطباء األجانب يكلفون وزارة الصحة 4 
أضعاف األطباء البحرينيين المتدربين، 
بالبحرينيي��ن،  بتعويضه��م  مطالب��ًا 
ومس��اعدتهم  البحرينيي��ن  وتدري��ب 
للحصول على الشهادات العليا وبذلك 

تكون الدولة وفرت ولم تخسر شيئًا. 
وأيدته الش��ورية منى المؤيد مؤكدة 
وج��ود أطب��اء كثيري��ن عاطلي��ن ع��ن 
العم��ل، وقال��ت: »أطال��ب المجل��س 
األعل��ى للصحة بوض��ع ميزانية كبيرة 
لتدريبه��م وإدخاله��م المستش��فيات 
بداًل من األجانب الذين يعملون مؤقتًا 

في البحرين«.

مطالبات شورية باستبدال األطباء األجانب بالبحرينيين

مريم بوجيري «

قب��ل الش��روع في ج��دول أعمال جلس��ة الش��ورى، أب��دى رئيس 
المجلس علي الصالح اعتذاره »الشديد« لتأخر بدء الجلسة وذلك 

 03في رس��الة وجهها للوزراء وممثل��ي الحكومة الحاضرين 
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مريم بوجيري «

»فتحن��ا الس��وق ل��كل أحج��ام وأش��كال 
الش��ركات لألس��ف، وصرنا كريمين وايد 
مع الشركات األجنبية وسمحنا بتأسيس 
ش��ركات ب��رؤوس أم��وال مح��دودة جدًا 
تصل إلى ع��دة مئات وآالف من الدنانير 
وه��ي ال تفي��د االقتصاد الوطن��ي كثيرًا 
وأعتق��د أن النواب ف��ي اقتراحهم جاؤوا 
من ه��ذا المنطلق«.. هك��ذا عبر النائب 
األول لرئي��س مجل��س الش��ورى جم��ال 
فخرو فيما يتعلق بمش��روع قانون يحدد 
رأس��مال الش��ركات األجنبية بحد أدنى، 
معتبرًا أن الفروع ال تحتاج أن يكون لها 
رأسمال وهي مضمونة بالمركز الرئيس 

لها وال تحتاج لرأسمال محدد.
م��ن جانبه، أك��د رئيس لجنة الش��ؤون 
المالي��ة واالقتصادية بمجلس الش��ورى 
خالد المسقطي، أن اللجنة راجعت مشروع 
قانون تعديل قانون الش��ركات ووجدت 
تعارضه مع رؤي��ة البحرين االقتصادية 
2030 التي جاءت الستقطاب االستثمار 

األجنبي.

المسقطي اعتبره مخالفًا لرؤية البحرين االقتصادية 2030

فخرو: صرنا َكريمين وايد مع الشركات األجنبية!

الصالح يعتذر لممثلي الحكومة

05 

مريم بوجيري «

أك��د الش��وري د. أحم��د العري��ض أن 
األطباء األجانب يكلفون وزارة الصحة 4 
أضعاف األطباء البحرينيين المتدربين، 
بالبحرينيي��ن،  بتعويضه��م  مطالب��ًا 
ومس��اعدتهم  البحرينيي��ن  وتدري��ب 
للحصول على الشهادات العليا وبذلك 

تكون الدولة وفرت ولم تخسر شيئًا. 
وأيدته الش��ورية منى المؤيد مؤكدة 
وج��ود أطب��اء كثيري��ن عاطلي��ن ع��ن 
العم��ل، وقال��ت: »أطال��ب المجل��س 
األعل��ى للصحة بوض��ع ميزانية كبيرة 
لتدريبه��م وإدخاله��م المستش��فيات 
بداًل من األجانب الذين يعملون مؤقتًا 

في البحرين«.

مطالبات شورية باستبدال األطباء األجانب بالبحرينيين

مريم بوجيري «

قب��ل الش��روع في ج��دول أعمال جلس��ة الش��ورى، أب��دى رئيس 
المجلس علي الصالح اعتذاره »الشديد« لتأخر بدء الجلسة وذلك 
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بعد صدور مرسوم بقانون يطابق فكرة المشروع

 »الشورى« يرفض إنشاء
المجلس األعلى للدراسات الطبية

مريم بوجيري «

رفض مجلس الش��ورى باألغلبية مش��روع قانون بإنش��اء المجلس األعلى 
للدراس��ات الطبية المعد في ضوء االقتراح بقان��ون المقدم من أعضاء 
المجلس وذلك لصدور مرسوم بقانون يطابق فكرة المشروع بقانون 

محل النقاش. 
والمشروع الذي تم رفضه كان يهدف إلنشاء مجلس أعلى للدراسات 
الطبية لتحس��ين الخدمات الطبية في المملكة، ورفع المستوى 
العلمي والعملي لألطباء العاملين في مختلف الفروع الطبية، 
وذل��ك عبر توفير اإلعداد الفني العلم��ي والعملي لخريجي 
الطب بالتع��اون مع المؤسس��ات التعليمي��ة المعنية، 
وتطوير التدريب لمواكبة التقدم الطبي وضمان أعلى 

مستوى علمي وفني لألطباء.

جهاد الفاضل: انتفاء الحاجة إلنشاء 
المجلس األعلى للدراسات الطبية

مريم بوجيري «

أكدت رئيس��ة لجن��ة الخدمات د.جه��اد الفاضل أن 
اصل المش��روع بقانون حول إنشاء المجلس األعلى 
للدراسات الطبية كان مقترحًا بقانون اقره المجلس 
في الدور الماض��ي وأيدت اللجنة فكرته ألنه يهدف 
لتحس��ين الخدمات الطبية عن طريق توفير اإلعداد 
الفني والعلمي والعملي وتأهيل الش��باب للحصول 

على التدريب الطبي المناسب.
وقالت: »قبل أس��بوعين أصدر جاللة الملك المفدى 

مرسوم بإنشاء وتشكيل المجلس البحريني للدارسات 
والتخصصات الصحية وهو مرس��وم شامل لمحتوى 
المشروع بقانون محل النقاش، ومع صدور المرسوم 
أصبحت لدينا جهة مركزي��ة محلية لمتابعة برامج 
التدريب واإلش��راف عليها والمرسوم عالج احتمالية 
التض��ارب ف��ي الصالحي��ات وجعل المجل��س تابعًا 

للمجلس األعلى للصحة«.
وبينت انه لهذه األسباب اللجنة ارتأت عدم الموافقة 
على المشروع بقانون النتفاء الحاجة له بعد صدور 

المرسوم المذكور.

مداخلته أثارت ضحك الرئيس واألعضاء

الخزاعي: لماذا اإلصرار على استخدام كلمة 
»البورد« بداًل من »المجلس«؟

مريم بوجيري «

اس��تنكر العضو محم��د الخزاعي اس��تخدام 
كلمة »بورد« عند التطرق إلى »البورد العربي 

والبحرين��ي« بينما يقابلها في اللغة العربية 
كلمة »المجلس« على حد تعبيره.

وق��ال: »لم��اذا اإلصرار على اس��تخدام كلمة 
العرب��ي  »المجل��س  جمل��ة  بينم��ا  الب��ورد 

لالختصاص��ات الطبي��ة« أفض��ل وأخف على 
السمع من كلمة »بورد«؟.

وبع��د أن أث��ارت مداخل��ة الخزاع��ي ضح��ك 
الرئيس واألعضاء، ردت مقررة لجنة الخدمات 

د. ابتسام الدالل بأن االسم جاء في المرسوم 
وهو متداول في جميع الدول العربية والبورد 
المقص��ود ب��ه »المجل��س« وفي المرس��وم 

الملكي جاء بهذا االسم.
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 ابتسام الدالل: 997 طبيبًا بحرينيًا 
حاصلون على »البورد العربي«

مريم بوجيري «

قالت عضو لجنة الخدمات بمجلس الشورى د. ابتسام الدالل إن البحرين ترأست البورد 
العربي لمدة 14 عامًا، مش��يرة إلى أن عدد خريج��ي البورد العربي من البحرين بلغوا 
997 طبيب��ًا متخصصًا معظمه��م بتخصص طب العائلة، معتب��رة أن البورد العربي 
مص��در ثقيل للخبرة الطبية والمرس��وم بقان��ون توج التقاء الب��ورد البحريني بالبورد 

العربي.
وفيما يتعلق بتدريب األطباء، بينت الدالل حسب خبرتها في البورد العربي أن التدريب 

يكون حسب عدد األسّر، لكل 10 أسّرة طبيب واحد.
وقال��ت في تعليقها على فكرة إنش��اء المجلس األعلى للدراس��ات الطبية: »مع كامل 

تقدي��ري وش��كري واحترامي لمقدم��ي المقترح لكن المرس��وم ال��ذي صدر قبل 
أسبوعين كان أشمل وأوسع، وسيدعم المنظومة الصحية وهو تتويج للمرحلة 

التي وصل إليها القطاع الصحي في المملكة.

 العريض: تكلفة األطباء 
األجانب 4 أضعاف البحرينيين

 المؤيد: أطباء كثيرون عاطلون 
عن العمل يجب إحاللهم مكان األجانب

 مطالبات شورية باستبدال 
األطباء األجانب بالبحرينيين

مريم بوجيري «

أك��د الش��وري د. أحمد العري��ض أن األطب��اء األجانب يكلفون 
وزارة الصح��ة 4 أضعاف األطباء البحرينيين المتدربين، مطالبًا 
بتعويضه��م بالبحرينيين، وتدريب البحرينيين ومس��اعدتهم 
للحصول على الشهادات العليا وبذلك تكون الدولة وفرت ولم 

تخسر شيئًا.
وأضاف: »األطباء األجانب الجدد مجرد أن يحصلوا على الشهادات 
والتدريب يغادرون دون أن يفيدوا المملكة بخبرتهم والخسارة 
تكون م��ن جهتي��ن«، مطالبًا بتدري��ب األطب��اء الذين يفوق 
عددهم 400 عاطل وإحاللهم م��كان األجانب الذين يتدربون 

حاليا في مستشفياتنا.
وأيدت��ه الش��ورية منى المؤي��د مؤكدة وجود أطب��اء كثيرين 
عاطلين عن العمل، وقال��ت: »أطالب المجلس األعلى للصحة 
بوضع ميزانية كبيرة لتدريبهم وإدخالهم المستش��فيات بداًل 

من األجانب الذين يعملون مؤقتًا في البحرين«.
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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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مريم بوجيري «

»فتحن��ا الس��وق ل��كل أحج��ام وأش��كال 
الش��ركات لألس��ف، وصرنا كريمين وايد 
مع الشركات األجنبية وسمحنا بتأسيس 
ش��ركات ب��رؤوس أم��وال مح��دودة جدًا 
تصل إلى ع��دة مئات وآالف من الدنانير 
وه��ي ال تفي��د االقتصاد الوطن��ي كثيرًا 
وأعتق��د أن النواب ف��ي اقتراحهم جاؤوا 
من ه��ذا المنطلق«.. هك��ذا عبر النائب 
األول لرئي��س مجل��س الش��ورى جم��ال 
فخرو فيما يتعلق بمش��روع قانون يحدد 
رأس��مال الش��ركات األجنبية بحد أدنى، 
معتبرًا أن الفروع ال تحتاج أن يكون لها 
رأسمال وهي مضمونة بالمركز الرئيس 

لها وال تحتاج لرأسمال محدد.
م��ن جانبه، أك��د رئيس لجنة الش��ؤون 
المالي��ة واالقتصادية بمجلس الش��ورى 
خالد المسقطي، أن اللجنة راجعت مشروع 
قانون تعديل قانون الش��ركات ووجدت 
تعارضه مع رؤي��ة البحرين االقتصادية 
2030 التي جاءت الستقطاب االستثمار 

األجنبي.

المسقطي اعتبره مخالفًا لرؤية البحرين االقتصادية 2030

فخرو: صرنا َكريمين وايد مع الشركات األجنبية!

الصالح يعتذر لممثلي الحكومة

05 

مريم بوجيري «

أك��د الش��وري د. أحم��د العري��ض أن 
األطباء األجانب يكلفون وزارة الصحة 4 
أضعاف األطباء البحرينيين المتدربين، 
بالبحرينيي��ن،  بتعويضه��م  مطالب��ًا 
ومس��اعدتهم  البحرينيي��ن  وتدري��ب 
للحصول على الشهادات العليا وبذلك 

تكون الدولة وفرت ولم تخسر شيئًا. 
وأيدته الش��ورية منى المؤيد مؤكدة 
وج��ود أطب��اء كثيري��ن عاطلي��ن ع��ن 
العم��ل، وقال��ت: »أطال��ب المجل��س 
األعل��ى للصحة بوض��ع ميزانية كبيرة 
لتدريبه��م وإدخاله��م المستش��فيات 
بداًل من األجانب الذين يعملون مؤقتًا 

في البحرين«.

مطالبات شورية باستبدال األطباء األجانب بالبحرينيين

مريم بوجيري «

قب��ل الش��روع في ج��دول أعمال جلس��ة الش��ورى، أب��دى رئيس 
المجلس علي الصالح اعتذاره »الشديد« لتأخر بدء الجلسة وذلك 

 03في رس��الة وجهها للوزراء وممثل��ي الحكومة الحاضرين 
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 ابتسام الدالل: 997 طبيبًا بحرينيًا 
حاصلون على »البورد العربي«

مريم بوجيري «

قالت عضو لجنة الخدمات بمجلس الشورى د. ابتسام الدالل إن البحرين ترأست البورد 
العربي لمدة 14 عامًا، مش��يرة إلى أن عدد خريج��ي البورد العربي من البحرين بلغوا 
997 طبيب��ًا متخصصًا معظمه��م بتخصص طب العائلة، معتب��رة أن البورد العربي 
مص��در ثقيل للخبرة الطبية والمرس��وم بقان��ون توج التقاء الب��ورد البحريني بالبورد 

العربي.
وفيما يتعلق بتدريب األطباء، بينت الدالل حسب خبرتها في البورد العربي أن التدريب 

يكون حسب عدد األسّر، لكل 10 أسّرة طبيب واحد.
وقال��ت في تعليقها على فكرة إنش��اء المجلس األعلى للدراس��ات الطبية: »مع كامل 

تقدي��ري وش��كري واحترامي لمقدم��ي المقترح لكن المرس��وم ال��ذي صدر قبل 
أسبوعين كان أشمل وأوسع، وسيدعم المنظومة الصحية وهو تتويج للمرحلة 

التي وصل إليها القطاع الصحي في المملكة.

 العريض: تكلفة األطباء 
األجانب 4 أضعاف البحرينيين

 المؤيد: أطباء كثيرون عاطلون 
عن العمل يجب إحاللهم مكان األجانب

 مطالبات شورية باستبدال 
األطباء األجانب بالبحرينيين

مريم بوجيري «

أك��د الش��وري د. أحمد العري��ض أن األطب��اء األجانب يكلفون 
وزارة الصح��ة 4 أضعاف األطباء البحرينيين المتدربين، مطالبًا 
بتعويضه��م بالبحرينيين، وتدريب البحرينيين ومس��اعدتهم 
للحصول على الشهادات العليا وبذلك تكون الدولة وفرت ولم 

تخسر شيئًا.
وأضاف: »األطباء األجانب الجدد مجرد أن يحصلوا على الشهادات 
والتدريب يغادرون دون أن يفيدوا المملكة بخبرتهم والخسارة 
تكون م��ن جهتي��ن«، مطالبًا بتدري��ب األطب��اء الذين يفوق 
عددهم 400 عاطل وإحاللهم م��كان األجانب الذين يتدربون 

حاليا في مستشفياتنا.
وأيدت��ه الش��ورية منى المؤي��د مؤكدة وجود أطب��اء كثيرين 
عاطلين عن العمل، وقال��ت: »أطالب المجلس األعلى للصحة 
بوضع ميزانية كبيرة لتدريبهم وإدخالهم المستش��فيات بداًل 

من األجانب الذين يعملون مؤقتًا في البحرين«.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/04/04/watan-20220404.pdf?1649048406
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://alwatannews.net/article/999297
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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.
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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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^ قالت الشـــورية منى المؤيـــد إن التاجر البحريني الصغير يعاني اليوم 
مـــن مزاحمـــة التاجـــر األجنبي لـــه في العديـــد من المجـــاالت ومنافســـته في 
الحصول علىى رزقه، خصوًصا في ظل وجود الفيزا المرنة الذي يسهل عمله 

والحصول على كل التسهيالت المتعلقة بأمور التجارة.
ونوهـــت إلى أن تحديد رأس المال للمســـتثمر األجنبـــي ليس كافًيا، بل يجب 
أن تكون هناك قطاعات خاصة للبحرينيين فقط، ويمنع من مشاركة األجنبي 
لـــه، كمـــا أن وضـــع مبلغ 350 ألـــف دينار هو مبلـــغ كبير، وســـيؤثر على القطاع 
االقتصادي في المملكة، باإلضافة إلى أن القانون هو ضد الرؤية االقتصادية 

في البحرين.

لتخصيص قطاعات للبحرينيين دون األجانب

^ قال وزير الصناعة والتجارة 
والســـياحة زايد الزياني إن البحرين 
الحـــر،  المـــال  رأس  مبـــدأ  تتبـــع 
واالقتصـــاد المفتوح، ونحن نســـعى 
إلـــى تطويـــر اســـتقطاب رأس المال 

بشتى وكل أنواعه.
وأضـــاف أن هناك أنشـــطة محصورة 
على البحرينيين، كما تقابلها أنشطة 
بيـــن  وتجمـــع  باألجانـــب،  خاصـــة 
الطرفين، السيما أن البحرين موقعة 
وملتزمـــة باتفاقيـــات تجـــارة حـــرة، 

وتتطلع إلى مزيد منها.

ونوه إلى أن الهدف من ذلك تسهيل 
البحريـــن،  فـــي  االســـتثمار  عمليـــة 
عمليـــة  تعيـــق  ال  مرنـــة  بطريقـــة 
االســـتثمار، وإن وجـــد فإنـــه يعالـــج 
عـــن طريـــق اللوائح كما هـــو حاصل 
اآلن، كما أن الناس أحرار في تمويل 
شـــركاتهم بالكيفيـــة التـــي تتناســـب 
معهـــم، مثل مـــا هو في الـــدول التي 
تعتمد على الضرائب التي تعمد على 
االقتـــراض بمئات المالييـــن، أبرزهم 
بريطانيا التي تؤسس الشركة برأس 

مال يبلغ واحد يورو.

الزياني: البحرين تتبع مبدأ االقتصاد المفتوح

تشريع لتنظيم عمل المنسق المقيم األممي بالبحرين
وافـــق مجلـــس الشـــورى فـــي جلســـته االعتيادية 24 
علـــى مشـــروع قانون بشـــأن تطبيـــق أحـــكام االتفاق 
بيـــن حكومة دولة البحرين وبرنامـــج األمم المتحدة 
رقـــم  بقانـــون  بالمرســـوم  عليـــه  الموافـــق  اإلنمائـــي 

)7( لســـنة 1979 علـــى العالقـــة بيـــن مملكـــة البحرين 
والمنســـق المقيم لألمـــم المتحدة، المرافق للمرســـوم 

رقم )4( لسنة 2022.
ويتألف المشروع بقانون من مادتين تضمنت األولى 
تطبيق أحكام االتفاق بين حكومة البحرين وبرنامج 
األمم المتحـــدة االنتمائي، بينما جاءت المادة الثانية 

تنفيذيـــة، ويحتوي االتفاق علـــى 13 مادة. ومبررات 
مشـــروع القانون تتمثل في تنظيم اإلطار التشريعي 
لعمـــل المنســـق المقيـــم لألمـــم المتحـــدة فـــي مملكـــة 
البحريـــن في ضوء قرار األمـــم المتحدة بفصل مهام 
المنســـق المقيـــم لألمـــم المتحـــدة عـــن مهـــام الممثل 

المقيم لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي.

منصة رئاسة جلسة مجلس الشورى

الفاضل: سيسبب تضارب مهام مع “المجلس البحريني”

“الشورى” يرفض إنشاء “األعلى للدراسات الطبية”
^ رفض مجلس الشورى في جلسته 
االعتياديـــة 24، مشـــروع قانون بإنشـــاء 
الطبيـــة.  للدراســـات  األعلـــى  المجلـــس 
لتحســـين  بقانـــون  المشـــروع  ويهـــدف 
المســـتوى  ورفـــع  الطبيـــة،  الخدمـــات 
العلمـــي والعملـــي لألطبـــاء العامليـــن في 
المجـــاالت الطبيـــة المختلفة عبـــر توفير 
اإلعداد الفنـــي لخريجي الطبي بالتعاون 
المؤسســـات التعلميـــة المعنيـــة، وتطوير 
التدريـــب لمواكبـــة التقـــدم الحاصـــل في 

المجال الطبي.
وقالت العضو جهاد الفاضل إن المشروع 
الوطنيـــة  الكـــوادر  تطويـــر  علـــى  يعمـــل 
الشـــابة، وأصدر جاللة الملك قبل أسبوع 

البحرينـــي  المجلـــس  بإنشـــاء  مرســـوم 
إذ  الصحيـــة،  والتخصصـــات  للدراســـات 
يعتبـــر مشـــروًعا شـــاماًل لمـــا هـــو مقترح 

أمامكم.
وتابعـــت أن “المجلس يغطي موضوعات 
شـــمولية، أكثـــر ممـــا نتوقعـــه، وبالتالـــي 
مركزيـــة  جهـــة  هنـــاك  أصبحـــت  فقـــد 
محلية شـــاملة، لمتابعة برامـــج التدريب 
واإلشـــراف عليهـــا، بـــكل حرفيـــة ومهنية 
عاليـــة، إضافـــة إلى أن المشـــروع بقانون 
إدارًيـــا  المهـــام  تضـــارب  فـــي  سيســـبب 
ومهنًيـــا، لـــذا رأت اللجنـــة عـــدم الموافقة 
عليـــه، واالكتفاء بالمرســـوم الصـــادر من 
جاللة الملك الذي يوفي كل ما نحتاجه”.

المسقطي: تغليب الكثير من األنشطة لصالح المواطن

ال حد   أدنى   لرأسمال   الشركة   المملوكة   لغير   البحرينيين 
الشـــؤون  لجنــــة  رفضـــت   ^
الماليـــة واالقتصاديـــة فـــي مجلس 
الشـــورى مشـــروع قانـــون بتعديـــل 
المـــادة )345( مـــن قانون الشـــركات 
التجاريـــة،  الـــذي   يقضـــي   بوضع   حد  
 أدنـــى   لرأســـمال   الشـــركة   المملوكـــة  
 لغيـــر   البحرينيين   بمقـــدار   350   ألف  

 دينار   . 
وقـــال العضـــو خالـــد المســـقطي إن 
الهـــدف مـــن المشـــروع هـــو معالجة 
اآلثـــار الســـلبية التـــي يتعـــرض لهـــا 
ضـــوء  فـــي  البحرينـــي  المســـتثمر 
حصـــول تســـهيالت إلـــى المســـتثمر 

األجنبي.
وأضاف أنـــه “بعد مراجعـــة القانون 
فـــي اللجنـــة، وجدنـــا أنـــه لـــم يـــأت 
بطريقـــة صحيحة لمعالجـــة أي آثار 

ســـلبية ممكن تنتج عن وجود رأس 
مـــال، باإلضافـــة إلـــى وجـــود هنـــاك 
تناقض مع بعـــض المواد الموجودة 

في نفس القانون”.
مـــع  يتعـــارض  القانـــون  أن  وبيـــن 
رؤيـــة البحريـــن االقتصادية 2030، 

مـــن  أغســـطس  فـــي  صـــدر  حيـــث 
العـــام الماضـــي قرار من ســـمو ولي 
العهد رئيس مجلـــس الوزراء ينص 
التجاريـــة  األنشـــطة  تحديـــد  علـــى 
التي يمارســـها المســـتثمر البحريني 
واألجنبـــي، حيث تـــم تغليب الكثير 
البحرينـــي،  لصالـــح  األنشـــطة  مـــن 
باإلضافة إلـــى تحديد كل ما يتعلق 

برأس المال.
وطلب المسقطي من وزارة الصناعة 
والتجارة والسياحة أن يكون هناك 
نـــوع من المتابعة والتطوير حســـب 
اإلمكانيـــات المتوافـــرة والظـــروف، 
بمـــا تجـــده ما هـــو مناســـب لحماية 
خـــالل  مـــن  البحرينـــي،  المســـتثمر 
إعـــادة النظـــر بطريقة تتناســـب مع 

رؤية البحرين االقتصادية 2030.

علياء الموسوي

خالد المسقطي 

جهاد الفاضل

“األعلى للدراسات الطبية” سيدرب 400 عاطل... العريض:

الكوادر األجنبية ترهق الميزانية 4 أضعاف الطبيب البحريني
أحمـــد  الشـــوري  قـــال   ^
إنشـــاء  “مشـــروع  إن  العريـــض 
للدراســـات  البحرينـــي  المجلـــس 
والتخصصات الصحية يسعى إلى 
تطوير الخدمات الطبية في جميع 
تخصصاتهـــا، وهـــو ما عملنـــا عليه 

منذ فترة طويلة”.
وبين أن “المشـــروع الـــذي قدمناه 
للدراســـات  األعلـــى  )المجلـــس 
فيـــه  تكـــون  أن  طلبنـــا  الطبيـــة(، 
أمانة عامة للمجلس، وهي العمود 
الفقـــري، إلدارة المجالـــس، حيـــث 
إن وجـــود األمانـــة باإلضافـــة إلـــى 
سيســـاهم  مســـاعدين،  أمنـــاء   4
فـــي عمليـــة تنمية وتطويـــر العمل 

وسيرورته”.
ردا علـــى مـــا يقـــال ان المشـــروع 

ســـيكلف المملكـــة ميزانيـــة ماليـــة 
ضخمة ال تحتملها ميزانية الدولة، 

رد العريـــض بالقـــول “إن األمـــر هو 
العكـــس بـــل انهـــا ستســـتفيد مـــن 

تطبيـــق هـــذا القانـــون، مـــن أجـــل 
تدريب األطباء الذين يبلغ عددهم 
إلحصائيـــة  وفًقـــا  طبيـــب   400

)تمكين(”.
التطبيـــق،  بمجـــرد  أن  وأوضـــح 
فـــإن كوادرنـــا البحرينيـــة، ســـيتم 
اســـتبدالها بالكوادر األجنبية التي 
ترهق ميزانيـــة المملكة 4 أضعاف 
المتـــدرب،  البحرينـــي  الطبيـــب 
ومســـاعدتهم علـــى الحصول على 
الزماالت العليا منها البورد العربي 

والزمالة البريطانية.
وذكـــر أنـــه مجـــرد حصـــول هؤالء 
األجانـــب علـــى شـــهادات الزمالـــة 
بـــدول  األولـــى، فإنهـــم يلتحقـــون 
أخرى أجنبية كاستراليا ونيوزلندا 

بعد أن قضوا فترة بالبحرين.

أحمد العريض

^ وافقت لجنة 
الماليـــة  الشـــؤون 
فـــي  واالقتصاديـــة 
الشـــورى  مجلـــس 
على التقرير الخاص 
الماليـــة  بالبيانـــات 
لمجلـــس  المدققـــة 
للســـنة  الشـــورى 
الماليـــة المنتهية في 
 ،2021 ديســـمبر   31
مـــن  تدقـــق  والتـــي 
قبـــل ديـــوان الرقابة 

المالية واإلدارية.
ويشـــير التقريـــر إلى 

أن األمانة العامة التزمت خالل إعدادها البيانات المالية، كما التزمت بصورة 
مهنية بالمعايير الحسابية الدولية المعتمدة في هذا الشأن، باإلضافة إلى أن 

ديوان الرقابة المالية واإلدارية قام بأعمال الرقابة الخاصة بالمجلس.
وشكلت مصروفات التدريب للموظفين في 2021 داخل وخارج البحرين 59 

ألف دينار بزيادة 69.6 % عن العام السابق.
وتم اقتراح تخصيص بند في الميزانية القادمة خاص بتدريب وتطوير أداء 
أعضـــاء المجلس في كل التخصصات التـــي يحتاجها األعضاء مثل النواحي 

الخطابية واإللمام المالي، وما يتعلق باألمور التشريعية والقانونية.

69 % زيادة في مصروفات “الشورى” التدريبية

ياسر حميدان

^ قـــال النائـــب 
لرئيـــس  األول 
الشـــورى  مجلـــس 
إن  فخـــرو  جمـــال 
ال  الشـــركات  فـــروع 
رأس  إلـــى  تحتـــاج 
إن  حيـــث  مـــال، 
مضمونـــة  الفـــروع 
بالمركـــز الرئيس لها، 
وهذا ما أثبته المادة 

القانونية.
الســـماح  أن  وتابـــع 
الشـــركات  بفتـــح 
فـــي  األجنبيـــة 

البحريـــن هـــو أمر جيـــد، حيث ال توجد أي دولة في العالـــم تعتمد على أموال 
الـــرؤوس المحليـــة فقط، ولكـــن يجب أن نفـــرق بين شـــركات ذات رأس مال 
كبير والشـــركات الصغيرة. وبين أنه يجب استقطاب الشركات ذات الرؤوس 
الكبيـــرة، لتوفيـــر شـــواغر عمـــل للمواطنيـــن البحرينيين، حيث ســـتعمل على 

تغيير النمط االقتصادي واإلنتاجي.
وأكـــد أنه يشـــترط على المســـتثمر األجنبي العمل في دولـــة اإلمارات العربية 
المتحدة أن يكون عن طريق كفيل إماراتي الجنسية، ما عدا المنطقة الحرة، 
حيث تم إصدار قائمة طويلة تحدد رأس المال في كل نشـــاط من األنشـــطة 
التجاريـــة وبقية األمـــور المتعلقة بذلك، كما بلغ أصغر رأس مال نصف مليون 

درهم إماراتي.

ال دولة تعتمد على رؤوس األموال المحلية فقط

جمال فخرو

local@albiladpress.com
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^ قالت الشـــورية منى المؤيـــد إن التاجر البحريني الصغير يعاني اليوم 
مـــن مزاحمـــة التاجـــر األجنبي لـــه في العديـــد من المجـــاالت ومنافســـته في 
الحصول علىى رزقه، خصوًصا في ظل وجود الفيزا المرنة الذي يسهل عمله 

والحصول على كل التسهيالت المتعلقة بأمور التجارة.
ونوهـــت إلى أن تحديد رأس المال للمســـتثمر األجنبـــي ليس كافًيا، بل يجب 
أن تكون هناك قطاعات خاصة للبحرينيين فقط، ويمنع من مشاركة األجنبي 
لـــه، كمـــا أن وضـــع مبلغ 350 ألـــف دينار هو مبلـــغ كبير، وســـيؤثر على القطاع 
االقتصادي في المملكة، باإلضافة إلى أن القانون هو ضد الرؤية االقتصادية 

في البحرين.

لتخصيص قطاعات للبحرينيين دون األجانب

^ قال وزير الصناعة والتجارة 
والســـياحة زايد الزياني إن البحرين 
الحـــر،  المـــال  رأس  مبـــدأ  تتبـــع 
واالقتصـــاد المفتوح، ونحن نســـعى 
إلـــى تطويـــر اســـتقطاب رأس المال 

بشتى وكل أنواعه.
وأضـــاف أن هناك أنشـــطة محصورة 
على البحرينيين، كما تقابلها أنشطة 
بيـــن  وتجمـــع  باألجانـــب،  خاصـــة 
الطرفين، السيما أن البحرين موقعة 
وملتزمـــة باتفاقيـــات تجـــارة حـــرة، 

وتتطلع إلى مزيد منها.

ونوه إلى أن الهدف من ذلك تسهيل 
البحريـــن،  فـــي  االســـتثمار  عمليـــة 
عمليـــة  تعيـــق  ال  مرنـــة  بطريقـــة 
االســـتثمار، وإن وجـــد فإنـــه يعالـــج 
عـــن طريـــق اللوائح كما هـــو حاصل 
اآلن، كما أن الناس أحرار في تمويل 
شـــركاتهم بالكيفيـــة التـــي تتناســـب 
معهـــم، مثل مـــا هو في الـــدول التي 
تعتمد على الضرائب التي تعمد على 
االقتـــراض بمئات المالييـــن، أبرزهم 
بريطانيا التي تؤسس الشركة برأس 

مال يبلغ واحد يورو.

الزياني: البحرين تتبع مبدأ االقتصاد المفتوح

تشريع لتنظيم عمل المنسق المقيم األممي بالبحرين
وافـــق مجلـــس الشـــورى فـــي جلســـته االعتيادية 24 
علـــى مشـــروع قانون بشـــأن تطبيـــق أحـــكام االتفاق 
بيـــن حكومة دولة البحرين وبرنامـــج األمم المتحدة 
رقـــم  بقانـــون  بالمرســـوم  عليـــه  الموافـــق  اإلنمائـــي 

)7( لســـنة 1979 علـــى العالقـــة بيـــن مملكـــة البحرين 
والمنســـق المقيم لألمـــم المتحدة، المرافق للمرســـوم 

رقم )4( لسنة 2022.
ويتألف المشروع بقانون من مادتين تضمنت األولى 
تطبيق أحكام االتفاق بين حكومة البحرين وبرنامج 
األمم المتحـــدة االنتمائي، بينما جاءت المادة الثانية 

تنفيذيـــة، ويحتوي االتفاق علـــى 13 مادة. ومبررات 
مشـــروع القانون تتمثل في تنظيم اإلطار التشريعي 
لعمـــل المنســـق المقيـــم لألمـــم المتحـــدة فـــي مملكـــة 
البحريـــن في ضوء قرار األمـــم المتحدة بفصل مهام 
المنســـق المقيـــم لألمـــم المتحـــدة عـــن مهـــام الممثل 

المقيم لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي.

منصة رئاسة جلسة مجلس الشورى

الفاضل: سيسبب تضارب مهام مع “المجلس البحريني”

“الشورى” يرفض إنشاء “األعلى للدراسات الطبية”
^ رفض مجلس الشورى في جلسته 
االعتياديـــة 24، مشـــروع قانون بإنشـــاء 
الطبيـــة.  للدراســـات  األعلـــى  المجلـــس 
لتحســـين  بقانـــون  المشـــروع  ويهـــدف 
المســـتوى  ورفـــع  الطبيـــة،  الخدمـــات 
العلمـــي والعملـــي لألطبـــاء العامليـــن في 
المجـــاالت الطبيـــة المختلفة عبـــر توفير 
اإلعداد الفنـــي لخريجي الطبي بالتعاون 
المؤسســـات التعلميـــة المعنيـــة، وتطوير 
التدريـــب لمواكبـــة التقـــدم الحاصـــل في 

المجال الطبي.
وقالت العضو جهاد الفاضل إن المشروع 
الوطنيـــة  الكـــوادر  تطويـــر  علـــى  يعمـــل 
الشـــابة، وأصدر جاللة الملك قبل أسبوع 

البحرينـــي  المجلـــس  بإنشـــاء  مرســـوم 
إذ  الصحيـــة،  والتخصصـــات  للدراســـات 
يعتبـــر مشـــروًعا شـــاماًل لمـــا هـــو مقترح 

أمامكم.
وتابعـــت أن “المجلس يغطي موضوعات 
شـــمولية، أكثـــر ممـــا نتوقعـــه، وبالتالـــي 
مركزيـــة  جهـــة  هنـــاك  أصبحـــت  فقـــد 
محلية شـــاملة، لمتابعة برامـــج التدريب 
واإلشـــراف عليهـــا، بـــكل حرفيـــة ومهنية 
عاليـــة، إضافـــة إلى أن المشـــروع بقانون 
إدارًيـــا  المهـــام  تضـــارب  فـــي  سيســـبب 
ومهنًيـــا، لـــذا رأت اللجنـــة عـــدم الموافقة 
عليـــه، واالكتفاء بالمرســـوم الصـــادر من 
جاللة الملك الذي يوفي كل ما نحتاجه”.

المسقطي: تغليب الكثير من األنشطة لصالح المواطن

ال حد   أدنى   لرأسمال   الشركة   المملوكة   لغير   البحرينيين 
الشـــؤون  لجنــــة  رفضـــت   ^
الماليـــة واالقتصاديـــة فـــي مجلس 
الشـــورى مشـــروع قانـــون بتعديـــل 
المـــادة )345( مـــن قانون الشـــركات 
التجاريـــة،  الـــذي   يقضـــي   بوضع   حد  
 أدنـــى   لرأســـمال   الشـــركة   المملوكـــة  
 لغيـــر   البحرينيين   بمقـــدار   350   ألف  

 دينار   . 
وقـــال العضـــو خالـــد المســـقطي إن 
الهـــدف مـــن المشـــروع هـــو معالجة 
اآلثـــار الســـلبية التـــي يتعـــرض لهـــا 
ضـــوء  فـــي  البحرينـــي  المســـتثمر 
حصـــول تســـهيالت إلـــى المســـتثمر 

األجنبي.
وأضاف أنـــه “بعد مراجعـــة القانون 
فـــي اللجنـــة، وجدنـــا أنـــه لـــم يـــأت 
بطريقـــة صحيحة لمعالجـــة أي آثار 

ســـلبية ممكن تنتج عن وجود رأس 
مـــال، باإلضافـــة إلـــى وجـــود هنـــاك 
تناقض مع بعـــض المواد الموجودة 

في نفس القانون”.
مـــع  يتعـــارض  القانـــون  أن  وبيـــن 
رؤيـــة البحريـــن االقتصادية 2030، 

مـــن  أغســـطس  فـــي  صـــدر  حيـــث 
العـــام الماضـــي قرار من ســـمو ولي 
العهد رئيس مجلـــس الوزراء ينص 
التجاريـــة  األنشـــطة  تحديـــد  علـــى 
التي يمارســـها المســـتثمر البحريني 
واألجنبـــي، حيث تـــم تغليب الكثير 
البحرينـــي،  لصالـــح  األنشـــطة  مـــن 
باإلضافة إلـــى تحديد كل ما يتعلق 

برأس المال.
وطلب المسقطي من وزارة الصناعة 
والتجارة والسياحة أن يكون هناك 
نـــوع من المتابعة والتطوير حســـب 
اإلمكانيـــات المتوافـــرة والظـــروف، 
بمـــا تجـــده ما هـــو مناســـب لحماية 
خـــالل  مـــن  البحرينـــي،  المســـتثمر 
إعـــادة النظـــر بطريقة تتناســـب مع 

رؤية البحرين االقتصادية 2030.

علياء الموسوي

خالد المسقطي 

جهاد الفاضل

“األعلى للدراسات الطبية” سيدرب 400 عاطل... العريض:

الكوادر األجنبية ترهق الميزانية 4 أضعاف الطبيب البحريني
أحمـــد  الشـــوري  قـــال   ^
إنشـــاء  “مشـــروع  إن  العريـــض 
للدراســـات  البحرينـــي  المجلـــس 
والتخصصات الصحية يسعى إلى 
تطوير الخدمات الطبية في جميع 
تخصصاتهـــا، وهـــو ما عملنـــا عليه 

منذ فترة طويلة”.
وبين أن “المشـــروع الـــذي قدمناه 
للدراســـات  األعلـــى  )المجلـــس 
فيـــه  تكـــون  أن  طلبنـــا  الطبيـــة(، 
أمانة عامة للمجلس، وهي العمود 
الفقـــري، إلدارة المجالـــس، حيـــث 
إن وجـــود األمانـــة باإلضافـــة إلـــى 
سيســـاهم  مســـاعدين،  أمنـــاء   4
فـــي عمليـــة تنمية وتطويـــر العمل 

وسيرورته”.
ردا علـــى مـــا يقـــال ان المشـــروع 

ســـيكلف المملكـــة ميزانيـــة ماليـــة 
ضخمة ال تحتملها ميزانية الدولة، 

رد العريـــض بالقـــول “إن األمـــر هو 
العكـــس بـــل انهـــا ستســـتفيد مـــن 

تطبيـــق هـــذا القانـــون، مـــن أجـــل 
تدريب األطباء الذين يبلغ عددهم 
إلحصائيـــة  وفًقـــا  طبيـــب   400

)تمكين(”.
التطبيـــق،  بمجـــرد  أن  وأوضـــح 
فـــإن كوادرنـــا البحرينيـــة، ســـيتم 
اســـتبدالها بالكوادر األجنبية التي 
ترهق ميزانيـــة المملكة 4 أضعاف 
المتـــدرب،  البحرينـــي  الطبيـــب 
ومســـاعدتهم علـــى الحصول على 
الزماالت العليا منها البورد العربي 

والزمالة البريطانية.
وذكـــر أنـــه مجـــرد حصـــول هؤالء 
األجانـــب علـــى شـــهادات الزمالـــة 
بـــدول  األولـــى، فإنهـــم يلتحقـــون 
أخرى أجنبية كاستراليا ونيوزلندا 

بعد أن قضوا فترة بالبحرين.

أحمد العريض

^ وافقت لجنة 
الماليـــة  الشـــؤون 
فـــي  واالقتصاديـــة 
الشـــورى  مجلـــس 
على التقرير الخاص 
الماليـــة  بالبيانـــات 
لمجلـــس  المدققـــة 
للســـنة  الشـــورى 
الماليـــة المنتهية في 
 ،2021 ديســـمبر   31
مـــن  تدقـــق  والتـــي 
قبـــل ديـــوان الرقابة 

المالية واإلدارية.
ويشـــير التقريـــر إلى 

أن األمانة العامة التزمت خالل إعدادها البيانات المالية، كما التزمت بصورة 
مهنية بالمعايير الحسابية الدولية المعتمدة في هذا الشأن، باإلضافة إلى أن 

ديوان الرقابة المالية واإلدارية قام بأعمال الرقابة الخاصة بالمجلس.
وشكلت مصروفات التدريب للموظفين في 2021 داخل وخارج البحرين 59 

ألف دينار بزيادة 69.6 % عن العام السابق.
وتم اقتراح تخصيص بند في الميزانية القادمة خاص بتدريب وتطوير أداء 
أعضـــاء المجلس في كل التخصصات التـــي يحتاجها األعضاء مثل النواحي 

الخطابية واإللمام المالي، وما يتعلق باألمور التشريعية والقانونية.

69 % زيادة في مصروفات “الشورى” التدريبية

ياسر حميدان

^ قـــال النائـــب 
لرئيـــس  األول 
الشـــورى  مجلـــس 
إن  فخـــرو  جمـــال 
ال  الشـــركات  فـــروع 
رأس  إلـــى  تحتـــاج 
إن  حيـــث  مـــال، 
مضمونـــة  الفـــروع 
بالمركـــز الرئيس لها، 
وهذا ما أثبته المادة 

القانونية.
الســـماح  أن  وتابـــع 
الشـــركات  بفتـــح 
فـــي  األجنبيـــة 

البحريـــن هـــو أمر جيـــد، حيث ال توجد أي دولة في العالـــم تعتمد على أموال 
الـــرؤوس المحليـــة فقط، ولكـــن يجب أن نفـــرق بين شـــركات ذات رأس مال 
كبير والشـــركات الصغيرة. وبين أنه يجب استقطاب الشركات ذات الرؤوس 
الكبيـــرة، لتوفيـــر شـــواغر عمـــل للمواطنيـــن البحرينيين، حيث ســـتعمل على 

تغيير النمط االقتصادي واإلنتاجي.
وأكـــد أنه يشـــترط على المســـتثمر األجنبي العمل في دولـــة اإلمارات العربية 
المتحدة أن يكون عن طريق كفيل إماراتي الجنسية، ما عدا المنطقة الحرة، 
حيث تم إصدار قائمة طويلة تحدد رأس المال في كل نشـــاط من األنشـــطة 
التجاريـــة وبقية األمـــور المتعلقة بذلك، كما بلغ أصغر رأس مال نصف مليون 

درهم إماراتي.

ال دولة تعتمد على رؤوس األموال المحلية فقط

جمال فخرو

https://albilad.s3.me-south-1.amazonaws.com/pdfversions/2022/04/492004023713.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.albiladpress.com/news/2022/4920/bahrain/752352.html
https://www.albiladpress.com/news/2022/4920/bahrain/752369.html
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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.
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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

مركز مدينة خليفة الصحي.. استكمال للنجاحات الباهرة
حقـــق القطـــاع الصحي في مملكـــة البحريـــن بفضل توجيهـــات ورعاية 
ســـيدي صاحـــب الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى آل خليفـــة عاهل البالد 
المفدى حفظه هللا ورعاه، إنجازات عالمية غير مســـبوقة ومشـــهودا لها، 
كما تعمل الحكومة الموقرة برئاسة سيدي صاحب السمو الملكي األمير 
ســـلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه هللا 
ورعـــاه، على توفير أرقى البرامج والخدمات، ما أعطى مملكة البحرين 

مكانة طبية متقدمة على المستوى الدولي.
إن افتتاح مركز مدينة خليفة الصحي برعاية ســـيدي سمو الشيخ علي 
بـــن خليفـــة آل خليفة نائـــب رئيس مجلـــس الوزراء حفظـــه هللا ورعاه، 
يأتـــي اســـتكماال للنجاحـــات الباهـــرة التـــي تحققهـــا المملكة فـــي ميدان 
الرعايـــة الصحيـــة، واضعيـــن نصـــب أعيننا مـــا كان يوليه فقيـــد الوطن 
الكبير ســـيدي صاحب الســـمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة 
طيـــب هللا ثراه، من اهتمـــام ال محدود للقطاع الصحـــي والتقدم الكبير 
والنهضـــة، فســـموه طيب هللا ثـــراه زرع بذور النهضـــة الطبية بتخطيط 
ســـليم ومتواصـــل، وأعطى هـــذا القطاع الحيـــوي جل اهتمامـــه ووقته 

الرتباطه الوثيق بصحة المواطن.

إن القطـــاع الصحـــي ســـيبقى واحـــدا من أهـــم أولويات عمـــل الحكومة 
الموقرة بقيادة ســـيدي ســـمو ولـــي العهد رئيس مجلس الـــوزراء حفظه 
هللا ورعـــاه، وكل اإلنجـــازات واإلســـهامات شـــاملة وبـــارزة ليـــس علـــى 
المســـتوى المحلـــي والخليجـــي فحســـب، بـــل علـــى المســـتوى العربـــي 
والدولـــي، فالحكومة في عمل دائم بالمشـــاريع والرؤى المتعلقة بتقديم 
أرقى الخدمات الصحية للمواطن، وتسير على نهج ثابت لتعزيز مفهوم 
الشـــراكة المجتمعيـــة كونه عامـــال أساســـيا ومهما ال غنى عنـــه للتطوير 
والتنميـــة، وكمـــا قال ســـمو الشـــيخ خليفة بن علي بن خليفـــة آل خليفة 
محافظ المحافظة الجنوبية: “إن المحافظة تعتمد على منهج قائم على 
التواصـــل والشـــراكة الوطنية في إطـــار خططها التنفيذيـــة الهادفة إلى 
تلبيـــة احتياجات األهالي وتحقيـــق التنمية الشـــاملة تنفيذا لتوجيهات 
جاللـــة الملك المفـــدى حفظه هللا ورعـــاه، ودعم صاحب الســـمو الملكي 
ولـــي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه هللا ورعاه في تعزيز التواصل 
وترســـيخ مبـــدأ الشـــراكة المجتمعيـــة، ومضاعفـــة جهـــود التنســـيق بين 
الوزارات ومؤسســـات القطاع الخاص لدعم مشـــاريع التنمية في نطاق 

المحافظة”.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

الشراكة المجتمعية واالنتماء الوطني
كلمة الفريق أول الشـــيخ راشـــد بـــن عبدهللا آل خليفة وزيـــر الداخلية 
خالل االحتفال بيوم الشـــراكة المجتمعيـــة واالنتماء الوطني، أحدثت 
زخمـــا كبيرا ونبهت بشـــدة إلى أهمية بناء التالحم الوطني والشـــراكة 
بيـــن مكونات المجتمع في مواجهة الخطر الخارجي القادم من ميدان 
العالـــم االفتراضـــي ومـــا يجـــري خاللـــه، أي ما يســـمى بحـــروب الجيل 

الخامس التي تهدد كيانات وهويات الدول.
وأهـــم مـــا يقال هنا ان مســـألة التعامـــل مع الفضـــاء اإللكتروني لم تعد 
اختيـــارا ألحـــد، فالكل موجود فـــي هذا الميـــدان أراد أم لم يرد، والكل 
يتلقـــى ويرســـل فـــي نفـــس الوقـــت، والـــكل يوجـــه الضربـــات ويتلقى 

الضربات وال سبيل لالنزواء أو التحصن من هذا الميدان الجبار.
الحصن الوحيد الذي يحمي الفرد والمجتمع هو ثقافة الشعب وقدرته 
على الفهم والفرز لما يجري حوله، وللمضامين التي تســـتهدف عقله.. 
ثقافـــة الشـــعب هنـــا هي بمثابـــة “الفلتـــر” الذي ينقـــي الرســـالة القادمة 
مـــن الشـــوائب التي وضعـــت فيها لتضـــرب هوية هذا الشـــعب أو هذه 
األمـــة بالتدريـــج وزرع هويـــة أخـــرى هشـــة، وعلـــى قـــدر قـــوة “الفلتر” 
الذي يحجز الشـــوائب والرســـائل المســـمومة تكون قدرة الشعب على 
التصدي وممارسة النشاط اإليجابي في المقابل لنشر وتثبيت الصورة 

الصحيحة والمشرقة عن هويتنا.
وهنـــا تصبـــح الشـــراكة المجتمعية أمـــرا غاية في األهميـــة، ألن الدول 
وحدهـــا لـــن تقـــوم بهـــذه المهمـــة، ألن المجتمع كلـــه يقف فـــي الميدان 
ويتخـــذ قراراتـــه في التعامل مع ما يرســـل وما يدور فـــي هذا الفضاء 

الخطير.
فالدول والشـــعوب الواعية هنا هي التي تســـتطيع أن تؤمن نفسها من 
هـــذا الخطر من ناحية، وتجتهد لتحوله إلى فرصة وســـالح من ناحية 

أخرى. 
وبهـــذه المناســـبة ننبه إلى ضرورة االســـتمرار في نشـــر الوعي والعمل 
على تحصين الشـــباب بوجه خاص الذين يعيشون ليال ونهارا في هذا 
الميـــدان االفتراضي، ويتعرضون لضغوط نفســـية واســـتماالت عقلية 

وعاطفية خطيرة.

B7747@hotmail.com

بثينة خليفة قاسم

 رمضاُن الجوع والعطش

 ال ُيعبُد هللُا في شـــهر، وال ُتطلُب منه الرحمة والمغفرة والعتق من النار 
فـــي ثالثيـــن يومًا؛ فالعاُم اثنا عشـــَر شـــهرًا، ُيعبُد فيه الخالـــق ثالث مئٍة 
وخمســـة وســـتيَن يومـــًا وربَع اليـــوم، ال نفاَق مـــع هللا، وهو يعلـــم خائنَة 
األنفـــس ومـــا تحوي الصـــدور، لَِم نقضي أياَم شـــهر هللا المبـــارك جوعى 
ظمآ ونحن ال نستشعُر القرَب من هللا، وال ُندرُك فلسفَة الصوم وأهدافه.
نحـــن نصـــوم كل عام تماشـــيًا مع العـــادِة والقانـــون والتشـــريع ليس إال، 
َم أعمالنا،  قـــد تزعـــُج البعض هذه الصراحة، لكنها منتهى الراحـــة، أن ُنقيِّ
فنجتنب الســـيَء منها ونســـمو بأرواحنا في شـــهر العبادة والطاعة، فلْم 
يخلقنا المولى عز وجل عبثًا، بل أنشأنا وهو في غيِر حاجٍة لنا، ليتفضل 
علينـــا بالخلق، وغاية خلقنا الوصول لمقـــام العبودية، وال يتأتى ذلك إال 
بالتســـليم التام ألوامِر هللا جلَّ وعال ونواهيه. في شـــهر رمضان المبارك 
تتجلـــى أرقـــى مصاديق العبوديـــة لله، حيـــن يمتنُع الصائُم عـــن الطعام 
والشـــراب طاعـــًة للـــه، وألنـــه أعلـــى مـــن الطعـــام والشـــراب، ويمتنُع عن 
الفواحـــش ألنـــه أرقى من الغريـــزة، في رمضان تتجلى قيمـــُة العبد عند 

نفسه، فهو ما ُخِلَق إال ليعبَد هللا “ولذلك خلقهم”.
عزيـــزي الصائـــم، كل عـــام وأنت بخير. ِاحمد هللا علـــى أْن منحك فرصة 
أخرى لتصوَم شهره الفضيل وتقوَم لياليه، فال تكْن حصُتَك منه الجوَع 
والعطـــش. أغلق مدن أحقـــادَك واطرق أبواَب الرحمـــة والمودة، وارحْم 
القريـــب وود البعيـــد، فـــي هذا الشـــهر الكريـــم، أعد ترتيَب نفســـك، لملم 
بقايـــاك المبعثـــرة، اقتـــرب من أحالمـــَك البعيدة، اكتشـــف مواطن الخير 
فـــي داخلك، واهزم نفســـك األمارة بالســـوء. في رمضان جاهد نفســـك، 
واغســـل قلبك قبل جســـدك ولســـانك قبـــل يديك وتجنـــب كل ما يؤدي 
إلفساِد صيامك.. ســـارْع للخيرات وتجنب الموبقات، واخف أمَر يمينَك 
عـــن يســــارك، وال ُتفطـــر على لحـــم أخيَك مْيتـــًا بالغيبة، في هذا الشـــهر، 
ِاحذر الظَن الســـيَء أو اإلســـاءة ألولئك الذين دّمروا شـــيئًا جميالً فيك 
وإيـــاَك والظلـــم؛ فالظلُم ظلماٌت يـــوم القيامة. “المقـــال كامال في الموقع 

اإللكتروني”.

هدى حرم

هـــّل علينـــا شـــهر رمضـــان المبـــارك، وهو يحمـــل معه ســـلة كاملة مـــن الفرح 
والبهجـــة واإليمان، ليمأل قلوبنـــا وأرواحنا بالطمأنينة والســـكينة واالرتياح، 
فهذا الشـــهر شـــهر الخير والبركة والصدقات والدعوات الصادقة، هو الشـــهر 

الذي تتزاحم فيه الناس وتتطلع لزيادة األجر وكسب الحسنات.
كما أن شـــهر رمضان يأتي دائما وهو يحمل معه عالمات الهدوء والســـكينة 
التـــي تمـــأل قلوبنـــا، ويبعد عنـــا تعب تلـــك األيام واألوقـــات الصعبـــة، ليفتح 
علينـــا نوافـــذ الخيـــر والبركة فـــي كل اتجاه مـــن حولنا لمضاعفـــة األجر في 
عمـــل الخيـــر، والزيـــادة فـــي اســـتخدام الكلمـــة الطيبـــة وهي أســـاس محبة 
النـــاس لبعضهم. إن الجميع ينتظر هذا الشـــهر بفـــارغ الصبر لمضاعفة األجر 
والتســـارع في المســـاهمة بعمل الخير ولو بالقليل، لكي نعمل على استدامة 
روحية العطاء للمحتاجين والجلوس معهم وتحســـس همومهم ومشـــاكلهم 
إلســـقاط الســـعادة عليهم لننال رضا هللا تعالى، كما أننا نحتاج إلى مضاعفة 

عمل المؤسسات الخيرية في هذا الشهر الكريم لتلبية احتياجات الكثير من 
العوائل المتعففة، لترتسم السعادة عليهم.

إن أبـــواب الخير متعددة ومعظم الناس ولله الحمد في بلدنا يســـعون لفعل 
الخيـــر، وهـــذه من النعـــم التي أنعمهـــا هللا تعالى علينا في مملكتنـــا العزيزة، 
فدعوتنـــا مـــن القلـــب لكل مـــن لديـــه القـــدرة للمســـاهمة وتوزيـــع الصدقات 
والمســـاعدات لكســـب أجرها العظيم عند هللا، فهي فرصة يستفيد منها كل 

متلق خالل شهر رمضان المبارك.
أكرر الدعوة لكل من لديه القدرة في مساعدة أسرة أو فرد أو يتيم أو أرملة 
أو أي شـــخص محتاج، بأن يســـاهم في هذا العمل اإلنســـاني لتكتمل أفراح 

هذا الشهر الكريم أعاده هللا علينا وعلى الجميع بالخير والبركة.
مبارك عليكم الشهر الكريم شهر الرحمة والبركة والخير، وكل عام والجميع 

بخير.

د. خالد زايد

شهر رمضان شهر الخير والبركة

المجالـــس الشـــعبية، من الّســـمات البـــارزة التي ُتمّيـــز أهل البحريـــن في أّية 
منطقـــة مـــن المناطـــق المدنيـــة أو القرويـــة، نظيـــر مـــا تحظى به مـــن رعاية 
كبيـــرة ومـــا تشـــهده مـــن حضور غفيـــر، وما تســـتقطبه مـــن شـــرائح عديدة 
مـــن كل أطيـــاف المجتمـــع - البحرينيين والمقيمين - وبمـــا تمثله من فرصة 
سانحة لترســـيخ القّيم المجتمعية اإليجابية بين النشء واألجيال القادمة، 
واســـتحضار قيم اآلبـــاء واألجداد، وتعزيـــز الهوية الوطنيـــة والحفاظ على 
الخصوصية المجتمعية، وإسهامها في تعميق أواصر التالحم المجتمعي عبر 
تلك اللقاءات التي ُتشـــّكل الفرص المثالية في التكافل والتعاون وتجســـيد 
الرسائل اإلنسانية، بعدما باتت النافذة المهمة لتسليط الضوء على مختلف 
قضايـــا المجتمع في فضائهـــا الديني واالجتماعي، وتعزيـــز اللحمة الوطنية 
وتوثيق الصالت بين أفراده، وتجســـيد بواعث التواصل والتآلف بين أبنائه 
ضمـــن “بوتقـــة” التعاضد والتآخي والتالحم التي أبقت لها الدور المؤثر على 

المجتمع البحريني منذ القدم.
ُتّشـــكل المجالس الرمضانية التي تفتح أبوابها لضيوف الرحمن طيلة شـــهر 
رمضـــان المبـــارك، واحـــدة من المجالس الشـــعبية وجزءا مهمـــًا ال يتجزأ من 
الثقافـــة البحرينية العريقة، بل وركنًا أصيالً من التراث األصيل الذي جّســـد 
القّيـــم والعادات والتقاليد المتوارثة جيالً بعد آخر، من أجل تعزيز العالقات 

االجتماعيـــة وغـــرس الفضائـــل المحّببـــة وتقويـــة النســـيج االجتماعي الذي 
أخـــذ يتســـع لمفهوم المجلس العائلـــي إلى نطاق اجتماعي أوســـع في تعزيز 
العالقات وتبادل المعارف والخبرات وســـط أجواء روحانية شـــكّلت أرضية 
صلبة من األخالق اإلنسانية الفاضلة، كمنصِة عرٍض لألفكار المبدعة، ومنبٍر 

حّر للرؤى السامية. 

نافلة:
لعـــّل نظـــرة ســـريعة إلى قائمـــة المجالـــس الرمضانيـــة العامرة فـــي المناطق 
القروية على امتداد جغرافية بالدنا البحرين، يأتي مجلس “عائلة المحاري” 
بمنطقة جّنوســـان في المحافظة الشـــمالية والذي يناهـــز عمره أكثر من مئة 
عـــام )منـــذ عام 1919م(، وتعاقبت على إدارته شـــخصيات بـــارزة من العائلة 
نفســـها، كان آخرها عميد العائلة المرحوم الحاج أحمد بن إبراهيم المحاري 
بمؤازرة إخوته قبل أكثر من )70( عامًا؛ حيث أسهم هذا المجلس في ترسيخ 
قيم التســـامح والتشارك الديني وعزز أسس التعايش والتالقي المجتمعي، 
كمـــا أكّد في منهاجه على مبادئ الوســـطية واالعتدال على مســـتوى القرية 

والمناطق األخرى الُمجاورة. “المقال كامال في الموقع اإللكتروني”.
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د. جاسم المحاري

مجلس “المحاري”.. إرث من األصالة
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