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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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تـــوجــــه  ال  الـ�صـــحــــة:  وزارة 

للخ�سخ�سة في الخدمات الم�ساندة 
نفت وزارة الصحة ما ورد بشأن التوجه إلى خصخصة الخدمات 
تأتي  حدثت  التي  التغييرات  أن  الجانب  هــذا  في  وأكــدت  المساندة، 
الصحية  بالمنظومة  الخاصة  الهيكلة  اعادة  إطار  في  أساسي  بشكل 
بشكل عام والتي تتماشى مع قانون الضمان الصحي والتسيير الذاتي 

للمستشفيات الحكومية ومراكز الرعاية الصحية األولية.
وأوضحت وزارة الصحة أنه ما قد بدأ فعليا هو في إطار تنظيم 
الصحة  وزارة  بين  مــا  الموظفين  تــوزيــع  بمهام  الــقــيــام  وأن  الــعــمــل، 
والمراكز الصحية كان ضمن إحدى خطط استكمال  والمستشفيات 
في  مسبقا  التوزيع  تم  قد  أنه  إلى  منوهة  الصحي،  الضمان  مشروع 
من  عــام  من  أكثر  منذ  والمعلومات،  والمالية  البشرية  الــمــوارد  إدارة 
اآلن، وذلك في إطار تنفيذ خطط ومتابعات إدارية وتنظيمية تسعى 
القطاعات  كافة  لتشمل  والكفاءة  التكامل  لتحقيق  االولــى  بالدرجة 

بالمنظومة الصحية.

اأ�صعار الخ�صراوات والفواكه الغرفة: عودة 

ال�سوق في  وا�سـتـقـرارها  طـبـيـعـتـهـا  اإلـى 
أّكد خالد علي األمين رئيس 
الــغــذائــيــة بغرفة  الـــثـــروة  لــجــنــة 
التجارة وصناعة البحرين عودة 
أسعار الخضراوات والفواكه إلى 
مشيرًا  واســتــقــرارهــا،  طبيعتها 
ــى انـــخـــفـــاض األســــعــــار أكــثــر  ــ إلـ

خالل الفترة المقبلة.
بتوجيهات  األمـــيـــن  ــاد  ــ وأشـ
األمير  الملكي  السمو  صاحب 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي 
الــعــهــد رئــيــس مــجــلــس الـــــوزراء 
ــرار تــــشــــديــــد الــــرقــــابــــة  ــمــ ــتــ ــاســ بــ
ــع والـــعـــمـــل  ــلـ ــسـ ــلـــى أســــعــــار الـ عـ
عــلــى اســتــقــرارهــا، والــتــأّكــد من 

السوق  الحتياجات  وفقا  والمقيمين  المواطنين  أمــام  السلع  وفــرة 
االستهالكية واتخاذ اإلجراءات الالزمة لذلك.

وقال إّن مملكة البحرين استوردت دفعات شحنات لمواد غذائية 
ــواق  ــرى لتغطية حــاجــة الــســوق، مــنــوهــا إلـــى أن األسـ مــن مــصــادر أخـ

المحلية تتمّتع باستقرار يلبي تطّلعات واحتياجات المستهلكين.

التحقيـق  لجنـة  مالحظـات  غـالـبــية  الجـعـفـريــة: 
البرلمانيـة تعـود اإلـى ق�سايـا متراكمـة منـذ �سـنوات

أشارت إدارة األوقاف الجعفرية إلى أن غالبية المالحظات الواردة 
إلى قضايا متراكمة منذ  البرلمانية تعود  التحقيق  في تقرير لجنة 
التقرير لم  أن  إلى  الحالي مشيرة  المجلس  عدة سنوات قبل تعيين 
جميع  دراســـة  على  تعكف  أنها  اإلدارة  وأوضــحــت  بــأمــانــة.  إليها  يشر 
والــرد  المالحظات  مناقشة  وسيتم  التقرير  في  الـــواردة  المالحظات 

عليها في حينه بشكل تفصيلي.

اأكثر من 128 مليون ا�ستخدام للبوابة التعليمية 

منذ تف�سي كورونا حتى مطلع اأبريل الجاري
ــام: ربـــط الــذكــاء  ــع ــن ال ــ رئــيــ�ــس الأم

ــل الــ�ــســرطــي ــم ــع ــال ــي ب ــاع ــن ــط ــس ال�

�سفحـــات  مـــن  تحـــذر  الداخليـــة 
احتياليـة تحمـل �سـعار وزارة المالية

االقتصادي  واألمــن  الفساد  لمكافحة  العامة  اإلدارة  أكــدت 
واإللكتروني أنه في إطار أداء واجباتها األمنية والقانونية، التي 
من بينها رصد ومتابعة ما يتم تداوله عبر المواقع اإللكترونية 
إلكترونية  صفحات  رصــد  تم  االجتماعي،  التواصل  وحسابات 
احتيالية تحمل شعار وزارة المالية واالقتصاد الوطني، وتدعي 

منح المواطنين مبالغ مالية.
وأوضحت أن هذه الصفحات ُتستخدم لالحتيال اإللكتروني 

وسرقة بيانات ومعلومات المواطنين.
االقتصادي  واألمــن  الفساد  لمكافحة  العامة  اإلدارة  ودعــت 
واإللكتروني المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر، وعدم فتح 

أي روابط إلكترونية مجهولة المصدر.

كتب وليد دياب:

الوطني  واالقــتــصــاد  المالية  وزيـــر  كشف 
الــشــيــخ ســلــمــان بـــن خــلــيــفــة آل خــلــيــفــة عن 
أن إجــمــالــي الـــقـــروض الــشــخــصــيــة الــقــائــمــة 
قبل مصارف قطاع  للمواطنين من  المقدمة 
مــلــيــارات و833.1   4 الــبــحــريــن  فـــي  الــتــجــزئــة 
مليون دينار في نهاية شهر يناير 2022، منها 
من  مقدمة  ديــنــار  مليون  و482.4  مــلــيــارات   4
دينار مقدمة  و350.7 مليون  مصارف محلية 

من فروع لمصارف أجنبية.
وقال الوزير إنه يتم احتساب نسبة خدمة 
التي  األقساط  إجمالي  بقيمة   »DSR« الدين 
يدفعها المقترض لجميع دائنيه المسجلين 
االئتمانية  للمعلومات  الــبــحــريــن  نــظــام  فــي 
»شركة بنفت« على إجمالي راتبه عند تقدمه 
ــه تحدد  ــى أنـ ــى أي قـــرض جــديــد، الفــتــا إلـ إلـ
 %50 النسبة  هــذه  تتجاوز  ال  بــأن  التشريعات 

إال إذا كان العميل يتقاضى راتبا 3 آالف دينار 
متوسط  على  األقساط  نسبة  وتبلغ  أكثر،  أو 

الراتب الشهري حوالي %43.7.
وأشار وزير المالية واالقتصاد الوطني إلى 
المصارف  القروض على  توزيع هذه  أن نسبة 
من القيمة اإلجمالية لتلك القروض تتراوح 
أن حكومة مملكة  و15%، مؤكدا   %0.1 بين  ما 
من  أي  فــي  كمساهم  مسجلة  غير  البحرين 
مسجلة  الحصة  إن  إذ  المرخصة،  المصارف 

باسم شركة ممتلكات.
على جــانــب آخــر أوضـــح الــوزيــر أنــه فيما 
يــخــص اســتــخــدام الــشــيــك كــضــمــان للقروض 
فإن تعامل المصرف المركزي مع البنوك في 
وفــاء وليس  أداة  أنه  أســاس  الشيك على  شأن 
بالتشريعات  ذلـــك  فــي  مــلــتــزمــا  ضــمــان،  أداة 
الذي  التجارة  قانون  منها  للشيك؛  المنظمة 
وضع أحكاما تفصيلية للشيك والشكل الذي 

يجب أن يصدر به.

التي  الــمــعــامــالت  أنــه بخصوص  وأوضـــح 
تجريها البنوك مع عمالئها وتحديد طريقة 
والضمانات  العميل  بها  يلتزم  الــتــي  الــســداد 
الــمــقــدمــة فــيــرجــع فــي شــأنــهــا إلـــى االتــفــاقــات 
أطـــــراف  إرادة  إلـــيـــه  اتـــجـــهـــت  ومـــــا  الـــمـــبـــرمـــة 
االتفاق، وأن استخدام الشيك بغير الطريقة 
التي تستقل  القانون من األمــور  التي رسمها 
نــزاع  نــشــأ  إذا  القضائية  الــجــهــات  بتقديرها 

بشأنها.
المالية واالقتصاد  وزير  رد  جاء ذلك في 
خليفة  آل  خليفة  بن  سلمان  الشيخ  الوطني 
وأحــمــد  قــمــبــر  عــمــار  للنائبين  ســؤالــيــن  عــلــى 
األنصاري بشأن قيمة قروض المواطنين من 
الــبــنــوك الــمــحــلــيــة، وتــوقــيــع صــاحــب الــقــرض 

على شيكات لصالح البنك المقرض. 

إســـالم آبـــاد – وكــــاالت: صـــّوت مجلس 
الـــنـــواب فــي الــبــرلــمــان الــبــاكــســتــانــي أمــس 
بالموافقة على إقالة رئيس الوزراء عمران 
خان من منصبه بعد مواجهة بدأت صباح 
أمــــس بــيــن الــمــعــارضــة والـــحـــزب الــحــاكــم 

بزعامة خان واستمرت قرابة 14 ساعة.
إن أحزاب  النواب  وقال رئيس مجلس 
المعارضة تمكنت من الحصول على 174 
صوتا في مجلس النواب المؤلف من 342 
عضوا لدعم اقتراح سحب الثقة ما جعل 
يحضر  ولــم  التصويت.  فــي  األغلبية  لها 
عملية االقتراع سوى عدد قليل من النواب 

من حزب خان الحاكم.
ويعني هذا التصويت أن خان لم يعد 
في  الــنــواب  مجلس  وأن  المنصب  يشغل 
جديدا  وزراء  رئيس  اآلن  سينتخب  البالد 

وحكومة.
قد  الباكستاني  البرلمان  رئيس  وكــان 
أعلن استقالته قبل ساعات، وسط استمرار 
الثقة  التصويت على سحب  األزمــة بشأن 

من رئيس الوزراء عمران خان.
ــإن  ــ ووفـــــــــــق مـــــــا ذكـــــــــــرت »رويــــــــــتــــــــــرز« فـ
العسكرية  شــبــه  قــوات الــشــرطــة والــقــوات 
ــثــــف فــــــي شــــــــوارع  ــكــ ــكــــل مــ ــشــ انـــــتـــــشـــــرت بــ

العاصمة إسالم آباد.
وتـــضـــع الـــمـــعـــارضـــة الـــلـــوم عــلــى خــان 

إنعاش االقتصاد والقضاء  فــي  فشله  فــي 
بينما يقول األخير من دون  على الفساد، 
المتحدة نسقت  الــواليــات  إن  أدلــة  تقديم 

التحرك الذي يستهدف اإلطاحة به.
وكــان خــان قد قــال في خطاب لألمة: 
إلى  مشيرا  مــســتــوردة«،  حكومة  أقبل  »لــن 
أن خــطــوة اإلطــاحــة بــه جـــزء مــن مــؤامــرة 
إلــــى احــتــجــاجــات سلمية  أجــنــبــيــة، ودعــــا 
اليوم األحد. وقال: »أنا مستعد للنضال«. 

وعارض خان التدخل الذي قادته الواليات 
المتحدة في أفغانستان وعزز العالقات مع 
روسيا منذ أن أصبح رئيسا للوزراء. ويتهم 
الواليات المتحدة بدعم مؤامرة لإلطاحة 
بـــه مـــن دون تــقــديــم دلـــيـــل عــلــى اتــهــامــه. 

وتنفي واشنطن االتهام.

نحو 5 مليارات دينار قرو�س للمواطنين حتى يناير الما�سي

البرلمـان الباك�سـتاني يحــجب الثقـة عـن رئي�ـس الـوزراء
ب���ه للإط�اح���ة  ب�ال�ت�اآم���ر  �أم�ري�ك���ا  ي�ت�ه���م  خ���ان  ع�م���ر�ن 

وزي�ر المالي�ة: ن�س�بة اأق�س�اط الدي�ن ال تتج�اوز 50% م�ن رات�ب المقتر�ض

} وزير المالية.

} خالد األمين.
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عربية ودولية

أخبار البحرين

ص9 المال واالقتصاد
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بــإمــكــان األطــفــال فــي البحرين  ســيــكــون 
تعلم لغة المندرين ألول مرة في إطار منهج 
دراســــــي فـــي مـــدرســـة جـــديـــدة فـــي الــبــحــريــن 
تدرس بها معلمة حصلت على منحة دراسية 
والمندرين  الصينية.  اللغة  فــي  متخصصة 
المحلية  الصينية  اللغات  من  مجموعة  هي 
مــتــداولــة فــي غــالــبــيــة أنــحــاء شــمــال وجــنــوب 
مليون   920 نحو  بها  ويتحدث  الصين  شــرق 
مـــلـــيـــون شــخــص  إلـــــى 200  ــة  ــافــ إضــ شـــخـــص 

يتحدثون بها كلغة ثانية.
ويتوقع أن تفتح مدرسة عبدالرحمن كانو 
الدولية أبوابها للدراسة في شهر سبتمبر إذ 
مــادة  الــلــغــة ســتــكــون  هـــذه  أن  إدارتـــهـــا  تعتقد 
أســاســيــة لــلــطــالب تــوفــر لــهــم فــرصــة ذهــبــيــة 
ــارات مــهــنــيــة مـــع مــواصــلــة  مــحــتــمــلــة فـــي مـــسـ

الــصــيــن تــوســيــع نــفــوذهــا الـــدولـــي فــي مجال 
وستشرف  الــقــطــاعــات.  مــن  وغــيــرهــا  التقنية 
بالمقر  الصينية  اللغة  تدريس  على  فاطمة 
الذي كلف  المحرق  بديار  للمدرسة  الجديد 
تشييده نحو 10 ماليين دينار بحريني. وهي 
تركز على  الدراسية  استراتيجيتهم  إن  تقول 

االستماع والتحدث قبل كل شيء.
وأوضحت في تصريحات للزميلة »جلف 
ديــلــي نـــيـــوز« أن الــلــغــة ســتــقــدم إلـــى الــطــالب 
بطرق مشوقة وجاذبة الهتمامهم. وسيستمع 
اللغة وهي تتحدث بها بطريقة  الطالب إلى 
مــــرحــــة وتـــفـــاعـــلـــيـــة بــــطــــرق تـــشـــمـــل الــــرســــوم 
ومن  الفيديو.  وأشرطة  واألغاني  المتحركة 
ثم يبدأ التدريب على الحديث بكلمات وجمل 

بسيطة وتطوير المهارات انطالقا من ذلك.

التوتر بين الواليات المتحدة ودول الخليج ليس 
وليد التطورات اإلقليمية والدولية األخيرة وإنما بدأ 
عّمق  ما  لكن  العربي،  بالربيع  يعرف  ما  أحــداث  منذ 
الصواريخ  هجمات  على  واشنطن  رد  هــو  التوتر  هــذا 
والــطــائــرات مــن دون طــيــار اإليــرانــيــة والــحــوثــيــة على 
أهداف مدنية في السعودية واإلمارات، لذلك سيكون 
إبــداء  الخليج  بــدول  عالقتها  ترميم  أرادت  إن  عليها 

مواقف أكثر حزما من إيران وأذرعها في المنطقة.
التوتر  الــروســيــة-األوكــرانــيــة  الــحــرب  وقــد عمقت 
رفضت  الــتــي  الخليج  ودول  الــمــتــحــدة  الـــواليـــات  بــيــن 
ضغوطا غربية لزيادة إنتاج النفط بهدف كبح األسعار 
من  األول  األســبــوع  منذ  قياسي  بشكل  ارتفعت  الــتــي 
يعتبره مراقبون  الـــذي  الــرفــض  وهــو  الــحــرب،  انـــدالع 
التي تبديها الواليات  رد فعل طبيعيا على الالمباالة 
الــهــجــمــات الــحــوثــيــة عــلــى الــســعــوديــة  الــمــتــحــدة إزاء 

ــؤالء الــمــراقــبــيــن وفــقــا لصحيفة  واإلمـــــــارات. لــكــّن هــ
أن  يمكن  جــديــدا  تفاهما  أن  يــرون  اللندنية  »الــعــرب« 

يتحقق بين الجانبين.
ويــرصــد تــقــريــر لــفــوريــن بــولــيــســي الــعــالقــات بين 
التقرير  وبحسب  ترميمها.  وسبل  والخليج  واشنطن 
المناخ  عن  الحديث  عن  تتراجع  أن  لواشنطن  يمكن 
وتقر بمطالب المنتجين الخليجيين العرب وأعضاء 
أوبــــك+ إلدراجـــهـــا فــي الــمــنــاقــشــات حـــول الــتــكــيــف مع 
وفي  الــهــيــدروكــربــونــيــة.  لــلــمــواد  دور  ولتحديد  الــمــنــاخ 
معالجة  األمريكية  الحكومة  على  سيتعين  المقابل، 
أكثر  حــمــايــة  وتــقــديــم  الخليجية  األمــنــيــة  الــمــخــاوف 
في  المتشددين  ووكالئها  إيــران  هجمات  ضد  فعالية 

المنطقة.

مـ�ســوؤول اأمـمــي لـ»اأخبـار الخليـج«: 
البحـريــن  بال�سراكــة مــع  فخـورون 

كتب أحمد عبداحلميد:
المنسق  الــزرقــانــي  محمد  أكــد 
ــيــــم لـــــألمـــــم الــــمــــتــــحــــدة فــي  ــقــ ــمــ الــ
البحرين باإلنابة أن اتفاق الشراكة 
بين مملكة البحرين ووكاالت األمم 
المتحدة يمثل سبقا في المنطقة، 
ويــمــثــل نــمــوذجــا دولـــيـــا فـــي تقديم 
ــادرات، كما  ــبـ ــمـ أفــضــل الــتــجــارب والـ
يعكس النجاحات التنموية لمملكة 
البحرين، والتي تجعل منها تجارب 
الفتا  والمشاركة،  التعميم  تستحق 
إلى أن التعاون بين األمم المتحدة 

والبحرين ازداد تطورا في السنوات األخيرة إذ عززنا من وجودنا من 
16 إلى 21 وكالة مقيمة وغير مقيمة، بما يواكب مستجدات المرحلة، 
القائمة  بــالــجــهــود  يتعلق  فيما  سيما  وال  الــحــاصــلــة،  والــمــتــغــيــرات 

لمواجهة جائحة فيروس كورونا.
منصة  يمثل  الجديد  التعاون  إطــار  إن  الخليج«  لـــ»أخــبــار  وقــال 
مملكة  مــرئــيــات  تحقيق  دعـــم  مــن  الــمــتــحــدة  األمـــم  تــعــاون ستمكن 
المستجدات  ظــل  فــي  وخــصــوًصــا  الحكومية،  وبــرامــجــهــا  الــبــحــريــن، 
البحرين  استراتيجيات  يوائم  بما  المستقبلية،  والمشاريع  القائمة، 
 2030 االقــتــصــاديــة  الــرؤيــة  وخــاصــة  جــهــة،  مــن  التنموية  وسياساتها 
الحكومة  عمل  وخــطــة  خليفة  آل  عيسى  بــن  حمد  الملك  لجاللة 

2019 - 2022، وخطة أهداف التنمية المستدامة من جهة أخرى.
إطــار  إذ يمثل  أنــه  ــاف  وأضـ
في  سبقا   2022-2021 التعاون 
مــنــطــقــة الــخــلــيــج يـــضـــاف إلــى 
سجل مملكة البحرين الحافل 
في مجال التنمية المستدامة، 
فإننا فخورون، كأمم متحدة في 
الــبــحــريــن، بــأنــنــا ُوفــقــنــا لوضع 
ــات الــيــوم  ــــذي بــ ــذا اإلطـــــار الـ هــ
لــتــخــطــيــط  الـــرئـــيـــســـيـــة  األداة 
وتنفيذ أنشطة األمم المتحدة 
ــتـــوى  ــى الـــمـــسـ ــلــ اإلنــــمــــائــــيــــة عــ

الُقطري.

ص7 أخبار البحرين

لأول مـرة.. تـعـلـيـم لـغـة المندريـن ال�سيـنـيـة فـي البحـريـن
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} محمد الزرقاني.

اإيـران  تـردع  اأن  يجـب  بايـدن  اإدارة  اأمريكـي:  تقريـر 
الخليـج  دول  مـع  العالقـات  ترميـم  اأرادت  اإن  وعمالءهـا 

ص10 عربية ودولية

} عمران خان.

ص8 أخبار البحرينص3 أخبار البحرين

ص3 أخبار البحرين

أكد محافظ محافظة المحرق السيد سلمان 
بـــن عــيــســى بـــن هـــنـــدي الــمــنــاعــي أن الــمــحــافــظــة 
العريقة  وبيوتاتها  الكرام  وعوائلها  بأهاليها  تزخر 
وأحيائها السكنية العتيقة التي تقف شاهدة على 

عراقة المحرق وتاريخها العظيم.
جــــــــاء ذلــــــــك خــــــــال اســــتــــقــــبــــال الـــمـــحـــافـــظ 
-بــحــضــور الــعــمــيــد عـــبـــداهلل بـــن خــلــيــفــة الــجــيــران 
أمناء  عــددا من رجــاالت مجلس  المحافظ-  نائب 
البناء  محمد  أحمد  الدكتور  يتقدمهم  البنائيين 
المهدي  حسين  والدكتور  األمــنــاء،  مجلس  رئيس 
الــبــنــاء، حيث  بــدو وياسين علي  إبــراهــيــم  والــســادة 

أكد المحافظ دور األهالي والعوائل وأثرهم البارز 
المجتمع،  أفــراد  بين  الوطنية  اللحمة  تعميق  في 
تعميق  في  األهلية  المجالس  بدور  اعتزازه  مؤكدا 

الحس الوطني.
كما أكد المحافظ أن المحافظة ستسير قدما 
ــالـــي فـــي ســبــيــل تــقــديــم أفــضــل  ويــــدا بــيــد مـــع األهـ
الخدمات والرقي بها إلى أعلى المستويات، مؤكدا 
في الوقت ذاته اعتزازه بجميع العوائل التي تزخر 
العوائل  بمواقف  مشيدا  الــمــحــرق،  محافظة  بها 
الوطنية وما قدموه من شباب في مختلف المواقع 

يعتز بهم الوطن. 

م��ح��اف��ظ ال���م���ح���رق ي�����ش��ي��د ب�����دور الأه���ال���ي 

ف���ي ت���اأري���خ الأح����ي����اء وال���ف���رج���ان ال��ق��دي��م��ة

} محافظ المحرق يستقبل مجلس أمناء البنائيين.

ترأس الفريق طارق بن حسن الحسن 
ــام رئـــيـــس الــمــجــلــس  ــعــ رئـــيـــس األمــــــن الــ
للشرطة  الــمــلــكــيــة  لــأكــاديــمــيــة  الــعــلــمــي 
االجتماع السادس والخمسين للمجلس 
الملكية  األكاديمية  آمر  بحضور  العلمي 

للشرطة وأعضاء المجلس.
العام في بداية  وأعــرب رئيس األمــن 
وتــقــديــره للفريق  االجــتــمــاع عـــن شــكــره 
آل خليفة  عــبــداهلل  بــن  راشــد  الشيخ  أول 
وزيـــــر الـــداخـــلـــيـــة رئـــيـــس مــجــلــس أمــنــاء 
دعمه  على  للشرطة  الملكية  األكاديمية 
المتواصل للمجلس وتوجيهاته السديدة 

وتحديث  التعليمية  المنظومة  لتطوير 
الــمــنــاهــج الــتــعــلــيــمــيــة والـــتـــدريـــبـــيـــة بما 
األمنية  والــتــحــديــات  المتغيرات  يــواكــب 
ــتــــزايــــدة، مــــؤكــــدًا حـــــرص الــمــجــلــس  الــــمــ
عــلــى تــنــفــيــذ تــوجــيــهــاتــه مـــن خــــال رفــع 
ــتـــدريـــب في  ــودة الــتــعــلــيــم والـ ــ مــعــايــيــر جـ
برامج األكاديمية وبما يحقق لها التمّيز 
الــوجــه  عــلــى  رســالــتــهــا  أداء  مــن  لتتمكن 

األكمل.
بالعملية  الـــوزارة  اهتمام  إلــى  وأشـــار 
بالشكل  تنفيذها  يجب  التي  التدريبية 
المنهجي من خال أخصائيين مؤهلين 

فـــي مـــجـــال الـــتـــدريـــب، مــشــيــرا إلــــى أنــه 
فــي ضـــوء الــمــتــغــيــرات والـــتـــطـــورات التي 
يشهدها العالم في الجانب التقني، فإن 
الــوزارة قائمة على استثمار  استراتيجية 
الذكية  واالنــظــمــة  الـــذكـــاء االصــطــنــاعــي 
بهدف  وذلــك  الشرطي،  بالعمل  وربطها 
نحو  قــدمــًا  والــمــضــي  التحديات  مــواكــبــة 
يــوازي ما نشهده من تطور  عمل شرطي 

على صعيد التقنية الحديثة.
اجتماعه  العلمي  المجلس  بدأ  وقد 
التدريبية  البرامج  بتسليط الضوء على 
للشرطة المستجدين، ومناقشة انضمام 

األكاديمية الملكية للشرطة إلى الجمعية 
نــوه  حــيــث  الــفــكــريــة،  للملكية  الــعــالــمــيــة 
ــام رئـــيـــس الــمــجــلــس  ــعــ رئـــيـــس االمــــــن الــ
الــعــلــمــي بــأهــمــيــة الـــشـــراكـــات الــعــالــمــيــة 
المؤسسات  مع  الخبرات  تبادل  وضــرورة 
الدور  انطاقًا من  الدولية  واالكاديميات 
الذي تمثله األكاديمية الملكية للشرطة.

ــه رئــيــس  ــتـــمـــاع، وجــ وفــــي خـــتـــام االجـ
ــــن الـــعـــام رئـــيـــس الــمــجــلــس الــعــلــمــي  األمـ
الشكر ألعضاء المجلس والهيئة اإلدارية 
والـــتـــدريـــبـــيـــة فـــي األكـــاديـــمـــيـــة، مــتــمــنــيــًا 

للجميع التوفيق والنجاح.

رئي�س الأمن العام يتراأ�س اجتماع المجل�س العلمي لأكاديمية ال�شرطة
م��ن��اق�����ض��ة ان�����ض��م��ام الأك���ادي���م���ي���ة اإل����ى ال��ج��م��ع��ي��ة ال��ع��ال��م��ي��ة ل��ل��م��ل��ك��ي��ة ال��ف��ك��ري��ة
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أراتــا،  تاكيبي  السيد  استقبل 
وزيـــــر الــــدولــــة لـــلـــزراعـــة والـــغـــابـــات 
يوم  اليابان،  في  السمكية  والثروة 
الــجــمــعــة بــمــكــتــبــه فـــي الــعــاصــمــة 
ــمــــد مــحــمــد  ــد أحــ ــيـ ــسـ ــيــــو، الـ طــــوكــ
البحرين  مملكة  سفير  الدوسري، 

لدى اليابان.
ــــب وزيــــر  ــال الـــلـــقـــاء، رحـ ــ وخــ
والــثــروة  والــغــابــات  للزراعة  الــدولــة 
البحرين  مملكة  بسفير  السمكية 
ــًدا بـــالـــتـــطـــور  ــيــ ــو، مــــشــ ــيــ ــوكــ ــي طــ ــ فـ
الـــمـــلـــحـــوظ لـــمـــســـتـــوى الـــعـــاقـــات 
الــثــنــائــيــة الــقــائــمــة بــيــن الــبــلــديــن، 
منذ  البلدين  رغــبــة  تعكس  والــتــي 
تــأســيــس الــعــاقــات الــدبــلــومــاســيــة 
بــيــنــهــمــا عـــلـــى تـــوطـــيـــد الـــعـــاقـــات 
الــثــنــائــيــة فـــي جــمــيــع الــمــجــاالت، 
البلدين  احــتــفــال  أن  إلـــى  مــشــيــًرا 
خـــال هـــذا الـــعـــام بــمــنــاســبــة مـــرور 
ــا عــلــى تــأســيــس الــعــاقــات  50 عــاًم
الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة فـــــرصـــــة رائــــعــــة 
ــيـــط الــــــضــــــوء عــــلــــى عــمــق  ــلـ ــسـ ــتـ لـ

العاقات التي تربط بين البلدين 
والشعبين الصديقين.

من جانبه، أشاد سفير مملكة 
البحرين في طوكيو بمسار عاقات 
بــيــن مملكة  والـــتـــعـــاون  الـــصـــداقـــة 

مــؤكــدا حرص  والــيــابــان،  البحرين 
مملكة البحرين على الدفع بتلك 
ــات نــحــو آفـــــاق أوســـــع بما  ــعـــاقـ الـ
يعود بالخير والنفع على البلدين 

والشعبين الصديقين. 

يلتقي  ط��وك��ي��و  ل����دى  ال��م��م��ل��ك��ة  ���ش��ف��ي��ر 
وزي�����ر ال����دول����ة ل���ل���زراع���ة وال���غ���اب���ات

} جانب من اللقاء.

ورد  ما  الصحة  وزارة  نفت 
خصخصة  الــى  التوجه  بشأن 
الــخــدمــات الــمــســانــدة، وأكـــدت 
في هذا الجانب أن التغييرات 

ــي بــشــكــل  ــ ــأتـ ــ ــت تـ ــ ــدثـ ــ ــي حـ ــ ــتـ ــ الـ
أساسي في إطار إعادة الهيكلة 
بالمنظومة الصحية  الخاصة 
ــي تــتــمــاشــى  ــتــ بــشــكــل عـــــام والــ
الصحي  الــضــمــان  قـــانـــون  مـــع 
والتسيير الذاتي للمستشفيات 
ــز الــرعــايــة  ــراكــ الــحــكــومــيــة ومــ

الصحية االولية.
الــصــحــة  وزارة  وأوضـــحـــت 
أنـــه مـــا قـــد بـــدأ فــعــلــيــا هـــو في 
إطار تنظيم العمل وأن القيام 
بمهام توزيع الموظفين ما بين 
والمستشفيات  الصحة  وزارة 
ضمن  كــان  الصحية  والمراكز 
إحدى خطط استكمال مشروع 
إلى  منوهة  الصحي،  الضمان 
في  التوزيع مسبقا  تم  قد  أنه 
إدارة الموارد البشرية والمالية 
والـــمـــعـــلـــومـــات، مــنــذ أكـــثـــر من 
عــام مــن اآلن، وذلـــك فــي إطــار 
ــعــــات  ــابــ ــتــ تـــنـــفـــيـــذ خــــطــــط ومــ
ــة تــســعــى  ــيـ ــمـ ــيـ ــنـــظـ إداريـــــــــــــة وتـ
بــــالــــدرجــــة االولـــــــــى لــتــحــقــيــق 
ــاءة لــتــشــمــل  ــفــ ــكــ الـــتـــكـــامـــل والــ

بالمنظومة  الــقــطــاعــات  كــافــة 
الصحية.

وزارة  أكــــــــــــــــــــدت  وقــــــــــــــــد 
الــصــحــة أنـــه فــي اطـــار تطوير 
وتـــحـــديـــث االنـــظـــمـــة الــتــقــنــيــة 
والــمــعــلــومــاتــيــة الــمــتــبــعــة في 
ــزيـــة  الـــمـــركـ الــــمــــخــــازن  إدارة 
والــخــدمــات الــمــســانــدة وذلــك 
ــتـــابـــعـــة مـــبـــاشـــرة  ــراف ومـ ــ ــإشـ ــ بـ
مــن جــانــب الــمــجــلــس األعــلــى 
لــلــصــحــة، ســيــتــم االســتــعــانــة 
بـــخـــبـــرات شـــركـــة مــتــخــصــصــة 
إلدارة  مــشــتــرك  نــظــام  لتوفير 
ــازن والــــخــــدمــــات  ــخــ ــمــ ــذه الــ ــ هــ
الهدف  وأن  المثلى،  بالصورة 
من هذه التغييرات هو تحسين 
ــة  ــدمـ ــتــــوى الـــخـ وتــــعــــزيــــز مــــســ
وذلك  القطاع،  بهذا  المقدمة 
من اجل رفع كفاءة اإلجراءات 
المعمول بها واالرتقاء بجودة 
للجميع  المقدمة  الــخــدمــات 
وفـــقـــا ألحـــــدث الــمــعــايــيــر في 
والمستلزمات  المخازن  إدارة 

الطبية في المملكة.

وزارة ال�شحة تو�شح: ل توجه للخ�شخ�شة في الخدمات الم�شاندة
ال�ضحي  ال�ضمان  لقانون  تطبيقا  ال�ضحية  المنظومة  هيكلة  اإعادة 
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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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نقضت محكمة التمييز حكما قضى بإلزام 
نفقة  فــقــط  ديــنــار   200 دفـــع  الجنسية  عــربــي 
الزوجة  تمسكت  إذ  وابنها  البحرينية  لزوجته 
بضرورة  واالستئناف  درجــة  أول  محكمة  أمــام 
وإثبات يسار زوجها ومخاطبة جهة  التحقيق 
طلبت  إذ  راتــبــه  حقيقة  عــلــى  لــلــوقــوف  عمله 
بكافة  لتثبت  التحقيق  إلى  االستئناف  إحالة 
طرق اإلثبات -منها شهادة الشهود- أن زوجها 
يعمل في الخارج ويتسلم مبلغا شهريا ال يقل 
كفاية  عــدم  وأكـــدت  بحريني،  ديــنــار   1500 عــن 
الطاعنة  الــتــزامــات  مــع  بــه  المقضي  المبلغ 
المبلغ المقضي به  أن  الى  وصغيرها بالنظر 
يشمل السكن وعدم إنفاقه على الصغير منذ 
عامين، إال أن محكمة االستئناف التفتت عن 
طلبها، وهو ما دفع محكمة التمييز إلى نقض 
الحكم وتأكيدها أنه طالما طلب دفاع الخصم 
الحزم  بطريق  الموضوع  محكمة  لــدى  طلبا 
وعدم  عليه  الــرد  المحكمة  على  لــزم  تحقيقه 

إغفال هذا الطلب.
وأشــــــارت الــمــحــكــمــة إلــــى أن الــمــقــرر في 
قضاء هذه المحكمة أن النفقة تقدر بالنظر 
مع  عليهم  المنفق  وحـــال  المنفق  سعة  إلــى 
مـــراعـــاة الـــزمـــان والــمــكــان واألعــــــراف، وحيث 
الموضوع  محكمة  أمــام  تمسكت  الطاعنة  إن 
إلثبات  التحقيق  إلــى  الــدعــوى  إحــالــة  بطلب 
يسار زوجها ومخاطبة جهة عمله عن حقيقة 
راتبه، وهو دفاع جوهري ووسيلة إثباته جائزة 
عن  درجـــة  أول  محكمة  التفتت  وقــد  قــانــونــا، 
الـــوقـــوف  الــنــفــقــة مــــن دون  ــدرت  ــ ــ طــلــبــهــا، وقـ
يعيبه  مــا  وهــو  لزوجها  المالية  الحالة  على 
بالقصور في التسبيب واالخالل بحق الدفاع 

بما يوجب نقضه.
ذكره  ما  بحسب  الدعوى  تفاصيل  وتعود 
الــمــحــامــي الـــدكـــتـــور مــحــمــد الــكــوهــجــي إلــى 
أن مــوكــلــتــه لــجــأت إلـــى الــمــحــكــمــة الــشــرعــيــة 
وإلــزام  زوجها  من  ابنها  حضانة  ضم  وطلبت 

الطفل  وإلــى  إليها  نفقة شهرية  دفــع  األخير 
االنفاق  إنــه ممتنع عن  إذ  ديــنــارا  بـــ650  تقدر 
وقد  الزوجية،  العالقة  استمرار  رغــم  عليهما 
قضت محكمة أول درجة بضم الحضانة إليها 
المحكمة  قدرتها  وللطفل  لها  بنفقة  وقضت 
بـــــ200 ديــنــار وقـــد اســتــأنــفــت عــلــى الــحــكــم إال 
وأيدت  الطعن  رفضت  االستئناف  أن محكمة 

الحكم المطعون فيه.
أمام  الكوهجي  الدكتور  المحامي  ودفــع 
محكمة التمييز بالخطأ في مخالفة القانون 
والخطأ في تطبيقه على سند أن الحكم أخل 
والبنها  لها  النفقة  قــدرت  الــدفــاع حين  بحق 
بـ200 دينار بينما ال تتناسب ويسار المطعون 
مــن جهة  راتــبــه  الحكم على  ولــم يقف  ضــده 
الــدعــوى  بــإحــالــة  عــن طلبها  والــتــفــتــت  عمله 
لفظ  أن  كــمــا  يـــســـاره،  إلثــبــات  التحقيق  إلـــى 
النفقة يطلق على نفقة المأكل والملبس إال 
أن الحكم المطعون فيه رفض نفقة المسكن 
لدخولها ضمن النفقة الشاملة المقضي بها، 
إال أن المحكمة التمييز أكدت النفقة الشاملة 
وهو  والمسكن،  والملبس  المأكل  بها  ويقصد 
ما قضت به المحكمة بإجابة طلب الطاعنة 
الطعن في غير  ويكون  التي طلبتها  بالنفقة 

محله.
وفــيــمــا يــتــعــلــق بــالــدفــع بـــاإلخـــالل بحق 
محله  في  الطعن  أن  المحكمة  أكــدت  الدفاع 
أن  المحكمة  المقرر في قضاء هذه  إن  حيث 
المنفق وحال  إلى سعة  بالنظر  النفقة تقدر 
والمكان  الــزمــان  مــراعــاة  مــع  عليهم  المنفق 
واألعــراف، وأضافت أن كل طلب أو وجه دفاع 
يــدلــي بـــه الــخــصــم لــــدى مــحــكــمــة الــمــوضــوع 
يتعين  تحقيقه  الجزم  بطريق  إليها  ويطلب 
شأنه  مــن  كــان  إذا  عليه  الـــرد  المحكمة  على 
إغفال  أن  وأكـــدت  الــدعــوى،  فــي  الـــرأي  تغيير 
ذلــــك يــبــطــل الــحــكــم، وأشــــــارت إلــــى أن طلب 
الـــخـــصـــم تــمــكــيــنــه مــــن إثــــبــــات أو نـــفـــي دفــــاع 

هو  قانونا  الجائزة  االثــبــات  بوسيلة  جوهري 
حق له يتعين على محكمة التمييز إجابته.

وقالت إن الطاعنة تمسكت أمام محكمة 
الموضوع بطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق 
إلثــبــات يــســار زوجــهــا ومــخــاطــبــة جــهــة عمله 
على حقيقة راتبه، وهو دفاع جوهري ووسيلة 
المطعون  الحكم  أن  إال  قانونا،  جائزة  إثباته 
فيه قد التفت عن طلبها وقدر النفقة من دون 
الوقوف على الحالة المالية للمطعون ضده، 
وهو ما يعيبه بالقصور في التسبيب واالخالل 
ــب نـــقـــضـــه.. ولـــهـــذه  ــوجـ بـــحـــق الــــدفــــاع بـــمـــا يـ
بــقــبــول الطعن  الــمــحــكــمــة  ــاب حــكــمــت  ــبـ األسـ
المطعون  الحكم  الموضوع نقض  وفي  شكال 
للطاعنة  الشاملة  النفقة  تقدير  بشأن  فيه 
التي  المحكمة  إلــى  القضية  وإحــالــة  وولــدهــا 
أصدرت الحكم للفصل فيه من جديد وألزمت 
المطعون ضده المصروفات وأتعاب المحاماة.

العدد )16088( - السنة السابعة واألربعون - األحد 9 رمضان 1443هـ - 10 أبريل 2022م8

فــي مهرجان  المشاركين  مــن  عــدد  أكــد 
الثامنة  للتراث بنسخته  السنوي  البحرين 
والــعــشــريــن بــعــنــوان )تــراثــنــا ذهــبــي( والـــذي 
يــقــام بــرعــايــة ســامــيــة مـــن حــضــرة صــاحــب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
عـــاهـــل الـــبـــالد الـــمـــفـــدى أهــمــيــة الــحــفــاظ 
عــلــى الـــتـــراث الــبــحــريــنــي بــمــا يــشــكــلــه من 
عــمــق تــاريــخــي ومــكــانــة تــتــمــيــز بــهــا مملكة 
المنتج  البحرين، موضحين أهمية تطوير 
البحريني وضمان استدامته بوصفه جزءا 
من مكونات التراث الوطني.. مشيدين بدور 
تنظيم  في  واآلثــار  للثقافة  البحرين  هيئة 
الــمــهــرجــان وتــطــويــر الــمــنــتــج الــمــحــلــي بما 
يضمن أصالته ويحفظ هويته، مبينين أن 
عملية المزج بين الحرفة والحداثة تعتبر 
عملية معقدة تتطلب اإلبداع في التصميم 

والمهارة في الصنع.
ــد عـــبـــدالـــمـــطـــلـــب أحــمــد  ــيـ ــسـ ــول الـ ــقــ يــ
الــصــايــغ، الــــذي يــقــدم بــاقــة مــن مــصــوغــات 
الــــذهــــب الـــبـــحـــريـــنـــيـــة الـــقـــديـــمـــة: »ســعــيــد 
عودة  أجــواء  ظل  في  والمشاركة  بالتواجد 
مهرجان التراث، ونرى الزوار يتجولون بين 
أقسامه وزواياه، وأوضح أنه خالل المهرجان 
مثل  التراثية  المصوغات  عــرض  على  ركــز 
المرتعشة وكرسي جابر والبيذانه والعميلة، 
إلـــى أن هــنــاك عـــودة وإقـــبـــاال كبيرا  ويــشــيــر 
ــات  ــاركـ ــمـ عـــلـــى اقــتــنــائــهــا رغـــــم مــنــافــســة الـ
ــثــــة، مـــعـــتـــبـــرا أن  واإلكــــــســــــســــــوارات الــــحــــديــ
وليست  تنتهي  ال  الذهب  وصياغات  أشكال 
مرتبطة بوقت وموسم بعكس اإلكسسوارات 

والماركات المتغيرة.
»اشتغلت في صناعة  الصايغ:  وأضــاف 
الذهب منذ أكثر من 40 عاما، وأعمل اآلن 
عــلــى نــقــل حــرفــتــي البــنــي الــــذي يــقــف في 
المحل ويعمل بيده في صوغ الذهب ونقشه 

أمام الزوار«.
من جانبها أشادت السيدة نجاح جاسم 
للثقافة  البحرين  هيئة  بجهود  العصفور 
واآلثار لتطوير الحرف التقليدية القديمة، 
ــرة فـــي مــهــرجــان  ــارك ألول مــ ــ ــ وقــــالــــت: »أشـ
الــــتــــراث، بــمــا يــعــكــســه مـــن تـــــراث بــحــريــنــي 
جميل، واألجمل في مهرجان هذا العام هو 
الذهب البحريني بمكانته وقيمته وتاريخه، 

إذ تتميز به حضارة دلمون منذ القدم.
ــت أنـــــه »مـــــن الــــالفــــت اهـــتـــمـــام  ــ ــافـ ــ وأضـ
ــبـــة في  ــرغـ الــفــتــيــات بـــالـــذهـــب الـــقـــديـــم والـ
شرائه مثل مصوغات البانكه وكرسي جابر 
عودة  فهناك  وغيرها،  والياسمينة  والريشة 

للصبات التراثية القديمة«.
ومــــن زاويـــــة ثــانــيــة بــعــنــوان »صـــنـــع في 
من  عنبر  طيبة  الــســيــدة  قــالــت  الــبــحــريــن« 
»نقدم متجرا موجودا حاليا  إدارة الحرف: 
البحرين  باب  وهي  مهمة  مواقع  ثالثة  في 
نقدم  وفيه  البراحة،  وسوق  الجسرة  ومركز 
باقة من المنتوجات التي صنعت محليا على 
نقوم  كما  المحليين،  الحرفيين  أفضل  يد 
بتسويق عمل الحرفيين من خارج المركز، 
بالمحافظة  يــتــمــيــز  الــبــحــريــنــي  فــالــمــنــتــج 
لمسة  بــإدخــال  اهتمامنا  مــع  أصالته  على 
يتم  حيث  المنتوجات،  بعض  على  حداثة 

الدمج بين الفخار والنحاس والحديد، كما 
المخدات  في صناعة  الخوص  إدخــال  يتم 

وغيرها من المنتوجات.
فيما أوضحت السيدة فاطمة المعتصم 
مديرة مشروع النقدة بجمعية أوال حرص 
الــجــمــعــيــة عــلــى الــمــشــاركــة الــمــســتــمــرة في 
مهرجان التراث لتقديم حرفة تم االحتفاء 
بها بشكل خاص من خالل احتفال جمعية 
أوال بيوبيلها الفضي، حيث تم تدشين أول 
كــتــاب مــن نــوعــه عــن الــنــقــدة، وأشــــارت إلــى 
التطريز  الــنــقــدة هــي مــن أشــهــر حـــرف  أن 
وقد  الــمــرأة،  تمارسها  كانت  التي  الــيــدويــة 
تبنت جمعية أوال هذا المشروع للمحافظة 
ــذه الــحــرفــة مـــن االنــــدثــــار، إذ بــدأ  عــلــى هــ
 ،1996 أكتوبر  في  رسميا  بالمشروع  العمل 

وال يزال مستمرا حتى اليوم.
موسى  السيد  أوضــح  مشاركته  وحــول 
النحاسيات  يحترف  الذي  الصايغ  محمد 
وتشكيل المعادن، كصناعة الدلة النحاسية 
)الـــقـــريـــشـــيـــة(، وهـــــي الــــدلــــة الــبــحــريــنــيــة 
األصـــلـــيـــة: يــســتــغــرق الــعــمــل عــلــى الـــدولـــة 
إلى  قيمتها  وتصل  الشهر،  قرابة  الــواحــدة 
ألــف ديــنــار وأكــثــر، وهــي مــن أجــمــل الــدالل 
عــلــى مــســتــوى الــخــلــيــج الـــعـــربـــي، وتــتــمــيــز 

بتصميمها الخاص ونقوشها الجميلة.
السيد  يعرضها  التي  األعمال  وتشمل 
مــوســى الــصــايــغ صــنــاعــة فــواصــل الــقــراءة، 
وأعمال الدمج بين النحاس والفخار، وبين 
أنواع مختلفة  والنسيج، كصناعة  النحاس 
من المباخر والمصابيح والصناديق وغيرها 

من المنتجات المعدنية والنحاسية.
إلــــى جـــانـــب ذلــــك قــــال الـــفـــنـــان عـــادل 
الـــســـهـــالوي إن مــشــاركــتــه فـــي الــمــهــرجــان 
المبدع  البحريني  الــكــادر  حــرص  عــن  تنم 
الـــتـــراثـــي فـــي مملكة  الــعــمــل  إثــــــراء  عــلــى 
الــبــحــريــن، فــجــمــيــع الــصــنــاعــات والــحــرف 
بين  الــمــزج  أجــل  مــن  طـــورت  والمنتوجات 
السعف  »أدخلنا  وقــال:  والحديث،  القديم 
عــلــى الــجــلــود، وأضــفــنــا الــخــشــب والــفــخــار 
والــحــديــد، وصــنــعــنــا الــمــحــافــظ والــــدالل، 
وأجد أن الشعب البحريني محب ومرتبط 
بتراثه، فمثل هذه الصناعات موجودة في 

كل بيت، وهي جزء من أسلوب الحياة«.
ــدة ابــتــســام  ــيـ ــسـ مــــن جــهــتــهــا أكــــــدت الـ
ــثــــل هــــذه  ــيــــة إقـــــامـــــة مــ عــــمــــر حــــســــن أهــــمــ
الحضور  واستمتاع  النوعية،  المهرجانات 
بالتنظيم  الشخصية  وفرحتها  بــزيــارتــهــا 
الــكــبــيــر، مــشــيــدة بــنــجــاح الــقــائــمــيــن على 
هـــذا الــمــهــرجــان فـــي الـــمـــزج بــيــن الــقــديــم 
تجديد  على  الكبيرة  وقدرتهم  والحديث، 
ــداع، وتقديم  الــتــراث، واالســتــمــرار فــي اإلبــ
والنسيج  الــذهــب  بين  الــثــري  الــتــنــوع  هــذا 
المعادن  النخيل وصناعة  والكورار وسعف 
ــتـــوجـــات  ــنـ ــمـ ــات واألقــــمــــشــــة والـ ــويــ ــلــ ــحــ والــ
بالنخلة  المتصلة  الــتــراثــيــة  الــبــحــريــنــيــة 
واالعــشــاب، وقالت إن جميع ما تم عرضه 
ــذا الـــمـــهـــرجـــان يــتــصــل  ــ ــــالل هـ وتـــنـــاولـــه خـ
بما  الــبــحــريــنــي  المجتمع  ثــقــافــة  ويــشــكــل 
يحويه من تراث وعادات وتقاليد وصناعات 
تمثل العمق التاريخي لمملكة البحرين. 

} المشاركون في المهرجان.

ب�صناعاتهم  ي��ب��دع��ون  ال���ت���راث  م��ه��رج��ان  ف��ي  م�����ص��ارك��ون 
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التمييز تنق�ض حكما قدر نفقة لبحرينية وابنها بـ200 دينار..

اإثبات ي�سار زوجها المالي قبل تقدير النفقة المحكمة: للطاعنة الحق في 
والأعراف والمكان  الزمان  ومراعاة  عليهم  المنفق  وحال  المنفق  ب�سعة  تقدر  النفقة 

أيــــدت مــحــكــمــة االســتــئــنــاف 
الثالثة  الــدائــرة  المدنية  العليا 
ــدة تـــركـــيـــة  ــ ــيـ ــ حـــكـــمـــا بــــــإلــــــزام سـ
دوالر  ألــــف   60 دفــــع  الــجــنــســيــة 
لبحريني قيمة مديونية بينهما، 
المستأنفة  إن  المحكمة  وقالت 
عــجــزت عــن تــقــديــم دلــيــل يثبت 
براءة ذمتها من مبلغ المديونية.
ــر  ــيــ ــي زهــ ــ ــامـ ــ ــحـ ــ ــمـ ــ وقـــــــــــال الـ
المستأنف  وكــيــل  عــبــدالــلــطــيــف 
عــلــى  أقــــــــــام  مــــوكــــلــــه  إن  ضــــــــده 
ــفــــة الـــــــدعـــــــوى أمــــــام  ــأنــ ــتــ الــــمــــســ
ــبــــرى الـــمـــدنـــيـــة  ــكــ الـــمـــحـــكـــمـــة الــ
بــطــلــب الــحــكــم بـــإلـــزام الــمــدعــى 
مــبــلــغــا  ــه  ــيــ إلــ تـــــــؤدي  أن  عــلــيــهــا 
أو  أمــريــكــي  دوالر   60.000 قـــدره 
البحريني  بــالــديــنــار  يــعــادلــه  مــا 
والــــفــــائــــدة  ديــــــنــــــار(   22.800(
ــاب  ــعـ ــاريــــف ومـــقـــابـــل أتـ والــــمــــصــ
ــه يـــدايـــن  ــ ــيـــث إنــ ــاة، حـ ــامــ الــــمــــحــ
المطالبة  بمبلغ  عليها  المدعى 
بموجب إقرار المديونية الصادر 
له من األخيرة، إال أنها تخلفت 
األمر  أعــذارهــا،  رغم  السداد  عن 
الـــذي حــدا بــه إلــى إقــامــة دعــواه 
ــه بـــطـــلـــبـــاتـــه  ــ بـــغـــيـــة الــــقــــضــــاء لــ
ــرار  ــ ــدم إقـ ــ الـــســـالـــفـــة الـــبـــيـــان، وقــ
مــديــونــيــة بــمــحــرر عـــرفـــي مـــؤرخ 
بــتــوقــيــع  ــذيـــال  مـ  2014/06/24
ــى عــلــيــهــا  ــدعـ ــمـ مـــنـــســـوب إلـــــى الـ

محررا بلغة أجنبية.

وحــكــمــت الــمــحــكــمــة بــإلــزام 
ــؤدي إلــى  ــ تـ الــمــدعــى عــلــيــهـــــا أن 
 60.000 ــدره  ــ قـ مــبــلــغــا  الــمــدعــي 
ــا  ــهــ ــزامــ إلــ مـــــع  أمــــريــــكــــي  دوالر 
ــعــــاب  الــــمــــصــــاريــــف ومــــقــــابــــل أتــ
الـــــمـــــحـــــامـــــاة، فـــطـــعـــنـــت عــلــيــه 
باالستئناف وطلبت إلغاء الحكم 
ــاء مـــجـــددًا  ــقـــضـ الــمــســتــأنــف والـ
ــــوى، واحــتــيــاطــيــًا  ــــدعـ بـــرفـــض الـ
الــمــســتــأنــف ضـــده تقديم  ــزام  ــ إلـ
أصل اإلقــرار، وادعــت أنها قامت 
ديــنــار  آالف   10 مــبــلــغ  بــتــســديــد 
مــن الــمــديــونــيــة، وقــدمــت صــورا 
فدفع  ســـداد،  ضوئية إليــصــاالت 
بجحد  عبداللطيف  الــمــحــامــي 
الـــصـــور الــضــوئــيــة وأنـــكـــر وكــيــلــه 
الــتــوقــيــع واعــــتــــرض عــلــى طلب 
إلى  الــدعــوى  إحــالــة  المستأنفة 

التحقيق لسماع الشهود.
وأشــــــــــــار الــــمــــحــــامــــي زهـــيـــر 
عــبــدالــلــطــيــف إلــــى نـــص الـــمـــادة 
ــات أنـــه في  ــبـ 61 مـــن قـــانـــون اإلثـ
إذا  ــة،  ــ ــاريـ ــ ــــجـ ــتـ ــ الـ الــــــمــــــواد  ــر  ــيــ غــ
القانوني  الــتــصــرف  قيمة  زادت 
تجوز  ال  ديــنــار  خمسمائة  عــلــى 
وجوده  إثبات  في  الشهود  شهادة 
أو انــقــضــائــه، ودفــــع بــعــدم جــواز 
لتجاوز  الشهود  بشهادة  اإلثبات 
للنصاب  بـــه  الــمــطــالــب  الــمــبــلــغ 

المقرر قانونا للشهادة.
وقالت المحكمة في حيثيات 

أن  األوراق  من  البّين  إن  الحكم 
تزيد  الــقــانــونــي  الــتــصــرف  قيمة 
في  وهــو  ديــنــار،  خمسمائة  على 
غير المواد التجارية، األمر الذي 
بعـدم جـواز  الـدفـع  يضـحي معـه 
اإلثــبــات بــشــهــادة الــشــهــود قائما 
الواقع  مــن  صحيح  أســاس  على 
والقانون مستوجبا القبول، ومن 
ثم فإن المحكمة تقضي برفض 
الدعوى  المستأنفة إحالة  طلب 

إلى التحقيق. 
ولـــــــمـــــــا كـــــــــــان ذلـــــــــــك وكــــــــان 
ــكـــم الـــمـــســـتـــأنـــف قــــد أقــيــم  الـــحـ
وســائــغــة  أســبــاب صحيحة  عــلــى 
ووفقا  القانون  وصحيح  وتتفق 
لــلــثــابــت بــــــاألوراق بــعـــــد أن قـــــدم 
المحـرر  أصـل  ضـده  المستأنف 
الـعـرفي سـنـد الـدعـوى ولم تنكر 
وقـد  علـيـه  توقيعهـا  المستأنفة 
عــجــزت عــن تــقــديــم دلــيــل يثبت 
براءة ذمتها من مبلغ المديونية 
ذلك  من  ينال  وال  بها  المقضي 
ــورا ضـــــــوئـــيـــة مــن  ــ ـــ تــقــديــمــهــا صــ
إيصاالت سداد بلغة أجنبية بعد 
أن أنكر المستأنف ضده توقيعه 
عـــلـــيـــهـــا، وصـــلـــتـــهـــا بـــالـــمـــوضـــوع، 
ــل  ــقــــدم الـــمـــســـتـــأنـــفـــة أصـ ــم تــ ــ ولــ
هـــذه اإليــــصــــاالت، ومـــن ثـــم فــإن 
ــى رفـــض  ــ الـــمـــحـــكـــمـــة تــنــتــهــي إلــ
االســتــئــنــاف وتــأيــيــد هــذا الحكم 

المستأنف ألسبابه.

فاألزمتها اإثبات براءة ذمتها  اأوروبية تعجز عن 
لبحرين��ي  دوالر  األ��ف   60 دف��ع  المحكم��ة 

ــة  ــ ــاديـ ــ أكـــــــــــدت األســـــــــتـــــــــاذة نـ
ــم بـــأعـــمـــال  ــ ــائـ ــ ــقـ ــ الــــمــــريــــســــي الـ
الــمــعــلــومــات  نــظــم  إدارة  مـــديـــر 
بــــــــوزارة الـــتـــربـــيـــة والـــتـــعـــلـــيـــم أن 
»كوفيد  كـــورونـــا  ظـــروف جــائــحــة 
أهــمــيــة مــشــروع  ــرزت  ــ أبــ ــد  قـ  »19
جـــاللـــة الــمــلــك حــمــد لـــمـــدارس 
التمكين  وبــرنــامــج  المستقبل، 
ــا  ــيــــم، ومــ ــلــ ــعــ ــتــ ــي الــ ــ ــــي فــ ــمـ ــ ــرقـ ــ الـ
وأدوات  ــــج  ــرامـ ــ بـ ــــن  مـ يـــضـــمـــانـــه 
البوابة  رقمية فاعلة، من أهمها 
الــتــعــلــيــمــيــة، الــتــي كــانــت إحـــدى 
المساهمة  الرئيسية  المنصات 
التعليم  اســتــدامــة  فــي  بــامــتــيــاز 

بجميع المراحل الدراسية.
وأعـــــــربـــــــت الــــمــــريــــســــي عــن 
السلطة  ــوزارة ألعــضــاء  ــ الــ شــكــر 
بما  أشــــادوا  الــذيــن  التشريعية، 
ــتــــخــــدام الــمــنــظــومــة  حــقــقــه اســ
أثناء  التعليم  فــي  اإللــكــتــرونــيــة 
ذلــك في عدد  وذكــروا  الجائحة، 

من المحافل الدولية. 
وأضـــافـــت أن مـــا يــدعــو إلــى 
الفخر واالعتزاز بمشروع جاللة 
الملك حمد لمدارس المستقبل 
هـــــــو اإلقــــــــبــــــــال الــــكــــبــــيــــر عـــلـــى 
استخدام هذه البوابة التعليمية 
ــغ مــنــذ  ــلــ الــــشــــامــــلــــة، والــــــــــذي بــ
المملكة  فـــي  الــجــائــحــة  تــفــشــي 
ــي الــثــانــي  ــ ــدراسـ ــ فــــي الـــفـــصـــل الـ
 2020/2019 الــدراســي  العام  من 
حــتــى الــفــصــل الـــدراســـي الــثــانــي 
مــــن الــــعــــام الـــــدراســـــي الـــحـــالـــي 
و544  128مــلــيــون  2022/2021م 
لمحتوى  استخداما  و276  ألفا 
البوابة، تأكيدًا لدورها المحوري 

في توفير الخدمة التعليمية. 
وأشــارت إلى أن هذه البوابة 
ــــدت الــمــيــدان  الــمــتــطــورة قـــد رفـ
التربوي وعملية التعّلم عن بعد 
بــمــا تــضــمــه مـــن مــحــتــوى رقــمــي 
كـــتـــابـــًا،   )415( يــشــمــل  ــنـــوع،  ــتـ مـ
و)6758(  تعلم،  وحـــدة  و)1144( 
درســـــًا نـــمـــوذجـــيـــًا، مـــع مــســاهــمــة 
 )80.946( بـــإنـــتـــاج  الــمــعــلــمــيــن 
إثـــــــراءات،  و)212.010(  درســـــــًا، 
وتطبيقًا،  نــشــاطــًا  و)281.846( 
نـــقـــاش،  ــلـــقـــة  حـ و)113.948( 
مع  قصيرًا،  اختبارًا  و)21.746( 
حــديــثــة  تــفــاعــلــيــة  أدوات  تــوفــيــر 
مــثــل الــمــخــتــبــرات االفــتــراضــيــة 
لـــلـــعـــلـــوم واألحـــــيـــــاء والـــفـــيـــزيـــاء 
وبرمجيات تفاعلية للرياضيات، 
التعليمي  المحتوى  على  عــالوًة 
الـــمـــنـــشـــور عـــلـــى مـــوقـــع مـــبـــادرة 
ــة«، والــــــذي  ــيــ ــمــ ــرقــ »مـــكـــتـــبـــتـــي الــ
إنتاج  مــن  وحــدة   )16.969( بلغ 

المدارس.
لمملكة  يــحــق  أنــــه  وأكــــــدت 
الــبــحــريــن االفــتــخــار بــمــا وفــرتــه 
تعليمية  وخـــيـــارات  وســـائـــل  مـــن 
ــة لــجــمــيــع  ــبــ ــاســ ــنــ ــنــــوعــــة ومــ ــتــ مــ
الــطــلــبــة، خــــالل هــــذه الـــظـــروف 
االســتــثــنــائــيــة، وهـــي إلـــى جــانــب 
ــبـــوابـــة الــتــعــلــيــمــيــة، الــفــصــول  الـ
قناة  و14  المباشرة،  االفتراضية 
ــيـــوب، والــــــــدروس الــمــتــلــفــزة  ــوتـ يـ
بالتعاون مع وزارة شؤون اإلعالم، 
ــذه الـــظـــروف  ــى أن هــ مـــشـــيـــرًة إلــ
ــود قــاعــدة صلبة  قــد أثــبــتــت وجــ
المملكة،  فــي  الــرقــمــي  للتعليم 
من  والمعلمين  الطلبة  مكنت 
التحول إلى منتجين للكثير من 

المواد والتطبيقات الرقمية. 
ــال  ــمـ ــأعـ وقـــــالـــــت الــــقــــائــــم بـ
إن  المعلومات  نظم  إدارة  مدير 
لبرنامج  المخصصة  الميزانية 
التعليم  فــي  الــرقــمــي  الــتــمــكــيــن 
ــًا، مــــــن خــــالل  ــ ــويــ ــ ــنــ ــ تـــــصـــــرف ســ
لتغطية  الــمــنــاقــصــات،  مــجــلــس 
احتياجات المدارس، من تجهيز 
الفصول اإللكترونية، والتدريب، 
الكوادر  قــدرات  ورفع  والتشبيك، 
الـــوزارة  بــوابــة  وتطوير  البشرية، 

والمختبرات االفتراضية. 
تــــجــــربــــة  أن  وأوضــــــــــحــــــــــت 
مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن فــــي تــطــبــيــق 
ــد قــــد حــقــقــت  ــعـ ــم عــــن بـ ــّلـ ــعـ ــتـ الـ
نــتــائــج مــشــرفــة بــشــهــادة دولــيــة، 
منظمة  استحسان  القــت  حيث 
والتنمية  االقــتــصــادي  الــتــعــاون 
ــذي عقدته  الــ خـــالل االجــتــمــاع 
مــنــظــمــة الـــيـــونـــســـكـــو بــمــشــاركــة 
المعنيين  والمسؤولين  الـــوزراء 
ــن أكـــثـــر من  بــقــطــاع الــتــعــلــيــم مـ
)170( دولة، والذي حمل عنوان 
إعطاء  الجائحة:  من  عام  )بعد 

كارثة  لتجنب  للتعّلم  األولــويــة 
ــادت  ــ ــد أشــ ــقـ ــيـــن األجــــــيــــــال(، فـ بـ
ــازات الــتــي  ــ ــجـ ــ ــاإلنـ ــ الـــمـــنـــظـــمـــة بـ
حــقــقــتــهــا الــمــمــلــكــة فــــي تــوفــيــر 
الــتــعــلــيــم لــلــجــمــيــع خــــالل فــتــرة 
الطلبة  فــيــهــم  بــمــن  الــجــائــحــة، 
ذوو االحــتــيــاجــات الــخــاصــة، من 
خـــالل اعــتــمــاد آلــيــة الــتــعــّلــم عن 
بعد وحث الطلبة على استخدام 
األجــهــزة الــرقــمــيــة وتــزويــد ذوي 
الدخل المحدود بتلك األجهزة، 
مــــع الـــجـــمـــع بـــيـــن الـــمـــرونـــة فــي 
اإللكترونية  الــخــدمــات  تشغيل 
الرقمية  الحلول  على  والتركيز 

المتعددة الوسائط.
ــه حــتــى مــع عــودة  وبــيــنــت أنـ
ــى طــبــيــعــتــهــا بــعــد  ــ األوضـــــــــاع إلــ
انــتــهــاء الــجــائــحــة، فـــإن الـــــوزارة 
ــادة مــن  ــفــ ــتــ حـــريـــصـــة عـــلـــى االســ
ــي تــطــبــيــق  ــة فــ ــريـ ــثـ تــجــربــتــهــا الـ
الــتــعــّلــم عــن بــعــد، لــيــكــون رافــــدًا 
ــززًا لــلــتــعــلــيــم  ــ ــ ــعـ ــ ــ ومـــــســـــانـــــدًا ومـ

الحضوري.
ونـــــــوهـــــــت إلـــــــــى أنـــــــــه ســـبـــق 
قــامــت  ان  الــيــونــســكــو  لــمــنــظــمــة 
الملك  جــاللــة  مــشــروع  بتقييم 
حــــمــــد لــــــمــــــدارس الـــمـــســـتـــقـــبـــل، 
وقـــد أســفــرت هـــذه الـــدراســـة عن 
اإليجابية  النتائج  مــن  الــعــديــد 
ــكـــســـت عـــلـــى تــطــويــر  ــعـ الــــتــــي انـ
الـــتـــعـــلـــيـــم ومـــــخـــــرجـــــاتـــــه، فــتــم 
اخـــتـــيـــار مــمــلــكــة الــبــحــريــن من 
الدول الرائدة في مجال التعلم 
اإللـــكـــتـــرونـــي، وأصـــبـــحـــت مــقــرًا 
للتكنولوجيا  اإلقليمي  للمركز 
ومعلومات االتصال، مشيرًة إلى 
تطوير  فــي  مستمرة  ــوزارة  ــ الـ أن 
تطبيق هذا المشروع الرائد في 
عددها  الــبــالــغ  مــدارســهــا  جميع 

208 مدارس. 

مدير نظم المعلومات في »التربية«:

128 مليون ا�ستخدام للبوابة التعليمية  اأكثر من 
منذ تف�سي الجائحة حتى مطلع �سهر اأبريل الجاري 

تنظر المحكمة الكبرى الجنائية األولى قضية شقيقين متهمين 
بسرقة محفظة طبيبة وسحب مبالغ مالية من بطاقتها البنكية، حيث 
ما  وأثناء  الفحوصات  بعض  إلجــراء  المستشفى  إلــى  أحدهما  توجه 
كان بداخل المختبر شاهد حقيبة يد موجودة على إحدى الطاوالت 
دلت  المراقبة  كاميرات  أن  إال  هاربين  وفــر  محتوياتها  بسرقة  فقاما 

على هويتهما.
وتعود تفاصيل القضية إلى أن المجني عليها تقدمت ببالغ تفيد 
أنها أثناء ما كانت على واجب عملها كطبيبة وضعت حقيبتها داخل 
المختبر بمقر عملها وتوجهت إلى اجتماع مدة ساعة و45 دقيقة وعند 
دينارا   25 على  تحتوي  محفظتها  سرق  مجهوال  أن  اكتشفت  عودتها 
تعود  وبطاقات شخصية  ورخصة سياقة  آلي  بطاقة صــراف  وأكثر من 

إليها وإلى أمها وشقيقها. 

3 أشخاص من  أن  اتضح  األمنية  الكاميرات  ومن خالل مراجعة 
البنكية  البطاقات  إحــدى  من  بسحوبات  قاموا  وأنهم  بالسرقة  قاموا 
يبلغ  إذ  شقيقان  وهما  المتهمين  على  الشرطة  تحريات  دلــت  حيث 
األول من العمر 40 سنة بينما يبلغ عمر المتهم الثاني 35 سنة فتم 

القبض عليهما وإحالتهما إلى النيابة العامة.
حيث أسندت النيابة العامة إلى المتهمين أنهما في سبتمبر 2021 
عليها  بالمجني  الخاص  اإللكتروني  التوقع  استعمال  في  األول  شرع 
وكــان ذلك بغرض  اآللــي  الصراف  ببطاقة  الخاص  السري  الرقم  وهو 
وهــو عدم  إرادتـــه  عــن  خـــارج  الجريمة لسبب  أثــر  وقــد خــاب  احتيالي، 
معرفته الرقم السري، كما أنه توصل من دون مسوغ قانوني لالستيالء 
اتخاذ صفة غير  بعد  للمجني عليها  والمملوك  النقدي  المبلغ  على 

صحيحة وتمكن بتلك الطريقة االستيالء على المبلغ النقدي. 

ــه اشـــتـــرك بــطــريــقــي االتـــفـــاق  ــه إلــــى الــمــتــهــم الــثــانــي أنــ كــمــا وجــ
بـــالـــشـــروع فـــي اســتــعــمــال الــتــوقــيــع  والـــمـــســـاعـــدة مـــع الــمــتــهــم األول 
الــخــاص  الــســري  الــرقــم  وهـــو  عليها  بالمجني  الــخــاص  اإللــكــتــرونــي 
ببطاقة الصراف اآللي وكان ذلك بغرض احتيالي، بعد أن اتفق معه 
وتسليمها إياه وقد خاب أثر الجريمة لسبب خارج عن إرادته وهو عدم 
مع  والمساعدة  االتفاق  بطريقي  اشترك  كما  السري،  الرقم  معرفته 
المتهم األول أنه توصل من دون مسوغ قانوني لالستيالء على المبلغ 
النقدي والمملوك للمجني عليها بعد اتخاذ صفة غير صحيحة من 
خالل استخدام التوقيع اإللكتروني الخاص بالمجني عليها بأن اتفق 
معه وسلمه البطاقة المسروقة فتمكن المتهم األول بتلك الطريقة 
االستيالء على المبلغ النقدي فتمت الجريمة بناء على ذلك االتفاق 

وتلك المساعدة. 

محاكم���ة مري����ض و�س���قيقه �س���رقا محتوي���ات حقيب���ة طبيب���ة م���ن داخ���ل الم�ست�س���فى

} المحامي د. محمد الكوهجي.
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عن لقاء �سمو ولي العهد 
رئي�س مجل�س الوزراء

محميد احملميد malmahmeed7@gmail.com

ولي  خليفة  آل  حمد  بن  سلمان  األمير  الملكي  السمو  صاحب  لقاء 
التشريعية،  السلطة  أعضاء  مع  اهلل،  الــوزراء حفظه  رئيس مجلس  العهد 
كافة  لبحث  السلطتين،  بين  المباشر  التواصل  لمنهجية  استمرارا  يأتي 
فيه  لما  والتوافق  التعاون  وتعزيز  المستجدات،  على  واالطــاع  القضايا، 
خير الوطن والمواطنين، تنفيذا للتوجيهات والتطلعات الملكية السامية 
من لدن حضرة صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل 

الباد المفدى حفظه اهلل ورعاه.
محاور اللقاء، لمن يتابع الشأن الوطني، ومطلع على العمل السياسي، 
بالغ  توقيت  فــي  تأتي  أهميتها  أن  يــدرك  الديمقراطي،  الــحــراك  ويــرصــد 
األهمية، وما أكد عليه سموه: ))أننا ماضون في طريق التقدم، وطموحنا 

من أجل الوطن وأبنائه ال حدود له((.
الــمــســيــرة الــديــمــقــراطــيــة فــي مملكة الــبــحــريــن، نــمــوذج رائــــد، تمضي 
بخطى ثابتة وراسخة، والعاقة المشتركة بين الحكومة الموقرة والسلطة 
التشريعية، تقوم على أسس دستورية واضحة المعالم، ويضاف لها الطابع 
البحريني الخاص، في تعزيز التوافق والتشاور داخل المؤسسة البرلمانية، 

وفي خارجها كذلك، وهذا من مميزات المسيرة الديمقراطية البحرينية.
لــأمــانــة والــمــوضــوعــيــة، فــإن تــجــاوب وتــفــاعــل الحكومة الــمــوقــرة مع 
البرلمان وأعضائه في الفصل التشريعي الخامس، وبقيادة سمو ولي العهد 
رئيس مجلس الوزراء، كبير وكثير، وهذا ما تكشفه األرقام واإلحصائيات، 
وما يؤكده الواقع، فكم مرة تم طرح قضايا ومقترحات عاجلة، أو مناقشات 
والتفاعل  الــتــجــاوب  وكـــان  برلمانية،  وتــصــريــحــات  ومــــداوالت  مستفيضة 
البرلماني،  العمل  لرصيد  يضاف  مما  وسريعا،  مباشرا  معها  الحكومي 
الوطني،  العمل  في  المشاركة  وضــرورة  البرلمانية،  المؤسسة  دور  وأهمية 
وهذه مسألة في غاية األهمية، يدركها كل من يتابع الشأن الديمقراطي، 
في  السياسية،  العملية  فــي  المشاركة  أن  إلــى  إيجابية  مــؤشــرات  وتعطي 
األمــر  وهـــذا  البحرين،  مملكة  فــي  ومضاعف  ومــتــواصــل  مستمر  تصاعد 
سمو  يقودها  التي  الوطني  العمل  ومنهجية  الحكيمة،  للقيادة  يحسب 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه اهلل، وإلى أن دور مجلسي الشورى 
كما  ومستقبلها،  البحرين  مملكة  لحاضر  الوطني  العمل  يثري  والنواب 

أشار سموه حفظه اهلل.
مسألة هامة، ومحور رفيع، أكده سموه، ويجب أال يغيب عن األذهان، 
في خضم االنشغال في العمل العام بمختلف مساراته، وهو: »أن المؤشرات 
أكثر نموًا وتطورًا، وأن  التفاؤل بمراحل  االقتصادية إيجابية وتبعث على 
الفرص  توفير  في  لدورها  مستمر  جهٌد  االقتصادية  التنمية  آفاق  تعزيز 

النوعية أمام أبناء البحرين«.
بــجــانــب الــتــأكــيــد الــحــكــومــي فــي الــحــرص عــلــى إتــمــام مــا تــبــقــى من 
التعافي  برنامج الحكومة 2019-2022، ودعم وتنفيذ األولويات في خطة 
ما  مرحلة  وهي  جديدة،  مرحلة  على  مقبلون  ونحن  خاصة  االقتصادي، 
بعد جائحة كورونا، وما تستوجبه من مسؤوليات، وما تستلزمه من مهام 
وبرامج، وشراكة مؤسسة ومجتمعية معا، عنوانها ))فريق البحرين(( الذي 
النجاح  قصة  مواصلة  اليوم  ويبقى  الجائحة،  خــال  مهامه  بنجاح  أدى 

البحرينية لمرحلة ما بعد الجائحة.
تنفيذ  في  الجميع  يشرك  أنه  والمتميز،  الناجح  القائد  من خصال 
النظر،  ووجــهــات  اآلراء  تباينت  مهما  دوره،  لكل  وأن  المنشودة،  األهـــداف 
خال  من  المشترك،  القاسم  هي  للوطن،  العليا  المصلحة  تبقى  ولكن 
العمل بروح الفريق الواحد، وهو ما تبناه ونجح فيه سموه حفظه اهلل في 

إطاق اسم )فريق البحرين( لكل السلطات والمؤسسات واألفراد.

بحضور السيد علي بن محمد 
الرميحي وزير اإلعام، أقامت وزارة 
الرمضانية  الغبقة  اإلعـــام  شــؤون 
ــي الــقــريــة  الــســنــويــة لــمــوظــفــيــهــا فـ
التراثية بمنطقة رأس حيان، وسط 
ــيـــة مــمــيــزة  أجـــــــواء بــحــريــنــيــة تـــراثـ
تــعــكــس مــوروثــنــا الــشــعــبــي وعــــادات 
ــيـــد الـــمـــجـــتـــمـــع الــبــحــريــنــي  ــالـ ــقـ وتـ

األصيل. 
ــقــــة، قـــــــام وزيـــــر  ــبــ ــغــ وخــــــــال الــ
ــم الـــمـــوظـــفـــيـــن  ــريــ ــكــ ــتــ اإلعــــــــــــام بــ
ــال  ــمـ ــرامـــج واألعـ ــبـ الــمــتــمــيــزيــن والـ
واإلخبارية  والتلفزيونية  اإلذاعــيــة 
الفائزة كأفضل برامج وأعمال لعام 
لــجــهــودهــم  تـــقـــديـــًرا  ــــك  وذلـ  .2021
وإســـهـــامـــاتـــهـــم فــــي تـــطـــويـــر الــعــمــل 

اإلعـــامـــي، كــمــا ألــقــى كــلــمــة أعــرب 
لكل  وتقديره  شكره  بالغ  عن  فيها 
مــنــتــســبــي الـــــــــوزارة عـــلـــى تــفــانــيــهــم 
وإخـــاصـــهـــم فـــي عــمــلــهــم، مــشــيــًدا 
فــي سبيل  ــوزارة  الــ إدارات  كــل  ــأداء  بـ

االرتقاء بإعامنا الوطني.
وأكــــد الــســيــد عــلــي بـــن محمد 
ــر اإلعــــــــام، حـــرص  ــ الـــرمـــيـــحـــي وزيــ

الـــــــــــــوزارة عــــلــــى إقـــــامـــــة مــــثــــل هــــذه 
ــادة  ــزيـ الـــفـــعـــالـــيـــات االجـــتـــمـــاعـــيـــة لـ
الترابط وتعزيز روح األسرة الواحدة 
بــيــن كـــل مــوظــفــي الــــــوزارة وخــاصــة 
خال شهر رمضان المبارك، داعًيا 
أن يعيده اهلل على الجميع بالخير 
البحرين  مملكة  وعــلــى  والــبــركــات 

باألمن واالستقرار واالزدهار.

»�س���وؤون الإع���ام« تقي���م الغبق���ة ال�س���نوية لموظفيها

لصندوق  العمومية  الجمعية  عــقــدت 
مساء  االعتيادي  اجتماعها  الخيري،  ســار 
وذلك النتخاب  أبريل 2022م(،   8( الجمعة 
ــنـــاء جـــديـــد لــلــصــنــدوق لـــلـــدورة  مــجــلــس أمـ

االنتخابية )2023-2022(.
ورّحــــب رئــيــس مجلس أمــنــاء صــنــدوق 
الــدكــتــور سيد صــاح علوي،  الــخــيــري  ســار 
وأعضاء مجلس األمناء، بأعضاء الجمعية 
لــلــصــنــدوق، مــقــّدريــن حرصهم  الــعــمــومــيــة 
واهــتــمــامــهــم بـــدعـــم ومـــســـانـــدة الــصــنــدوق، 
والبرامج  األنشطة  في  الفاعلة  والمشاركة 

التي تقام على مدار العام.
وبــــــدأت أعـــمـــال الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة 
ــي والــمــالــي  ــ بــاســتــعــراض الــتــقــريــريــن األدبـ
ــن أظــــهــــرا األنـــشـــطـــة  ــذيــ ــلــ لـــلـــصـــنـــدوق، والــ
خال  الــصــنــدوق  أقامها  الــتــي  والفعاليات 
الثقافية  والــبــرامــج  الــمــاضــيــيــن،  الــعــامــيــن 
والتعليمية التي نظمها الصندوق لتحقيق 
ــه مجلس  ــه، ومــــا قـــامـــه بـ ــتـ ــالـ أهــــدافــــه ورسـ
األمناء من سعي مستمر إلى تعزيز التعاون 

المجتمع  مؤسسات  مختلف  مع  والشراكة 
إلـــى جانب  الــبــحــريــن،  فــي مملكة  الــمــدنــي 

استعراض اإليرادات والمصروفات.
وقــــــــّدم عـــــــدٌد مــــن أعــــضــــاء الــجــمــعــيــة 

العمومية ماحظات وآراء بشأن التقريرين 
اإلدارة  مــجــلــس  ــيـــن  داعـ ــالـــي،  والـــمـ األدبـــــي 
الـــجـــديـــد إلــــى مـــواصـــلـــة الـــجـــهـــود والــعــمــل 
الــصــنــدوق،  دور  تعزيز  أجــل  مــن  المخلص 

ومسؤولياته في المجتمع.
ــنــــدوق  وأعـــــلـــــن مـــجـــلـــس أمـــــنـــــاء الــــصــ
استقالته، قبل أن تزّكي الجمعية العمومية 
مجلس اإلدارة الجديد، حيث تقّدم للترشح 
أعـــضـــاء، وهــو  لــعــضــويــة مجلس األمـــنـــاء 9 

العدد المطلوب لتشكيل مجلس األمناء.
ــل مــجــلــس أمـــنـــاء صـــنـــدوق ســار  وتــشــكَّ
من  الجديدة،  االنتخابية  للدورة  الخيري 
ــكـــي،  جــعــفــر شمس  ــان مـ أيـــمـــن مــكــي عـــدنـ
إبراهيم  سلمان  عــبــاس  مــحــفــوظ،  محسن 
رضي،  عبدالعزيز  علوي  محمد  محفوظ، 
حــســن مــحــمــد حــســن مــحــمــد، عــبــاس علي 
إبــراهــيــم أحــمــد، عــبــداألمــيــر مــيــرزا أحمد 
خــلــف، عــلــوي الــســيــد عــبــاس جعفر شــرف، 

علي إبراهيم أحمد كاظم.
أمــنــاء  مجلس  يعقد  أن  الــمــقــرر  ومـــن 
المقبلة،  األيــام  خــال  اجتماًعا  الصندوق 
ونــائــب  األمـــنـــاء  رئــيــس لمجلس  النــتــخــاب 
اللجان  رؤســاء  إلى جانب تسمية  للرئيس، 

العاملة في الصندوق.

عمومي���ة »�س���ار الخي���ري« تزك���ي مجل����س الأمن���اء الجدي���د لل�سن���دوق

بين  القائمة  الشراكة  أَْثــَمــرت 
جــامــعــة الــخــلــيــج الــعــربــي جــامــعــة 
 Johns األمــريــكــيــة  هــوبــكــنــز  جــونــز 
المجال  فــي   Hopkins University
نتائج صلبة حيث  العلمي  البحث 
الماجستير  بــرنــامــج  طــلــبــة  أنــتــج 
اإلكلينيكي في طب العائلة ثمانية 
ــاث عــلــمــيــة قــيــمــة تـــصـــب فــي  أبــــحــ
ــودة الــخــدمــات  ــ تــعــزيــز مــســتــوى جـ
الصحية  بــالــســيــاســات  واالرتــــقــــاء 
األساسية بما يتوافق مع تطلعات 

الرعاية الصحية للمرضى.
الدكتور  الجامعة  رئيس  وعبر 
العوهلي  عــبــدالــرحــمــن  بــن  خــالــد 
بين  الــشــراكــة  بنجاح  عــن ســعــادتــه 
الجامعتين، وقال ان هذه الشراكة 
حــقــقــت نـــتـــائـــج مـــشـــرفـــة وواعـــــــدة، 
ــرًا عـــــن اعــــــتــــــزازه بــمــســتــوى  ــبــ ــعــ مــ
األبـــــــحـــــــاث الـــعـــلـــمـــيـــة الـــمـــنـــجـــزة 
وبـــتـــعـــاون مـــع الـــرابـــطـــة الــعــالــمــيــة 
في   )WONCA( ــرة  ــ األســ ــاء  ــبـ ألطـ
وقت يعتبر قياسيا، موكدًا أن هذا 
اإلنجاز البحثي والتدريب المكثف 
التدريب  اتفاقية  ثمار  إحدى  هما 
الــمــوقــعــة بــيــن الــمــجــلــس األعــلــى 
وصــنــدوق  الصحة  ووزارة  للصحة 
الخليج  وجامعة  »تمكين«،  العمل 

العربي.
المثمر  التعاون  أن  إلى  وأشــار 
ــعـــربـــي  ــج الـ ــيـ ــلـ ــخـ بــــيــــن جــــامــــعــــة الـ
األمريكية  هوبكنز  جونز  وجامعة 
األسرة  العالمية ألطباء  والرابطة 

)WONCA( يأتي في سياق التوجه 
في مجال  للجامعة  االستراتيجي 
واالستفادة  الدولي  التعاون  تعزيز 
لــلــوقــوف على  العولمة  فــرص  مــن 
الــمــســتــجــدات الــعــلــمــيــة، وتــعــزيــز 
جهود االبتكار في الجامعة، وبناء 
عـــاقـــات أكــاديــمــيــة مـــع نــخــبــة من 
ــي جــامــعــات  الـــعـــلـــمـــاء يـــعـــمـــلـــون فــ
ــة، وأن  ــاديــ ــيــ قــ ومـــنـــظـــمـــات دولــــيــــة 
هـــذا الــتــوجــه االســتــراتــيــجــي أثبت 
جدواه ونجاحه في تدريب األطباء 
أمامهم  ليتيح  التخرج  الحديثي 
أوســـع للعمل في  فــرصــا وخــيــارات 
الطبية من  الــمــجــاالت  عــديــد مــن 
ــتـــدريـــب الــمــكــثــف طـــوال  خــــال الـ
الماجستير  برنامج  فــي  دراســتــهــم 

اإلكلينيكي في طب العائلة.
ــاذ  ــتـ مــــن جـــانـــبـــه، اعـــتـــبـــر األسـ

الطب  بكلية  الــعــائــلــة  طــب  بقسم 
والــعــلــوم الــطــبــيــة ومـــديـــر بــرنــامــج 
طب  فــي  اإلكلينيكي  الماجستير 
العربي  الخليج  بجامعة  العائلة 
صالح  بن  عفيف  الدكتور  األستاذ 
الــمــاجــســتــيــر في  إنـــجـــاز طــلــبــة  أن 
تــخــصــص طـــب الــعــائــلــة وبــتــعــاون 
وثيق مع الرابطة العالمية ألطباء 
نــقــاط  شــكــل   )WONCA( األســـــرة 
إلى رصيد كلية الطب  قوة تضاف 
الخليج  بجامعة  الطبية  والعلوم 
العربي، مشيرًا إلى أن هذه الشراكة 
البحثية هي فرصة ذهبية لارتقاء 
بــالــبــحــث الــعــلــمــي فــي مــجــال طب 
االرشــاد  بمستوى  مشيدًا  العائلة، 
الذي  العملي  والتدريب  والتوجيه 
تــلــقــاه طــلــبــة الــمــاجــســتــيــر طـــوال 

الفترة الماضية.

التعاون بين جامعتي »الخليج العربي« و»جونز     
م�سرف��ة نتائ��ج  يح�قق  الأمريكي�ة«  هوبكنز 

} د. عفيف بن صالح. } د. خالد العوهلي.

اإلى �سبابنا في عامهم 

يقول الفيلسوف سقراط »ال شيء صعب بالنسبة إلى 
الشباب«!

نعم، شباب هذا العصر، مختلفون، متميزون، ال يعرفون 
قبل  عقولهم  شاخت  سقف،  با  طموحاتهم  المستحيل، 
وأعواما من خال  أعواما  وكبروا  زمانهم،  األوان، فسبقوا 

األحداث والتجارب التي مروا بها.
إلى  بالنسبة  الــمــراحــل  أهــم  مــن  هــي  الشباب  مرحلة 
وعنفوان  تقهر،  ال  التي  العالم  قوى  تمثل  وهي  اإلنسان، 
الشباب هو ساح وطنهم وأملها في مستقبل مشرق، وتلك 
يوم  أول  مناسبة  جــاءت  وقد  الرشيدة،  القيادة  قناعة  هي 
ليؤكد  عام  كل  مــارس من   25 الموافق  البحريني  للشباب 
الفئة  هــذه  أهمية  تــرســخ  الــتــي  القناعة  تلك  جــديــد  مــن 

ومدى االهتمام بها على كل المستويات. 
في هذه المناسبة أوصى جالة الملك حمد بن عيسى 
الباد المفدى شبابنا بالمحافظة على  آل خليفة عاهل 
ومسؤوليتها  أمانتها  وبحمله  الغالية،  البحرين  مقدرات 
فـــي تــكــريــس نــمــوذجــهــا اإلنـــســـانـــي لــلــتــعــايــش والــتــســامــح 
والـــدفـــاع عــن كــل مــا يــمــس وحــدتــهــا الــوطــنــيــة أو ينتقص 
الشباب  عـــام  مسمى  إطــاقــه  جـــاء  وقـــد  مكتسباتها،  مــن 
البحريني على هذا العام احتفاء بهذه الفئة وبنجاحاتها 

وتكريما لها. 
البحريني،  للشباب  تــقــديــره  عــن  جالته  أعـــرب  لقد 
المملكة  شـــوارع  أحــد  تسمية  وأهـــداه  الثقة،  منحه  وعلى 
في  بـــدوره  اعــتــزازا  وذلــك  البحريني،  الشباب  شــارع  باسم 
خدمة الوطن، وتقديرا لعمله الدؤوب في تطوير مهاراته 

من أجل بناء مستقبل زاهر لهذا للمملكة.
وسيرا على نفس النهج وصف صاحب السمو الملكي 
عماد  بأنهم  الشباب  خليفة  آل  حمد  بــن  سلمان  األمــيــر 
نهضة األوطان، وبأنه بسواعدهم تتواصل مسارات التنمية 
والنماء، موجها إليهم التحية لكل ما يقدمونه من عطاء 
في كل الميادين، وإلسهامهم الفاعل في رفعة الوطن في 

مختلف المحافل. 
بن  ناصر  السمو  بالفعل صاحب  أعــرب عنه  ما  وهــذا 
حمد آل خليفة أبو الشباب البحريني في تويتة قال فيها: 
»نشوف فيكم المستقبل.. وبكم يزدهر الوطن.. ومنكم 
ألنكم  اإلنــجــازات..  تسجل  وباسمكم  المشاريع..  تنطلق 

األمل.. وكل عام وأنتم بخير«!
في مرحلة الشباب نحن نسير من خال الصعوبات.. 
ولكن في الشيخوخة تسير الصعوبات من خالنا.. هكذا 

يقول بيفرلي سيلز !
وهكذا أثبتت تجارب األمم!

فلنسع إلـــى دحـــض مــا يــواجــه شــبــابــنــا مــن تــحــديــات 
وصعوبات.. ولنضيء لهم الطريق الذي يؤمن لهم الحركة 
وال  وأقـــوم،  أفضل  هو  ما  إلــى  المسار  توجه  التي  الواعية 
يجب أن نتوقع منهم أي دور وطني من دون أن يستشعروا 

األمن واألمان والحرية في بلدهم.

halakamal99@hotmail.comهالة كمال الدين

استقبل المهندس وائل بن ناصر المبارك 
وفــدًا من  والماء بمكتبه  الكهرباء  وزيــر شــؤون 
يتقدمهم  الــبــحــريــنــيــة  الــمــهــنــدســيــن  جــمــعــيــة 
الـــدكـــتـــور ضـــيـــاء عــبــدالــعــزيــز تــوفــيــقــي رئــيــس 
الجمعية  احتفال  بمناسبة  وذلـــك  الجمعية، 

باليوبيل الذهبي لتأسيسها.
فــي بــدايــة الــلــقــاء رحـــب الـــوزيـــر الــمــبــارك 
وإنــجــازاتــهــا  الجمعية  بــعــطــاء  مــشــيــدًا  بــالــوفــد 
طوال 50 عامًا في خدمة القطاع الهندسي في 
بكادر  النهوض  في  وجهودها  البحرين  مملكة 
ومحترفة،  مؤهلة  مستويات  الــى  المهندسين 
واألثر الكبير لذلك في المسيرة التنموية التي 
تشهدها المملكة في مختلف القطاعات، وقال 
وتعزيز  الجمعية أسهم في دعم  دور  إن  الوزير 
في  الــبــاد  تشهدها  الــتــي  التنموية  الــمــســيــرة 
ظل القيادة الحكيمة من خال اسهاماتها في 
وبناء  المملكة  في  الهندسي  بالعمل  االرتقاء 
والمعرفة  الــخــبــرات  وتعزيز  الوطنية  الــكــوادر 

في القطاع.
التعاون  الــى  اللقاء  خــال  الــوزيــر  وتطرق 
ــاء والـــطـــاقـــة  ــ ــمــ ــ ــاء والــ ــربــ ــهــ ــكــ ــم بـــيـــن الــ ــائــ ــقــ الــ
البحرينية  المهندسين  وجمعية  الــمــتــجــددة 
الهندسية  والــمــؤتــمــرات  الفعاليات  إقــامــة  فــي 

في  البحرينية  الــكــوادر  وتطوير  المتخصصة 
القطاع الهندسي، متمنيًا كل التوفيق والسداد 
مواصلة  في  ومنتسبيها  وأعضائها  للجمعية 

البذل والعطاء من أجل مملكة البحرين.
من جانبهم عبر وفد جمعية المهندسين 
الــبــحــريــنــيــة عـــن خــالــص شــكــرهــم وامــتــنــانــهــم 
ــاء عــلــى دعــمــه  ــمــ لـــوزيـــر شـــــؤون الـــكـــهـــربـــاء والــ

المستمر،  وتــشــجــيــعــه  للجمعية  الــامــحــدود 
ــداء تــذكــاريــًا لــلــوزيــر تــقــديــرًا لــدور  وقــدمــوا إهــ
دعم  فــي  الــرائــد  والــمــاء  الكهرباء  شـــؤون  وزارة 
أنــشــطــة وفــعــالــيــات الــجــمــعــيــة وســعــيــه الــدائــم 
الطرفين  بين  الوطيد  التعاون  أواصــر  لتعزيز 
لكل ما من شأنه تطوير القطاع الهندسي في 

المملكة.

وزي�ر الكهرب�اء ي�س�يد بعط�اء جمعية المهند�س�ين

} وزير الكهرباء ي�ستقبل وفدًا من جمعية المهندسين البحرينية.

} مجلس أمناء صندوق سار الخيري.

نــظــمــت الــمــؤســســة الــمــلــكــيــة 
لـــأعـــمـــال اإلنـــســـانـــيـــة غــبــقــتــهــا  
ــقـــى  ــة لـــلـــمـــوظـــفـــيـــن، وألـ ــويـ ــنـ ــسـ الـ
الملكية  للمؤسسة  العام  األمين 
ــور  ــتـ ــدكـ لــــأعــــمــــال اإلنــــســــانــــيــــة الـ
مصطفى السيد كلمة نقل خالها 
تحيات وتقدير سمو الشيخ ناصر 
بن حمد آل خليفة ممثل جالة 
الملك لأعمال اإلنسانية وشئون 
ــى جــمــيــع الـــحـــضـــور،  ــ ــبـــاب إلـ الـــشـ
مــثــنــيــًا عــلــى جـــهـــودهـــم الــمــمــيــزة 
وإنجازاتهم  المجتمع  خدمة  في 

المتواصلة.
العديد  الغبقة  تخللت  كــمــا 
التي  األلعاب،  منها  الفقرات  من 
ــًا  ــتـ ــا الـــجـــمـــيـــع وقـ ــهـ ــى خـــالـ قـــضـ

ممتعًا.

للموظفين ال�سنوية  غبقتها  تنظم  الملكية  الموؤ�س�سة 

} غبقة المؤسسة الملكية.

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/section/EVNT
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1291665
http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16088/pdf/1-Supplime/16088.pdf?fixed4983
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 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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جعفر عباس jafabbas19@gmail.com

للبيع بي�ض ال ي�صلح للأكل

كتبت كثيرا وسأظل أكتب عن المستجدات في ظل ما يسمى 
العولمة، وقد كتبت عن تأجير األرحام وهو أن تلجأ واحدة عاجزة 
الذرية  راغبة في  راغبة في الحمل ولكن  أو غير  طبيا عن الحمل 
مالي  مبلغ  نظير  مخصبة  بويضة  عنها  نيابة  لتحمل  امــرأة  إلــى 
معلوم )وكثيرا ما أعقب ذلك ابتزاز من جانب المرأة ذات الحمل 
المستأجر مفروشا قبل اإلنجاب بفترة قصيرة أو عقبه بأن ترفع 
التسعيرة نظير تسليم البيبي(، وكتبت عن موضة بيع لبن/حليب 
امــرأة ما طفال وتبيع ما يفيض  بأن تنجب  األمهات، ويكون ذلك 
عن حاجة ذلك الطفل من السائل األبيض إلى نساء أخريات، بل 
صارت هناك بنوك في الواليات المتحدة تقوم بتخزين وبيع لبن 

األمهات.
واليوم أحدثكم عن موقع على االنترنت تجد فيه معلومات/
المستطاع ألنه  )قدر  بأمانة  مترجما  بعضها  إليك  أنقل  إعالنات 
من  أمريكية  سيدة   844 رقم  أنا  ترجمة(:  أي  بدقة  الجزم  يصعب 
أصول إنجليزية وأبلغ من العمر 26 سنة وأعمل في مجال البنوك 
وناعم كالحنان  كالليل  ومقاسات صدري 34 بوصة، وشعري أسود 
مرتفعتان  عندي  الخدين  وعظمتا  المتطفلين،  كنظرات  وطويل 
ولـــي شقيق يعمل ضــابــطــا فــي الــقــوات الــجــويــة.. جــذابــة ومــرحــة 
إلى سيدة  ولننتقل  الخيل..  ركــوب  وتهوى  ببساطة  األمــور  وتأخذ 
أخرى )وأرجو عدم إساءة الظن بأبي الجعافر ألنني سأبرئ نفسي 
من التهمة التي تدور في رأسك بعد قليل(: أنا رقم 650 متزوجة 
ولـــي طــفــالن وأبـــلـــغ مـــن الــعــمــر 32 ســنــة وبـــصـــدد الــحــصــول على 
أبي  )مثل عيون  زرقــاوان  القانون.. عيناي  مؤهل فوق جامعي في 
ألم أقل لكم إن األمانة في الترجمة شبه مستحيلة؟(  الجعافر!! 
وشعري بني ومقاس خصري 30 بوصة )وهو نفس مقاس خصر أبي 
الجعافر قبل 25 سنة!!(.. نشيطة ومرحة وذكية وأتحلى باألمانة.

الموقع به آالف اإلعالنات المشابهة، ولو كنت )أنت( من رواد 
الموقع  لتزور هذا  تتعب نفسك  المشبوهة فال  والمواقع  األماكن 
ألنه »ال يلزمك«. فالسيدات اللواتي ينشرن مواصفاتهم الجسدية 
مــال أي  بــل طــالــبــات  مــتــعــة..  أو طــالــبــات  عــاهــرات  والعقلية لسن 
فلوس.. وبإمكانك أن تتساءل بالمصري: ودي تيجي إزاي؟ واحدة 
إنها  نفسها  عن  وتقول  فلوس  نظير  مــزاد  في  مواصفاتها  تعرض 
شريفة؟ يا عزيزي، في زمن العولمة هذا كل شيء صار مطاطيا: 
الشرف، العدالة، الديمقراطية، األمانة.. والواليات المتحدة غزت 
للديمقراطية  واحـــة  مــنــه  لتجعل  ســنــة  عــشــرة  تــســع  قــبــل  الـــعـــراق 
والعز  البحبحة  وشايف  نظر«  »كلك  وأنــت  والرفاهية،  واالستقرار 
اللي غرقانين فيه العراقيون لشوشتهم بعد ان ابتالهم اهلل بحكام 
السيدات  ان  لــك  أقــول  عندما  صدقني  محلية.  صناعة  أمريكان 
»البيض«!  تجارة  يعملن في  الذكر  آنفة  اإلعالنات  ينشرن  اللواتي 
ولكن بيض عن بيض يفِرق.. أنا وأنت نشتري ثالثين بيضة بكذا 
ريال أو دينار أو جنيه، ولكن أولئك السيدات يبعن البيضة الواحدة 
بما بين 50 ألف ومائة ألف دوالر! إذا لم يكن مخك تخينا فإنك 
ستدرك أن هذا النوع من البيض ليس هو نفسه الذي نسميه في 
وربما  »االبـــن«،  الــســودان هو  و»الجنا« في  الــجــداد«،  الــســودان »جنا 
النساء  بيض  بل هو  الدجاج،  والجداد هو  لـ»جنين«،  تحويرا  كنت 
النوع  هــذا  وزبــائــن  الجنين.  لتشكيل  الرجل  مــاء  مع  يتحد  الــذي 
خاصة:  بمواصفات  أطفال  إنجاب  يريدون  أنــاس  هم  البيض  من 
أمريكا  فــإن  معروف  هو  وكما  موسيقيون!  أو  رياضيون  أو  عباقرة 
خضعت خالل رئاسة جورج دبليو بوش لحكم محافظين إنجيليين 
تبشيريين، بل زعم كبيرهم انه يتلقى الوحي من السماء )واألجواء 
الملوثة تسبب الهلوسة!!( والمحافظ شخص دوغري.. وال يحب 
فإن محافظي  ثم  ومن  والتقاليد  القيم  على  ويحافظ  المسخرة 
تباع بويضات  البشرية.. طيب كيف  أمريكا منعوا تجارة األعضاء 
بدليل  أعضاء  ليست  البويضات  غشيم  يا  االنترنت؟  على  النساء 
وعلى  معين..  توقيت  في  تخصيبها  يتم  لم  ما  وتتلف  تــزول  أنها 
يبيع  التي  المواقع  عن  للحديث  داعــي  وال  مــصــون..  الشرف  كــده 
اإلنجاب  فــي  الــراغــبــات  للنساء  المنوية  حيواناتهم  الــرجــال  فيها 
بالكتالوج... وإياك أن تقول إن ذلك نوع من الزنا التكنولوجي ألن 
تلك الكلمة ومعها »الشذوذ الجنسي« يجب شطبهما من قاموس 
كانت  التي  هوموسكشوال  كلمة  شطب  تقرر  فقد  نعم  العولمة... 
التي   gay»بـ»قاي واستبدلوها  االنجليزية  قاموس  من  »شــاذ«  تعني 
تقل  ال  السليم  في  تكون  لكي  يعني  ومفرفش«،  »مــرح  تعني  كانت 

شاذا جنسيا بل قل مثلي الجنس.

كتب محمد القصاص: 

تــكــثــر الــغــبــقــات الــرمــضــانــيــة 
فــــــي هــــــــذه األيــــــــــــام تـــــزامـــــنـــــا مــع 
مـــوســـم )الـــوحـــمـــة( الـــــذي يــــزداد 
فــيــه مــعــروض األســمــاك وخــاصــة 
الصافي المحبل )المنفوخ بطنه 

بالبيض(.
وفــــي الــبــحــريــن وبـــعـــض دول 
ــي ســمــك  ــأتــ ــربــــي يــ ــعــ ــلـــيـــج الــ الـــخـ
مــدار  على  شهرة  األكــثــر  الصافي 
ــبـــة األولـــــــــى عــلــى  ــام بـــالـــمـــرتـ ــ ــعـ ــ الـ
من  وغيرها  الرمضانية  الموائد 
بالطعم  والــتــلــذذ  الــرغــبــة  نــاحــيــة 

سيما في شهري أبريل ومايو.
ســـر جمعية  أمـــيـــن  وبــحــســب 
ــة فـــايـــز  ــيـ ــنـ ــريـ ــبـــحـ ــن الـ ــاديــ ــيــ ــصــ الــ
في  الصافي  فــإن سمك  الــعــّريــس 
لــه موسم  عــامــة  الــعــربــي  الخليج 
محليًا  الموسم  ويسمى  للحبل، 
بـــ)الــوحــمــة( وهــنــاك مــوســم آخــر 
الحبل  الشحم ويكثر  وهو موسم 
ــلـــب األحــــيــــان فــــي الــشــهــر  فــــي أغـ
إلى  مشيرا  يليه  والـــذي  الــجــاري 
أن ذلك يعتمد على درجة الحرارة 
من  ويختلف  منطقة  كــل  حــســب 

بلد إلى آخر.

وأضـــــــــاف أنــــــه عـــقـــب مـــوســـم 
الــحــبــل تــكــون فــتــرة )الــمــهــزولــة( 
جيد  غير  الصافي  سمك  ويــكــون 
مـــدة أســبــوعــيــن تــقــريــبــا ومـــن ثم 

تقدم فترة موسم الشحم تدرجيا. 
الــصــافــي  فــــي  الـــشـــحـــم  ــــن أن  ــّي وبــ
يزداد في شهري يوليو وأغسطس 
والتغذية  الغذاء  وفرة  داللة على 

السليمة لسمك الصافي.
بكثرة  وجــــوده  بــســبــب  وأردف 
بموسم الحبل )الوحمة( نالحظ 
ــذا الــشــهــر  ــ ــام بــمــثــل هـ ــ فــــي كــــل عـ
باألسواق انخفاضا ألسعار سمك 
الصافي الذي يقل عن الدينار في 
بعض األحيان حيث تكثر أسماك 
الــصــافــي وتـــكـــون بـــأســـراب كــبــيــرة 
ــوت بــاألمــاكــن  ــشـ ــفـ بـــالـــهـــيـــرات والـ

البعيدة.
وخــــلــــص الــــعــــّريــــس إلــــــى أن 
ــرة تــعــتــبــر الــمــتــنــفــس  ــتـ ــفـ ــذه الـ ــ هـ
ففي  المحدود  الــدخــل  ألصــحــاب 
استطاعتهم شراء سمك الصافي 
نسبيًا  مرتفعا  سعره  يكون  الــذي 
بطعمه  والتلذذ  األشهر  باقي  في 
الرائع السيما أن موسم الصافي 
حيث  الحشائش  موسم  يبدأ في 
الحشائش  استخراج  موسم  يبدأ 
)األعــــــــشــــــــاب( فـــــي أواخــــــــــر شــهــر 
نــوفــمــبــر إلـــى شــهــر مــايــو تــقــريــبــًا 
ــك مــتــنــفــس الـــبـــحـــارة،  ــون ذلــ ــكـ ويـ
تكلفة  تقل  الفترة  في هذه  حيث 
الــمــهــنــة ويــســتــغــنــى عــن جـــزء من 
كطعم  المستخدمة  الخبز  كمية 
السابقة  الشهور  عــن  أكبر  بشكل 
ــب اســــتــــبــــدالــــه بــــاألعــــشــــاب  ــبـ ــسـ بـ

البحرية.

إبــراهــيــم  بــيــت  الــشــعــر  بــيــت  يستضيف 
العريض الشاعر األردني جميل أبوصبيح، 
الشعر  »طــائــر  عنوانها  شعرية  أمسية  فــي 
ــادم مـــن الـــشـــمـــال«، حــيــث يــســتــعــرض  ــقــ الــ
أبوصبيح تجربته اإلبداعية في مختارات 
الموسم  ذلـــك، ضمن  يــأتــي  مــن قــصــائــده، 
الثقافي »وقــدر المرء ما هو رائــم«، لمركز 
خليفة  آل  مــحــمــد  بـــن  ــيـــم  إبـــراهـ الــشــيــخ 
الــمــوافــق 11  للثقافة والــبــحــوث، يــوم غــدا 
مساًء،  التاسعة  الساعة  عند   ،2022 أبريل 
في بيت الشعر بيت إبراهيم العريض. كما 
سيتم أيضًا بث األمسية عبر رابط صفحة 

المركز على اليوتيوب.
تجدر اإلشارة إلى أن جميل أبو صبيح 
شـــاعـــر أردنـــــــي، عــضــو فـــي رابـــطـــة الــكــتــاب 

فرعها  ــرأس  ويــ تأسيسها  مــنــذ  األردنــيــيــن 
أنـــه عضو  كــمــا  بــالــزرقــاء مــنــذ عـــام 2011، 
الــثــقــافــيــة العربية  الــهــيــئــات  فــي عـــدد مــن 
لــأدبــاء  الــعــام  االتــحــاد  ومنها:  والعالمية 
والكتاب العرب، اتحاد كتاب آسيا وإفريقيا 
ــاد الــعــالــمــي  ــحــ ــا الــجــنــوبــيــة، االتــ ــكـ ــريـ وأمـ

لشعراء الحرية والسالم وغيرها. 
ــن  ــ ــ ــدواويـ ــ ــ ــن الـ ــ ــد مــ ــ ــديـ ــ ــعـ ــ ــه الـ ــ صـــــــدر لــ
إلى  أعماله  بعض  ترجمت  كما  الشعرية، 
اللغات اإلنجليزية والفرنسية واإليطالية 
كثير  في  تكريمه  تم  والعبرية.  واأللمانية 
من المهرجانات الشعرية العربية والدولية 

والنوادي الثقافية والصالونات األدبية.

كتبت زينب إسماعيل:
تصوير- روي ماثيوس

ــي الــمــســتــشــفــى اإلرســـالـــيـــة  أفــــــادت اســتــشــاريــة الـــطـــب الــنــفــســي فـ
قد  المخدرة  األدويــة  استخدام  بأن سوء  الحصري  ريتا  د.  األمريكية، 
إثر تكرر االستخدام، وذكرت أن أخذ األدويــة العالجية  يسبب الفصام 

التي تحتوي على مخدر تحت إشراف طبي ال يتسبب بالمرض.
وقالت إن المجتمعات التزال غير واعية بالقدر المطلوب بمرض 
شخصيتين،  يتقمص  الــمــريــض  أن  أوســاطــهــا  فــي  ينتشر  إذ  الــفــصــام، 
واالنتقال  الحقيقية  الشخصية  انــعــدام  مــرض  هــو  الــواقــع  فــي  ولــكــن 
اتجهت  العربية  الــدرامــا  أن  ريتا  د.  وبينت  الخيالية.  الشخصية  إلــى 
خالل الفترة األخيرة لبيان جوانب المرض العلمية، حيث تركز بشكل 
الحكايات  المسلسالت ضمن  إلى قصص  أكبر على إضافة شخصيات 

الدرامية.
ــدا مــن بــيــن كــل 100 شــخــص حـــول الــعــالــم يصاب  ــدت أن واحــ وأكــ
بالفصام، وهو من أخطر األمراض النفسية التي قد يعرض المصاب 
أعــراض  وتظهر  أهــلــه.  يكونون  قــد  آخــريــن  أشــخــاص  قتل  أو  لالنتحار 
احتمالية  هناك  أن  إال  الــحــاالت،  أغلب  في  عاما   18 في سن  المرض 

لإلصابة به حتى سن 30.
على مرض  »تــابــو«  يضع  مـــازال  المجتمع  أن  إلــى  ريــتــا  د.  ولفتت 
الــفــصــام عــلــى خـــالف األمــــراض الــعــضــويــة، بسبب الــخــوف مــن إدمـــان 
األدوية، إال أن الواقع أن األدوية خالل زمننا الحالي بات تأثيرها على 

الجسم أقل ويقتصر على أعراض خفيفة يتحملها المريض.
ونبهت إلى أن »العالج المنتظم والمستمر يشفي الغالبية العظمى 
اســتــرجــاع حــيــاتــهــم. وللسيطرة على  ويــســاعــدهــم عــلــى  الــمــرضــى  مــن 
الطبية.  للتوجيهات  ووفقا  الحياة  مدى  األدويــة  تناول  يجب  المرض 
وقد يتعرض المريض النتكاسات خالل مراحل حياته بسبب التوقف 
المدة  الــدواء أليــام، ويمكن عالجها بسهولة، فيما لو طالت  عن أخذ 

ألشهر سيتعرض النتكاسات ٌأقوى تحتاج إلى أدوية أكثر تأثيرا، وترك 
الستمرار  يعرضه  قــد  االنــتــكــاســات  بتلك  يمر  طويلة  فــتــرة  الــمــريــض 

األعراض حتى مع العالج«.
وقالت د. ريتا إن اإلصابة بالقلق والتوتر ضمن بيئة المصاب قد 
يعرض المريض لإلصابة بنكسة، لذا فهو بحاجة إلى خلق بيئة داعمة 
يتجنب من خاللها الضغط على المريض. ونصحت بترك التدخين 
المريض  ينقل  الطبيعي، ألنه  أكثر من  بكميات  الكافيين  وعدم شرب 

إلى مناطق التخيل.
وراثية  عوامل  إلى  تعود  والتي  بالمرض  اإلصابة  أسباب  وشرحت 
ظهور  بداية  في  واالجتماعية  النفسية  العوامل  تؤثر  قد  كما  وبيئية، 
المصاب مــن دون  تــرك  وفــي حــال  الــذي يتخذه.  والمسار  االضــطــراب 
الــقــدرة على العمل بشكل مستقل وزيــادة  إلــى عــدم  يــؤدي  عــالج، فقد 

خطر تعاطي الكحول والمخدرات واالنتحار والسلوك العنيف.
والشم  بالسمع  يتعلق  فيما  الهلوسة  الــفــصــام،  أعـــراض  وتشمل 
والشعور والرؤية والتذوق، واألوهام التي يصدق منها خاللها المصاب 
أشياء غير واقعية مبنية على وجهة نظر خاطئة أو غريبة، إلى جانب 
السلوكيات  عــن  الــمــشــوش. فضال  والــكــالم  والــتــركــيــز  الفكر  اضــطــراب 
المصابين  أن  يــبــدو  حــيــث  الــفــصــام،  بــســبــب  تــتــوقــف  الــتــي  الطبيعية 
ينسحبون من العالم المحيط بهم، وال يهتمون بالتفاعالت االجتماعية 
والــقــدرة على  الــخــبــرات  الــمــحــدود جــدا وضــعــف  الــكــالم  اليومية مثل 
والنظافة  الخارجي  بالمظهر  العواطف وفقدان االهتمام  التعبير عن 

الشخصية.

ت��زاي��د ال��غ��ب��ق��ات ال��رم�����ص��ان��ي��ة م��ع م��و���ص��م »ال��وح��م��ة«

�صيافة ف���ي  اأب��و���ص��ب��ي��ح  ج��م��ي��ل  االأردن������ي  ال�����ص��اع��ر 
ب���ي���ت ال�����ص��ع��ر ب���ي���ت اإب����راه����ي����م ال���ع���ري�������ض غ���دا

الدراما العربية اجتهت اإىل عر�ض املر�ض ب�شكل علمي

ا�ص�تخدام االأدوي�ة المخ�درة ب�ص�كل خاط�ئ ي�ص�بب الف�ص�ام

} جميل أبوصبيح.
} ويل سميث.

م���ن���ع وي�����ل ���ص��م��ي��ث م����ن ح�����ص��ور 
ف��ع��ال��ي��ات االأو����ص���ك���ار ع�����ص��ر ���ص��ن��وات

بعد نحو أسبوعين على قيام ويل سميث بصفع كريس روك في 
حفل تــوزيــع جــوائــز األوســكــار، بسبب دعــابــة عــن زوجــة سميث، جــادا 
الجمعة  يــوم  السينما  وعلوم  فنون  أكاديمية  أعلنت  سميث،  بينكيت 
أنها ستمنع سميث من حضور فعاليات األكاديمية، ومن بينها حفالت 

توزيع جوائز األوسكار، مدة 10 أعوام.       
داون  التنفيذي  والــمــديــر  روبـــن  األكــاديــمــيــة ديفيد  رئــيــس  وقـــال   
هــدســون فــي خــطــاب مفتوح لــأعــضــاء فــي أعــقــاب اجــتــمــاع لمجلس 
عدم  اإلدارة  مجلس  قــرر  »لقد  عضوا   54 تضم  التي  المنظمة  إدارة 
السماح للسيد سميث بحضور أي فعاليات أو برامج لأكاديمية بشكل 
شخصي أو افتراضي، بما في ذلك حفالت توزيع جوائز األوسكار مدة 

10 أعوام اعتبارا من 8 أبريل 2022«.      
اليوم ردا على سلوك  الــذي نتخذه  وجــاء في الخطاب »اإلجــراء 
ويـــل ســمــيــث هــو خــطــوة صـــوب هـــدف أكــبــر لــحــمــايــة ســالمــة فنانينا 
هذه  تكون  أن  نأمل  كما  األكاديمية.  فــي   الثقة  واســتــعــادة  وضيوفنا 

بداية للتعافي وتعويض كل المرتبطين بالواقعة ومن تأثروا بها«. 
وجاء القرار بعد أسبوع من استقالة ويل من األكاديمية- وقد فاز 
بجائزة  أوسكار أفضل ممثل بعد أقل من ساعة من صفعه روك. وقال 
بشكل  »سأقبل  األكاديمية  من  استقالته  فيه  أعلن  بيان  في  سميث 
كامل أي وكل عواقب سلوكي« ووصف ما فعله بأنه »صادم ومؤلم وال 

يغتفر«.  

لقطات اأر�صيفية غير من�صورة �صابقا تظهر برين�ض طفل قبل ن�صف قرن
ــي الـــــواليـــــات الـــمـــتـــحـــدة لــقــطــات  بــــــرزت فــ
تظهر  قــرن  إلــى نصف  تاريخها  يعود  أرشيفية 
المغني برينس عندما كان يبلغ 11 عامًا وهو 
يدعم مدّرسين أضربوا عن التعليم في مسقط 

رأسه مينيابوليس. 
وُيظهر مقطع الفيديو الذي يعود تاريخه 
أمـــام إحــدى  اعــتــصــامــًا منظمًا  إلــى عــام 1970 
الواقعة  مينيابوليس  فــي  الرسمية  الــمــدارس 
المشاهد  في  ويبرز  المتحدة،  الواليات  شمال 
الــقــنــوات  إحـــدى  فــي  يعمل  الــمــصــّورة صحفي 
الــمــحــلــيــة وهـــو يــســأل الــتــالمــيــذ، ومـــن بينهم 
برينس روجر نيلسون، عن رأيهم في اإلضراب. 
معظم  كــان  إذا  برينس  الصحفي  ويــســأل 
األطــفــال يــؤيــدون إضــــراب الــمــدّرســيــن، ليأتي 
األمريكية  الموسيقى  ألســطــورة  األّولــــي  الـــرّد 
أّنهم  »أعتقد  مبتسمًا  يضيف  أن  قبل  بـ»نعم« 
مزيد  عــلــى  يحصلوا  أن  ينبغي  )الــمــدرســون( 
ويــدّرســون ساعات  األمــوال ألّنهم يعملون،  من 

إضافية من أجلنا«. 
في  ظــهــر  الـــذي  التلميذ  أّن  مــن  ولــلــتــأّكــد 
شــريــط الــفــيــديــو هــو أســطــورة الــبــوب برينس، 
 »CBS« لشبكة  التابعة  المحلية  القناة  قارنت 

الفتى بصور عائدة لبرينس عندما كان يافعًا، 
ــي تلك  ــارت كـــذلـــك أحــــد أصـــدقـــائـــه فـ ــشـ ــتـ واسـ

المرحلة ومؤرخة متخصصة في الموسيقى. 
فــي  الـــصـــبـــي  أّن  إلــــــى  ــاة  ــنــ ــقــ الــ وخـــلـــصـــت 
اللقطات هو بالفعل برينس الذي أصبح أحد 
وتسعينيات  ثمانينيات  في  الموسيقيين  أبــرز 

القرن الفائت، ومن أهم أعماله أغنيتا »كريم« 
و»كيس«. 

عــامــًا   57 عـــن  عــــام 2016  بــريــنــس  وتـــوفـــي 
المخدرات في  زائدة من  تناول جرعات  بعدما 
ــارك الــقــريــبــة من  مــنــزلــه الــواقــع فــي بــايــزلــي بـ

مينيابوليس. 
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املكونات:
عجينة الجالش )عجينة البقالوة(

كاجو مطحون
سمن

حليب طازج
زعفران

سكر
هيل

ماء الورد
قشدة

الطريقة:
القليل من  وعــاء ومن ثم وضع  البقالوة في  ورق  يتم فرش 

السمن عليه.
المكسرات  من  نــوع  أي  أو  بالكاجو  البقالوة  ورق  حشو  يتم 

المفضلة )بحسب الرغبة(.
نضع القليل من السمن في القالب ومن ثم يتم صف قطع 
من  عالية  حـــرارة  على  الــفــرن  فــي  وإدخــالــهــا  المحشوة  العجين 

أسفل وأعلى.
الزعفران، ماء  الهيل،  يتم تسخين الحليب وإضافة كل من 

الورد والسكر بحسب الرغبة.
الــحــلــيــب عليها بشكل  يــتــم ســكــب  الــبــقــالوة،  تــجــهــز  بــعــدمــا 

تدريجي )حتى تتشبع(.
أم علي  القشدة على حــالوة  مــرور 15 دقيقة يتم وضــع  بعد 

ويتم تزيينها بالمكسرات، الزعفران، رشة ماء ورد.
نضعها في الثالجة حتى تبرد وتتماسك مدة ساعتين )على 

األقل(.
يتم تقديمها بحسب الرغبة.

Instagram: mohdalsarhani

إعداد: محمد السرحاني

حلوة
اأم علي

ل�صو�ض ي�صرقون ج�صرا معدنيا 
ال�ه�ند  ف�ي  ط�ن   500 ب�زن�ة 
في  متخصصة  أفــراد عصابة  أن  أمس  الهندية  الشرطة  أعلنت 
سرقة الخردة المعدنية نجحوا في تفكيك جسر حديدي يزن 500 
أوهــمــوا  الــهــنــد، فــي عملية غير اعتيادية  بــه فــي شــرق  والــفــرار  طــن 

خاللها السكان بأنهم من المسؤولين في قطاع الري. 
وتم اإلبالغ عن سرقة الجسر األربعاء في والية بيهار، وهي من 

أفقر الواليات الهندية. 
إن  بــرس  فرانس  لوكالة  كومار  سوبهاش  الشرطة  ضابط  وقــال 

اللصوص ادعوا أنهم مسؤولون حكوميون في مجال الري. 
ومزقوا  أســالك  ومقصات  جرافات  أحضروا  أنهم  كومار  وأوضــح 
الهيكل قبل الهروب مع غنيمتهم في عملية استمرت يومين. وأشار 

إلى أن السارقين »أخذوا الخردة في عربة ثقيلة«. 
فوق  قرن  نصف  قبل  المشيد  الهيكل  يقطعون  اللصوص  وكــان 
قناة مائية، منذ أن تم افتتاح جسر آخر قريب للجمهور قبل خمس 

سنوات. 
وفتحت الشرطة تحقيقا في الحادث الغريب الخميس لكن لم 

ُيقبض على أي شخص في القضية حتى اآلن. 

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/1291625
http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16088/pdf/1-Supplime/16088.pdf?fixed4983
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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

الوقفة التا�سعة: 

اأق�سر الطرق لغفران الذنوب

يف رم�ضان تكتظ امل�ضاجد بامل�ضلني والقارئني والعاكفني 

والركع ال�ضجود، وهذا بال �ضك يدل على اقبال النفو�س اإىل اهلل 

تعاىل وقربها منه لجتماعها يف اأحب الأماكن اإىل اهلل

عن اأبي هريرة اأن ر�ضول اهلل �ضلى اهلل عليه و�ضلم قال: ) 

اأحب البالد اإىل اهلل م�ضاجدها، واأبغ�س البالد اإىل اهلل اأ�ضواقها 

( رواه م�ضلم.

احلظ  اأجزل  وقتك  من  للم�ضجد  اجعل  ال�ضائم  اأخي  لذا 

والن�ضيب

من  الإكثار  لك  يتيح  اأطول  ل�ضاعات  امل�ضجد  يف  مكثك 

تالوة القراآن الكرمي يف هذا ال�ضهر املبارك وخا�ضة بعد �ضالة 

اقرتاب  اإىل  الع�ضر  �ضالة  بعد  و  ال�ضم�س  �ضروق  اإىل  الفجر 

اأذان املغرب.

بدعاء  الفوز  �ضبب يف  اأطول  لوقت  م�ضالك  جلو�ضك يف 

ُهَرْيَرَة:  اأَِبي  َعْن  البخاري وغريه:  عند  فقد �ضح  لك  املالئكة 

لِّي َعلَى  لَّى اهللُ َعلَْيِه َو�َضلََّم َقاَل: )املاَلَِئَكُة ُت�ضَ ِ �ضَ اأَنَّ َر�ُضوَل اهللَّ

لَّى ِفيِه، َما َلْ ُيْحِدْث، َتُقوُل:  ُه الَِّذي �ضَ الَّ اأََحِدُكْم َما َداَم يِف ُم�ضَ

اللَُّهمَّ اْغِفْر َلُه، اللَُّهمَّ اْرَحْمُه(.

واغتم  بيته،  يف  بربك  واختلي  النا�س  عن  نف�ضك  اعزل 

ثبت  فقد  الدعاء  يرد  ففيها ل  الأذان والإقامة  ما بني  الدقائق 

ُ َعلَْيِه َو�َضلََّم:  لَّى اهللَّ ِ �ضَ َعْن اأََن�ِس ْبِن َماِلٍك َقاَل: َقاَل َر�ُضوُل اهللَّ

َعاُء َل ُيَردُّ َبنْيَ اْلأََذاِن َواْلإَِقاَمِة. رواه الرتمذي، واأبو داود،  الدُّ

باإمكان  بل  فقط  الرجال  يخ�س  ل  وهذا  الألباين.  و�ضححه 

املراأة اأي�ضاً اأن تغتنم ذلك الوقت فتدعوا يف م�ضالها وهي يف 

بيتها مبا ي�ضلح دنياها واأخراها.

ذكر يف حلية الأولياء اأن خليد بن عبد اهلل الع�ضري كان 

يقول: لكل بيت زينة، وزينة امل�ضاجد: رجال يتعاونون على 

ذكر اهلل.  وعن عمرو بن ميمون قال: امل�ضاجد بيوت اهلل، وحق 

على املزور اأن يكرم زائره.

املحا�سرة التا�سعة

كيف تنعم بال�سالم يف �سهر رم�سان

الالاإرادية  ال�ضعورية  الطماأنينة من احلالت  البحث عن 

�ضاعة  والطماأنينة  وجده،  عنوان  ال�ضالم  لأن  الإن�ضان،  لدى 

لكن  العنوان،  لذلك  حم�ضلة  الب�ضر  بني  جود  وكل  عمله، 

ولهذا  عك�ضه  وجتد  ال�ضالم  عن  تبحث  النا�س  اأن  الغريب 

اأ�ضباب متعددة وظروف اإن متكن الفرد مّنا لتح�ضيلها برزت 

من  وكانت جزء  ملحيطه  ثم حتولت  قلبه  ال�ضالم يف  �ضمات 

حياته.

الرجاء،  و�ضر  احلب،  و�ضر  الإميان،  �ضر  هو  التوا�ضع 

الذي ين�ضب كله يف ال�ضالم ويجلب الطماأنينة التي نطمح لها 

لكن اجلدوى  تخيلها و�ضردها  جميعاً، معادلة �ضعبة ميكن 

يف التطبيق، التوا�ضع قيمة عليا من قيم ال�ضماء، لذلك )من 

توا�ضع هلل رفعه(، ولنا يف هذا بع�س الأمثلة لتت�ضح ال�ضورة 

ب�ضكل جلي.

تعلم  من  لكن  واحدة،  مادة  من  خلقنا  �ضوا�ضية،  النا�س 

من�ضب  على  ح�ضل  من  النا�س،  على  تعاىل  العلم  من  �ضيء 

تكرب على الآخرين ل يكلم اأي اأحد ول ينزل مل�ضتوى اأي اأحد، 

م ملك املال ن�ضى اخلالن، وق�س وما اأكرث املتكربين واملتعالني، 

واحلقيقة لي�س للتكرب من �ضبب اإل اجلهل.

ورد يف احلديث القد�ضي )اأحب ثالثة وحبي لثالثة اأ�ضد، 

اأحب املتوا�ضعني  اأ�ضد،  اأحب الطائعني وحبي لل�ضاب الطائع 

للفقري  وحبي  الكرماء  واأحب  اأ�ضد،  املتوا�ضع  للغني  وحبي 

اأبغ�س  اأ�ضد،  لثالث  وبغ�ضي  ثالثاً  واأبغ�س  اأ�ضد،  الكرمي 

املتكربين  واأبغ�س  اأ�ضد،  العا�ضي  لل�ضيخ  وبغ�ضي  الع�ضاة 

وبغ�ضي للفقري املتكرب اأ�ضد، واأبغ�س البخالء وبغ�ضي للغني 

البخيل اأ�ضد( فاهلل عز وجل يحب املتوا�ضع ويبغ�س املتكرب، 

لأن املتكرب يتكرب بغري حق، والإن�ضان مهما بدا كبرياً، كبرياً، 

وهذا  التاجي،  �ضريانه  قطر  على  متوقفة  �ضالمته  عظيماً، 

القطر ل يزيد عن مل وربع، فاإذا �ضاقت هذه اللمعة دخل يف 

متاهة ل تنتهي.

مكانة الإن�ضان و�ضبابة وحيويته وانطالقته وفرحه مبني 

على منو خالياه، فاإذا ما منت منو ع�ضوائياً كانت القا�ضية، 

فالذي يتكرب ل يعلم ما هو مال يعلم ما �ضعفه، واأنه مفتقر 

اإىل اهلل يف كل �ضيء، كل اأجهزته تعمل بانتظام، ولو اختل اأحد 

هذه الأجهزة لأ�ضبحت حياة الإن�ضان جحيم ل يطاق.

ورجاء،  الإميان،  قلب  يف  ين�ضع  بالتوا�ضع  القاعدة  اإذاً 

وحمبة، بالتايل ي�ضبح عند ال�ضالم، ومن ملك التوا�ضع ملك 

اأحوجنا  املطلقة، فما  الطماأنينة  الثقة باهلل والتي هي م�ضدر 

والثقة  املحبة  ون�ضر  لن�ضره  به  قلوبنا  وملء  التوا�ضع  اإىل 

والإخاء بينا ويف عوائلنا واأ�ضرنا وجمتمعنا لننعم بال�ضالم.

بحث  ال�ضيطان،  بحبائل  ال�ضالم  عن  الإن�ضان  يبحث  قد 

باحل�ضد،  بالتوتر،  بالقلق،  باخلوف،  بالغرية،  ال�ضالم  عن 

وبغريها، لأن الأ�ضا�س يف ال�ضالم عند الإن�ضان �ضهوة ت�ضمى 

ب�ضهوة ال�ضالم، وهي ك�ضائر ال�ضهوات والرغبات، اإما اأن يتم 

تهذيب ال�ضهوة والرغبة الإيجابية عن طريق التوا�ضع اأو اأنها 

النهاية يف  ال�ضيطان، لأن  ت�ضعد لنيلها عن طريق و�ضاو�س 

النهائي، يح�ضد حتى ل  الهدف  اإن�ضاين هو  اأي مطلب  ملطلب 

يرى غريه �ضعيد لأنه لي�س �ضعيد وق�س على ذلك.

يتواجد  اأن  لبد  ال�ضحيح  ب�ضكله  يتحقق  حتى  ال�ضالم 

يف اأربع مواقع لتتم عملية التهذيب ب�ضكل مريح، اأولً: �ضالم 

)�ضراع  القرار،  اتخاذ  يف  التاأين  الهدوء،  التفكري،  و  العقل 

( يخرجك  امل�ضتقبل  التفكري يف  املا�ضي،  التفكري يف  الأفكار، 

�ضالم  ثالثاً:  الأحا�ضي�س،  امل�ضاعر،  �ضالم  ثانياً:  ال�ضالم،  عن 

�ضيء،  كل  من  والتح�ض�س  والع�ضبية  التوتر  ترك  العالقات، 

اأطباعهم  اختالف  على  حتبك،  والنا�س  النا�س  جميع  جب 

قد  ال�ضمري،  �ضالم  رابعاً:  واألقابهم،  واأ�ضمائهم  وديانتهم 

الت�ضالح مع  ت�ضبط تفكري، م�ضاعر، عالقاتك، لكن �ضمريك، 

ال�ضمري بتنقيته واإحياءه بالطاعة والعبادة وترك املع�ضية، 

تعم  واخلارجي،  الداخلي  لل�ضالم  منو  فهمها  يف  قواعد  تلك 

بالطماأنينة وت�ضعد يف احلياة فافهم تر�ضد 

اأمني عام جمل�س النخبة

دعت لعدم اإهمال الزيارة الدورية لطبيب الأ�سنان.. د. فاطمة عبا�س:

التنظيف بالفر�ساة واخليط الطبي اأف�سل طرق العناية بالأ�سنان يف »رم�سان«

خديجة العرادي:

عبا�س  فاطمة  الدكتورة  اأكدت 

والأ�ضنان  الفم  وجراحة  طب  اأخ�ضائية 

اأهمية العناية بالفم والأ�ضنان خالل �ضهر 

رم�ضان، لفتة اىل اأن املعاجلات التي يقوم 

بها طبيب الأ�ضنان خالل �ضهر رم�ضان هي 

نف�س املعاجلات التي يقوم بها خالل اأ�ضهر 

ال�ضنة الأخرى.

العناية  طرق  اأف�ضل  اأن  واأكدت 

بالأ�ضنان خالل �ضهر رم�ضان هي التنظيف 

امل�ضم�ضة  ثم  الطبي،  واخليط  بالفر�ضاة 

لل�ضرورة،  ال�ضحور  )غرغرة( بعد وجبة 

وبعد وجبة الإفطار.

وجراحة  طب  اأخ�ضائية  وقدمت 

التابعة  الرفاع  عيادة  يف  والأ�ضنان  الفم 

يف  التخ�ض�ضي،  البحرين  مل�ض�ضتفى 

من  عدًدا  لـ»الأيام«،  خا�س  ت�ضريح 

الفم  �ضحة  على  للحفاظ  الن�ضائح 

خالل  �ضليمة  اأ�ضنان  على  واحل�ضول 

العناية  اأن  مو�ضحة  الكرمي،  ال�ضهر 

اأثناء  يف  املهمة  الأ�ضياء  من  بالأ�ضنان 

من  عليها  للحفاظ  رم�ضان،  �ضهر  �ضيام 

البكترييا واجلراثيم والتخل�س من رائحة 

الفم الكريهة، خا�ضة مع تناول احللويات 

اإىل  توؤدي  اإذ  الإفطار،  بعد  والع�ضائر 

التاأثري عليها والت�ضبب يف حدوث بع�س 

امل�ضكالت، كما اأنها قد ت�ضيب الفم برائحة 

كريهة يف اأثناء فرتة ال�ضيام نهارا، ولهذا 

من املهم اأن نتعرف اإىل الن�ضائح ال�ضحية 

لالأ�ضنان خالل �ضهر رم�ضان.

وقالت اإن اأولها »جفاف الفم يف اأثناء 

بكميات  املياه  �ضرب  املهم  من  اإذ  ال�ضيام، 

ال�ضائمني  امتناع  الإفطار، لأن  كبرية بعد 

�ضاعات  خالل  واملاء  الطعام  تناول  عن 

اجل�ضم  يف  جفاًفا  ي�ضبب  الطويل  النهار 

ما  الفم،  يف  اللعاب  كمية  يف  ا  وانخفا�ضً

يوؤدي اإىل ظهور الرائحة الكريهة، اإ�ضافة 

ال�ضحور  وجبتي  بني  الفرتة  طول  اأن  اإىل 

البكترييا  لتكاثر  فر�ضة  ت�ضكل  والإفطار 

الطعام  بقايا  بتحليل  تقوم  اإذ  الفم،  يف 

املوجودة بني الأ�ضنان اأو يف اللثة، واإطالق 

ين�ضح  ولذلك  املرغوبة،  غري  الروائح 

جميع املر�ضى ال�ضائمني �ضرب الكثري من 

املياه عند الإفطار وجتنب املاأكولت التي 

ت�ضبب جفاف الفم«.

تنظيف  اإهمال  عدم  »ثانيا  وتابعت 

لرائحة  الرئي�س  ال�ضبب  وهو  الأ�ضنان، 

بعد  الأ�ضنان  بنظافة  العناية  وعدم  الفم، 

يف  ت�ضو�ضات  وجود  ا  واأي�ضً الوجبات، 

اأهم  ا، لذلك فمن  اأي�ضً الرائحة  الفم ت�ضبب 

الفر�ضاة  ا�ضتخدام  منها  التخل�س  طرق 

تنظيف  على  احلر�س  فيجب  واملعجون، 

وجبة  تناول  بعد  بالفر�ضاة  الأ�ضنان 

الإفطار وال�ضحور، وخالل اأوقات ال�ضيام 

ل�ضمان  باملياه  الفم  �ضطف  املفيد  من 

انتعا�ضه«، كما يجب عدم اإهمال ا�ضتخدام 

خيط الأ�ضنان اأو اخليط املائي لتنظيف بني 

الأ�ضنان تنظيف الل�ضان بفر�ضاة خا�ضة.

بع�س  اىل  فاطمة  الدكتورة  واأ�ضارت 

بع�س  تناول  عند  اخلاطئة  العادات 

من  اأكرث  احللويات  كتناول  الأطعم، 

الرم�ضانية،  للموائد  الإفطار  على  العادة 

فيف�ضل عدم الإفراط بتناولها كي ل تتفاقم 

امل�ضاكل يف الأ�ضنان، ونظًرا لق�ضر الفرتة 

بني الإفطار وال�ضحور يقوم الأفراد بتناول 

الأطعمة ب�ضكل متقطع كل ن�ضف �ضاعة اأو 

�ضاعة، وهذا قد يوؤثر على درجة حمو�ضة 

اأف�ضل  الفم، فتناول الطعام بكمية واحدة 

من تناول ب�ضكل متقطع، لأنه بعد الوجبة 

الفم  يف  احلمو�ضة  م�ضتوى  ينخف�س 

لنحو ن�ضف �ضاعة اىل �ضاعتني، ويحاول 

م�ضتوى  وزيادة  احلم�س  حتييد  اللعاب 

احلمو�ضة، لكن يف حال ا�ضتمرار ال�ضخ�س 

بتناول احللويات وال�ضكريات خالل فرتة 

اللعاب  فاإن  كل ن�ضف �ضاعة اىل �ضاعتني 

احلم�س،  حتييد  على  قادًرا  يكون  لن 

يف  ت�ضو�ضات  وي�ضبب  ال�ضر�س  فيتحلب 

الأ�ضنان.

اإهمال  بعدم  الدكتورة  ون�ضحت 

الزيارة الدورية لطبيب الأ�ضنان، مبينة اأن 

الأ�ضنان وتخدير  اأن عالج  البع�س يرون 

خالل  املفطرات  من  يكون  قد  ال�ضائم  فم 

فعند  �ضحيح،  فالعك�س  ال�ضيام،  يوم 

العالج  تتطلب  بالأ�ضنان  م�ضكلة  وجود 

العالجات  من  وغريها  الت�ضو�س  مثل 

الأخرى، ميكنك الذهاب اإىل طبيب الأ�ضنان 

ح�ضو  فيمكنك  رم�ضان،  يف  النهار  خالل 

ا مع عدم القلق من ا�ضتخدام  الأ�ضنان اأي�ضً

لل�ضيام، ويف  اإنه غري مبطل  اإذ  التخدير، 

مقابل ذلك عند التقليل من زيارات املر�ضى 

رم�ضان  �ضهر  خالل  الأ�ضنان  عيادات  اإىل 

يف  جديدة  جتاويف  ظهور  اإىل  يوؤدي  قد 

الأ�ضنان اأو ازديادها.

 الدكتورة فاطمة عبا�س

قبل »الثالجات«.. اللحوم يف رم�سان تختفي قبل طلوع ال�سم�س 

الق�ساب »اأبو جابر« يروي ذكريات 45 �سنة يف �سوق اللحم

حمرر ال�ضئون املحلية 

واملعرف  عبداهلل،  املال  جمعة  علي 

�ضوق  يف  العمل  بداأ  جابر«،  »اأبو  با�ضم 

اللحم القدمي منذ العام 1977، ي�ضتذكر 

ال�ضوق  ذكريات  املنامة«  »حكاية  عرب 

كنا  رم�ضان  �ضهر  ويقول:»خالل  القدمي، 

ال�ضم�س،  طلوع  اإىل  ال�ضحور  من  نعمل 

�ضراء  يتم  وكان  ثالجات،  هناك  تكن  ل 

ال�ضم�س كانت  يومًيا، ومع طلوع  اللحم 

كل الكميات تختفي من ال�ضوق، ويف اأيام 

الأعياد كانت الأ�ضواق تن�ضط ب�ضكل رائع، 

للمراقبة  وتخ�ضع  ثابتة  الأ�ضعار  كانت 

من قبل البلدية اآنذاك، كنا نرتك اللحوم 

لأننا  اأحمدي  �ضركة  ثالجات  املتبقية يف 

ل نكن منلك الثالجات«.

هناك  كانت  ال�ضابق  واأ�ضاف:»يف 

القدمي،  ال�ضوق  يف  �ضغرية  فر�ضات 

ل�ضوق  النتقال  مت   1979 العام  ويف 

)الق�ضا�ضيب(  وكان جميع  اأخرى،  حلم 

عمال،  ا�ضتقدام  مت  لكن  البحرينيني،  من 

وتويف العديد من كبار الق�ضا�ضيب، ول 

يزاول اأبناوؤهم املهنة«.

خ�ضخ�ضة  متت  اأن  وقال:»بعد 

اللحم  وبات  الو�ضع،  تغري  ال�ضوق 

هو  كما  ي�ضرتونه  النا�س  يعد  ول  غاٍل 

احلال يف ال�ضابق، ومن كان ي�ضرتي 10 

بكيلوين  يكتفي  بات  اللحم  من  كيلوات 

فقط«.

واأ�ضار اإىل اأن الأحوال اجلوية كانت 

القرى  اأهل  وكان  ال�ضترياد،  على  توؤثر 

واملزارع ي�ضرتون املوا�ضي وتتم تربيتها، 

 400 اأو   300 اإىل  الثور  وزن  وي�ضل 

طعمه  يكون  ذبحه  يتم  وحني  كيلو، 

ممتازاً.

املعروفة  املطاعم  »كانت  وتابع: 

اأمني ومنديل ي�ضرتون ذبيحة  مثل كباب 

كاملة«.

ولفت اإىل اأن ا�ضترياد اللحم ال�ضرتايل 

من  واأول  ال�ضتينيات،  منت�ضف  يف  بداأ 

اأح�ضره اإىل البحرين التجار الكويتيون، 

كا�ضو  عبداهلل  مثل  الكبار  التجار  وكان 

على  ببيعها  يقومون  غلوم  وعبداهلل 

وحبيب  ح�ضن  ذلك  توىل  ثم  التجار، 

اأبناء حممود، قبل اأن تتوىل البلدية مهمة 

الإ�ضراف الكامل على بيع اللحوم.

�ضركة  تاأ�ضي�س  مت  واأ�ضاف:»حني 

من  املوا�ضي  ا�ضترياد  مت  املوا�ضي 

باتت  والآن  ا،  اأي�ضً وال�ضودان  ال�ضومال 

التجارة حرة وميكن للجميع ال�ضترياد، 

الأ�ضعار  لكن  متوفرة،  اللحوم  اأ�ضبحت 

ارتفعت وباتت غري ثابتة«.

ال�ضنوات  اإحدى  يف  اأنه  اإىل  ولفت 

الذي يزن  ال�ضوداين  كان �ضعر اخلروف 

20 كيلو حوايل 8 اإىل 10 دنانري، ومت 

ارتفعت  لكن  راأ�س،  اآلف   10 ا�ضترياد 

من  قليل  ال�ضترياد  وبات  الأ�ضعار 

ال�ضودان.

وتابع:»يف اأغلب البلدان ارتفع �ضعر 

اللحم، �ضعر الكيلو املذبوح حملًيا ي�ضل 

والتنزاين  والباك�ضتاين  دنانري،   3 اإىل 

اإىل  فل�س  و400  دينارين  بني  يرتاوح 

كمية  بح�ضب  فل�س  و200  دينارين 

ومتوفر  موجود  لكن  والطلب،  العر�س 

الأ�ضعار  كانت  واإن  جيدة  بكميات 

مرتفعة«.

متوقًعا انخفا�سها ب�سكل اأكرب خالل الفرتة املقبلة

الأمني: عودة اأ�سعار اخل�سراوات والفواكه اإىل طبيعتها

اأكد رئي�س جلنة الرثوة الغذائية بغرفة التجارة و�ضناعة البحرين خالد علي الأمني عودة اأ�ضعار اخل�ضراوات والفواكه اإىل 

طبيعتها وا�ضتقرارها، م�ضرًيا اإىل انخفا�س الأ�ضعار اأكرث خالل الفرتة املقبلة.

واأ�ضاد الأمني بتوجيهات �ضاحب ال�ضمو امللكي الأمري �ضلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء حفظه اهلل، 

اإىل ا�ضتمرار ت�ضديد الرقابة على اأ�ضعار ال�ضلع والعمل على ا�ضتقرارها، والتاأكد من وفرة ال�ضلع اأمام املواطنني واملقيمني وفًقا 

لحتياجات ال�ضوق ال�ضتهالكية واتخاذ الإجراءات الالزمة لذلك.

اأن  اإىل  ال�ضوق، لفًتا  اأخرى لتغطية حاجة  ا�ضتوردت دفعات �ضحنات ملواد غذائية من م�ضادر  البحرين  اإّن مملكة  وقال 

الأ�ضواق املحلية تتمّتع با�ضتقرار يلبي تطلعات واحتياجات امل�ضتهلكني.

اأ�ضعار الغذاء عاملًيا نتيجة جمموعة  اأ�ضعار بع�س املواد الغذائية يف بع�س الأوقات يتزامن مع ارتفاع  اأّن ارتفاع  وذكر 

من العوامل، ياأتي يف مقدمتها اإيقاف بع�س الدول ت�ضدير اأنواع كثرية من املواد الغذائية، ب�ضبب ما ي�ضهده العال من اأو�ضاع 

وتطّورات غري م�ضتقرة، والتي توؤّثر ب�ضكل مبا�ضر على �ضوق الغذاء العاملي.

 خالد الأمني

علي جمعة
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ت��سيل �سبكات �سرف �سحي جديدة.. ال�زير خلف رًدا على �س�ؤال برملاين:

تط�ير البنية التحتية يف العا�سمة وت��سعة واإن�ساء طرقات جديدة

البلديات  و�ض�ؤون  الأ�ضغال  وزير  ك�ضف 

ال�زارة  اأن  العمراين ع�ضام خلف  والتخطيط 

الدائرة  يف  امل�ضاريع  من  عدد  بتنفيذ  قامت 

وذلك حر�ضاً  العا�ضمة،  من حمافظة  الـثالثة 

للم�اطنني  اخلدمات  اأف�ضل  ت�فري  على  منها 

واملقيمني.

النائب  �ض�ؤال  على  رده  يف  ال�زير  وذكر 

ممدوح  ال�ضالح ح�ل م�ضاريع البنية لتحتية 

ال�زارة  باأن  العا�ضمة،  يف  الـثالثة  بالدائرة 

املنطقة  يف  امل�ضاريع  من  عدد  بتنفيذ  قامت 

نا�ضر  �ضارع  ت��ضعة  م�ضروع  منها  املذك�رة 

�ضارع  بن جرب اجلرب يف اجلزء اجلن�بي من 

رقم )40( اإىل �ضارع امللك عبداهلل بن احل�ضني 

حيث  ال�ضيف،  مبنطقة   )428(- املجمع  يف 

�ضارع  ت��ضعة  على  امل�ضروع  اأعمال  ا�ضتملت 

نا�ضر بن جرب اجلرب بط�ل يبلغ ح�ايل )4( 

رقم  �ضارع  بني  املح�ض�ر  اجلزء  يف  كيل�مرتاً 

من  احل�ضني  بن  عبداهلل  امللك  و�ضارع   )40(

خالل اإن�ضاء م�ضار اإ�ضايف وكذلك اإجراء اأعمال 

وتط�ير  امل�ج�دة،  للم�ضارات  �ضاملة  �ضيانة 

وغريها،  الأمطار،  مياه  لت�ضريف  نظام 

اأكت�بر  يف  امل�ضروع  اأعمال  من  النتهاء  ومت 

2018م.

طرق  تط�ير  م�ضروع  اىل  ا�ضافة  وقال:   

واإن�ضاء طرق جديدة باملجمعات 402 و404 

وت�ضمنت  ال�ضناب�س،  منطقة  يف  و406( 

الأعمال على تط�ير عدد من الطرق وال�ض�ارع 

والطرق  ب   4 وال�ضارع  اأ   4 ال�ضارع  منها 

وغريها،  اأ  و209  و209  و205   201(

�ضارع  تط�ير  مت  فقد   )404( املجمع  ويف 

و403  اأ  و403   403( والطرق  ال�ضناب�س 

اأما املجمع )406( �ضملت الأعمال  ب وغريها 

�ضارع جديد 10اأ وجزء من طريق  فتح  على 

 10 وال�ضارع   6 ال�ضارع  وتط�ير   )603(

كما  وغريها،  و609  و603   601( والطرق 

مت تط�ير الطرق يف املجمع )408( وا�ضتملت 

الأعمال على تط�ير ال�ضارع 8 و16اأ و16ب 

و16د وتط�ير الطرق )827 و831 و833 

و837(، علما باإنه بلغ عدد الطرق وال�ض�ارع 

التي مت تط�يرها )69( �ضارعاً وطريقاً. علما 

بانه مت النتهاء من اأعمال امل�ضروع يف دي�ضمرب 

رقم  الطريق  فتح  م�ضروع  وكذلك   .2019

)2833( يف املجمع )428( مبنطقة ال�ضيف، 

للطريق،  ت�ض�ية  اأعمال  على  ا�ضتمل  والذي 

علماً باأنه قد مت النتهاء من اأعمال التنفيذ يف 

�ضبتمرب 2019، واأي�ضاً م�ضروع اإعادة ر�ضف 

املجمع  يف  و3027(   3026( رقم  الطريقني 

)430( يف كرباباد والذي ا�ضتمل على �ضيانة 

مت  قد  باأنه  علماً  للطريق،  الإ�ضفلتية  الطبقة 

النتهاء من اأعمال امل�ضروع يف فرباير 2022.

ال�ضرف  م�ضاريع  ال�ضرف  قطاع  ويف 

ال�ضحي، ذكر ال�زير باأن ال�زارة كانت �ضباقة 

مبحافظة  الثالثة  الدائرة  مناطق  تزويد  يف 

حيث  ال�ضحي،  ال�ضرف  ب�ضبكة  العا�ضمة 

ال�ضحي  ال�ضرف  �ضبكة  تغطية  ن�ضبة  بلغت 

املعنية  الدائرة  �ضمن  املناطق  هذه  وت��ضيل 

اخلدمة  هذه  �ضملت  فقد   ،)%  81.04( ح�ايل 

 ،402( املجمعات  ال�ضناب�س  منطقة  على 

و   406( املجمعني  من  وجزء   )410،404

وجزء   )414( املجمع  الديه  ومنطقة   )408

من املجمع )412( وجزء من منطقة جدحف�س 

و�ضاحية   )426  ،424  ،422( جممعات 

املجمع  من  وجزء   )436( املجمع  ال�ضيف 

 ،430( املجمعات  كرباباد  ومنطقة   )428(

432، 434( ومنطقة القلعة املجمع )438( 

يف ال�ضن�ات ال�ضابقة.

اأن هناك  الأ�ضغال والبلديات  وتابع وزير 

خالل  تنفيذها  �ضيتم  امل�ضاريع  من  �ضل�ضلة 

العام احلايل 2022م بعد ا�ضتكمال الإجراءات 

ال�ضابقة للتنفيذ وامل�افقات املطل�بة للبدء منها 

 432،430 مبجمعي  الطرق  من  عدد  �ضيانة 

بانه �ضيتم تنفيذ امل�ضروعني  يف كرباباد. علماً 

املت�قع  من  حيث  الزمنية،  العق�د  طريق  عن 

العام  من  الثاين  الربع  يف  امل�ضروع  يف  البدء 

على  احل�ض�ل  بعد  وذلك   ،2022 احلايل 

م�افقة جميع اجلهات اخلدمية ذات العالقة.

ال�ضرف  �ضبكة  اإن�ضاء  م�ضروع  واأي�ضاً 

يف   )424( للمجمع  منطقة  يف  ال�ضحي 

�ضبكة  ت�فري  اإىل  يهدف  والذي  جدحف�س 

ال�ضرف ال�ضحي خلدمة عدد )140( عقار يف 

املجمع )424(، كما �ضيتم بناء خط�ط رئي�ضية 

ثان�ية  وخط�ط  مرت   )240( اإجمايل  بط�ل 

بط�ل اإجمايل )2.45( كيل�مرت، و�ضيتم اإن�ضاء 

وفرعية،  رئي�ضية  تفتي�س  غرف   )171( عدد 

تبلغ  ا�ضتيعابية  بطاقة  �ضخ  حمطة  واإن�ضاء 

طرح  مت  باأنه  علماً  الثانية(،  يف  لرت   20(

امل�ضروع يف مناق�ضة عامة يف يناير 2022م، 

وهي  مار�س 2022م  العطاءات يف  فتح  ومت 

البدء  املت�قع  ومن  حالياً،  التقييم  مرحلة  يف 

العام  من  الثاين  الربع  يف  امل�ضروع  بتنفيذ 

ت�ضريف  م�ضروع  وكذلك  2022م،  احلايل 

مياه الأمطار يف منطقة القلعة املجمع )438(، 

خط�ط  من  مرت   )415( متديد  على  ي�ضتمل 

ت�ضريف مياه الأمطار واإن�ضاء عدد )13( غرفة 

تفتي�س وذلك خلدمة منطقة القلعة يف املجمع 

وثائق  اعداد  حالياً  يتم  باأنه  علماً   ،)438(

مناق�ضة امل�ضروع املت�قع اأن يتم البدء بتنفيذه 

يف الربع الثالث من 2022م. علماً باأنه �ضيتم 

كافة  من  النتهاء  بعد  امل�ضاريع  بتنفيذ  البدء 

الإجراءات الر�ضمية وتر�ضية املناق�ضة.

ذكر  ال�ضحي،  بال�ضرف  يتعلق  وفيما 

ال�زير فقد مت ت��ضيل جزء كبري من جممعات 

ب�ضبكة  العا�ضمة  مبحافظة  الثالثة  الدائرة 

اأما  ال�ضابقة،  ال�ضن�ات  يف  ال�ضحي  ال�ضرف 

والغري  املط�رة  املتبقية  الأجزاء  بخ�ض��س 

امل��ضلة من الدائرة املعنية، فقد بلغت ن�ضبتها 

ال�زارة  باأن  علماً  فقط،   )%18.96( ح�ايل 

املناطق  من  اأجزاء  وت��ضيل  تط�ير  ب�ضدد 

الثالثة  الدائرة  جممعات  يف  امل��ضلة  غري 

مبحافظة العا�ضمة �ضمن امل�ضاريع امل�ضتقبلية 

املقدمة  امل�ازنات  على  تنفيذها  يعتمد  والتي 

خالل دورات امليزانية القادمة والأول�يات يف 

التنفيذ.

ترميم وع�ازل الأمطار

التي  الطلبات  اأن  خلف  املهند�س  وذكر 

نفذت اأويتم تنفيذها حالياً حتت مظلة م�ضروع 

ع�ازل  وترميم،  )�ضيانة  والقرى  املدن  تنمية 

الأمطار( يف الدائرة الثالثة مبحافظة العا�ضمة 

اأما  طلبات،   9 بلغت  2018م،  العام  منذ 

م�ضروع تركيب ع�ازل الأمطار، فقد بلغت 19 

طلبا.

وزير الأ�شغال

حمرر ال�ض�ؤون الربملانية:

برملانية  م�ضادر  قالت 

-ح�ضب  املزمع  من  اإنه  لـ»الأيام« 

من  العا�ضر  يك�ن  اأن  الت�قعات- 

�ضهر ماي� القادم م�عًدا لآخر جل�ضة 

برملانية ملجل�س الن�اب احلايل، اإذ 

جمل�س  اأعمال  على  ال�ضتار  ي�ضدل 

وت�قعت   .2018 احلايل  الن�اب 

امل�ضادر اأن يعقب اجلل�ضة النيابية 

ع�ضر  اخلام�س  يف  �ض�رية  جل�ضة 

ف�ّس  �ضيعقبها  ذاته،  ال�ضهر  من 

الف�ضل  من  الأخري  النعقاد  دور 

الت�ضريعي اخلام�س.

وذكرت امل�ضادر اأن م�ضاورات 

القيادات  من  عدد  بني  جترى 

لعقد  طلبات  لتقدمي  النيابية 

جل�ضات ا�ضتثنائية، يف �ض�ء تبقي 

مقابل  فقط  برملانية  جل�ضات   4

الت�ضريعات  من  كبري  عدد  وج�د 

النيابية التي تنتظر الإقرار، اإ�ضافة 

اإىل طلبات مناق�ضة عامة وتقريرين 

برملانيتني.  حتقيق  للجنتي 

ف�ّس  يعقب  اأن  امل�ضادر  ورّجحت 

ال�ضهر  منت�ضف  يف  النعقاد  دور 

جميع  اأعمال  ت�ّقف  اجلاري 

واجتماعاتها،  النيابية  اللجان 

التي  املا�ضية  الأدوار  بعك�س 

الت�ضريعية  الإجازات  فيها  �ضهدت 

الربملاين.  احلراك  ا�ضتمرار 

مبكرة  انتخابية  حتركات  وبداأت 

النيابية  لالنتخابات  ا�ضتعداًدا 

يف  اإقامتها  املزمع  والبلدية، 

اأطلقت  وم�ؤخًرا،  القادم.  اأكت�بر 

اللجنة املعنية بتنظيم النتخابات 

من  الإعالمي،  ن�ضاطها  باك�رة 

يف  النتخابات  �ضعار  ن�ضر  خالل 

عدد من �ض�ارع اململكة، كما فّعلت 

الت�ا�ضل  و�ضائل  على  ح�ضاباتها 

الجتماعي.

ت�زيع جميع وحدات امل�سروع.. وت�سليم املفاتيح هذا العام.. »الإ�سكان«:

ا �سكنية يف م�سروع »�سرق �سرتة« ت�زيع 563 اأر�سً

م�سادر: 10 ماي� اآخر جل�سة نيابية وتدار�س عقد جل�سات ا�ستثنائية

�سهر واحد فقط يف�سلنا عن انتهاء اأعمال برملان 2018

فاطمة �ضلمان:

من  النتهاء  عن  الإ�ضكان  وزارة  ك�ضفت 

ا �ضكنية يف م�ضروع �ضرق  ت�زيع 563 اأر�ضً

�ضرتة الإ�ضكاين، واأنها ت�ضتعد لت�زيع مفاتيح 

العام  خالل  امل�ضروع  يف  منازل  دفعة  اأول 

اجلاري.

بن  با�ضم  الإ�ضكان  رّد وزير  ذلك يف  جاء 

يعق�ب احلمر على �ض�ؤال برملاين للنائب عمار 

اآل عبا�س.

بت�زيع  قامت  اإنها  ال�زارة  وقالت 

يف  الإ�ضكانية  املنازل  ا�ضتحقاق  �ضهادات 

وجلميع  بالكامل،  �ضرتة  �ضرتق  م�ضروع 

ت�جد  ول  امل�ضروع،  �ضي�ضملها  التي  املراحل 

اأي منازل اأو ق�ضائم �ضكنية مل يتم ت�زيعها. 

م�ضاريع  عّدة  نفذت  اأنها  ال�زارة  وذكرت 

ا�ضتفاد منها اأهايل �ضرتة والقرى املحيطة بها، 

�ضمل  الذي  الإ�ضكاين  �ضرتة  م�ضروع  �ضمنها 

�ضرتة  �ضرق  ومدينة  �ضكنية،  وحدة   746

التي ت�ضت�عب 2877 وحدة �ضكنية و563 

ق�ضيمة �ضكنية.

اإيجاد  اإىل  ت�ضعى  اأنها  ال�زارة  واأكدت 

امل�ج�دة  الإ�ضكانية  الطلبات  لتلبية  حل�ل 

على ق�ائم النتظار، وهذه احلل�ل وامل�ضاريع 

اأهمها  عنا�ضر،  بعدة  رئي�س  ب�ضكل  مرتبطة 

الإ�ضكانية،  للم�ضاريع  املر�ض�دة  امليزانية 

وت�افر الأرا�ضي ال�ضاحلة لل�ضكن، وامل�ضاريع 

الذي  برنامج عمل احلك�مة  عليها يف  املتفق 

مت بالت�افق مع ال�ضلطة الت�ضريعية.

كما اأكدت ال�زارة اأن احلك�مة عملت بكل 

طاقتها خالل ال�ضن�ات املا�ضية، و�ضّخرت كل 

بتنفيذ  لاللتزام  املتاحة  وامل�ارد  الإمكانات 

الربامج املتفق عليها.

عمار اآل عبا�س وزير ال�شكان

»ال�سحة«: اإعادة الهيكلة للمنظ�مة 

ال�سحية تطبيًقا لقان�ن ال�سمان ال�سحي

ب�ضاأن  ورد  ما  ال�ضحة  وزارة  نفت 

الت�جه اىل خ�ضخ�ضة للخدمات امل�ضاندة، 

التغيريات  اأن  اجلانب  هذا  يف  واأكدت 

يف  اأ�ضا�ضي  ب�ضكل  تاأتي  حدثت  التي 

باملنظ�مة  اخلا�ضة  الهيكلة  اإعادة  اإطار 

مع  تتما�ضى  والتي  عام،  ب�ضكل  ال�ضحية 

الذاتي  ال�ضحي والت�ضيري  ال�ضمان  قان�ن 

الرعاية  ومراكز  احلك�مية  للم�ضت�ضفيات 

ال�ضحية الولية. 

قد  ما  اأنه  ال�ضحة  وزارة  واأو�ضحت 

العمل، وان  اإطار تنظيم  بداأ فعليا ه� يف 

القيام مبهام ت�زيع امل�ظفني ما بني وزارة 

ال�ضحية  واملراكز  وامل�ضت�ضفيات  ال�ضحة 

م�ضروع  ا�ضتكمال  خطط  اأحد  �ضمن  كان 

ال�ضمان ال�ضحي، مبينة اأنه قد مت الت�زيع 

واملالية  الب�ضرية  امل�ارد  اإدارة  يف  م�ضبقا 

الآن،  من  عام  من  اأكرث  منذ  واملعل�مات، 

ومتابعات  خطط  تنفيذ  اإطار  يف  وذلك 

الأوىل  بالدرجة  ت�ضعى  وتنظيمية  ادارية 

لت�ضمل  والكفاءة  التكامل  حتقيق  اىل 

القطاعات كافة باملنظ�مة ال�ضحية. 

تط�ير  اإطار  يف  اأنه  ال�زارة  واأكدت 

واملعل�ماتية  التقنية  النظمة  وحتديث 

املركزية  املخازن  اإدارة  يف  املتبعة 

باإ�ضراف  وذلك  امل�ضاندة،  واخلدمات 

ومتابعة مبا�ضرة من جانب املجل�س الأعلى 

بخربات  ال�ضتعانة  �ضيتم  فاإنه  لل�ضحة، 

م�ضرتك  نظام  لت�فري  متخ�ض�ضة  �ضركة 

بال�ض�رة  واخلدمات  املخازن  هذا  لإدارة 

املثلى، واأن الهدف من هذه التغيريات ه� 

املقدمة  اخلدمة  م�ضت�ى  وتعزيز  حت�ضني 

كفاءة  رفع  اأجل  من  وذلك  القطاع،  بهذا 

بج�دة  والرتقاء  بها  املعم�ل  الإجراءات 

لأحدث  وفقا  للجميع  املقدمة  اخلدمات 

وامل�ضتلزمات  املخازن  اإدارة  يف  املعايري 

الطبية يف اململكة.

احل�اج: ندعم جه�د املزارعني

 لال�ستفادة من الطاقة ال�سم�سية

البحرية  والرثوة  الزراعة  وكيل  رحب 

البلديات  و�ض�ؤون  الأ�ضغال  ب�زارة 

والتخطيط العمراين املهند�س اإبراهيم ح�ضن 

جمعية  به  تقدمت  الذي  بالقرتاح  احل�اج 

البحرين التعاونية الزراعية، والذي يهدف 

يف  ال�ضم�ضية  الطاقة  من  ال�ضتفادة  اإىل 

املزارع.

احل�اج،  املهند�س  لقاء  خالل  ذلك  جاء 

الزراعة  ل�ض�ؤون  امل�ضاعد  ال�كيل  بح�ض�ر 

الدكت�ر عبدالعزيز حممد عبدالكرمي، ومدير 

اإدارة الرثوة النباتية املهند�س ح�ضني ج�اد 

الليث، يف مكتبه بالبديع، مع وفد من جمعية 

البحرين التعاونية الزراعية برئا�ضة رئي�س 

اجلمعية حممد حم�ضن علي.

الطاقة  اإدخال  اأن  احل�اج  واأو�ضح 

الزراعي  الإنتاج  عمليات  �ضمن  ال�ضم�ضية 

املزارع من �ضاأنه احلد من قيمة فات�رة  يف 

فات�رة  ت�فري يف  ن�ضبة  الكهرباء، وحتقيق 

الأمر  وه�  العتيادية،  الكهرباء  ا�ضتهالك 

على  اإيجابية  انعكا�ضات  له  �ضيك�ن  الذي 

لدعم  رافًدا  وي�ضكل  الزراعي،  القطاع 

املزارعني البحرينيني.

واأكد اأن وكالة الزراعة والرثوة البحرية 

لن تدخر جهًدا يف �ضبيل تقدمي خمتلف �ضبل 

اأر�س  الأمر على  املمكنة لتحقيق هذا  الدعم 

ال�اقع ووفًقا لالإمكانات املتاحة وبالتن�ضيق 

وه�  العالقة،  ذات  الر�ضمية  اجلهات  مع 

الت�جه الذي يدعم اجله�د الر�ضمية الرامية 

لإدخال التقنيات النظيفة وتعزيز ا�ضتخدام 

الطاقة ال�ضم�ضية يف خمتلف القطاعات.

واأكد م�ضي ال�كالة يف اتخاذ اخلط�ات 

�ضاحب  ح�ضرة  ت�جيهات  بتنفيذ  الكفيلة 

اجلاللة ملك البالد املفدى، حفظه اهلل ورعاه، 

النعقاد  دور  بافتتاح  ال�ضامي  خطابه  يف 

اخلام�س  الت�ضريعي  الف�ضل  من  الثاين 

ملجل�س الن�اب، والذي على اإثره مت البدء يف 

تنفيذ ال�ضرتاتيجية ال�طنية لالأمن الغذائي 

تط�ير  وهي  اأ�ضا�ضية،  مرتكزات  اأربع  عرب 

ال�ضناعات  جمال  يف  ال�طنية  القدرات 

حتتية  بنية  بناء  على  والعمل  الغذائية، 

يف  امل�ضتقبلية  الأهداف  حماكاة  على  قادرة 

جمال الأمن الغذائي، وال��ض�ل اإىل الكتفاء 

والت�ضهيالت  املحفزات  وتقدمي  الذاتي 

لال�ضتثمار  اخلا�س  القطاع  ل�ضتقطاب 

�ضريًكا  باعتباره  الغذائي  الأمن  جمال  يف 

اأ�ضا�ضًيا يف هذه ال�ضرتاتيجية.

املزارعني  دعم  اإن  احل�اج  وقال 

الت�جيهات  من  انطالًقا  ياأتي  البحرينيني 

الأ�ضغال  وزير  من  امل�ضتمرة  واملتابعة 

العمراين  والتخطيط  البلديات  و�ض�ؤون 

اأنه  كما  خلف،  عبداهلل  بن  ع�ضام  املهند�س 

والرثوة  الزراعة  وكالة  اهتمام  �ضلب  من 

يف  م�ضتمرة  ال�كالة  اأن  اإىل  لفًتا  البحرية، 

و�ضع املبادرات والربامج الرامية للنه��س 

رفد  يف  م�ضاهمته  وتعظيم  القطاع  بهذا 

ا�ضرتاتيجية الأمن الغذائي ململكة البحرين.

العدد:  12056
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اأمريكا تبلغ لبنان: �سنعاقب كلَّ   من يدعم »حزب اهلل«
بريوت - وكاالت:

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

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

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

للحزب.

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

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

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

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

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

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

اجلهات اخلبيثة التي حتاول زعزعة ا�ستقرار لبنان«.

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

منح املقاول الوطني االأف�سلية يف امل�ساريع

االأمري  امللكي  ال�سم�  وّجه �ساحب 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

املقاول  منح  درا�سة  اإىل  ال�زراء 

امل�ساريع  يف  االأف�سلية  ال�طني 

مع  يت�اءم  مبا  احلك�مية  االإن�سائية 

والتزامات  الدولية  التجارة  اأنظمة 

مملكة البحرين.

وقّرر جمل�س ال�زراء �سراء اأ�س�ل 

ال�سيد  الروبيان من ب�اني�س  �سيادي 

حت�يل  اأو  ذلك  يف  منهم  رغب  ملن 

رخ�س �سيد الروبيان اإىل رخ�س �سيد 

االأ�سماك و�سراء عدة ال�سيد منهم.

زيادة  ال�زراء  جمل�س  وبحث   

االأكادميي  التاأهيل  ملنح  املايل  الدعم 

تقّدمه  الذي  االإعاقة  لذوي  واملهني 

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

واخلا�سة العاملة يف جمال االإعاقة.

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

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

للبحريــن وم�ســّرفة  ثابتــة  اأخويــة  مواقــف  �ســلمان:  امللــك 

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

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

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

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

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

ت�قيت مهم ويف ي�م مهم لنا جميًعا.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

يف ال�س�ق العاملية.

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

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

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

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

تهديدات واعتداءات اإرهابية تخريبية ت�ستهدف النيل من مكانتها.

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

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

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

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

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

جميًعا �سد اأية خماطر وتهديدات.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

دربـنـا واحــد

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

الرقمية

مواطنون ي�ستكون: ال مواعيد 
لتجديد البطاقة الذكية 

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

املحتوى اخلربي ل�سحف حملية

خادم �حلرمني ي�ستقبل جاللة �مللك يف جدة
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تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

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

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

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

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

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744

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

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

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

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

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

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

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

ت�شدر عن م�ؤ�ش�شة »الأيام« للن�شر.

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

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

الإدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاك�ص: 17617111

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

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

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

بعد ال�شاعة ال�شابعة م�شاًء واأيام الإجازات يرجى الت�شال على هاتف: 36055472/  36055480
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طرح  �أو  م�ساكن  لبناء  مبادر�ت  جند  ال  ملاذ� 

منتجات ب�سعر �لتكلفة للمحتاجني و�ملعوزين حًقا يف 

�سبيل �لتكافل �ملجتمعي؟

نو�ًبا  دورة  كل  يف  ن�ساهد  �أن  �ملو�طنون  نحن  �أردنا  �إذ� 

يتم�سكون بقوة مبطالب �سعبية م�سروعة، ويحا�سبون ب�سجاعة 

عند وجود ف�سل �أو خطاأ �أو ف�ساد، فاإن علينا �أن ال جنعلهم و��سطة 

يرجون فيها �مل�سوؤولني تلبية و�إجناز مهامنا �خلا�سة و�ل�سخ�سية، فكيف ير�قبون 

ويحا�سبون �مل�سوؤولني وهم يرجون �إجناز مهام منتخبيهم؟!

Sunday 10th April 2022 - No. 12056 www.alayam.com@alayam 38880565 alayamnetalayamnewspaper Facebook.com/alayam

رجل عر�قي يقر�أ �لقر�آن يف �سريح �ل�سيخ عبد�لقادر �لكيالين و�سط بغد�د خالل �سهر رم�سان �ملبارك

الذي  الإ�شباين  امللكي  امليثاق  �شدور   -  1834

مب�جبه اأن�شئ الربملان الإ�شباين )الك�رتي�ص(.

 1946 - عقد اأول انتخابات يف اليابان بعد احلرب 

العاملية الثانية، وكان من نتائجها ف�ز 39 امراأة.

�شليمان  برئا�شة  الأردنية  احلك�مة   -  1957  

ت�شادم  ب�شبب  ح�شني  للملك  ا�شتقالتها  تقدم  النابل�شي 

الروؤى بينهم ح�ل ال�شعي لالن�شمام اإىل حلف بغداد.

 1959 - زواج ويل العهد الياباين الأمري اأكيهيت� 

من ميت�شيك� �ش�دا.

قان�ًنا  يقر  الأمريكي  ال�شي�خ  جمل�ص   -  1960  

كفاح  طريق  يف  مهمة  عالمة  �شكل  املدنية  للحق�ق 

اأجل احل�ش�ل على كل احلق�ق واحلريات  الزن�ج من 

باعتبارهم م�اطنني يف ال�ليات املتحدة.

 1970 - املغني ب�ل مكارتني يعلن انف�شاله عن 

فرقة البيتلز.

 1988 - اكتمال الأعمال يف ج�شر �شيت� اأوها�شي 

الذي يربط جزيرة ه�ن�ش� مع جزيرة �شيك�ك�، وه� 

اأط�ل ج�شر مزدوج ال�شتخدام لل�شيارات والقطارات يف 

العامل.

عا�ضفة ترابية ت�ضرب 

ل نهارها لياًل حفر الباطن حتوِّ

لها  التابعة  واملراكز  الباطن  حفر  حمافظة  �شهدت 

تدنًيا  اأم�ص  ي�م  ع�شر  ال�شع�دية  العربية  اململكة  يف 

الق�ية  الرتابية  العا�شفة  ب�شبب  الروؤية  م�شت�ى  يف 

التي اأوقعت خ�شائر مادية لبع�ص املخيمات واأ�شحاب 

والتجارية  املرورية  احلركة  على  اأثرت  كما  املا�شية، 

التنف�ص  يف  ل�شيق  الرب�  مر�شى  تعر�ص  عنها  ونتج 

ب�شبب كثافة الأتربة.

ونبهت الرئا�شة العامة لالأر�شاد وحماية البيئة من 

خالل نظام الإنذار املبكر بتعر�ص حمافظة حفر الباطن 

اإ�شافة اإىل بع�ص حمافظات املنطقة ال�شرقية لن�شاط يف 

الرياح ال�شطحية ي�ؤدي اإىل اإثارة الأتربة والغبار و�شبه 

انعدام يف مدى الروؤية الأفقية وفق �شحيفة عكاظ.

حممد منري وال�ضاب خالد 

يجتمعان يف اأغنية جديدة برم�ضان

انتهى النجمان حممد منري وال�شاب خالد من ت�شجيل 

رم�شان  �شهر  خالل  طرحها  املقرر  من  جديدة،  اأغنية 

اجلاري، ومت النتهاء من ت�ش�يرها على طريقة الفيدي� 

كليب خالل زيارة ال�شاب خالد اإىل م�شر.

يف  غنائيًّا  حفالً  م�ؤخًرا  اأحيا  منري  حممد  اأن  يذكر 

القاهرة، و�شاركه فيه الفنان اأكرم ح�شني، واأعلن قيامه 

الفرتة  خالل  طرحها  املقرر  من  له  جديدة  اأغنية  بكتابة 

املقبلة.

الفنان  امل�شرح  خ�شبة  على  �شعد  احلفل،  اأثناء  ويف 

»من  قائالً:  لـ»الكينج«،  التحية  ووجه  ح�شني،  اأكرم 

اأحلى  اجلاي  ول�شه  اجلمال..  باب  عينيكي حلد  علم�ين 

واأحلى«.

واأ�شاف: »اأت�شرف اين النهاردة واقف جنب ال�شخ�ص 

ات�شرفت  والإن�شانية،  امل��شيقية  ثقافتي  يف  اأثر  اللي 

مهم�م  �شخ�ص  اإيه ه�  وقد  قرب  الكينج عن  اأعرف  اإين 

اأن  ي�شتحق  ه�  كده  وع�شان  وفنه،  ووطنه  بجمه�ره 

يك�ن الكينج«.

على  واأنا  اأ�شالً..  حبيبي  ده  »كرملة  منري:  وعقب 

فكرة قريب جًدا عامله اأغنية مفاجاأة.. ه� اأمتعنا يف )اأب� 

حفيظة( باأحلان له، ب�ص املرة دي معايا«.

ماعز اأ�ضود بال �ضعر يجذب ال�ضياح لقرية تركية

عامل جذب  اإىل  تركية  قرية  ماعز يف  حت�ل 

ليطلق  �شعر،  بال  ولدته  بعد  للقرية  �شياحي 

ال�شكان املحلي�ن على ولدته »املعجزة«.

اأ�شيب ح�شني واأي�شل ط��ش�ن، اللذان يعمالن 

عند  بالذه�ل  احلي�انات،  وتربية  الزراعة  يف 

ولدة املاعز بالل�ن الأ�ش�د القامت مع جلد جمعد، 

املزرعة  يف  الأطفال  مالب�ص  األب�ش�ه  اإنهما  حتى 

التي يعي�شان فيها يف مر�شني برتكيا.

كان  وعندما  ببطء،  املاعز  اأخبار  انت�شرت 

زوار  ا�شتقبال  يف  بداأ  فقط،  اأيام  خم�شة  عمره 

الزوجني  قريب  وقال  بكامرياتهم،  ف�ش�ليني 

�شليمان دمري: »عمري 67 �شنة، وهذه هي املرة 

الأوىل التي اأواجه فيها �شيًئا كهذا. اأر�شل اهلل تعاىل 

هذه املعجزة هنا. لقد راأينا حي�اًنا براأ�شني، لكننا 

مل نَر �شيًئا مثله«.

تدلل  تزال  ل  اإنها  اأي�شل،  بالتبني  الأم  قالت 

والدته  اإىل  »اآخذه  م�شيفة:  ال�شغري«،  »امل�ل�د 

اإىل  اأح�شره  اأحفادي.  مالب�ص  األب�شه  لري�شع. 

�شعر،  لديه  لي�ص  الأمر.  لزم  اإذا  واأطعمه  املنزل 

وهذه هي املرة الأوىل التي اأرى فيها �شيًئا كهذا. 

اأنا اأعتني به كما ل� كان طفالً«.

وتابعت: »اأحياًنا ي�شاب ال�شغري باحلمى، ثم 

اأعطيه �شراًبا وحقنة اأحفادي. عندما ولد اأحدهما 

ميتا وات�شح اأن هذا امل�ل�د املعجزة غري طبيعي 

ا، لكن ذلك مل يحدث«،  اأي�شً اأنه �شيم�ت  اعتقدت 

بح�شب ما نقلت �شحيفة »مريور«.

ل�ضو�ص ي�ضرقون ج�ضًرا معدنًيا يزن 500 طن

اأفراد  اأن  ال�شبت  الهندية  ال�شرطة  اأعلنت 

املعدنية  اخلردة  �شرقة  ع�شابة متخ�ش�شة يف 

 500 يزن  حديدي  ج�شر  تفكيك  يف  جنح�ا 

الهند، يف عملية غري  طن والفرار به يف �شرق 

من  باأنهم  ال�شكان  خاللها  اأوهم�ا  اعتيادية 

امل�ش�ؤولني يف قطاع الري.

الأربعاء يف  �شرقة اجل�شر  الإبالغ عن  ومت 

ولية بيهار، وهي من اأفقر ال�ليات الهندية.

ك�مار  �ش�بها�ص  ال�شرطة  �شابط  وقال 

اأنهم  الل�ش��ص ادع�ا  اإن  ل�كالة فران�ص بر�ص 

م�ش�ؤول�ن حك�مي�ن يف جمال الري.

جرافات  اأح�شروا  اأنهم  ك�مار  واأو�شح 

الهروب  قبل  الهيكل  ومزق�ا  اأ�شالك  ومق�شات 

مع غنيمتهم يف عملية ا�شتمرت ي�مني. واأ�شار 

اإىل اأن ال�شارقني اأخذوا اخلردة يف عربة ثقيلة.

امل�شيد  الهيكل  يقطع�ن  الل�ش��ص  وكان 

مت  اأن  منذ  مائية،  قناة  ف�ق  قرن  ن�شف  قبل 

خم�ص  قبل  للجمه�ر  قريب  اآخر  ج�شر  افتتاح 

�شن�ات.

وفتحت ال�شرطة حتقيًقا يف احلادث الغريب 

يف  �شخ�ص  اأي  على  يقب�ص  مل  لكن  اخلمي�ص 

الق�شية حتى الآن.

397 اإ�ضابة جديدة بفريو�ص 
كورونا.. وتعايف 695 حالة 

اأبريل  امل�افق 9  ال�شبت  الي�م  ال�شحة  اأعلنت وزارة 

فريو�ص  عن  للك�شف  الي�مية  الفح��شات  اأن   ،2022

اإجمايل  بذلك  ليك�ن  ا،  فح�شً  3376 بلغت  ك�رونا 

ا. الفح��شات التي اأجرتها ال�شحة 9644807 فح�شً

كما ك�شفت الفح��شات عن ت�شجيل 397 حالة قائمة 

جديدة م�شابة بفريو�ص ك�رونا، ليبلغ اإجمايل احلالت 

 695 الي�م  املتعافني  عدد  وبلغ  حالة،   4616 القائمة 

واحلالت   ،553343 املتعافني  اإجمايل  لبيلغ  حالة، 

 4 العناية  وحتت  حالة،   12 بلغت  بامل�شت�شفى  القائمة 

حالت، واإجمايل ال�فيات 1472 حالة وفاة.

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/956298/News.html
https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12055/pdf/INAF_20220410020842944.pdf
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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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 حميدان: إعداد كوادر وطنية 
في الرسم الهندسي ضمن »التلمذة المهنية«

أكد وزير العمل والتنمية االجتماعية 
جميل حمي��دان، على دعم الجمعية 
األهلية لدع��م التعلي��م والتدريب، 
لبرنام��ج التلمذة المهنية في مجال 
الرس��م الهندس��ي، وذل��ك ضم��ن 
برنامج التلم��ذة المهنية في مجال 
الرسم الهندسي، والذي تم تنفيذه 
بمعه��د المعلم. والتق��ى حميدان، 
الرئي��س الفخ��ري للجمعي��ة تق��ي 
البحارن��ة، وبحض��ور رئيس مجلس 
الس��لمان،  نبي��ل  الجمعي��ة،  إدارة 
بمناس��بة االحتفاء باجتياز عدد من 
الباحثين عن عمل لبرنامج التلمذة 
المهنية في مجال الرسم الهندسي، 
والذي تم تنفي��ذه بمعهد المعلم. 
المتدرب��ون على ش��هادة  وحص��ل 
معتمدة دوليًا، كما تم إدخالهم في 
برنام��ج التدريب عل��ى رأس العمل 
في ع��دد من المكاتب الهندس��ية، 
باإلضافة إلى منحهم مكافأة مالية 
أثناء فترة التدريب، وحصولهم على 

إعانة التعطل في الوقت ذاته.

وأش��اد حمي��دان بجه��ود الجمعية 
وإس��هاماتها ف��ي دع��م سياس��ات 
التدريب والتعليم المس��تمر، داعيًا 
لالقت��داء  والش��خصيات  الجه��ات 
الناجحة والمساهمة  التجربة  بهذه 
ف��ي  أخ��رى  مجتمعي��ة  بمب��ادرات 
إطار س��عي الجمي��ع لتعزيز الجهود 
الوطنية لالرتقاء بمنظومة التدريب 

والتعليم.
النه��وض  أهمي��ة  عل��ى  وش��دد 
وتطوي��ر  التدريبي��ة  بالعملي��ة 
إمكاني��ات الك��وادر الوطنية لتكون 

قادرة على المنافس��ة واالس��تدامة 
بما يجع��ل البحريني الخي��ار األمثل 
عند التوظيف ل��دى أصحاب العمل. 
البحارن��ة  بتكري��م  الوزي��ر،  وق��ام 
الداعم��ة ألهداف  لجه��وده  تقديرًا 
الوزارة الرامية إلى االرتقاء بالموارد 
الش��رية الوطني��ة، باإلضاف��ة إل��ى 
تقدي��م ش��هادات التخ��رج للذي��ن 
اجت��ازوا البرنامج التدريب��ي بنجاح، 
مثنيًا عل��ى جديته��م وانضباطهم 

طول فترة التدريب.
وأعرب ع��ن تهانيه لم��ن تم إنهاء 

إجراءات توظيفهم بمنشآت القطاع 
الخاص، مؤك��دًا أن الوزارة في طور 
إنهاء إج��راءات توظي��ف المجموعة 
المتبقية من الخريجين خالل الفترة 

المقبلة.
من جانب��ه، ثمن البحارن��ة، الدعم 
لبرام��ج  ال��وزارة  تقدم��ه  ال��ذي 
وأنشطة الجمعية، والتي تستهدف 
النهوض ببرامج التدريب المتنوعة، 
والمس��اهمة ف��ي تأهي��ل الك��وادر 
البش��رية الوطنية، وإرشادها مهنيًا 
قبل اندماجها في حياتها الوظيفية.

 الحواج: دعم االستفادة 
من الطاقة الشمسية في المزارع

أكد وكيل الزراعة والثروة البحرية بوزارة األشغال 
وش��ؤون البلديات والتخطيط العمراني إبراهيم 
الح��واج أن الوزارة، تدعم االقت��راح الذي تقدمت 
ب��ه جمعية البحري��ن التعاوني��ة الزراعية والذي 
يهدف إلى االستف��ادة من الطاقة الشمسية في 

المزارع.
جاء ذل��ك خالل لقائه، بحضور الوكيل المس��اعد 
لش��ؤون الزراعة الدكت��ور عبدالعزيز عبدالكريم، 
ومدير إدارة الثروة النباتية حسين الليث، وفد من 

الجمعية برئاسة رئيس الجمعية محمد علي.
وأوضح الحواج أن إدخال الطاقة الشمسية ضمن 
عمليات اإلنتاج الزراعي في المزارع من شأنه الحد 
من قيمة فاتورة الكهرباء، وتحقيق نسبة توفير 
في فاتورة اس��تهالك الكهرب��اء االعتيادية، وهو 
األم��ر الذي س��يكون له انعكاس��ات إيجابية على 
القطاع الزراعي، ويش��كل راف��دًا لدعم المزارعين 

البحرينيين.
وأك��د أن وكالة الزراعة والثروة البحرية لن تدخر 
جه��دًا ف��ي س��بيل تقدي��م مختلف س��بل الدعم 
الممكن��ة لتحقي��ق ه��ذا األمر عل��ى أرض الواقع 
ووفقًا لإلمكانات المتاحة بالتنس��يق مع الجهات 
الرس��مية ذات العالقة، وه��و التوجه الذي يدعم 
الجه��ود الرس��مية الرامية إلى إدخ��ال التقنيات 
النظيفة وتعزيز اس��تخدام الطاقة الشمسية في 

مختلف القطاعات. 
وبح��ث الح��واج م��ع وف��د الجمعي��ة س��بل دعم 
المزارعي��ن والنهوض بالعاملين في هذا القطاع 
ال��ذي يعول علي��ه لتحقيق التوجهات الرس��مية 
فيما يخص تحقيق أمن غذائي مستدام لمملكة 

البحرين.
وأكد مضي الوكالة ف��ي اتخاذ الخطوات الكفيلة 
بتنفي��ذ توجيه��ات حضرة صاح��ب الجاللة ملك 
الب��الد المفدى، ف��ي خطاب��ه الس��امي بافتتاح 
دور االنعق��اد الثان��ي م��ن الفص��ل التش��ريعي 
الخام��س لمجلس الن��واب، والذي عل��ى أثره تم 
البدء ف��ي تنفي��ذ اإلس��تراتيجية الوطنية لألمن 
الغذائ��ي عبر 4 مرتكزات أساس��ية، وهي تطوير 
القدرات الوطنية في مج��ال الصناعات الغذائية، 
والعم��ل على بناء بنية تحتية قادرة على محاكاة 
األهداف المس��تقبلية في مج��ال األمن الغذائي، 
والوصول إلى االكتفاء الذاتي وتقديم المحفزات 
الخ��اص  القط��اع  الس��تقطاب  والتس��هيالت 
لالس��تثمار في مجال األم��ن الغذائ��ي باعتباره 

شريكًا أساسيًا في هذه اإلستراتيجية.

وقال الحواج: »إن دعم المزارعين البحرينيين يأتي 
انطالقًا م��ن التوجيهات والمتابعة المس��تمرة 
من وزير األش��غال وش��ؤون البلديات والتخطيط 
العمراني عصام خلف، كما أنه من صلب اهتمام 

وكالة الزراعة والثروة البحرية«.
ولف��ت إل��ى أن الوكال��ة مس��تمرة ف��ي وض��ع 
المب��ادرات والبرامج الرامية إل��ى النهوض بهذا 
القطاع وتعظيم مس��اهمته في رفد إستراتيجية 

األمن الغذائي لمملكة البحرين.
وأك��د أن الوكال��ة ماضية في تقديم المس��اندة 
للمزارعين لالس��تفادة من التقنيات الحديثة في 
الزراعة التي تش��كل أولوية في مضاعفة اإلنتاج 
الزراع��ي وتقليل الكلفة ق��در اإلمكان، وهو األمر 
الذي س��يكون ل��ه الم��ردود اإليجاب��ي على هذا 

القطاع.

»الصحة«: ال توجه لخصخصة الخدمات المساندة
نفت وزارة الصحة ما ورد بشأن التوجه إلى خصخصة الخدمات المساندة، 
مؤك��دة أن التغييرات التي حدثت تأتي بش��كل أس��اس ف��ي إطار إعادة 
الهيكل��ة الخاص��ة بالمنظومة الصحية بش��كل عام والتي تتماش��ى مع 
قانون الضمان الصحي والتس��يير الذاتي للمستشفيات الحكومية ومراكز 

الرعاية الصحية األولية.
وأوضح��ت أن ما ب��دأ فعليًا هو في إطار تنظيم العم��ل وأن القيام بمهام 
توزيع الموظفين بين وزارة الصحة والمستشفيات والمراكز الصحية كان 

ضمن إحدى خطط استكمال مشروع الضمان الصحي.
ونوهت إل��ى أنه تم التوزيع مس��بقًا في إدارة الموارد البش��رية والمالية 
والمعلومات منذ أكثر من عام من اآلن، في إطار تنفيذ خطط ومتابعات 
إداري��ة وتنظيمي��ة تس��عى بالدرجة األول��ى لتحقيق التكام��ل والكفاءة 

لتشمل القطاعات بالمنظومة الصحية كافة.
وأك��دت »الصح��ة« أن��ه ف��ي إط��ار تطوي��ر وتحدي��ث األنظم��ة التقنية 
والمعلوماتية المتبعة في إدارة المخازن المركزية والخدمات المساندة، 
بإش��راف ومتابعة مباشرة من جانب المجلس األعلى للصحة، فإنه سيتم 
االس��تعانة بخبرات ش��ركة متخصصة لتوفير نظام مش��ترك إلدارة هذا 
المخ��ازن والخدم��ات بالصورة المثل��ى. وأن الهدف من ه��ذه التغييرات 
هو تحس��ين وتعزيز مس��توى الخدم��ة المقدمة بهذا القط��اع، من أجل 

رف��ع كفاءة اإلج��راءات المعمول بها واالرتقاء بج��ودة الخدمات المقدمة 
للجميع وفقًا ألحدث المعايير في إدارة المخازن والمس��تلزمات الطبية في 

المملكة.

بحريني يقصر هبة بيته على 
إحدى بناته والمحكمة تلغيها 

لبقائه فيه حتى وفاته

أيمن شكل «

أبطلت محكمة االستئناف 
العليا الشرعية هبة عبارة 
عن بي��ت وهب��ه بحريني 
ش��قيقتها،  دون  البنت��ه 
لبق����ائ��ه ف��ي البي�����ت 
الموه��وب حت��ى وفات��ه 
للموهوبة،  إخالئه  وعدم 
وأكدت المحكمة أن شرط 
حيازة الموهوب للهبة لم 
يتحقق حتى وفاة الواهب 
بس��بب مرض��ه، وه��و ما 

يبطلها شرعًا.
وتتحص��ل وقائ��ع الدعوى، بحس��ب ما ذكرت��ه المحامية 
فاطمة بومجيد وكيلة المس��تأنفة، في أن والد موكلتها 
حصل على وحدة سكنية في مدينة حمد عام 2009، وآلت 
ملكيتها له، ثم قام بهبة العقار إلى كل من زوجته وبناته 
الثالثة مقس��مًا بينهن على 5 أسهم مع حقه باالحتفاظ 
بالس��كنى مدى حياته، ليعود في عام 2019 باس��ترجاع 
مستحق زوجته وبنتين »إحداهما الطاعنة« بما قيمته 3 
أسهم مشاعة، وقام بهبة تلك األسهم البنته المستأنف 
ضده��ا، وقد توف��ي الواهب جراء إصابته بالس��رطان في 

.2021
واستغلت المستأنف ضدها مرض الوالد وقامت بالتأثير 
عليه بسبب حالته المرضية حتى قام بهبة األسهم الثالثة 
لها وحرمت أختها المستأنفة من نصيبها المستحق لها.
وحكم��ت محكم��ة أول درج��ة بإثب��ات الهبة الش��رعية، 
فطعنت األخت على الحكم باالس��تئناف، ودفعت وكيلتها 
المحامية بومجيد بمرض الواهب واس��تدعت ش��اهدتين 
أش��ارتا إلى أنه رغم مرض��ه فإن عقل��ه كان حاضرًا حتى 
الوفاة، لكنه كان يس��كن ف��ي البيت الموه��وب. وقالت: 
»إن التص��رف يعد تغريرًا بالواه��ب«، فيما أنكرت األخت 
ذل��ك وذكرت أن الهبة أبرمت عل��ى الوصف الصحيح أمام 

القاضي المختص.
وأوضح��ت المحكم��ة أن الهبة لم تكتم��ل صورتها حتى 
تكون نافذة، مش��يرة إلى تعري��ف اإلمام ابن عرفة بأنها 
ل بغير عوض إنشاًء«، وقالت: »إنه يشترط  »تمليك متموَّ
لتحق��ق أركان الهبة توافر ش��رط الحيازة وإخالء المعطي 
وعدم رجوعه إليها مدة س��نة، وهو المش��هور كذلك عن 

مذهب السادة المالكية الواجب التطبيق«.
وأضافت المحكمة أن الش��اهدتين أقرت��ا بأن المورث لم 
يبارح المس��كن الموه��وب إلى حين وفاته، م��ا يعني أن 
المس��تأنف ضده��ا لم تحز المس��كن الموه��وب لها ولم 
تقبض��ه، لكون عدم اإلخالء مانعًا من صحة الهبة، ومتى 
م��ا ثبت عدم تحقق ش��رط الهبة فإنه��ا تنعقد وال تنفذ 
وت��ؤول إلى البط��الن، وحكمت بإلغاء الحكم المس��تأنف 
والقضاء مجددًا ببطالن الهب��ة المقيدة وأيلولتها ميراثا 

توزع بين الورثة بحسب الفريضة الشرعية.

فاطمة بومجيد

إلزام سيدة تركية بدفع 60 ألف دوالر لبحريني
أي��دت محكم��ة االس��تئناف العلي��ا 
المدنية الدائرة الثالثة حكما بإلزام 
 60 س��يدة تركي��ة الجنس��ية بدفع 
أل��ف دوالر لبحريني قيم��ة مديونية 
المحكم��ة  بينهم��ا، حي��ث ذك��رت 
أن المس��تأنفة عجزت ع��ن تقديم 
دليل يثب��ت براءة ذمته��ا من مبلغ 

المديونية.
وأك��د المحام��ي زهي��ر عبداللطيف 
وكي��ل المس��تأنف ض��ده، أن وقائع 
التداع��ي، تتضم��ن ف��ي أن موكله 
أقام على المس��تأنفة الدعوى أمام 
بطلب  المدني��ة  الكبرى  المحكم��ة 
الحك��م بإل��زام المدع��ى عليها بأن 
ت��ؤدي إلي��ه 60 أل��ف دوالر أو م��ا 
يعادله بالدين��ار البحريني )22800 

دينار( والفائدة والمصاريف ومقابل 
ألع��اب المحام��اة، حيث إن��ه يداين 
المدع��ى عليه��ا بمبل��غ المطالب��ة 
بموجب إق��رار المديونية الصادر له 
م��ن األخي��رة، إال أنه��ا تخلفت عن 
السداد رغم أعذارها، األمر الذي حدا 
به إلى إقامة دعواه بغية الفضاء له 
بطلباته س��الفة البيان، وقدم إقرار 
مديوني��ة بمح��رر عرفي م��ؤرخ 24 
يونيو 2014، مذيل بتوقيع منسوب 

للمدعى عليها محرر بلغة أجنبية.
وحكم��ت المحكمة بإل��زام المدعى 
عليه�ا ب���أن تؤدي للمدعي 60 ألف 
دوالر مع إلزامها بالمصاريف ومقابل 
عليه  المحام��اة، فطعن��ت  أتع��اب 
باالس��تئناف وطلب��ت إلغ��اء الحكم 

المس��تأنف والقضاء مجددًا برفض 
المستأنف  إلزام  الدعوى، واحتياطيًا 
ض��ده بتقديم أصل اإلق��رار، وادعت 
أنه��ا قامت بتس��ديد 10 آالف دينار 
من المديونية وقدمت صورًا ضوئية 
إليص��االت س��داد، فدف��ع المحامي 
الضوئية  الص��ور  عبداللطيف بجحد 
وأنكر وكيل��ه التوقيع واعترض على 
الدعوى  إحال��ة  المس��تأنفة  طل��ب 

للتحقيق لسماع الشهود.
وأشار المحامي زهير عبداللطيف إلى 
نص المادة 61 م��ن قانون اإلثبات 
بأن��ه في غي��ر الم��واد التجارية، إذا 
زادت قيمة التص��رف القانوني على 
50 دينارًا فال تجوز ش��هادة الشهود 
في إثبات وجوده أو انقضائه، ودفع 

بعدم جواز اإلثبات بشهادة الشهود 
لتج��اوز المبلغ المطالب به للنصاب 

المقرر قانونًا للشهادة.
وقال��ت المحكمة في حيثيات الحكم 
إن البين م��ن األوراق ه��و أن قيمة 
التص��رف القانون��ي تزي��د ع��ن 50 
دين��ارًا وهو في غير المواد التجارية، 
األم��ر ال��ذي يض�حى مع���ه ال�دف�ع 
بش��هادة  اإلثب��ات  ج���واز  بع���دم 
الشهود قائم على أساس صحيح من 
الواقع والقانون مس��توجب القبول، 
وم��ن ث��م ف��إن المحكم��ة تقضي 
برف��ض طل��ب المس��تأنفة بإحالة 

الدعوى للتحقيق. 
الحك��م  وكان  ذل��ك  كان  ولم��ا 
المس��تأنف ق��د أقي��م على أس��باب 

صحيحة وس��ائغة وتتف��ق وصحيح 
القان��ون ووفق��ًا للثاب��ت ب��األوراق 
بع���د أن ق���دم المس��تأنف ض���ده 
س���ن�د  ال�ع�رف��ي  المح���رر  أص���ل 
ال�دع���وى ول��م تنك��ر المس��تأنفة 
توقيعه���ا عل�ي�ه وق���د عجزت عن 
تقدي��م دلي��ل يثب��ت ب��راءة ذمتها 
م��ن مبلغ المديوني��ة المقضي بها 
وال ين��ال م��ن ذل��ك تقديمها ص�ور 
ض�وئية م��ن إيصاالت س��داد بلغة 
أجنبية بعد أن انكر المستأنف ضده 
توقيعه عليها، وصلتها بالموضوع 
ول��م تق��دم المس��تأنفة أصل هذه 
اإليص��االت ومن ثم ف��إن المحكمة 
تنتهي إلى رفض االستئناف وتأييد 

زهير عبداللطيفهذا الحكم المستأنف ألسبابه.

صفحات احتيالية تحمل شعار 
وزارة المالية تستخدم لسرقة 

بيانات المواطنين
واألم��ن  الفس��اد  لمكافح��ة  العام��ة  اإلدارة  أك��دت 
االقتص��ادي واإللكترون��ي، أنه ف��ي إط��ار أداء واجباتها 
األمني��ة والقانونية، والتي من بينه��ا رصد ومتابعة ما 
يتم تداوله عبر المواقع اإللكترونية وحسابات التواصل 
االجتماعي، تم رصد صفحات إلكترونية احتيالية، تحمل 
ش��عار وزارة المالي��ة واالقتص��اد الوطن��ي، وتدعي منح 

المواطنين مبالغ مالية.
لالحتي��ال  تس��تخدم  الصفح��ات  ه��ذه  أن  وأوضح��ت 
اإللكترون��ي وس��رقة بيان��ات ومعلوم��ات المواطنين. 
ودعت، المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر، وعدم فتح 

أي روابط إلكترونية، مجهولة المصدر.

إجراءات قانونية حيال آسيوي 
اعتدى بالضرب على آخر

أف��ادت مديري��ة ش��رطة المحافظ��ة الجنوبي��ة باتخاذ 
اإلج��راءات القانوني��ة حيال ش��خص آس��يوي ) 55 عامًا( 
ق��ام باالعتداء بالضرب على آخ��ر )37 عامًا( في الطريق 
العام  إثر خالف مروري وذلك تمهيدًا إلحالته إلى النيابة 

العامة.
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د. إنتصار البناء

ماذا لو...؟
انتخابات 2022 من جديد

ب��دأت إعالنات االنتخاب��ات النيابي��ة والبلدية 
تنتش��ر عبر مختلف ش��وارع المملكة في حركة 
تمهيدية لإلعالن عن االنتخابات القادمة التي 
س��تقام في أكتوبر المقبل إن ش��اء اهلل حسب 

القانون. 
بدأ نفر من األش��خاص في اإلعالن عن نيتهم 
بالترش��ح للمجال��س النيابية والبلدي��ة، وآثر 
الكثي��ر منهم ع��دم اإلفصاح ع��ن نيتهم على 
الرغم من أن هناك 6 أش��هر فقط تفصلنا عن 

صناديق االقتراع. 
وعل��ى الرغ��م م��ن أن��ه م��ن خ��الل ال��دورات 
التدريبي��ة االنتخابي��ة المكثفة الت��ي قدمها 
معه��د البحرين للتنمية السياس��ية مش��كورًا 
والت��ي حرصت على حضورها جميعًا، أقر جميع 
المحاضرين بأهمية بدء اإلعالن عن الرغبة في 
الترشح واس��تغالل الوقت في تعريف المرشح 
بنفسه، واإلفصاح عن جدوله االنتخابي. إال أن 
الكثير ممن ينوون الترشح هادئون وصامتون، 

أو يتحدثون بهدوء عن رغبتهم في الترشح. 
رغم متابعت��ي الحثيثة لمجري��ات االنتخابات 

القادم��ة، إال أن الصورة ل��م تكتمل بعد، حيث 
إن��ه م��ن معرفت��ي وخبرت��ي المتواضعة في 
الش��أن االنتخابي ف��إن »المفاجآت« س��تأتي 
بقوة خالل األش��هر القليلة المقبلة، وسنتعرف 
على من هي الجمعيات التي ستدخل المعترك 
االنتخابي؟ وهل س��تزج بأفرادها بشكل علني؟ 
أم أن المرش��ح س��يعلن أنه مرش��ح مستقل؟؟ 
هل س��يكون هناك مكان لمرش��حين منتمين 
إل��ى جمعي��ات »منحلة«، وهل سيرش��ح هؤالء 
أنفس��هم بش��كل مس��تقل أم بش��كل تكت��ل 

سياسي آخر؟؟ 
ما هو ش��كل البرامج االنتخابية؟ وهو ستكون 
متك��ررة مثل البرامج االنتخابية الس��ابقة؟! أم 
س��تكون جديدة تتماش��ى مع الواق��ع المغاير 
لمملك��ة البحرين؟! هل س��يكون المرش��حون 
أقوى م��ن حيث خلفياتهم العلمية والعملية؟؟ 
هل س��يكون المرشحون تابعين لتيارات دينية 
معين��ة؟؟ ه��ل س��يكون المرش��حون واقعيين 
ويعرفون دورهم الحقيقي وتأثيره على مسيرة 
العمل الوطن��ي؟! هل س��تتكرر بعض الوجوه 

الحالية في المجلس المقبل؟؟ 
وبالنس��بة للناخبين، وبعد مضي فترة طويلة 
نسبية شكلت وعيًا لدى الناخب البحريني، كيف 
ستكون اختيارات الناخب؟؟ والسؤال األهم هل 
سيتوجه الناخب إلى صناديق االقتراع من أجل 
إنج��اح التجرب��ة االنتخابية؟؟ أم س��يعزف عن 
المشاركة؟؟ وهل ستتجاوز نسبة المشاركة في 

االنتخابات األعوام السابقة أم ستقل عنها؟؟ 

رأيي المتواضع
أش��هر قليلة ستكش��ف لنا النق��اب عن مجلس 
نيابي وآخر بلدي س��يرافقنا لمدة أربع سنوات، 
مجلس تش��ريعي من ش��أنه أن يكون عضيدًا 
لباقي السلطات من أجل ضمان مسيرة العمل 
الوطن��ي، نس��أل اهلل أن يكون مجلس��ًا متزنًا، 
مجتهدًا، هم��ه األول واألخير هو خدمة الوطن 
والمواط��ن، وأن يكون مجلس��ًا فعليًا يحول لنا 
التطلعات إلى قوانين ومش��اريع تس��اهم في 

رفعة الوطن.

سلسلة الجائحة »13«.. اللقاح والدول الفقيرة!
قرأت تصريحًا لمدير عام منظمة الصحة العالمية يقول 
فيه إن جائحة كورونا )كوفيد19( ستكون موجودة معنا 
خالل المستقبل، حتى وإن كنا قد تجاوزنا المرحلة الحادة 
ه��ذا العام، فما زلن��ا نتلقى بالغًا ع��ن 100 حالة كل 3 
ثوان في المتوسط، وفقد شخص لحياته كل 12 ثانية، 
ولذلك م��ن الخطر افت��راض أن متح��ور »األوميكرون« 

سيكون المتغير األخير، أو أننا وصلنا لنهاية الجائحة. 
بقيادة رش��يدة ورؤية إس��تراتيجية وعم��ل احترافي مع 
تواف��ر اإلمكانيات المادية والبش��رية اس��تطاعت دول 
الخلي��ج الس��يطرة عل��ى الجائح��ة من خالل عم��ل كبير 
قامت به مؤسسات الدول وتفاٍن عاٍل من جميع الجهات 
المشتركة في هذا العمل الجبار، إضافة لتوفير اللقاحات 

بمختل��ف أنواعه��ا ل��كل ف��رد بجرعاته الكامل��ة والذي 
أوصلنا لنس��بة تطعيم عالية أس��همت بش��كل كبير في 
عملية السيطرة على انتشار المرض والتقليل والتخفيف 

من أعراضه. 
ولك��ن بينما نحن نقبع هنا في زح��ام من النعم في ظل 
دولن��ا الكريم��ة إال أن هناك ش��عوبًا لم تتجاوز نس��بة 
التطعي��م لديه��ا 10%، ومازال��ت ح��االت الوف��اة فيها 
مرتفع��ة ج��دًا فحتى م��ع اإلبالغ ع��ن 350 مليون حالة 
إصاب��ة و 5.5 ملي��ون حال��ة وفاة خالل الجائح��ة إال أننا 

جميعًا مدركين أن األرقام أقل من الواقع بكثير! 
ومع ضعف اإلمكانيات لدى الدول الفقيرة إال أن هناك 86 
دولة لم تس��تطع حتى اليوم تطعيم 40% من س��كانها 
وهذا ما س��بب عدم انخفاض حاالت اإلصابة والوفاة في 
هذه ال��دول، وأكثر من 30 دولة من هذه الدول تقع في 
الق��ارة اإلفريقية والت��ي ال تصل نس��بة التطعيم فيها 

حتى 10%، بينما في إحصائية للقارة اإلفريقية تفيد أن 
هناك نس��بة تصل إلى 85% لم تتلق حتى جرعة واحدة 

من اللقاح! 
وبع��د تداول دولي كبير لهذه المعضلة ووجود اتفاقية 
الكوفاك��س للتحال��ف العالم��ي للقاح��ات والتحصي��ن 
»جاف��ي« تم االتف��اق على توفير ما ال يق��ل عن ملياري 
جرع��ة لقاح في موعد بحلول منتصف عام 2022، للدول 

الفقيرة والنامية. 
ولذلك يج��ب على منظم��ة التجارة العالمي��ة ومنظمة 
الصح��ة العالمي��ة أن يعق��دوا لق��اء خاص��ًا م��ع الدول 
العمالق��ة المصنع��ة للقاح��ات وإلزامه��م بالموافق��ة 
عل��ى الترخي��ص الطوعي ونق��ل التكنولوجي��ا للقاحات 
)كوفيد19( لتكون في متناول جميع الدول للمس��اهمة 
ف��ي القضاء على الجائحة وإنق��اذ األرواح في تلك الدول 

الفقيرة والنامية.

مقبلون على طفرة استثمارية كبرى
المتتب��ع لجملة المش��اريع التنموي��ة والمخططات االس��تثمارية التي 
أطلقته��ا ومازالت تطلقها البحرين -يؤكد بما اليدع مجااًل للش��ك- أن 
البحري��ن مقبلة على طفرة اس��تثمارية، فبع��د أن طرحت الحكومة في 
نوفمب��ر 2021 مش��اريع قيمتها 30 مليار دوالر تتضمن إنش��اء 5 مدن 
جديدة، أطلت علينا ببش��رى س��ارة األس��بوع الماض��ي، تتضمن إتاحة 
17 أرضًا تبلغ مس��احاتها نحو 231 ألف متر مربع على منصة اس��تثمار 
األراضي الحكومية كدفعة أولى، لتوفير مزيد من التس��هيالت الجاذبة 

لالستثمارات.
ما ش��اهدناه خالل المؤتمر الصحافي إلط��الق المنّصة - التي تضم 3 
جهات حكومية، يؤكد أن الحكومة الموقرة، تس��ير في االتجاه الصحيح 
ضمن خطتها لزيادة التعاون م��ع القطاع الخاص، حيث تأتي بالتوازي 
م��ع األولويات األخ��رى لخطة التعافي االقتص��ادي، والمتمثلة في خلق 
ف��رص عمل واعدة وجع��ل المواطن الخيار األول في س��وق العمل، إلى 

جانب تسهيل اإلجراءات التجارية وزيادة فاعليتها.
ما الحظناه، التركيز على مستوى الشفافية والوضوح، عندما تم اإلعالن 
ع��ن المنصة، وهي ضمان عدالة االس��تثمار في األراضي الحكومية من 
خالل وجود المعلومات بش��كل علني لجميع فئات المستثمرين، وتعزيز 
التعاون بين القطاعين العام والخاص من خالل تش��جيع االس��تثمارات 

المش��تركة عبر طرح األراضي الحكومية التي من الممكن اس��تثمارها 
من قبل القطاع الخاص وهو ما سيس��اهم بدوره في تعزيز النش��اطات 

االستثمارية، وفقًا لما أكده مجلس التنمية االقتصادية.
وبالتالي، فإن العدالة في التوزيع، تس��اهم في استقطاب االستثمارات 
المحلي��ة والخارجي��ة، والت��ي بدورها تس��اهم ف��ي إيجاد ف��رص عمل 
متكافئ��ة لجميع المواطنين، حيث س��يجد كافة المس��تثمرين مالذهم 
االس��تثماري اآلمن م��ن خالل تلك المنصة، بما يمكن��ه من اختيار نوع 
االس��تثمار المطلوب ل��كل أرض، خصوصًا إذا ما علمن��ا أن ربط منصة 
األراض��ي الحكومية بالنظ��ام اإللكتروني لمجلس المناقصات، س��يفتح 
الباب على مصراعيه أمام المس��تثمرين من أجل تقديم طلباتهم بكل 

شفافية وعدالة.  
نأمل نح��ن كتجار واقتصاديي��ن، بضم المزيد من الجه��ات الحكومية 
إل��ى المنص��ة في المس��تقبل القريب، من أجل توس��يع الخي��ارات أمام 
المس��تثمرين، من أجل المساهمة في زيادة االس��تثمارات وتنويعها، 
وبالتالي تصبح مملكة البحرين قبلة لالستثمارات العالمية، األمر الذي 

سيعزز من موقعها على خارطة االقتصاد العالمي.  

* سيدة أعمال ومحللة إقتصادية

مبادرة وطنية خفية
يقترب الثلث األول من ش��هر رمضان المبارك من نهايته ولم يصدر حتى 
اآلن ما قد يفهم منه أن مبادرة ما إلغالق الملف العالق منذ عش��ر سنوات 
ونيف يتم تدارس��ها ومناقش��تها ويتاح معها ل��ذوي الحكمة االرتقاء بها 
وترجمتها إلى قرارات وواقع، ما يدفع إلى سيادة شعور بأن الشهر الكريم 
سينقضي من دون االس��تفادة من أجوائه الروحانية التي تسهل التقارب 
وتوس��يع المس��احة المش��تركة التي يمكن البناء عليها والخروج بقرارات 

تجعل الجميع يتفرغ لإلسهام في التنمية.
لكن عدم صدور ما يفهم منه ذلك حتى اآلن ال يعني أنه ال يوجد س��عي، 
فقد يكون هناك ش��يء من ه��ذا لم ينضج بعد وال يريد المش��اركون فيه 

اإلعالن عنه قبل أن يكتمل.
م��ا يعين على مث��ل هذا الفهم مالحظة تغير مواق��ف البعض في الداخل 
والخ��ارج وتوصلهم إلى قناعة مفاده��ا أن ما جرى ما كان ينبغي أن يجري 
وأن��ه كان يمك��ن تحقي��ق الكثير من المكاس��ب لو لم يت��م اعتماد تلك 
»الخط��ة« الت��ي كان من أركانها الس��ماح بمش��اركة م��ن ال عالقة لهم 
باألمر بالتدخل في شؤون هذا الوطن وتسببت في الوقوع في العديد من 

األخطاء والتجاوزات التي أضرت بالوطن وبالمواطنين.
التقدير أنه يوجد اليوم عدد غير قليل من الذين تغيرت قناعاتهم والكثير 
من الموش��كين على الوصول إلى هذه المرحلة، س��اعد ويساعد على ذلك 
التغي��رات غي��ر المتوقعة في المنطق��ة ووصول الدول التي »ش��دوا بها 
الظهر« إلى قناعات جديدة ملخصها أن التدخل في شؤون الدول األخرى ال 
يورث خيرًا وأن إصرارها على دعم من يعتبرون أنفس��هم »معارضة« يزيد 

من نفور العالم منها ويضعف مواقفها.
تغير قناعات ومواقف أولئك الذين يرتفع عددهم يومًا في إثر يوم ال ينبغي 
النظر إليه بمعيار الربح والخس��ارة، فالخس��ارة من أجل الوطن ربح وليس 
ف��ي تغير القناعات والمواقف م��ن أجل الوطن خيانة. ع��دا أن واقع الحال 

يبين أن الذين وثقوا فيهم في تلك السنة تغيرت قناعاتهم ومواقفهم.

 الشلليات في العمل 
ضعف إداري وإنساني

يش��كو كثير من الموظفين أن مس��ؤوليهم أصحاب »شلل« وال يتعاملون 
م��ع جميع الموظفين بالمس��توى ذاته. وقد تك��ون المالحظة ذاتية وغير 
صحيح��ة في كثير من األحيان، غير أن ظاهرة الش��للية آخذة في االنتش��ار 
ف��ي العم��ل اإلداري على نحو مالحظ، م��ا خلف نتائ��ج اجتماعية ومهنية 
غي��ر إيجابية في مواق��ع العمل. ولكن لماذا يلجأ المس��ؤولون لتش��كيل 

جماعاتهم الخاصة التي يديرون العمل من خاللها؟ 
في المب��ادئ القيادية عدة مهارات تعكس الق��درة على التخطيط وإدارة 
األفراد لدى المسؤول، منها توزيع المهام الوظيفية، وبناء الفرق الطارئة، 
واس��تثمار الطاقات البش��رية، وتنمية ق��درات الموظفي��ن، والقدرة على 
التواص��ل مع مختل��ف مس��توياته، وهذه اإلج��راءات تس��تهلك وقتًا من 
المس��ؤول ال��ذي يواجه ضغطًا وظيفي��ًا كبيرًا، وقد تس��تنزف طاقته؛ ألن 
التعام��ل الكثيف مع البش��ر عملي��ة متعبة حقًا، لكنها في الوقت نفس��ه 
تبرهن على مدى كفاءة المس��ؤول وإلمامه بشؤون عمله وثقته بقدرته 
على الس��يطرة على مجريات العمل. ونتيجة إلتقان هذه المهارات يش��يع 
ج��و من الحيوية والمتع��ة في العمل بين الموظفي��ن، وترتفع اإلنتاجية 
وتقل ش��كاوى الموظفين، كما أن هذه المنهجية تكشف للمسؤول بشكل 
مباشر عن قدرات الموظفين، ما يساعده في تقييم أدائهم، بالتالي توزيع 

الترقيات والمكافآت، أو اتخاذ إجراءات ضد الموظفين المقصرين. 
يحدث أحيانًا إذا جاء المس��ؤول من خارج المنظم��ة أن يبدأ عمله منفتحًا 
على كافة الموظفين، ويمد جس��ور التواصل مع أكبر عدد منهم، ثم شيئًا 
فش��يئًا يب��دأ باالنكم��اش في عالقته به��م، إلى أن ينتهي ب��ه الحال إلى 
قص��ر تعامله مع مجموعة ال تتج��اوز أصابع اليد الواح��دة. يصبحون هم 
»الش��لة« التي يدير من خالله��ا عمل باقي الموظفين، وهذا الس��لوك ال 
عالق��ة له بالتراتبية الوظيفية، إذ إنه ق��د يتجاوز التراتيبات والصالحيات 
الوظيفية ذاتها، وفي الغال��ب ال يكون عنصر الكفاءة هو العامل الرئيس 
في بناء »الش��لل الوظيفية«، إنها عملية تش��به االنتخاب الطبيعي، يختار 
فيها المس��ؤول الموظفين الذين يشبهونه في السمات الذاتية، أو الذين 
يناس��بون أس��لوبه في العمل، أو القادرين على تحقي��ق أهدافه أيًا كانت 

الوسائل. 
هذه المواقع المهنية تش��يع فيها سلوكات الشخصنة ويتحول التركيز في 
العمل من إنجاز المهام إلى صراع الذوات، وهو ما يخلق الشحناء في البيئة 
العملي��ة، وتجاوز بعض الموظفين صالحياتهم الوظيفية، وش��عور باقي 
الموظفي��ن بالتهميش، فيتراجع اإلنجاز في موق��ع العمل وتتدنى جودة 

المنتج والخدمات. 
اللج��وء إلى »الش��لليات ف��ي العمل« دلي��ل على ضع��ف إداري وقصور في 
الرؤي��ة لدى المس��ؤولين، ال يمِكنهم من تقدير المه��ام واختيار األفضل 
ألدائه، وهو عجز إنساني في التواصل مع الموظفين، واتجاه إلدارة العمل 
بالعالقات وليس بالمهمات. ولرفع كفاءة العمل يجب أن يكون المسؤول 
منفتح��ًا متنوعًا في تعامالته مع الموظفين، يتج��اوز القيادات العليا إلى 
الوس��طى إلى الموظفين المتميزين في المراتب الدنيا من التسلس��الت 

الوظيفية.

شخص »مقدس« ال يمسه القانون!
حينما تحاكم شخصًا تجاوز القانون فإنك تفعل الشيء الصحيح، لكنك 
حينم��ا تتغاضى ع��ن آخر قام بفعل أش��نع من األول، فإن��ك بالتالي 
تضرب القانون في مقتل، بل تحّول الحالة األولى إلى تطبيق انتقائي 

متحامل، وهذا من شأنه تأجيج المشاعر المتضادة لدى الشارع.
المش��كلة ال تكم��ن في التوصي��ف وصياغة اللوائح ووض��ع القوانين 
والتوافق عليها، بل المش��كلة تتمثل في التطبيق حينما يكون هناك 
تمايز وعدم مس��اواة بين البش��ر، فه��ذا يحاك��م وذاك ال، هذا يخرق 
القانون خرقًا بس��يطًا فيمثل أمام القضاء بسرعة ووسط جلبة وذاك 

يتجاوز بكل قصد وتعّمد فال تتم مساءلته حتى!
هن��ا تعم��ل الدولة على اإلض��رار بأمنها واس��تقرارها بنفس��ها، إذ 
يخلص كثير من الباحثين في عالقة التطّرف الديني والسياس��ة إلى 
نتيجة هامة تتمثل بأن تصاعد وتيرة أعمال الجمعيات الراديكالية 
ومنتهج��ي العنف في أي مجتمع كان يعود إلى عدم تطبيق القانون 
أو أقله��ا تطبيق��ه بطريقة غير ش��املة لل��كل وبن��اء التطبيق على 
اعتبارات ألمور ال موقع لها في اإلعراب في القوانين المنظمة للدولة 

المدنية.
بالتالي وضع��ت القوانين في الدول حتى ال تتحول المجتمعات إلى 
غابات يس��ود فيها القوي على الضعيف. وضعت هذه القوانين حتى 
تنظم الحياة المدنية وكي تضمن الحقوق فال يضطر أحد ألخذ حقه 
بيده وبأسلوبه وبطريقته. بل المرجعية في تنظيم المجتمع تكون 

لحكم القانون بحيث يتساوى الجميع أمامه وال فرق بينهم وال حظوة 
ألحد على الناس.

في الدول التي تحتضن جماع��ات دينية متباينة، تتحمل هذه الدول 
مس��ؤولية تحويل بعض الش��خصيات إلى »رموز« توضع في مرتبة ال 
تتس��اوى مع البش��ر، بحيث ال يتم التعامل معهم على أس��اس أنهم 
مواطن��ون له��م حق��وق وعليهم واجب��ات، وهنا الخط��ر حينما ال يتم 
تطبيق القانون عليهم بنفس آلية التطبيق على الفرد العادي، وكأن 

هذا الشخص بسبب صفته الدينية »معصوم« عن المحاسبة. 
حالة »القدسية« هذه تتعاظم في ظل وجود مريدين وأتباع، وهؤالء 
تترّس��خ في أذهانهم أول ردة فعل تجاه أي تجاوز يقوم به الش��خص 
ال��ذي يعظمون��ه، ف��إن كان التعاطي متس��اهاًل فالم��رات القادمة 
بالضرورة ستشهد »اس��تنهاضًا« لتحويل هذا الشخص إلى إنسان ال 
يج��ب تطبيق القان��ون عليه حتى وإن ارتكب م��ن الجرائم ما يعاقب 

عليه القانون بأغلظ العقوبات.
في تش��خيص بعض الباحثين لهذه األوضاع يؤكدون بأن الدول التي 
تعاني من ظاهرة »تقديس« األشخاص وتحويلهم إلى »رموز« ال يجب 
المس��اس بهم مهما فعلوا، هذه الدول إما أن تقبل بشكلها الضعيف 
أو يتوجب عليها تغيير ه��ذا الواقع، وُتثبت بالتالي أنها بالفعل دولة 
مدنية تطّبق القانون المدني الذي يحفظ الحق العام والخاص، بحيث 

من يتجاوز القانون أيًا كان يمثل أمامه ويحاكم بناء عليه.

10o p i n i o n @ a l w a t a n n e w s . n e t الـرأي
اآلراء واألفكــار الــواردة في هــذه المقــاالت تعكــس آراء أصحابهــا وحدهــم.. وال تمثـــل بالضــرورة رأيًا أو مـوقفــًا رسميــًا لجـريــدة »الوطن« أو سيــاستهــا التحـريريــة 
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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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والتنمية  العمل  وزارة  أكـــدت 
ــا على  ــ االجــتــمــاعــيــة فـــي ردهـ
الرقابي  الــدور  برلماني  ســؤال 
لهيئة تنظيم سوق العمل وفق 
المنوطة  والصالحيات  المهام 
تنظيم ســوق  فــي  ــا  قــانــوًن بــهــا 
الهيئة  تــســلــط  حــيــث  ــعــمــل،  ال
الالحقة  الــرقــابــة  على  الــضــوء 
ــمــكــافــحــة ســـــوء اســـتـــخـــدام  ل
ــب الــمــخــالــفــة  ــ ــان الـــعـــمـــال األجــ

للقانون. 
الــســؤال  عــلــى  ا  ردًّ ذلـــك  جـــاء 
ــقــــدم بــه  ــ ــانـــي الـــــــذي ت ــمـ ــرلـ ــبـ الـ

صباح  الــشــورى  مجلس  عضو 
ــري، حــيــث أكـــــدت أن  ــ ــدوسـ ــ الـ
قرارات الوزارت جاءت داعمة 
إلى  وأدى  التوظيف  لبرنامج 
زيادة فرص توظيف البحرينين 
في سوق العمل وجعلهم خياًرا 
مفضل لدى أصحاب العمل بداًل 
من تحمل الرسم اإلضافي في 
حال استخدام العمال األجانب، 
كما أدى هذا النظام إلى ترشيد 
من  األجنبية  العمالة  استقدام 

خارج المملكة أيًضا.

“العمل”: البحرنة تعزز فرص 
توظيف المواطنين

المنامة - وزارة الصحة

بــشــأن  ورد  مـــا  الــصــحــة  وزارة  نــفــت 
ــى خــصــخــصــة لــلــخــدمــات  ــ الـــتـــوجـــه إل
الــمــســانــدة، وأكـــدت فــي هــذا الجانب 
ــتــغــيــيــرات الـــتـــي حـــدثـــت تــأتــي  أن ال
ــي إطــــــار إعـــــادة  ــي فــ ــاســ بــشــكــل أســ
الصحية  بالمنظومة  الخاصة  الهيكلة 
عــمــومــًا، والــتــي تــتــمــاشــى مــع قــانــون 
الــضــمــان الــصــحــي والــتــســيــيــر الــذاتــي 
لــلــمــســتــشــفــيــات الــحــكــومــيــة ومـــراكـــز 
وأوضحت  األولــيــة.  الصحية  الرعاية 
وزارة الصحة أن ما قد بدأ فعالً هو في 
بمهام  القيام  وأن  العمل،  تنظيم  إطار 
توزيع الموظفين ما بين وزارة الصحة 
كان  الصحية  والمراكز  والمستشفيات 
مشروع  استكمال  خطط  أحــد  ضمن 

)٠٣(الضمان الصحي.
)٠٨(

4.4 مليون شخص فرُّوا من أوكرانيا منذ االجتياج الروسي
وكاالت

أوكراني  الجئ  مليون   4,4 من  أكثر  فرَّ 
 24 في  الروسي  الغزو  منذ  بالدهم  من 
ــر، وفـــق تـــعـــداد مــفــوضــيــة األمـــم  ــراي فــب

المتحدة السامية لشؤون الالجئين.
الجًئا   4,441,663 المفوضية  وأحصت 
عددهم  وازداد  )السبت(.  أمس  أوكرانًيا 
بــــ59347 عــن آخــر حصيلة ُنــشــرت يوم 
الــجــمــعــة. ولـــم تشهد أوروبــــا مــثــل هــذا 
العالمية  الــحــرب  منذ  لالجئين  التدفق 

الثانية.
 %  90 نحو  واألطــفــال  النساء  وتشكل 

حين  في  أوكرانيا،  من  وا  فــرُّ الذين  من 
بمغادرة  األوكرانية  السلطات  تسمح  ال 
 210 نحو  وفــرَّ  القتال.  الرجال في سن 
البالد  مــن  ــي  أوكــران غير  شخص  آالف 
العودة  أحياًنا صعوبات في  ويواجهون 
المنظمة  بــحــســب  األم،  بــلــدانــهــم  ــــى  إل
المتحدة.  لألمم  التابعة  للهجرة  الدولية 
النازحين  عــدد  المتحدة  األمـــم  وتــقــدر 
7,1 مــاليــيــن.  بــنــحــو  ــا  ــيـ ــرانـ أوكـ ــل  ــ داخـ
واضطر أكثر من 11 مليون شخص، أي 
أكثر من ربع السكان، إلى مغادرة منازلهم 

عن  بحًثا  الــحــدود  عبور  إمــا عن طريق 
سعًيا  وإمــا  المجاورة  البلدان  في  ملجأ 

الى مالذ آمن آخر في أوكرانيا.
ــدد ســكــان  ــان عــ ــزاع، كــ ــ ــن ــ ــذا ال وقـــبـــل هــ
في  نسمة  مليون   37 من  أكثر  أوكرانيا 
كييف وال  عليها  التي تسيطر  األراضــي 
التي  )جنوب(  القرم  جزيرة  شبه  تشمل 
2014 وال  الـــعـــام  فـــي  ــتــهــا روســـيـــا  ضــمَّ
لسيطرة  الخاضعة  الشرقية  المناطق 
العام  منذ  لروسيا  الموالين  االنفصاليين 

)١٠(نفسه.
)١٩(

تحدثــت رئيســة جامعــة البحريــن جواهــر المضحكــي لصحيفــة “البــاد” عــن دراســة التوســع فــي منــح “الدبلــوم 
المشــارك”، وسيســتفيد منــه الطالــب الــذي ال يتمكــن من مواصلة الدراســة لظــروف مختلفة، وبالتالي ينســحب 
مــن الجامعــة وتكــون آخــر شــهادة لديه هــي الثانوية، بينما قضى عددًا من الســاعات تمكنه مــن الحصول على 
شــهادة “الدبلوم المشــارك” والتي يمكن تاليًا البناء عليها، ومواصلة الدراســة – إذا رغب – أو تحســين فرصه 

الوظيفية.

وأشــارت في حوار 
مـــــع الــصــحــيــفــة 
عن  مكتبها  مــن 
ــال  ــ ــمـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ اسـ
ــط  ــ ــطــ ــ ــخــ ــ مــ

لــبــنــاء 

)مول( مجمع مصّغر يلبي احتياجات 
الطلبة المختلفة أثناء تواجدهم في 

الحرم الجامعي.
مشروع  على  جــاٍر  العمل  أن  وبّينت 
بــمــشــاركــة جــهــات رســمــيــة وخــاصــة 
العمل  الفجوات في سوق  ينظر في 
لما  المستقبلية  والــوظــائــف 
ــنـــوات  الـــسـ يـــقـــل عــــن  ال 
المطلوبة  المقبلة  العشر 
ــي الــقــطــاعــيــن الـــعـــام  فــ
والـــــــخـــــــاص، وتـــحـــديـــد 
التي  التخصصات  أفضل 

دخل  ذات  وظــائــف  تــوفــر  أن  يمكن 
مناسب للمواطنين في سوق العمل، 
وتحديد المهارات التي يحتاج إليها 
الداخلون في سوق العمل حاليًا وفي 

المستقبل.
ــن اســتــكــمــال الــجــامــعــة  وأعــلــنــت عـ
التكنولوجيا،  نقل  مكتب  تأسيس 
وهو واحد من المبادرات التي تعّول 
تسجيل  أجـــل  مــن  الــجــامــعــة؛  عليها 
لمنتسبيها،  سواء  االختراع،  براءات 
من  االســـتـــفـــادة  أراد  مـــن  لــكــل  أو 

خدماته.

دراسة منح الطالب المنسحب من جامعة البحرين شهادة الدبلوم المشارك
مجمع مصغر الحتياجات الطلبة والتوسع بمقررات الفصل الصيفي... المضحكي لـ “^”:

أكد وزير اإلسكان باسم الحمر أن 
نسب اإلنجاز بمشروع تنفيذ 303 
سلمان  بمدينة  سكنية  ــدات  وحـ
أن من  إلــى  75 %، مشيرًا  بلغت 
المؤمل أن يتم االنتهاء من تنفيذ 
ــدات  ــوحـ الـــمـــشـــروع وتــســلــيــم الـ
للمستفيدين خالل العام الجاري.

المشروع  أن هذا  الوزير  وأضاف 
لتنفيذ  الوزارة  يأتي ضمن جهود 
االلتزامات اإلسكانية الواردة في 
وأن  الــحــالــي،  الحكومة  بــرنــامــج 
وحدات المشروع قد سبق أن تم 
إطار  في  للمواطنين  تخصيصها 
العهد  ولــي  أوامـــر  تنفيذ  برنامج 
صاحب  ــوزراء  ــ ال مجلس  رئــيــس 
بن  سلمان  األمير  الملكي  السمو 
حمد آل خليفة بتوزيع الوحدات 

السكنية على المواطنين.
ــادة  ــزيـ ــر اإلســــكــــان بـ ــ ــ ــوه وزي ــ ــ ون

المشروع  لتسليم  اإلنجاز  وتيرة 
خالل األشهر المقبلة، تبعًا لخطة 
التنفيذ المتفق عليها، مشيرًا إلى 
والــخــدمــات  التحتية  البنية  أن 
الــمــرافــقــة لــمــشــروع بـــنـــاء 303 
ومؤهلة  مكتملة  وحــدات سكنية 
سرعة  في  يساهم  مما  بالكامل، 
للمستفيدين  الـــوحـــدات  تسليم 

فور اكتمال نسب اإلنجاز.

إنجاز 75 % من أعمال تشييد 303 
وحدات سكنية بمدينة سلمان

المنامة -بنا

)02(

)٠٩(

)04(

تحويل 59 من أصحاب السجالت إلى النيابة ... “التجارة:

ل إلى خارج البحرين معظم أرباح التستر التجاري ُتحوَّ

أّكدت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
أنها تحرص بشكل مستمر على مكافحة 

التستر التجاري. 
تبعات  العملية  لــهــذه  أن  كــمــا  وتــابــعــت: 
وتنميته،  االقــتــصــاد  أركــــان  عــلــى  سلبية 
ــنــاجــمــة عن  حــيــث إن أغــلــب األربــــــاح ال
ل إلى خارج مملكة البحرين،  التستر ُتحوَّ
زيــادة حاالت  في  إسهامها  إلى  باإلضافة 
المنتجات  دخــول  بسبب  التجاري  الغش 
والمستوى  الجودة  مخفضة  والخدمات 
بشكل  الضرر  ووقــوع  البحريني،  للسوق 
حتمي على المستهلك والتاجر والمستثمر 

والممول مًعا.
كما جاء في رد الوزارة على عضو مجلس 

الشورى أن الحملة الوطنية قد ركزت على 
إليه  تعرض  وما  التستر  بأضرار  التوعية 
وصــواًل  وإفــالس  خسائر  من  المتسترون 
خالل  أنــه  ومضيفة  والسجون،  للمحاكم 
المرحلة الثانية من الحملة قامت الوزارة 
لتصحيح  الــمــواطــنــيــن  ــع  ودفـ بالتفتيش 

قبل  فرصة  منحهم  عن طريق  أوضاعهم 
حيالهم،  قانونية  إجــــراءات  ــة  أّيـ اتــخــاذ 
ــقــيــام بـــالـــزيـــارات  ــــك بــعــد ال حــيــث تـــم ذل
التفتيشية والتي بلغ عددها 1191 زيارة، 
وتم االشتباه بعدد 106 سجالت تجارية 

وتحويل 59 منها للنيابة العامة.
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باسم الحمر

راشد الغائب وعباس ناصر | تصوير: رسول الحجيري

“الصحة”: ال توجه 
للخصخصة في 

الخدمات المساندة

مروة أحمدمروة أحمد

األمين: عودة أسعار الخضراوات والفواكه إلى طبيعتها 
أكد رئيس لجنة الثروة الغذائية بغرفة تجارة وصناعة البحرين، خالد علي األمين، 
إلى  مشيرًا  واستقرارها،  طبيعتها  إلى  والفواكه  الخضراوات  أسعار  عودة  أمس، 

انخفاض لألسعار أكثر خالل الفترة المقبلة. 
وأشاد األمين بتوجيهات ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة، باالستمرار في تشديد الرقابة على أسعار السلع 
والعمل على استقرارها، والتأكد من وفرة السلع أمام المواطنين والمقيمين، وفقًا 

الحتياجات السوق االستهالكية واتخاذ اإلجراءات الالزمة لذلك.
وقال إن مملكة البحرين استوردت دفعات من شحنات المواد الغذائية من مصادر 
باستقرار  تتمتع  المحلية  األســواق  أن  إلى  منوهًا  السوق،  حاجة  لتغطية  مختلفة 

يلبي تطلعات واحتياجات المستهلكين. خالد األمين

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/2022/4926/bahrain/753092.html
https://albilad.s3.me-south-1.amazonaws.com/pdfversions/2022/04/492610021048.pdf
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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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التعليم في برامج “النواب”
Û  مــع ذوي المســتقبل  استشــراف  مــن  الطالــع،  قــراءة  مــن  يبــدو 

للبرلمــان  االنتخابــي  االســتحقاق  ماراثــون  أن  االختصــاص، 
القــادم قــد أطلقــت شــرارته األولــى، اتضــح ذلك جلًيــا من خالل 
التصريحــات التــي تخــرج علينــا بيــن الحيــن واآلخــر، مــن نائــب 
مــازال علــى كرســيه الوثيــر، ومن ســاٍع إلى نيل شــرف العضوية 
تحت قبة هذا المجلس المهيب، هو اســتحقاق دســتوري لجميع 
المؤهليــن لخــوض غمــار منافســات معركــة “النــواب” فــي زيهــا 
الُمحســن البديــع، في برامجهــا االنتخابية التي قد تحســم بعيًدا 

عن أية عوامل المنافسات لصالح البرنامج األفضل.
Û  التعليــم وبالتحديــد التعليــم العالــي لم نجده واضًحــا في برامج

نوابنــا خــالل الــدورات الســابقة، كان كل شــيء يرتبــط بالتعليــم 
والمرافقيــة  واإلســكانية  المعيشــية  الحالــة  رف  علــى  مركوًنــا 
للمواطن، كان التعليم جالًســا يترقب برنامًجا جســوًرا يأخذ بيد 
القائميــن علــى المنظومة، ويضــرب بيد من حديــد باتجاه رعاية 
أكثر دراية بأحوال التعليم الجامعي وبالتحديد الشــق “الخاص” 

منه.
Û  ُســلطة أي مجلــس نيابــي تقــوم علــى التشــريع نحــن نعلــم أن 

والرقابة على الحكومة، على تلبية احتياجات المواطن، والوفاء 
بالتزامات الدولة تجاهه.

Û  ونحــن نعلــم أن الشــق التنويري فــي الخطاب االنتخابــي النيابي
وأقصــدة  التعبيــر  وحريــة  الثقافــة  مازالــت  متراجًعــا،  مــازال 
التعاطــي،  ركيكــة  والفنــون  والبحــوث  العلــوم  فــي  االســتثمار 
شحيحة المستوى، بعيدة كل البعد عن مناجاة العقول بما تفهم، 

ومخاطبة النفوس مثلما تشتهي.
Û  مــن العديــد  قــد واجهــت  الخاصــة  الجامعــات  أن  نعلــم  ونحــن 

التحديــات خالل الســنوات األربــع الماضية، أكثرهــا صعوبة تلك 
التــي ترتبط باالعتراف الخليجــي المتبادل باالعتماد األكاديمي، 
االعتــراف التلقائــي الناجــم عــن اعتمــاد وطنــي خاضــع لمختلف 
قواعد ومعايير االعتراف المماثل في الدول الخليجية الشقيقة.

Û  وأرى مثلمــا يــرى الكثيــرون غيــري أن المجالــس النيابيــة يمكنها
أن تلعــب دوًرا محورًيــا مهًما في تشــريع وتقييس تلك الخطوة، 
صحيح أن االعتماد األكاديمي ال يحتاج لتشريع فهو اعتماد قائم 
على تشــريع منطقي يرتبط بلوائح وقوانين تأســيس الجامعات 
في األســاس، لكن التحرك النيابي، بل واالهتمام النيابي يشــحذ 
همــم الحكومات، وتشــجيعها لإلســراع في العمــل الفوري بجميع 
االعتمــادات األكاديميــة التــي تؤهــل جامعاتنــا الســتقبال الطلبة 
مــن أبنــاء المنطقــة، هــو بالضبــط ما يمكــن أن يدخل فــي صميم 
عمل النواب الحريص دائًما على الدفع بعجلة االقتصاد، والبحث 
عــن وســائل ناجعــة لفتــح منافــذ جديدة لالســتثمار فــي التعليم 
الجامعــي الخــاص، هــو فــي حــد ذاتــه مــا يــؤدي إلــى مضاعفــة 
ناتجنــا القومــي اإلجمالي، وهو فــي حد ذاته ما يؤدي إلى تقوية 
أوضــاع الجامعــات الخاصة التي تعاني األمرين من شــح الطلبة، 
واســتحواذ الجامعــات الحكوميــة على معظــم خريجي المراحل 
الثانويــة وهــو مــا يكلف الدولة أمــوااًل طائلة، هي معادلة ليســت 
صعبــة أن يحــدث اإلحــالل مــن دون أن يتحمــل المواطــن تكلفة 

أعلى أو نفقات أفدح، أو تعليًما ليس على المحك.
Û  التعليــم بــل التعليــم الجامعــي خصوًصا فــي البرامــج االنتخابية

للنــواب ربمــا يأتي من األهمية بمــكان، بحيث يصب في مصلحة 
والمســئول،  واألكاديمــي،  العمــل،  وصاحــب  البيــت،  اهتمامــات 
بحيــث يضــع مختلف أطــراف المنظومــة أمام مســئولياتها حتى 
يصبــح لدينــا تعلمًيا جامعًيا يحاكي نظيــره في الدول المتقدمة، 
خاصــة تلك التي اعتمدت فــي انطالقتها الحضارية الكبرى على 
مــا يأتــي مــن جامعاتها الخاصــة مثل هارفرد وديوك وبرنســتون 
ومعهــد إم.آي.تــي وغيرهــا من آفــاق علمية طــورت التكنولوجيا 
الرقميــة، وصعــدت بالواليات المتحدة األمريكيــة إلى قمة الهرم 
العلمــي والحضــاري، وأصبحــت الــدول الكبــرى يقــاس مســتوى 
تقدمها بمســتوى تقدم جامعاتها، ومســتوى تألقها بمســتوى تألق 

جامعاتها.
Û  نحــن نعلــم أن الوقــت يداهمنــا وأن الزمــن إذا لــم يتــم توظيفــه

أو  النيابيــة  مجالســنا  أو  جامعاتنــا  فــإن  ممكنــة،  آليــة  بأســرع 
منظومــة البــالد المؤسســية ســتظل دائًمــا علــى المحــك، بــل إنها 
ســتبقى رهينــة لالختبــار الصعــب والتحــدي األصعب، مــاذا نريد 
بالتحديــد من مجالســنا، ومن جامعاتنا، ومن مؤسســاتنا الفاعلة 

حتى نعيش األيام األجمل التي لم نعشها بعد؟

د. عبد اهلل الحواج “الغبقــــة” تعــزز روح األســـرة الواحـــدة
مكرًِّما اإلعالميين المتميزين... الرميحي:

بحضـــور وزير اإلعالم علي الرميحي، 
أقامـــت وزارة شـــؤون اإلعـــالم الغبقة 
الرمضانيـــة الســـنوية لموظفيهـــا فـــي 
القريـــة التراثية بمنطقـــة رأس حيان، 
وســـط أجواء بحرينية تراثية مميزة 
وعـــادات  الشـــعبي  موروثنـــا  تعكـــس 

وتقاليد المجتمع البحريني األصيل. 
وخـــالل الغبقـــة، قـــام وزيـــر اإلعـــالم 
المتميزيـــن  الموظفيـــن  بتكريـــم 
اإلذاعيـــة  واألعمـــال  والبرامـــج 
الفائـــزة  واإلخباريـــة  والتلفزيونيـــة 
كأفضـــل برامج وأعمـــال للعام 2021، 
وذلك تقديرا لجهودهم وإســـهاماتهم 
كمـــا  اإلعالمـــي،  العمـــل  تطويـــر  فـــي 
ألقى كلمة أعرب فيها عن بالغ شـــكره 
الـــوزارة  منتســـبي  لجميـــع  وتقديـــره 
على تفانيهـــم وإخالصهم في عملهم، 
فـــي  الـــوزارة  إدارات  بـــأداء  مشـــيًدا 

سبيل االرتقاء بإعالمنا الوطني.
وأكـــد وزيـــر اإلعـــالم حـــرص الـــوزارة 
الفعاليـــات  هـــذه  مثـــل  إقامـــة  علـــى 
االجتماعيـــة لزيـــادة الترابـــط وتعزيز 
جميـــع  بيـــن  الواحـــدة  األســـرة  روح 
موظفي الوزارة، خصوصا خالل شهر 
رمضـــان المبـــارك، داعًيا أن يعيده هللا 
علـــى الجميع بالخيـــر والبركات وعلى 
مملكـــة البحريـــن باألمـــن واالســـتقرار 

واالزدهار.

المنامة - بنا

مواءمة العمل الشرطي مع التحوالت الرقمية
رفع معايير الجودة في برامج األكاديمية الملكية للشرطة... رئيس األمن العام:

العلمـــي  المجلـــس  رئيـــس  العـــام  األمـــن  رئيـــس  تـــرأس 
لألكاديميـــة الملكيـــة للشـــرطة الفريـــق طـــارق الحســـن، 
اإلجتماع الســـادس والخمسين للمجلس العلمي بحضور 

آمر األكاديمية الملكية للشرطة وأعضاء المجلس.
وأعـــرب رئيـــس األمـــن العـــام فـــي بدايـــة االجتمـــاع، عن 
شـــكره وتقديره إلى وزيـــر الداخلية رئيس مجلس أمناء 
األكاديميـــة الملكية للشـــرطة الفريق أول الشـــيخ راشـــد 
بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة على دعمـــه المتواصـــل للمجلس 
التعليميـــة  المنظومـــة  لتطويـــر  الســـديدة  وتوجيهاتـــه 
وتحديـــث المناهـــج التعليميـــة والتدريبيـــة بمـــا يواكـــب 
المتغيرات والتحديـــات األمنية المتزايدة، مؤكًدا حرص 
المجلـــس علـــى تنفيـــذ توجيهـــات الوزير من خـــالل رفع 
معاييـــر جـــودة التعليم والتدريب فـــي برامج األكاديمية 
وبمـــا يحقـــق لهـــا التمّيـــز لتتمكن مـــن أداء رســـالتها على 
الوجـــه األكمـــل. وأشـــار إلـــى اهتمـــام الـــوزارة بالعمليـــة 

التدريبية التي يجب تنفيذها بالشكل المنهجي من خالل 
أخصائييـــن مؤهلين في مجال التدريب، مشـــيرا إلى أنه 
فـــي ضـــوء المتغيرات والتطـــورات التي يشـــهدها العالم 
في الجانب التقني، فإن استراتيجية الوزارة قائمة على 
اســـتثمار الـــذكاء االصطناعـــي واالنظمة الذكيـــة وربطها 
بالعمل الشرطي، بهدف مواكبة التحديات والمضي قدًما 
نحو عمل شرطي يوازي ما نشهده من تطور على صعيد 
التقنية الحديثة. وبدأ المجلس العلمي اجتماعه بتسليط 
الضـــوء على البرامـــج التدريبية للشـــرطة المســـتجدين، 

ومناقشـــة انضمام األكاديمية الملكية للشـــرطة للجمعية 
العالميـــة للملكيـــة الفكرية، حيث نوه رئيـــس األمن العام 
العالميـــة  الشـــراكات  بأهميـــة  العلمـــي  المجلـــس  رئيـــس 
وضرورة تبـــادل الخبرات مع المؤسســـات واألكاديميات 
الدوليـــة انطالًقا من الدور الذي تمثله األكاديمية الملكية 
للشـــرطة. وفي ختام االجتماع، وجـــه رئيس األمن العام 
رئيس المجلس العلمي الشـــكر ألعضاء المجلس والهيئة 
اإلداريـــة والتدريبيـــة فـــي األكاديميـــة، متمنًيـــا للجميـــع 

التوفيق والنجاح.

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - وزارة الصحة

نفت وزارة الصحة ما ورد بشأن التوجه 
إلـــى خصخصـــة للخدمـــات المســـاندة، 
وأكدت في هذا الجانـــب أن التغييرات 
التـــي حدثت تأتي بشـــكل أساســـي في 
إطار اعادة الهيكلة الخاصة بالمنظومة 
الصحيـــة عمومـــا، والتـــي تتماشـــى مع 
والتســـيير  الصحـــي  الضمـــان  قانـــون 
الذاتي للمستشفيات الحكومية ومراكز 

الرعاية الصحية األولية.
وأوضحـــت وزارة الصحـــة أن ما قد بدأ 
فعـــال هو في إطـــار تنظيـــم العمل، وأن 
القيـــام بمهـــام توزيـــع الموظفين ما بين 
وزارة الصحة والمستشـــفيات والمراكز 
خطـــط  أحـــد  ضمـــن  كان  الصحيـــة 
اســـتكمال مشـــروع الضمـــان الصحـــي، 
مشـــيرة إلـــى أنـــه تـــم التوزيـــع مســـبقا 
البشـــرية والماليـــة  المـــوارد  فـــي إدارة 
والمعلومات، منذ أكثر من عام من اآلن، 
في إطار تنفيذ خطط ومتابعات إدارية 

وتنظيمية تســـعى بالدرجـــة األولى إلى 
تحقيق التكامل والكفاءة لتشمل جميع 

القطاعات بالمنظومة الصحية.
وأكـــدت وزارة الصحـــة أنـــه وفـــي إطار 
التقنيـــة  األنظمـــة  وتحديـــث  تطويـــر 
والمعلوماتية المتبعة في إدارة المخازن 
المركزية والخدمات المساندة بإشراف 
ومتابعـــة مباشـــرة من جانـــب المجلس 
األعلى للصحة، فإنه ســـيتم االســـتعانة 
بخبرات شركة متخصصة لتوفير نظام 
مشترك إلدارة هذه المخازن والخدمات 
بالصـــورة المثلى، وأن الهـــدف من هذه 
التغييرات هو تحسين وتعزيز مستوى 
الخدمـــة المقدمة بهذا القطاع، من أجل 
رفـــع كفـــاءة اإلجـــراءات المعمـــول بهـــا 
واالرتقـــاء بجـــودة الخدمـــات المقدمـــة 
للجميع وفقا ألحدث المعايير في إدارة 
فـــي  الطبيـــة  والمســـتلزمات  المخـــازن 

المملكة.

“الصحة”: ال توجه للخصخصة في الخدمات المساندة

توثيق عالقة الشراكة اإلستراتيجية العسكرية مع “الناتو”
وفد البحرين اطلع على أحدث المناهج المتعلقة بالتدريب العسكري

شـــارك وفد مملكة البحرين برئاســـة سفير 
بلجيـــكا،  مملكـــة  لـــدى  البحريـــن  مملكـــة 
عبـــدهللا الدوســـري، فـــي مؤتمر الشـــراكة 
Military Stra�  اإلســـتراتيجية العســـكرية
 tegic Partnership Conference
شـــمال  لحلـــف  التابـــع  الســـنوي   ))MSPC
األطلســـي )الناتو(، والذي عقـــد في الفترة 
مـــن 28 مارس حتـــى 1 أبريل الجاري، في 
العاصمة األيرلندية )دبلن(، حيث عقد هذا 
المؤتمـــر الســـنوي ألول مـــرة منـــذ انتشـــار 

جائحة فيروس كورونا )كوفيد 19(.
وقـــد شـــارك وفـــد المملكـــة فـــي جلســـات 
تـــرأس الســـفير  المؤتمـــر المختلفـــة، كمـــا 
الدوســـري سلســـلة مـــن االجتماعـــات مـــع 
كبار المســـؤولين السياسيين والعسكريين 
رفيعـــي المســـتوى للتأكيـــد علـــى حـــرص 
الشـــراكة  عالقـــة  تنميـــة  علـــى  المملكـــة 

المملكـــة  بيـــن  العســـكرية  اإلســـتراتيجية 
والحلف، إلـــى جانب االطالع على آخر ما 
توصل إليـــه الحلف من التقنيات الحديثة 
والمناهج المتعلقة بالتدريب العسكري بما 

يخدم العالقة الثنائية المشتركة.
المرافـــق،  والوفـــد  الســـفير  حضـــر  كمـــا 

المعـــرض المصاحـــب للمؤتمـــر والـــذي تم 
تخصيصـــه للمراكـــز التدريبية العســـكرية، 
ســـواء “مراكز التميز” التابعة لدول الحلف 
أو “مراكـــز الشـــراكة للتعليـــم والتدريـــب” 

التابعة للدول الشريكة مع الحلف.
وتأتي أهمية المشـــاركة في المؤتمر كونه 

أحـــد الفعاليـــات األساســـية التـــي يضطلع 
بهـــا الحلـــف بشـــكل ســـنوي للتقريـــب بين 
وجهـــات النظـــر لوضـــع األســـس الداعمـــة 
العســـكرية  اإٍلســـتراتيجية  للشـــراكات 
لـــدى كل مـــن الحلـــف والـــدول الثالثيـــن 
المتمتعة بعضويته، وبين الدول الشريكة 
مـــع الحلـــف والبالـــغ إجمالـــي عددهـــا 40 
والمتوزعة على أربع مجموعات للشراكة، 
ومـــن ضمنهـــا مملكـــة البحرين مـــن خالل 
عضويتهـــا في مبادرة إســـطنبول للتعاون 
منذ العام 2005، إلـــى جانب منح المملكة 
عضويـــة “منصـــة التوافقيـــة” لـــدى الحلف 

العام 2017.
وقـــد ضم وفـــد مملكة البحرين المشـــارك، 
أحمـــد القرينيـــس، رئيس قطاع الشـــؤون 
األوروبية بـــوزارة الخارجية، والســـكرتير 
ثانـــي ابتســـام بحـــر، مـــن ســـفارة مملكـــة 

البحرين في بروكسل.

المنامة - وزارة الخارجية
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برنامـــج “أنـــت كفـــو” الـــذي يعـــرض علـــى قنـــاة البحريـــن الفضائيـــة مـــن 
البرامج المميزة والمدروســـة، وليس مستغربًا أن يجد كل هذا الترحيب 
واإلشـــادة من جميع المشـــاهدين من البحرين والمحيط العربي، فالكثير 
من الشـــخصيات الفكرية واإلعالمية من البالد العربية أشـــادوا بالفكرة، 
ومن خالل مشـــاهداتي لجميع الحلقات حتى اآلن، وتكريم الشخصيات 
الوطنية واإلنســـانية التي بذلت زهرة شـــبابها وتفانت في أداء رســـالتها 

اإلنسانية والمجتمعية، فإنني أجزم أنها جديرة بهذا التكريم.
اســـتوقفني أحـــد الذين كّرســـوا جل وقتهـــم بل حياتهم لخدمـــة األيتام، 
وهـــم الفئة األكثر حاجـــة والجديرة بالرعاية واالهتمـــام، ورغم أّن هناك 
مؤسســـات ترعى هذه الفئة إالّ أن الجميع مطالب ببذل أقصى ما يمكن 

واالهتمام بهم.
فكرة البرنامج مذهلة إلى ابعد الحدود ومليئة بالمفاجآت، لكنها ليســـت 
تقليديـــة، وال هي مســـتهلكة، وال تحاكي البرامج األخرى التي تســـتغفل 
المشـــاهد وتحرجه أمام المشاهدين، كما هو الحال مع ما بات شائعا في 
الفضائيـــات العربيـــة، لكنها فكرة ذكية وملهمة، ثـــم إن األهم أن التكريم 

يجـــري لهـــؤالء وهم ال يزالـــون على قيـــد الحياة، وهذا فـــي قناعتي هو 
األجمـــل، وغالبـــا مـــا يثار التســـاؤل حـــول كيفيـــة التكريم، هـــل نكرمهم 
وهـــم أحيـــاء أم بعـــد الوفاة؟ التكريـــم بعد الرحيل ال جـــدوى منه، وهذه 
هـــي المعضلـــة األزلية في عالمنـــا العربي، ذلك أنه غالبـــا ال يجري إال بعد 
رحيلهم، وكما قيل إن تكريم األموات موضة شائعة عند العرب! وقرأت 
مـــرة أن لمســـة الوفاء لإلنســـان وهو حي يرزق أمـــر مهم يعكس حضارة 
وثقافـــة الدولـــة، وفـــي ذات الوقـــت رد للجميـــل كون مثل هـــذه النماذج 
ثـــروات قوميـــة حقيقية. تعددت صـــور التكريم من مـــادي ومعنوي لمن 
أسهموا بعطائهم، وكان أجمل تلك الصور أن يطلق اسم من أعطوا على 
شـــارع أو مدرسة أو أن يتم توثيق ســـيرهم الذاتية عبر كتاب أو برامج 

تلفزيونية.
ونحـــن نعيـــش أجواء الشـــهر الفضيـــل العابـــق بالروحانية شـــهر الرحمة 
والتكافـــل، بـــات من الواجـــب تقديم نماذج لمن يســـهمون بفعـــل الخير، 
ومـــن يمعن النظر في الفكرة التـــي ينطوي عليها، يجد أنها تقدم الدرس 

والمثال لألجيال بأّن قيمة اإلنسان بقدر بما يعطي لمجتمعه.

sm.adnan56@
hotmail.com

محمد المحفوظ

التكريم يليق بهم

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

للتواصل: 17111483

البحرين.. شجرة السالم ومنبع األمن والمحبة
تعيـــش مملكـــة البحريـــن في العهـــد الزاهر لســـيدي جاللـــة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفـــة عاهل البالد المفدى حفظـــه هللا ورعاه، ثقة في 
النفـــس ووثوقا في المســـتقبل بضمـــان الجهد المخلـــص الصادق الذي 
تبذله من أجل السالم والمحبة والتعايش بين األديان، وتوسيع نطاق 

التعاون بين كل المجتمعات لتحقيق المزيد من االزدهار والتقدم.
إن فعاليـــة التجمع الرمضاني التـــي نظمتها جمعية “هذه هي البحرين” 
في كاتدرائية ســـيدة العـــرب بعوالي، والتي حضرها نيابة عن ســـيدي 
جاللـــة الملك المفـــدى ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنســـانية وشـــؤون 
الشـــباب ســـمو الشـــيخ ناصـــر بن حمـــد آل خليفـــة، تحمل فـــي معانيها 
الكثير لهذا البلد العزيز الذي تســـور جدرانه المحبة والسالم، فما أروع 
أن يتجانس البشـــر باختالف أجناســـهم وأديانهم ويعيشـــوا في بوتقة 

واحدة وعلى أرض واحدة.
ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد أكد في كلمته أنه “تمتلك مملكة البحرين 
تاريخـــا عريقـــا باعتبارهـــا منـــارة للتآخـــي والتعايـــش والتســـامح بين 
جميـــع األديـــان والمذاهب التي كانـــت وال تزال وســـتبقى تعيش على 

أرض المملكـــة كأســـرة واحـــدة متحابـــة متعاونـــة متعاضـــدة بفضل ما 
زرعه جاللة الملك من مبادئ التماســـك والتعايش اإلنساني بين جميع 
منتســـبي األديان المختلفة التي ترى في مملكة البحرين المكان اآلمن 
والمفضل لها، لما توفره المملكة من مناخات بارزة وحرص دائم لنشـــر 

مبادئ السالم والمحبة مع الجميع واالحترام المتبادل.
وأضاف ســـموه “دائما مـــا ترحب مملكة البحريـــن بالجميع على أرضها 
الطيبة منذ قرون طويلة وتفتح ذراعيها الحتضان األديان والمذاهب 
كافة وسط جهود المملكة ومبادراتها العالمية الرائدة التي تساهم في 
ترســـيخ وتعزيز ثقافة التقارب والعيش المشترك والحوار بين األديان 

لما فيه خير شعوب البشرية”.
ســـبحان هللا.. البشرية بطبعها متعطشـــة لينبوع السالم والمحبة وكل 
من عاش على أرض مملكة البحرين أيا كانت ديانته وجنســـيته يشهد 
أنهـــا شـــجرة الســـالم فـــي المنطقـــة، وأغصانهـــا المتفرعة تنثـــر الورود 
والرياحيـــن واألزهـــار، وهـــي منبـــع األمـــن والمحبـــة التي ال تـــزول وال 

تضمحل.

Osama.almajed
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أسامة الماجد

أهل البحرين األوفياء
أجواء جميلة ورائعة، تشهدها الكثير من المجالس الرمضانية 
في هذه األيام المباركة، والتي أعادت فتح أبوابها من جديد، 
مؤذنة بعودة اللقاءات االجتماعية التي تعتبر متنفســـا للناس 
مـــن ضغوطات الحيـــاة، وهمومها، وفرصة للقـــاء البعيد، ومن 

هو كثير االنشغال.
مجالـــس متعددة، ومتنوعـــة، في عدد كبير من المدن والقرى، 
أضحـــت كخاليا نحل، بالحركة والدخـــول والخروج، والعناق، 
والســـؤال، وكـــرم الضيافة التـــي يقدم فيهـــا كل بيت بحريني 

دروسًا ومفاهيم رائعة، بل هي أكثر من رائعة.
والمجالـــس العائليـــة واألهليـــة البحرينيـــة، كانـــت وال تـــزال، 
مصدرًا لإلشـــعاع الفكري والثقافي والسياســـي واإلنساني في 
البحريـــن، وإحدى قنوات الوصل المهم، واالتصال بين الناس، 
وصمـــام أمـــان للدولة، ضـــد كل محـــاوالت التفتيـــت، والهدم، 

والتشطير، والطأفنة.
ولقـــد رأيناهـــا في األزمات التي شـــهدتها البحرين، آخرها عام 
2011، وكيف وقفت كالفارس الواحد، مؤدية دورها التنويري 
والوطنـــي الالزم، والذي يؤكد علـــى الثوابت والوالء، ووحدة 

األرض، والهوية.
وألنها كذلك، فإنه يؤمل من الدولة وفي ظل الظروف الراهنة، 
أن تقدم التســـهيالت الممكنة لها، وعلى كل المســـتويات، بدءا 
مـــن مراعاة تعرفة الكهربـــاء والماء، إلى دعمها بكل الوســـائل 
األخـــرى، وهـــو نهج يســـتحقه أصحابهـــا وروادها، وتســـتحقه 

مكانتها العريقة، وتاريخها الوطني الرائع.
بقـــاء المجالس، وثباتها، واســـتمرار دورها مطلب مهم، يخدم 
البحريـــن ككل، وليـــس أصحابهـــا وروادها فحســـب، كمـــا أنها 
محطـــة “للمـــة” النـــشء والشـــباب، مـــن التشـــرذم بالشـــوارع، 

والتسكع بالمقاهي.
ومتى ما كان هناك احتضان لها، ومراعاة، واهتمام مســـتحق، 

كان الحال أفضل، وأكثر اطمئنانًا، ودمتم بخير.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

دعونا نروج لثقافة الخيل
ال تقـــل ســـباقات جمـــال الخيـــل العربيـــة أهميـــة عـــن غيرهـــا من 
المناسبات المهمة في المملكة، المشكل الوحيد فقط الذي يواجه 
تلك السباقات كسر حاجز المسافة بينها وبين العموم، وإخراجها 
مـــن قالـــب التخصصية إلـــى العموميـــة حتى تســـود ثقافة جمال 
الخيل كما نجحنا في الترويج لباقي الســـباقات، واالهتمام بتلك 
الثقافـــة لـــه عالقـــة أصيلة بالمـــوروث الشـــعبي وعمـــق الحضارة، 
خصوصا أننا جزء ال يتجزأ من الهوية العربية األصيلة التي تكن 

للخيل كل التقدير واالحترام.
ودأبـــت اللجنـــة المنظمة لبطولة المغفور له بإذن هللا تعالى ســـمو 
الشيخ فيصل بن حمد لجمال الخيل العربية هذه المرة على كسر 
الحاجز بينها وبين عموم الجمهور ونشـــر تلـــك الثقافة والترويج 

لها، وحسنا فعلت فقد شهدت إقباال ملموسا ومختلفا.
وكنـــت علـــى موعـــد رائـــع يســـر الناظريـــن وأنـــا أطالع فـــي جمال 
تفاصيل الخيل التي خلقها الرحمن فأحسن خلقه بعد أن ساهمت 
فـــي التعليق الرياضي وأتيحت لي فرصة رئاســـة لجنة التواصل 

االجتماعي لهذه البطولة الرائعة والتي تأسر القلوب فعال!
وأرى أن على مؤسسات المجتمع المدني - والقطاع الخاص - أن 
تدعـــم تلـــك الرياضـــة وتهتم بها لمـــا فيها من فائـــدة كبرى، حيث 
تساهم في رفع اسم البحرين عاليا، وتشجع الشباب على االهتمام 
بهوايـــة جميلة ينظمون من خاللها وقتهم ويتعلمون منها الكثير، 
فمن يعاشـــر الخيل ينجـــح أوال قبل اآلخرين كمـــا يقول أصحاب 

الخبرة في هذا المجال.

سمر األبيوكي

مـــن القضايـــا التي شـــغلت العالـــم كله عبـــر مراحل تطـــوره المختلفة هي 
كيفية خلق بيئة دولية متقاربة المستويات واالهتمامات، بإرساء السالم 
واالســـتقرار وتفعيل العمل الجماعي والتعاون المشـــترك لصالح البشرية 
بأســـرها، وكانـــت تـــزداد هذه الحاجة وتفرض نفســـها بقوة بعـــد كل أزمة 
كبـــرى تواجه البشـــرية كالحروب العالمية وغيرهـــا، فظهرت عصبة األمم 
ومـــن بعدهـــا األمـــم المتحدة وما تفـــرع عنها مـــن وكاالت متخصصة في 
مجـــاالت عـــدة كالصحة والتعليـــم والقضاء وغيرها، ورغـــم كل ذلك فإن 

الغاية “المثالية” لم تتحقق إلى اآلن.
جائحـــة كورونـــا التـــي ألمت بالبشـــرية قبـــل عاميـــن وال تـــزال تداعياتها 
مســـتمرة تقـــدم مثـــاالً على ذلـــك، فالعلمـــاء والخبراء في مجـــال الصحة 
يتخوفـــون من تراجع االهتمـــام الدولي بفيروس كورونا “كوفيد 19” بعد 
ما حققته العديد من الدول “الغنية” من نجاحات في مواجهته وتخفيف 

القيود ومحاولة العودة إلى الحياة الطبيعية.
ففي موضوع نشرته هيئة اإلذاعة البريطانية على موقعها على اإلنترنت 
نقلـــت فيـــه عن مجموعة من الباحثين من الـــدول النامية أن “كوفيد 19” 

ســـيأخذ نفس المسار القلق والمخيف لألمراض المعدية التي ظهرت في 
فترات ســـابقة مثل المالريا والســـل واأليدز ووحدت اهتمام دول العالم 
الغنيـــة والفقيرة في بداية ظهورها، لكـــن بمجرد أن تمكنت الدول األكثر 
ثراء من التوصل لعالج فعال والقضاء عليها تخلت عن اهتمامها، وباتت 
هـــذه األمـــراض محصورة فـــي الدول الفقيـــرة التي ســـيتم إجبارها على 

إلغاء القيود هي األخرى.
منظمـــة الصحـــة العالمية هي األخـــرى لديها المخاوف ذاتها والســـيما مع 
مـــا تلحظه المنظمة على ســـلوكيات الـــدول الغنية على مســـتويات عدة، 
من بينها انخفاض اختبارات فيروس كورونا وإنهاء االختبارات واســـعة 
النطـــاق في دولة كالســـويد بحجـــة ارتفـــاع التكلفة، وإنهـــاء االختبارات 
المجانيـــة لمعظـــم األشـــخاص فـــي إنجلتـــرا اعتبـــارًا مـــن أبريـــل الجاري، 
وقرب نضوب الموازنة المخصصة لشراء العالجات المضادة للفيروسات 
واللقاحـــات المعـــززة فـــي الواليـــات المتحـــدة األميركيـــة بعـــد تخفيـــض 
التمويـــل من مشـــروع قانـــون اإلنفاق الضخـــم الذي تمـــت الموافقة عليه 

في 10 مارس!.
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عطا الشعراوي

“كوفيد 19” والفقراء
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