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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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القراء األعزاء 
يــــقــــوم نــــظــــام الــحــكــم 
على  البحرين  مملكة  في 
ــة  ــدولــ ــــف الــ ــائـ ــ ــع وظـ ــ ــوزيـ ــ تـ
الــتــشــريــعــيــة والــتــنــفــيــذيــة 
سلطات  على  والقضائية 
ثــــــــاث تـــعـــمـــل مــجــتــمــعــة 
ــق مـــبـــدأ الـــفـــصـــل بــيــن  ــ وفـ
الــــســــلــــطــــات، ولـــــــم تــتــجــه 
ــريــــن إلــــى  ــبــــحــ ــكـــة الــ ــلـ مـــمـ
األخذ بمبدأ الفصل التام 
أخذت  بل  السلطات،  بين 
بمبدأ الفصل المرن الذي 
الــــتــــوازن بين  يـــقـــوم عــلــى 
الــســلــطــات الــعــامــة الــثــاث 
الدولة على أسس من  في 

في  وظائفها  لتنفيذ  بينها  فيما  التعاون 
رقابة متبادلة  وانسجام، مع وجود  توافق 
بــيــنــهــا لـــضـــمـــان وقــــــوف كــــل ســلــطــة عــنــد 
تعتدي  أو  تجاوزها  أن  دون  حــدودهــا، من 
على سلطة األخرى، وجعلت الملك راس 

السلطات جميعها.
ومــــن إضــــــاءات الـــمـــشـــروع اإلصــاحــي 
لصاحب الجالة المعظم الملك حمد بن 
عيسى آل خليفة حفظه اهلل ورعاه، تعزيز 
المجلسين  بــنــظــام  التشريعية  السلطة 
)مجلسي الشورى والنواب( وفق آلياتهما 
النواب  مجلس  يمتلك  حيث  المعروفة، 
سلطتي الرقابة والتشريع ويقوم أعضاؤه 
ــد مــشــتــرك مـــع أعــضــاء  ــ ــأداء قــســم واحـ ــ بــ
مهامه  مباشرة  قبل  التنفيذية  السلطة 
بــهــذه الــصــيــغــة »أقـــســـم بـــاهلل الــعــظــيــم أن 
أكون مخلصًا للوطن وللملك، وأن أحترم 
أذود عن  وأن  الــدولــة،  وقــوانــيــن  الــدســتــور 
وأن  وأمــوالــه،  ومصالحه  الشعب  حــريــات 

أؤدي أعمالي باألمانة والصدق«.
ولكن  ــد،  واحــ والــعــهــد  واحـــد  فالقسم 
ُيتوّقع من مجلس النواب أن يكون األكثر 
ــات ومـــصـــالـــح الــشــعــب  ــريـ حـــرصـــا عــلــى حـ
من  هي  الشعب  إرادة  أن  باعتبار  وأمــوالــه 
اختارت أعضاءه، إال أنه يبدو من شواهد 
)الحكومة(  التنفيذية  السلطة  أن  كثيرة 
ــّواب الــشــعــب،  ــ ــًا عــلــيــهــا مـــن نــ أكـــثـــر حـــرصـ

وسأسوق ثاثة أمثلة تدليًا لرأيي: 
المعظم  الملك  توجيهات جالة   -  1
ــافـــي مـــن الــدعــم  بـــصـــرف مــبــلــغ شــهــر إضـ
الــمــالــي الــحــكــومــي )عــــاوة الـــغـــاء(، وقــد 
السلطة  راس  باعتباره  جالته  أصــدرهــا 
الــتــنــفــيــذيــة الــتــي بـــــادرت فـــــورًا بــأمــر من 
رئــيــســهــا بــصــرفــهــا بــســهــولــة ويـــســـر، فيما 
يشتغل  أن  ــنــــواب  الــ بــمــجــلــس  ــى  ــ أولـ ــان  كــ
أن  يظهر  وهنا  زيادتها،  على  العمل  على 

الحكومة أحّن على المواطن.
2 – توجيهات صاحب السمو الملكي 
ولي  خليفة  آل  حمد  بــن  سلمان  األمــيــر 
الــوزراء حفظه اهلل،  العهد رئيس مجلس 
لــحــقــت بمنطقة  الــتــي  ــرار  ــ بــحــصــر األضــ
ــار الــتــي  ــ ــطـ ــ ــوزي بــســبــب تـــجـــّمـــع األمـ ــ ــلـ ــ الـ

األول  أمــــــس  يــــــوم  نــــزلــــت 
ــويــــض الـــمـــتـــضـــرريـــن  ــعــ وتــ
إنسانية  بــادرة  وهــي  منها، 
كلما  مـــرارًا  تــكــررت  كريمة 
زارتــــــنــــــا أمـــــطـــــار الـــخـــيـــر، 
وهــــي لــيــســت بــمــســتــجــدة، 
مجلس  أعضاء  كــان  فأين 
برنامج  إقــرار  عند  النواب 
الــــحــــكــــومــــة والـــمـــيـــزانـــيـــة 
الموضوع  هذا  العامة من 
ــذي يــؤثــر على  الــمــهــم، الــ
الـــمـــيـــزانـــيـــة بـــشـــكـــل غــيــر 
ــري بــه  ــ مـــبـــاشـــر، وكـــــــان حــ
اعــتــمــاد مـــشـــروع مــســتــدام 
يحول دون وقوع مثل هذه 
االضرار مستقبًا ويحقق 
بـــذلـــك حـــمـــايـــة لــمــصــلــحــة الــمــواطــنــيــن 
الــمــتــضــرريــن الـــخـــاصـــة وحـــمـــايـــة لــلــمــال 
الــعــام، وهــنــا أيــضــًا كــانــت الــحــكــومــة أحــّن 

على المواطن.
– المرسوم بقانون رقم )31( لسنة   3
الــمــرســوم  ــام  ــكـ أحـ بــعــض  بــتــعــديــل   2022
بــإنــشــاء   1991 لــســنــة   )6( ــم  ــ رقـ بـــقـــانـــون 
ــنـــدوق الــتــقــاعــد لــضــبــاط وأفــــــراد قــوة  صـ
البحرينيين  العام  واألمــن  البحرين  دفاع 
رقم  بقانون  والمرسوم  البحرينيين  وغير 
)47( لسنة 2010 بشأن إدارة واختصاصات 

صندوق التقاعد ذاته. 
 وتعلمون أعزائي القراء أن المراسيم 
فــي غياب  الــضــرورة  تــصــدر وقــت  بقوانين 
فّض  بعد  غــاب  الــذي  الوطني،  المجلس 
من  وتــوّقــع  الخامس،  التشريعي  الفصل 
قبل جالة الملك المعظم ورئيس الوزراء 
مع  الحكومة،  من  تصدر  هي  إذًا  الموقر، 
عند  النواب  على مجلس  عرضها  وجــوب 

معاودة أعماله.
أن مــحــاوره  الــقــانــون  والمهم فــي هــذا 
بعض  تعديل  فــي  تمثلت  التي  الرئيسية 
التقاعد  لصندوق  حماية  تشّكل  الــمــواد 
ــوق الـــمـــتـــقـــاعـــديـــن  ــ ــقـ ــ ــحـ ــ الــــعــــســــكــــري ولـ
الــعــســكــريــيــن، لــلــخــروج بـــه مـــن مــرحــلــتــه 
ــغــــوص فــي  ــن الــ ــه مــ ــالـ ــشـ ــتـ الـــحـــرجـــة والنـ
الفوضى والتراجع الذي تمّر به الصناديق 
التقاعدية في مملكة البحرين، من خال 
مــنــحــه االســتــقــالــيــة اإلداريـــــــة والــمــالــيــة 
وفــصــلــه عـــن الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــتــأمــيــنــات 
ــه  ــ االجــتــمــاعــيــة الـــتـــي كـــانـــت تــتــولــى إدارتـ
فعلت  وحــســنــًا   )1991( قــانــون  عــلــى  بــنــاء 
الــحــكــومــة بـــاتـــخـــاذ هــــذه الـــخـــطـــوة الــتــي 
أجــدهــا خــطــوة موفقة وواعـــدة قــد تحول 
دون أن يقع المتقاعد العسكري فيما وقع 
فــيــه الــمــتــقــاعــدون مــن مــوظــفــي الخدمة 
ــام  الــمــدنــيــة، الـــذيـــن نـــأمـــل أن تـــأتـــي األيــ

المقبلة بما يفرحهم.
هذا رأيي وهذا سندي، فما هو رأيكم؟ 

من أحّن على المواطن؟؟

Hanadi_aljowder@hotmail.com

الحكومة اأحّن على المواطن من نّوابه

بقلم: احملامية 
د. هنادي عيسى اجلودر

} خال مناقشة االطروحة.

أقامت إدارة األوقاف الجعفرية حفًا 
التبرع  وحــمــات  الصحة  لـــوزارة  تكريميًا 
الخيرية  الجمعيات  تنظمها  التي  بالدم 
خال المناسبات الدينية على مدار العام 
ابتداًء من موسم عاشوراء، وذلك بحضور 
اإلســامــيــة  ــؤون  ــشـ والـ الـــعـــدل  وزارة  وكــيــل 
المناعي  واألوقــاف القاضي عيسى سامي 
وليد خليفة  الدكتور  الصحة  وزارة  ووكيل 
المانع ورئيس مجلس األوقاف الجعفرية 
الــســيــد يــوســف بــن صــالــح الــصــالــح وعــدد 
الرسمية وأعــضــاء  الــجــهــات  مــن مــســؤولــي 
إدارة  ومــديــر  الجعفرية  األوقـــاف  مجلس 
األوقـــــــاف الــجــعــفــريــة الــمــهــنــدس الــســيــد 
مــحــمــد الــحــســيــنــي ومــمــثــلــيــن عـــن مــآتــم 

وحسينيات مملكة البحرين.
وأكد رئيس األوقاف الجعفرية السيد 
الــعــمــل  أّن  ــح  ــالـ الـــصـ بــــن صـــالـــح  يـــوســـف 
كبير  باهتمام  يحظى  واإلنساني  الخيري 
مستوى  مــن  المملكة  بلغته  مــا  ظــل  فــي 
ــر لــحــضــرة  ــزاهـ مــتــقــدم فـــي ظـــل الــعــهــد الـ

عيسى  بن  حمد  الملك  الجالة  صاحب 
ومــؤازرة  المعظم،  الباد  عاهل  آل خليفة 
من صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بـــن حــمــد آل خــلــيــفــة ولــــي الــعــهــد رئــيــس 

مجلس الوزراء.
ــال الــصــالــح: »تــعــد حــمــات التبرع  وقـ
إحياء  فــي  المتميزة  المظاهر  مــن  بــالــدم 
مـــوســـم عــــاشــــوراء اإلمــــــام الــحــســيــن )ع(، 
وهـــي ظـــاهـــرة أثــنــى عــلــيــهــا الــجــمــيــع، لما 
أهـــداف  مــع  تلتقي  عــامــة  مــن منفعة  لــهــا 
نهضة وقيم الحسين )ع( العليا في البذل 
والعطاء من أجل اإلنسانية، وأطلقنا هذا 
الصحة  وزارة  لتكريم  رمزية  مبادرة  العام 
لــإعــراب  الحمات  هــذه  على  والقائمين 
عن فخرنا واعتزازنا تقدير الجميع لهذه 

المبادرات الخيرة والسامية«.
الصحة  وزارة  وكــيــل  أكـــد  جــانــبــه  مـــن 
حمات  أّن  المانع  خليفة  ولــيــد  الــدكــتــور 
المناسبات  فــي  تــقــام  الــتــي  بــالــدم  الــتــبــرع 
الــديــنــيــة والــوطــنــيــة، ومـــن أبـــرزهـــا مــوســم 

ــوراء والــمــنــاســبــات الــديــنــيــة، حققت  ــاشـ عـ
نــجــاحــًا كــبــيــرًا ومــشــهــودًا وحــقــقــت اكتفاء 
وفــي  الــــدم،  مــنــتــجــات  مــن  للمملكة  ذاتـــيـــًا 
ــع تــعــكــس هــــذه الـــحـــمـــات الــعــطــاء  ــواقــ الــ
الــديــنــي والــتــضــامــن اإلنــســانــي وأصــبــحــت 
رافدًا رئيسيًا من روافد تغطية احتياجات 
في  المرضى  بما يخدم جميع  الــدم  بنك 
الــمــمــلــكــة، ونــحــن نــنــظــر بــكــل فــخــر لــهــذا 

العطاء المستمر«.
وقام رئيس األوقاف الجعفرية بتكريم 
وزارة العدل والشؤون اإلسامية واألوقاف 
ووزارة الصحة على تهيئة البيئة المؤاتية 
ــالــــدم، مــشــيــدًا  لــنــجــاح حـــمـــات الـــتـــبـــرع بــ
سنوات  مــدى  وعلى  الصحة  وزارة  بجهود 
طويلة في تقديم جميع ما يلزم وتسخير 
كـــل اإلمــكــانــيــات إلنـــجـــاح حــمــات الــتــبــرع 
بالدم والتي تعد من المبادرات الرائدة في 

مملكة البحرين.
إلــى ذلــك قــام ســعــادة رئــيــس األوقـــاف 
الــعــدل   وزارة  وكـــيـــل  وبــمــعــيــة  الــجــعــفــريــة 

والشؤون اإلسامية واألوقاف ووكيل وزارة 
الصحة بتكريم حمات التبرع بالدم وهي: 
الــخــيــريــة )حــمــلــة اإلمـــام  الــنــعــيــم  جمعية 
عــيــســى  مـــديـــنـــة  جــمــعــيــة  )ع(،  الــحــســيــن 
زين  اإلمــام  )حملة  االجتماعية  الخيرية 
الخيرية  الـــــدراز  جمعية  )ع(،  الــعــابــديــن 
جمعية  )ص(،  األعــظــم  الـــرســـول  )حــمــلــة 
مدينة حمد الخيرية االجتماعية )حملة 
بـــدمـــك تــنــبــض الـــحـــيـــاة(، جــمــعــيــة عــالــي 
ــول األكـــــرم )ص(  ــرسـ الــخــيــريــة )حــمــلــة الـ
اإلمام  الغربية )حملة  المنطقة  جمعيات 
الخيرية  المعامير  جمعية  )ع(،  الحسن 
جمعية  )ص(،  األعــظــم  الـــرســـول  )حــمــلــة 
الـــنـــويـــدرات الــخــيــريــة )حــمــلــة الــنــويــدرات 
الخيرية  ســتــرة  جمعية  ــدم(،  ــالـ بـ لــلــتــبــرع 
ــوري  ــا(، جــمــعــيــة بــ ــاهــ ــيــ )حـــمـــلـــة ومـــــن أحــ
الــخــيــريــة )حــمــلــة اإلمــــام الــصــادق للتبرع 
مرضى  لرعاية  البحرين  وجمعية  بالدم( 
السكلر )شريك منظم في حمات التبرع 

بالدم(.

عــــقــــدت أمـــــانـــــة الـــعـــاصـــمـــة 
اجتماعها السنوي مع مسؤولي 
الـــمـــآتـــم والــــمــــواكــــب الـــعـــزائـــيـــة 
ومؤسسات  المضائف  وممثلي 
الخدمات  لتنسيق  العام  النفع 
الـــبـــلـــديـــة واألخــــــــرى الــمــتــعــلــقــة 
بـــالـــنـــظـــافـــة خـــطـــط الــتــشــجــيــر 
المقدمة خال موسم عاشوراء 

 .2022
وخال االجتماع قال مدير 
المهندس  العاصمة  أمــانــة  عــام 
مــحــمــد بـــن ســعــد الــَســهــلــي بــأن 
ــى إطـــاع  ــاع يـــهـــدف إلــ ــمـ ــتـ »االجـ
أمانة  الحضور على خطة عمل 
الــعــاصــمــة الــعــمــلــيــة والــتــوعــويــة 
ــات الـــنـــظـــافـــة  ــ ــــدمـ ــيـــث خـ ــــن حـ مـ
والقوانين،  باألنظمة  وااللــتــزام 
ــى احــــتــــيــــاجــــات  ــلــ والـــــتـــــعـــــرف عــ
الــمــآتــم والــمــواكــب وغــيــرهــا من 
مـــؤســـســـات الــنــفــع الـــعـــام خــال 
عـــاشـــوراء، الـــى جــانــب اشــراكــهــم 
التي تقوم  في خطط التشجير 
تشجيع  عــن طريق  األمــانــة  بها 
أنـــواع األشــجــار الصديقة  زراعـــة 
ــــك  ــم وذلـ ــآتــ ــمــ لــلــبــيــئــة حــــــول الــ
ــروع االســتــراتــيــجــيــة  ضــمــن مـــشـ
الـــوطـــنـــيـــة لــلــتــشــجــيــر بـــغـــرض 
ــادة الـــمـــســـاحـــات الـــخـــضـــراء،  ــ ــ زيـ
معهم  التنسيق  الـــى  بــاإلضــافــة 
التقيد  على  المجتمع  حث  في 
الــحــضــاريــة للحد  بــالــســلــوكــيــات 

من المخالفات البلدية. 
ــي  ــ ــلـ ــ ــهـ ــ ــَسـ ــ واســــــــتــــــــعــــــــرض الـ
خـــال االجــتــمــاع أيــضــا أهـــداف 
واستراتيجية حملة بادر صحح 
العاصمة  أمــانــة  أطلقتها  الــتــي 
مؤخرًا، وقال إن الحملة تنطلق 
المباشر  التخاطب  فلسفة  من 
ــهـــدف  ــتـ ــسـ ــمـ مــــــع الــــجــــمــــهــــور الـ
الـــذيـــن  أو  الـــمـــخـــالـــفـــيـــن  وهــــــم 
ــيـــة لــمــخــالــفــة  ــلـ ــابـ ــقـ لـــديـــهـــم الـ
واشــتــراطــاتــهــا،  البلدية  قــوانــيــن 
وتـــقـــوم اســتــراتــيــجــيــتــهــا أســـاســـًا 
ــة الــمــجــتــمــعــيــة،  ــراكــ ــشــ ــى الــ ــلـ عـ
المجتمع  تــوعــيــة  إلـــى  وتـــهـــدف 
ــدور الـــبـــلـــدي واخــتــصــاصــاتــهــا  ــ بـ
والــخــدمــات الــتــي تــقــدمــهــا لهم 
وأيضًا أنواع المخالفات البلدية، 

البلدية  المخالفات  من  والحد 
مثل: مخالفات البناء، األشغال، 
الحفاظ  الــنــظــافــة،  اإلعـــانـــات، 
كالحدائق  العامة  المرافق  على 
والــــمــــمــــاشــــي والـــــســـــواحـــــل مــن 
الخاطئ  االســتــخــدام  أو  العبث 
في االستعمال، وأيضًا الحفاظ 

على األسواق المركزية. 
وحث المدير العام مسئولي 
على  العزائية  والمواكب  المآتم 
القائمين  مــع  التنسيق  ضـــرورة 
عـــلـــى الـــمـــضـــائـــف فــــي مــخــتــلــف 
ــنـــاطـــق مـــحـــافـــظـــة الــعــاصــمــة  مـ
ــضـــائـــف والـــكـــبـــائـــن  إلزالـــــــــة الـــمـ
فـــور انــتــهــاء مــوســم عـــاشـــوراء أو 

األوقات المرخص بها لها، 
بــأنــه سيتم  ــاد الــســهــلــي  ــ وأفـ
تـــوزيـــع الــعــمــال عــلــى 3 نـــوبـــات، 
وســــتــــعــــمــــم أرقــــــــــــــام االتــــــصــــــال 
ــة بـــالـــمـــفـــتـــشـــيـــن  ــ ــيـ ــ ــــصـ ــخـ ــ ــشـ ــ الـ
ــلـــى مــســئــولــي  والـــمـــســـئـــولـــيـــن عـ
ــب الـــعـــزائـــي  ــ ــواكـ ــ ــمـ ــ ــم والـ ــآتــ ــمــ الــ
ــه تــم  ــ ــ ــًا أنـ ــنـ ــيـ ــبـ والــــمــــضــــائــــف، مـ
ــداد جــدولــة لــتــوزيــع حــاويــات  إعــ
أيام   4 لـ  تمتد  المخلفات  جمع 
بــدايــة شهر محرم،  اعــتــبــارا مــن 
التوعية  اإلعــانــات  ستثبت  كما 

في المضائف. 
ــتــــمــــاع  وجــــــــرى خـــــــال االجــ
ــع أصـــحـــاب  أيـــضـــا الــتــنــســيــق مــ
الـــمـــآتـــم والــــمــــواكــــب الـــعـــزائـــيـــة 
ــر مــــجــــمــــوعــــة مـــن  ــ ــشـ ــ بــــــشــــــأن نـ

الفيديوات والصور التوعية عبر 
االجتماعي  الــتــواصــل  حسابات 
ستستهدف عدد 100 ألف متابع 
عــلــى صــعــيــد كــل مــآتــم ومــواكــب 
ــآتـــم. بـــاإلضـــافـــة إلــــى إبـــاغ  الـــمـ
فـــي تخصيص  الــمــنــبــر  خــطــبــاء 
مدة 5 دقائق للتوعية بالنظافة 
فرق  وأيضا  السلوك،  وتصحيح 
التوعية التي ستقوم بها األمانة 
وشركة مدينة الخليج للتنظيف 
لــلــمــآتــم لــتــقــديــم الــمــحــاضــرات 
من  والــصــغــار  للكبار  الــتــوعــويــة 

الجنسين. 
وتــــــطــــــرق االجـــــتـــــمـــــاع إلــــى 
عرض الخدمات التي سيوفرها 
الــواقــع  النظافة  خــدمــات  مــركــز 
فــــي الـــعـــاصـــمـــة الـــمـــنـــامـــة عــلــى 
ــة، مــثــل الــعــمــال  ــاعـ ــدار 24 سـ ــ مـ
اإلضـــافـــيـــيـــن وســــيــــارات الــكــنــس 
الميكانيكية  والمكانس  اآللـــي، 
باغات  أي  وكذلك  المحمولة، 

وطلبات تتعلق بالنظافة. 
مــــن جــهــتــهــم أشــــــاد رؤســـــاء 
ــب الـــعـــزائـــي  ــ ــواكـ ــ ــمـ ــ ــم والـ ــآتــ ــمــ الــ
ومؤسسات  المضائف  وممثلي 
الـــنـــفـــع الــــعــــام بـــالـــجـــهـــود الــتــي 
ــة  ــمــ ــعــــاصــ تــــقــــدمــــهــــا أمـــــــانـــــــة الــ
ــــدار  ــى مـ ــلـ ــة عـ ــافـ ــظـ ــنـ ــة الـ ــ ــركـ ــ وشـ
الوثيق  التعاون  مؤكدين  العام، 
ــة الــعــاصــمــة لــتــأصــيــل  ــانـ ــع أمـ مـ
ــة الـــمـــجـــتـــمـــعـــيـــة نــحــو  ــ ــراكـ ــ ــشـ ــ الـ

مستوى خدمات بلدية أفضل. 

بالدم التبرع  »ال�صحة« و»العدل« وحمالت  »الجعفرية« تكرم 

ال�ص���نوي  اجتماعه���ا  تعق���د  العا�صم���ة  اأمان���ة 
العزائي���ة  والمواك���ب  الماآت���م  م�ص���وؤولي  م���ع 

} خال اجتماع أمانة العاصمة.

القاهرة - سيد عبدالقادر:
أكد الباحث علي أمين الريس 
مــــدرك  الـــبـــحـــريـــنـــي  ــعـــب  الـــشـ أن 
توجهها  التي  المضامين  ألبــعــاد 
الـــقـــنـــوات الــفــضــائــيــة اإلخـــبـــاريـــة 
التي تبث مضامين تحريضية له، 
أنـــه يــعــرض عــن مشاهدة  مــؤكــدا 

هذه القنوات.
وقـــــال الـــريـــس فـــي أطـــروحـــة 
نال عنها درجة الدكتوراه بامتياز 
مــــع مـــرتـــبـــة الــــشــــرف األولـــــــى مــع 
الجامعات  بالتبادل مع  التوصية 
ــن كــلــيــة  ــز الـــبـــحـــثـــيـــة، مــ ــراكــ ــمــ والــ
شــمــس  ــيــــن  عــ بـــجـــامـــعـــة  اآلداب 
في  »الجزيرة«  قناة  المصرية، إن 
الفترة من 2020 إلى 2022 )وهي 
فترة الدراسة( ركزت في تغطيتها 
التعبئة  عــلــى  الــبــحــريــن  ألخـــبـــار 
والـــتـــحـــريـــض والـــتـــشـــكـــيـــك وبـــث 
إلى  مشيرا  والطائفية،  الكراهية 
أن هذا كان أهم سبب من أسباب 
عـــــدم مـــشـــاهـــدة أقـــــل مــــن نــصــف 

العينة البحثية لهذه القناة.
 ودعــــــا الـــدكـــتـــور عـــلـــي أمــيــن 
الـــريـــس مــؤســســات الــتــعــلــيــم إلــى 
ضرورة التصدي لإعام المضلل 
وبأساليبه،  به  التوعية  من خال 
ــه وســبــل مــواجــهــتــه، وجعل  ــ وأدواتـ
الـــثـــقـــافـــة اإلعـــامـــيـــة جـــــــزًءا مــن 
الـــمـــنـــاهـــج الــــدراســــيــــة، كـــمـــا دعـــا 
إلــى ضــرورة  وزارة شـــؤون اإلعـــام 
ــدي لــــــإعــــــام الـــمـــضـــلـــل  ــ ــصـ ــ ــتـ ــ الـ
والــتــحــريــضــي؛ وذلــــك مـــن خــال 
تهيئة مركز إخباري متكامل وفق 
في  االحــتــرافــيــة  المعايير  أحـــدث 
صــنــاعــة الــمــحــتــوى، مــشــددا على 
أنــبــاء  وكـــالـــة  دور  تــعــزيــز  أهــمــيــة 
البحرين لتكون المصدر الرئيس 
ــي مــخــتــلــف  ــار الــمــمــلــكــة فــ ــبــ ألخــ
وسائل اإلعام الدولية التقليدية 

والجديدة.
ــلــــت األطــــــــروحــــــــة الـــتـــي  حــــمــ
عنوان  الريس  أمين  علي  أجراها 
ــة الـــفـــضـــائـــيـــات  ــالــــجــ ــعــ »أطــــــــــر مــ
ــيــــة لــقــضــايــا  اإلخـــــبـــــاريـــــة الــــعــــربــ
ــريـــن ودورهــــــــــا فــي  ــبـــحـ مــمــلــكــة الـ
ــارف واتـــــجـــــاهـــــات  ــ ــ ــعـ ــ ــ تــــشــــكــــيــــل مـ
الــجــمــهــور الــبــحــريــنــي نــحــوهــا.. 
وقد  ومــيــدانــيــة«،  تحليلية  دراســـة 
تـــمـــت تـــحـــت إشـــــــــراف: األســــتــــاذة 
ــتـــورة حـــنـــان مــحــمــد يــوســف  الـــدكـ
أستاذ وعميد كلية اللغة واإلعام 
واألســتــاذة  البحرية،  باألكاديمية 
الدكتورة دينا فاروق أبو زيد أستاذ 
ورئــيــس قــســم االتـــصـــال واإلعـــام 
والــدكــتــورة  شــمــس،  عين  بجامعة 
سحر أحمد غريب مدرس اإلعام 

بقسم اإلعام واالتصال.
التعّرف  الــدراســة  استهدفت 
اإلخــبــاريــة  التغطية  حــجــم  عــلــى 
الـــتـــي تـــقـــدمـــهـــا قـــنـــاتـــا الـــجـــزيـــرة 
والـــعـــربـــيـــة لـــأخـــبـــار الــمــتــعــلــقــة 
بمملكة البحرين، في الفترة من 
األول من يناير 2018م إلى نهاية 
أبـــرز  وتــحــديــد  2020م،  ديــســمــبــر 
المتعلقة  والقضايا  الموضوعات 
تناولتها  التي  البحرين  بمملكة 

تغطيات القناتين.
كـــــذلـــــك اســــتــــهــــدفــــت إبــــــــراز 
تستخدمها  التي  الخبرية  األطر 
لتغطية  والعربية  الجزيرة  قناتا 
أخـــبـــار مــمــلــكــة الــبــحــريــن، وبــيــان 
الجزيرة  قناتي  ملكية  نمط  أثــر 
اإلعامية  وسياستهما  والعربية 
الخبرية  التغطيات  نوعية  على 

ألحداث مملكة البحرين.
الــدراســة على عينة  وأجــريــت 
األخــبــار  نــشــرات  مختلف  شملت 
والـــبـــرامـــج الـــتـــي تــنــاولــت قــضــايــا 
مملكة البحرين في قناة الجزيرة 
ــتـــرة  وقـــــنـــــاة الــــعــــربــــيــــة، خـــــــال فـ

الدراسة.
الميدانية  الــدراســة  وأجــريــت 
مواطن   1000 شملت  عينة  على 
بــحــريــنــي، تـــم اخــتــيــارهــم بــصــورة 
عــــشــــوائــــيــــة مــــــن الــــمــــحــــافــــظــــات 
البحرين، هي:  في مملكة  األربــع 
والشمالية،  والمحرق،  العاصمة، 

والجنوبية.
قضايا محورية

يــقــول الــدكــتــور علي الــريــس: 
ــي تــم  ــتــ ومــــــن أبــــــــرز الـــقـــضـــايـــا الــ
الميداني  المسح  وإجــراء  تحليل 
البحرين  مملكة  عليها:?موقف 
إزاء األزمة الدبلوماسية القطرية، 
لمملكة  االســتــراتــيــجــي  والـــبـــعـــد 
الــــبــــحــــريــــن فـــــي تــــعــــزيــــز الــــســــام 
الدولي،?ودور مملكة البحرين في 
الشرعية  لدعم  العربي  التحالف 
النيابية  واالنتخابات  اليمن،  في 
وذكـــــرى مــيــثــاق الــعــمــل الــوطــنــي، 
ــة الــســيــاســيــة لــلــمــرأة  ــاركـ ــشـ ــمـ والـ
الــبــحــريــنــيــة، والــمــلــف الــحــقــوقــي 
فـــي مــمــلــكــة الــبــحــريــن، وســيــاســة 
الـــتـــوازن الــمــالــي، واكــتــشــاف أكبر 
ــاريـــخ مملكة  تـ فـــي  نــفــطــي  حــقــل 
البحرين، والنهضة الرياضية في 
إدارة  في  المملكة  ودور  المملكة، 
ــا، ومــمــارســة  مــلــف جــائــحــة كـــورونـ
ــة واحـــــتـــــرام  ــيــ ــنــ ــديــ ــات الــ ــ ــريـ ــ ــحـ ــ الـ

التعددية المذهبية.
نتائج مهمة 

وقــــــــــد خــــلــــصــــت الــــــــدراســــــــة 
إلـــــى عـــــدة اســـتـــنـــتـــاجـــات أهــمــهــا 
أن قــنــاة الــجــزيــرة آلــيــة واضــحــة 
ومــمــنــهــجــة فـــي عــرضــهــا قــضــايــا 
مــمــلــكــة الــبــحــريــن فـــي الــبــرامــج، 
العربية  قناة  تلتزم  لم  حين  في 
بآلية معينة في عرضها لقضايا 

البحرين.
قــــنــــاة  ــــت  ــعـ ــ ــبـ ــ اتـ *?كذلك   

الجزيرة أسلوب تكرار ذات الخبر 
فــي أيـــام مــتــفــاوتــة، حيث رصــدت 
الــدراســة تــكــرار عــدد مــن األخبار 
خمسة  متوسطه  مــا  مـــدى  عــلــى 
أيام، إذ تقوم القناة بإعادة صياغة 
مادة  باعتباره  أو تضمينه  الخبر 
فرعية في خبر آخر وتعيد نشره، 
العربية  قناة  تستخدم  حين  في 
األخبار  عــرض  في  ثابًتا  منهًجا 
مرة واحدة، بحيث يكون تكرارها 
خــــــــال الــــــيــــــوم الـــــــواحـــــــد فــقــط 

وبحسب أهمية الخبر.
* تستخدم قناة الجزيرة في 
الحصرية  إلى مصادرها  اإلشارة 
ــــون«  ــلـ ــ ــلـ ــ ــــحـ عـــــــــبـــــــــارات مــــــثــــــل: »مـ
و»مراقبون« و»حقوقيون«، وغيرها 
ــيــــر ثـــابـــتـــة  ــلـــحـــات غــ مـــــن مـــصـــطـ
الــقــنــاة تصنع  أن  كــمــا  الــمــصــدر، 
في  تعرضها  التي  األخبار  بعض 
نــشــرات األخـــبـــار وتــؤطــرهــا وهــي 
مبنية فــي األصـــل عــلــى مــقــاالت 
منشورة في اإلنترنت أو تغريدات 
ألصحابها،  آراًء  كــونــهــا  تــعــدو  ال 
األمر الذي يؤثر حتًما على دقة 
الطرح  الثقة في  ودرجــة  األخبار 

والتناول.
فــي  ــان  ــاتـ ــنـ ــقـ الـ *?اشتركت 
توازنهما في عرض وجهات  عدم 
المتعلقة  القضايا  حــول  النظر 

بمملكة البحرين.
* كــانــت قــنــاة الــجــزيــرة أكثر 
تــنــاواًل إلطـــار الـــصـــراع، ثــم إطــار 
إطار  ثم  اإلنسانية،  االهتمامات 
الــمــســؤولــيــة. فــي الــمــقــابــل كانت 
إلطــار  عــرًضــا  أكثر  العربية  قناة 
ــل بـــالـــشـــؤون  ــامــ ــشــ االهــــتــــمــــام الــ
البحريني  للمواطن  اإلنــســانــيــة 
ثم اإلطار االقتصادي متمثًا في 
التطورات االقتصادية اإليجابية 

في االقتصاد البحريني.
نتائج  الريس:?أثبتت  يقول 

البحريني  الــشــعــب  أن  ــة  ــدراسـ الـ
مـــدرك ألبــعــاد الــمــضــامــيــن التي 
فكان  الــمــذكــورة،  القناة  توجهها 
ــدم  ــب مــــــن أســــــبــــــاب عــ ــبــ أهــــــــم ســ
العينة  مــن نصف  أقــل  مــشــاهــدة 
بقليل لقناة الجزيرة هو تعارض 
توجه القناة مع توجهات العينة.
ــة أن  ــدراســ كـــذلـــك كــشــفــت الــ
بمملكة  المتعلقة  القضايا  أكثر 
العينة  تتابعها  الــتــي  الــبــحــريــن 
القضايا  هي  الجزيرة  قناة  على 
الـــعـــســـكـــريـــة واألمـــــنـــــيـــــة، تــلــتــهــا 
القضايا  ثم  السياسية،  القضايا 
ــذلـــك  ــيــــة والــــبــــيــــئــــيــــة، كـ الــــصــــحــ
القضايا االجتماعية واإلنسانية. 
وأكثر القضايا المتعلقة بمملكة 
العينة  تتابعها  الــتــي  الــبــحــريــن 
القضايا  هــي  العربية  قناة  على 
ــة والــــبــــيــــئــــيــــة، تــلــتــهــا  ــيــ ــحــ الــــصــ
الــقــضــايــا الــعــســكــريــة واألمــنــيــة، 
كذلك  االقتصادية،  القضايا  ثم 
الــــقــــضــــايــــا الــــســــيــــاســــيــــة. وأكــــثــــر 
الــجــزيــرة  قــنــاة  تغطية  مـــؤشـــرات 
لــقــضــايــا مــمــلــكــة الــبــحــريــن هي 
ــريــــض، تـــاهـــا  ــحــ ــتــ الـــتـــعـــبـــئـــة والــ
التشكيك في البيانات الرسمية، 
واستضافة رموز وجهات سياسية 
في  ومــرفــوضــة  متطرفة  وفكرية 
الكراهية،  بث  كذلك  المجتمع، 

وإثارة الطائفية.
تغطية  مـــؤشـــرات  أكـــثـــر  وأن 
مملكة  لــقــضــايــا  الــعــربــيــة  قـــنـــاة 
الــبــحــريــن هـــي مـــراعـــاة واحـــتـــرام 
ــكـــة وســـيـــاســـتـــهـــا  ــلـ ســـــيـــــادة الـــمـــمـ
الــعــامــة، تــا ذلـــك الــتــركــيــز على 
إنجازات المملكة وبيان الجوانب 
بإجراء  والتفرد  اإليجابية منها، 
لقاءات بشخصيات رسمية عالية 
المستوى، ثم موثوقية المصادر، 
واالعـــــتـــــدال فـــي عــــرض وجــهــات 

النظر.

في اأطروحة نال عنها الدكتوراه بامتياز

الدكتور علي الري�س يدعو اإلى �صرورة الت�صدي لالإعالم الم�صلل والتحري�صي
قناة الجزيرة تمار�س بتغطياتها تحري�ضا �ضد البحرين وبث الكراهية والطائفية

} د. علي الريس.

حل جذري 
لإ�سكان اللوزي

محميد احملميد
malmahmeed7@gmail.com

أول السطر:
لـــمـــاذا ال يـــوجـــد لــديــنــا مـــؤشـــر لـــرصـــد كــمــيــات األدويـــــــة قبل 
نفادها وشحها، بدال من تكرار مسألة نفاد نوعية من األدوية في 
عبر  بتوفيرها  التصريح  ويتبعها  الشكوى،  ثم  ومــن  الصيدليات، 

االستيراد في كل مرة..؟
حل جذري إلسكان اللوزي:

تكون األخيرة..  األولــى.. وقطعا لن  المرة  بالطبع ليست هي 
كانت  مهما  باألمطار  التأثر  من  اللوزي  إسكان  أهالي  معاناة  في 
تعالج  لن  الماء  شفط  صهاريج  أن  وبالتأكيد  وموسمها..  كميتها 

المشكلة.. ألن األضرار وصلت إلى داخل البيوت والغرف. 
بن  األمــيــر سلمان  الملكي  السمو  أمــر صــاحــب  جــاء  هنا  مــن 
حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه اهلل، إلى 
وزارة األشغال والمحافظة الشمالية، بحصر األضرار الناجمة في 
منطقة اللوزي، نتيجة تجمع مياه األمطار، وتعويض المتضررين 
ــا، ومــتــابــعــة تنفيذ مــا تــم اتــخــاذه مــن خــطــوات، فــي وضــع  ــّراءهـ جـ

الحلول المستدامة للبنى التحتية في منطقة اللوزي.
والقيام  عليها،  يشكرون  للمنطقة  المسؤولين  زيــارة  بالتأكيد 
بحصر األضرار وتعويض المتضررين أمر كريم، لكن من األهمية 
أن تكون هناك حلول مستدامة للبنى التحتية في منطقة اللوزي، 
الحلول  تلك  الـــــوزراء..  مجلس  رئــيــس  العهد  ولــي  سمو  أمــر  كما 
جذورها،  من  المشكلة  ستعالج  التي  هي  المؤقتة  ال  المستدامة 

بدال من تكرار المشكلة، وتكرار الزيارات والتعويضات.
وزارة  مــســؤول  كــان  بسنوات،  قبله  وكــذلــك  الماضي،  يناير  فــي 
لمنطقة  بزيارة  يقومان  الشمالية،  المحافظة  ومسؤول  األشغال 
مياه  تجمعات  مــع  التعامل  آلــيــة  على  لــاطــاع  تــحــديــدا،  الــلــوزي 
المستدامة  الحلول  المنطقة، وذلك من خال وضع  األمطار في 
وبــمــعــايــيــر عــالــيــة لــضــمــان جــــودة خــدمــات الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة.. وتــم 
دراســة عاجلة ألسباب تجمع  بإجراء  قامت  الـــوزارة  بــأن  التصريح 
مياه األمطار في منطقة اللوزي، والتي على ضوئها قامت الوزارة 
رفع  فــي  والمتمثلة  والــمــســتــدامــة  االستراتيجية  الــحــلــول  بــوضــع 
منطقة  مــن  األمــطــار  مــيــاه  تصريف  لشبكة  االستيعابية  الــطــاقــة 
األمطار  كشفته  ما  فاعلة، حيال  تكن  لم  النتيجة  ولكن  اللوزي.. 
التي سقطت في ساعات قليلة وفي يوم واحد فقط خال موسم 

الصيف..!! فكيف سيكون الوضع خال موسم الشتاء..؟؟
غير  وأفــكــار  عــاديــة،  غير  معالجة  تعني  المستدامة  الــحــلــول 
تقليدية، والتعامل مع مشكلة بحاجة إلى حلول جذرية على أرض 

الواقع.. وهذا ما ننشده من الوزارة والمحافظة الشمالية معا.
آخر السطر:

األوروبية  الــدول  زمــان على  يأتي  أن  يتوقع  أو  كان يصدق  من 
بأن تعمل بنصف طاقاتها في الكهرباء.. وتدعو إلى إغاق األنوار 
مواطنيها  وتــدعــو  الــرســمــيــة..  المباني  عــن  المسائية  الــفــتــرة  فــي 
الروسية  األزمــة  تداعيات  إنها  والتقشف..  الترشيد  إلى مزيد من 
األوكرانية التي تسببت بها اإلدارة األمريكية، وتركت أوروبا تجني 

آثارها اليوم.

eslammahfoouz@hotmail.comتقدمي:إسـام مـحفوظ
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ح�سة اأبلة عايدة

أذكر أنني في المرحلة االبتدائية كنت أنتظر حصة »أبلة عايدة« 
بفارغ الصبر، تلك المرأة الضريرة التي مازالت مامحها محفورة في 
األسبوعي  القصير  الوقت  هــذا  إلــى  بشدة  أشتاق  كنت  وكــم  وجــدانــي، 
الـــذي تمتعنا فــيــه أنــامــلــهــا عــزفــا عــلــى آلـــة الــبــيــانــو الــســاحــرة، وغــنــاء 
لألناشيد واألغاني المحببة إلى نفوسنا، األمر الذي كان يأخذنا إلى 
أتساءل  ما  وكثيرا  المرهفة،  الجميلة  باألحاسيس  مليء  آخــر  عالم 
اليوم: أين الجيل الحالي من هذه المتعة الروحية التي تعلو وتسمو 

بالنفس، بل وتعتبر أكثر تأثيرا وإلهاما من كافة ما يتعلمه؟ 
نــعــم، الــمــوســيــقــى أنــبــل وحــيــا مـــن كـــل الــحــكــمــة والــفــلــســفــة كما 
وتــبــدع،  وتــفــكــر  ــروح  الــ فيها  تعيش  الــتــي  الــتــربــة  وهـــي  بيتهوفن،  قـــال 
والمدخل الحسي إلى عالم المعرفة األعلى، وكما يرى شكسبير يمكن 
أفكارنا  تقود  وأن  آالمــا،  آالمنا سعادة، وسعادتنا  أن تحيل  للموسيقى 

إلى أشياء أسمى.
مــشــروع جديد  عــن  الــســعــوديــة  الــعــربــيــة  المملكة  كشفت  مــؤخــرا 
إلى  الموسيقى  ضمت  أن  بعد  الــمــدارس،  لطاب  الموسيقى  لتعليم 
مؤسسات  عبر  عليها  تعمل  الــتــي  والــفــنــي  الثقافي  االنــفــتــاح  خطط 
الــتــرفــيــه، حيث  وهــيــئــة  الــثــقــافــة  وزارة  مــثــل  الــنــشــأة  حكومية حــديــثــة 
الرئيسية  فــكــرتــه  بــعــد  الـــدراســـة عــن  مــن  الــجــديــد  الــمــشــروع  يستلهم 
وتــقــوم على توفير برنامج  كــورونــا،  اغــاقــات  فــتــرة  بـــرزت خــال  الــتــي 
التعليمية  المنصة  عبر  إليه  الوصول  للطاب  يتاح  متكامل  تعليمي 

االلكترونية ذاتها التي كانوا يتابعون دروسهم فيها من منازلهم.
اسم  يحمل  الجديد  برنامجها  أن  الموسيقى  هيئة  ذكـــرت  وقــد 
حيث  التعليم،  وزارة  مع  بالتعاون  ذلــك  ويتم  الموسيقية«،  »الثقافة 
منصة  على  إثرائيا  موسيقيا  محتوى  يقدم  الصفيا،  نشاطا  سيكون 
مدرستي التابعة لوزارة التعليم، بهدف اكساب الطاب المهتمين فكرة 
واضحة عن الموسيقى، ومهارات كتابة النوتة، والتعرف على أساليب 
فنانين عــالــمــيــيــن، إضــافــة إلـــى الــقــدرة عــلــى الــتــفــريــق بــيــن األنــمــاط 
الموسيقية،  اآلالت  على  والــتــعــرف  بالمملكة،  الشعبية  الموسيقية 
إلى جانب تناول موضوعات متعددة عن المفاهيم الفنية والنظريات 
وتصنيفها  مــتــنــوعــة،  مــوســيــقــيــة  آالت  مـــن  ومــخــتــرعــات  والـــقـــواعـــد، 

وصناعتها، وتقنية العزف.
العاج  في  تستخدم  الموسيقى  أن  إلى  البحثية  الدراسات  تشير 
منذ قديم األزل، حيث استخدمها القدماء أيضا، وكان »أبولو« هو إله 
الموسيقى والطب عند االغريق، وأن المعابد المصرية تزخر بنقوش 
آالت موسيقية، وقد تحدث عنها أفاطون قائا إن الموسيقى يمكن 
أن تؤثر في العواطف، وتطهر المشاعر، موضحا أنها تضيء لنا شمعة 
لذلك  وكراهية،  وتطرفا  عنفا  أقــل  بشرا  فنصير  العتمة،  في  صغيرة 
استخدمتها مدينة كيمنتس األلمانية لمحاربة الكراهية التي ينشرها 

اليمين المتطرف وتكريس قيمة التسامح والتعايش مع اآلخر.
القلب  وزنه دخل  الوجود، فما صح  الراقية ميزان  الموسيقى  إن 
بها،  ويسمو  النفس،  يغزو  سحر  له  صوتها  أن  كما  الــوجــدان،  ولمس 
بما قد  إشــعــارك  قــادر على  وهــو  وااللــهــام،  التأمل  ويمنح مساحة من 
أو  تعرف حواجز  مباشرة ال  لغة  ألنــه  والــحــروف،  الكلمات  عنه  تعجز 
الــروح  مــن  جـــزءا  بــل  فــن،  مــجــرد  ليست  الموسيقى  باختصار  قــيــودا، 
البشرية، حتى حينما تشعرنا بالحزن والشجن أحيانا، تجعلنا تعساء 

بشكل أفضل.
الجديدة  الخطوة  هــذه  على  السعودية  العربية  للمملكة  فشكرا 
لتنشئة   ،2030 اإلصاحية  رؤيتها  تحقيق  طريق  على  اتخذتها  التي 
جيل يتمتع بأسس روحية وأخاقية وفنية وجمالية ما أحوجهم إليها 

في هذا الزمن المادي التعيس الذي نعيشه اليوم. 

halakamal99@hotmail.comهالة كمال الدين
المنامة  مــركــز  رئــيــس  أكــــدت 
دينا  المحامية  اإلنــســان  لحقوق 
اجتماع  أن  الــلــظــي  عــبــدالــرحــمــن 
راشـــد بن  الشيخ  الــداخــلــيــة  وزيـــر 
بــــاألوقــــاف  خــلــيــفــة  آل  عــــبــــداهلل 
الجعفرية وأعضاء هيئة المواكب 
الحسينية ورؤساء ومسؤولي مآتم 
مملكة  مــحــافــظــات  وحــســيــنــيــات 
الممارسات  على  دليل  البحرين 
في  الداخلية  لـــوزارة  المتحضرة 
تأمين موسم عاشوراء ضمن إطار 
تكفلها  الــتــي  الــديــنــيــة  الــحــريــات 
مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن لــلــمــواطــنــيــن 
مع  يــتــعــارض  ال  بما  والمقيمين 
األمن وال يتعدى حقوق اآلخرين.

مــــوســــم  أن  إلـــــــــى  وأشـــــــــــــــارت 

ــًا  ــقـ ــام كــــل عــــــام وفـ ــقــ عــــــاشــــــوراء يــ
ــل مـــشـــتـــرك بــيــن  ــمــ لــتــنــظــيــم وعــ
الـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة والـــمـــواكـــب 

والمآتم،  والحسينيات  الحسينية 
ويــتــم تــوفــيــر خــدمــات عــلــى مــدار 
الــســاعــة مـــن مــخــتــلــف الـــــــوزارات، 
مستمرة  الــبــحــريــن  أن  يــؤكــد  مـــا 
ــا فــي كفل حــريــة شعائر  فــي دورهـ
واالجتماعات  والــمــواكــب  األديـــان 
الــدســتــور  الـــذي ضمنها  الــديــنــيــة 

البحريني في المادة رقم 22.
ــة ديـــنـــا  ــيــ ــامــ ــحــ ــمــ وأكــــــــــــدت الــ
ــلــــظــــي أهـــمـــيـــة  ــمــــن الــ ــدالــــرحــ ــبــ عــ
ــابـــات الــمــلــكــيــة الــســامــيــة  الـــخـــطـ
فــي مــواســم عــاشــوراء ومــا تحمله 
مــــن مـــعـــانـــي الـــتـــعـــايـــش الــســلــمــي 
ــراز الــنــمــوذج  ــ ونــبــذ الــكــراهــيــة، وإبـ
ــزام بــإظــهــار  ــتـ الــمــتــحــضــر فــي االلـ
مع  يتناسب  بما  عــاشــوراء  جوهر 

مرجعًا  كونها  وقيمتها  مكانتها 
إنــســانــيــًا فـــي مــمــارســة الــحــريــات 
ــة  ــدديـ ــعـ ــتـ ــرام الـ ــ ــ ــتـ ــ ــ الــــديــــنــــيــــة واحـ

المذهبية.
وأشارت إلى أن البحرين مركز 
ــن لــقــيــم الــــديــــن الــحــنــيــف  ــاضـ حـ
بمبادئه العظيمة ونهجه القويم، 
وال بد أن يحافظ كل مواطن على 
هـــذه الــمــكــتــســبــات بــعــدم الــخــروج 
عــن إطـــار مــوســم عـــاشـــوراء وعــدم 
االلتفات إلى المحاوالت الفاشلة 
لــتــشــويــه صــــورة الــبــحــريــن خــال 
ــام، فما  ــ ــذا الــمــوســم مـــن كـــل عـ هــ
عاشوراء  لموسم  البحرين  توفره 
مهما  ــــرى  أخـ ــة  ــ دولـ أي  تـــوفـــره  ال 

بلغت فيها االمكانيات.

البحرين تعد مركزا  المنامة لحقوق الإن�سان:  رئي�س مركز 
حا�سنا لقيم الدين الحنيف بمبادئه العظيمة ونهجه القويم

} دينا اللظي.

أفـــاد الــدكــتــور حسن الــدوي 
نــائــب رئــيــس مــجــلــس الــمــحــرق 
الثانية  الــدائــرة  ممثل  الــبــلــدي 
ــدرس  ــ تــ ــال  ــ ــ ــغـ ــ ــ األشـ وزارة  بـــــــأن 
اإلجــــــــراءات الــمــمــكــنــة لــتــعــديــل 
بن  الــشــيــخ خليفة  ــارع  شــ وضـــع 

حمد مجمع 222.
جــــــاء ذلــــــك بـــمـــعـــيـــة مــمــثــل 
مشاريع  مــشــرف  األشــغــال  وزارة 
الـــمـــحـــرق الـــمـــهـــنـــدس إبـــراهـــيـــم 
ســـــــــــــــــوار، وذلــــــــــــــك اســـــتـــــجـــــابـــــًة 
لـــمـــقـــتـــرحـــات الـــقـــاطـــنـــيـــن عــلــى 
ــصــــوص وضـــعـــيـــة  ــخــ الـــــــشـــــــارع بــ
مساري  بين  الفاصل  الرصيف 

المركبات.
جــمــيــع  أن  الـــــــــــدوي  وأكـــــــــد 
اإلجـــــــــــــــــراءات الـــــتـــــي يـــتـــخـــذهـــا 
المجلس تتم للمصلحة العامة 
والتعديل  للنقاش  قــابــلــة  وهـــي 
أكثر  وجود  وفي حال  والتقويم، 
هندسية  حلول  فهناك  رأي  من 
وفنية، وتقييم مستمر لمختلف 

تنظيم  إلــى  الهادفة  اإلجـــراءات 
ــع  ــنــ ــة الـــــــمـــــــروريـــــــة ومــ ــ ــركــ ــ ــحــ ــ الــ

االكتظاظ.
ــل الـــمـــنـــطـــقـــة  ــثــ ــمــ ودعــــــــــا مــ

األهالي إلى التعامل مع الوضع 
بــهــدوء وبــعــيــًدا عــن االنــفــعــاالت 
ــأن مـــثـــل هـــذه  ــشــ والـــــتـــــوتـــــرات بــ
متناول  فــي  هــي  الــتــي  المسائل 

ــديـــات،  ــعـ ــتـ ــث الـ ــيـ ــــن حـ ــد مـ ــيــ الــ
باألخوة  اآلراء  تصل  أال  ويجب 
إلى حالة تصادم، مؤكًدا استمرار 

العمل على الحلول التوافقية.

الأ������س�����غ�����ال ت�����در������س ت����ع����دي����ات ����س���ارع
خ����ل����ي����ف����ة ب�������ن ح�����م�����د ف�������ي ال����م����ح����رق

} وزارة األشغال ومجلس بلدي المحرق خال زيارة شارع الشيخ خليفة بن حمد.

ــئــــنــــاف الــعــلــيــا  ــغــــت مـــحـــكـــمـــة االســــتــ ألــ
التربية  وزارة  بإلزام  الثانية حكما  المدنية 
إعادة معلمة إلى العمل، بعد أن تغيبت عن 
حيث  الــعــام،  تــجــاوزت  طويلة  لفترة  العمل 
الموظف  خدمة  إنــهــاء  أن  المحكمة  أكــدت 
لــانــقــطــاع عــن الــعــمــل وفــقــًا لحكم الــمــادة 
يقع  الــمــدنــيــة  الـــخـــدمـــة  ــانـــون  قـ مـــن   )28(
القانون دون تعليق األمر على صدور  بقوة 
لترتيب  يكفي  بل  بذلك  يصدر  إداري  قــرار 
مضمون االستقالة الضمنية االنقطاع عن 
القانون  حــددهــا  التي  الــمــدة  خــال  العمل 
انقطاعه  لمبررات  الموظف  تقديم  وعــدم 
خـــال الــعــشــريــن يــومــًا الــتــالــيــة إلنـــــذاره أو 
تقديم تلك المبررات ورفضها من قبل جهة 

اإلدارة.
اإلداري ال  الــقــرار  أن  المحكمة  وأكــدت 
يشترط في شأنه شكا معينا وال يشترط 
أن يكون مكتوبًا إلحداث أثر قانوني معين 
األوراق  عيون  من  استخاصه  يمكن  وإنما 
أو  موقف  حيال  وسلوكها  اإلدارة  وتصرفات 
طلب معين حيث أن المستخلص من اإلنذار 
المرسل للمعلمة وفوات مدة العشرين يومًا 
اسبابًا  تقدم  أن  دون  اإلنــذار  لذلك  التالية 
تبرر انقطاعها عن العمل؛ يفيد أن الجهة 
اإلدارية قد اتخذت مسلكا حيال انقطاعها 
باعتباره  إال  تفسيره  يمكن  ال  العمل،  عــن 
العمل  لانقطاع عن  بإنهاء خدمتها  قرارا 
عمًا بحكم المادة )28( من قانون الخدمة 
المدنية، كما أشارت الى أن المعلمة قدمت 
من  المرضية  حالتها  تصف  طبية  تقارير 
دون تقديم ما يثبت منحها اجــازة مرضية 

نتيجة مرضها.
وقالت  دعــواهــا  رفــعــت  المعلمة  وكــانــت 
 10 منذ  ــوزارة  الــ فــي  بالعمل  التحقت  إنــهــا 
سنوات إال أنها مع نهاية عام 2020 أصيبت 
لدى  كبيرة  هــنــاك صعوبة  وكــانــت  بــمــرض، 
ما  حالتها  لتشخيص  البداية  في  األطباء 
بسبب  العمل  عــن  الغياب  فــي  تبدأ  جعلها 
هــذا الــمــرض، األمــر الــذي دفــع الـــوزارة إلى 
توقيع الجزاءات التأديبية المختلفة عليها 
للخصم  تــعــرضــت  إذ  الــصــحــيــة،  لــظــروفــهــا 

ــم وقـــف  ــن الـــــرواتـــــب إلـــــى أن تــ ــزئـــي مــ الـــجـ
مع  تواصلها  عند  لها  وتبين  تماما،  راتبها 
عن  بوقفها  القرار  قد صــدر  أنــه  مسؤوليها 

العمل مع وقف صرف الراتب تماما.
وقــد أشــارت في دعــواهــا إلــى أن غيابها 
لــم يكن بــإرادتــهــا على اإلطـــاق، وإنــمــا كان 
الــغــيــاب رغــمــا عنها بسبب عــذر قــهــري، هو 
لــديــهــا عـــذر طبي  الــمــرضــيــة وأن  ظــروفــهــا 
أكــدوا  األطــبــاء  أن  كما  غيابها،  وراء  قــهــري 
فــي الــتــقــاريــر الــطــبــيــة ضــــرورة تــوفــيــر بيئة 
الصحية،  لــظــروفــهــا  مناسبة  خــاصــة  عــمــل 
وقد طلبت في دعواها إلغاء القرار اإلداري 
الــصــادر بوقف صــرف رواتــبــهــا وقـــرار وقفها 
عن العمل، وبالتحقيق معها بسبب تغيبها 
عــن الــعــمــل، وهــو عــذر قــهــري وهــو المرض 
من  للثابت  وفــقــا  العمل  مــن  منعها  الـــذي 
التقارير الطبية الصادرة من وزارة الصحة.

أول  أمام محكمة  الدعوى  وخال نظر 
درجة دفعت الوزارة بأنه تم إخطار المدعية 
ألحكام  إعماال  لانقطاع  خدمتها  بانتهاء 
االستقالة الضمنية، إال أن الوزارة لم تقدم 
مـــا يــفــيــد إنـــهـــاء خــدمــة الــمــدعــيــة فــأشــارت 
الــوزارة نسخة من  المحكمة الى أن تقديم 

أسباب  لبيان  للمدعية  الــمــوجــه  اإلخــطــار 
انقطاعها عن العمل وإحالتها للتحقيق ال 
يعدو أن يكون أحد االجراءات االولية التي 
الخدمة  قانون  من   28 المادة  عليها  نصت 
نية  انــصــراف  مــدى  على  للوقوف  المدنية 
مــن عــدمــهــا، وما  إلــى االستقالة  الــمــوظــف 
ثم  ومـــن  نــتــائــج،  مــن  التحقيق  عــنــه  يسفر 
القرار  إلــى مرتبة  القرار ال يرقى  فــإن هــذا 
بإلغاء  اول درجة  االداري، وحكمت محكمة 
ــرت بــإعــادة الــمــدعــيــة إلــى  قـــرار الـــــوزارة وأمــ

عملها مع صرف رواتبها. 
ولم ترتض الوزارة الحكم وطعنت امام 
ــارت إلـــى أن  ــ مــحــكــمــة االســتــئــنــاف الــتــي أشـ
إنهاء خدمة الموظف لانقطاع عن العمل 
وفقًا لحكم المادة )28( من قانون الخدمة 
تعليق  دون  الـــقـــانـــون  بــقــوة  يــقــع  الــمــدنــيــة 
بل  بــذلــك  يــصــدر  إداري  قــــرار  عــلــى  األمــــر 
يكفي لترتيب مضمون االستقالة الضمنية 
المعينة  المدة  خال  العمل  عن  االنقطاع 
انقطاعه  لمبررات  الموظف  تقديم  وعــدم 
خـــال الــعــشــريــن يــومــًا الــتــالــيــة إلنـــــذاره أو 
تقديم تلك المبررات ورفضها من قبل جهة 
ثمة  ــة  ــ اإلداريـ الــجــهــة  اتــخــاذ  ودون  اإلدارة؛ 

إجراءات تأديبية حيال الموظف المنقطع 
عن عمله.

في  يشترط  ال  اإلداري  الــقــرار  أن  كما 
شــأنــه شــكــا مــعــيــنــا وال يــشــتــرط أن يــكــون 
مكتوبًا، وإنما هو باعتباره تعبيرًا ملزما من 
جهة اإلدارة إلحداث أثر قانوني معين يمكن 
وتــصــرفــات  األوراق  عــيــون  مــن  اســتــخــاصــه 
اإلدارة وسلوكها حيال موقف أو طلب معين 
وقالت أن المستخلص من اإلنذار المرسل 
للمعلمة وفوات مدة العشرين يومًا التالية 
تبرر  اســبــابــًا  تــقــدم  أن  دون  اإلنـــــذار  لــذلــك 
انــقــطــاعــهــا عـــن الـــعـــمـــل؛ يــفــيــد أن الــجــهــة 
اإلدارية قد اتخذت مسلكا حيال انقطاعها 
باعتباره  إال  تفسيره  يمكن  ال  العمل،  عــن 
العمل  لانقطاع عن  بإنهاء خدمتها  قرارا 
عمًا بحكم المادة )28( من قانون الخدمة 

المدنية.
وقـــالـــت ال يــنــال مـــن ذلـــك مـــا تمسكت 
العمل  عــن  انقطاعها  أن  مــن  المعلمة  بــه 
قرينة  معه  ينتفي  مما  مرضها  بسبب  كــان 
بأن  حيث  حقها،  فــي  الضمنية  االستقالة 
تقارير  وتقديم  مريضة  أنها  ذكــرهــا  مجرد 
طــبــيــة إلثـــبـــات صــحــة مــرضــهــا لــاســتــبــيــان 
الــمــبــرر، ال يعد مــبــررا لغل  عــن صحة هــذا 
لمجرد  الخدمة  إنهاء  من  اإلدارة  جهة  يد 
فترة  مــريــضــة خـــال  أنــهــا  بمقوله  تــذرعــهــا 
انقطاعها عن العمل، ولو كانت جادة وأرادت 
وإنهاء خدمتها  اإلدارة  بين جهة  تحول  أن 
بـــاالســـتـــقـــالـــة الــضــمــنــيــة لـــقـــامـــت بــتــقــديــم 
ــادات الــطــبــيــة الـــتـــي قــدمــتــهــا كــمــبــرر  ــهـ الـــشـ
لغيابها عن العمل إلى الجهة الطبية حيث 
تقارير طبية لم يتضمن  ان ما قدمته من 
منحها اجازة مرضية نتيجة مرضها وإنما 
كل ما تضمنته هذه التقارير الطبية يصف 
حالتها وبناء عليه يكون قرار إنهاء خدمتها 
المادة  العمل استنادًا لحكم  لانقطاع عن 
متفقًا  المدنية  الــخــدمــة  قــانــون  مــن   )28(
وصحيح حكم الواقع والقانون منتجًا آلثاره 
المحكمة  ولهذه األسباب قضت  القانونية، 
مجددًا  والقضاء  المستأنف  الحكم  بإلغاء 

برفض الدعوى.

اإنهاء خدمة الموظف لالنقطاع عن العمل يقع بقوة القانون

تاأيي��د ق��رار ف�س��ل معلم��ة تغيب��ت اأكث��ر م��ن �س��نة بداع��ي المر���س

عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة شابا 
آسيويا بالسجن مدة 15 سنة بعد أن حاول تهريب 
نصف كيلو جرام من مخدر الحشيش ملفوف في 
79 كبسولة محشوة بمادة الحشيش المخدر بداخل 
بحريني  ديــنــار  ألــف  على  حصوله  مقابل  احشائه 
كمية للتعاطي، كما أمرت المحكمة بإبعاد المتهم 

عقب تنفيذ العقوبة وتغريمه 5 آالف دينار.
البحرين  مملكة  إلــى  حضر  قــد  المتهم  وكـــان 
عبر مطار البحرين الدولي قادما من باكستان وعند 
مروره بالمنطقة الجمركية اشتبه به الشاهد االول 
وبسؤاله  شــيء  يعثر على  ولــم  بتفتيشه  قــام  وعليه 
عن حيازته ألية ممنوعات أنكر إال أن مامحه كان 
الجمارك  أمــر ضابط  االرتــبــاك، حيث  عليها  يبدو 
عليه  وبالعرض  األشعة  جهاز  غرفة  إلــى  بتحويله 
لوحظ وجود أشكال دائرية بداخل احشائه مشتبه 
بأنها كبسوالت مخدرة فتم تحويله إلى مكتب إدارة 

مكافحة المخدرات.
تحتوي  كبسوالت  بابتاع  أقر  المتهم  وبسؤال 
تــهــريــبــهــا لمملكة  الـــمـــخـــدرة قـــاصـــدا  ــواد  ــمـ الـ عــلــى 
لــمــســتــشــفــى وزارة  تــحــويــلــه  تـــم  الــبــحــريــن وعــلــيــه 

الكبسوالت  من  عدد  بإنزال  المتهم  وقام  الداخلية 
الكبسوالت  إنــزال  عملية  مراقبة  اثناء  دفعات  على 

حتى بلغ مجموع الكبسوالت 79 كبسولة.
مكافحة  إدارة  قــبــل  مـــن  الــتــحــريــات  وبـــإجـــراء 
الــــمــــخــــدرات تــبــيــن أن الــمــتــهــم يــعــمــل مــــن ضــمــن 
شــبــكــة تــقــوم بــجــلــب الـــمـــواد الــمــخــدرة إلـــى مملكة 
البحرين بقصد االتجار ودور المتهم هو نقل المواد 
المخدرة في احشائه عن طريق االبتاع وبفحصها 
الهيروين ومؤثر  معمليا« ثبت احتواؤها على مادة 
الميتافيتامين وبفحص عينة ادراره ثبت احتواؤها 
عــلــى مــخــدر الــحــشــيــش ومـــؤثـــر الـــديـــازيـــبـــام، حيث 
اعــتــرف الــمــتــهــم أن أحـــد األشـــخـــاص عـــرض عليه 
البحرين مقابل حصوله على  إلى  المخدر  تهريب 

ألف دينار وكمية ألجل تعاطيه فوافق.
أنه جلب  للمتهم  العامة  النيابة  أسندت  حيث 
المادة المخدرة )الحشيش( والمؤثر العقلي  وحاز 
االحــوال  غير  في  االتجار  بقصد  الميتامفيتامين 
المرخص بها قانونا، كما انه أحرز المادة المخدرة 
ــام بقصد  ــبـ ــازيـ الـــديـ الــعــقــلــي  الــحــشــيــش والـــمـــؤثـــر 

التعاطي في غير االحوال المرخص بها قانونا.

المحكمة عاقبته بال�سجن 15 �سنة والإبعاد

500 ج��رام ح���سي�س بمعدت�ه اآ�سي��وي يه�رب 
للتعاط���ي وكمي���ة  دين���ار  األ���ف  مقاب���ل 

كتب: عبداألمير السالطنة

ــنـــي  ــريـ ــــرض شـــــــــاب بـــحـ ــعــ ــ تــ
تعرضه  بعد  متفرقة  إلصــابــات 
لحادث مروري وقع بين سيارتين 
عــلــى شــــارع الــشــيــخ خــلــيــفــة بن 
سلمان في الساعات األولى من 

صباح أمس )السبت(.
األولــيــة  التفاصيل  وتشير 
كــان  بحرينيا  أن  الـــى  لــلــحــادث 
ــدة  ــ ــواحـ ــ ــي الـ ــ ــه فـ ــارتــ ــيــ يــــقــــود ســ
على  أمــس  من صباح  والنصف 
بن سلمان  الشيخ خليفة  شارع 
واصطدم بسيارة اخرى تسير في 
بحريني،  يقودها  المسار  نفس 
نــتــج عـــن الـــحـــادث اصـــابـــة أحــد 

بإصابات  )بحريني(  السائقين 
ــة وتــــــدهــــــورت ســـيـــارتـــه  ــرقـ ــفـ ــتـ مـ
بتلفيات  الــســيــارتــان  وتـــضـــررت 
احــداهــمــا كــبــيــرة، جــاء الــحــادث 
بــســبــب تــغــيــيــر أحــــد الــســائــقــيــن 

مساره بشكل مفاجئ.

وقـــــــد حــــضــــرت فـــــــور وقـــــوع 
الحادث شرطة النجدة والمرور 
ــة  ــ ــم ازاحـ ــ ــاع الـــمـــدنـــي وتـ ــ ــدفـ ــ والـ
المركبتين من الشارع، وفتحت 
الـــجـــهـــات الــرســمــيــة الــتــحــقــيــق 

لمعرفة اسباب الحادث. 

اإ�سابة بحريني في حادث مروري بين مركبتين

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16200/pdf/1-Supplime/16200.pdf?fixed7642
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/1303973
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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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 د. عبدالـله يو�سف املطوع

 من ذاكرة املدر�سة

احلديقة املدر�سية

البيئة  على  الت�أكيد  ي�أتي  املدار�س  ذكري�ت  ومن 

اخل�سراء من خالل احلديقة املدر�سية، اإذ تتفنن املدار�س 

يف اإبراز حدائقه� من خالل اقتط�ع جزء من الفن�ء املدر�سي 

وال�سجريات  الأ�سج�ر  اأنواع  به�  كحديقة  وا�ستخدامه 

والبقولي�ت  الورقية  واخل�سراوات  الأزه�ر  وبع�س 

وغريه�، وذلك من اأجل حتقيق هدفني؛ ف�لهدف الأول هو 

وت�سميده�  الأر�س  )جتهيز  العمل  على  الطالب  تعويد 

عليه�  توؤكد  مه�رات  عن  عب�رة  وهي  رّيه�(  ثم  وبذره� 

فهو  الث�ين  الهدف  اأم�  العلوم،  من�هج  وخ��سة  املن�هج 

)الق�سم  املع�رف  تعده�  التي  امل�س�بق�ت  يف  امل�س�ركة 

القدمي من وزارة الرتبية والتعليم( من اأجل اإبراز الإنت�ج 

املدر�سي يف املع�ر�س الزراعية والتج�رية التي ُت�سرف 

يف  لفتت�حه�  البالد  ع�هل  ويح�سره�  احلكومة  عليه� 

الزراعة  يف  املهتمني  جميع  يح�سره  �سنوي  مهرج�ن 

الأندل�س  حديقة  يف  املعر�س  هذا  ُيق�م  اإذ  والتج�رة، 

ب�ملن�مة، وي�س�رك فيه جميع املدار�س من البنني والبن�ت 

العالقة، حيث يتم فيه عر�س  ال�سرك�ت ذات  وعدد من 

وقد  حيوانية،  اأو  زراعية  ك�نت  �سواء  املدار�س  انت�ج 

م�دة  معلمي  ع�دة  املدر�سية  احلدائق  هذه  على  ي�سرف 

واأحي�ًن�  خمف�سة،  ح�س�س  ُيعطى  م�سرف  اأو  العلوم 

م�ستخدم ُيعهد اإليه مت�بعة احلديقة بعد تخفي�س جزء 

من عمله يف املدر�سة.

املدر�سية،  احلدائق  اأهمية  اإىل  املع�رف  تنبهت  وقد 

املدر�سية  احلدائق  على  موجًه�  اأو  م�سرًف�  عّينت  حيث 

وهو الأ�ست�ذ اإبراهيم ال�سخنيني، كم� اأعدت م�ستالً حتت 

اإ�سرافه يقع قريب من املكتبة الع�مة ب�ملن�مة، هذا امل�ستل 

يهدف اإىل رفد املدار�س ب�ل�سجريات والأ�سمدة والإر�س�د 

الزراعي وغري ذلك.

ونظًرا اإىل اأهمية الت�سجري والب�ستنة اأُقيم يف منطقة 

الديوان  عليه  ُي�سرف  الذي  احلنينية  م�ستل  احلنينية 

يف  الزراعية  التج�رب  حمطة  وكذلك  �س�بًق�،  الأمريي 

البديع الت�بعة لإدارة الزراعة وغريه� من اجله�ت التي 

ُتقدم امل�س�عدات للمدار�س لالرتق�ء بحدائقه�.

املدار�س  بع�س  يف  املدر�سية  احلديقة  ُتلحق  وقد 

الإبداعي لرتبية  اأحي�ًن� تكون من عمل الطالب  ب�أقف��س 

الأرانب  مثل  من  الأليفة  واحليوان�ت  الداجنة  الطيور 

من  فتوؤخذ  احلديقة  هذه  ميزانية  عن  اأم�  والأغن�م، 

املدر�سي،  املق�سف  اأرب�ح  من  الواردة  الأن�سطة  ميزانية 

واإىل  الأحي�ن،  اأغلب  يف  املع�رف  م�س�عدة  على  عطًف� 

ذاكرة اأخرى.

رئي�س بعثة املنظمة الدولية للهجرة لدى البحرين لـ»الأيام«:

ن�سيد بالتعاون القائم مع البحرين يف جمال مكافحة الجتار بالأ�سخا�س

وبحرينًي�، اأكد الزرق�ين على اأن البحرين 

مك�فحة  جم�ل  يف  كبرًيا  تقدًم�  اأحرزت  قد 

القليلة  ال�سنوات  خالل  ب�لأ�سخ��س  الجت�ر 

امل��سية، حيث ح�فظت على الت�سنيف الأول 

يف تقرير وزارة اخل�رجية الأمريكية املعني 

املنظمة  على  م�سدًدا  ب�لأ�سخ��س،  ب�لجت�ر 

مع  الق�ئم  ب�لتع�ون  ت�سيد  للهجرة  الدولية 

املتعلقة  الق�س�ي�  جميع  يف  البحرين  مملكة 

اآمنة  بطريقة  تطبيقه�  ي�سمن  مب�  ب�لهجرة 

ومنظمة مل�سلحة اجلميع.

اأول  هي  البحرين  اإن  الزرق�ين  وق�ل 

دولة عربية تت�سدر جم�ل املالحقة الق�س�ئية 

وذلك من خالل اإن�س�ء مكتب ادع�ء متخ�س�س 

ي�سمن  مب�  ب�لأ�سخ��س،  الجت�ر  جم�ل  يف 

اإمك�نية ا�ستع�نة اململكة ب�أع�س�ء من الني�بة 

لتويل  وذلك  ع�لًي�  تدريب  مدربني  الع�مة 

م�سوؤولية ق�س�ي� الجت�ر ب�لأ�سخ��س.

اأهمية  اإدراك  اإن  الزرق�ين  واعترب 

الذي  النهج  يف  اأ�س��سي  اأمر  هو  ال�سراك�ت 

لهذه  للت�سدي  البحرين  مملكة  اتبعته 

وطنية  اإح�لة  اآلية  وجود  وكذلك  اجلرمية، 

لفًت�   .2018 الع�م  منذ  ك�مل  ب�سكل  تعمل 

موؤخًرا  اأطلقه  الذي  التدريبي  الربن�مج  اىل 

يف  القدرات  وبن�ء  للتدريب  الإقليمي  املركز 

على  يركز  ب�لأ�سخ��س  الجت�ر  مك�فحة 

جم�ل  يف  العرب  اخلرباء  من  �سبكة  اإن�س�ء 

تدريب  ل�سم�ن  وذلك  ب�لأ�سخ��س،  الجت�ر 

على  هم  اأيدي خرباء  على  املعنيني  الع�ملني 

منطقة  ب�لأ�سخ��س يف  الجت�ر  ب�إط�ر  دراية 

اخلليج.

مملكة  اإن  �سك  »بال  الزرق�ين  وق�ل 

جم�ل  يف  كبرًيا  تقدًم�  اأحرزت  قد  البحرين 

مك�فحة الجت�ر ب�لأ�سخ��س خالل ال�سنوات 

يف  الأول  الت�سنيف  على  حم�فظة  الأخرية 

املعني  الأمريكية  اخل�رجية  وزارة  تقرير 

خم�س  ملدة  وذلك  ب�لأ�سخ��س،  ب�لجت�ر 

�سنوات متت�لية -اأي منذ ع�م 2018- وقد 

لالبتك�ر،  نتيجة  املرموق  التقدير  هذا  ج�ء 

يف  جرت  التي  اله�مة  والإ�سالح�ت 

والتي  الدوؤوبة  القي�دة  وكذلك  ال�سي��س�ت، 

ينبغي تقديره� والإ�س�دة به�«.

يف  البحرين  اتبعته�  التي  الآلية  وحول 

»لقد  الزرق�ين  ق�ل  اجلرمية،  هذه  مك�فحة 

ك�فحت اململكة الجت�ر ب�لأ�سخ��س من خالل 

املح�ور الأربعة الت�لية، وهي املنع، احلم�ية، 

املالحقة الق�س�ئية وبن�ء ال�سراك�ت«.

فقد  اجلرمية،  يتعلق مبنع  »فيم�  وت�بع 

مهمة  عم�لية  اإ�سالح�ت  احلكومة  اأجرت 

والتي  الكف�لة،  نظ�م  يف  الثغرات  ملع�جلة 

الأفراد  ترتك  اأن  ميكن  ا�ستغالله�  ح�ل  يف 

اأ�سدرت  كم�  ب�لأ�سخ��س.  الجت�ر  عر�سة 

ي�سمح  الذي  املرن  الت�سريح  احلكومة 

للعم�لة الوافدة املتواجدة يف اململكة )بكف�لة 

اأنف�سهم(». ول�سم�ن حم�ية اأ�سمل لل�سح�ي�، 

اإيواء لالجت�ر،  كذلك احلكومة خ�س�ست دار 

الوافدين،  حلم�ية  ومركًزا  �س�خًن�،  وخًط� 

وذلك لت�سهيل التعرف الأ�سمل على ال�سح�ي� 

املحتملني وال�ستج�بة لهم.

ت�سّدرت   ،2020 الع�م  يف  واأ�س�ف: 

حيث  الق�س�ئية،  املالحقة  جم�ل  البحرين 

اأ�سبحت اأول دولة عربية ُتن�سئ مكتب اّدع�ء 

ب�لأ�سخ��س،  الجت�ر  جم�ل  يف  متخ�س�س 

مب� ي�سمن اإمك�نية ا�ستع�نة اململكة ب�أع�س�ء 

الني�بة املدربني تدريًب� ع�لًي� لتويل م�سوؤولية 

ق�س�ي� الجت�ر ب�لأ�سخ��س.

مملكة  اتبعته  الذي  النهج  وحول 

ب�لأ�سخ��س،  الجت�ر  مك�فحة  يف  البحرين 

هو  ال�سراك�ت  اأهمية  اإدراك  الزرق�ين»اإن  ق�ل 

احلكومة  تتبعه  الذي  النهج  اأ�س��سي يف  اأمر 

ب�لإ�س�فة  ب�لأ�سخ��س،  الت�سدي لالجت�ر  يف 

ب�سكل  تعمل  وطنية  اإح�لة  اآلية  وجود  اإىل 

منذ  اإطالقه�  مت  اإلكرتونية  اآلية  وهي  ك�مل، 

نهًج�  احلكومة  تقود  كذلك   ،2018 الع�م 

حيث  ب�لأ�سخ��س،  الجت�ر  ملك�فحة  اإقليمًي� 

اأطلقه موؤخًرا  يركز الربن�مج التدريبي الذي 

القدرات  وبن�ء  للتدريب  الإقليمي  املركز 

ب�لأ�سخ��س - منذ دي�سمرب  ملك�فحة الجت�ر 

الع�م 2021 - على اإن�س�ء �سبكة من اخلرباء 

ب�لأ�سخ��س،  الجت�ر  جم�ل  يف  العرب 

على  املعنيني  الع�ملني  تدريب  ل�سم�ن  وذلك 

الجت�ر  ب�إط�ر  دراية  على  هم  خرباء  يد 

ب�لأ�سخ��س يف اخلليج«.

الدولية  املنظمة  اإن  ب�لطبع،  واأ�س�ف: 

مملكة  مع  الق�ئم  ب�لتع�ون  ت�سيد  للهجرة 

البحرين يف جميع الق�س�ي� املتعلقة ب�لهجرة 

ومنظمة  اآمنة  بطريقة  تطبيقه�  ي�سمن  مب� 

الدولية  التقديرات  وحول  اجلميع.  مل�سلحة 

على  اجلرمية  هذه  �سح�ي�  اأعداد  حول 

الجتم�عي  النوع  وكذلك  الع�مل،  م�ستوى 

ك�سحية  للوقوع  عر�سة  اأكرث  يعترب  الذي 

حمتملة لالجت�ر ب�لأ�سخ��س، ق�ل الزرق�ين« 

ت�سري التقديرات اإىل اأنه يوجد - يف اأي وقت 

�سح�ي�  من  �سحية  مليون   25 يق�رب  م�   -

الجت�ر ب�لأ�سخ��س يف جميع اأنح�ء الع�مل».

واأ�س�ف: بال �سك اإن الجّت�ر يوؤثر ب�سكل 

ي�سكل  والأطف�ل، حيث  الن�س�ء  على  متف�وت 

الأطف�ل حوايل خم�س اإجم�يل عدد ال�سح�ي�، 

يف  اآخذة  الذكور  ال�سح�ي�  ن�سبة  اأن  اإل 

الزدي�د.

حممد الزرقاين 

اإدارة مكافحة الجتار بالب�سر وحماية الآداب العامة لـ»الأيام«

25 ق�سية بالن�سف الأول تورط فيها فيها 41 متهما واإغالق 4 من�ساآت �سياحية
 مت�م اأبو�س�يف:

الجت�ر  مك�فحة  اإدارة  ك�سفت 

الع�مة  الآداب  وحم�ية  ب�لب�سر 

للمب�حث  الع�مة  لالإدارة  الت�بعة 

عدد  اأن  عن  اجلن�ئية  والأدلة 

اجت�ر  �سبهة  حتمل  التي  الق�س�ي� 

امل��سي  ين�ير  منذ  ب�لأ�سخ��س 

قد  امل��سي،  يونيو  نه�ية  وحتى 

بلغت 25 ق�سية متهم فيه� 41 متهًم� 

من الذكور والن�س�ء.

وق�لت الإدارة يف ت�سريح�ت لـ »الأي�م« اأن 

هن�ك 164 جمنًي� عليهم يف هذه الق�س�ي� قد ح�سلوا على 

الإجراءات  ك�فة  اتخ�ذ  مت  كم�  والق�س�ئي،  النف�سي  الدعم 

الق�نونية حي�ل 4 مرافق ومن�س�آت �سي�حية، حيث �سدرت 

قرارات ق�س�ئية تق�سي ب�إغالقه�.

واأ�س�رت الإدارة اىل اأن هذه الق�س�ي� 

م�  فيه�  اجلرمية  اأ�سك�ل  تنوعت  قد 

حجز  اىل  ب�لأ�سخ��س  الجت�ر  بني 

اأجور العم�ل بدون مربر، والدع�رة 

والقب�س  الفجور،  على  الإكراه  او 

احلرية  من  احلرم�ن  او  واحلجز 

بغري وجه حق.

ويف ذات ال�سي�ق، ك�سفت الإدارة 

امل��سي 2021  الع�م  اإح�س�ئي�ت  عن 

والتي بلغ فيه� عدد الق�س�ي� التي حتمل 

�سبهة اجت�ر ب�لأ�سخ��س 29 ق�سية اتهم فيه� 

73 متهًم� ومتهمة من جن�سي�ت خمتلفة، فيم� و�سل عدد 

�سح�ي� هذه الق�س�ي� اىل 105 �سح�ي�.

الإجراءات  ك�فة  اتخذت  قد  اأنه�  اىل  الإدارة  ولفتت 

م�سرح  �سكلت  �سي�حية  ومرافق  من�س�آت  حي�ل  الق�نونية 

لهذه الق�س�ي�، حيث �سدرت من اجله�ت الق�س�ئية قرارات 

ب�إغالق من�س�أتني.

مدار  على  جهوده�  ا�ستمرار  على  الإدارة  واأكدت 

تتطلب  التي  اجلرمية  هذه  مك�فحة  يف  م�ست  ع�ًم�   15

تعزيز  وكذلك  امليدانية،  اجلهود  وهي  ج�نبني  مك�فحته� 

اجل�نب التوعوي.

خالل  �سجلت  التي  الق�س�ي�  عدد  اإن  الإدارة  وق�لت 

الع�م امل��سي والتي و�سل عدده� اىل 29 ق�سية ك�ن عدد 

الذكور  متهًم� من  بينهم 53  متهًم� من  فيه� 73  املتهمني 

الإن�ث وجميعهم من جن�سي�ت خمتلفة.  و20 متهمة من 

 25 الع�م  هذا  من  الأول  الن�سف  خالل  �سجل  املق�بل  يف 

ق�سية متهم فيه� 41 متهًم� من بينهم 28 متهًم� من الذكور 

يف مق�بل 13 متهمة من الإن�ث. كم� مت اإغالق 4 من�س�آت 

�سي�حية من قبل اجله�ت الق�س�ئية املخت�سة.

»اجلعفرية« تكّرم وزارة ال�سحة وحمالت التربع بالدم.. د. املانع: 

حمالت التربع بالدم حققت اكتفاًء ذاتًيا وتعك�س العطاء الإن�ساين

حفالً  اجلعفرية  الأوق�ف  اإدارة  اأق�مت 

التربع  وحمالت  ال�سحة  لوزارة  تكرميًي� 

اخلريية  اجلمعي�ت  تنظمه�  التي  ب�لدم 

الع�م  مدار  على  الدينية  املن��سب�ت  خالل 

ابتداًء من مو�سم ع��سوراء، وذلك بح�سور 

الإ�سالمية  وال�سوؤون  العدل  وزارة  وكيل 

املن�عي  �س�مي  عي�سى  الق��سي  والأوق�ف 

وليد  الدكتور  ال�سحة  وزارة  ووكيل 

الأوق�ف  جمل�س  ورئي�س  امل�نع  خليفة 

ال�س�لح  �س�لح  بن  يو�سف  اجلعفرية 

الر�سمية  اجله�ت  م�سوؤويل  من  وعدد 

واأع�س�ء جمل�س الأوق�ف اجلعفرية ومدير 

حممد  املهند�س  اجلعفرية  الأوق�ف  اإدارة 

وح�سيني�ت  م�آمت  عن  وممثلني  احل�سيني 

مملكة البحرين.

واأكد رئي�س الأوق�ف اجلعفرية يو�سف 

اخلريي  العمل  اأّن  ال�س�لح  �س�لح  بن 

ظل  يف  كبري  ب�هتم�م  يحظى  والإن�س�ين 

يف  متقدم  م�ستوى  من  اململكة  بلغته  مب� 

ظل العهد الزاهر حل�سرة �س�حب اجلاللة 

امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة ع�هل البالد 

املعظم، وموؤازرة من �س�حب ال�سمو امللكي 

الأمري �سلم�ن بن حمد اآل خليفة ويل العهد 

رئي�س جمل�س الوزراء حفظه اهلل.

التربع  حمالت  »تعد  ال�س�لح:  وق�ل 

ب�لدم من املظ�هر املتميزة يف اإحي�ء مو�سم 

ع��سوراء الإم�م احل�سني )ع(، وهي ظ�هرة 

اأثنى عليه� اجلميع، مل� له� من منفعة ع�مة 

احل�سني  وقيم  نه�سة  اأهداف  مع  تلتقي 

اأجل  من  والعط�ء  البذل  يف  العلي�  )ع( 

مب�درة  الع�م  هذا  واأطلقن�  الإن�س�نية، 

والق�ئمني  ال�سحة  وزارة  لتكرمي  رمزية 

فخرن�  عن  لالإعراب  احلمالت  هذه  على 

املب�درات  لهذه  اجلميع  تقدير  واعتزازن� 

اخلرية وال�س�مية«.

ال�سحة  وزارة  وكيل  اأكد  ج�نبه،  من 

حمالت  اأّن  امل�نع  خليفة  وليد  الدكتور 

التربع ب�لدم التي تق�م يف املن��سب�ت الدينية 

ع��سوراء  مو�سم  اأبرزه�  ومن  والوطنية، 

كبرًيا  جن�ًح�  حققت  الدينية،  واملن��سب�ت 

للمملكة  ذاتي�ً  اكتف�ء  وحققت  وم�سهوداً 

تعك�س  الواقع  ويف  الدم،  منتج�ت  من 

والت�س�من  الديني  العط�ء  احلمالت  هذه 

الإن�س�ين واأ�سبحت رافًدا رئي�سًي� من روافد 

يخدم  مب�  الدم  بنك  احتي�ج�ت  تغطية 

جميع املر�سى يف اململكة، ونحن ننظر بكل 

فخر لهذا العط�ء امل�ستمر«.

اجلعفرية  الأوق�ف  رئي�س  وق�م 

الإ�سالمية  وال�سوؤون  العدل  وزارة  بتكرمي 

تهيئة  على  ال�سحة  ووزارة  والأوق�ف 

البيئة املوؤاتية لنج�ح حمالت التربع ب�لدم، 

مدى  وعلى  ال�سحة  وزارة  بجهود  م�سيداً 

يلزم  م�  جميع  تقدمي  يف  طويلة  �سنوات 

الإمك�ني�ت لإجن�ح حمالت  وت�سخري ك�فة 

املب�درات  من  تعد  والتي  ب�لدم  التربع 

الرائدة يف مملكة البحرين.

اإىل ذلك ق�م رئي�س الأوق�ف اجلعفرية 

وال�سوؤون  العدل   وزارة  وكيل  ومبعية 

الإ�سالمية والأوق�ف ووكيل وزارة ال�سحة 

بتكرمي حمالت التربع ب�لدم وهي: جمعية 

احل�سني  الإم�م  )حملة  اخلريية  النعيم 

اخلريية  عي�سى  مدينة  جمعية  )ع(، 

الع�بدين  زين  الإم�م  )حملة  الجتم�عية 

)حملة  اخلريية  الدراز  جمعية  )ع(، 

الر�سول الأعظم )�س(، جمعية مدينة حمد 

تنب�س  بدمك  )حملة  الجتم�عية  اخلريية 

)حملة  اخلريية  ع�يل  جمعية  احلي�ة(، 

املنطقة  جمعي�ت  )�س(  الأكرم  الر�سول 

الغربية )حملة الإم�م احل�سن )ع(، جمعية 

الأعظم  الر�سول  )حملة  اخلريية  املع�مري 

)�س(، جمعية النويدرات اخلريية )حملة 

�سرتة  جمعية  ب�لدم(،  للتربع  النويدرات 

جمعية  اأحي�ه�(،  ومن  )حملة  اخلريية 

ال�س�دق  الإم�م  )حملة  اخلريية  بوري 

لرع�ية  البحرين  وجمعية  ب�لدم(  للتربع 

حمالت  يف  منظم  )�سريك  ال�سكلر  مر�سى 

التربع ب�لدم(.

اجل�سي: »تاأ�سرية التدريب والتاأهيل« 

تدعم �سياحة التعليم والتدريب بالبحرين

ثمنت جمعية البحرين ملع�هد التدريب اإدارة اجلن�سية 

متعددة  اإلكرتونية  ت�أ�سرية  الداخلية  بوزارة  واجلوازات 

حكمهم�،  يف  وم�  والت�أهيل  التدريب  لغر�س  ال�سفرات 

�س�حلة ملدة �ستة اأ�سهر من ت�ريخ اإ�سداره� وت�سمح حل�مله� 

البق�ء يف البالد ملدة �ستة اأ�سهر، ق�بلة للتمديد ملدة مم�ثلة.

هذه  اإن  اجل�سي  حممد  نواف  اجلمعية  رئي�س  وق�ل 

التدريب  بـ»�سي�حة  ت�سميته  ميكن  م�  تدعم  الت�أ�سرية 

التدريب  مع�هد  على  وُت�سهِّل  البحرين،  يف  والتعليم« 

جهود  وتدعم  اخل�رج،  من  املتدربني  ا�ستقدام  البحرينية 

املنطقة  م�ستوى  على  نوعية  دورات  تقدمي  يف  املع�هد 

هذه  اأهمية  اإىل   � اأي�سً لفًت�  البحرينيني،  وغري  للبحرينيني 

الت�أ�سرية يف ا�ستقط�ب املدربني الأج�نب املتخ�س�سني.

واأ�س�ف اجل�سي اأن فوائد هذه الت�أ�سرية ل ت�سمل مع�هد 

خدم�ت  مزودي  خمتلف  لت�سمل  متتد  بل  فقط،  التدريب 

التي تقدم دورات  اأك�دميية اخلليج للطريان  التدريب مثل 

تدريبية لطي�رين من خمتلف دول املنطقة، ومعهد البحرين 

للوؤلوؤ والأحج�ر الكرمية »دان�ت« الذي يقدم تدريًب� نوعًي� 

يف جم�ل اخت�س��سه.

واأ�س�ف اجل�سي اأن فوائد هذه الت�أ�سرية ل ت�سمل املع�هد 

املن�سوية حتت مظلة جمعية مع�هد التدريب فقط، بل متتد 

لت�سمل خمتلف مزودي خدم�ت التدريب مثل معهد البحرين 

للوؤلوؤ والأحج�ر الكرمية »دان�ت« الذي يقدم تدريًب� نوعًي� 

يف جم�ل اخت�س��سه، واأك�دميية اخلليج للطريان التي تقدم 

دورات تدريبية لطي�رين من خمتلف دول املنطقة، وغريه�.

واأ�س�ر اإىل اأن زي�دة عدد املدربني واملتدربني من خ�رج 

البحرينيني  بني  مواتية  احتك�ك  فر�سة  يوفر  البحرين 

تب�دل  ويتيح  والتخ�س�س،  املهنة  جم�لت  يف  ونظرائهم 

مفيدة،  مهنية  عالق�ت  �سبكة  وبن�ء  والتج�رب  اخلربات 

ومب� ينعك�س اإيج�ًب� على املوؤ�س�س�ت وال�سرك�ت البحرينية 

� التي �سيتوفر له� مزيًدا من العن��سر الوطنية املوؤهلة  اأي�سً

واملدربة ذات الإنت�جية الع�لية.

نواف اجل�شي 

 متام اأبو�شايف:

ك�شف رئي�ص بعثة املنظمة الدولية للهجرة لدى البحرين حممد الزرقاين عن اأن نحو 25 مليون فرد حول العامل هم �شحية لالجتار بالأ�شخا�ص، فيما ي�شكل 

الأطفال حوايل خم�ص هذا العدد من املجموع الإجمايل لل�شحايا.

وقال الزرقاين يف ت�شريحات لـ»الأيام« اإن الجتار بالأ�شخا�ص، واإن كان جرمية توؤثر ب�شكل متفاوت على الن�شاء والأطفال، اإل اأن ن�شبة ال�شحايا من الذكور 

اآخذة يف الزدياد، لفتًا اىل اأن ال�شتغالل اجلن�شي والعمل الق�شري ل�شيما املرتبط يف جمال البناء والعمل املنزيل يعد اأكرث اأ�شكال ال�شتغالل �شيوًعا املرتبطة بالجتار 

بالأ�شخا�ص. واأ�شار الزرقاين اىل اأن اأكرث املمار�شات الق�شرية �شيوًعا التي ي�شتخدمها اجلناة لل�شيطرة على ال�شحايا هي اليذاء النف�شي، وتقييد احلركة.

دانة جا�شم حاجي تنال �شهادة 

البكالوريو�ص يف تخ�ش�ص الت�شويق

البكالوريو�س  �شهادة  حاجي  جا�شم  دانة  نالت 

جامعة  من  بامتياز  الرقمي  الت�شويق  تخ�ش�س  يف 

فاملوث يف اململكة املتحدة.
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وزيرة ال�شحة ت�شتقبل الكاتب حميي الدين بهلول
بنت جواد  جليلة  الدكتورة  ا�شتقبلت 

ح�شن وزيرة ال�شحة الكاتب حميي الدين 

اأهدى �شعادتها ن�شخة من  بهلول، والذي 

كتابه ال�شادر بعنوان »ح�شاد ال�شنني«.

وزيرة  رحبت  اللقاء  م�شتهل  ويف 

ال�شحة بالكاتب واأثنت على عطائه املهني 

املبذولة  بجهوده  م�شيدة  والإعالمي، 

ي�شتعر�س  الذي  الكتاب  هذا  اإ�شدار  يف 

جوانب مهمة من خربته العملية يف غرفة 

جتارة و�شناعة البحرين.

بعطاء  ال�شحة  وزيرة  نوهت  كما 

ودورهم  البحرينيني  والأدباء  الكتاب 

والثقايف  الأدبي  القطاع  اثراء  يف  الفاعل 

يف اململكة.

علي اأبوتاكي ينال

 البكالوريو�ص يف الهند�شة املعمارية

املعمارية من  الهند�شة  البكالوريو�س يف  �شهادة  اأبوتاكي  نال علي جعفر 

جامعة جون موريو�س الربيطانية.

اأحمد زكريا اخلاجة ينال البكالوريو�ص

 يف الأمن ال�شيرباين واحلو�شبة اجلنائية

فواز عيد يح�شل على بكالوريو�ص 

العلوم القت�شادية مع مرتبة ال�شرف

التنفيذي  الرئي�س  نائب  اخلاجة  اأحمد  زكريا  الدكتور  ح�شر 

حفل  الإلكرتونية  واحلكومة  املعلومات  بهيئة  الإلكرتوين  للتحول 

باململكة  بورت�شموث  جامعة  من  اخلاجة  زكريا  اأحمد  جنله  تخرج 

ال�شيـــرباين  الأمــن  البكالوريو�س يف جمال  نال �شهادة  اإذ  املتحدة، 

واحلو�شبة اجلنائية مع مرتبة ال�شرف.

ح�شل فواز عيد على بكالوريو�س العلوم القت�شادية مع 

مرتبة ال�شرف من جامعة كوين ماري يف لندن.

هنوف عي�شى فقيه تنال �شهادة 

املاج�شتري يف اإدارة الأعمال للعمارة والت�شميم

هنوف  ــت  ــال ن

�شهادة  فقيه  عي�شى 

اإدارة  يف  املاج�شتري 

للعمارة  ــال  ــم الأع

بامتياز  والت�شميم 

ال�شرف  مرتبة  مع 

جامعة  من  الوىل 

IE University يف 
ا�شبانيا.

ح�شن ر�شي العلوي ينال �شهادة

 الدكتوراه يف الإح�شاء والعلوم الأكتوارية

والعلوم  الح�شاء  يف  الدكتوراه  �شهادة  العلوي  ر�شي  ح�شن  ح�شل 

الكتوارية من جامعة اي�شت اجنليا يف بريطانيا.

»األواين البحرين« تنظم زيارة ل�شيدات ورائدات ملعر�ص دويل يف تركيام�شت�شفى البحرين التخ�ش�شي يعلن عن عرو�شه ال�شيفية اخلا�شة
البحرين  م�شت�شفى  اأطلق 

جديدة  باقات  التخ�ش�شي، 

ال�شيف،  لف�شل  خا�شة  وعرو�س 

وذلك بهدف توفري اأف�شل اخلدمات 

وباأ�شعار يف متناول اجلميع.

تنظيف  العر�س،  هذا  وي�شمل 

دنانري،  بقيمة 10  البالغني  اأ�شنان 

دنانري   8 بقيمة  الأطفال  واأ�شنان 

بحرينية، وعمل فح�س لفيتامني د 

بقيمة 4 دنانري، وبقيمة 5 دنانري 

الطبيب  ا�شت�شارة  مع  بحرينية 

املخت�س.

جديدا  عر�شا  العيادة  واأطلقت 

جل�شة  الليزر  عمل  ي�شمل  مميزا، 

تنظيف   + كامل  للج�شم  واحدة 

دينار،   65 بقيمة  جمانا  ا�شنان 

جل�شات   3 بواقع  الليزر  وعمل 

ال�شنان  تنظيف   + كامل  للج�شم 

جمانا بقيمة 175 دينارا بحرينيا.

عيادة  اأعلنت  ذلك،  جانب  اىل 

البحرين  مل�شت�شفى  التابعة  الرفاع 

املميز  عر�شها  عن  التخ�ش�شي 

 70 بقيمة  الكلى  غ�شيل  خلدمة 

ديناًرا بحرينيا لكل جل�شة.

الرفاع  عيادة  مدير  وقال 

من  الهدف  »اإن  الها�شمي  نا�شر 

خدمات  تقدمي  هو  العرو�س  هذه 

لل�شعب  منا�شبة  وباأ�شعار  قيمة 

اأر�شه،  على  واملقيمني  البحريني 

واأن يحظوا برعاية عالية اجلودة، 

مت  الرفاع  عيادات  اأن  اىل  م�شريا 

جلميع  التقنيات  باأحدث  جتهيزها 

متميزة  خدمات  لتوفري  الأق�شام 

الكلي  اهتمامها  يتمحور  حيث 

من  م�شتوى  وباأعلى  باملر�شى 

النزاهة والتميز«.

العرو�س  هذه  من  ولال�شتفادة 

ميكنكم  اجلديدة  الليزر  وباقات 

 13381338 على  الت�شال 

موقع  زيارة  طريق  عن  اأو 

www. اللكرتوين  العيادة 

bahrainspecialisthospital.
com حلجز املوعد.

البحرين،  األواين  جمعية  اأعلنت 

البحرينية  امل�شاركة  تنظيم  عزمها 

الدويل  ا�شطنبول  معر�س  يف 

واملزمع  اجلاهزة،  واملالب�س  لالأزياء 

الرتكية  اإ�شطنبول  مدينة  يف  اإقامته 

اأغ�شط�س   26-24 من  الفرتة  خالل 

2022، وذلك من خالل ت�شهيل زيارة 

رائدات و�شيدات الأعمال البحرينيات 

امل�شتغالت يف جمال ت�شميم وجتارة 

املالب�س لهذا املعر�س، واإيجاد فر�س 

هذا  يف  التجارية  اأن�شطتهم  لتنمية 

املجال.

عبا�س  حورية  الدكتورة  وقالت 

األواين  جمعية  رئي�س  نائبة  الديري 

بعد  ياأتي  الإعالن  هذا  اإن  البحرين 

م�شابهة  زيارة  اجلمعية  نظمت  اأن 

بحرينية  اأعمال  و�شيدة  رائدة  لـ20 

من �شاحبات املبادرات وامل�شروعات 

املالب�س  وجتارة  الأزياء  قطاع  يف 

اإىل  ال�شلة  ذات  واملجالت  اجلاهزة 

التي  املعر�س  من  ال�شابقة  الن�شخة 

اأقيمت يف �شهر فرباير املا�شي.

الديري  الدكتورة  واأ�شافت 

البحرينيات  ال�شيدات  »بع�س 

متكن  الزيارة  تلك  يف  امل�شاركات 

وافتتاح  اأعمالهن  تو�شعة  من 

ما  وهذا  جديدة،  جتارية  اأن�شطة 

ل�شيدات  اأخرى  زيارة  لتنظيم  دفعنا 

ورائدات اأعمال بحرينيات للمعر�س، 

اأق�شى  حتقيق  على  وت�شجيعهن 

فائدة ممكنة منه«.

ال�شيدة  اأو�شحت  جانبها  من 

اإدارة  جمل�س  ع�شو  رجب  علياء 

على  �شتعمل  اجلمعية  اأن  »األواين« 

الوفد  لأع�شاء  يلزم  ما  كل  توفري 

عقد  اأجل  من  امل�شارك  البحريني 

على  املتنوعة  التجارية  ال�شفقات 

املعر�س،  انعقاد  اأيام  ثالثة  مدار 

من  عدد  يف  بفاعلية  وامل�شاركة 

الربامج امل�شاحبة يف جمال عرو�س 

واللقاءات،  العمل،  وور�س  الأزياء، 

م�شت�شارين  مع  والجتماعات 

وموردين للمالب�س اجلاهزة.

د. حورية عبا�س علياء رجب

نور خالد تتخرج من الرو�شة بتفوق

الطفلة  اأنهت 

احلــبــيــبــة نــور 

مرحلة  ــد  ــال خ

ــــة  ــــش ــــرو� ال

بتفوق  الدرا�شية 

لها  ــدت  ــه ــش و�

الرو�شة  مربيات 

للدرا�شة،  بحبها 

لها  ــني  ــن ــم ــت م

اىل  انــتــقــالــهــا 

الأول  الــ�ــشــف 

بكل  البــتــدائــي 

جناح وتوفيق.

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12167/pdf/INAF_20220731005722503.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/972202/News.html
https://www.alayam.com/alayam/events/972180/News.html
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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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الرو�ضات  اأ�ضعار  يف  مربر  غري  ارتفاع   

واحل�ضانات ي�ضتنزف جزًءا كبريًا من رواتب الأ�ضر.

ا�شعار  ارتفاع  عن  يتحدث  البع�ص  من  عجبي 

العقارات وخا�شة الرا�شي ال�شكنية والبي�ت املخ�ش�شة 

مل�شاريع ال�شكن الجتماعي ومط�ري امل�شاريع العقارية 

العقارات من خالل  ارتفاع  ا�شباب  احد  بانه  نف�شه  ون�شي 

الرا�شي  �شراء  خالل  من  العقارية  املكاتب  بع�ص  م�شاربات 

باعلى ال�شعار وبيعها با�شعار م�شاعفة.
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اإليها رئي�س  1943 - بدء املباحثات التي دعا 
وزراء م�ضر م�ضطفى النحا�س مع عدد من الدول 

لتحقيق  املنا�ضبة  ال�ضيغة  لبحث  امل�ضتقلة  العربية 

اآخر  العربية، ومتخ�س عن ذلك يف وقت  الوحدة 

تاأ�ضي�س جامعة الدول العربية.

1947 - الإعالن عن انتهاء ع�ضبة الأمم.
مندي�س  بيري  فرن�ضا  وزراء  رئي�س   -  1954
ملنح  بالده  ا�ضتعداد  عن  قرطاج  يعلن يف  فران�س 

تون�س ا�ضتقاللها.

1964 - التقاط اأول �ضورة مقربة لالأر�س من 
الأمريكية  الف�ضاء  �ضفينة  بثتها  القمر  �ضطح  على 

»رينجر7-«.

1978 - الرئي�س امل�ضري حممد اأنور ال�ضادات 
وان�ضم  الدميقراطي،  الوطني  احلزب  يوؤ�ض�س 

للحزب فور تاأ�ضي�ضه اأع�ضاء حزب م�ضر العربي 

ال�ضرتاكي.

1988 -  امللك ح�ضني يعلن فك الرتباط بني 
الأردن وال�ضفة الغربية.

لوزراء  التا�ضع ع�ضر  املوؤمتر  انعقاد   - 1990
القاهرة  يف  مرة  لأول  الإ�ضالمية  الدول  خارجية 

منذ اإن�ضاء منظمة التعاون الإ�ضالمي.

1992 - ان�ضمام جورجيا اإىل الأمم املتحدة.
2021 - اليوني�ضكو ت�ضنف ال�ضلط يف و�ضط 

الأردن �ضمن مواقع الرتاث العاملي.

اإندوني�صيا ت�صتقبل حطام ال�صاروخ ال�صيني

ن�شر مركز الفلك الدويل فيدي� ي�ثق حلظة �شق�ط حطام ال�شاروخ ال�شيني.

وقال املركز اإن املقطع مت ت�ش�يره من ماليزيا.

وكان املركز ذكر اأنه من املت�قع �شق�ط احلطام �شرق املحيط الهندي بالقرب من اإندوني�شيا، اأم�ص 30 

ي�لي� 2022 يف ال�شاعة 16:49 غرينت�ص، زائد ناق�ص 10 دقائق فقط. اأي بعد ح�ايل ربع �شاعة.

وكان مركز الفلك الدويل اأعلن اأن ال�طن العربي يف ماأمن ب�شاأن مكان �شق�ط حطام ال�شاروخ ال�شيني.

ون�شر املركز خريطة فيها خط�ط حمراء وخ�شراء تبني املناطق التي قد ي�شقط احلطام ف�قها، وبذلك 

لن مير احلطام خالل هذه الفرتة ف�ق ال�طن العربي.

-CZ( من طراز )5 Long March( واأطلقت ال�شني ي�م 24 ي�لي� 2022 �شاروًخا ف�شائًيا ا�شمه

5B(، حاماًل معه اإحدى القطع الرئي�شة امل�شماة )Wentian( وذلك لاللتحام مع حمطة الف�شاء ال�شينية 
.)Tiangong(

اأربعة معززات دفع نفاث كبرية ومن مرحلة رئي�شة واحدة فقط. وتدور  ويتك�ن ال�شاروخ هذا من 

املرحلة الرئي�شة حالًيا ح�ل الأر�ص مرة كل 89 دقيقة.

ويبلغ ط�ل هذا احلطام 33 مرًتا وقطره 5 مرت ووزنه 21 طًنا تقريًبا، وه� يدور ح�ل الأر�ص ب�شرعة 

مت��شطة تزيد قلياًل على 28 األف كيل�مرت يف ال�شاعة.

لوحة عمالقة من »فن الأر�ض« 

تكرمًيا ل�صحايا انهيار �صد يف الربازيل

ما وراء  �شايب؛ �شاحب م�شروع  الفرن�شي  الفنان  نفذ 

لكرة  ملعب  الأر�ص« يف  »فن  من  اجلدران، قطعة عمالقة 

دو  ك�ريغ�  �شد  انهيار  ل�شحايا  تكرمًيا  بالربازيل  القدم 

فيجاوو، اململ�ك من طرف �شركة فايل للتعدين.

خلفت  التي  املاأ�شاة  �شحايا  واأ�شدقاء  اأقارب  وجتمع 

270 قتياًل و4 �شحايا ما زال�ا يف عداد املفق�دين لتتبع 

�شري العمل الفني، وفق »ي�روني�ز«.

�صفادع وثعابني

 تكّلف العامل 16 مليار دولر

اأن ن�عني من  اأم�ص  اأول من  ُن�شرت  ك�شفت درا�شة 

ال�شاللت املجتاحة هما �شفدع الث�ر الأمريكي وثعبان 

مليار   16 بنح�  يقدر  ما  العامل  كلفا  البني  ال�شجرة 

الت�شّبب  خالل  من  و2020،   1986 عامي  بني  دولر 

يف م�شاكل ترتاوح بني تلف املحا�شيل وانقطاع التيار 

الكهربائي.

تتكاثر  التي  هي  املجتاحة  الأن�اع  اأو  وال�شاللت 

ي�شّبب  مبا  عليه،  ال�شيطرة  ميكن  ل  مفرط  نح�  على 

خلاًل للبيئة.

�شاينتيفك  دورية  يف  من�ش�ر  لبحث  ووفًقا 

الذي ميكن  البني والأخ�شر،  ريب�رت�ص، كان لل�شفدع 

اأن يزن اأكرث من 900 جرام، التاأثري الأكرب يف اأوروبا.

ال�شجرة  ثعبان  اإن  �ش�ت�  اإ�شماعيل  الباحث  وقال 

البني ت�شاعف ب�شكل ل ميكن ال�شيطرة عليه يف جزر 

جلبت  اإذ  ماريانا،  جزر  ذلك  يف  مبا  الهادي  املحيط 

الق�ات الأمريكية هذا الن�ع يف احلرب العاملية الثانية. 

واأ�شاف اأن الثعابني كانت يف بع�ص الأحيان من الكرثة 

عن  الكهربائي  التيار  انقطاع  يف  ت�شّببت  اأنها  لدرجة 

طريق الزحف على املعدات الكهربائية.

ياباين يقطع اآلف الكيلومرتات على ظهر حمار

اأنهى ال�شائح الياباين ك�تارو تاكادا رحلة 

ط�يلة بني ال�ليات الرتكية على ظهر حماره 

»�ش��ش�ت�ش�بي« تركي املن�شاأ، حيث قطع اآلف 

الكيل� مرتات، ح�شب »رو�شيا الي�م«.

يف  ج�لته  عاماً   30 البالغ  تاكاد  وبداأ 

ب�لية  مرزيف�ن  ق�شاء  من  املا�شي  ماي� 

اأما�شيا �شمايل تركيا، واأنهاها يف ولية اأزمري 

ولية  يف  احلمار  �شرائه  وبعد  البالد.  غربي 

»�ش��ش�ت�ش�بي«،  �شماه  تركيا،  غرب  ماني�شا 

الأنا�ش�ل،  امتطاه جن�باً عرب قرى و�شط  ثم 

ويف  ال�شياحية.  كبادوكيا  منطقة  اإىل  لي�شل 

اأن  الياباين  ال�شائح  ذكر  لالأنا�ش�ل  حديث 

قبل  ذهنه  تبل�رت يف  باحلمار  التج�ل  فكرة 

5 �شن�ات اأثناء زيارته املغرب. واأ�شار اإىل اأنه 

وقال:  اأثناء جت�له،  فعل خمتلفة  ردود  تلقى 

وعندما  اأفغاين،  راع  اأنني  يعتقدون  »كان�ا 

اأق�ل لهم اإنني ياباين كان�ا ل ي�شدق�ن«.

برفقة  وخا�شة  امل�شي  يحب  اأنه  واأو�شح 

احلمار، وا�شفاً اإياه باأنه »ح�شا�ص«. واأو�شح 

وين�ي  �شابقاً،  دولة   30 يف  جت�ل  اأنه 

ا�شتكمال ج�لته ح�ل العامل يف الأيام املقبلة 

باأوروبا على ظهر حماره.

اأول حالت وفاة مل�صابني بجدري القرود خارج اإفريقيا

اأعلنت اإ�شبانيا والربازيل بفارق �شاعات 

اإفريقيا  خارج  وفاة  حالت  اأوىل  قليلة 

مل�شابني بجدري القرود، من دون معرفة ما 

اإذا كان الفريو�ص ه� �شبب هاتني احلالتني. 

على  امل�شجلة  ال�فيات  عدد  يرتفع  وبذلك 

م�شت�ى العامل منذ ماي� اإىل 8، بعد الإبالغ 

عن اأول خم�ص وفيات يف اإفريقيا حيث ُيعد 

مرة  لأول  اكت�شافه  ومت  م�شت�طناً  املر�ص 

لدى الب�شر يف عام 1970.

ويف الربازيل، ت�يف رجل يبلغ من العمر 

يف  اخلمي�ص  بالفريو�ص  م�شاب  عاماً   41

البالد،  بيل� ه�ريزونتي يف جن�ب �شرقي 

ولية  يف  ال�شحة  اأمانة  اأعلنت  ح�شبما 

اأنه  م��شحة  اجلمعة،  جرياي�ص  مينا�ص 

»دخل امل�شت�شفى ب�شبب حالت طبية خطرية 

اأخرى«. وقال وزير ال�شحة يف ولية مينا�ص 

جرياي�ص فابي� باكرييتي: »من املهم التاأكيد 

م�شاحبة  اأمرا�ص  من  يعاين  كان  اأنه  على 

النا�ص.  بني  الذعر  نثري  ل  حتى  خطرية، 

القرود  بجدري  املرتبطة  ال�فيات  زالت  ما 

منخف�شة للغاية«، م��شحا اأن املري�ص كان 

يخ�شع للعالج من ال�شرطان.

ال�شحة  وزارة  اأعلنت  اإ�شبانيا،  ويف 

م�شاب  ملري�ص  وفاة  اأول  كذلك  اجلمعة 

بهذا املر�ص، هي الأوىل يف اأوروبا، من دون 

اأن  يذكر  تاريخها.  اأو  ال�فاة  �شبب  حتديد 

اإ�شابة  ت�شجيل 4298  مع   - تعد  اإ�شبانيا 

حالت  اأعلى  لديها  التي  الدول  من   - فيها 

اإ�شبانيا  اأبلغت  كما  العامل.  يف  الإ�شابة 

ال�شبت عن ثاين حالة وفاة مرتبطة بجدري 

القرود. وقالت وزارة ال�شحة الإ�شبانية يف 

نقل  مت  مري�شاً..   3750 بني  »من  تقرير: 

230 اإىل امل�شت�شفى، وت�يف اثنان«، من دون 

اأن حتدد تاريخ ال�فاة الثانية«.

»البيت الأبي�ض«: بايدن م�صاب جمدًدا 

بـ»كورونا« و�صيوا�صل فرتة العزل

اأظهرت نتائج اختبار الرئي�ص الأمريكي ج� بايدن مرة 

اأخرى، ي�م اأم�ص ال�شبت، اإ�شابته بفريو�ص ك�رونا. ووفًقا 

لبيان �شادر عن طبيب البيت الأبي�ص، فاإن الرئي�ص بايدن 

»على ما يرام« ول يعاين من اأي اأعرا�ص.

ووفًقا لطبيب البيت الأبي�ص الدكت�ر كيفن اأو ك�ن�ر، 

قال اإن بايدن �ش�ف ي�ا�شل اإجراءات العزل الذي اأكمل 9 

اأيام، ويعتقد اأن اختباره الإيجابي ه� اإيجابية »الرتداد« 

اأحيت الفنانة امل�ضرية اآمال ماهر التي يعاين منها بع�ص مر�شى فريو�ص ك�رونا.

حفالً فنياً يف مدينة العلمني اجلديدة 

مبنطقة ال�ضاحل ال�ضمايل يف م�ضر، 

بعد انقطاع لفرتة طويلة واختفائها، 

الذي اأ�ضعل تكهنات حول م�ضريها.

وقالت اآمال ماهر يف ت�ضريحها 

عقب اأداء اأغنية »طوبة فوق طوبة« 

جلمهورها: »اأهالً بكم، لقد ا�ضتقت 

لكم كثرياً.. ربي ي�ضلمكم.. ب�ضراحة 

ل يوجد كالم اأقوله لهم.«

واأنهت الفنانة اآمال حفلها بكلمات 

اأي�ضاً موؤثرة عندما قالت: »لنا لقاء.. 

ت�ضبحون على خري.. لن اأغيب عنكم 

اأبداً.. هذا مكاين واأنتم اأحبتي.. ل 

اأ�ضتطيع اأن اأغيب عنكم مرة اأخرى«.
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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

دانة جا�شم حاجي تنال �شهادة 

البكالوريو�ص يف تخ�ش�ص الت�شويق

البكالوريو�س  �شهادة  حاجي  جا�شم  دانة  نالت 

جامعة  من  بامتياز  الرقمي  الت�شويق  تخ�ش�س  يف 

فاملوث يف اململكة املتحدة.
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وزيرة ال�شحة ت�شتقبل الكاتب حميي الدين بهلول
بنت جواد  جليلة  الدكتورة  ا�شتقبلت 

ح�شن وزيرة ال�شحة الكاتب حميي الدين 

اأهدى �شعادتها ن�شخة من  بهلول، والذي 

كتابه ال�شادر بعنوان »ح�شاد ال�شنني«.

وزيرة  رحبت  اللقاء  م�شتهل  ويف 

ال�شحة بالكاتب واأثنت على عطائه املهني 

املبذولة  بجهوده  م�شيدة  والإعالمي، 

ي�شتعر�س  الذي  الكتاب  هذا  اإ�شدار  يف 

جوانب مهمة من خربته العملية يف غرفة 

جتارة و�شناعة البحرين.

بعطاء  ال�شحة  وزيرة  نوهت  كما 

ودورهم  البحرينيني  والأدباء  الكتاب 

والثقايف  الأدبي  القطاع  اثراء  يف  الفاعل 

يف اململكة.

علي اأبوتاكي ينال

 البكالوريو�ص يف الهند�شة املعمارية

املعمارية من  الهند�شة  البكالوريو�س يف  �شهادة  اأبوتاكي  نال علي جعفر 

جامعة جون موريو�س الربيطانية.

اأحمد زكريا اخلاجة ينال البكالوريو�ص

 يف الأمن ال�شيرباين واحلو�شبة اجلنائية

فواز عيد يح�شل على بكالوريو�ص 

العلوم القت�شادية مع مرتبة ال�شرف

التنفيذي  الرئي�س  نائب  اخلاجة  اأحمد  زكريا  الدكتور  ح�شر 

حفل  الإلكرتونية  واحلكومة  املعلومات  بهيئة  الإلكرتوين  للتحول 

باململكة  بورت�شموث  جامعة  من  اخلاجة  زكريا  اأحمد  جنله  تخرج 

ال�شيـــرباين  الأمــن  البكالوريو�س يف جمال  نال �شهادة  اإذ  املتحدة، 

واحلو�شبة اجلنائية مع مرتبة ال�شرف.

ح�شل فواز عيد على بكالوريو�س العلوم القت�شادية مع 

مرتبة ال�شرف من جامعة كوين ماري يف لندن.

هنوف عي�شى فقيه تنال �شهادة 

املاج�شتري يف اإدارة الأعمال للعمارة والت�شميم

هنوف  ــت  ــال ن

�شهادة  فقيه  عي�شى 

اإدارة  يف  املاج�شتري 

للعمارة  ــال  ــم الأع

بامتياز  والت�شميم 

ال�شرف  مرتبة  مع 

جامعة  من  الوىل 

IE University يف 
ا�شبانيا.

ح�شن ر�شي العلوي ينال �شهادة

 الدكتوراه يف الإح�شاء والعلوم الأكتوارية

والعلوم  الح�شاء  يف  الدكتوراه  �شهادة  العلوي  ر�شي  ح�شن  ح�شل 

الكتوارية من جامعة اي�شت اجنليا يف بريطانيا.

»األواين البحرين« تنظم زيارة ل�شيدات ورائدات ملعر�ص دويل يف تركيام�شت�شفى البحرين التخ�ش�شي يعلن عن عرو�شه ال�شيفية اخلا�شة
البحرين  م�شت�شفى  اأطلق 

جديدة  باقات  التخ�ش�شي، 

ال�شيف،  لف�شل  خا�شة  وعرو�س 

وذلك بهدف توفري اأف�شل اخلدمات 

وباأ�شعار يف متناول اجلميع.

تنظيف  العر�س،  هذا  وي�شمل 

دنانري،  بقيمة 10  البالغني  اأ�شنان 

دنانري   8 بقيمة  الأطفال  واأ�شنان 

بحرينية، وعمل فح�س لفيتامني د 

بقيمة 4 دنانري، وبقيمة 5 دنانري 

الطبيب  ا�شت�شارة  مع  بحرينية 

املخت�س.

جديدا  عر�شا  العيادة  واأطلقت 

جل�شة  الليزر  عمل  ي�شمل  مميزا، 

تنظيف   + كامل  للج�شم  واحدة 

دينار،   65 بقيمة  جمانا  ا�شنان 

جل�شات   3 بواقع  الليزر  وعمل 

ال�شنان  تنظيف   + كامل  للج�شم 

جمانا بقيمة 175 دينارا بحرينيا.

عيادة  اأعلنت  ذلك،  جانب  اىل 

البحرين  مل�شت�شفى  التابعة  الرفاع 

املميز  عر�شها  عن  التخ�ش�شي 

 70 بقيمة  الكلى  غ�شيل  خلدمة 

ديناًرا بحرينيا لكل جل�شة.

الرفاع  عيادة  مدير  وقال 

من  الهدف  »اإن  الها�شمي  نا�شر 

خدمات  تقدمي  هو  العرو�س  هذه 

لل�شعب  منا�شبة  وباأ�شعار  قيمة 

اأر�شه،  على  واملقيمني  البحريني 

واأن يحظوا برعاية عالية اجلودة، 

مت  الرفاع  عيادات  اأن  اىل  م�شريا 

جلميع  التقنيات  باأحدث  جتهيزها 

متميزة  خدمات  لتوفري  الأق�شام 

الكلي  اهتمامها  يتمحور  حيث 

من  م�شتوى  وباأعلى  باملر�شى 

النزاهة والتميز«.

العرو�س  هذه  من  ولال�شتفادة 

ميكنكم  اجلديدة  الليزر  وباقات 

 13381338 على  الت�شال 

موقع  زيارة  طريق  عن  اأو 

www. اللكرتوين  العيادة 

bahrainspecialisthospital.
com حلجز املوعد.

البحرين،  األواين  جمعية  اأعلنت 

البحرينية  امل�شاركة  تنظيم  عزمها 

الدويل  ا�شطنبول  معر�س  يف 

واملزمع  اجلاهزة،  واملالب�س  لالأزياء 

الرتكية  اإ�شطنبول  مدينة  يف  اإقامته 

اأغ�شط�س   26-24 من  الفرتة  خالل 

2022، وذلك من خالل ت�شهيل زيارة 

رائدات و�شيدات الأعمال البحرينيات 

امل�شتغالت يف جمال ت�شميم وجتارة 

املالب�س لهذا املعر�س، واإيجاد فر�س 

هذا  يف  التجارية  اأن�شطتهم  لتنمية 

املجال.

عبا�س  حورية  الدكتورة  وقالت 

األواين  جمعية  رئي�س  نائبة  الديري 

بعد  ياأتي  الإعالن  هذا  اإن  البحرين 

م�شابهة  زيارة  اجلمعية  نظمت  اأن 

بحرينية  اأعمال  و�شيدة  رائدة  لـ20 

من �شاحبات املبادرات وامل�شروعات 

املالب�س  وجتارة  الأزياء  قطاع  يف 

اإىل  ال�شلة  ذات  واملجالت  اجلاهزة 

التي  املعر�س  من  ال�شابقة  الن�شخة 

اأقيمت يف �شهر فرباير املا�شي.

الديري  الدكتورة  واأ�شافت 

البحرينيات  ال�شيدات  »بع�س 

متكن  الزيارة  تلك  يف  امل�شاركات 

وافتتاح  اأعمالهن  تو�شعة  من 

ما  وهذا  جديدة،  جتارية  اأن�شطة 

ل�شيدات  اأخرى  زيارة  لتنظيم  دفعنا 

ورائدات اأعمال بحرينيات للمعر�س، 

اأق�شى  حتقيق  على  وت�شجيعهن 

فائدة ممكنة منه«.

ال�شيدة  اأو�شحت  جانبها  من 

اإدارة  جمل�س  ع�شو  رجب  علياء 

على  �شتعمل  اجلمعية  اأن  »األواين« 

الوفد  لأع�شاء  يلزم  ما  كل  توفري 

عقد  اأجل  من  امل�شارك  البحريني 

على  املتنوعة  التجارية  ال�شفقات 

املعر�س،  انعقاد  اأيام  ثالثة  مدار 

من  عدد  يف  بفاعلية  وامل�شاركة 

الربامج امل�شاحبة يف جمال عرو�س 

واللقاءات،  العمل،  وور�س  الأزياء، 

م�شت�شارين  مع  والجتماعات 

وموردين للمالب�س اجلاهزة.

د. حورية عبا�س علياء رجب

نور خالد تتخرج من الرو�شة بتفوق

الطفلة  اأنهت 

احلــبــيــبــة نــور 

مرحلة  ــد  ــال خ

ــــة  ــــش ــــرو� ال

بتفوق  الدرا�شية 

لها  ــدت  ــه ــش و�

الرو�شة  مربيات 

للدرا�شة،  بحبها 

لها  ــني  ــن ــم ــت م

اىل  انــتــقــالــهــا 

الأول  الــ�ــشــف 

بكل  البــتــدائــي 

جناح وتوفيق.

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/972224/News.html
https://www.alayam.com/alayam/events/972187/News.html
https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12167/pdf/INAF_20220731005722503.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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»أمانة العاصمة« تبحث مع المآتم والمواكب العزائية 
تنسيق الخدمات البلدية والنظافة خالل »عاشوراء«

عق��دت أمان��ة العاصم��ة اجتماعها الس��نوي 
م��ع مس��ؤولي المآت��م والمواك��ب العزائي��ة 
وممثل��ي المضائف ومؤسس��ات النف��ع العام 
لتنس��يق الخدمات البلدي��ة واألخرى المتعلقة 
بالنظاف��ة وخط��ط التش��جير المقدم��ة خالل 
موس��م عاش��وراء 2022. وخالل االجتماع قال 
مدي��ر ع��ام أمان��ة العاصمة محمد الَس��هلي 
بأن »االجتم��اع يهدف إلى إطالع الحضور على 
خطة عمل أمانة العاصمة العملية والتوعوية 
من حيث خدم��ات النظافة وااللتزام باألنظمة 
والقواني��ن، والتع��رف على احتياج��ات المآتم 
والمواكب وغيرها من مؤسس��ات النفع العام 
خالل عاش��وراء، إلى جانب إشراكهم في خطط 
التش��جير التي تق��وم بها األمان��ة عن طريق 
تش��جيع زراعة أنواع األش��جار الصديقة للبيئة 
حول المآتم وذلك ضمن مشروع االستراتيجية 
الوطني��ة للتش��جير بغرض زيادة المس��احات 
الخض��راء، باإلضاف��ة إل��ى التنس��يق معه��م 
في ح��ث المجتمع عل��ى التقيد بالس��لوكيات 

الحضارية للحد من المخالفات البلدية.
واس��تعرض الَس��هلي خ��الل االجتم��اع أيضا 
أه��داف واس��تراتيجية حملة ب��ادر صحح التي 
أطلقته��ا أمان��ة العاصم��ة مؤخ��رًا، وقال إن 
الحملة تنطلق من فلس��فة التخاطب المباشر 

م��ع الجمه��ور المس��تهدف وه��م المخالفين 
أو الذي��ن لديه��م القابلية لمخالف��ة قوانين 
البلدية واش��تراطاتها، وتقوم اس��تراتيجيتها 
أساس��ًا على الشراكة المجتمعية، وتهدف إلى 
توعي��ة المجتمع بدور البل��دي واختصاصاتها 
والخدم��ات الت��ي تقدمه��ا لهم وأيض��ًا أنواع 
المخالف��ات البلدي��ة، والح��د م��ن المخالفات 
البلدي��ة مث��ل: مخالف��ات البن��اء، األش��غال، 

اإلعالن��ات، النظاف��ة، الحف��اظ عل��ى المرافق 
العامة كالحدائق والمماش��ي والس��واحل من 
العبث أو االس��تخدام الخاطئ في االستعمال، 

وأيضًا الحفاظ على األسواق المركزية.
وحث المدير العام مسئولي المآتم والمواكب 
العزائي��ة على ضرورة التنس��يق مع القائمين 
عل��ى المضائف ف��ي مختلف مناط��ق محافظة 
العاصمة إلزالة المضائف والكبائن فور انتهاء 

موسم عاشوراء أو األوقات المرخص بها لها،
وأفاد بأنه س��يتم توزيع العمال على 3 نوبات، 
وستعمم أرقام االتصال الشخصية بالمفتشين 
والمسئولين على مس��ئولي المآتم والمواكب 
العزائي والمضائف، مبينًا أنه تم إعداد جدولة 
لتوزي��ع حاويات جمع المخلفات تمتد ل� 4 أيام 
اعتب��ارا من بداية ش��هر محرم، كما س��تثبت 
اإلعالنات التوعية ف��ي المضائف. وجرى خالل 

االجتم��اع أيضًا التنس��يق مع أصح��اب المآتم 
والمواكب العزائية بش��أن نش��ر مجموعة من 
الفيديوه��ات والص��ور التوعية عبر حس��ابات 
التواصل االجتماعي ستستهدف عدد 100 ألف 
متابع على صعيد كل مآت��م ومواكب المآتم. 
باإلضافة إلى إبالغ خطباء المنبر في تخصيص 
م��دة 5 دقائق للتوعي��ة بالنظاف��ة وتصحيح 
السلوك، وأيضا فرق التوعية التي ستقوم بها 
األمانة وشركة مدينة الخليج للتنظيف للمآتم 
لتقديم المحاض��رات التوعوية للكبار والصغار 

من الجنسين.
وتط��رق االجتم��اع إلى عرض الخدم��ات التي 
س��يوفرها مركز خدم��ات النظاف��ة الواقع في 
العاصم��ة المنامة على مدار 24 س��اعة، مثل 
العم��ال اإلضافيين وس��يارات الكن��س اآللي، 
والمكانس الميكانيكية المحمولة، وكذلك أي 

بالغات وطلبات تتعلق بالنظافة.
من جهتهم أش��اد رؤس��اء المآت��م والمواكب 
العزائي وممثلي المضائف ومؤسس��ات النفع 
العام بالجهود الت��ي تقدمها أمانة العاصمة 
وش��ركة النظافة عل��ى مدار الع��ام، مؤكدين 
التع��اون الوثيق مع أمان��ة العاصمة لتأصيل 
الش��راكة المجتمعي��ة نحو مس��توى خدمات 

بلدية أفضل..

»أمانة النواب« تنظم برامج تدريبية لمنتسبيها
نّظم��ت األمان��ة العامة لمجلس الن��واب عددًا 
من الدورات التدريبية لموظفيها، خالل الفترة 
من 27-28 يوليو الجاري، وذلك في إطار حرص 
أمانة المجلس النيابي على تطوير منتس��بيها، 
بما ينس��جم وحجم العمل الموكل إليهم داخل 
المؤسس��ة التش��ريعية. وقد ُعق��دت الدورات 
بالتع��اون مع بيوت خب��رة في مج��ال التعليم 
والتدري��ب والتطوير، حيث ق��دم معهد اإلدارة 
العام��ة ن��دوة افتراضي��ة عب��ر اإلنترنت تحت 
عنوان »تأس��يس الموظف المس��تجد بالقطاع 
الع��ام تأس��يس ع��ن ُبع��د _ 52«، وتناول��ت 
الندوة أهم األس��س التي يرتكز عليها تأسيس 
الموظ��ف بالقط��اع العام، وتطرقت إلى ش��رح 
الفك��ر القي��ادي ومنظوم��ة العم��ل الحكومي، 
والتعري��ف بقواني��ن وأنظمة دي��وان الخدمة 
المدنية، وُطرق إدارة األداء الوظيفي، وس��لطت 
الض��وء كذل��ك على قان��ون التقاع��د والصحة 

والسالمة المهنية.
وعل��ى صعيٍد متصل قدم معهد اإلدارة العامة 
برنامج »إعداد القي��ادات الجديدة كوادر- 28« 
ال��ذي يهدف إل��ى تحقيق التكام��ل والتجانس 
والتسلس��ل بي��ن األدوار اإلداري��ة والقيادي��ة، 
ويس��تقصد العمل على مزيد م��ن التقدم في 
مستوى القدرات من ناحية المعارف والمهارات 
والسلوكيات، والس��عي إلى تحقيق التقدم في 
مستوى األداء الوظيفي لموظفي القطاع العام.

وبالتع��اون م��ع معه��د الدراس��ات القضائية 
والقانونية نّظمت أمانة النواب ورشة حضورية 
تحت عنوان »أص��ول التحقيق اإلداري«، قّدمها 

الدكتور أبوبكر الزهيري، وركز فيها على ش��رح 
إج��راءات التحقي��ق اإلداري، وط��رح عناص��ره، 
باإلضاف��ة إل��ى اس��تعراض نط��اق التحقي��ق 

اإلداري.
كما نظم مركز الدراس��ات والتدريب البرلماني 
التاب��ع لألمانة العامة لمجل��س النواب برنامج 

الثقاف��ة البرلماني��ة لفئة الش��باب، الذي ُأقيم 
بمش��اركة ع��دد م��ن الن��واب ومجموع��ة من 
الجه��ات الرس��مية، وتم خ��الل البرنامج تناول 
ع��ددًا م��ن المح��اور الرئيس��ة أبرزه��ا: محور 
المعرف��ة البرلماني��ة، مملك��ة البحرين ودعم 

الشباب وقضايا برلمانية معاصرة.

 القبض على شخص سرق 
واستخدم بطاقة الصراف اآللي الخاصة بصديقه

تمكن��ت مديرية ش��رطة المحافظة الجنوبية من القبض على ش��خص )24 
عامًا( لقيامه بسرقة واستخدام بطاقة الصراف اآللي الخاصة بصديقه.

وف��ور تلقي المديرية بالغًا بهذا الش��أن، باش��رت الش��رطة عمليات البحث 
والتحري وجمع المعلومات واألدلة والتي أسفرت عن تحديد هوية المذكور 
والقبض عليه، حيث تبين قيام مرتكب الواقعة بسرقة نظارة شمسية تبلغ 

قيمتها حوالي 300 دينار باإلضافة إلى بطاقة الصراف اآللي واس��تخدامها 
في ش��راء بع��ض المواد االس��تهالكية ودفع الفواتير في ع��دد من المحال 

التجارية.
وأش��ارت المديري��ة إلى أنه يجري اس��تكمال اإلج��راءات القانوني��ة الالزمة 

تمهيدًا إلحالة القضية إلى النيابة العامة.

الشاعر: البحرين تصنع تاريخًا 
جديدًا في حقوق اإلنسان

أكد الناشط االجتماعي أسامة الش��اعر، أن مملكة البحرين تصنع 
كل يوم تاريخًا جديدًا في الحفاظ على حقوق اإلنس��ان بمفهومها 
الشامل والمتكامل؛ بما تحققه من منجزات حضارية غير مسبوقة؛ 
بدءًا من إرس��اء دعائم األمن واالس��تقرار، والتصدي الحاس��م ألي 
عبث بمقدراتنا أو تهديد ألمننا، أو ممارس��ات ش��يطانية كاالتجار 
في البش��ر؛ صونًا لحق اإلنس��ان في الحياة، ثم تيسير سبل العيش 
الكريم للمواطنين والمقيمين، من توفير العمل والسكن واالرتقاء 
بكل الخدم��ات العامة، والتوس��ع في مظلة الحماي��ة االجتماعية 
للفئ��ات األكثر احتياج��ًا واألس��ر المتعففة، وغيره��ا مما يصون 
الكرامة اإلنس��انية والحريات األساسية، في ظل المسيرة التنموية 
الش��املة بقيادة حض��رة صاح��ب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى 
آل خليف��ة ملك الب��الد الُمعظم، ودع��م ومتابعة صاحب الس��مو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس 
ال��وزراء؛ على نحو يعكس ما تربينا عليه في األس��رة البحرينية من 
قيم إنس��انية عريقة، ويجسد الضمانات الدس��تورية والتشريعية 

العصرية.
وقال الشاعر، بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة االتجار باألشخاص، 
وتزامن��ًا مع تصني��ف البحرين ضمن الفئة األول��ى في هذا المجال 
الحقوقي وفقًا لتقرير وزارة الخارجية األمريكية للعام الخامس على 
التوالي، إننا نش��عر بمزيد من الفخ��ر واالعتزاز باالنتماء البحريني 
لما حققناه من إنجازات تاريخية جعلت البحرين ضمن الفئة األولى 
ف��ي مكافحة االتجار باألش��خاص، والحد من االس��تغالل في بيئة 
العمل ومكافحة العمل الجبري بشهادة المنظمة الدولية للهجرة، 
وتصنيفه��ا أيضًا كأفضل وجهة للمعيش��ة والعم��ل للمغتربين 
بالمنطق��ة وفًق��ا للعديد من التقارير الدولي��ة، لما تتمتع به من 
منظومة تش��ريعية وقضائية متطورة استنادًا إلى قانون مكافحة 
االتجار باألش��خاص، وتوافقه مع المواثي��ق واالتفاقيات الحقوقية 
الدولية المعني��ة بحماية حقوق الطفل والمرأة ومكافحة الجريمة 
المنظم��ة عب��ر الوطني��ة، مش��يدًا باالهتم��ام بمكافح��ة االتجار 
باألش��خاص في مقدمة أولويات الحقوق االقتصادية واالجتماعية 
والثقافي��ة بموج��ب الخط��ة الوطني��ة لحقوق اإلنس��ان »٢٠٢٢/ 
٢٠٢٦«، التي تتوافق مع الدستور والتشريعات الوطنية العصرية، 

وما تتمتع به المملكة من قيم ومبادئ دينية وأخالقية راقية.
ن ح��رص مملكة البحرين على بناء الش��راكات محليًا وإقليميًا  وثمَّ
ودوليًا في مكافحة االتجار باألشخاص، من خالل التعاون والتنسيق 
المس��تمر بين أعضاء اللجنة التنس��يقية العليا لحقوق اإلنس��ان، 
واللجان الحقوقية المتخصص��ة كاللجنة الوطنية لمكافحة االتجار 
باألش��خاص، والس��لطة القضائية ممثلة في النياب��ة والمحكمة 
الخاص��ة بهذه القضاي��ا، وتبادل الخب��رات مع المنظم��ة الدولية 
للهج��رة ومكت��ب األمم المتح��دة المعن��ي بمكافح��ة المخدرات 

والجريمة، وغيرها من المنظمات األممية ذات الصلة. 

لدى تكريم »الجعفرية« لـ»الصحة« وحمالت التبرع

المانع: حمالت التبرع بالدم التطوعية حققت اكتفاء ذاتيًا
حف��اًل  الجعفري��ة  األوق��اف  إدارة  أقام��ت 
تكريمي��ًا ل��وزارة الصح��ة وحم��الت التبرع 
بال��دم التي تنظمه��ا الجمعي��ات الخيرية 
خالل المناس��بات الدينية على م��دار العام 
ابتداًء من موس��م عاش��وراء، بحضور وكيل 
وزارة العدل والش��ؤون اإلسالمية واألوقاف 
عيس��ى المناعي ووكي��ل وزارة الصحة وليد 
المان��ع ورئيس مجلس األوق��اف الجعفرية 
يوس��ف الصالح وعدد من مسؤولي الجهات 
الرسمية وأعضاء مجلس األوقاف الجعفرية 
الجعفري��ة محم��د  األوق��اف  إدارة  ومدي��ر 
الحسيني وممثلين عن المآتم والحسينيات.
وأك��د رئي��س األوق��اف الجعفري��ة يوس��ف 
الصالح أّن العمل الخيري واإلنساني يحظى 
باهتمام كبير في ظ��ل بما بلغته المملكة 
من مس��توى متقدم في ظ��ل العهد الزاهر 
لحض��رة صاح��ب الجالل��ة المل��ك حمد بن 
عيس��ى آل خليف��ة عاه��ل الب��الد المعظم، 
وم��ؤازرة من صاحب الس��مو الملكي األمير 

س��لمان ب��ن حم��د آل خليف��ة ول��ي العهد 
رئي��س مجلس الوزراء. وق��ال »تعد حمالت 
التب��رع بالدم م��ن المظاه��ر المتميزة في 
إحياء موس��م عاش��وراء وهي ظاه��رة أثنى 
عليه��ا الجميع، لم��ا لها م��ن منفعة عامة 

تلتقي مع أهداف نهضة وقيم الحس��ين )ع( 
العليا في البذل والعطاء من أجل اإلنسانية، 
وأطلقنا ه��ذا العام مب��ادرة رمزية لتكريم 
وزارة الصحة والقائمين على هذه الحمالت 
لإلعراب عن فخرن��ا واعتزازنا تقدير الجميع 

لهذه المبادرات الخيرة والسامية«.
م��ن جانب��ه أكد وكي��ل وزارة الصح��ة وليد 
المانع أّن »حم��الت التبرع بالدم التي تقام 
ف��ي المناس��بات الديني��ة والوطني��ة، ومن 
أبرزها موسم عاشوراء والمناسبات الدينية، 

حققت نجاحًا كبيرًا ومشهودًا وحققت اكتفاء 
ذاتي��ًا للمملك��ة م��ن منتجات ال��دم، وفي 
الواقع تعكس هذه الحمالت العطاء الديني 
والتضامن اإلنساني وأصبحت رافدًا رئيسيًا 
من روافد تغطية احتياج��ات بنك الدم بما 
يخ��دم جميع المرضى ف��ي المملكة، ونحن 

ننظر بكل فخر لهذا العطاء المستمر«.
وقام رئيس األوقاف الجعفرية بتكريم وزارة 
العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف ووزارة 
الصحة على تهيئة البيئ��ة المؤاتية لنجاح 
حم��الت التبرع بالدم، مش��يدًا بجهود وزارة 
الصحة وعلى مدى سنوات طويلة في تقديم 
جميع م��ا يلزم وتس��خير كاف��ة اإلمكانيات 
إلنج��اح حمالت التبرع بالدم والتي تعد من 

المبادرات الرائدة في مملكة البحرين.
وبعده��ا ق��ام رئي��س األوق��اف الجعفرية 
والش��ؤون  الع��دل  وزارة  وكي��ل  وبمعي��ة 
اإلس��المية واألوق��اف ووكي��ل وزارة الصحة 

بتكريم حمالت التبرع بالدم.

مريم بوجيري «

تحفظت الحكومة على مشروع قانون نيابي، 
يه��دف إل��ى مد النط��اق الزمن��ي لتعويض 

التعطل أو إعانة الباحث عن عمل.
واعتب��رت الحكوم��ة، أن مش��روع القان��ون 
يتناف��ى مع الغاي��ة المرجوة م��ن التأمين 
ضد التعطل ويرتب آثارًا س��لبية على سوق 
العم��ل، خصوصًا أن نص مش��روع القانون 
يهدف إللغاء المدد القصوى المقررة لصرف 
التعوي��ض واإلعانة، فضاًل عن اس��تحقاق 
المؤمن عليه للتعويض دون اشتراط مدة 
دني��ا للعمل ف��ي عمل مؤم��ن عليه يؤدي 
إلى إفراغ مرسوم التأمين ضد التعطل من 
مضمون��ة كونه نظ��ام مؤق��ت بطبيعته، 
ويهدف إل��ى تأمين العاطلي��ن عن العمل 
خالل المدد المذكورة وحس��ب، حيث أنشئ 
النظ��ام ليك��ون مس��اعدة مؤقت��ة تحفيزًا 
للباحثين عن عم��ل بجدية واهتمام، وعدم 
الرك��ون لالس��تفادة الدائمة للمس��اعدات 

المالية للتعطل.
مزاي��ا  اس��تمرار ص��رف  أن  إل��ى  وأش��ارت 
التأمي��ن ضد التعط��ل لفئ��ة المتعطلين 
الذي��ن حصلوا عل��ى الحد األقص��ى المقرر 
قانون��ًا للتعويض دون تحدي��د مدة زمنية 
لالس��تحقاق ودون وجود فت��رة تفصل بين 
المطالبات المتكررة للتعويض، من ش��أنه 
أن يه��در األه��داف المبتغاة م��ن القانون 
والتي يس��عى إلى تحقيقها بالتشجيع على 
العمل وضم��ان اس��تقرار العمالة الوطنية 
ف��ي وظائفه��ا، وي��ؤدي لظه��ور ش��ريحة 
من المواطني��ن المعتمدين عل��ى اإلعانة 
أو التعوي��ض وترغ��ب ف��ي البق��اء بدائرة 
التعطل، وتش��جيع بع��ض العمال المؤمن 
عليه��م م��ن ذوي األج��ور المنخفضة على 
ارتكاب األخطاء الجس��يمة في العمل لتبرر 
الفصل من الخدمة س��عيًا لالس��تفادة من 

تعويض التعطل.
وبين��ت، أن ذلك يرتب آثارًا س��لبية خطيرة 
على س��وق العمل وي��ؤدي لتراج��ع معدل 
نم��و المواطني��ن العاملين ف��ي االقتصاد 
الوطني وتراجع الدخ��ل الوطني وما يرتبط 
به من انخفاض متوس��ط الدخل للمواطن 

البحريني.
وأك��دت أن مش��روع القان��ون يتعارض مع 
األسس الفنية لنظام التأمين ضد التعطل، 
حي��ث يترتب على عدم تحديد س��قف زمني 

مح��دد لص��رف اإلعانة أو التعوي��ض زيادة 
ض��د  التأمي��ن  لحس��اب  المالي��ة  األعب��اء 
التعط��ل ض��رورة إج��راء دراس��ة أكتوارية 
للتأكد من قدرة الحس��اب على تحمل هذه 
األعب��اء باعتب��اره نظام��ًا تأميني��ًا يعتمد 
عل��ى التمويل وهو بذل��ك يختلف عن نظام 
الضم��ان االجتماع��ي الذي تمول��ه الدولة 
كاماًل لمساعدة بعض الفئات االجتماعية.

وارتأت عدم وجود ضرورة ملجئة تس��تدعي 
مش��روع القانون المعروض، داعية ألهمية 

لقواني��ن  التش��ريعي  االس��تقرار  تحقي��ق 
وأنظم��ة التقاع��د والتأمي��ن االجتماع��ي 
وعدم إج��راء ثمة تعديالت تش��ريعية من 
شأنها اإلخالل باس��تقرار المراكز القانونية 
للمس��تفيدين منها وكذلك المركز المالي 
للحس��اب، وعلي��ه ف��إن مش��روع القان��ون 
المع��روض ال يج��د ل��ه ض��رورة اجتماعية 
دراس��ة  دون  ص��دوره  تس��تدعي  ملجئ��ة 
أكتوارية أو أس��اس علمي يش��ير إلى تأثير 
تل��ك التعدي��الت المقترحة عل��ى صندوق 

التأمين ضد التعطل.
وحس��ب ن��ص القان��ون الم��راد تعديل��ه، 
فإن��ه يصرف التعوي��ض للمتعطل عن كل 
م��رة من مرات االس��تحقاق لحي��ن حصوله 
عل��ى العمل الذي يتناس��ب م��ع مؤهالته، 
ويس��تمر صرف اإلعان��ة للباحث عن العمل 
لحين حصول��ه على العمل المناس��ب وفقًا 

للضوابط والشروط الواردة في القانون.
ويجب على المستفيد الستحقاق التعويض 
أو اإلعانة، أن يبادر إلى طلب قيد اسمه في 
السجل خالل 3 أشهر من تاريخ انقضاء عالقة 
العمل في حالة المطالبة بالتعويض، وفي 
حالة المطالبة باإلعانة خالل 3 أش��هر من 
تاريخ اس��تكمال مدة التدري��ب المقررة إذا 
كان باحثًا عن العمل ألول مرة، ويقدم طلب 
التسجيل على األنموذج الذي يعده المكتب 
لهذا الغ��رض ويرفق بالطلب المس��تندات 
المطلوب��ة، ويصدر بتجدي��د البيانات التي 
يتضمنه��ا األنم��وذج والمس��تندات الالزم 

إرفاقها بالطلب قرار من الوزير.
ويوقف صرف التعويض أو االعانة من تاريخ 
تحقق س��بب الوقف، ويعود الحق في صرف 

التعويض أو اإلعانة بزوال هذا السبب.
وإذا رف��ض المتعط��ل االلتح��اق بالعم��ل 
المناس��ب الذي يعرضه المكتب بدون مبرر 
مرتين، ويس��قط الح��ق ف��ي التعويض أو 
اإلعان��ة من تاريخ رفضه للعمل المعروض 
عليه للمرة الثانية، وتحدد بقرار من الوزير 
الحاالت والش��روط التي يعتبر فيها العمل 
مناس��بًا عل��ى أن يراعى ف��ي تحديد العمل 
المناس��ب م��ا يل��ي: الق��درات والمؤهالت 
العلمي��ة وخبرة المتعط��ل وإمكانية إعادة 
تدريبه، س��ن المتعطل وم��دة خدمته في 
وظيفته السابقة ومدة تعطله عن العمل، 
أن يك��ون األج��ر المقرر للعم��ل المعروض 
على المتعطل يس��اوي أو يزي��د على مقدار 

التعويض أو اإلعانة.

عدم وجود ضرورة ملحة تستدعي مشروع القانون المعروض

عدم تحديد سقف زمني محدد لصرف التعويض يزيد األعباء المالية لحساب التعطل

مشروع القانون يؤدي لتراجع معدل نمو المواطنين العاملين في االقتصاد الوطني 

تترتب عليه آثار سلبية وُيظهر شريحة تعتمد بشكل أساس على اإلعانة

الحكومة تتحفظ على قانون نيابي يمد نطاق تعويض التعطل

 سهى الخزرجي: 
 مبادرة »رعاية« حصنت 

األسرة وأولتها االهتمام الكبير
المحامية واالستشارية  أشادت 
الخزرج��ي  س��هى  القانوني��ة 
بصدور التقري��ر األول لمبادرة 
»رعاية« والذي تس��لمه مؤخرًا 
النائ��ب العام الدكتور علي بن 
فض��ل البوعينين، م��ن رئيس 
نياب��ة األس��رة والطف��ل زينب 
العوينات��ي، والجه��ود الكبيرة 
والمقدرة التي بذلت فيه، األمر 
ال��ذي يؤكد اهتم��ام البحرين 
باألسرة بش��كل عام واألطفال 
بش��كل خ��اص في ظ��ل قيادة 
الملك  الجاللة  حضرة صاح��ب 

حم��د بن عيس��ى آل خليفة مل��ك البالد المعظ��م حفظه اهلل 
ورعاه، وجهود صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان بن حمد 

آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه اهلل.
كما ثمّنت االهتمام الكبير الذي يوليه النائب العام باألس��رة 
البحرينية الدكتور علي بن فض��ل البوعينين في ظل تحديات 
محلي��ة وخارجية ناتجة عن حال��ة االنفتاح الكبير الذي حدثت 
بفع��ل »العولمة« التي أزالت الحدود بين بالد العالم قاطبة، 
وأس��همت في دخول ثقاف��ات وموجهات وأفكار وممارس��ات 
وس��لوكيات عبر الوس��ائط اإلعالمية المختلفة ومثلت تحديًا 
كبيرًا بالنسبة لمجتمعاتنا، الفتة إلى أهمية مبادرة »رعاية« 
واألهداف التي أسس��ت من أجل تحقيقها، باعتبار أن األس��رة 
هي عماد الدولة وأهم الركائز األساس��ية في وجودها فكل ما 
كانت األس��رة قوية وفي مأمن من األخطار كلما كانت الدولة 
قوي��ة وتمضي في مس��يرتها التنموية وتحق��ق كل األهداف 

المرجوة من أجل تحقيق رفاهية المواطنين.
وأوضحت االستشارية س��هى الخزرجي »أن األرقام التي برزت 
من خالل تقرير مبادرة »رعاية« كش��فت عن العمل المضني 
الذي قامت به نيابة األس��رة والطفل بقيادة زينب العويناتي 
ال��ذي أكد ضمني��ًا أن النياب��ة العام��ة تمتلك م��ن الخبرات 
والكف��اءات الذين يحققون أعلى نس��ب اإلنجاز وقد ظهر ذلك 
جلي��ًا من خالل رصد الحاالت وتقييمه��ا، ومن ثم تحديد نوع 
الدع��م والخدم��ات المراد الحص��ول عليها، وقياس مس��توى 
الخدم��ات والمس��اعدات المقدم��ة وتأثيره��ا عل��ى األوضاع 
المادية واألسرية واألطفال المجني عليهم والجانحين، وعمل 
اإلحصائي��ات والتحليالت للح��االت المش��مولة بالرعاية منذ 

إطالق المبادرة«.
وبيّنت »أن تضمين التقرير لمتطلبات التطوير المس��تقبلية 
وسبل تعزيز أواصر التعاون والتواصل المشترك مع الشركاء؛ 
إلعداد منظومة عمل متكاملة تعمل على توفير س��بل الدعم 
والرعاي��ة الالزمة، عل��ى النحو الذي يحق��ق الغايات التأهيلية 
واالجتماعية المنظورة من هذه المبادرة، يكشف مدى وضوح 
الرؤي��ة الثاقبة للنياب��ة العامة ف��ي نظرتها االس��تراتيجية 
لضمان أمن وس��المة األس��رة وما يعزز ه��ذا االعتقاد تفاعل 
الش��ركاء والجهات المعنية مع المبادرة ومخرجاتها، والخطة 
الرامي��ة إلى إب��رام مذكرات تفاه��م وتعاون مش��تركة بين 
النياب��ة العام��ة وكاف��ة الش��ركاء به��دف تعزي��ز التخصص 
المهني، وتيس��ير تلقي الخدمات وتحسين جودتها وتناسبها 
م��ع كل حال��ة على حده، وتقدي��م الدعم والتدري��ب الالزمين 
لتحقي��ق أغراض المب��ادرة، من خالل التعاون المش��ترك مع 

منظمات األمم المتحدة المعنية«.

 سهى الخزرجي

 »ألواني البحرين« تنظم زيارة لسيدات
ورائدات أعمال لمعرض مالبس دولي في تركيا

أعلنت جمعية ألواني البحرين، عزمها تنظيم المشاركة 
البحرينية في معرض اسطنبول الدولي لألزياء والمالبس 
الجاهزة، والمزمع إقامته في مدينة إس��طنبول التركية 
خ��الل الفترة م��ن 24-26 أغس��طس 2022، وذلك من 
خالل تسهيل زيارة رائدات وسيدات األعمال البحرينيات 
المش��تغالت في مجال تصميم وتج��ارة المالبس لهذا 
المع��رض، وإيجاد ف��رص لتنمية أنش��طتهم التجارية 
في هذا المجال. وقالت نائبة رئيس الجمعية د. حورية 
الدي��ري إن هذا اإلعالن يأتي بع��د أن نظمت الجمعية 
زيارة مش��ابهة ل� 20 رائدة وس��يدة أعمال بحرينية من 
صاحب��ات المب��ادرات والمش��روعات ف��ي قط��اع األزياء 
وتج��ارة المالب��س الجاهزة والمج��االت ذات الصلة إلى 
النس��خة الس��ابقة من المعرض التي أقيمت في شهر 

فبراير الماضي. وأضافت »بعض الس��يدات البحرينيات 
المشاركات في تلك الزيارة تمكن من توسعة أعمالهن 
وافتتاح أنش��طة تجارية جديدة، وهذا ما دفعنا لتنظيم 
زيارة أخرى لسيدات ورائدات أعمال بحرينيات للمعرض، 

وتشجيعهن على تحقيق أقصى فائدة ممكنة منه«.
م��ن جانبه��ا أوضح��ت عض��و مجل��س إدارة »ألواني« 
علي��اء رج��ب أن الجمعية س��تعمل على توفي��ر كل ما 
يل��زم ألعضاء الوفد البحريني المش��ارك م��ن أجل عقد 
الصفق��ات التجاري��ة المتنوع��ة على م��دار ثالثة أيام 
انعق��اد المع��رض، والمش��اركة بفاعلية ف��ي عدد من 
البرام��ج المصاحب��ة في مج��ال عروض األزي��اء، وورش 
مستش��ارين  م��ع  واالجتماع��ات  واللق��اءات،  العم��ل، 

وموردين للمالبس الجاهزة. د. حورية الديري

 الجشي: تأشيرة »التدريب والتأهيل«
تدعم سياحة التعليم في البحرين

ثمن��ت جمعي��ة البحري��ن لمعاهد 
التدري��ب إدارة الجنس��ية والجوازات 
ب��وزارة الداخلي��ة إص��دار تأش��يرة 
الس��فرات  متع��ددة  إلكتروني��ة 
لغرض التدري��ب والتأهيل وما في 
حكمهما، صالحة لمدة س��تة أشهر 
من تاريخ إصدارها وتسمح لحاملها 
البقاء في البالد لمدة س��تة أشهر، 

قابلة للتمديد لمدة مماثلة.
وقال رئيس الجمعية نواف الجش��ي 
إن هذه التأش��يرة تدع��م ما يمكن 
التدري��ب  ب�»س��ياحة  تس��ميته 
ل  البحرين، وُتس��هِّ والتعليم« ف��ي 
عل��ى معاه��د التدري��ب البحرينية 
اس��تقدام المتدربي��ن م��ن الخارج، 
وتدعم جه��ود المعاهد في تقديم 
دورات نوعية على مستوى المنطقة 

للبحرينيين وغي��ر البحرينيين، الفتًا 
أيض��ًا إل��ى أهمي��ة هذه التأش��يرة 
في اس��تقطاب المدربي��ن األجانب 

المتخصصين.
وأض��اف أن فوائ��د هذه التأش��يرة 
ال تش��مل معاهد التدري��ب فقط، 
بل تمتد لتش��مل مختل��ف مزودي 
خدم��ات التدري��ب مث��ل أكاديمية 
الخليج للطيران الت��ي تقدم دورات 
مختل��ف  م��ن  لطياري��ن  تدريبي��ة 
دول المنطق��ة، ومعه��د البحري��ن 
للؤل��ؤ واألحجار الكريم��ة »دانات« 
الذي يقدم تدريب��ًا نوعيًا في مجال 

اختصاصه.
وق��ال إن فوائ��د هذه التأش��يرة ال 
تش��مل المعاه��د المنضوية تحت 
مظل��ة جمعي��ة معاه��د التدري��ب 
فق��ط، بل تمت��د لتش��مل مختلف 
مزودي خدمات التدريب مثل معهد 
البحري��ن للؤلؤ واألحج��ار الكريمة 

»دان��ات« الذي يق��دم تدريبًا نوعيًا 
في مج��ال اختصاص��ه، وأكاديمية 
الخليج للطيران الت��ي تقدم دورات 
تدريبية لطياري��ن من مختلف دول 

المنطقة، وغيرها.
وأش��ار إلى أن زيادة عدد المدربين 
والمتدربي��ن م��ن خ��ارج البحري��ن 
يوفر فرص��ة احت��كاك مواتية بين 
البحرينيي��ن ونظرائهم في مجاالت 
المهن��ة والتخص��ص، ويتيح تبادل 
الخب��رات والتج��ارب وبن��اء ش��بكة 
وبم��ا  مفي��دة،  مهني��ة  عالق��ات 
ينعك��س إيجاب��ا على المؤسس��ات 
والش��ركات البحريني��ة أيض��ًا التي 
س��يتوفر لها مزي��دًا م��ن العناصر 
والمدربة ذات  المؤهل��ة  الوطني��ة 

اإلنتاجية العالية.

نواف الجشي
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 القحطاني: تضافر الجهود 
بروح الفريق الواحد لمواجهة كافة التحديات

بالمستش��فى  المعدي��ة  األم��راض  استش��اري  ق��ال 
العس��كري، عض��و الفري��ق الوطن��ي الطب��ي للتصدي 
لفي��روس كورون��ا )كوفي��د19( المق��دم طبي��ب مناف 
القحطان��ي، »ال يخفى على أحد ب��أن العالم يواجه عدة 
تحدي��ات اجتماعي��ة واقتصادي��ة وصحي��ة«. وذكر في 
تغري��دة ل��ه على حس��ابه ف��ي »تويتر« م��ازال العالم 
يعاني م��ن تداعيات في��روس كورونا وظه��ور فيروس 
»جدري القرود« وأيا كانت األسباب، فإن الحل لمواجهة 
ه��ذه التحديات هو تضافر الجهود لتعمل بروح الفريق 

الواحد وتضمن النجاح في مواكبة المتغيرات.
يذك��ر أن وزي��رة الصحة د. جليلة الس��يد أص��درت قرارًا 

بإضافة »ج��دري الق��ردة« لقائمة األمراض الس��ارية، 
تحت عنوان »األحداث التي قد تشّكل حالة طارئة تؤثر 
على الصحة العامة«. وبن��اًء على القرار، تلتزم الفئتان 
اآلتيت��ان بالتقّيد بإجراءات العزل الصحي لمنع انتش��ار 
في��روس ج��دري الق��ردة )Monkeypox(، وذل��ك لمدة 
واح��د وعش��رين يومًا. وهم األش��خاص الذي��ن أصيبوا 
بالفي��روس، وتم عزلهم لتلقي العالج الالزم واس��تقرار 
حالته��م الصحية، وتب��دأ المدة من تاري��خ أخذ العينة 
وتبّين أنها إيجابية، باإلضافة إلى األش��خاص المشتبه 
في إصابته��م بالفيروس لمخالطتهم ش��خصًا مصابًا، 

وتبدأ المدة من تاريخ آخر مخالطة للشخص المصاب. المقدم طبيب مناف القحطاني

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/07/31/watan-20220731.pdf?1659245445
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://alwatannews.net/article/1018562
https://alwatannews.net/article/1018526
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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

1011

5

4

11

3

Tue 8 Oct 2019السنة 14    | العدد 5050 |  الثالثاء 9 صفر 1441هـ      |

»آركابيتا« تحقق نموًا قويًا وتستثمر أكثر 
من 250 مليون دوالر العام المالي 2019

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

 مجلس الوزراء: 3.24 مليار دينار إجمالي 
الناتج المحلي اإلجمالي بالربع الثاني

اطل��ع مجلس ال��وزراء، برئاس��ة صاحب الس��مو 
الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس 
ال��وزراء، وبحضور صاحب الس��مو الملكي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد 
األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء، خالل 

الجلسة االعتيادية أمس، على التقرير االقتصادي 
الفصلي لمملك��ة البحرين للربع الثاني من العام 

الجاري 2019، المرفوع من وزارة »المالية«.
وبينت مؤش��رات األداء أن االقتصاد نما بنس��بة 
3.4% مقارنة بالرب��ع األول من عام 2019، وقدر 

النات��ج المحلي اإلجمال��ي الحقيق��ي بنحو 3.24 
مليار دينار. وسجل القطاع غير النفطي نسبة نمو 
بلغت 1.2% باألس��عار الثابتة خ��الل الربع الثاني 
مقارنة بنفس الفترة م��ن العام الماضي 2018، 

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

وزير »المالية«: مباشرة العمل على إنشاء 
صندوق للسيولة بـ100 مليون دينار

أكد وزير المالية واالقتصاد الوطني الش��يخ سلمان بن خليفة آل خليفة، 
مباش��رة العمل على إنش��اء صندوق للس��يولة بحجم 100 مليون دينار 
بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة بهدف إعادة هيكلة االلتزامات المالية 

لشركات القطاع الخاص في المملكة.
وأك��د أن الوزارة قامت وبالتنس��يق م��ع الجهات ذات العالقة بمباش��رة 
العمل على هذا التكلي��ف ووضعه موضع التنفيذ، تنفيذًا لتكليف صاحب 
الس��مو الملكي ول��ي العهد نائب القائ��د األعلى النائ��ب األول لرئيس 

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

»الخدمة المدنية« لـ                : 
تطبيق »العمل من المنزل« نوفمبر 

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

السياس��ات  إدارة  كش��ف مدير 
وشؤون اللوائح بديوان الخدمة 
المدني��ة س��عد النفيع��ي ع��ن 
تطبي��ق مش��روع »العم��ل من 

المنزل« نوفمبر المقبل.
وأك��د النفيع��ي ل�»الوطن« أن 
الفت��رة التجريبي��ة الت��ي تمتد 
لشهرين ستشمل 200 موظف 
كحد أقصى ضمن 83 مس��مى 

وظيفيًا.

إيهاب أحمد
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MONTICARLO GARAGE has a vacancy for 
the occupation of MECHANIC, suitably 

qualified applicants can contact 33366969 
or SISQOSIXTYNINE69@GMAIL.COM

CENTRAL CORNER ELECTRICAL 
INSTALLATION has a vacancy for the 

occupation of SALESMAN, suitably qualified 
applicants can contact 33233045 or FATIMA.

SAYYAR@GMAIL.COM

AL WAKRAH CONSTRUCTION has a vacancy 
for the occupation of WORKER, suitably 

qualified applicants can contact 33366003 
or alwakrahbm@gmail.com

EXCELLENCE INDUSTRIAL MAINTENANCE 
COMPANY W.L.L has a vacancy for the 

occupation of STEEL FABRICATOR, suitably 
qualified applicants can contact 17532010 

or a.jawahery@exibah.com

TURKISH MASHAWI EXPRESS W.L.L. has 
a vacancy for the occupation of WAITER, 
suitably qualified applicants can contact 
17720395 or admin@UNIQUEWLL.COM

Pasta Express has a vacancy for the 
occupation of WAITER, suitably qualified 
applicants can contact 17780161 or HR@

PASTAEXPRESSGROUP.COM

C9 Electrical and Electronic Equipment Co. 
W.L.L has a vacancy for the occupation of 
SALESMAN, suitably qualified applicants 
can contact 34046796 or C9.ABDULLH@

GMAIL.COM

MIAN TAILORING has a vacancy for the 
occupation of WORKER, suitably qualified 

applicants can contact 33976637 or 
TARIQBAH52@GMAIL.COM

BEAUTOPIA BEAUTY LOUNGE has a vacancy 
for the occupation of BEAUTICIAN, suitably 
qualified applicants can contact 77129999 

or beautopiabh@gmail.com

ALKHARJ PALACE RESTAURANT has a 
vacancy for the occupation of WAITER, 

suitably qualified applicants can contact 
33451115 or NAZARBH33@GMAIL.COM

AL GHALIA CONTRACTING W.L.L has a 
vacancy for the occupation of CARPENTER, 

suitably qualified applicants can contact 
17710271 or hrvp@alghalia.com

TASHEELAT AUTOMOTIVE COMPANY 
W.L.L has a vacancy for the occupation of 

GENERAL MANAGER, suitably qualified 
applicants can contact 17787000 or 

JALMOUSAWI@BAHRAINCREDIT.COM.BH

-Al-Hokail Specialist medical academic 
clinics company w.l.l has a vacancy for 
the occupation of TRANSPORTATION 

OPERATIONS MANAGER, suitably qualified 
applicants can contact 17224466 or 

ABOANAS@ALHOKAIL.COM.SA

FEDORA CONTRACTING CO WLL has a 
vacancy for the occupation of WORKER, 
suitably qualified applicants can contact 
33871955 or maheshyogidas@gmail.com

MANAMA STEEL INDUSTRIES CO. W.L.L. has 
a vacancy for the occupation of WORKER, 
suitably qualified applicants can contact 

17500266

AL ASBAA CONSTRUCTION CO .W.L.L has a 
vacancy for the occupation of CARPENTER, 

suitably qualified applicants can contact 
36860221 or ALSEBEA2002@GMAIL.COM

LIFE PALACE INTERIOR DECORATION 
W.L.L has a vacancy for the occupation of 
WORKER, suitably qualified applicants can 
contact 33332012 or yosifi_122@hotmail.

com

ALMASSRI CONSTRUTION has a vacancy 
for the occupation of WORKER, suitably 

qualified applicants can contact 37122363 
or JASSAIABBAS21@GMAIL.COM

RAMSIS ENGINEERING CO. W.L.L has a 
vacancy for the occupation of MECHANICAL 

HELPER, suitably qualified applicants can 
contact 17830801 or HR@RAMSIS.COM.BH

Synergic facility services has a vacancy 
for the occupation of LABOURER, suitably 
qualified applicants can contact 39100088 

or HESSAHESSAHESSA@YAHOO.COM

Delta Security Services Co. W.L.L. has a 
vacancy for the occupation of SECURITY 
GUARD, suitably qualified applicants can 
contact 17262725 or DELTA.SS@BATELCO.

COM.BH

Golden Diyar construction has a vacancy for 
the occupation of FABRICATOR(FIBERGLASS 

RODUCTS), suitably qualified applicants 
can contact 36666581 or HWBAHRAIN@

GMAIL.COM

Delta Security Services Co. W.L.L. has a 
vacancy for the occupation of SECURITY 
GUARD, suitably qualified applicants can 
contact 17262725 or DELTA.SS@BATELCO.

COM.BH

Access & Coating Gulf Co. W.L.L. has a 
vacancy for the occupation of MASON, 

suitably qualified applicants can contact 
17212471 or MCSC@MCSCWLL.COM

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY 
W.L.L. has a vacancy for the occupation of 
LABOURER, suitably qualified applicants 
can contact 36318888 or DOWNTOWN@

BATELCO.COM.BH

RAMSIS ENGINEERING CO. W.L.L has a 
vacancy for the occupation of MECHANICAL 

HELPER, suitably qualified applicants can 
contact 17830801 or HR@RAMSIS.COM.BH

CAPITAL REEF CONSTRUCTION has a 
vacancy for the occupation of WORKER, 
suitably qualified applicants can contact 

17686100 or CAPITALREEF.BH@GMAIL.COM

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY 
W.L.L. has a vacancy for the occupation of 
LABOURER, suitably qualified applicants 
can contact 36318888 or DOWNTOWN@

BATELCO.COM.BH

SHAW NASS PIPE FABRICATION W.L.L has 
a vacancy for the occupation of WELDER, 
suitably qualified applicants can contact 

17725522 or yousif@aanass.net

CAPITAL REEF CONSTRUCTION has a 
vacancy for the occupation of WORKER, 
suitably qualified applicants can contact 

17686100 or CAPITALREEF.BH@GMAIL.COM

MOJA  CONTRACTING CO. W.L.L has a 
vacancy for the occupation of WORKER, 
suitably qualified applicants can contact 

17244026 or MZH75@HOTMAIL.COM

Alnashama Sea Fishing Equipments 
Manufactur has a vacancy for the 

occupation of WORKER, suitably qualified 
applicants can contact 33729057 or 

KATAME4@GMAIL.COM

VIBRANT SERVICES W.L.L has a vacancy 
for the occupation of WORKER, suitably 

qualified applicants can contact 39631441 
or JALALEBRAHIM@GMAIL.COM

TAHA INTERNATIONAL FOR INDUSTRIAL 
SERVICES W.L.L has a vacancy for the 

occupation of CHIEF EXECUTIVE, suitably 
qualified applicants can contact 17580517 

or ATEQA@TAHACORP.COM

VIBRANT SERVICES W.L.L has a vacancy for 
the occupation of SECURITY MAN, suitably 
qualified applicants can contact 39631441 

or JALALEBRAHIM@GMAIL.COM

PERLA CAMPO CONSULTANCY has a 
vacancy for the occupation of ASSISTANT 
OF ADMINISTRATIVE ASSISTANT, suitably 

qualified applicants can contact 17320390 
or MALHAYKI@PERLA-CAMPO.COM

Premiere Hotel W.L.L. has a vacancy for the 
occupation of WAITER, suitably qualified 

applicants can contact 17712303 or CORP@
DADABAI.COM

Dream World Construction Co. W.L.L. has 
a vacancy for the occupation of WORKER, 
suitably qualified applicants can contact 

34111999 or sharef.works@gmail.com

Olympia Health and Fitness Center W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of 

INSTRUCTOR / COACH, suitably qualified 
applicants can contact 38383808 or MELY@

ALIREZA-GROUP.COM

PINK SADAF CONTRACTING has a vacancy 
for the occupation of WORKER, suitably 

qualified applicants can contact 33879006 
or PINKSADAF91@GMAIL.COM

ARYAAF AL DERRA FOODS has a vacancy 
for the occupation of LABOURER, suitably 
qualified applicants can contact 33640616 

or A.ALZAKI79@GMAIL.COM

JANAT DELMON CONTRACTING has a 
vacancy for the occupation of WORKER, 
suitably qualified applicants can contact 
39842912 or ALII_4000@HOTMAIL.COM

Access & Coating Gulf Co. W.L.L. has a 
vacancy for the occupation of LABOURER, 
suitably qualified applicants can contact 

17212471 or MCSC@MCSCWLL.COM

Ansar Gallery W.L.L has a vacancy for the 
occupation of CASHIER, suitably qualified 
applicants can contact 17140000 or PR@

AG-BH.COM

AL JAZEERA SECURITY CO. W.L.L has a 
vacancy for the occupation of SECURITY 
GUARD, suitably qualified applicants can 

contact 17822202 or info@jssbahrain.com

ALAA INDUSTRIAL EQUPMENT FACTORY CO. 
W.L.L has a vacancy for the occupation of 
TECHNICIAN, suitably qualified applicants 
can contact 17772900 or YIR@AFI.COM.SA

Ansar Gallery W.L.L has a vacancy for the 
occupation of SALESMAN, suitably qualified 

applicants can contact 17140000 or PR@
AG-BH.COM

WORLD THREAD TRADING has a vacancy 
for the occupation of SALESMAN, suitably 
qualified applicants can contact 39000081 

or AHMED_5551@OUTLOOK.COM

ANSAR GALLERY W.L.L has a vacancy for the 
occupation of SALESMAN, suitably qualified 

applicants can contact 17140001 or pr@
ag-bh.com

Ansar Gallery W.L.L has a vacancy for the 
occupation of LABOURER, suitably qualified 

applicants can contact 17140000 or PR@
AG-BH.COM

Magic Interior W.L.L. has a vacancy for 
the occupation of CARPENTER, suitably 

qualified applicants can contact 33366692 
or magic.altaitoon@gmail.com

Ansar Gallery W.L.L has a vacancy for the 
occupation of SALESMAN, suitably qualified 

applicants can contact 17140000 or PR@
AG-BH.COM

ABRAJ ALKHAMIS CONTRACTING W.L.L 
has a vacancy for the occupation of STEEL 
CHIPPER, suitably qualified applicants can 
contact 17630580 or ABRAJKHAMIS786@

GMAIL.COM

AUBURN CONTRACTING CO. W.L.L has a 
vacancy for the occupation of WORKER, 
suitably qualified applicants can contact 

33014809 or gm@naztcc.com

PINK SADAF CONTRACTING has a vacancy 
for the occupation of WORKER, suitably 

qualified applicants can contact 33879006 
or PINKSADAF91@GMAIL.COM

THE DOMAIN HOTEL AND SPA W.L.L has 
a vacancy for the occupation of SALES 

MANAGER, suitably qualified applicants 
can contact 16000000 or FATEMA@

THEDOMAINHOTELS.COM

SEVEN HILLS SERVICES W.L.L has a vacancy 
for the occupation of WORKER, suitably 

qualified applicants can contact 39697979 
or HASSAN800@GMAIL.COM

Dream World Construction Co. W.L.L. has 
a vacancy for the occupation of WORKER, 
suitably qualified applicants can contact 

34111999 or sharef.works@gmail.com

SPARK DIGITUS W.L.L has a vacancy for the 
occupation of WORKER(SALES), suitably 

qualified applicants can contact 33336534 
or AAMIR@SPARKDIGITUS.COM

SABHA TOWERS TRADING CO WLL has a 
vacancy for the occupation of SALESMAN, 
suitably qualified applicants can contact 

33018332 or SABBATOWERS@GMAIL.COM

LADUREE BEAUTY LOUNGE has a vacancy 
for the occupation of BEAUTICIAN, suitably 
qualified applicants can contact 17600697 

or LADUREE.BH@GMAIL.COM

ABU MARIAM CAFETERIA has a vacancy 
for the occupation of WORKER, suitably 

qualified applicants can contact 33032325 
or QAZI.AZHAR964@GMAIL.COM

MAQ Marine Services has a vacancy for 
the occupation of LABOURER, suitably 

qualified applicants can contact 36266658 
or MAQMARINE@GMAIL.COM

Al Soofi Trading Co W.l.l has a vacancy for 
the occupation of ACCOUNTANT, suitably 

qualified applicants can contact 35574776 
or to.z@hotmail.com

Mahonia Restaurant has a vacancy for 
the occupation of CHEF, suitably qualified 
applicants can contact 66666730 or info@

mycafebh.com

MARAYA GATE FOR LANDSCAPING has a 
vacancy for the occupation of GARDENER, 
suitably qualified applicants can contact 
39102662 or hassan@nanpoogroup.com

SALWA TOWERS CONSTRUCTION AND 
PROPERTEY MANGEMENT W.L.L has a 

vacancy for the occupation of WORKER, 
suitably qualified applicants can contact 

33657400 or ceo_salwagroup@yahoo.com

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY 
W.L.L. has a vacancy for the occupation of 
LABOURER, suitably qualified applicants 
can contact 36318888 or DOWNTOWN@

BATELCO.COM.BH

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY 
W.L.L. has a vacancy for the occupation of 
LABOURER, suitably qualified applicants 
can contact 36318888 or DOWNTOWN@

BATELCO.COM.BH

EMIRATES & BAHRAIN INTERNATIONAL 
RESTAURANTS CO. W.L.L. has a vacancy for 

the occupation of COOK(GENERAL), suitably 
qualified applicants can contact 17811830 

or anwar.mokbul.miah@gmail.com

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY 
W.L.L. has a vacancy for the occupation of 
LABOURER, suitably qualified applicants 
can contact 36318888 or DOWNTOWN@

BATELCO.COM.BH

DOWN TOWN CONSTRUCTION COMPANY 
W.L.L. has a vacancy for the occupation of 
LABOURER, suitably qualified applicants 
can contact 36318888 or DOWNTOWN@

BATELCO.COM.BH

Stiller Agency for the Supply Workers w. 
l. l has a vacancy for the occupation of 

CASHIER, suitably qualified applicants can 
contact 17717730 or ALAZZAMGROUP@

YAHOO.COM

MAID CLEAN W.L.L. has a vacancy for the 
occupation of CLEANER, suitably qualified 

applicants can contact 39006460 or 
AAYFAN@BINFAQEEH.COM

NAYAB CARGO HANDLING W.L.L has a 
vacancy for the occupation of HEAVY 

DRIVER, suitably qualified applicants can 
contact 66933447 or AQILMUHAMMAD69@

YAHOO.COM

Pure Skin Spa has a vacancy for the 
occupation of BEAUTICIAN, suitably 

qualified applicants can contact 17642655 
or ALHATEEM.INFO@GMAIL.COM

BDC MANPOWER SERVICES W.L.L has a 
vacancy for the occupation of WORKER/

PACKER, suitably qualified applicants can 
contact 17180530 or mona.alnokhedha@

bas.com.bh

Sansaf Trading Co.W.L.L has a vacancy for 
the occupation of SALESMAN, suitably 

qualified applicants can contact 33921167 
or SANSAFTRADING@GMAIL.COM

Darb Shakamba Contracting Co. WLL has 
a vacancy for the occupation of WORKER, 
suitably qualified applicants can contact 
36370555 or DSHAKMBA@GMAIL.COM

JE LIFTS & ESCALATORS W.L.L has a vacancy 
for the occupation of OFFICE ASSISTANT, 
suitably qualified applicants can contact 
34655908 or EDATHINAT@GMAIL.COM

SPEED SUPPORT SERVICES has a vacancy 
for the occupation of WORKER, suitably 

qualified applicants can contact 33233758 
or FAIZAALBALOOSHI85@GMAIL.COM

GARAGE REEM has a vacancy for the 
occupation of WORKER, suitably qualified 

applicants can contact 36095556 or 
BAHOOGROUPBH@GMAIL.COM

SSP Bahrain WLL has a vacancy for the 
occupation of WAITER, suitably qualified 

applicants can contact 66338803 or tomas@
sspbahrain.com

Soundlines  HR Consultancy W.L.L has 
a vacancy for the occupation of SALES 

OFFICER, suitably qualified applicants can 
contact 17400112 or SHABBIRSHARAFALI@

GMAIL.COM

Vacancies Available

 »الصحة العالمية« تتوقع وفيات 
جديدة بـ»جدري القرود« في أوروبا

العين اإلخبارية «

توق��ع المكتب األوروبي لمنظم��ة الصحة العالمية، 
السبت، المزيد من الوفيات المرتبطة بجدري القرود.

جاء ذلك بعد تقارير عن تس��جيل أولى الوفيات خارج 
أفريقيا، مع التش��ديد على أن المضاعفات الخطيرة 

للمرض ما زالت نادرة.
وقالت كاثرين س��مولوود، كبيرة مسؤولي الطوارئ 
في منظمة الصح��ة العالمية في أوروب��ا، في بيان: 
»مع اس��تمرار انتشار مرض جدري القرود في أوروبا، 

نتوقع رؤية المزيد من الوفيات«. 
وأك��دت س��مولوود أن الهدف يج��ب أن يكون »وقف 
انتق��ال العدوى بس��رعة ف��ي أوروبا ووقف تفش��ي 
المرض«. ولكنها شددت مع ذلك على أنه في معظم 
الحاالت يشفى المرضى من دون الحاجة إلى العالج. 

وأش��ارت سمولوود إلى أن »اإلبالغ عن وفيات بسبب 
جدري الق��رود ال يغير تقييمنا لتفش��ي المرض في 
أوروبا. نحن نعلم أنه على الرغم من أنه ُيش��فى من 
تلقاء نفس��ه في معظم الحاالت، إال أن جدري القرود 

يمكن أن يسبب مضاعفات خطيرة«. 
وس��جلت وزارة الصحة اإلس��بانية حالة وف��اة ثانية 
مرتبطة بجدري القرود الس��بت، بعد يوم من إعالن 
إس��بانيا والبرازيل عن أول وفاتين. ويعتقد أن هذه 
الوفيات هي األولى المرتبطة بتفشي المرض خارج 

أفريقيا. 
ولم تكشف الس��لطات اإلسبانية عن السبب المحدد 
للوفاة في انتظار نتيجة تش��ريح الجثة، بينما أكدت 
السلطات البرازيلية أن الرجل الذي توفي كان يعالج 

من حالة صحية خطيرة.
وقال��ت س��مولوود إن »األس��باب الت��ي ق��د يحتاج 

المرضى فيها عادة إلى دخول المستش��فى تش��مل 
المس��اعدة ف��ي تس��كين األل��م ومعالج��ة العدوى 
الثانوي��ة وفي عدد قلي��ل من الح��االت، الحاجة إلى 
إدارة المضاعف��ات الت��ي تهدد الحي��اة مثل التهاب 

الدماغ«. 
وتفيد منظمة الصحة العالمية أنه تم تسجيل أكثر 
من 18000 حالة في جميع أنحاء العالم خارج إفريقيا 

منذ بداية مايو، معظمها في أوروبا. 
وأعلنت المنظمة األس��بوع الماضي أن تفشي مرض 

جدري القرود يمثل حالة طوارئ صحية عالمية. 
وتش��مل العالمات المبك��رة للم��رض ارتفاع درجة 
الحرارة وتضخم الغدد اللمفاوية وطفحا جلديا يشبه 
جدري الماء، ويش��فى المرض عادة من تلقاء نفسه 
بعد أس��بوعين إلى ثالثة أس��ابيع، وأحيانًا يستغرق 

شهرًا.

 تركيا: تصفية »إرهابي« مسؤول 
عن مقتل 18 شخصًا في تفجير

العين اإلخبارية «

أعلن��ت تركي��ا، تمكنها م��ن تصفية 
قي��ادي بح��زب العمال الكردس��تاني 
قالت إنه المس��ؤول ع��ن تفجير وقع 
بإس��طنبول ع��ام 2008 وأودى بحياة 

18 شخصًا.
ج��اء ذلك بحس��ب م��ا نقل��ه الموقع 
اإلخباري الرس��مي »ت��ي آر تي خبر«، 
الس��بت، نقاًل عن مص��ادر أمنية، لم 

يسمها.
ووفق م��ا ذكرته المص��ادر »تمكنت 
المخابرات التركية من تحييد إرهابي 

م��ن تنظيم »بي كا كا«، »في إش��ارة 
وه��و  س��وريا،  ف��ي  للكردس��تاني« 
المس��ؤول عن تفجير في إس��طنبول 
ع��ام  ش��خصا   18 مقت��ل  إل��ى  أدى 

.»2008
وأضاف��ت موضح��ة أن »المخاب��رات 
التركي��ة توصلت إلى معلومة انتقال 
اإلرهابي، نصرت تبيش، إلى س��وريا 
م��ن الع��راق الت��ي ف��ر إليه��ا عقب 

التفجير اإلرهابي في 2008«.
رص��دت  »المخاب��رات  أن  وأوضح��ت 
اإلرهاب��ي المذك��ور في أح��د المنازل 
بمحافظة الحس��كة الس��ورية شمال 

شرق البالد«.
وأكدت أن »عناصر المخابرات تمكنت 
من تحييد اإلرهابي عبر عملية خاصة 
نفذته��ا عل��ى مق��ر اقامت��ه«، دون 
اإلش��ارة إلى نوعية هذه العملية وال 

زمانها.
ووفق المصادر، »انضم »تبيش« إلى 
»بي كا كا« في 1995 وتولى مناصب 
ف��ي صفوفه، وكان أحد المس��ؤولين 
عن تفجي��ر إرهابي وقع ف��ي منطقة 
»غون غوران« بإس��طنبول عام 2008 
أدى إل��ى مقت��ل 18 ف��ردًا بينه��م 5 
أطفال، وإصابة 154 آخرين بجروح«.
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 »مشاريع األمل« توقع
 مذكرة تفاهم مع

وزارة االقتصاد اإلماراتية

وقعت مش��اريع األم��ل، الذراع االس��تثمارية لصن��دوق األمل، 
مذكرة تفاهم م��ع وزارة االقتصاد وموطن ري��ادة األعمال في 
دول��ة اإلم��ارات للتع��اون على توس��ع برنامج بيب��ان الواقعي 
المخصص ل��رواد األعم��ال والمنتج م��ن قبل مش��اريع األمل، 
لتسريع نمو رواد األعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة على 

مستوى اإٍلقليم.
ويهدف بيبان لتسليط الضوء على قصص النجاح وتيسير فرص 
االس��تثمار المش��ترك مع القطاع الخاص في الش��ركات عالية 
اإلمكانيات، ش��ارك في موس��مه األول ١٢ رائد أعمال بحرينيًا 
ونتج عن إبرام ٥ صفقات بقيمة تزيد عن مليون دوالر إجمااًل، 

إضافة إلى 120 ألف دوالر من الطلبات المسبقة.
ومن المخطط أن يكون الموس��م الثاني أكبر وأكثر إثارة، حيث 
سيش��مل ١٠ حلقات يش��ارك فيها ٥٠ من رواد األعمال عرض 
مش��اريعهم الواعدة أمام مجموعة متنوعة من المس��تثمرين 
اإلقليميي��ن لفرص��ة االس��تثمار مقابل أس��هم وللحصول على 

فرص استراتيجية لتطوير مشاريعهم.
وسيتوس��ع بيبان من خ��ال مذكرة التفاهم ليش��مل حتى ١٥ 
رائ��د أعمال واع��د تم اختي��اره من اإلم��ارات، إل��ى جانب عدد 
من المس��تثمرين والش��ركاء مما يس��هم في تس��هيل وصول 
رواد األعم��ال إلى متنوع المس��تثمرين من اإلمارات والش��ركاء 

االستراتيجيين الذين سيسرعون نمو أعمالهم إقليميًا ودوليًا.
كم��ا س��يدعم توس��ع البرنام��ج الش��ركات التي ت��م اختيارها 
للمش��اركة، من خال توفير تس��ليط الضوء المكثف على رواد 
األعم��ال عن طري��ق توزيع البرنام��ج وبثه على أكب��ر القنوات 
ف��ي اإلمارات، إضافة للفائدة المكتس��بة من تب��ادل المعرفة 
والخبرات بين الدولتين. وتقدمت مش��اريع األمل بجزيل الشكر 
والتقدير لس��مو الش��يخ ناصر بن حم��د آل خليفة ممثل جالة 
الملك لألعمال اإلنس��انية وش��ؤون الش��باب، على توجيهاته 

ودعمه الثابت الذي أدى لهذا اإلنجاز العظيم.

تتسبب بمشكالت صحية ونفسية 

مختصون يحذرون من شراهة األطفال لتناول األطعمة
نوف الشوملي «

يتن��اول بع��ض األطف��ال الطعام 
بش��راهة خوف��ًا من نف��اده أو أخذ 
األكل م��ن أمام��ه، وه��ذه الع��ادة 
خط��رة عل��ى الطف��ل م��ن ن��واٍح 
جسدية ونفسية وتسبب من ناحية 
أخرى الح��رج لآلباء أم��ام الحضور، 
فهن��اك من ي��رى أن الطفل يمكن 
أن يكون محروم��ًا من الطعام وقد 
يراها آخ��رون أنها عادة مكتس��بة 
من األه��ل. وبعض األطفال يحاول 
تقلي��د ش��خصيات حوله��م أو من 
أفام ومسلس��ات الكرتون لحبهم 

لها. 
وتق��ول نورة يوس��ف »ولي��ة أمر«: 
م��ن  بأطب��اع  يتطب��ع  طف��ل  كل 
حول��ه عندم��ا يختل��ط باآلخرين، 
ف��ي الروضة والمدرس��ة من أقارب 

وأصدقاء في الحي��اة االجتماعية، 
وعلى التربي��ة المتبعة ألطفالي 

لك��ن الطفل يحب أخ��ذ أطباع 
من اآلخري��ن وتقليدهم وهذا 

ش��يء طبيعي ج��دًا ويجب علي 
كأم التوجيه واالنتباه له.

وأضافت: واجهت موقفًا واحدًا قبل 
سنة ونصف أو سنتين، كانت ابنتي 
تأكل بش��كل مختلف عن الطبيعي 
ف��ي مطعم كأنما األكل س��ينفذ أو 
يؤخذ م��ن أمامه��ا، ووجهتها في 
الوق��ت ذاته أن ال��ذي تفعله خطأ 
وأن كن��ِت تريدي��ن المزي��د بع��د 
نفاذه سأطلب طبقًا آخر، ال يصح أن 

أحرمها أو أعاقبها على طعام 
ألن م��ن وجهة نظري هذه 

والتعليم  فالتوجيه  خاطئة  طريقة 
هو الطريقة المثلى في هذه األمور.

من جهتها، قالت »مدرس��ة رياض 
أطف��ال« ليل��ى خلي��ل: قل��ة م��ن 
األطف��ال من يكونوا ش��رهين على 
الطع��ام ف��ي الوق��ت المخص��ص 
لألكل الروضة فمن بين كل س��نة 
دراس��ية أواج��ه طف��ًا أو طفلي��ن 
وبعض الس��نوات ال أواجه أي طفل 

شره.
ي��أكل  ال��ذي  الطف��ل  وتابع��ت: 
بش��راهة أبدأ مع��ه بالتوجيه من 
مرة إلى ثاث م��رات قبل أن يقلده 
باقي األطفال، وبعدها يبدأ الطفل 

بش��راهة،  األكل  وع��دم  بالتعل��م 
وف��ي بعض الم��رات يقل��ده طفل 
أو طفان فقط وأس��تمر بالتوجيه 
مرة أخ��رى. وأيضًا يك��ون التوجيه 
دائم��ًا قب��ل األكل و عن��د ماحظة 
أحده��م أوجهُه مرة أخ��رى، وتبين 
عن��د التواص��ل م��ع أولي��اء األمور 
بعض األطفال اليفعلها في المنزل 
والبعض اآلخر يكون يأكل بشراهة 
في المنزل ولكن عند تواجده لدينا 

يكون أكله بالشكل الطبيعي.
العاجية بشاير  التغذية  أخصائية 
الوداعي، قال��ت ل�»الوطن«: يعتبر 
اضطراب ش��ره الطعام أمرًا شائعًا 
أن  أي  األطف��ال،  عن��د  خصوص��ًا 
السيطرة في  يفقدون  األطفال 
تن��اول الطع��ام، ويلج��ؤون 
لتن��اول كمي��ة كبي��رة من 
تحت��وي  الت��ي  األطعم��ة 

عل��ى الس��عرات الحراري��ة العالية 
المش��بعة  الدهون  إل��ى  باإلضافة 
والس��كريات بشكل س��ريع جدًا إلى 
ح��د الذي يس��بب االمتاء الش��ديد 
األطف��ال  أغل��ب  االرتي��اح.  وع��دم 
اضط��راب  بمتازم��ة  المصابي��ن 
الش��ره يخت��ارون األكل بعي��دًا عن 
أعي��ن الوالدين وفي بعض األحيان 
ممك��ن أن ينت��اب الطف��ل ش��عور 
الخج��ل واإلحس��اس بالذن��ب بعد 

تناوله الطعام. 
وتابع��ت: من األس��باب الش��ائعة 
تن��اول  الطع��ام‘  تن��اول  لف��رط 
الطع��ام بس��رعة كبيرة ف��ي وقت 
الدس��مة  األطعمة  قصير خصوصًا 
مما يؤدي إلى خلل في مس��تويات 
هرمون الش��بع عند األطفال وزيادة 
مس��توى الس��كر في الدم ومشاكل 
الهضمي،  الجه��از 
مراقب��ة  يج��ب 
تن��اول  أوق��ات 
عن��د  الطع��ام 
األطفال وتحديد 
وق��ت كاٍف له��م 
أطباقهم  إلتم��ام 
ومنعه��م من األكل 
كبيرة،  بس��رعة  النهم 
وم��ن أس��باب الش��ره، الش��عور 
الدائ��م بالج��وع يس��بب ارتب��اط 
الطعام عند األطفال بالنمو، فيجب 
مراعاة احتياج الطف��ل اليومي من 
الغ��ذاء مع التأكد م��ن وجود جميع 

المجموعات الغذائية.
وأضاف��ت: يمك��ن أن يربط الطفل 
الطع��ام بالراح��ة عن��د الغضب أو 
الفرح، ويتناول أكثر من احتياجهم 
وبع��ض األطف��ال يخت��ارون األكل 
للتعبير عن مشاعر الملل أو الحزن 
وهنا يك��ون دور األهل في التحدث 
مع الطفل أو ممارسة الرياضة معه 
أو أخ��ذه ف��ي نزهة، كذلك ش��عور 
الطف��ل بالحرم��ان وخصوص��ًا من 
األطعمة المحببة له فيلجأ لتناولها 
بالخف��اء، يج��ب أن يأخ��ذ الطف��ل 
وجب��ات خفيفة بي��ن الوجبات لكي 
ال يشعر بالجوع والحرمان وبالتالي 
يتناول األطعم��ة التي تحتوي على 
س��عرات حراري��ة كبي��رة. وأردفت: 
من األس��باب، ع��دم حصول الطفل 
على على الغ��ذاء الصحيح بالكمية 
المناسبة، فيجب مراعاة سن وطول 
الطفل لتقديم الكمية المناسبة له 
في أوق��ات محددة مع مراعاة وجود 
الحبوب الكامل��ة والدهون الصحية 
والخض��روات والفواكه والبروتينات 
ومنتج��ات األلب��ان قليلة الدس��م، 
فعل��ى اآلب��اء مس��اعدة وتش��جيع 
ع��ادات األكل الصحي��ة وأن يكونوا 
ق��دوة جي��دة ف��ي تن��اول الطعام 
وممارسة الرياضة، وال يستخدمون 
ألطفاله��م.  كمكاف��أة  الطع��ام 
العوينات��ي  خديج��ة  وعلق��ت 
إكلينيكي« في  »أخصائ��ي نفس��ي 

النفسي:  مستشفى س��لوان للطب 
يعرف اضطراب الشره للطعام بأنه 
أح��د اضطراب��ات األكل التي يقوم 
فيها الف��رد بتناول كمي��ات كبيرة 
من الطعام في وقت قصير وبشكل 
سريع إلى الحد الذي يؤدي لاختباء 
أثناء األكل والشعور بعدم االرتياح. 
وهناك أسباب نفسية وفسيولوجية 
وجيني��ة الضط��راب الش��ره لتناول 
الطع��ام، ولكن أهم تلك األس��باب 
هي مش��كات القلق والتوتر، حيث 
يح��اول األطف��ال الس��يطرة عل��ى 
مش��اعر القلق التي يعان��ون منها 
من خ��ال تن��اول الطع��ام بكثرة، 
باإلضافة إل��ى ذلك ف��إن الحرمان 
الطوي��ل م��ن الطع��ام ق��د يؤدي 
لمشكات الشره للطعام حيث يلجأ 
بعض اآلباء للضغط على أطفالهم 
ف��ي االلت��زام بحمي��ات غذائي��ة ال 
أو  الخفيف��ة  الوجب��ات  تتضم��ن 
الس��ريعة وال تحتوي على الدهون 
والس��كريات بشكل مبالغ فيه األمر 
ال��ذي يؤدي إل��ى رد فعل عكس��ي 

لألطفال. 
وتابع��ت: بع��د أن يتن��اول الطفل 
كمي��ات كبي��رة م��ن الطع��ام يبدأ 
بالش��عور بعدم االرتي��اح واإلجهاد 
والتع��ب، كما يش��عر بالخجل من 
تناول��ه  نتيج��ة  والذن��ب  نفس��ه 
لكمي��ات كبي��رة م��ن الطع��ام قد 
تؤدي لزيادة وزنه، فيش��عر بالقلق 
والتوتر مرة أخ��رى وربما االكتئاب 
فيعاود تناول الطعام وهكذا يبقى 
في دائ��رة مفرغة من المش��كات 

النفسية والسلوكية.
وأضافت: يجب توفير البيئة األسرية 
اآلمنة للطف��ل، وماحظة أي بوادر 
لمش��كات القلق واالكتئاب والثقة 
بالنفس والعمل عل��ى حلها، ومن 
ثم تجنب الحديث عن األكل والوزن 
بكثرة أمام الطفل، وتشجيعه على 
تنظيم األكل باعتدال دون حرمان، 
الرياضية  التمارين  وأخيرًا ممارسة 
المحبب��ة للطف��ل ب��دون ضغط أو 

جهد زائدين.

خديجة العويناتي

تحذيرات من برامج حجب اإلعالنات لقدرتها على اختراق األجهزة 

 إعالنات المثلية تقتحم خصوصية
األطفال في »يوتيوب« وسط تخوفات األهالي

نوف الشوملي «

إعان يروج للمثلية الجنس��ية يظهر 
لألطفال ف��ي تطبيقات األلعاب على 
الهواتف الذكية، وإعان شبيه يظهر 
أيض��ًا لألطفال على الموقع الش��هير 
»يوتيوب«، إضاف��ة إلى إعانات غير 
الئق��ة وكام تظهر للكبار أيضًا على 

»اليوتيوب«.
هذه اإلعانات س��ببت الخوف ألولياء 
األم��ور، ودعته��م إلى الجل��وس مع 
األطف��ال م��دة أط��ول، وهن��اك من 
من��ع األجهزة ع��ن أطفال��ه في حال 
عدم وجوده بجان��ب أطفاله، وهناك 
من ح��اول الس��يطرة عليه��ا، ولكن 
من الذي يس��تطيع منع األجهزة عن 
أطفال��ه أو مراقبته��م عل��ى الدوام، 
عل��ى  تقتص��ر  ال  األجه��زة  فه��ذه 

الترفيه، بل تتعداها إلى التعليم. 
تق��ول ولية األمر هناء محس��ن وهي 
أم لثاثة أطف��ال: »كثرت اإلعانات 
غي��ر الائقة ألطفالي ف��ي اليوتيوب 
واأللعاب، وجهت أطفالي إذا ظهرت 
له��م أي إعان��ات وصور غي��ر الئقة 
ويغلق��وا  يش��اهدوها  أال  عليه��م 
أعينهم، وف��ي اآلونة األخيرة الحظت 
أن أطفالي يغمضون أعينهم بشكل 
كبير وعند س��ؤالي تبين أن ذلك من 
كث��رة اإلعانات غير الائقة بش��كل 
 Family« ملحوظ فلجأت إلى برنامج
الجل��وس  م��دة  لتقلي��ل   »sharing
على األجه��زة، ويمكنني التحكم بها 
وبذلك يمكننا أن نقلل من اإلعانات 
فأتمن��ى عدم نش��ر ه��ذه اإلعانات 
في ه��ذه البرامج بما أنن��ا في دولة 
األخ��اق  عل��ى  محافظ��ة  إس��امية 

والدين«.
وترى شيماء إسماعيل أن »اإلعانات 
غي��ر الائقة س��ببت لنا خوف��ًا كبيرًا 
على أطفالنا وخصوصًا صغار الس��ن، 
ومع جائحة كورونا كان الفراغ كبيرًا 
بالنس��بة لألطفال، لذلك كان اللجوء 
إل��ى األجهزة من ألع��اب واليوتيوب 
كبي��رًا، والحظن��ا ظه��ور اإلعان��ات 
بكثرة وأيض��ًا الفضول لدى األطفال 
يكون بش��كل كبير وخصوصًا يعتبر 

ف��ي فترة ح��ب المطالع��ة ومعرفة 
التفاصي��ل عل��ى كافة األم��ور التي 

تظهر أمامهم«.
وأضاف��ت: »علينا كأولياء أمور تحذير 
الطف��ل وتعليم��ه، وم��ن جانب آخر 
ع��دم ترك��ه م��ع األجهزة م��ن دون 
مراقب��ة كم��ا ف��ي الس��ابق؛ فوجود 
الكبير في الس��ن مع الطفل ضروري 
عند اس��تخدامه األجه��زة، واآلن مع 
البدائ��ل  الصيفي��ة كان��ت  اإلج��ازة 
أكثر بدخوله في األنش��طة الصيفية 
كتحفيظ قرآن وغيرها ونتمنى حجب 

هذه اإلعانات في المملكة«.
م��ن جانبه��ا، قالت مري��م الرفاعي: 
»أطفال��ي ال يملكون أجه��زة خاصة 
لهم ولكن لديهم حب كبير لأللعاب 
واليوتيوب، لذلك يسمح لهم والدهم 
من جه��ازه الخاص في أوقات معينة 
ورغ��م ذل��ك تظه��ر له��م اإلعانات 
وال��كام غي��ر الائ��ق ف��ي بع��ض 
وكونه  كثرتها  وبسبب  الفيديوهات 
طفًا ف��ي س��ن التعل��م والفضول، 
لفت��ت انتباهه��م بع��ض اإلعانات 
وزي��ادة تركيزهم عل��ى اإلعان بما 
أنها أمور جديدة عليهم، لذلك لجأت 
إلى الس��ماح لهم فق��ط بوجودي أو 
وجود والدتي وتكون المشاهدة على 
التلف��از ألتحكم قدر اإلم��كان بعدم 
ظهورها أو تجنبها بأس��رع وقت عند 

ظهور هذه اإلعانات«. 
وأضاف��ت: »ال أس��مح له��م بامتاك 
أجهزة ولكن عند خروج ابنتي الكبرى 

يك��ون لديها هاتف للض��رورة فقط 
والتواصل معي في حال عدم وجودي 
وبذل��ك أحاف��ظ عل��ى أبنائ��ي ق��در 

اإلمكان«.
ب��دوره عل��ق الخبي��ر التقن��ي نواف 
عبدالرحم��ن بالقول: »ه��ذه مصدر 
ربح للش��ركات والبرامج المستخدمة 
وبذل��ك ال يوج��د أي اهتم��ام م��ن 
والمواضيع  األم��ور  له��ذه  جانبه��م 
المطروح��ة ف��ي اإلعان��ات، ولك��ن 
ال ننك��ر أن هن��اك أهداف��ًا وأجن��دة 
أتكل��م  ال  موض��وع  ألي  للتروي��ج 
بوجهه خصوص ولكن شهدنا النشر 
للمثليين الذي أتى بدعم »دزني« في 
األفام والمسلس��ات وكذلك »افتح 
يا سمس��م« بالنسخة األمريكية فقد 
أضيف��ت إلي��ه أف��كار المثليين وهو 
مسلسل لألطفال، ومن الممكن دعم 
هذه األفكار بطرق كثيرة واإلعانات 
واح��دة من ه��ذه الطرق لنش��ر هذه 
الثقاف��ة لذلك يتطل��ب علينا الوعي 
والمعرف��ة، وجود األدوات التي تتيح 

لنا السيطرة عليها«.
وتابع: »عل��ى أكثر م��ن جانب منها 
األمور المهتم بها مس��تخدم الجهاز 
وأيض��ًا المواضيع المهت��م بها أهل 
فيه��ا  المتواج��د  المنطق��ة  ه��ذه 
وهن��اك أيضًا م��ن جانب آخ��ر كثرة 
نج��اح اإلع��ان ف��ي البرام��ج ونظرًا 
إل��ى ع��دم المعرف��ة التام��ة بهذه 
البرام��ج هن��اك ج��زء كبير م��ن نوع 
اإلعان��ات المطروح��ة عل��ى عات��ق 
اختيار  فبإمكانهم  المحتوى  صانعي 
اإلعان��ات م��ن الخاصي��ة المعطاة 
 »AdSense« برنام��ج  ف��ي  له��م 
وحج��ب أنواع اإلعان��ات غير الائقة 
ولهم ال��دور فيه فيما يقارب 5% إلى 
70% م��ن المس��اهمة ف��ي حجبهم 
عن المس��تخدمين ولكن البعض ال 
يعلم بهذه الخاصية واآلخرون ليس 
لديهم الوقت الكافي لفعلها لوجود 
التفاصيل ف��ي اإلعدادات  تفاصي��ل 
ومقدرته على اختيار ما يناس��به وما 
ال يناسبه لذلك تحتاج لوقت لعملها 
فيجب عليهم االط��اع والعلم بهذه 

األمور والقيام بها للحد منها«.

وأضاف: »المس��تخدم ل��ه دور أيضًا 
ف��ي حجبه��ا بالدخول إل��ى إعدادات 
اليوتي��وب مث��ًا وتخصي��ص أن��واع 
اإلعان��ات الت��ي تظهر واختي��ار ما 
بي��ن غي��ر الئق وغي��ر مهت��م وعلى 
المس��تخدم عدم البح��ث في كلمات 
صريحة لإلع��ان مثًا إعانات برامج 
الدردشة االجتماعية، ولكن محتواها 
من فيديو فاحش وكام بذيء لذلك 
يجب النظر إلى القوائم بش��كل عام 
ولي��س كلم��ات مباش��رة للمحتوى، 
والمس��تخدم ال يمكنه حجبها %100 
ولك��ن يمكنه حجب م��ا يقارب %90 
منه��ا واختي��ار اهتمامات��ك لظهور 
اإلعان عليه��ا، وعند ضبط إعدادات 
برامج »الفيس ب��وك وغوغل« فإنها 
تس��يطر على ن��وع المحت��وى، وخيار 
اإلباغ »غير الئق« عند ظهور اإلعان 
حل آخ��ر لعدم ظهور ه��ذا المحتوى 

مرة أخرى«.
وق��ال أيضًا: »ال أنص��ح ببرامج حجب 
عل��ى  لحوزته��ا  بتات��ًا  اإلعان��ات 
اختراق��ات عل��ى جه��ازك وتس��ريب 
كافة معلوماتك الش��خصية. وهناك 
أيضًا أمور في جه��ازك يجهلها كثير 
من الناس أنه يسمح لبعض البرامج 
معلومات��ك  كاف��ة  عل��ى  للتع��رف 
على  التجس��س  وأيض��ًا  الش��خصية 
محادثاتك واتصاالتك لمعرفة أنواع 
اإلعان��ات المهت��م به��ا وظهورها 
لك، مث��ال على ذلك تهاتف صديقك 
وجاء في الحديث اسم لمطعم وبعد 
االتص��ال يظهر لك ف��ي إعان كثير 
من الناس يفاجؤون وينظرون بأنها 
صدف��ة ال أكث��ر ولك��ن هي ليس��ت 
بصدفة بل لسماحك للجهاز بالتعرف 
على كاف��ة حياتك بالتجس��س على 
»مايكروف��ون وكامي��را« وغيرها من 
محادث��ات وه��ذه يمكن��ك التحك��م 
بها في إعدادات جهازك نفس��ه من 

خاصية الخصوصية«.
وأضاف م��ن وجهة نظ��ره: »خطوة 
مهمة م��ن الدول الطل��ب من هذه 
اإلعان��ات  ه��ذه  بحج��ب  البرام��ج 
وتساعد بش��كل كبير للسيطرة على 

المحتوى«.

نواف عبدالرحمن

بشاير الوداعي
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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.
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التنسيق مع أصحاب المضائف وتوزيع العمال على 3 نوبات... أمانة العاصمة:

وكيل الصحة يؤكد أنها حققت اكتفاء ذاتيا للمملكة من الدم... رئيس “الجعفرية”:

إبالغ الخطباء بتخصيص 5 دقائق للتوعية بالنظافة

حمالت التبرع بالدم من المظاهر المتميزة في إحياء “عاشوراء”

عقـــدت أمانـــة العاصمـــة اجتماعها الســـنوي مع مســـؤولي 
المآتـــم والمواكب العزائية وممثلي المضائف ومؤسســـات 
النفـــع العام لتنســـيق الخدمات البلديـــة واألخرى المتعلقة 
بالنظافة خطط التشـــجير المقدمة في موســـم عاشـــوراء 

.2022
وفـــي االجتمـــاع، قـــال مدير عـــام أمانـــة العاصمـــة محمد 
الَســـهلي إن “االجتمـــاع يهـــدف إلى إطـــاع الحضور على 
خطـــة عمل أمانـــة العاصمة العمليـــة والتوعوية من حيث 
خدمات النظافة وااللتـــزام باألنظمة والقوانين، والتعرف 
علـــى احتياجات المآتم والمواكب وغيرها من مؤسســـات 
النفـــع العـــام خـــال عاشـــوراء، إلـــى جانب إشـــراكهم في 
خطط التشـــجير التي تقوم بها األمانة عن طريق تشجيع 
زراعة أنواع األشـــجار الصديقـــة للبيئة حول المآتم ضمن 
مشروع االســـتراتيجية الوطنية للتشـــجير؛ بغرض زيادة 
المســـاحات الخضـــراء، باإلضافة إلى التنســـيق معهم في 
حث المجتمـــع على التقيد بالســـلوكيات الحضارية؛ للحد 

من المخالفات البلدية”.
أهـــداف  أيضـــا  االجتمـــاع  فـــي  الَســـهلي  واســـتعرض 

واســـتراتيجية حملـــة “بـــادر صحـــح” التي أطلقتهـــا أمانة 
العاصمـــة مؤخـــرًا. وقـــال إن الحملـــة تنطلـــق من فلســـفة 
وهـــم  المســـتهدف،  الجمهـــور  مـــع  المباشـــر  التخاطـــب 
المخالفون أو الذين لديهم القابلية لمخالفة قوانين البلدية 
واشـــتراطاتها، وتقوم استراتيجيتها أساسًا على الشراكة 
المجتمعيـــة، وتهـــدف إلـــى توعيـــة المجتمع بـــدور البلدي 
واختصاصاتها والخدمـــات التي تقدمها لهم وأيضًا أنواع 
المخالفـــات البلديـــة، والحد مـــن المخالفـــات البلدية مثل: 
مخالفـــات البنـــاء، األشـــغال، اإلعانات، النظافـــة، الحفاظ 
علـــى المرافـــق العامـــة كالحدائق والمماشـــي والســـواحل 
من العبث أو االســـتخدام الخاطئ في االستعمال، وأيضًا 

الحفاظ على األسواق المركزية.
وحـــث المديـــر العام مســـؤولي المآتم والمواكـــب العزائية 
علـــى ضـــرورة التنســـيق مع القائميـــن علـــى المضائف في 
المضائـــف  العاصمـــة إلزالـــة  مناطـــق محافظـــة  مختلـــف 
األوقـــات  أو  عاشـــوراء  موســـم  انتهـــاء  فـــور  والكبائـــن 

المرخص بها لها،
وأفـــاد الســـهلي بأنه ســـيتم توزيـــع العمال علـــى 3 نوبات، 
بالمفتشـــين  الشـــخصية  االتصـــال  أرقـــام  وســـتعمم 

والمســـؤولين علـــى مســـؤولي المآتـــم والمواكـــب العزائي 
والمضائـــف، مبينـــًا أنه تـــم إعداد جدولـــة لتوزيع حاويات 
جمـــع المخلفـــات تمتـــد لــــ 4 أيـــام اعتبـــارا من بداية شـــهر 

محرم، كما ستثبت اإلعانات التوعوية في المضائف.
وجرى خال االجتماع أيضا التنســـيق مع أصحاب المآتم 
والمواكب العزائية بشـــأن نشـــر مجموعة مـــن الفيديوات 
والصـــور التوعيـــة عبـــر حســـابات التواصـــل االجتماعـــي 
تســـتهدف 100 ألف متابع على صعيـــد كل مآتم ومواكب 
المآتـــم. باإلضافة إلى إباغ خطبـــاء المنبر في تخصيص 
مدة 5 دقائق للتوعية بالنظافة وتصحيح السلوك، وأيضا 
فـــرق التوعيـــة التـــي ســـتقوم بهـــا األمانة وشـــركة مدينة 
الخليـــج للتنظيف للمآتـــم لتقديم المحاضـــرات التوعوية 

للكبار والصغار من الجنسين.
وتطـــرق االجتمـــاع إلى عـــرض الخدمات التي ســـيوفرها 
مركـــز خدمـــات النظافة الواقع في العاصمـــة المنامة على 
مدار 24 ســـاعة، مثل العمال اإلضافيين وسيارات الكنس 
أي  وكذلـــك  المحمولـــة،  الميكانيكيـــة  والمكانـــس  اآللـــي، 

باغات وطلبات تتعلق بالنظافة.

أقامـــت إدارة األوقـــاف الجعفريـــة حفـــاً 
تكريميـــا لـــوزارة الصحة وحمـــات التبرع 
بالـــدم التـــي تنظمهـــا الجمعيـــات الخيرية 
خال المناســـبات الدينية على مدار العام، 
ابتـــداًء مـــن موســـم عاشـــوراء، بحضـــور 
وكيل وزارة العدل والشـــؤون اإلســـامية 
واألوقاف القاضي عيسى المناعي ووكيل 
وزارة الصحة وليد المانع ورئيس مجلس 
األوقاف الجعفرية يوســـف الصالح وعدد 
من مســـؤولي الجهات الرســـمية وأعضاء 
مجلس األوقـــاف الجعفريـــة ومدير إدارة 
الحســـيني  محمـــد  الجعفريـــة  األوقـــاف 
وممثليـــن عـــن مآتـــم وحســـينيات مملكـــة 
البحرين. وأكـــد رئيس األوقاف الجعفرية 
يحظـــى  واإلنســـاني  الخيـــري  العمـــل  أّن 
باهتمـــام كبيـــر في ظـــل ما بلغتـــه المملكة 
من مســـتوى متقدم في ظـــل العهد الزاهر 
لعاهل الباد المعظم صاحب الجالة الملك 
حمـــد بن عيســـى آل خليفة، ومـــؤازرة من 
ولـــي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد 
آل خليفـــة. وقـــال الصالـــح: “تعـــد حمات 
التبـــرع بالـــدم مـــن المظاهـــر المتميزة في 
إحياء موســـم عاشـــوراء اإلمام الحســـين 
)ع(، وهـــي ظاهـــرة أثنـــى عليهـــا الجميـــع، 
لمـــا لها من منفعة عامـــة تلتقي مع أهداف 

نهضة وقيم الحســـين )ع( العليا في البذل 
والعطـــاء مـــن أجـــل اإلنســـانية، وأطلقنـــا 
هـــذا العـــام مبـــادرة رمزيـــة لتكريـــم وزارة 
الصحة والقائمين على الحمات لإلعراب 
عن فخرنـــا واعتزازنا تقديـــر الجميع لهذه 

المبادرات الخيرة والسامية”.
الصحـــة  وزارة  وكيـــل  أكـــد  جانبـــه،  مـــن 
أّن حمـــات التبـــرع بالـــدم التـــي تقام في 
المناسبات الدينية والوطنية، ومن أبرزها 
موســـم عاشـــوراء والمناســـبات الدينيـــة، 
حققـــت نجاحـــا كبيرا ومشـــهودا، وحققت 
اكتفـــاء ذاتيـــا للمملكة من منتجـــات الدم، 
وفـــي الواقع تعكس هذه الحمات العطاء 
الدينـــي والتضامـــن اإلنســـاني وأصبحـــت 
رافدا رئيسيا من روافد تغطية احتياجات 
بنـــك الـــدم بما يخـــدم جميـــع المرضى في 

لهـــذا  بـــكل فخـــر  المملكـــة، ونحـــن ننظـــر 
العطاء المستمر”.

وقـــام رئيس األوقـــاف الجعفريـــة بتكريم 
اإلســـامية  والشـــؤون  العـــدل  وزارة 
تهيئـــة  علـــى  الصحـــة  واألوقـــاف ووزارة 
البيئـــة المؤاتيـــة لنجـــاح حمـــات التبـــرع 
بالدم، مشيدا بجهود وزارة الصحة وعلى 
مدى ســـنوات طويلة فـــي تقديم جميع ما 
يلزم وتســـخير كافـــة اإلمكانيـــات إلنجاح 
حمـــات التبـــرع بالـــدم والتـــي تعـــد مـــن 

المبادرات الرائدة في مملكة البحرين.
إلـــى ذلك، قـــام رئيس األوقـــاف الجعفرية 
والشـــؤون  العـــدل  وزارة  وكيـــل  وبمعيـــة 
وزارة  ووكيـــل  واألوقـــاف  اإلســـامية 
بالـــدم  التبـــرع  الصحـــة بتكريـــم حمـــات 
)حملـــة  الخيريـــة  النعيـــم  وهـــي: جمعيـــة 

اإلمـــام الحســـين(، جمعيـــة مدينة عيســـى 
الخيريـــة االجتماعيـــة )حملـــة اإلمـــام زين 
العابديـــن(، جمعية الـــدراز الخيرية )حملة 
الرســـول األعظـــم(، جمعيـــة مدينـــة حمـــد 
الخيرية االجتماعيـــة )حملة بدمك تنبض 
الحيـــاة(، جمعيـــة عالـــي الخيريـــة )حملـــة 
الرسول األكرم( جمعيات المنطقة الغربية 
)حملـــة اإلمام الحســـن(، جمعيـــة المعامير 
الخيرية )حملة الرســـول األعظم(، جمعية 
النويـــدرات  )حملـــة  الخيريـــة  النويـــدرات 
للتبـــرع بالـــدم(، جمعيـــة ســـترة الخيريـــة 
بـــوري  جمعيـــة  أحياهـــا(،  ومـــن  )حملـــة 
الخيريـــة )حملـــة اإلمـــام الصـــادق للتبـــرع 
بالـــدم( وجمعيـــة البحريـــن لرعاية مرضى 
الســـكلر )شـــريك منظم في حمات التبرع 

بالدم(.

المنامة - أمانة العاصمة

المنامة - األوقاف الجعفرية

المنامة - وزارة الخارجية

المنامة - وزارة الداخلية

الخارجيـــة  وزارة  أعربـــت 
البحريـــن  مملكـــة  تعاطـــف  عـــن 
وتضامنها مـــع الواليات المتحدة 
األميركية جراء الفيضانات التي 
اجتاحـــت شـــرق واليـــة كنتاكـــي، 
وأسفرت عن العديد من الوفيات 
واإلصابـــات وتضرر فـــي المباني 

والبنية التحتية.
تعازيهـــا  خالـــص  عـــن  وعبـــرت 
للحكومـــة والشـــعب  ومواســـاتها 
األميركي الصديق وأهالي وذوي 
بالشـــفاء  وتمنياتهـــا  الضحايـــا، 
العاجل لجميع المصابين، وسرعة 

العثور على المفقودين سالمين.

تمكنـــت مديرية شـــرطة المحافظة 
الجنوبيـــة من القبض على شـــخص 
)24 عامًا( لقيامه بسرقة واستخدام 
الخاصـــة  اآللـــي  الصـــراف  بطاقـــة 

بصديقه .
وفـــور تلقـــي المديريـــة باغـــًا بهذا 
الشـــأن، باشـــرت الشـــرطة عمليـــات 
البحث والتحري وجمع المعلومات 
واألدلـــة والتي أســـفرت عن تحديد 
هويـــة المذكـــور والقبـــض عليـــه، إذ 
تبين قيام مرتكب الواقعة بســـرقة 

نظارة شمســـية تبلغ قيمتها حوالي 
300 دينـــار باإلضافـــة إلـــى بطاقـــة 
الصـــراف اآللـــي واســـتخدامها فـــي 
شـــراء بعـــض المـــواد االســـتهاكية 
ودفع الفواتير في عدد من المحال 

التجارية.
وأشارت مديرية شرطة المحافظة 
الجنوبيـــة إلـــى أنـــه جار اســـتكمال 
الازمـــة  القانونيـــة  اإلجـــراءات 
تمهيـــدًا إلحالة القضيـــة إلى النيابة 

العامة.

البحرين تتعاطف مع الواليات 
المتحدة جراء الفيضانات

القبض على سارق بطاقة صراف صديقه

local@albiladpress.com
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“بوسطن” الخليج
يبــدو أننــا أمام مرحلة كنا ننشــدها ونتشــدق بها، كنــا نحلم بأن 
تكون لدينا منظومة علمية تحقق لنا األهداف، وتصعد بنا إلى 
منصــات التفــوق، تمنينا أن تصبح البحرين “بوســطن” الخليج؛ 
ألنها بالفعل تمتلك المقومات والقوة البشــرية والطموح، كونها 
تنعم بإرادة قوية، وتتمتع بمنظومة أكاديمية وتعليمية، وتفهم 
أن الصعــود إلــى القمم أســهل من البقاء عليهــا، وأن التنوير هو 
القمة الخالدة، وأن اإلشعاع هو االمتداد الذي ينبع من الماضي 
بقــوة التاريــخ ليتجــه نحــو المســتقبل بالقــدرة علــى المواكبــة 

ومحاكاة أصول الحداثة والمعاصرة.
وأخيــًرا وبعــد أن اكتملــت منظومــة التعليــم العالــي، بتجديــد 
الدماء، بتتويج اإلنجازات، وباإلضافة على ما فات بل وتطوير 
مخرجاتــه، وتطريــز منجزاته، آن األوان لنــا أن نحلم، أن نجدد 
األمل في أن نرتقي بعلومنا، وفنوننا وآدابنا، وحان الوقت لكي 
نطمــح فيمــا هو أكثر، أن نصبح ذلــك الموقع الطليعي الطبيعي 
الــذي يتمــدد فيصل الشــرق بالغرب، والشــمال بالجنــوب، تماًما 
مثلمــا هو كذلك في القطاعين المالي والمصرفي، وتماًما مثلما 
هــو الحــال عندمــا نشــأ هــذا النشــاط كبيــًرا، وترعرع مــدرًكا أن 
بالبحريــن إمكانــات وتشــريعات، وأن بهــا طموحــات وخطــط 
واســتراتيجيات، وأن فــي حوزتهــا آفاقــا وآمــاال والعديــد مــن 

المجاالت والمقومات.
نجحنــا مصرفًيــا، وســوف ننجــح بعــون هللا تنويرًيــا، قطعنــا 
أشــواًطا طويلة على طريق األلف ميل، وأصبحنا قاب قوســين 
أو أدنــى مــن تحقيق األهــداف المرئية، والتمــاس مع الخطوط 
التي كانت حمراء في الماضي لتصبح مفتوحة على مصراعيها 

أمام طموحاتنا وآمالنا.
مؤخًرا تم تأســيس مجلس تعليم عاٍل بدماء شــابة وقيادة لها 
بــاع فــي إدارة المؤسســات وحوكمــة المســئوليات، وصيانــة ما 

تحقق على طريق التتويج باأللقاب والتزكيات.
المســئولين  أمنائــه، وكافــة  العالــي” ومجلــس  “التعليــم  أمانــة 
ذات العاقــة نجحــوا فــي تحقيق ذلــك التناغم بيــن طموحات 
خــال  مــن  وتفهمــوا  اإلشــرافية،  الجهــات  ورؤى  الجامعــات، 
التواصــل المحتــرم المســتدام أن للجامعــات قــدرة علــى إدارة 
شــئونها بنفســها خاصــة بعــد فصل”التعليــم العالــي” عــن وزارة 
علــى  بــأن  تبيــن  أن  بعــد  خصوصيــة  أكثــر  وبصفــة  التربيــة، 
الجامعــات مســئولية التشــغيل وعلــى مجلــس التعليــم العالــي 
الرقابــة واإلشــراف، ووضع اللوائح باالسترشــاد مــع الجامعات 
تحقــق  أن  أجــل  مــن  والنفيــس  الغالــي  تبــذل  التــي  الخاصــة 
طموحات القيادة فيها وآمال المنظومة بمن فيهم طالبو العلم، 

وكل ما يتطلعون إليه من غد أفضل وأيام أجمل.
نحن أمام عام دراســي جديد ســوف يشــهد العديد من البرامج 
الجديدة والكثير من اآلمال التي تتحقق، واآلليات التي يمكن 

أن تتطور.
الجامعــة األهلية بمنظومتهــا األكاديمة واإلدارية حققت جميع 
المتطلبــات التــي مكنتهــا منــذ فترة ليســت بالجيــزة، فحصلت 
علــى االعتماديــة األكاديميــة بكل كفــاءة واقتــدار، تماًما مثلما 
بلغــت المرتبــة 651 عالمًيــا في آخر تشــصنيف دولي لمؤسســة 
“كيــو إس” العالميــة وذلــك بعــد 21 ســنة فقــط مــن التأســيس 
لتســبق العديــد مــن الجامعــات العريقــة، والكثيــر مــن المعاهــد 

العالمية الُمجيدة.
ومما يثلج الصدر وتطمئن له النفس أن هذه المرتبة المتقدمة 
تحققــت بعــد أن نجحنــا فــي جميــع معاييــر الجــودة مؤسســًيا 
وبرامجًيــا وبعــد أن أصبحنــا فــي مقدمــة الجامعــات بمنطقــة 
الشــرق األوســط التي تحظى بأعلى التزكيات والتقديرات من 
“التايمز” واألمم المتحدة، والـ” كيو إس” وغيرها، هو ما يجعلنا 
نفخر بأننا على مقربة من تحقيق آمال البحرين المنشودة فينا 
وأحــام أبنائنــا في جامعتهم، لتصبــح بعون هللا وحفظه وقبل 
قــدوم 2030 مــن أفضــل 500 جامعــة في العالــم، وهللا الموفق 

والمستعان.

د. عبد اهلل الحواج

األوقاف الجعفرية تكرم وزارة الصحة وحمالت التبرع بالدم

تأكيد السعي لتنفيذ القانون على الوجه األمثل
“تنفيذ األحكام” تشارك في ندوة عن “العقوبات البديلة” بمجلس السيد هاشم

تنفيذًا لتوجيهـــات وزير الداخلية الفريق 
أول الشـــيخ راشـــد بن عبدهللا آل خليفة؛ 
لتعزيـــز الشـــراكة المجتمعيـــة واالنتمـــاء 
منظومـــة  فـــي  كإســـتراتيجية  الوطنـــي 
العمل، ومن منطلق الحرص على تحقيق 
مـــع  والشـــراكة  التواصـــل  مـــن  المزيـــد 
المواطنيـــن تســـتمر اإلدارة العامة لتنفيذ 
األحـــكام والعقوبـــات البديلة بالمشـــاركة 
فـــي الندوات الحواريـــة المفتوحة، حيث 
شـــاركت اإلدارة في النـــدوة الثقافية عن 
“العقوبات البديلة”، بمجلس السيد هاشم 
األســـبوعي بدعـــوة مـــن ناصـــر الهاشـــمي 

بمنطقة بوري.
النـــدوة اســـتعرض ممثلـــو اإلدارة  وفـــي 
العامة لتنفيذ األحكام والعقوبات البديلة 
إجراءات تنفيـــذ قانون العقوبات البديلة 
اإلصـــاح  فـــي  أهدافـــه  عـــن  والحديـــث 
والتأهيل واإلدماج في المجتمع، وأكدوا 
أن التوســـع في تطبيق قانـــون العقوبات 
تنفيـــذ  فـــي  والبـــدء  البديلـــة  والتدابيـــر 

برنامج الســـجون المفتوحة سيسهم في 
تعزيـــز اإلنجازات في المجال التشـــريعي 
التـــي تحققـــت فـــي الفتـــرة األخيـــرة من 
خال التوجيهات الملكية السامية بالبدء 

والتوسع في قانون العقوبات البديلة.
لتنفيـــذ  العامـــة  اإلدارة  ممثلـــو  وأشـــار 
أن  إلـــى  البديلـــة  والعقوبـــات  األحـــكام 
اإلدارة تســـعى دائمـــا لتنفيذ القانون على 

الوجـــه األمثـــل تحقيقـــا للهـــدف الذي تم 
إصـــداره مـــن أجلـــه، وتأخذ علـــى عاتقها 
مســـؤولية ضمان اســـتقرار المستفيد من 
العقوبـــة البديلـــة فـــي المجتمـــع وعودته 

للحياة الطبيعية.
وتضمنـــت النـــدوة فتـــح نافـــذة الحـــوار 
والنقـــاش واالســـتماع آلراء ومقترحـــات 
األهالـــي عن إجـــراءات قانـــون العقوبات 

مثـــل  أن  مؤكديـــن  البديلـــة،  والتدابيـــر 
تحقيـــق  فـــي  تســـهم  النـــدوات  هـــذه 
األهـــداف المشـــتركة في المجـــال األمني 
واالجتماعـــي واالرتقـــاء بهـــا فـــي مملكة 

البحرين.
وفـــي ختـــام الندوة، قـــدم ممثلـــو اإلدارة 
العامة لتنفيذ األحكام والعقوبات البديلة 
الشكر لناصر الهاشمي ومنظمي الفعالية.
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نعـــم نقولهـــا ونكتبهـــا ونســـجلها للتاريـــخ لترى األجيـــال من هي الســـعودية 
وقيادتها، فما نراه أحداث تســـابق الزمن ودبلوماســـية متميزة تجعل العقل 

يحتار ويسجل تلك األحداث ليرويها بكل فخر واعتزاز.
هاهـــي الســـعودية تســـارع الخطى لمســـتقبل فريد مـــن نوعه، ومـــا كان من 
ولـــي العهـــد الســـعودي صاحب الســـمو الملكـــي األمير محمد بن ســـلمان من 
زيارات دولية واتفاقيات تســـعدنا وتبهج الجميع، من أجل مســـتقبل بالدنا، 
وكذلـــك مســـتقبل الشـــرق األوســـط، نعم بهمة الكبـــار وعزيمة الشـــباب، نرى 
اإلنجـــازات تتوالى، حيث رســـم تصورا واضحا لمســـتقبل دولتنا التي باتت 
تحـــث الخطى نحو تحقيق آمال وتطلعات الشـــعب الســـعودي، بتوجيه من 
خادم الحرمين الشريفين، وانطالقا من حرص مقامه الكريم على التواصل 
وتعزيـــز العالقـــات بيـــن المملكة والدول الشـــقيقة والصديقة فـــي المجاالت 
كافة، واســـتجابة للدعوات المقدمة لألمير محمد بن ســـلمان، كانت زيارات 
ولي العهد، حيث تعكس هذه الزيارات حرص سموه على مد الجسور وبناء 
العالقـــات مـــع مختلـــف الـــدول األوروبية، فالتطـــور الملموس الذي شـــهدته 
العالقـــات الســـعودية اليونانيـــة مؤخرا، ومـــا واكب ذلك من حراك مشـــترك 

للتعاون في المجاالت السياســـية، واالقتصادية، والتجارية، واالســـتثمارية، 
واألمنية، والثقافية، والســـياحية، في ضوء رؤيـــة 2030 وأولويات التنمية 
فـــي اليونان، وكذلك فرنســـا، حيث تتطلع المملكة إلى االســـتفادة من أوجه 
التعـــاون الثنائـــي الحاليـــة والمســـتقبلية مـــع اليونـــان في قطاعـــات الطاقة، 
الســـيما قطاع البترول والغـــاز والبتروكيماويات، وتنبـــع أهمية ملف الطاقة 
بيـــن البلديـــن من كون المملكـــة تمتلك 19 % من االحتياطـــي العالمي، و12 
% مـــن اإلنتـــاج العالمي، وأكثر مـــن 20 % من مبيعات البترول في الســـوق 

العالمية.
هنا نتذكر كلمات قالها سمو األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، 
ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، كشـــفت رؤيته الواعدة 
واستشـــرافه مســـتقبل المملكة، من خالل مقوالته عند حديثه ومنها: “دائما 
ما تبدأ قصص النجاح برؤية، وأنجح الرؤى هي تلك التي تبنى على مكامن 
القـــوة”، “بالدنـــا تمتلك قدرات اســـتثمارية ضخمة، وسنســـعى إلى أن تكون 
محـــركا القتصادنا ومـــوردا إضافيا لبالدنا، وهذا هو عامـــل نجاحنا الثاني”. 

“المقال كامال في الموقع اإللكتروني”.

زيارات دولية تسجل لألجيال يا سعودية المجد

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

للتواصل: 17111483

أحمد جمعة.. البعيد عن األضواء والفلك المشحون باإلبداع
ثمـــة روايـــات عظيمة تظهر في عالم األدب مـــن غير ضجة أو دعاية 
أو استعالء، ألنها تحمل من سمات صاحبها البساطة التي يتميز بها، 
وفيهـــا العمق بعيد الغـــور، والتواضع الذي يلقى بـــه الناس صغيرهم 
وكبيرهـــم، فيقـــر بهم إلى نفســـه، ويلصقهـــم بروحـــه، ويعلقهم بأدبه 

وفنه.
لســـت أدري حيـــن أقـــرأ للكاتب الزميـــل أحمد جمعة، أهو فيلســـوف 
يتنـــاول كتابـــة القصـــة بنظراتـــه العميقـــة وتأمالتـــه الدقيقـــة، أم هو 
شـــاعر علـــى الرغم مـــن أنه يقول إن لســـانه لم ينضح قـــط بقصيدة، 
يتناول القصة بأســـلوب ســـاحر جذاب، والحقيقـــة التي ال مراء فيها 
أن الزميـــل أحمـــد جمعـــة يغلـــف طابـــع الحيـــاة بالروعة، فهـــو أديب، 
وشـــاعر، وفيلســـوف، تجتمع فيـــه كل هذه المواهب علـــى الرغم من 
محاولته إنكار ذلك كله ببساطته المعهودة وبأسلوبه الفريد المتميز 
وتواضعه الجم مع محدثيه ومريديه، وما أكثرهم ولكن لألسف من 
الخـــارج وليـــس هنا.. نعم هـــذه هي الحقيقة التـــي تأتينا من كل فج 
بعيد، فروايات أحمد جمعة يحتفى بها في الخارج في أبهى صورة، 

ويتناولهـــا بالبحـــث والنقد فطاحل الكتاب العـــرب، ويعانقون كلماته 
عناق ســـاحر آســـر، بينما هنا ال أحـــد يعرف عنها شـــيئا وكأن رواياته 
التـــي دخلت ونافســـت بقوة علـــى جوائز عالميـــة أوراق متناثرة في 

دفقات تائهة تسبح في عالم غير محدد المعالم.
هنا.. في ســـاحتنا األدبية ال أحد يعرف عن فخامة التركيب وجهارة 
اللفظ وحالوة الجرس، والزهور الخالدة الرائعة الشـــبيهة بالمشاعل، 
فـــي قصـــص وروايـــات زميلنا أحمـــد جمعـــة، وقدرتـــه العجيبة على 
اللعـــب بالمشـــاعر واألحاســـيس، فهـــو ينتقـــل بالقارئ بيـــن صفحات 
رواياته من صور ســـاحرة ضاحكة إلى صـــور دامعة باكية، بينما في 
بقية العالم العربي يعدونه من فرسان الكلمة والجميع ينحني تحية 

وتقديرا لتجربته الروائية الرائدة ومنطلقه األصيل.
قبـــل يومين دعوتـــه لنزهة قصيرة، فرد علي برســـالة “أنـــا اليوم في 
خلـــوة مـــع رواية جديدة لم أتحـــرر إلى اآلن... لنؤجـــل نزهتنا”، ذلك 
هـــو األديـــب البحريني أحمـــد جمعة، البعيـــد عن األضـــواء، وكالفلك 

المشحون باإلبداع.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

إلى زوج صديقتي.. مع التحية!
تقول صديقتي إنها كلما همت بالخروج معي سألها زوجها.. ماذا 
وجـــدت فيـــك “الدكتورة” حتى ترافقك، لذا وددت أن أجيبه على 
المـــأل فـــي عمودي هـــذا، نعم صديقتـــي تحصيلها العلمي بســـيط، 
ولـــم تعمل قط فـــي حياتها، وال يربط اهتماماتنا شـــيء واحد، ال 
مـــن قريب، وال من بعيد، لكننـــي وجدتها صادقة ومنصتة، “تفرح 
لفرحي، وتزعل لزعلي”، حتى إن لم تفهم بالتفصيل ما المشـــكلة، 
صديقتـــي “أم” قريبـــة من أطفالها، جل همهـــا أن تطبخ لهم غداء 
طيبـــا، أو تحل معهم واجباتهم المدرســـية، ثم بعدها تبدأ البحث 
عـــن وناســـة قلبهـــا، قـــد يكـــون ذلك فـــي زيارة “جـــارة” أو شـــرب 
“كوب كرك” أو تناول ســـاندويتش في السيارة أو الذهاب لمطعم 
يتناســـب مع الميزانية! أحببتها ألنها حقيقية ال تصطنع المشاعر، 
عندمـــا أتواجـــد معهـــا نتحدث مـــن القلـــب ال مباهاة بمـــاركات أو 
ثياب أو طلعات، لقد ســـئمت بعض “الشـــو” المصطنع الذي يحدث 
في جلســـات النســـاء وهو بعيد كل البعد عنا أنـــا وصديقتي أينما 

تواجدنا.
ال أستطيع أن أخفي إعجابي بها، قد تكون نسخة عني في حياة 
أخرى، أو أنها أصل لقيم خاصة بي، كأن تكون المرأة زوجة وأما 
محبة لبيتها، وأن يكون شـــغلها الشـــاغل في الحياة األســـرة، وما 

يأتي بعد ذلك يكون بعد ذلك!
زوج صديقتـــي العزيـــزة، أنـــت تمتلـــك جوهـــرة، إنســـانة بســـيطة 
وصادقة ومحبة، ال أســـتطيع أن أقـــول إنها كاملة، لكن يكفي أنها 
موجـــودة لك في الشـــدة واللين، في الفرح والتـــرح، تعيش معك 
بمـــا يرضـــي هللا، ال تكلفك فوق طاقتك، وال تكهل كتفك بما ليس 

لها، فنعم الزوجة هي ونعم الصديقة دوما.
في دواخلنا دوما حنين لمن يكون صادقا وفيا طيبا لينا هينا، لذا 
اربتـــوا علـــى أكتاف هؤالء، وافرحوا بوجودهـــم في حياتكم، هم 

أصدق كثيرا من غيرهم.

د. سمر األبيوكي

ستفرج بإذن اهلل
حديـــث المواطـــن الطيب اليوم عن المعيشـــة، وعن الصرف على 
األوالد، وعـــن هـــذه الظـــروف االقتصادية القاســـية والمتوحشـــة 
القائمـــة التـــي لـــم ترحم أحـــدًا، إال ونهشـــت في لحمـــه وعظامه، 
وأدمتـــه وأوجعتـــه، وهو حـــال ُمر، نـــراه في الشاشـــات الصغيرة 

بأماكن كثيرة من العالم.
ولـــم تعـــد األســـباب أو المســـببات تهم النـــاس كثيرًا، بقـــدر األمل 
بوضع حلول جذرية وســـريعة وحاسمة، تحمي األسرة وأفرادها 
من التفكك، والتمزق، والدخول في صراعات ال أول لها وال آخر، 

وحلول يكون “الكي” الحارق آخرها.
المواطن الذي ال تساعده ظروفه بأن “يحوش كم بيزة” أو يفتح 
مشروعًا تجاريًا وإن كان صغيرًا، أو لديه ورث، أو زوجة تساعده 
لمواجهـــة متطلبـــات الحيـــاة الجديدة، هو من يجـــب أن نتحدث 
عنـــه هنـــا، وهو مـــن نقصده، وهو مـــن يجب أال يتـــرك وحده في 
مواجهة هذه األعاصير العالية، ألن هذه الفئة تحديدًا، وهي فئة 
دون الدخـــل المحـــدود إن صـــح التعبيـــر، غير قادرة - بأي شـــكل 
– علـــى أن تتحايـــل، أو تـــراوغ، أو “تمشـــي الحال” أســـوة بغيرها 
مـــن الفئـــات األخرى، فاليـــد قصيرة جدًا هنـــا، والحلول معدومة، 

والواقع غير قابل للتعايش، أو الصبر، أو التحمل.
هـــذه الفئـــة نراها اليوم فـــي مواقع اجتماعية عديـــدة، وهي في 
حالـــة صدمـــة ال توصـــف ممـــا يحـــدث، فالغـــالء جاء علـــى بغتة، 
تجاوره الضرائب والرسوم والبطالة واالنتظار على قوائم دسمة 

وعريضة لنيل السكن الكريم.
األمل بالله عز وجل كبير، وبقيادتنا الحكيمة والرشـــيدة التي لم 
تتـــرك أبناء بلدها فـــي أحلك الظروف وأصعبها وأســـوئها، وعلى 
المواطـــن أن يعـــي جيدًا أن إدارة األولويـــات والحذر في اإلنفاق 

بات خيارا إجباريا جدا، وليس اختياريا.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

الِدعاية “بكســـر الدال” هي بمعنى الدعوة إلى مذهب أو فضيلة، أو الترويج 
لكل ما يســـتوجب النشـــر واإلعالن بطرق الترويج المختلفـــة، أما في وقتنا 
الحاضر فُتســـتخدم الِدعاية في الترويج للســـلع بشـــكل أساســـي، وللكاســـد 
منها بمعنى أدق، فكلما قل اإلقبال على بعض السلع والمنتجات بسبب عدم 
جدوى منفعتها أو باألحرى اكتشـــاف مســـاوئها وضررهـــا، كلما لجأ أصحابها 
للترويج لها عبر شـــتى وسائل التواصل االجتماعي، والمرئي منها )الفيديو( 
خصوصا، فبدالً من أن يقوم البائع بتحسين نوعية السلعة وجدوى منفعتها 
أو تخفيـــض قيمتهـــا كنـــوع من الحـــل والعالج، يلجـــأ إلى لعبـــة الِدعاية عبر 

أرباب تزييف الحقائق، وذلك من أجل حفنة من المال.
كـــم مـــن أنـــاس وقعـــوا ضحيـــة هـــذه الدعايـــات المشـــبوهة، بـــل الكثير من 
النســـاء وقع عليهن الضرر جراء شرائهن بعض المنتجات المجهولة، أو أخذ 
العالجـــات المشـــبوهة عبر هذه الدعايـــات الرخيصة، وتبيـــن لهن بعد فوات 
األوان أنها مغشوشـــة، فالمتضرر هو المســـتهلك المسكين، بينما يخرج منها 
الُمعِلن والُمعَلن له فائزًا بغنيمته، وبكل أسف وجد هؤالء المروجون ضالتهم 
في مجانين “السوشـــال ميديا” من الذين يلهثـــون وراء كل ناعق ويتابعون 

كل ساقط.
األعجب من ذلك هو خروج بعض المشـــاهير ممن يســـمون بـ “الفشنيستات” 
علـــى الســـاحة للترويـــج عـــن أنفســـهن عبـــر الســـفرات المدفوعـــة والفنـــادق 
المحجوزة، وكأني بهن يملكن السعادة ذاتها، لكنها في حقيقة األمر محاولة 
بائسة لعالج نقص فاضح وتناقض كامن عبر هذه الدعايات المشبوهة التي 
ال يمكن كشـــفها فـــي اللقطات المبتورة واألخبار المكذوبة، يعشـــن في ترف 
وثراء دون أدنى جهد سوى أنهن يقتتن على عقول وجيوب المتابعين لهن 

من سقط المتاع.
الوقايـــة خيـــر من العـــالج، حكمـــة كادت تفقـــد صالحيتها في زمـــن انقالب 
الموازيـــن، فلـــم يعد النـــاس يكترثون كثيرا بوســـائل الوقاية، بـــل ينتظرون 

حتى يقع الفأس في الرأس ثم يتباكون ويستعطفون العالج.
قليـــل من الحكمـــة والروية قبـــل الجري خلف أبطـــال “الكيبـــورد” من الذين 
يرفعـــون الوضيـــع ويزينون القبيح ويمدحون الشـــنيع، تراهم تـــارًة ينثرون 
الورد على أكوام الركام، وتارًة ُيخرجون البالي من وسط الزحام، فقصصهم 

بالزيف محبوكة وشهادتهم في الترويج مجروحة.

عصام عبداهلل

عندما تصبح الدعاية خيرا من العالج

jarat8alam 
@gmail.com

غدير الطيار
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