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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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�أخالقيات 

الإعالم الجديد 

أشعلت  بفتوى  الــنــاس  انشغل  الماضية  الــفــتــرة  خــال   
مواقع وسائل التواصل االجتماعي، وخلقت تساؤالت محيرة 
الــذي يطرح  األمــر  أجــوبــة،  الكثيرين ظلت تبحث عــن  لــدى 
تلك  على  واألخاقية  الدينية  التجاوزات  قضية  جديد  من 

الوسائل.
هذه الفتوى التي صدرت عن أحد هؤالء الذين يتطاولون 
على الدين والشرع باسم اإلفتاء، وهي نقطة من بحر فيما 
يحدث على الساحة ال تتسع هذه السطور لعرض ولو جزء 
منها، تقول إن خلع المابس أمام الزوج يبطل الزواج، بمعنى 
في  اآلمنة  الناس  من  بطاق شريحة  تقر صراحة  هي  آخر 
بالحرمانية،  والــشــعــور  الــهــلــع  نفوسهم  فــي  وتــبــعــث  بــيــوتــهــا، 
وخاصة البسطاء منهم الذين ال يتمتعون بقدر من الثقافة 
والوعي الذي يجعلهم يرفضون مثل هذا الدجل اإللكتروني 

وما يحويه من خزعبات.
بــصــراحــة شــديــدة لــقــد بــاتــت وســائــل الــتــواصــل بجميع 
منصاتها مصدرا للشعور باالستفزاز، واالشمئزاز، والقرف في 
أحيان كثيرة، وتحولت إلى ساحات خصبة للكذب واالفتراء 

والغش والخداع والنصب والتشهير والنيل من اآلخرين.
بدول  اإللكتروني  اإلعــام  مسؤولي  لجنة  عقدت  لذلك 
شاركت  عاجا،  استثنائيا  اجتماعا  مؤخرا  التعاون  مجلس 
فــيــه جــمــيــع دول الــمــنــطــقــة، وذلــــك لــمــنــاقــشــة الــمــســتــجــدات 
ووســائــل  اإللــكــتــرونــي  ــام  اإلعــ مــنــصــات  بــمــحــتــوى  المتعلقة 
الرقمي  للمحتوى  بعضها  ومخالفة  االجتماعي،  التواصل 
ولــلــضــوابــط واألنــظــمــة الــمــعــمــول بــهــا والــمــعــتــمــدة فــي هــذه 

الدول.
ــتـــمـــاع بــعــدمــا لـــوحـــظ قـــيـــام بعض  لــقــد جــــاء هــــذا االجـ
في  لمستخدميها  موجهة  إعــانــات  بــعــرض  المنصات  هــذه 
مع  يــتــعــارض  محتوى  تتضمن  الــتــعــاون  مجلس  دول  بعض 
لضوابط  ومخالفة  المجتمعية،  اإلسامية  والمبادئ  القيم 

المحتوى اإلعامي بها.
ما  تــجــاه  الخليج  دول  مــواقــف  توحيد  نحو  الــتــوجــه  إن 
يتعارض مع الثوابت والقيم والثقافة المجتمعية والمبادئ 
الــنــشء والــشــبــاب بل  إلــى  اإلســامــيــة واألخــاقــيــة الموجهة 
وملحة إلعادة  إيجابية  يعد خطوة  كثيرة  أحيان  والكبار في 
واألنظمة  بالضوابط  والتزامها  صوابها،  إلى  الوسائل  هذه 

المعمول بها في دولنا العربية واإلسامية.
النشر،  بــمــبــادئ  تتعلق  تــحــديــات جمة  أمـــام  الــيــوم  نحن 
المتجاوزين،  ومعاقبة  التواصل،  مواقع  التعامل مع  وكيفية 
ــل غـــيـــاب مـــواثـــيـــق الـــشـــرف  ــي ظــ ــة فــ ــاصــ ــيـــن، وخــ ــئـ ــاطـ والـــخـ
عام،  بشكل  واالنترنت  والرقمي  الجديد  اإلعــام  وأخاقيات 
وتبقى مراقبة الذات ومدى تحلي المستخدم نفسه بالوازع 
الــعــام هــو األهـــم، كما يظل دور األســرة  الــديــنــي واألخــاقــي 
المسؤولة بالدرجة األولى عن توجيه األبناء الختيار األنسب 
لتحقيق  أساسيا  أمرا  الوسائل  تلك  واألفضل من مضامين 

االستخدام اآلمن لها.

halakamal99@hotmail.comهالة كمال الدين

اإنها م�س�ؤولية.. 
واإنها اأمانة 

محميد احملميد malmahmeed7@gmail.com

دائرة  كل  غالبية  أصــوات  ومن شكلوا  الشعب،  احترام خيار 
انتخابية، في اختيار العضو النيابي والعضو البلدي، يجب أن 
مواقف مسبقة ضد  اتخاذ  دون  الـــدوام، من  على  يكون حاضرا 
المجلس النيابي والمجالس البلدية، والحكم عليهم حتى قبل 

بدء العمل.
أن  يجب  التي  الديمقراطية،  الممارسة  أبجديات  من  هذه 
أحكاما مسبقة،  البعض  أن يطلق  بها، ونشجع عليها، ال  نقوم 
األعضاء  يــزاول  أن  قبل  مثا،  النيابي  المجلس  فشل  بحتمية 
مؤشر  فهذا  البرلماني..  القسم  وقبل  ومهامهم،  مسؤولياتهم 
إرادة  احترام  وفــي  الديمقراطية،  فهم  في  مــا،  وجــود خلل  على 

األغلبية.
وربما  معينا،  مرشحا  ودعــم  ساند  شخص  هناك  يكون  قد 
كان من ضمن أفراد فريق العمل معه، وهذا حق مشروع ال جدال 
فيه.. ولكن أن ينطلق في وصف المجلس وأعضائه، بأنه سيكون 
المجلس األسوأ واألضعف، وأن األعضاء با خبرة وال حنكة وال 
فتلك  جماهيري،  وحــديــث  اجتماعي  حضور  حتى  وال  ثقافة، 
أوصاف ما كان ينبغي لها أن تصدر.. ذلك أن صندوق التصويت 
قال كلمته المعبرة عن صوت الخيار الشعبي وإرادة األغلبية في 

الدائرة االنتخابية، وهذا ما يجب احترامه واإليمان به.
خال  مــن  والــبــلــدي  النيابي  المجلس  على  الحكم  ليكن 
والتواصل  التفاعل  وليكن  واإلنــجــاز..  والنتائج  واألداء،  العمل 
دائما ومستمرا، بين العضو والناخب.. فكما أن عضوية النائب 
ــع ســـنـــوات، فــكــذلــك هـــي مــســؤولــيــة  ــدة أربــ والــبــلــدي مــســتــمــرة مـ
الناخب يجب أن تكون مستمرة هي األخرى مدة أربع سنوات.. 

فدور الناخب ال ينتهي مع وضع ورقة االقتراع.
حيوية  ملفات  تنتظرها  والــبــلــديــة  التشريعية  المجالس 
وحساسة، تواكب جهود الحكومة ومشاريعها، وتطلعات الشعب 
الــشــؤون والــقــطــاعــات.. وتحديات في  وآمــالــهــم.. ملفات فــي كــل 
مختلف المجاالت.. وإنها مسؤولية، وإنها أمانة وطنية، يشترك 

فيها الجميع.. الحكومة واألعضاء، والمواطنون معا.
انتخابية،  دائـــرة  كــل  فــي  الشعبية  االســتــشــاريــة  المجالس 
دورهــا  وتـــؤدي  تــبــدأ  أن  يجب  المرشحين،  معظم  أعلنها  الــتــي 
الـــداعـــم والــمــســانــد لــلــنــائــب والــعــضــو الــبــلــدي، ويــجــب أن نعزز 
اإلعامية  الرقابة  بجانب  اإليجابية،  الشعبية  الرقابة  دور  من 
والصحفية المهنية، لنساند المجالس في أداء دورها التشريعي 

والرقابي البرلماني، والخدماتي البلدي كذلك.
كل  في  والبلدي  النائب  بين  والتكامل،  والتنسيق  التعاون 
دائرة انتخابية، مسار ناجح ومتميز، لخدمة الدائرة والمنطقة.. 
والتعاون الفاعل بين المجالس والحكومة، ستنعكس إنجازاته 
واآلراء..  الــمــواقــف  تــبــايــنــت  مهما  والــمــواطــنــيــن،  الــوطــن  عــلــى 
المجالس،  في  التصويت  عند  األغلبية  نحترم خيار  أن  ويجب 
وأدلــت  كلمتها  قالت  التي  الشعبية  األغلبية  لخيار  كاحترامنا 

بصوتها، الختيار العضو الفائز في مراكز التصويت.
نعززها،  أن  التي يجب  الديمقراطية  الممارسات  هكذا هي 
وليكن  المقبلة..  األربع  السنوات  احترامها، خال  على  ونعمل 
لصناديق االقتراع كلمتها بعد ذلك، في االنتخابات القادمة.   

أّكــــدت وزارة  مــن جــانــبــهــا، 
ــلـــديـــات والــــزراعــــة  ــبـ شــــــؤون الـ
أنــــهــــا تــــقــــوم بـــــصـــــورة دوريـــــــة 
مـــن خــــال أمـــانـــة الــعــاصــمــة 
)المحرق  الــثــاث  والــبــلــديــات 
برفع  والشمالية(  والجنوبية 
ــقـــاض ومــخــلــفــات الــبــنــاء  األنـ
الــتــي تــتــجــمــع فـــي الــســاحــات 
العامة، مشيرة إلى أن أعمال 
النظافة والكنس تسير بشكل 
األســبــوع  أيـــام  طـــوال  مستمر 
وعــلــى مـــدار الــعــام فــي جميع 
من  البحرين  مملكة  مناطق 

دون توقف. 
وفــي السياق ذاتــه، أشــارت 
الـــــــــــــــوزارة إلــــــــى أنـــــهـــــا قـــامـــت 
أيــضــًا خــال الــفــتــرة األخــيــرة 
ــوات تــصــريــف  ــ ــنـ ــ بــتــنــظــيــف قـ
مياه األمطار وعمليات شفط 
ــة اســــتــــعــــدادًا  ــ ــنـ ــ ــاه اآلسـ ــيــ ــمــ الــ
ــن أجـــل  ــار مــ ــ ــطـ ــ لـــمـــوســـم األمـ
الحفاظ على الصحة العامة 
البعوض  انــتــشــار  والــحــد مــن 
الذي ينتشر بصورة موسمية، 
الــنــظــافــة  أعـــمـــال  أن  مـــؤكـــدة 
وفق  تسير  المخلفات  ــة  وإزالـ

أعـــمـــال  وأن  مـــعـــتـــمـــدة،  آلـــيـــة 
الــــرقــــابــــة مـــســـتـــمـــرة ألمـــاكـــن 
تجمع المياه اآلسنة وأنقاض 
البناء والمخلفات والتي يتم 

التعامل معها بشكل فوري. 
شـــؤون  وزارة  ــــددت  شـ كــمــا 
ــات والـــــــزراعـــــــة عــلــى  ــديــ ــلــ ــبــ الــ
ضــــــرورة االلــــتــــزام بــاألنــظــمــة 
التخلص من  فــي  والــقــوانــيــن 
الـــنـــفـــايـــات والـــمـــخـــلـــفـــات مــن 
الصالح  على  الــحــفــاظ  أجــل 
ــام، مـــشـــيـــرة إلـــــى إطــــاق  ــ ــعـ ــ الـ
ــمـــات مــســتــمــرة لــلــتــوعــيــة  حـ
ــة وتـــطـــبـــيـــق قـــانـــون  ــافـ ــنـــظـ والـ
إلى  منوهة  العامة،  النظافة 
ــود خــــط ســــاخــــن لــتــلــقــي  ــ ــ وجـ
ــات والــــمــــاحــــظــــات  ــ ــاغــ ــ ــبــ ــ الــ
النظافة  بــأعــمــال  المتعلقة 
وهو  األمطار  مياه  وتجمعات 
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إدارة  أّكـــــــــــدت  بــــــــدورهــــــــا، 
الصحة العامة بوزارة الصحة 
قـــيـــام الــمــخــتــصــيــن فـــي قسم 
دوريــة  بحمات  البيئة  صحة 
ــل يـــــومـــــي فــــــي جــمــيــع  ــكــ ــشــ بــ
البحرين  مملكة  محافظات 

لــمــكــافــحــة الـــبـــعـــوض الــبــالــغ 
بــاســتــخــدام آالت  ــات،  ــرقـ ــيـ والـ
الــحــراري،  والتضبيب  الـــرش 
إلى جانب استخدام المبيدات 
الــخــاصــة لــلــحــد مـــن انــتــشــار 
ــة إلــــى  ــ ــافـ ــ ــــاإلضـ ــــوض، بـ ــعـ ــ ــبـ ــ الـ
لحماية  الــعــمــل  آلــيــة  تكثيف 
أفـــــراد الــمــجــتــمــع وخــصــوصــًا 
مـــع الــعــوامــل الــتــي قـــد تــزيــد 
ــثــــل تــغــيــر  ــا مــ ــارهــ ــشــ ــتــ مـــــن انــ
الــمــواســم وفــصــول الــعــام ومــا 
األمطار  من هطول  يصاحبه 
وتجمعاتها مع الحرص على 
مـــكـــافـــحـــة الــــبــــؤر فــــي أمـــاكـــن 

تكاثرها بشكل مستمر. 
الــصــحــة  إدارة  ــت  ــ ــّوهــ ــ ونــ
الــعــامــة بــــــوزارة الــصــحــة إلــى 
اهـــتـــمـــامـــهـــا الـــبـــالـــغ بـــاتـــخـــاذ 
اإلجـــــــــــــــراءات الــــــازمــــــة عــلــى 
ــور تــلــقــيــهــا  ــ ــه الـــســـرعـــة، فـ ــ وجـ
الــمــاحــظــات والــبــاغــات من 
المجتمع،  أفـــراد  جميع  قبل 
بانتشار  المتعلقة  بينها  مــن 
الحشرات والبعوض في بعض 
المناطق، وذلك حفاظًا على 

الصحة العامة. 
إدارة  أوضــــــــحــــــــت   كـــــمـــــا 
الصحة العامة أّن المختصين 
بــقــســم صــحــة الــبــيــئــة قــامــوا 
ــــس  ــاح أمـ ــ ــ ــبـ ــ ــ يـــــــــوم أمـــــــــس وصـ
لمكافحة  فــرق  بــإرســال  األول 
الـــحـــشـــرات الـــطـــائـــرة إلــــى كل 
ــن مـــنـــطـــقـــة مـــديـــنـــة حــمــد  ــ مـ

ــان ومــديــنــة  ــتــ ــة ودمــــســ ــ ــرانـ ــ وكـ
عـــيـــســـى، كـــمـــا تـــــم الــتــقــصــي 
والكشف عن بؤر توالد يرقات 
الـــبـــعـــوض وتـــمـــت الــمــعــالــجــة 
باستخدام المبيدات الخاصة 
لــمــكــافــحــة يـــرقـــات الــبــعــوض، 
البعوض  مكافحة  أيــضــًا  وتــم 
الرش  آالت  باستخدام  البالغ 

والتضبيب الحراري.
الـــصـــحـــة  إدارة   ودعـــــــــت 
جميع  الصحة  بــوزارة  العامة 
إلى  والمقيمين  المواطنين 
ضرورة االنتباه لتجمع المياه 
ــدة فــــي الــــحــــاويــــات أو  ــ ــراكــ ــ الــ
النافورات المنزلية أو فتحات 
تصريف المياه غير المحكمة 
اإلغـــــاق وضــــــرورة الــتــخــلــص 
دوري  بــــشــــكــــل  ــاه  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ الـ مــــــن 
لتفادي تكون يرقات البعوض 
فـــيـــهـــا، مــــشــــددة عـــلـــى أهــمــيــة 
األماكن  إلــى  المخلفات  نقل 
المخصصة لها، وذلك تفادًيا 
والحشرات  البعوض  النتشار 

بالمنطقة.
الـــصـــحـــة  إدارة  ونـــــوهـــــت 
الــعــامــة بــــــوزارة الــصــحــة إلــى 
ــه يـــمـــكـــن اإلبــــــــاغ عــــن أي  ــ أنــ
عبر  الــشــأن،  بــهــذا  ماحظات 
االتـــصـــال بــالــخــط الــمــبــاشــر: 
خــــال  وذلــــــــك   ،66701633
أوقات الدوام الرسمي من يوم 
إلى يوم الخميس من  األحــد 

7 صباًحا إلى 2 مساًء.

ت����ك����ث����ي����ف ال�����ح�����م�����الت ال���ت���ف���ت���ي�������س���ي���ة 
ل��م��ك��اف��ح��ة ال���ب���ع��������ض ال���ب���ال���غ وال���ي���رق���ات

تعقيبًا على ما يتم تداوله بشأن انتشار البعوض، أّكدت وزارة 
شؤون البلديات والزراعة ووزارة الصحة استمرارهما في تكثيف 
وأّن  واليرقات،  البالغ  البعوض  لمكافحة  التفتيشية  الحمات 
أعمال النظافة وإزالة المخلفات مستمرة في جميع محافظات 

مملكة البحرين من أجل الحفاظ على الصحة العامة. 

https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1317048
http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16319/pdf/1-Supplime/16319.pdf?fixed9579


العدد:  12286

37
الثالثاء 25 حمرم  1441ـ العدد 11123 

Tuesday 24th September 2019 - No. 11123

0918

دينار  مليون   166
قيمة تر�سية 
املناق�سات يف 

اأغ�سط�س

النويدرات يتفوق 
على االحتاد... 
والرفاع ب�سهولة 

يجتاز �سماهيج

24 صفحة . 210 فلوس
www.alayam.com

 210 فلوس شاملة القيمة المضافة 

رئيس مجلس اإلدارة
نجيب يعقوب الحمر
najeb@alayam.com

رئيس التحرير
عيسى الشايجي
alshaiji@alayam.com

مدير التحرير
جاسم منصور
jm1111@alayam.com

10

04-03-02

06

07 05

15

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

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

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

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

للحزب.

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

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

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

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

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

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

اجلهات اخلبيثة التي حتاول زعزعة ا�ستقرار لبنان«.

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

منح املقاول الوطني االأف�سلية يف امل�ساريع

االأمري  امللكي  ال�سم�  وّجه �ساحب 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

املقاول  منح  درا�سة  اإىل  ال�زراء 

امل�ساريع  يف  االأف�سلية  ال�طني 

مع  يت�اءم  مبا  احلك�مية  االإن�سائية 

والتزامات  الدولية  التجارة  اأنظمة 

مملكة البحرين.

وقّرر جمل�س ال�زراء �سراء اأ�س�ل 

ال�سيد  الروبيان من ب�اني�س  �سيادي 

حت�يل  اأو  ذلك  يف  منهم  رغب  ملن 

رخ�س �سيد الروبيان اإىل رخ�س �سيد 

االأ�سماك و�سراء عدة ال�سيد منهم.

زيادة  ال�زراء  جمل�س  وبحث   

االأكادميي  التاأهيل  ملنح  املايل  الدعم 

تقّدمه  الذي  االإعاقة  لذوي  واملهني 

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

واخلا�سة العاملة يف جمال االإعاقة.

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

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

للبحريــن وم�ســّرفة  ثابتــة  اأخويــة  مواقــف  �ســلمان:  امللــك 

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

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

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

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

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

ت�قيت مهم ويف ي�م مهم لنا جميًعا.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

يف ال�س�ق العاملية.

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

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

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

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

تهديدات واعتداءات اإرهابية تخريبية ت�ستهدف النيل من مكانتها.

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

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

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

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

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

جميًعا �سد اأية خماطر وتهديدات.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

دربـنـا واحــد

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

الرقمية

مواطنون ي�ستكون: ال مواعيد 
لتجديد البطاقة الذكية 

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

املحتوى اخلربي ل�سحف حملية

خادم �حلرمني ي�ستقبل جاللة �مللك يف جدة

P  12

Link

P  8

Link

Link

P  3

Link

03حمليات www.alayam.com

الأحد 3 جمادى الأوىل 1444 ـ العدد 12286

Sunday 27th November 2022 - No. 12286

تعقيًبا على ما يتم تداوله.. »ال�صحة« و»البلديات«:

م�صتمّرون يف تكثيف احلمالت التفتي�صية ملكافحة البعو�ض
انت�شار  تعقيًبا على ما يتم تداوله ب�شاأن 

البلديات  �ش�ؤون  وزارة  اأكدت  البع��ض، 

يف  ا�شتمرارهما  ال�شحة،  ووزارة  والزراعة، 

تكثيف احلمالت التفتي�شية ملكافحة البع��ض 

واإزالة  النظافة  اأعمال  واأن  والريقات،  البالغ 

مملكة  حمافظات  بجميع  م�شتمرة  املخلفات 

البحرين من اأجل احلفاظ على ال�شحة العامة. 

من جانبها، اأكدت وزارة �ش�ؤون البلديات 

والزراعة اأنها تق�م ب�ش�رة دورية ومن خالل 

)املحرق  الثالث  والبلديات  العا�شمة  اأمانة 

الأنقا�ض  برفع  وال�شمالية(  واجلن�بية 

ال�شاحات  يف  تتجمع  التي  البناء  وخملفات 

العامة، م�شرية اإىل اأن اأعمال النظافة والكن�ض 

ت�شري ب�شكل م�شتمر ط�ال اأيام الأ�شب�ع وعلى 

البحرين  العام يف جميع مناطق مملكة  مدار 

دون ت�قف. 

ويف ذات ال�شياق، اأ�شارت ال�زارة اإىل اأنها 

بتنظيف  الأخرية  الفرتة  خالل  ا  اأي�شً قامت 

قن�ات ت�شريف مياه الأمطار وعمليات �شفط 

املياه الآ�شنة ا�شتعداًدا مل��شم الأمطار من اأجل 

احلفاظ على ال�شحة العامة واحلد من انت�شار 

م��شمية،  ب�ش�رة  ينت�شر  الذي  البع��ض 

املخلفات  واإزالة  النظافة  اأعمال  اأن  م�ؤكدة 

الرقابة  اأعمال  واأن  معتمدة،  اآلية  وفق  ت�شري 

م�شتمرة لأماكن جتمع املياه الآ�شنة واأنقا�ض 

معها  التعامل  يتم  والتي  واملخلفات  البناء 

ب�شكل ف�ري. 

البلديات  �ش�ؤون  وزارة  �شددت  كما 

بالأنظمة  اللتزام  �شرورة  على  والزراعة 

النفايات  من  التخل�ض  يف  والق�انني 

ال�شالح  على  احلفاظ  اأجل  من  واملخلفات 

م�شتمرة  حمالت  اإطالق  اإىل  م�شرية  العام، 

النظافة  قان�ن  وتطبيق  والنظافة  للت�عية 

لتلقي  �شاخن  خط  وج�د  اإىل  لفتة  العامة، 

البالغات واملالحظات املتعلقة باأعمال النظافة 

وجتمعات مياه الأمطار وه� 80008188. 

ب�زارة  العامة  ال�شحة  اإدارة  واأو�شحت 

مالحظات  اأي  عن  الإبالغ  ميكن  اأنه  ال�شحة 

بهذا ال�شاأن، عرب الت�شال باخلط املبا�شر:

66701633، وذلك خالل اأوقات الدوام 

الر�شمي من ي�م الأحد اإىل ي�م اخلمي�ض من 7 

�شباًحا اإىل 2 م�شاًء.

ا�صتمراًرا لتقدمي اأف�صل اخلدمات

اأمانة العا�صمة جتتاز بنجاح متطلبات نظام اإدارة اجلودة الدولية

اخلارجي  التدقيق  عمليات  العا�شمة  اأمانة  اجتازت 

بنجاح،   9001:2015  ISO الدولية  امل�ا�شفة  ملتطلبات 

من  بت��شية  اجل�دة  نظام  �شهادة  ا�شتمرارية  وا�شتحقت 

ال�شركة ال�شت�شارية وذلك منذ العام 2015

وقال مدير عام اأمانة العا�شمة املهند�ض حممد �شعد ال�َشهلي: 

»ان جناح اأمانة العا�شمة يف اجتيازها جلميع مراحل التقييم 

ل�شهادة  الدولية  املقايي�ض  منظمة  عن  وال�شادرة  املطل�بة 

الآيزو 9001:2015 ه� دليل على اللتزام باملعايري العاملية 

للج�دة يف الأنظمة والعمليات الإدارية املتبعة، وال�شعي الدائم 

للتح�شني امل�شتمر لتقدمي اأف�شل اخلدمات للعمالء«. 

على  العا�شمة  اأمانة  ا�شتمرارية ح�ش�ل  ال�َشهلي  م.  وبنينّ 

ياأتي يف   9001:2015 ISO اجل�دة  لنظام  الدويل  العتماد 

اإطار اجله�د املبذولة لتط�ير الأداء يف خمتلف الق�شام لالرتقاء 

مب�شت�ى اخلدمات املقدمة لعمالئها، م�شريا اإىل اأن ا�شرتاتيجية 

بها  تق�م  التي  الأعمال  وتط�ير  حت�شني  على  تعتمد  اجل�دة 

واللتزام التام بر�شا العمالء، من خالل ت�شميم وتقدمي خدمات 

ذات ج�دة تتنا�شب مع احتياجاتهم وتطلعاتهم.

وعرب مدير عام اأمانة العا�شمة عن خال�ض �شكره وتقديره 

مل�ظفي ق�شم التخطيط ال�شرتاتيجي واإدارة امل�شاريع )املعني 

الداخلي،  التدقيق  وفريق  البلديات،  �ش�ؤون  يف  باجل�دة( 

طبقت  التي  بالأمانة  والأق�شام  الإدارات  يف  املعنيني  وتعاون 

البارز  دورهم  على  كافة  الأمانة  مبنت�شبي  م�شيدا  الربنامج، 

املت�ا�شل  والعمل  امل�شرف  الإجناز  هذا  بتحقيق  ال�شتمرار  يف 

م�ا�شفات  لأعلى  وفقا  املقدمة  اخلدمات  مب�شت�ى  لالرتقاء 

تط�ير  يف  وي�شهم  واملقيمني  امل�اطنني  يخدم  ومبا  اجل�دة 

اخلدمات البلدية كافة. م. حممد ال�سهلي

رئي�ض اجلمارك ي�صتقبل وفًدا من هيئة الزكاة واجلمارك ال�صعودية

تعزيز التعاون امل�صرتك وتبادل واخلربات بني جمارك البلدين 

اآل  حمد  بن  اأحمد  ال�شيخ  اجلمارك  رئي�ض  ا�شتقبل 

خليفة، الأ�شتاذ عبداهلل النعيم نائب حمافظ هيئة الزكاة 

العربية  باململكة  الأمنية  لل�ش�ؤون  وال�شريبة واجلمارك 

ال�شع�دية ال�شقيقة وال�فد املرافق له.

بنائب  اجلمارك  رئي�ض  رحب  اللقاء،  م�شتهل  ويف 

حمافظ هيئة الزكاة وال�شريبة واجلمارك وال�فد املرافق 

له، م�شرًيا اإىل اأهمية مثل هذه الزيارات يف تعزيز التعاون 

امل�شرتك وتبادل املعل�مات واخلربات بني جمارك البلدين 

ال�شقيقني.

من جانبه، اأ�شاد نائب حمافظ هيئة الزكاة وال�شريبة 

�ش�ؤون  وا�شرتاتيجية  اجلمركية  بالإجراءات  واجلمارك، 

اجلمارك مبملكة البحرين وجه�دها يف تط�ير منظ�مة 

التعاون  اآفاق  العمل اجلمركي، من خالل فتح مزيد من 

اخلدمات  مل�شت�ى  امل�شتمر  والتط�ير  لالرتقاء  امل�شرتك 

اجلمركية.

اإىل معر�ض اجل�اهر العربية  وقد قام ال�فد بزيارة 

2022 املقام مبركز البحرين العاملي للمعار�ض، لالطالع 

ي�شم  والذي  الثانية،  بن�شخته  )معار�ض(  برنامج  على 

م�حدة  اإلكرتونية  من�شة  حتت  باملعر�ض  ال�شركاء  كل 

لت�شهيل الإجراءات اجلمركية املتخذة ملثل هذه املعار�ض، 

وي�شهم تطبيق )معار�ض 2( يف ت�شهيل احلركة التجارية 

املن�شة  هذه  اإعداد  مت  اإذ  ال�شحنات،  مرور  وان�شيابية 

ب�ش�ؤون  املعل�مات  نظم  باإدارة  وطنية  ك�ادر  قبل  من 

اجلمارك.

حمافظ املحرق ي�صيد باملراأة البحرينية 

ويبارك للوزراء الثقة امللكية

بن  عي�شى  بن  �شلمان  املحرق  حمافظة  حمافظ  رفع 

التهاين  خال�ض  والأهايل،  وبا�شم  با�شمه  املناعي،  هندي 

والتربيكات اىل �شاحبة ال�شم� امللكي الأمرية �شبيكة بنت 

اإبراهيم اآل خليفة قرينة جاللة امللك املعظم رئي�شة املجل�ض 

ا�شتذكر  اإذ  البحرينية،  املراأة  ي�م  مبنا�شبة  للمراأة  الأعلى 

الأهايل خالل املجل�ض الأ�شب�عي ملحافظة املحرق املكا�شب 

والجنازات التي حققتها ول تزال حتققها املراأة البحرينية 

الأعلى  املجل�ض  املعظم وجه�د  امللك  يف ظل رعاية جاللة 

للمراأة. 

التي  وامل�ؤ�ش�شات  لل�زارات  ال�شكر  املحافظ  ووجه 

اململكة،  ا�شت�شافتها  التي  الأحداث  كل  جناح  على  عملت 

مروًرا  الفاتيكان  وبابا  الأزهر  �شيخ  ا�شت�شافة  من  بدًءا 

ومعر�ض  وكذلك  والبلدية،  الت�شريعية  بالنتخابات 

الطريان ومركز املعار�ض الدويل، و�ش�لً اإىل ال�شتعدادات 

لالحتفال باأعيادنا ال�طنية املجيدة. 

من جانبه، اأ�شاد العميد عبداهلل بن خليفة اجلريان نائب 

حمافظ حمافظة املحرق بجه�د وزارة الإعالم التي واكبت 

ال�شباح  �شاعات  منذ  النتخابات  ونقلت  ال�طني  العر�ض 

بال�شفافية  م�شيدا  النتائج،  عن  الإعالن  ولغاية  الباكر 

العالمية والربامج التلفزي�نية والذاعية وكذلك ال�شحفية 

وو�شائل الت�ا�شل الإجتماعي. 

الثانية  الدائرة  يف  الفائز  ح�ش�ر  املجل�ض  و�شهد 

فاروق  حمد  النيابية  النتخابات  يف  املحرق  مبحافظة 

العامة  والدارة  الأمن  رجال  بجه�د  اأ�شاد  الذي  الدوي 

للمرور يف التنظيم. 

ال�شن  كبار  م�شاركة  اىل  اخلراز  حبيب  جعفر  واأ�شار 

من اجلن�شني والتي مثلت اأعظم ال�ش�ر يف املحبة وال�لء 

لل�طن وقيادته. 

فخرهما  عن  �شيف  وحنان  املط�ع  حممد  عربنّ  بينما 

و�شع  م�ؤكدين  بالنتخابات،  الرت�شح  عرب  بامل�شاركة 

اأيديهما وتعاونهما مع الفائزين خلدمة الأهايل. 

نعاه وزير الداخلية..

العميد متقاعد املعيلي.. بعد رحيلك �صيبقى الإخال�ض عنوان م�صريتك
م�شرية  بعد  بهدوء،  عاملنا  عن  رحل 

بادل�ه  الذين  النا�ض  وحب  بالتفاين  عامرة 

حًبا بحب.. ظل ط�ال حياته، م�ؤمًنا اأن خدمة 

فا�شتمر  �شرف،  ي�شاهيه  ل  �شرف  ال�طن 

عطاوؤه واإخال�شه حتى الرمق الأخري.. بقيت 

له يف مناحي حياته  رفيًقا  اأعماله اخلريية 

علي  عبداهلل  خالد  متقاعد  العميد  كافة.. 

الدار الآخرة، تارًكا  اإىل  املعيلي والذي رحل 

وراءه اإرًثا من الر�شا والت�شامح والإخال�ض 

وحب النا�ض.

خالل خدمته يف وزارة الداخلية، عمل يف 

كثري من امل�اقع التي �شهدت له باجلدية يف 

الأداء والتفاين يف العمل.. هكذا كان يف اإدارة 

�ش�ؤون اجلمارك، ومن  املالية ويف  ال�ش�ؤون 

قبل يف الإدارة العامة للحرا�شات.. اأبدع وقدم 

الكثري يف جمال اإدارة الأعمال والذي نال فيه 

الأن�اط،  من  الكثري  نال  املاج�شتري..  درجة 

تكرمًيا له ودلياًل على متيزه، منها ن�ط الأمن 

للعمل املميز من الدرجة الأوىل، ن�ط الفداء، 

ن�ط الأمن للخدمة الط�يلة 25 �شنة، ن�ط 

عهد ال�شيخ عي�شى من الدرجة الأوىل، ن�ط 

الأمن للخدمة الط�يلة 20 �شنة، ن�ط الأمن 

للخدمة الط�يلة 15 �شنة.

مدير  ب�علي  ماهر  الل�اء  ا�شتهل  وقد 

حديثه  املنافذ  لأمن  العامة  الإدارة  عام 

دار  اإىل  انتقل  اأنه  اإىل  بالإ�شارة  الفقيد  عن 

اخللد، بعد م�شرية حافلة بالتفاين والعطاء 

عديدة  م�اقع  يف  املخل�ض  ال�طني  والعمل 

»دم�ع �شامتة خرجت بحرقة حتمل م�شاعر 

اأ�شدقائك وحمبيك وهم  من  والأ�شى  احلزن 

ي�دع�نك اإىل مث�اك الأخري، و�شريط ذكريات 

القريبة  الذكريات  من  اأع�اًما ط�يلة  اختزل 

الثمانيات،  اأوائل  اىل  امتدت  التي  والبعيدة 

الدرا�شة.. رحلت  التقيتك خالل فرتة  عندما 

عن دنيانا تارًكا طيب عملك وح�شن �شريتك، 

ال�شداقة  ذكريات  واأجمل  �شريرتك،  ونقاء 

والأخ�ة التي ربطتنا«.

واأ�شار اإىل اأن عزاءنا اأنه ترك اإرًثا �شخًما 

ويف  الطيبة.  والأعمال  الرفيع  اخللق  من 

فقدناك  اأننا  نق�له �ش�ى  ما  النهاية ل جند 

القل�ب  يف  حمف�رة  ذكراك  و�شتظل  حًقا، 

يلهم  اأن  القدير  العلي  اهلل  وال�جدان وندع� 

اأهلك وذويك وكل حمبيك ال�شرب وال�شل�ان.

متقاعد  الل�اء  اأو�شح  جهته،  من 

النا�ض  كان من  الفقيد  اأن  الهاجري  من�ش�ر 

الداخلية يف  وزارة  اإىل  معنا  ان�شم�ا  الذين 

طيبة  عالقة  وربطتنا   1980 اأغ�شط�ض 

والنظام  الدرا�شة  يف  املتميزين  من  وكان 

وجهه  على  كانت  ودائًما  والتدريبات، 

اململكة  اإىل  ابتعاثه  والبت�شامة ومت  الفرحة 

املتحدة للدرا�شة يف جمال املحا�شبة والإدارة. 

وتدرج  املالية  باإدارة  التحق  تخرجه  وبعد 

مبنا�شبه وترقياته اإىل اأن و�شل رتبة عميد 

من  وكان  املالية  الإدارة  مدير  تعيينه  ومت 

اأداء عمله ولديه ب�شمات مع  املجتهدين يف 

زمالئه امل�ظفني يف تط�ير الإدارة املالية.

بع�ض  هناك  كانت  اأنه  واأ�شاف 

ا  خمل�شً وكان  فيها،  التقيته  التي  امل�شاريع 

بجد  ويعمل  النا�ض  ي�شاعد  اخللق،  وطيب 

ا يف جمال ال�ش�ؤون املالية  واجتهاد خ�ش��شً

والقان�نية.

هايل  متقاعد  العميد  قال  جهته،  من 

القحطاين اإن الفقيد كان دمث اخللق �شاحب 

اأخالق عالية، دائًما الب�شمة على وجهه، اأحبه 

كل من عرفه، يحب النا�ض ويحب�نه وم�اقفه 

كثرية مع امل�ظفني يف العمل، ي�شاعدهم ول 

يق�شر مع اأحد.

فقد  الكبي�شي  حمد  عبداهلل  العميد  اأما 

اعترب الفقيد »كان قمة يف الأخالق والحرتام 

عليه  تعرفت  حكمة،  و�شاحب  للجميع 

الإدارة  يف  الداخلية  ب�زارة  التحاقي  منذ 

املالية وكان من خرية الرجال يف الت�ا�شع 

والحرتام والإخال�ض والتفاين يف العمل«.

واأ�شاف اأنه كان ن�شًطا يف العمل اخلريي 

القراآن  الداعمني لبع�ض مراكز حتفيظ  ومن 

»مرت  وتابع  وا�شحة.  م�شاركاته  وكانت 

فيها  كان  عديدة،  مبحطات  العطاء  م�شرية 

مدى  اأبعد  اإىل  املن�شبط  لالأداء  رمًزا  الفقيد 

ومعاملة  التفا�شيل،  كل  يف  بالدقة  ويت�شم 

والتاأكيد على روح  كاأبنائه  امل�ظفني  جميع 

وظل  عمله  اأداء  يف  كمنهج  ال�احد  الفريق 

ب�ش��ًشا مبت�شًما لآخر ي�م يف عمله وعمره. 

رحم اهلل الفقيد واأ�شكنه ف�شيح جناته«.
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اأحد خمرجات اخلطة ال�طنية ملكافحة املخدرات وامل�ؤثرات العقلية

برنامج »تعايف« نقل املتعاطني من فئة التعاطي اإىل فئة التعايف

التي  املخرجات  اأهم  ومن 

هي  لتحقيقها  الربنامج  ي�صعى 

الإدمان  اآفة  من  متعاٍف  �صباب 

للمجتمع،  �صاحلني  اأع�صاء  يكونوا 

يف  الأ�صرة  كيان  على  واملحافظة 

من  وحمايتها  البحرين  مملكة 

الثقة  وبناء  والنهيار،  التفكك 

وزارة  بني  التوا�صل  وتعزيز 

اىل  يوؤدي  ما  واملجتمع  الداخلية 

املجتمعية. ال�صراكة  مبداأ  تعزيز 

الراغبني  ت�صجيل  اآلية  وحول 

فقد  بالربنامج،  اللتحاق  يف 

للمباحث  العامة  الإدارة  حر�صت 

اإطالقها  عند  اجلنائية  والأدلة 

لربنامج التعايف اأن تكون اإجراءات 

و�صهلة  ب�صيطة  به  اللتحاق 

وتهدف يف البداية اإىل اإزالة احلاجز 

والإدارة،  املتعاطي  بني  النف�صي 

اللتحاق  ميكن  �صهولة  وبكل 

احل�صور  خالل  من  بالربنامج 

العامة من  الإدارة  ملبنى  ال�صخ�صي 

العالج  يف  الراغب  ال�صخ�ص  قبل 

الت�صال  ميكن  كما  اأقاربه،  اأحد  اأو 

مكافحة  لإدارة  ال�صاخن  باخلط 

الرغبة  واإبداء   )996( املخدرات 

�صمان  مع  بالربنامج  اللتحاق  يف 

اأق�صى درجات ال�صرية يف التعامل.

الأن�صطة  عن  وللحديث   

التي  والفعاليات  والربامج 

بد  ل  )التعايف(  برنامج  يت�صمنها 

الربنامج  عمل  لآلية  التطرق  من 

املبدئي  التقييم  تبداأ مبرحلة  والتي 

مراحل  عدة  وهناك  للمتعاطي، 

ت�صجيله  عند  ال�صخ�ص  بها  مير 

التقييم  مرحلة  وهي  الربنامج  يف 

ومرحلة  الأويل،  والفح�ص  ال�صامل 

ومرحلة  اجل�صم،  من  ال�صموم  طرد 

ال�صلوكي  النف�صي  التاأهيل والعالج 

اخلارجية  املتابعة  مرحلة  واأخرًيا 

اإن  اإذ  املتعاطي،  تعايف  بعد 

لالإدارة  التابع  »تعايف«  برنامج 

�صريرًيا  اأو  طبًيا  لي�ص  العامة 

واإر�صادي  نف�صي  برنامج  هو  اإمنا 

التي  احلالت  يف  اأما  واجتماعي، 

ت�صتدعي تدخل طبي فيتم التن�صيق 

بالتعاون  العالجية  املوؤ�ص�صات  مع 

مع وزارة ال�صحة.

متقطعا  ال�صخ�ص  كان  اإذا  اأما 

فيتم  املخدرة  للمواد  تعاطيه  يف 

التابع  الربنامج  يف  اإدراجه 

اخلطوات  اتباع  مع  لالإدارة 

الربنامج،  يف  العالجية  الإر�صادية 

التي  كالبتعاد عن املواد والأدوات 

املخدرات  لتعاطي  ي�صتخدمها 

عن  والبتعاد  العقلية،  واملوؤثرات 

التي  امل�صبوهة  الأماكن  جميع 

ميكنه احل�صول على املواد املخدرة 

اأ�صدقاء  عن  وابعاده  خاللها،  من 

التاأثر  املحتمل  من  والذي  ال�صوء، 

بالإ�صافة  معهم،  والنخراط  بهم 

تقوية  على  ال�صخ�ص  م�صاعدة  اىل 

اجلانب الجتماعي والأ�صري لديه، 

واإعانة ال�صخ�ص على تقوية �صلته 

اجلانب  تدعيم  وحماولة  باهلل 

ن�صح  يتم  كما  والروحي،  الديني 

الربنامج  اإمتام  اأن  بعد  ال�صخ�ص 

اإىل  املنزل  خارج  التواجد  بعدم 

ال�صهر،  من  والإكثار  متاأخر  وقت 

لالإدارة  باحل�صور  واللتزام 

ترتيب  واإعادة  الطلب،  عند  العامة 

لل�صخ�ص،  اليومي  احلياة  برنامج 

الهتمام  على  وم�صاعدته 

والدرا�صي  العلمي  بالتح�صيل 

واملهني.

 وخالل مرحلة عالج املتعاطي 

امل�صاندة  الأدوات  بع�ص  هناك 

اأ�صرة  مع  كالتوا�صل  للربنامج 

املتعاطي، والتوا�صل مع املوؤ�ص�صات 

لذلك،  احلاجة  دعت  اإن  العالجية 

كافة  مع  التوا�صل  اإىل  اإ�صافة 

اجلهات ذات ال�صلة يف العالج مثل 

رجال  والتعليم،  الرتبية  وزارة 

والريا�صة،  ال�صباب  وزارة  الدين، 

وزارة العمل.

 وقد ا�صتطاع الربنامج حتقيق 

وهو  اإن�صائه،  وراء  من  هدف  اأهم 

ك�صر حاجز اخلوف لدى املتعاطي، 

الإقالع  يف  الرغبة  لديه  واأ�صبح 

من  والتخل�ص  التعاطي  عن 

من  يالحظه  ملا  نظًرا  الآفة  تلك 

مراعاة  عن  ف�صاًل  ورعاية،  اهتمام 

البحريني  املجتمع  خ�صو�صية 

املعلومات  �صرية  على  واحلفاظ 

واأ�صرته،  باملتعاطي  يتعلق  فيما 

وهو ما كان ميثل العائق الأول اأمام 

الراغبني يف الإقالع عن تلك العادة 

للملتحقني  الإجمايل  العدد  وبلغ 

بالربنامج 672 فرًدا، ومت تخريج 

اجتازوا  ومتعافية  متعافًيا   491

من  وتخل�صوا  بنجاح  الربنامج 

الإدمان.

امل�صتقبلية  خطط  وهناك   

وتطويره  بالربنامج  لالرتقاء 

داخل  بالتعاون مع بع�ص اجلهات 

مملكة البحرين مثل م�صت�صفى الطب 

وغريها  العمل  ووزارة  النف�صي 

وهناك  احلكومية،  اجلهات  من 

عليها  العمل  يجري  مهمة  خطوة 

دمج  عرب  الربنامج  لتطوير  حالًيا 

الربنامج مع امل�صروع الوطني الذي 

ل�صتخدام  الداخلية  وزارة  تتبناه 

لزيادة  ال�صطناعي  الذكاء  تقنية 

املواد  اإدمان  من  التعايف  معدلت 

الذكاء  تقنية  ت�صهم  اإذ  املخدرة، 

من  املعطيات  قراءة  يف  ال�صناعي 

التي  البيانات  جمموعة  خالل 

مراحل  الربنامج  يف  اإدخالها  يتم 

ادمان ال�صخ�ص وامل�صاكل التي مير 

تواجهه  التي  وال�صعوبات  فيها 

فيعطينا  الدماين،  وتاريخه 

عالج  واإمكانية  �صبل  حول  قراءة 

م�صروع  اىل  بالإ�صافة  املتعاطي، 

لعالج  خا�ص  م�صت�صفى  اإن�صاء 

طبية  بكوادر  الإدمان  حالت 

وزارة  اإ�صراف  وحتت  متميزة 

الداخلية.

مع  وثيقا  تعاونا  هناك  اأن  كما 

مملكة  داخل  اجلهات  من  العديد 

ال�صحة  وزارة  واأولها  البحرين 

»مركز  النف�صي  الطب  وم�صت�صفى 

بع�ص  اإحالة  يتم  اإذ  املوؤيد«، 

و�صعها  يتطلب  التي  احلالت 

الطب  م�صت�صفى  اإىل  ذلك  ال�صحي 

اأهل  تو�صية  عن  ف�صاًل  النف�صي، 

مراكز  اإىل  باللجوء  املتعاطي 

العالج املعتمدة من الهيئة الوطنية 

ال�صحية  واخلدمات  املهن  لتنظيم 

)نهرا(، وخارجًيا هناك توا�صل مع 

اجلهات اخلارجية املخت�صة بعالج 

املدمنني وغالًبا ما تكون تلك املراكز 

اأو امل�صت�صفيات يف الدول اخلليجية 

التامة  ال�صرية  مراعاة  مع  ال�صقيقة 

املر�صلة  احلالت  متابعة  يتم  كما 

املراكز  تلك  مع  با�صتمرار  للخارج 

الطبية.

اإدمان  من  مت�صرر  اجلميع  اإن   

م�صكلة  فهي  املخدرات  وتعاطي 

مملكة  فاإن  هنا  ومن  جمتمعية، 

ووزارة  عام  بوجه  البحرين 

تت�صدي  خا�ص  بوجه  الداخلية 

ت�صعى  فهي  الآفة،  لهذه  قوة  بكل 

التعاطي  من  املجتمع  اأبناء  حلماية 

التوعية  برامج  من خالل  والإدمان 

التي  الوقاية  وبرامج  املجتمعية 

من  الإعالم  و�صائل  خالل  من  تتم 

جهة، ومن جهة اأخرى الرقابة علي 

احلدود بني الدول املجاورة واإحكام 

تهريب  منع  اأجل  من  ال�صيطرة 

ت�صعى  كما  البالد،  اىل  املخدرات 

الربامج  لتد�صني  البحرين  مملكة 

املخدرات  اإدمان  لعالج  املختلفة 

عن  والقالع  العالج  يف  للراغبني 

هناك  الأمر  حقيقة  ففي  املخدرات، 

من مر�صى الدمان من يتخوف من 

الإدارة  لكن  العالج،  لطلب  التقدم 

اجلنائية  والأدلة  للمباحث  العامة 

فال  اجلميع،  اأجل  من  اأبوابها  تفتح 

مرحلة  و�صلت  فمهما  للقلق  داعي 

هذه  فاإن  املخدرات  على  الإدمان 

اأن  وطاملا  املطاف،  نهاية  لي�صت 

بامل�صاعدة  لك  يده  ميد  من  هناك 

فاإن الطريق اىل الأمل والعودة اإىل 

موجود،  الدمان  من  خالية  حياة 

وذويهم  املتعاطني  نو�صي  ولذلك 

للو�صول  املبكر  التدخل  ب�صرورة 

التعاطي  من  خالية  حياة  اإىل 

والإدمان.

ت������ن������ظ������ي������م ب�����������رام�����������ج وال���������ص��������ت��������ع��������ان��������ة ب������امل������خ������ت�������������ص������ني ل���������ع���������اج امل������ت������ع������اط������ني

ال�������ص���ري���ة �����ص����م����ان  م������ع  ب����ال����رن����ام����ج  ب����الل����ت����ح����اق  ل����ل����راغ����ب����ني   »996« �����ص����اخ����ن  خ������ط 

الإدمان 491 متعافًيا ومتعافية تخل�ص�ا من  ا وتخريج  672 �صخ�صً بالرنامج  امللتحقني  اإجمايل 

ملكافحة  الوطنية  اخلطة  اأحد خمرجات  الإدمان  من  والتخل�ص  الالزم  العالج  تلقي  على  املتعاطني  مل�ساعدة  »تعايف«  برنامج  يعد   

املخدرات واملوؤثرات العقلية التي اأطلقها الفريق اأول را�سد بن عبداهلل اآل خليفة وزير الداخلية، لالهتمام بعالج املتعاطني وم�ساعدتهم 

للرجوع اإىل الطريق ال�سحيح وتقومي �سلوكهم واإدراجهم باملجتمع، اإذ اإن القانون رقم 15 ل�سنة 2007 يف املادة 42 ب�ساأن املواد املخدرة 

واملوؤثرات العقلية، الذي يعنى باملحافظة على ال�سباب واإعادة المل للمتعاطني وتعزيز مبداأ ال�سراكة املجمعية وتر�سيخ مبادئ الإن�سانية، 

تطرق اىل عدم قيام الدعوى اجلنائية يف حال تقدم ال�سخ�ص نف�سه اأو اأحد اأقاربه حتى الدرجة الرابعة ملعاجلة املتعاطي من هذه الآفة.

وجاء توجيه وزير الداخلية بالهتمام بهذه الفئة وم�ساعدتهم للرجوع اىل الطريق ال�سحيح وتقومي �سلوكهم وادراجهم باملجتمع 

متا�سيًا مع البيئة التعاونية للمجتمع، وعليه اأن�ساأت الإدارة العامة للمباحث والأدلة اجلنائية برنامج »التعايف« عام 2018، اإذ يقوم على 

عدة قواعد واأ�س�ص واأهمها العمل بروح القانون ون�سح ال�سباب ومتابعتهم بال�سبل املمكنة كافة، وهو من الربامج الرائدة يف مملكة 

البحرين والذي من املمكن تطويره وحت�سينه نظًرا مبا يقوم عليه الربنامج من جانب اجتماعي واإن�ساين، وترتكز اأهداف الربنامج يف 

تقومي �سلوك املتعاطني خا�سة فئة ال�سباب، واإعادة دجمهم يف املجتمع وبناء ثقتهم باأنف�سهم، وم�ساعدتهم ونقلهم من فئة املتعاطني اإىل 

فئة املتعافني من الإدمان، وحث املجتمع على اللجوء اإىل املخت�سني من اأجل التدخل ال�سريع لعالج املتعاطني قبل الوقوع يف الإدمان.

حما�سرات توعوية لطلبة املدار�ص

تكرمي اأحد 

املتعافني 

بعد 

اجتيازه 

الربنامج

مراقبة ت�صرفات الأبناء لكت�صاف امل�صكلة 

يتحد اجلميع ملواجهة اآفة املخدرات، وقد 

واأخالقيا  دينيا  واجبا  مكافحتها  اأ�صبحت 

ت�صرفات  مراقبة  الأولياء  على  اإذ  ووطنيا، 

-ل  امل�صكلة  اكت�صاف  من  ليتمكنوا  اأبنائهم 

قدر اهلل- قبل تفاقمها، فتعاطي املخدر ينتهي 

�صحاياه  يهدد  واإدمانه  اإدمانه،  اإىل  غالًبا 

املبا�صرين وغري املبا�صرين باأخطار فادحة، 

وينتهي  مداركهم  تدريجيا  يتلف  فاملخدر 

بعدد كبري منهم اإىل اجلنون اأو النتحار اأو 

ال�صجن.

التعاطي،  اإىل  ت�صري  دلئل  وهناك 

يحدث  املخدرات  تعاطي  اأن  يقر  والواقع 

املزاج  ع�صبي  فرتاه  املدمن  الأثر يف  اأ�صواأ 

من  الناجت  الع�صبي  ال�صغط  يتحمل  ل 

لالبتعاد  ومييل  احلياتية،  امل�صاكل 

ويفقد  عاطفًيا،  ينهار  وقد  والنطواء 

اأو  الجتماعية  بامل�صوؤولية  الإح�صا�ص 

الزوجية. اأو  العائلية 

العلمية  الدرا�صات  جميع  اأكدت  كما   

وامليل  الإرادة  ب�صعف  يتميز  املتعاطي  اأن 

الدرا�صة ويكره  الالمبالة ويبتعد عن  اإىل 

الأمر  ويل  اأن  عن  ف�صاًل  والعمل،  العلم 

وقد  ابنه،  �صحة  تدهور  يالحظ  اأن  ميكن 

اكت�صاف  يف  الأمور  اأولياء  بع�ص  يتاأخر 

يتحول  وبالتايل  اخلطرية  الأمور  هذه 

ي�صعب  مدمن  اإىل  متعاٍط  من  ال�صخ�ص 

عالجه، فالإدمان هو اخلراب والدمار ولذا 

مالحظة  �صرورة  اإىل  الأمور  اأولياء  ننبه 

اآثار تدل على الإدمان وهي �صمور  وجود 

يف  وتغري  وجهه  و�صحوب  املدمن  ج�صم 

واملدمن  اأع�صابه،  و�صعف  م�صيته  طريقة 

الأ�صبوعي  اأو  اليومي  م�صروفه  ي�صتنفد 

من  متاأخرة  مرحلة  يف  اأما  �صريع،  ب�صكل 

ارتكاب  اإىل  يلجاأ  قد  املدمن  فاإن  الإدمان 

القانون  عليها  يعاقب  جنائية  جرائم 

لأن  اإرادة  اأدنى  دون  �صديدة  بعقوبات 

املدمن هدفه هو �صراء املخدر �صواء ح�صل 

باأية  اأو  الحتيال  اأو  بال�صرقة  املال  على 

اأخرى. طريقة 

اإىل  يتعرف  اأن  الأمر  لويل  وميكن 

درجة  اإىل  ت�صري  التي  العالمات  بع�ص 

الزمنية  الفرتة  اإىل  اأي�صا  وت�صري  الإدمان 

من  ترتاوح  الدلئل  وهذه  للتعاطي 

العني  احمرار  وهي  خطرية،  اإىل  ب�صيطة 

البارد  اجلو  يف  والتعرق  با�صتمرار 

والإرهاق  بالتعب  الإح�صا�ص  و�صرعة 

رغم  الريا�صية  الألعاب  عن  والبتعاد 

خارج  لياًل  وال�صهر  الألعاب،  بهذه  تعلقه 

املتزايد  والإهمال  املدمنني  ومرافقة  املنزل 

الأمر  ويل  راأى  واإن  كافة،  الأن�صطة  يف 

اأن  فعليه  الدلئل  هذه  من  بع�ص  ظهور 

ي�صرع  واأن  املخت�صني  على  املدمن  يعر�ص 

من  خري  فالوقاية  الت�صرف،  ويح�صن 

املخدرات. �صر  لنتقِّ  العالج، 

https://img-a.alayam.com/aymnews/upload/issue/2022/12286/PDF/INAF_20221127002304961.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/989011/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/989046/News.html
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد
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تقيمه مجموعة »رامز« على مساحة 13 ألف متر مربع.. المبارك: 

افتتاح مجمع عراد التجاري نهاية العام الجاري
أكد وزير ش��ؤون البلديات والزراع��ة وائل المبارك، 
أّن الوزارة تس��عى م��ن خالل ش��راكتها مع القطاع 
الخ��اص لتوفير أفضل الخدم��ات البلدية للمجتمع، 
بجودة عالي��ة ورؤية معاصرة تخدم عملية التنمية 
المس��تدامة ف��ي مملكة البحري��ن، وذل��ك تنفيذًا 
لتوجيهات صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 
حمد آل خليف��ة ولي العهد رئيس مجل��س الوزراء، 
 بتعزيز الفرص لش��راكة القطاع الع��ام مع القطاع 

الخاص في كافة القطاعات.
جاء ذلك خالل الجول��ة الميدانية التي قام بها وزير 
ش��ؤون البلدي��ات والزراعة لمش��روع مجم��ع عراد 
التجاري والذي وصل إلى مراحله النهائية، حيث نوه 
الوزير إلى أن مجموعة رامز تستعد الفتتاح المجمع 

التجاري خالل نهاية العام الجاري.
وأش��ار المبارك إل��ى أن مجمع عراد التج��اري يأتي 
بالشراكة مع القطاع الخاص وهو عبارة عن محالت 
ومع��ارض تجاري��ة ف��ي منطق��ة ع��راد بمحافظة 
المحرق، وأوضح بأن وزارة شؤون البلديات والزراعة 
قامت بطرح هذا الموقع لالس��تثمار لغرض إنش��اء 
مجمع تج��اري تنفذه إحدى الش��ركات المتخصصة 
ف��ي ذلك المجال، وعليه تم طرح المزايدة، حيث تم 
التعاقد مع أفضل العط��اءات المقدمة من الناحية 
المالية والفنية وهي شركة رامز للتجارة والتسويق، 
وذلك إلقامة مش��روع اس��تثماري بحسب الخرائط 

والمواصفات والشروط المعتمدة من الوزارة.
وقال إّن المش��روع يقوم على مس��احة 11 ألف متر 
مربع، وأن فترة التعاقد هي 30 عامًا، مؤكدًا حرص 
ال��وزارة عل��ى مواصلة التعاون م��ع القطاع الخاص 

في زيادة وتنويع مس��توى الش��راكات، إيمانًا منها 
بالنتائج اإليجابية التي يمكن تحقيقها على مختلف 
األصعدة، مش��يرًا إلى تطلعات الوزارة في أن يمثل 
ه��ذا المش��روع إضافة نوعية لسلس��لة المش��اريع 
البلدية التنموية في محافظة المحرق التي تس��هم 
في توفير احتياجات المواطنين من الخدمات وتعزز 
التنمية الحضرية، ومش��يدًا في الوقت ذاته بجهود 
المجلس البلدي لبلدية المحرق وتعاونه مع الوزارة 
في تنفيذ المشاريع التنموية الهادفة لخدمة أهالي 

المنطقة.
م��ن جهته، أكد رئيس مجل��س إدارة مجموعة رامز 
للتجارة والتس��ويق رامز العوضي أن مجموعة رامز 
قام��ت بتجهي��ز فرعه��ا الجدي��د في منطق��ة عراد 

ليكون أح��دث فروعها في مملكة البحرين، مش��يرًا 
إلى أنه تم بناء الف��رع وتجهيزه وفقًا ألحدث النظم 
في مجال الهايبر ماركت على مساحة إجمالية تصل 
إلى 13 ألف متر مربع تشمل صالة عرض كبيرة على 
مس��احة 8000 متر مربع. كما أضاف بأن المشروع 
يضم��ن تجرب��ة تس��وق فري��دة توفر م��ن خاللها 
بضائع ذات جودة عالية بس��عر منافس تلبي جميع 
احتياجات الزبائن في كافة األقس��ام وكذلك تتوفر 
به مس��احات تأجيرية ل� 33 مح��اًل تجاريًا، ومواقف 
تس��ع 300 س��يارة، هذا وتوفر المجموع��ة العديد 
من فرص العمل للكوادر البحرينية التي نفخر بها، 
الفتًا إلى أنه م��ن المقرر افتتاح الفرع نهاية العام 

الحالي 2022.

 أمانة العاصمة تجتاز بنجاح 
متطلبات نظام إدارة الجودة الدولية

العاصم��ة  أمان��ة  اجت��ازت 
الخارجي  التدقي��ق  عملي��ات 
المواصف��ة  لمتطلب��ات 
 9001:2015  ISO الدولي��ة 
بنجاح، واستحقت استمرارية 
الج��ودة  نظ��ام  ش��هادة 
الش��ركة  م��ن  بتوصي��ة 
االستشارية وذلك منذ العام 

.2015
أمان��ة  ع��ام  مدي��ر  وق��ال 

العاصمة محمد الَس��هلي: 
»إن نج��اح أمانة العاصمة 

ف��ي اجتيازه��ا لجميع مراح��ل التقييم المطلوب��ة والصادرة 
عن منظمة المقاييس الدولية لش��هادة اآليزو 9001:2015 
إنم��ا هو دليل على االلتزام بالمعايي��ر العالمية للجودة في 
األنظم��ة والعملي��ات اإلداري��ة المتبع��ة، والس��عي الدائم 

للتحسين المستمر لتقديم أفضل الخدمات للعمالء«. 
وأك��د أن اس��تمرارية حصول أمانة العاصم��ة على االعتماد 
الدول��ي لنظ��ام الج��ودة ISO 9001:2015 يأت��ي في إطار 
الجهود المبذولة لتطوير األداء في مختلف األقس��ام لالرتقاء 
بمس��توى الخدم��ات المقدم��ة لعمالئه��ا، مش��يرًا إلى أن 
اس��تراتيجية الجودة تعتمد على تحس��ين وتطوير األعمال 
التي تق��وم بها وااللت��زام الت��ام برضا العم��الء، من خالل 
تصميم وتقديم خدمات ذات جودة تتناسب مع احتياجاتهم 

وتطلعاتهم. 
وعبر عن خالص ش��كره وتقديره لموظفي قس��م التخطيط 
االستراتيجي وإدارة المش��اريع )المعني بالجودة( في شؤون 
البلدي��ات وفري��ق التدقي��ق الداخلي وتع��اون المعنيين في 
اإلدارات واألقس��ام باألمانة الت��ي طبقت البرنامج، مش��يدًا 
بكاف��ة منتس��بي األمانة على دوره��م البارز في االس��تمرار 
بتحقي��ق هذا اإلنجاز المش��رف والعم��ل المتواصل لالرتقاء 
بمس��توى الخدمات المقدمة وفقًا ألعل��ى مواصفات الجودة 
وبما يخدم المواطنين والمقيمين ويس��هم في تطوير كافة 

الخدمات البلدية.

محمد السهلي

 »الصحة« و»البلديات«: تكثيف
الحمالت التفتيشية لمكافحة البعوض

تعقيب��ًا عل��ى م��ا يت��م تداول��ه بش��أن انتش��ار 
البعوض، أّكدت وزارة ش��ؤون البلدي��ات والزراعة، 
ووزارة الصحة، اس��تمرارهما ف��ي تكثيف الحمالت 
التفتيشية لمكافحة البعوض البالغ واليرقات، وأّن 
أعم��ال النظافة وإزالة المخلفات مس��تمرة بجميع 
محافظ��ات مملكة البحرين من أج��ل الحفاظ على 
الصح��ة العامة.  ومن جانبها، أّكدت وزارة ش��ؤون 
البلدي��ات والزراعة أنها تقوم بص��ورة دورية ومن 
خالل أمان��ة العاصمة والبلديات الث��الث )المحرق 
والجنوبي��ة والش��مالية( برفع األنق��اض ومخلفات 
البن��اء التي تتجمع في الس��احات العامة، مش��يرة 
إل��ى أن أعم��ال النظاف��ة والكنس تس��ير بش��كل 
مس��تمر طوال أيام األس��بوع وعلى مدار العام في 
جمي��ع مناطق مملك��ة البحري��ن دون توقف.  وفي 
ذات الس��ياق، أش��ارت الوزارة إلى أنه��ا قامت أيضًا 
خالل الفترة األخيرة بتنظي��ف قنوات تصريف مياه 
األمطار وعمليات ش��فط المياه اآلس��نة استعدادًا 
لموس��م األمطار م��ن أج��ل الحفاظ عل��ى الصحة 
العام��ة والحد من انتش��ار البعوض الذي ينتش��ر 
بصورة موس��مية، مؤكدة أن أعمال النظافة وإزالة 

المخلف��ات تس��ير وفق آلي��ة معتم��دة وأن أعمال 
الرقاب��ة مس��تمرة ألماكن تجم��ع المياه اآلس��نة 
وأنق��اض البن��اء والمخلف��ات والتي يت��م التعامل 
معها بشكل فوري.  كما شددت الوزارة على ضرورة 
االلت��زام باألنظم��ة والقواني��ن ف��ي التخلص من 
النفاي��ات والمخلفات من أجل الحفاظ على الصالح 
العام، مشيرة إلى إطالق حمالت مستمرة للتوعية 
والنظافة وتطبيق قانون النظافة العامة، ومنوهة 
إلى وجود خط ساخن لتلقي البالغات والمالحظات 
المتعلقة بأعمال النظافة وتجمعات مياه األمطار 

وهو 80008188. 
بدوره��ا، أّكدت إدارة الصح��ة العامة بوزارة الصحة 
قي��ام المختصي��ن بقس��م صح��ة البيئ��ة بحمالت 
دورية بش��كل يومي ف��ي جميع محافظ��ات مملكة 
البحري��ن، لمكافح��ة البع��وض البال��غ واليرق��ات، 
وذل��ك باس��تخدام آالت الرش والتضبي��ب الحراري، 
إلى جان��ب اس��تخدام المبيدات الخاص��ة للحد من 
انتش��ار البعوض، باإلضافة إلى تكثيف آلية العمل 
لحماي��ة أفراد المجتمع خصوصًا م��ع العوامل التي 
قد تزيد من انتش��ارها مثل تغير المواسم وفصول 

العام وم��ا يصاحبه من هطول األمطار وتجمعاتها 
مع الحرص على مكافحة الب��ؤر في أماكن تكاثرها 

بشكل مستمر. 
وأك��دت اهتمامها البالغ باتخاذ اإلج��راءات الالزمة 
على وجه السرعة، فور تلقيها المالحظات والبالغات 
من قبل جميع أفراد المجتمع، ومن بينها المتعلقة 
بانتش��ار الحش��رات والبعوض في بعض المناطق، 

وذلك حفاظًا على الصحة العامة. 
ودع��ت إدارة الصح��ة العامة ب��وزارة الصحة جميع 
المواطنين والمقيمين بض��رورة االنتباه من تجمع 
المي��اه الراكدة في الحاوي��ات أو النافورات المنزلية 
أو فتح��ات تصري��ف المي��اه غي��ر محّكم��ة اإلغالق 
وض��رورة التخلص من المياه بش��كل دوري لتفادي 
تكون يرق��ات البعوض فيها، مش��ددة على أهمية 
نقل المخلفات إلى األماك��ن المخصصة لها، وذلك 
تفادًيا النتش��ار البع��وض والحش��رات بالمنطقة. 
ونوه��ت بأنه يمكن اإلبالغ ع��ن أي مالحظات بهذا 
الش��أن، عبر االتصال بالخط المباشر66701633، 
خ��الل أوقات ال��دوام الرس��مي من ي��وم األحد إلى 

الخميس من 7 صباحًا إلى 2 مساًء.

 البرلمان العربي: البحرين أصبحت 
مركزًا إقليميًا ودوليًا لتعزيز التسامح والتعايش

أشاد البرلمان العربي بالجهود الكبيرة التي 
يبذلها حضرة صاح��ب الجاللة الملك حمد 
بن عيس��ى آل خليفة ملك الب��الد المعظم 
في تعزيز التعايش والتسامح بين األديان 
والمذاهب، وهو ما عزز من موقعها الرائد 
ف��ي هذا المج��ال على المس��توى اإلقليمي 

والدولي. 
ج��اء ذلك خ��الل جلس��ة البرلم��ان العربي 
الثاني��ة ف��ي دور االنعق��اد الثال��ث الت��ي 
ترأسها عادل العسومي والتي عقدت أمس 

بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.
ورفع البرلمان العربي خالل جلس��ته أسمى 
آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو 
الملكي األمير س��لمان ب��ن حمد آل خليفة، 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة 
صدور األمر الملكي بتعيينه رئيسًا لمجلس 
ال��وزراء، مؤك��دًا أن تجديد الثق��ة الملكية 

بتكلي��ف ولي العه��د بحمل مهام رئاس��ة 
مجلس الوزراء يأتي تأكي��دًا على النجاحات 
واإلنج��ازات الكبي��رة التي حققه��ا وأبرزت 
الوج��ه الحضاري الجدي��د لمملكة البحرين 

في كافة المجاالت.
وثمن البرلم��ان العربي الجه��ود الحثيثة 
التي بذلتها البحرين الس��تضافة وتنظيم 
»ملتق��ى ح��وار الش��رق والغرب م��ن أجل 
التعاي��ش اإلنس��اني«، وال��ذي ُعق��د ف��ي 
البحري��ن ف��ي الفترة من 3 إل��ى 4 نوفمبر 
2022، مرحب��ًا بالمخرج��ات الهام��ة التي 
تمخضت ع��ن هذا الملتق��ى، والتي تمثل 
إضافة جديدة في س��جل مملك��ة البحرين 
واألخ��وة  التعاي��ش  مج��ال  ف��ي  الحاف��ل 
المذاه��ب  بي��ن  والتس��امح  اإلنس��انية 

واألديان.
 كم��ا أش��اد بالجهود الكبي��رة التي يبذلها 

حض��رة صاح��ب الجالل��ة المل��ك حمد بن 
عيس��ى آل خليف��ة مل��ك الب��الد المعظم، 
من أجل ترس��يخ قيم التس��امح والتعايش 
الس��لمي بين األديان والثقافات المختلفة، 
والتي تمث��ل إضافة مهم��ة وحيوية لقيم 
اإلنس��انية جمعاء، فضاًل ع��ن دور حكومة 
مملك��ة البحري��ن بقي��ادة صاحب الس��مو 
الملكي األمير س��لمان بن حم��د آل خليفة 
ولي العهد رئي��س مجلس الوزراء، من أجل 
ترجمة هذه الرؤية الملكية المستنيرة إلى 
سياس��ات على أرض الواقع، كما هنأ بنجاح 
االنتخابات البرلمانية التي شهدتها مملكة 
البحري��ن مؤخرًا، والت��ي تمثل لبنة جديدة 
في إرس��اء قواع��د الديمقراطي��ة، وخطوة 
هامة في المس��يرة التنموية الشاملة التي 
يقودها حض��رة صاحب الجاللة الملك حمد 

بن عيسى آل خليفة ملك البالد المعظم.

 رفض تطليق بحرينية من أمريكي 
لم يتمكن من دخول البحرين بسبب »كورونا«

أيمن شكل «

رفض��ت محكم��ة التميي��ز الش��رعية، تطلي��ق بحرينية 
متزوجة من أمريكي يعمل في الس��عودية، ولم يتمكن 
من دخول البحرين خالل جائحة كورونا، وذلك بعد طلبها 
الطالق للهج��ر وعدم اإلنفاق، حيث أثبت بالمس��تندات 
أنه وفر لها سكنًا في البحرين وآخر في السعودية لكنها 

رفضت االنتقال، وكان يرسل لها نفقتها الشهرية.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم »إن هجر الزوج الذي 
يس��تدعي التطلي��ق هو غيبت��ه عن من��زل الزوجية حال 
إقامت��ه في بلد واحد مع زوجت��ه، وأن األصل في الطالق 
أنه ملك الزوج وحده وقد أجاز المشرع له تفويض زوجته 

في تطليق نفسها بحسب صيغة وحدود التفويض«.

وح��ول تفاصيل الدعوى أوض��ح المحامي الدكتور محمد 
الكوهجي وكيل الزوج، أن موكله تزوج المطعون ضدها 
وكانت تعلم أن مقر عمله في الس��عودية، وقد وفر لها 
س��كنًا هناك إال أنها رفض��ت االنتقال إليه، فما كان منه 
إال أن وفر لها سكنًا في البحرين، وكان يأتي إليها بصفة 
دوري��ة، حتى بداية جائحة كورونا، وتوقف االنتقال على 

منفذ جسر الملك فهد.
وقامت الزوجة برفع دعوى أمام محكمة أول درجة تطلب 
فيه��ا الطالق وادع��ت امتناع زوجها ع��ن اإلنفاق عليها 
وعدم توفير س��كن لها وهجرانها في الفراش مما ألحق 
بها ضررًا يس��تحيل معه العش��رة حيث قدمت شهودها 
وحلف��ت اليمين المتمم��ة أمام المحكم��ة التي قضت 

بتطليقها.

وق��ال المحام��ي الكوهجي إن موكله طع��ن على الحكم 
باالس��تئناف وقدم مس��تندات التحوي��الت المالية التي 
أرس��لها لزوجت��ه وم��ا يثب��ت توفي��ره الس��كن لها في 
الس��عودية باإلضافة إلى س��كن في البحري��ن، إال أنها 
رفضت، كما قدم ما يفيد أن جائحة كورونا كانت السبب 
وراء ع��دم تمكنه من الدخول إل��ى البحرين خالل فترات 
طويلة، إال أن محكمة االس��تئناف رفضت الطعن وأيدت 

حكم الطالق.
وطعن وكيل ال��زوج بالتمييز على الحكم ودفع بمخالفة 
الحكم للقانون وق��ال إن موكله قدم للمحكمة ما يثبت 
استحالة حضوره إلى البحرين خالل جائحة كورونا بسبب 
إجراءات الس��فر، وقدم ما يثبت اس��تالمها لمبالغ مالية 
منه حت��ى بعد ص��دور حكم طالقه��ا، مؤك��دًا أنه دفع 

جوهري مؤيد بالمستندات.
وأش��ارت المحكم��ة ف��ي حيثي��ات الحكم إل��ى أن الهجر 
الموجب للتطليق هو الغيبة عن بيت الزوجية مع اإلقامة 
في بلد واحد، منوهة إلى أن عقد الزواج محل الدعوى قد 
جاء خاليًا من ش��رط الس��كن وبالتالي فإن الزوجة تتبع 
زوجه��ا حيث يقيم وأكدت أن األص��ل في الطالق هو أنه 
ملك للزوج وحده وقد أجاز المشرع للزوجة الطالق المقيد 
بالض��رر، وقالت إن تقديم ما يثبت إنفاق الزوج وتوفيره 
للس��كن س��واء في دولة عمله أو ف��ي البحرين ورفضها 
لالنتقال إليه يعتبر دفعًا جوهريًا يعيب الحكم، وحكمت 
بقبول الطعن شكاًل وفي الموضوع بنقض الحكم وإحالة 
القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتفصل فيها 

من جديد.

 »خفر السواحل«: توجيه 
الدوريات البحرية بحثًا عن شخص 

مفقود أثناء رحلة للغوص
تلق��ى مركز العملي��ات بقيادة 
خفر الس��واحل، مس��اء السبت، 
بالغًا بفقد ش��خص أثناء رحلة 
للغ��وص ف��ي منطقة ش��مال 
البحرين، حيث ت��م على الفور، 
البحري��ة  الدوري��ات  توجي��ه 
واتخاذ  المذك��ورة،  للمنطق��ة 
اإلج��راءات المعم��ول به��ا في 

هذا الشأن.
السواحل،  وأوضحت قيادة خفر 
واإلنق��اذ،  البح��ث  أعم��ال  أن 

مازالت مس��تمرة حت��ى اللحظ��ة، منوهة إلى أنه ت��م إخطار 
النيابة العامة بالواقعة.
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 طلبة كونفوشيوس جامعة البحرين 
يستكملون برنامجًا تدريبيًا لجامعة شانغهاي

حض��ر فري��ق م��ن معه��د كونفوش��يوس 
بجامع��ة البحري��ن مؤخرًا الحف��ل الختامي 
للدورة التدريبية »حزام واحد، طريق واحد« 
تح��ت ش��عار »حي��اة منخفض��ة الكربون - 
المدين��ة الخض��راء« التي قدمته��ا جامعة 

شانغهاي عبر اإلنترنت.
وش��اركت موظف��ة م��ن جامع��ة البحرين، 
ف��ي  الحكوم��ة،  موظف��ي  م��ن  وس��بعة 

مجموعتين لتقديم تقرير التخرج. 
وقدم��ت الطالب��ة ف��ي برنام��ج موظف��ي 
الحكوم��ة لتعلم اللغ��ة الصينية، أخصائية 
برام��ج تدريبية بوحدة التمي��ز في التعليم 
ومه��ارات القيادة بجامعة البحرين ش��يخة 
الش��يخ، عرض��ًا بعنوان »طري��ق اللؤلؤ في 
مملك��ة البحري��ن« عرضت في��ه تاريخ هذا 
الطريق، ال��ذي يعد رمزًا لحض��ارة البحرين 
س��ياحيًا  ومعلم��ًا  واقتصاده��ا،  القديم��ة 

يقصده األجانب عند زيارة المملكة. 

بينم��ا ق��دم الطلبة من موظف��ي الحكومة 
عرضًا عن مملكة البحري��ن، باعتبارها بلدًا 
تاريخي��ًا وحديث��ًا، يتمتع بمعالم س��ياحية 
ش��هيرة مثل قلعة البحرين، التي لها تاريخ 
عريق، وتستقطب الكثير من عشاق التاريخ 
ح��ول العال��م. باإلضاف��ة إلى ذل��ك مراكز 

التس��وق الحديث��ة، والعديد م��ن األحداث 
الرياضية الدولية كل عام، ما يجذب عش��اق 

الرياضة. 
واكتسب المش��اركون فهمًا أعمق للثقافة 
الصيني��ة،  الحضري��ة  والتنمي��ة  الصيني��ة 
باإلضافة إلى فهم أفضل للبلدان المشاركة 

األخ��رى. ويعد الحدث فرص��ة جيدة لتبادل 
المعلوم��ات والخبرات، لتعزيز الترابط بين 
الثقافات. وتبادل المش��اركون رؤاهم حول 
عملي��ة التعليم في البرنامج، واس��تعرضوا 

مشاهد من التنمية الحضرية لبلدانهم. 
وجدي��ر بالذك��ر أن معه��د كونفوش��يوس 
بجامع��ة البحري��ن يش��ارك ه��ذا العام في 
البرنام��ج للم��رة األول��ى، وأنش��أت لجن��ة 
التعلي��م البلدية ف��ي ش��انغهاي - الصين 
خ��ال  م��ن  التنموي��ة،  المب��ادرة  ه��ذه 
برنام��ج التدري��ب المتق��دم »ح��زام واحد، 
طري��ق واح��د«. وسيس��اهم طلب��ة معهد 
كونفوش��يوس -الذي��ن ش��اركوا ف��ي هذا 
البرنامج- ف��ي التبادل الثقاف��ي والتعاون 

بين الصين والبحرين في المستقبل. 
»المدين��ة  بن��اء  البرنام��ج  ويستكش��ف 
الخض��راء« م��ع الش��باب المتميزي��ن م��ن 
البلدان الواقعة على طول الحزام والطريق، 

عب��ر  والن��دوات  المحاض��رات  خ��ال  م��ن 
اإلنترن��ت ح��ول حماي��ة البيئ��ة والكربون 
المنخفض. ويع��زز البرنامج التبادالت، ومد 
جس��ور التعاون بي��ن البلدان ف��ي مجاالت 
االقتص��اد والثقاف��ة والتعلي��م، م��ن خال 
المناقشات الثقافية المتعمقة. كما يبحث 
البرنامج فرص مجتمع المستقبل المشترك 
في إطار مبادرة »الحزام والطريق«، لتطوير 
الش��باب المتميزي��ن من البل��دان الواقعة 
على »الحزام والطريق« إلى ش��باب قادرين 
ومبتكرين، ولديهم فكر أوضح عن الصين، 

ويمتلكون مهارات أكبر. 
وحضر الحفل من جامعة ش��انغهاي، مدير 
مرك��ز برام��ج الط��اب الدوليي��ن، بمعهد 
التعليم الدولي، هوانغ روكي، والمحاضر في 
معهد التعليم الدولي هوانغ بي، باإلضافة 
إلى أعض��اء معهد كونفوش��يوس بجامعة 

البحرين، والطلبة في الفرق المشاركة.

 كلية الطب بجامعة الخليج العربي
 تنال االعتماد األكاديمي لكليات الطب األيرلندية

حص��ل برنام��ج »دكت��ور في الط��ب«، الذي تطرح��ه كلية 
الط��ب والعلوم الطبية بجامعة الخليج العربي منذ انطاق 
مس��يرتها في العام 1980، على االعتم��اد األكاديمي من 
لجن��ة االعتماد لكليات الطب اإليرلندية ACCM، المعترف 
به��ا من قب��ل االتحاد العالم��ي للتعليم الطب��ي ولمدة 6 
سنوات مقبلة، وهو االعتماد الذي يسهل قبول خريجي كلية 
الطب والعلوم الطبية في الجامعات األمريكية الس��تكمال 
دراس��تهم العلي��ا التخصصي��ة ف��ي مختل��ف التخصصات 

الطبية.
وقال نائب رئيس جامعة الخليج العربي للشؤون اإلدارية، 
عميد ش��ؤون الطلبة، عبد الرحمن إس��ماعيل خال إعان 
الحصول عل��ى االعتماد: »أن ه��ذه االعتمادية من اللجان 
الدولية المتخصصة يعود فضلها إلى حد كبير إلى الجهود 
التي يبذله��ا رئيس الجامعة خالد العوهلي، بفضل الدعم 
ال��ذي يقدم��ه لارتق��اء بعم��ل الكلي��ات طوال الس��نوات 
الماضية، مهديًا هذه الثمرة إلى أصحاب الجالة والس��مو 
ق��ادة دول مجلس التعاون ل��دول الخليج العربي��ة، مثمنًا 

دعمهم المستمر لمسيرة الجامعة.
وأشار بقوله إلى أن »هذه االعتمادية ما هي إال دافع إضافي 
نحو االس��تمرار في التم�يز وبذل مزيد من الجهود لارتقاء 
بالتعلي��م الطبي«، معتب��رًا ذلك إنجازا جدي��دًا ُيضاف إلى 
رصيد جامعة الخليج العربي وكلية الطب والعلوم الطبية، 
مؤكدًا أن جامع��ة الخليج العربي غدت عبر طرحها للبرامج 
األكاديمية النوعية صرحًا أكاديميًا وعلميًا مرموقًا للتعليم 
الطب��ي والتعلي��م العالي النوع��ي؛ نتيجة التمي��ز العلمي 
والتفاني في تطوير التعليم الطبي، إلى جانب المساهمة 
في خدم��ة المجتمع الخليجي وقضاي��اه الهامة، بما يخدم 
مس��اعي تحقيق أهداف التنمية المستدامة وابتكار الحلول 

الفاعلة لمختلف القضايا الصحية.
من جانبه، عبر نائب رئيس جامعة الخليج العربي للشؤون 
األكاديمي��ة والبح��ث العلم��ي واالبت��كار، أس��تاذ الفيزياء 
التطبيقي��ة وهي��ب الناص��ر عن س��عادته به��ذا االعتماد 
األكاديم��ي الهام، وقال: »إن حصول جامعة الخليج العربي 
عل��ى هذا االعتم��اد هو إنجاز يس��تحق االحتف��ال«، ُمعزيًا 
الفضل لكل أعض��اء الهيئة األكاديمية واإلدارية بالجامعة 
وإل��ى طلبة كلي��ة الطب والعل��وم الطبية. وأض��اف: »من 
إيجابيات مس��يرة العمل تقديم ملف االعتماد هي التعرف 
عل��ى التغذي��ة الراجع��ة م��ن المراجعين والت��ي تعطينا 
الفرص��ة للتعرف على نق��اط القوة والضعف ف��ي الكلية، 
وعلي��ه نعم��ل على تعزي��ز نقاط الق��وة وتصحي��ح نقاط 

الضعف«.
وفي السياق ذاته، أش��ار عميد كلية الطب والعلوم الطبية 
بجامعة الخليج العربي عبدالحليم ضيف اهلل إلى أن الحصول 

على هذه االعتماد كان هدفًا سعت الكلية إلى تحقيقه منذ 
سنوات، متجاوزة كل التحديات التي فرضتها أزمة كورونا، 
مؤك��دًا أن للجامعة ش��ركاء في هذا النج��اح هم المجلس 
األعلى للصحة ووزارة التربية ووزارة الصحة والمستشفيات 
الحكومي��ة، ومراك��ز الرعاي��ة الصحية األولية ومستش��فى 
المل��ك حمد الجامعي ومركز محمد بن خليفة بن س��لمان 
آل خليف��ة التخصص��ي للقلب الذين وف��روا كل اإلمكانيات 

والتسهيات لنجاح مسيرة كلية الطب والعلوم الطبية.
من جانبه، اس��تعرض أس��تاذ علم األدوية والتداوي بكلية 
الط��ب والعل��وم الطبية ومنس��ق لجنة األع��داد لاعتماد 
ريجينال��د س��يكويرا مراحل تحقي��ق االعتم��اد األكاديمي، 
إذ ق��ال: »يع��د تحقق جامع��ة الخليج العربي إنج��ازًا كبيرًا 
بحصول برنام��ج »دكتور في الطب« عل��ى االعتمادية من 
لجنة االعتماد لكليات الطب اإليرلندية ACCM، معتبرًا أن 
الحصول على االعتمادية يعكس ج��ودة التعليم، والتي ال 

تق��ف عند وجه��ة أو حد بل هي رحلة متواصلة ومس��تمرة 
للج��ودة والتميز، داعيًا كافة أفراد الجامعة لاس��تمرار في 
هذا السعي المتميز للحفاظ على االعتمادية والبناء عليها 
للحص��ول على المزيد من االعتم��ادات األكاديمية الدولية 

لمختلف البرامج األكاديمية بالجامعة.
وق��ال إن أهمي��ة ه��ذا اإلنجاز أنه ص��ادر من لجن��ة دولية 
معت��رف بها من االتحاد العالم��ي للتعليم الطبي؛ وهو ما 
يفتح آفاقًا واس��عة لخريجي برنام��ج دكتور في الطب على 

المستوى الدولي.
وفي الحفل، تحدث األس��تاذ المش��ارك بقسم علم المناعة 
بكلي��ة الطب خال��د طبارة ع��ن مراحل س��عي كلية الطب 
للحصول على هذه االعتماد منذ سنوات، وقال: »إنها لحظة 
عظيمة لتحقيق ما نصبو إليه بعد س��ت سنوات من العمل 
الدؤوب للوص��ول إلى هذا الهدف، لقد ب��دأت الفكرة حين 
ص��در قرار من الهيئ��ة التعليمية لخريج��ي الطب األجانب 
ف��ي الوالي��ات المتحدة األمريكي��ة بعدم قب��ول طلبة من 
خارج الوالي��ات المتحدة في مرحلة التدري��ب واإلقامة في 
المستش��فيات الجامعي��ة إال ف��ي حال حص��ول جامعاتهم 
على االعتمادي��ة من هيئة معترف بها من االتحاد الدولي 

للتعليم الطبي«. 
 وتاب��ع: »يض��اف هذا اإلنج��از الجديد إلى رصي��د الجامعة 
العلمي، وإلى مكانتها األكاديمية الرصينة بين مؤسسات 
التعلي��م العالي الرائدة والمبتكرة على المس��توى الدولي 

واإلقليمي والخليجي«.
وبهذه المناس��بة ارتجل األستاذ المش��ارك بقسم وظائف 
األعض��اء بكلية الط��ب والعل��وم الطبية طارق الش��يباني 
قصيدة ش��عرية عب��ر فيها عن فرحة أس��رة جامعة الخليج 

العربي بالحصول على هذا االعتماد األكاديمي.

الفقيد مشهود له بالجدية والتفاني واإلخالص في عمله

 العميد متقاعد خالد المعيلي.. 
مسيرة حافلة في خدمة الوطن

رحل عن عالمنا بهدوء، بعد مس��يرة عامرة بالتفاني 
وح��ب الن��اس، الذين بادل��وه حبًا بح��ب... ظل طوال 
حيات��ه، مؤمن��ًا أن خدم��ة الوطن ش��رف ال يضاهيه 
شرف، فاس��تمر عطاؤه وإخاصه حتى الرمق األخير.. 
بقي��ت أعمال��ه الخيري��ة رفيقًا ل��ه في كاف��ة مناحي 
حيات��ه.. العميد متقاعد خالد عب��داهلل علي المعيلي 
والذي رحل إلى الدار اآلخرة، تاركًا وراءه إرثًا من الرضا 

والتسامح واإلخاص وحب الناس.
خال خدمت��ه في وزارة الداخلية، عم��ل في كثير من 
المواقع والتي شهدت له بالجدية في األداء والتفاني 
ف��ي العم��ل.. هكذا كان ف��ي إدارة الش��ؤون المالية 
وفي ش��ؤون الجم��ارك، ومن قبل ف��ي اإلدارة العامة 
للحراسات.. أبدع وقدم الكثير في مجال إدارة األعمال 
وال��ذي نال في��ه درجة الماجس��تير.. ن��ال الكثير من 
األن��واط، تكريمًا ل��ه ودليًا على تمي��زه، منها نوط 
األمن للعمل المميز من الدرجة األولى، ونوط الفداء، 
ون��وط األمن للخدمة الطويلة 25 س��نة، ونوط عهد 
الشيخ عيس��ى من الدرجة األولى، نوط األمن للخدمة 

الطويلة 20 س��نة، ونوط األمن للخدمة الطويلة 15 
سنة.

واستهل مدير عام اإلدارة العامة ألمن المنافذ اللواء 
ماهر بوعل��ي، حديثه ع��ن الفقيد باإلش��ارة إلى أنه 
انتقل إل��ى دار الخلد، بعد مس��يرة حافل��ة بالتفاني 
والعطاء والعم��ل الوطني المخلص في مواقع عديدة 
»دم��وع صامت��ة خرجت بحرقة تحمل مش��اعر الحزن 
واألس��ى من أصدقائك ومحبيك وه��م يودعونك إلى 
مثواك األخير، وش��ريط ذكريات اختزل أعوامًا طويلة 
من الذكريات القريبة والبعيدة التي امتدت إلى أوائل 
الثمانيات، عندما التقيتك خال فترة الدراسة.. رحلت 
عن دنيانا تاركًا طيب عملك وحس��ن س��يرتك، ونقاء 
س��ريرتك، وأجم��ل ذكري��ات الصداقة واألخ��ّوة التي 

ربطتنا«.
وأش��ار إلى أن��ه »ترك إرث��ًا ضخمًا من الخل��ق الرفيع 
واألعمال الطيبة. وفي النهاية ال نجد ما نقوله س��وى 
أننا فقدناك حقًا، وستظل ذكراك محفورة في القلوب 
والوج��دان وندع��و اهلل العلي القدي��ر أن يلهم أهلك 

وذويك وكل محبيك الصبر والسلوان«.
م��ن جهته، أوض��ح الل��واء متقاعد منص��ور الهاجري 
أن »الفقي��د كان من الناس الذي��ن انضموا معنا إلى 
وزارة الداخلي��ة ف��ي أغس��طس 1980 وربطتنا عاقة 
طيب��ة وكان م��ن المتميزين ف��ي الدراس��ة والنظام 
والتدريب��ات، ودائم��ًا كان��ت عل��ى وجه��ه الفرح��ة 
واالبتس��امة وت��م ابتعاثه إل��ى المملك��ة المتحدة 
للدراس��ة في مجال المحاس��بة واإلدارة. وبعد تخرجه 
التحق بإدارة المالية وت��درج بمناصبه وترقياته إلى 
أن وص��ل رتبة عميد وتم تعيينه مدير اإلدارة المالية 
وكان من المجتهدين ف��ي أداء عمله ولديه بصمات 

مع زمائه الموظفين في تطوير اإلدارة المالية«.
وأضاف أنه كانت هناك بعض المشاريع التي التقيته 
فيه��ا، وكان مخلص��ا وطي��ب الخلق، يس��اعد الناس 
ويعمل بج��د واجته��اد خصوصًا في مجال الش��ؤون 

المالية والقانونية.
م��ن جهته، قال العميد متقاع��د هايل القحطاني إن 
الفقي��د، كان دمث الخلق صاح��ب أخاق عالية، دائمًا 

البس��مة على وجهه، أحبه كل من عرفه، يحب الناس 
ويحبون��ه ومواقفه كثيرة م��ع الموظفين في العمل، 

يساعدهم وال يقصر مع أحد.
أما العميد عبداهلل حمد الكبيس��ي، فقد اعتبر الفقيد 
بأنه »كان قمة في األخاق واالحترام للجميع وصاحب 
حكمة، تعرفت عليه منذ التحاقي بوزارة الداخلية في 
اإلدارة المالي��ة وكان م��ن خيرة الرج��ال في التواضع 

واالحترام واإلخاص والتفاني في العمل«.
وأض��اف أن��ه كان نش��طًا ف��ي العم��ل الخي��ري ومن 
الداعمي��ن لبع��ض مراك��ز تحفي��ظ الق��رآن وكانت 

مشاركاته واضحة.
وتابع: »مرت مس��يرة العطاء بمحط��ات عديدة، كان 
فيه��ا الفقي��د رمزًا ل��أداء المنضبط إل��ى أبعد مدى 
ويتس��م بالدقة ف��ي كل التفاصي��ل، ومعاملة جميع 
الموظفي��ن كأبنائه والتأكيد على روح الفريق الواحد 
كمنهج في أداء عمله وظل بشوش��ًا مبتسمًا آلخر يوم 
ف��ي عمله وعم��ره. رحم اهلل الفقيد وأس��كنه فس��يح 

جناته«.

الفقيد خالد المعيلي

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/11/27/watan-20221127.pdf?1669524657
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/1038815
https://alwatannews.net/article/1038834
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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
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»آركابيتا« تحقق نموًا قويًا وتستثمر أكثر 
من 250 مليون دوالر العام المالي 2019

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد
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 »ناسا« تكشف عن لقطات مذهلة 
للقمر خالل مروره أمام الشمس

رصد قمر اصطناعي تابع لوكالة الفضاء األمريكية 
»ناس��ا« أفض��ل لقطات خس��وف للش��مس عندما 
تحرك القمر أمامها وغمر السطح المشتعل بصورة 

ظلية داكنة.
والتق��ط القم��ر االصطناعي GOES ال��ذي يراقب 
الش��مس عبر أداة تصوير األشعة فوق البنفسجية 
 )SUVI )Solar Ultraviolet Imager الشمس��ية 
العرض الكوني أثناء مراقبة الغالف الجوي الخارجي 

الحار للشمس.
ويراق��ب القم��ر االصطناع��ي انبعاث��ات الطاق��ة 
الشمس��ية الت��ي تعم��ل كعالم��ات تحذي��ر م��ن 

التوهجات الشمسية.
وكانت الظاهرة الضوئية عبارة عن كسوف للشمس 
لم يكن مرئيًا إال في الفضاء واستمر لعدة ساعات، 
بحسب ما أوردته صحيفة »ديلي ميل« البريطانية.

ويراق��ب القم��ر االصطناع��ي انبعاث��ات الطاق��ة 
الشمس��ية الت��ي تعم��ل كعالم��ات تحذي��ر م��ن 
التوهج��ات الشمس��ية، والت��ي يمك��ن أن تس��بب 
انقط��اع التي��ار الكهربائ��ي عل��ى األرض، والتقط 
خيوًطا تنفجر في الطرف الش��مالي الغربي بالقرب 

من القطب بمجرد اختفاء القمر.
وتس��اعد عملي��ات رصد االنبعاثات الشمس��ية في 
الكشف المبكر عن التوهجات الشمسية، واالنبعاث 

الكتلي اإلكليل��ي، والظواهر األخرى التي تؤثر على 
بيئة الفضاء األرضي.

ويأتي اإلنذار المبكر الذي تم إعطاؤه عندما تالحظ 
أداة التصوير SUVI ثورانًا شمس��يًا قبل 15 ساعة 
عل��ى األقل من وص��ول االنبعاث الكتل��ي اإلكليلي 

المرتبط إلى األرض.
 CMEs اإلكليل��ي  الكتل��ي  االنبع��اث  ويع��رف 

بأن��ه عملي��ات ط��رد كبي��رة للبالزم��ا والمجاالت 
المغناطيسية من هالة الشمس.

وقالت وكالة »ناس��ا« للفض��اء إن القمر كان على 
بع��د 242 740 مياًل من األرض خ��الل هذا الحدث 
القمري الذي استمر حوالي 90 دقيقة، وكان مرئًيا 
للعي��ن المج��ردة أينم��ا كانت الس��ماء صافية في 

العديد من المناطق.

فيتنامي يبني منزاًل من الذهب
أعم��ال فيتنام��ي  رج��ل  يحظ��ى من��زل 
باهتم��ام كبي��ر ف��ي مدينة »ك��ن ته«، 
راب��ع أكبر مدن فيتن��ام، نظرًا لتصميمه 
الفري��د، إذ تبدو كل قطع��ة في المنزل 
من الداخ��ل والخارج كأنها مصنوعة من 

الذهب أو مطلية بالذهب على األقل.
 وحرص الفيتنامي »نجوين فان ترونج«، 
وهو رج��ل أعمال جمع ثروت��ه في مجال 
العق��ارات، عل��ى زيارة العدي��د من دول 
العال��م، وق��رر بع��د عودت��ه لموطن��ه، 
تدش��ين من��زل مختلف يتمت��ع بجاذبية 
وتصمي��م فري��د. واهت��دى نجوي��ن إلى 
اس��تخدام الذهب في بن��اء منزله، الذي 

استغرق 3 سنوات، حتى االنتهاء منه.

 أمريكي يبدع 
أعمااًل فنية من بطاقات المترو

لجأ فنان أمريكي إلى طريقة مبتكرة في إبداع أعماله الفنية، إذ اعتمد في 
صنعها على بطاقات المترو الخاص بمدينة نيويورك.

ل توم��اس ماكين تل��ك البطاقات إلى فن  وخ��الل أكثر م��ن 20 عامًا، حوَّ
يستحوذ على اإلعجاب.

واستخدم ماكين بطاقات قطار األنفاق، إلى جانب أغراض أخرى عثر عليها 
مثل القفازات وبطاقات العمل.

وقام باستخدام مقص صغير وصمغ لتقطيع وتكديس وترتيب البطاقات 
البالس��تيكية الرقيق��ة لتتح��ول إلى س��يارات أجرة صفراء، ومش��اهد من 
مدينة نيوي��ورك، وتصميمات تجريدية، ومب��اٍن مصغرة، وبطاقات مترو 

أنفاق معاد تكوينها.
وق��ال ماكين: »لقد ش��عرت بالذهول من إمكاني��ة تكوين عالم من هذه 

القطعة الصغيرة الرقيقة«.

بدون كوتا

ألي��س جدي��رًا بنا أن نحتفل ألننا دولة اس��تطاعت المرأة فيه��ا أن تصل إلى 
البرلم��ان وتحتل ما يقارب نس��بة 20% دون »كوتا«؟ أليس جديرًا أن يصحب 
ه��ذا العنوان حملة تس��ويق دولية تعّرف العالم بم��ا أنجزته وحققته المرأة 
البحرينية؟ ألم يكن ذلك رهاننا على البحرين وكسبناه؟ هذا االنتصار لو حصل 

في دولة ثانية ألقامت الدنيا ولم تقعدها.
كثير منكم لم يش��هد أو ربما ال يتذكر الجدل الذي كان محتدمًا بين فريقين 
في البحرين في بداية عودة الحياة الديمقراطية أي قبل عش��رين عامًا، األول 
كان يص��ّر على وضع »كوتا« للمرأة في الس��لطات وخاصة المنتخبة منها في 
الس��لطة التش��ريعية، أي تحديد عدد من المقاعد النيابي��ة للمرأة تمنح لها 
كنس��بة من مجموع النواب، وحجتهم كانت أن ذلك ما تفعله الديمقراطيات 
الفتية بل حتى العريقة كفرنس��ا على س��بيل المث��ال ألن المجتمع لن يمنح 
الم��رأة ثقته ولن تصل إلى الس��لطة وأن ذلك سيس��تغرق وقت��ًا طوياًل، وأن 
ضمان وجود نس��اء في البرلمانات ممكن أن يعط��ي المجتمع فرصة الختبار 

إمكانياتها ومن ثم ينتخبها الحقًا باختياره الحر.
الفري��ق الثاني وكنت منهم رفض »الكوتا« وكنا نؤمن أن المجتمع البحريني 
أكث��ر انفتاحًا وأكثر تقدم��ًا فيما يتعلق بالمرأة م��ن محيطه وحتى من دول 

كثيرة تّدعي التقدمية.
الم��رأة عندنا ش��اركت في انتخاب��ات البلدية منذ الخمس��ينات، المرأة دخلت 
قطاعات وأنش��طة هي حكر على الرجال، األجم��ل أن الرجل البحريني لم يقف 
أب��دًا ضد طموح المرأة ولم يش��هد المجتمع البحريني ذلك الصراع الذي مرت 
به نس��اء المنطقة، فال حاجة ل�»الكوتا«، المرأة س��تصل للبرلمان بنفس��ها 
وبقدراته��ا وبكفاءتها وإمكانيتها وسيس��اندها الرجل دون تحفظ، هذا كان 

رهاننا وربحناه.
وصل��ت المرأة كنائبة في الفصل التش��ريعي الثاني 2006 ورأس��ت المجلس 
النيابي في الفصل الخامس 2018، واآلن حققت أعلى نس��بة منذ عودة الحياة 

البرلمانية أخذتها بذراعها دونما حاجة لرافعة تشريعية تحّصن مقاعدها.
نماذج من تطبيقات نظام الكوتا:

1- فرنس��ا فرض��ت نظام الحص��ة »الكوت��ا« بالمناصفة عام 2000 وس��مي 
بقانون المناصفة، وبموجب ذلك يتش��كل البرلمان الفرنس��ي مناصفة بين 

الرجال والنساء.
كم��ا تم وضع نظام الكوتا في العمل السياس��ي في إطار األحزاب السياس��ية 
وذلك بتخصيص نس��ب معينة من المواقع القيادية في األحزاب والمنظمات 
الجماهيرية للنساء، وهنالك تجارب سابقة في هذا المجال وباألخص في أحزاب 
اليس��ار والوس��ط األوروبية، ففي ألمانيا عمل حزب الخضر بالكوتا في العام 
1980 وح��زب االش��تراكيين الديمقراطيين في 1988 والح��زب الديمقراطي 
المس��يحي في 1996، أما في الس��ويد فحزب اليس��ار قدم الكوتا الحزبية في 

العام 1990 والحزب الديمقراطي المسيحي في العام 1993.
وفي الدول العربية، األردن على سبيل المثال خصص 6 مقاعد بموجب قانون 

االنتخابات لعام 2003 ثم ِزيد العدد إلى 12 بموجب آخر تعديل للقانون.
ف��ي مصر تبّنى التش��ريع المصري نظ��ام الكوتا النس��ائية بالقانون رقم 21 
لس��نة 1979 وال��ذي أوجب تمثيل المرأة في البرلم��ان بحصة ال تقل عن 30 
مقع��دًا بواقع مقعد لكل محافظ��ة على األقل، وقد ش��هد البرلمان المصري 
عام 1979 طفرة هائلة في تمثيل المرأة، فقد حصلت النساء على 35 مقعدًا 
تم��ت زيادتها إلى 36 مقعدًا عام 1984، إنما المش��كلة أنه حين ُألغي نظام 
الكوتا في مصر 2009 تدنى مس��توى تمثيل النساء وتراجع حتى عادت مصر 
لنظ��ام الكوتا من جدي��د، أي أنه حّل مؤقت كما نرى ولي��س دائمًا في جميع 

الدول التي اعتمدته.
خالصة الق��ول، إن حصول المرأة البحرينية عل��ى 20% من المقاعد المنتخبة 
دون تخصيص حصة لها دون كوتا دون تمييز لها هو عنوان لمملكة البحرين 
نس��تطيع من خالله أن نس��ّوق للبحرين وللمرأة البحرينية ولجهود المجتمع 
البحريني ولجهود النش��اط النسائي التاريخي ولجهود المجلس األعلى للمرأة 

ولجهود سمو األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة على مدى عشرين عامًا.
نتمن��ى أن ننته��ز مناس��بة افتت��اح الفصل التش��ريعي لعمل ه��ذه الحملة 
وتس��ويقها للخارج وتوظيف انطباعات وآراء الس��فراء األجانب في هذا اإلنجاز 

المشّرف.
قص��ة لول��وة الرميح��ي وحدها تس��تحق أن تبرز كنموذج اس��تثنائي قياس��ًا 

بطبيعة دائرتها.

 اكتشاف فيروس شبيه
 بـ»كورونا« في خفافيش بالصين

ق��ال علم��اء إنه تم اكتش��اف في��روس ش��بيه بكورونا، في 
خفافي��ش جنوب��ي الصي��ن، موضحي��ن أن��ه »واح��د من 5 
فيروسات من المحتمل أن تنتقل إلى البشر من الخفافيش«.

ويرتبط الفيروس، المعروف باسم »BtSY2«، ارتباطًا وثيقًا 
بفيروس »SARS-CoV-2«، المسبب لكوفيد.

وقال علماء إنه »واحد من 5 فيروس��ات مثيرة للقلق« وجدت 
في خفافيش بجميع أنحاء مقاطعة يونان الصينية، التي من 

المحتمل أن تكون مسببة لألمراض لإلنسان أو للماشية.
وأج��رى الدراس��ة، باحث��ون في جامعة »س��ون يات س��ين« 
الصينية، ومعهد يونان للس��يطرة على األمراض المتوطنة، 

وجامعة سيدني األسترالية.
وق��ال الفريق في الورقة البحثية: »حددنا 5 أنواع فيروس��ية 
م��ن المحتم��ل أن تك��ون مس��ببة لألم��راض لإلنس��ان أو 
الماش��ية، بما في ذلك فيروس كورونا جديد شبيه بسارس، 
والمرتب��ط ارتباطا وثيق��ا بكل م��ن SARS-CoV-2 و50 

.»SARS-CoV

 رئيس وزراء بريطانيا 
 وزوجته بالمرتبة الـ17 

بقائمة »األثرياء اآلسيويين«

احت��ل رئيس الوزراء البريطاني ريش��ي س��وناك وزوجته أكش��اتا 
مورتي المرتبة ال�17 في قائمة »األثرياء اآلس��يويين 2022« في 
بريطاني��ا، بثروة إجمالي��ة ُقّدرت ب�790 مليون جنيه إس��ترليني. 
وتض��م قائم��ة األثرياء اآلس��يويين في بريطانيا ه��ذا العام 16 
ملياردي��رًا، أي بزيادة واحد عن العام الماض��ي، وُقّدرت ثرواتهم 
ب�113.2 مليار جنيه، بزيادة 13.5 مليار جنيه عن العام الماضي.

 وتص��درت القائم��ة عائلة هندوج��ا للمرة الثامن��ة على التوالي 
بثروة تقدر ب�30.5 مليار جنيه، بزيادة قدرها 3 مليارات جنيه عن 

العام الماضي.

طالب أزهري مات ساجدًا وحيدًا في منزله
ش��هدت محافظة أس��يوط كبرى مدن صعيد مصر، واقعة 
مأس��اوية، حيث عثر على جثمان طالب بكلية طب األزهر، 

داخل مسكنه متوفيًا وهو ساجد.
الطالب أحمد محمد الشرقاوي، أثارت قصته ضّجة واسعة 
على مواقع التواصل االجتماعي، وأثرت واقعة وفاته وحيدًا 

في الكثيرين.
وش��يع أهال��ي قري��ة كف��ر الحاج عم��ر في مرك��ز فاقوس 

بمحافظة الشرقية، أمس، جنازة الطالب، بحضور اآلالف.
الطال��ب كان ي��درس في الفرق��ة السادس��ة بكلية الطب 
جامعة األزهر فرع اس��يوط، وُعثر على الجثمان بعد 3 أيام 
م��ن الوفاة، وكان متخذًا وضعية الس��جود، وفقًا لوس��ائل 

إعالم محلية مصرية.
وت��داول رواد »السوش��يال ميديا« صور الش��اب وأرفقوها 
بالدعوات، يقول محمد يوسف عبر حسابه على »فيسبوك«: 
»ال ح��ول وال ق��وة إال باهلل العلي العظي��م رحمه اهلل رحمة 
واس��عة وأدخله اهلل الجنة بغير حساب وال سابقة عذاب يا 
رب العالمي��ن وال نق��ول إال ما يرضي ربنا إن��ا هلل وإنا إليه 

راجعون اللهم اربط على قلوب والديه«.
فيم��ا قال حس��اب لبن��ى س��مير: »اهلل يرحم��ه.. بس اللي 
ضايقن��ى.. إن��ه 3 أيام متغي��ب ومحدش س��أل عنه.. من 
األصح��اب أو األهل أو الجيران.. الزم يكون بنا مودة ورحمة 

أحمد الشرقاويونسأل على بعض«.

 فرنسا وإسبانيا يتناوبان 
على ملكية جزيرة الدراج كل 6 أشهر

تق��ع جزي��رة ال��دراج على الح��دود بين 
إس��بانيا وفرنس��ا، وتتن��اوب فيها حالة 
الملكية بين البلدين كل 6 أشهر، وهي 
عب��ارة عن قطع��ة أرض مهج��ورة لها 

تاريخ ومكانة سياسية رائعة.
ومنذ مئات الس��نين انتهت أخيرًا حرب 
الثالثين عامًا بين إسبانيا وفرنسا وأرسل 
البلدان اثنين من أهم شخصياتهما إلى 
التعاقد على  للتفاوض،وت��م  الجزي��رة 
صفق��ة، وأصبحت جزيرة ال��دراج أصغر 
مجمع س��كني في العالم، تحت السيادة 

المشتركة للبلدين.
وعندما ق��ررت فرنس��ا وإس��بانيا إنهاء 

حربهما الطويلة، أصبحت جزيرة الدراج 
اس��تعارة لس��الم دائ��م وت��زوج الملك 
الفرنس��ي لويس الرابع عش��ر من ابنة 
الملك فيلي��ب الرابع، ماري��ا تيريزا من 
إس��بانيا في الجزيرة الصغي��رة، وتقرر، 
م��ن تل��ك النقط��ة فصاعًدا، س��يكون 
ل��كال البلدي��ن وصاي��ة مش��تركة على 
اإلقليم لمدة س��تة أش��هر م��ن العام. 
ومن��ذ 1660، عندما تم إبرام االتفاقية 
أصبحت جزيرة الدراج مملوكة إلس��بانيا 
ف��ي الفترة من 1 فبراي��ر إلى 31 يوليو 
م��ن كل عام، وإلى فرنس��ا ف��ي النصف 

اآلخر من العام.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/11/27/watan-20221127.pdf?1669524657
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/search/%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%81%20%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال

اإلنجاز ترجمة 
لتوجهات 
الحكومة 

بتنويع مصادر 
الدخل

المنامة - الصناعة والتجارة

أعلــن البنــك الدولــي عــن قائمــة أفضــل عشــرين دولة مــن ضمنها 
أنشــطة  فــي مؤشــر ســهولة ممارســة  األكثــر تحســنًا  البحريــن، 
األعمــال )Doing Business  2020( مــن أصــل 190 دولــة يضمهــا 
المؤشــر الــذي ســيصدر فــي تقريــر األعمــال 2020 بنهايــة أكتوبر 
المقبــل. وقــال وزيــر الصناعة والتجارة والســياحة، زايــد الزياني 
إن اإلنجــاز جاء انعكاًســا لتوجهــات الحكومة الهادفــة إلى تنويع 
مصــادر الدخــل ودعــم االقتصــاد الوطنــي؛ ونجــاح تلــك الجهــود 
في الدخول في قائمة أفضل 20 دولة األكثر تحســًنا في مؤشــر 
ســهولة ممارســة أنشــطة األعمــال فــي تصنيــف التقريــر الجديــد 

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

 توّقع ممثلون عن مصانع وشركات 
التبــادل  فــرص  نجــاح  تايوانيــة 
التجــاري بين البحرين وتايوان من 
خــال العــروض التــي طرحــت في 
“معــرض االســتثمار والتجــارة فــي 
تايوان 2019” الذي تم تنظيمه في 
مركــز الخليــج الدولــي للمؤتمــرات 

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

الصناعيــة المشــاركة إلــى إمكانيــة 
رفع التبــادل التجاري بين البحرين 
وتايــوان لما يزيد على 120 مليون 

ا.  دوالر سنويًّ
التجــاري  المركــز  مديــر  وأبلــغ 
وانــغ  وودي  اإلقليمــي،  التايوانــي 
“البــاد”، أنهــم يســتهدفون أســواق 
مــن  انطاقــا  األوســط  الشــرق 

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

شــخصيات  مــن  حافــل  حضــور  وســط 
سياســية وأمميــة ودبلوماســية، عقــد فــي 
منتــدى  بنيويــورك،  المتحــدة  األمــم  مقــر 
“رؤى البحريــن.. رؤى مشــتركة لمســتقبل 
ناجــح”، الــذي نظمه ديوان صاحب الســمو 
الملكــي رئيــس الــوزراء، للعــام الثاني على 
التوالــي، علــى هامش اجتماعــات الجمعية 
شــعار  تحــت  المتحــدة،  لألمــم  العامــة 
“القيــم المطلوبــة لتحقيــق أهــداف التنمية 

المستدامة”.ونيابة عن رئيس الوزراء صاحب 
آل  ســلمان  بــن  خليفــة  األميــر  الملكــي  الســمو 
خليفة، ألقى وزير شؤون مجلس الوزراء محمد 
المطوع كلمة ســمو رئيس الوزراء في المنتدى، 
وطالــب فيهــا المجتمــع الدولــي بأن يكــون أكثر 
إيجابيــة وقــوة في مواجهة ومعالجة مســببات 
زعزعة األمن واالستقرار، كما دعا سموه األمين 
العــام لألمــم المتحــدة إلــى تبني تعيين ســفراء 

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

تتويج “روز شيليمو” بفضية ماراثون السيداتتتويج السينما العربية“الحرب الخفية” تربك إيرانمنع استخدام الفائدة الثابتةالحواج تقاضي نائبة “مزعجة”
نشرت المحامية فاطمة الحواج  «

تغريدة عبر حسابها في موقع 
التواصل االجتماعي )تويتر( قررت 
فيها أنها تقدمت بشكوى جنائية 

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

المصرية، إلى جانب كوكبة من نجوم 
السينما، بينما كان للسينما العربية 

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

أعلنت شركة ألمنيوم البحرين “ألبا”، 
عــن إنشــاء أول مصنــع مــن نوعــه 
لمعالجــة بقايــا بطانــة خايــا الصهر 

والبحريــن.  الخليــج  منطقــة  فــي 
ويأتــي قــرار إنشــاء مصنــع معالجة 
بقايــا بطانــة خايــا الصهــر نتيجــة 
لتضافر الجهود بين “ألبا” والمجلس 

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

أكد  رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة حرص 
الحكومــة على تشــجيع ودعم االســتثمار 
وتنويــع مصــادر الدخــل بمــا يســهم فــي 

اســتمرار دوران عجلــة البنــاء والتنميــة، 
الوطنــي  لاقتصــاد  االســتقرار  وتحقيــق 
ودفعــه إلــى مســتويات اكثــر تقدمــا مــن 

النمو المستدام.
الحكومــة  مواصلــة  إلــى  ســموه  وأشــار 
لجهودها في إقامة مزيد من المشروعات 

التنميــة  مســيرة  تدعــم  التــي  الخدميــة 
المســتدامة وتســهم فــي االرتقــاء بجودة 
وكفــاءة الخدمــات المقدمــة للمواطنيــن، 
منوهــًا ســموه إلى ما تحظى بــه إنجازات 
المملكة في هذا المجال من إشادة دولية 

متميزة.

جــاء ذلــك خــال اســتقبال ســموه بقصــر 
القضيبيــة أمــس عــددا مــن أفــراد العائلــة 
المســؤولين  وكبــار  الكريمــة  المالكــة 
بالمملكــة، حيــث تطــرق ســموه معهم إلى 
عــدد مــن الموضوعــات المرتبطة بالشــأن 

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

تشجيع االستثمار وتنويع مصادر الدخل
ســمو رئيس الوزراء: إقامة مزيد من المشروعات الداعمة لمسيرة التنمية

المنامة - بنا

سمو رئيس الوزراء مستقبال عددا من أفراد العائلة المالكة الكريمة وكبار المسؤولين بالمملكة

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

جانب من منتدى “رؤى البحرين.. رؤى مشتركة لمستقبل ناجح” في نيويورك

الرياض ـ واس، العربية نت

ذكــرت وكالة األنبــاء الســعودية )واس(، 
الملكــي،  بالحــرس  اللــواء  أن  أمــس، 
عبدالعزيــز بــن بــداح الفغــم، توفــي إثــر 
إطــاق النار عليه مــن جانب صديق إثر 

خاف شخصي.
ونعــت عائلــة الفغــم فــي ســاعة مبكــرة 
اللــواء  الفقيــد  األحــد،  صبــاح  مــن 

عبدالعزيز الفغم، حارس خادم الحرمين 
الشــريفين، الملــك ســلمان، الــذي ضجت 
االجتماعــي  التواصــل  مواقــع  برحيلــه 
في الســعودية. وأضفى “حارس الملوك” 
مهمــة  علــى  الفغــم  عبدالعزيــز  اللــواء 
حماية الشــخصيات المهمــة حول العالم 

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

كشــفت مصــادر مطلعــة ومتطابقــة عــن 
اســتدعاء حكومــة قطر وتركيــا لليمنية 
توكل كرمان بتاريخ 24 سبتمبر الجاري 
بهــدف  بالدوحــة،  الوجبــة  قصــر  فــي 
االســتماع لنتائــج لقاءاتها في االجتماع 
السابع عشر للحاصلين على جوائز نوبل 
صحيفــة  ذكــرت  مــا  وفــق  بالمكســيك، 

“الرياض” السعودية، أمس.

وبحســب المصادر المقربة من الحكومة 
القطريــة ُكلفــت تــوكل كرمــان مــن قبــل 
القيــادة القطريــة بالمشــاركة والتنســيق 
موضــوع  إلثــارة  المقــررة  للحملــة 
الســعودي جمــال خاشــقجي،  المواطــن 
الســعودي  القضــاء  بنزاهــة  والتشــكيك 
ودعــم المواطنيــن المغــرر بهــم بالخــارج 

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا
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رأى النائــب أحمــد قراطــة أن رئاســة البرلمان المقبــل ينبغي أن 
تكون في يد أحد النواب من ذوي التجربة البرلمانية القادر على 
إنتــاج مجلــس قــوي يحافظ علــى مكتســبات المواطنين وعلى 

عالقات متوازنة للمجلس مع بقية المؤسسات الدستورية.

وحـــول تـــداول اســـمه كأحـــد 
النـــواب الذيـــن ينوون خوض 
للبرلمـــان،  الرئاســـة  ســـباق 
األولويـــة  أن  قراطـــة  أكـــد 
التســـابق  أصـــل  فـــي  ليســـت 
بـــل  المجلـــس،  رئاســـة  علـــى 
فـــي  تكمـــن  حاليـــًا  األولويـــة 
العمـــل على اإلعـــداد لبرنامج 

وتثبيـــت  الحكومـــة،  عمـــل 
الدعم الموجه للمواطنين في 
بنـــود الميزانيـــة العامة، وبناء 
برلمـــان قوي يتجـــاوز هفوات 
البرلمان الســـابق. وأشـــار إلى 
أن العمل يجري على تأسيس 
ومؤكـــدًا  برلمانيـــة،  تكتـــات 
تكتـــات  لتأســـيس  دعمـــه 

قائمـــة علـــى أســـس وطنية ال 
طائفيـــة، تعمل على دعم قوة 
المجلـــس، وإيصال الشـــخص 
لرئاســـة  يســـتحق  الـــذي 

البرلمـــان، بمـــا يحافـــظ علـــى 
المواطنين وعدم  مكتســـبات 

التفريط فيها.
وأردف: ليـــس مهمـــًا أن أكون 
أعلـــن  ولـــم  للبرلمـــان  رئيســـًا 
أن  المهـــم  مـــن  ولكـــن  ذلـــك، 
ذوي  مـــن  الرئيـــس  يكـــون 
الخبـــرة والتجربـــة البرلمانية، 
ويمتلك المقومات الشخصية 
البرلمـــان،  لرئيـــس  المائمـــة 
المؤسســـة  هـــذه  تمثلـــه  ومـــا 
محـــوري  ودور  أهميـــة  مـــن 
كأحد أبرز مؤسســـات المملكة 

الدستورية.

أكد رئيس مجلس أمانة العاصمة، 
حديثـــه  خـــال  طـــرادة  صالـــح 
لـ”البـــاد” أن 90 % مـــن إعانـــات 
المترشـــحين لانتخابـــات النيابية 
2022 تـــم إزالتهـــا مـــن الشـــوارع 

بمحافظة العاصمة.
وأضـــاف أنه لم يتبقَّ ســـوى بعض 

إعانات للمترشـــحين المتنافســـين على كرسي 
“البرلمان” بالجولة الثانية.

وأكـــد حـــرص محافظـــة العاصمـــة علـــى متابعة 
سيرورة عملية إزالة اإلعانات االنتخابية الفتًا 
إلـــى أنهـــم يحرصـــون على تنبيـــه المترشـــحين 
المعنييـــن بإزالتهـــا نظـــرًا النتهاء الحـــدث وعدم 
الطرقـــات  فـــي  لوجودهـــا  مغـــزى  أي  وجـــود 

ويتمكنوا من استرجاع مبلغ “التأمين”.
ولفت طرادة إلى أن في الغالب وبحسب “البكج” 
المختـــار من قبل المترشـــح واالتفاق مع شـــركة 

هـــذه  تحـــرص  االعانـــات 
االحتفـــاظ   علـــى  الشـــركات 
بالحديـــد الخـــاص  بلوحـــات 
المترشحين من خال إعادة  
اســـتخدامه أو يبيعه.  وفيما 
اللوحـــات  أوراق  يخـــص 
أن  فأوضـــح  “البنـــرات”،  أو 
هنـــاك مصانـــع تحـــرص على 
جمـــع هـــذه األوراق بغرض اســـتغالها في إنتاج 

“كوارتين” وما إلى ذلك.
وشـــدد طرادة علـــى ضـــرورة تحّلي مترشـــحي 
محافظة العاصمة وببقية المحافظات بمستوى 
عاٍل من المسؤولية والشعور بضرورة المحافظة 
علـــى  البيئـــة عبر إزالـــة هذه اإلعانـــات، ولكون 
أن هنـــاك  إعانات قد تشـــكل خطـــورة لمرتادي 
الطريـــق نظرًا لحجمه وتحجـــب الرؤية مختتمًا 
“هـــذه من أبـــرز العوامل التي البد مـــن مراعاتها 

والشك أن السامة تأتي في المقام األول”.
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ال يــزال المواطنــون فــي حــال دهشــة مــن موجــة اإلنفلونــزا الموســمية 
الجديــدة هــذه العــام، والتــي تتســم بالقــوة واالســتمرار، والتســبب فــي 

دخول المريض في موجة نزلة برد طويلة، وقاسية، ومتعبة للجسد.

وعلـــى الرغـــم مـــن مـــرور أكثـــر مـــن 
تســـعة أســـابيع على انتشـــارها، أال أن 
كثيريـــن ال يزالون يعانـــون من آثارها 
الحـــادة، مما أدى لتفشـــي الحمى بين 
األطفـــال، وتعثر بعضهم من االنتظام 

بالمدرسة.
ويضطـــر العديـــد مـــن أوليـــاء األمور 
إلـــى اصطحـــاب أطفالهـــم للعيـــادات 
بســـبب  الخاصـــة؛  والمستشـــفيات 
طوابير االنتظار الطويلة التي يعاني 
منها قســـم الطوارئ بمركز السلمانية 
الطبـــي، وهـــو مـــا يـــؤدي تلقائيـــا الى 
والكشـــف،  العـــاج،  فاتـــورة  ارتفـــاع 
أربعيـــن  إلـــى  بالمتوســـط  ووصولهـــا 

دينارا تقريبًا.
وقالـــت “أم إبراهيـــم” وهي أم لســـتة 
أطفـــال، بأنـــه “فـــور تشـــافي أحدهم، 
مشـــاوير  يعنـــي  مـــا  اآلخـــر،  يمـــرض 
مســـتمرة للمستشـــفيات والعيـــادات، 

وفواتير منهكة”.
وتبلغ كلفة الكشف في المستشفيات 
الخاصة )بالمتوســـط( خمســـة دنانير، 
لكـــن اإلشـــكالية تمكـــن فـــي فواتيـــر 
العاجـــي  و”الســـيان”  األشـــعة، 
بالمستشـــفى والـــذي يصـــل إلـــى 21 
دينـــارا، وكلفة األدويـــة، والمضادات، 

وغيرها.
وتمنـــح المستشـــفيات الخاصة فترة 
استشـــارة  علـــى  للحصـــول  ســـماح 
لمـــدة  الطبيـــب،  ذات  مـــن  مجانيـــة 
أسبوع من تاريخ االستشارة األولى، 

وهو أمر جيد.
الموســـمية هـــي عـــدوى  واإلنفلونـــزا 
بســـهولة،  تنتشـــر  حـــادة،  فيروســـية 
العمريـــة،  الفئـــات  جميـــع  وتصيـــب 
وتنتقـــل عـــن طريـــق األنـــف، أو لمس 
فتـــرة  وتتـــراوح  الملوثـــة،  األســـطح 
الحضانة في المتوسط من 4-2 أيام.

اإلنفلونزا الموسمية ترفع فاتورة المواطن

علمــت “البــالد” بــأن موجة نفاد األدويــة الخاصة باألطفال قــد عادت من 
جديد، بعد موجة سابقة اكتسحت الصيدليات قبل شهرين.

نفـــاد  الصيدليـــات  أغلـــب  وســـجل 
دواء “البروفيـــن” الخاص باألطفال 
الحـــرارة،  درجـــات  لتخفيـــض 
باإلضافـــة إلـــى جمع مـــن المضادات 
العاجية األخرى التي تدخل ضمن 
وتشـــمل  “اموكســـيكلين”،  عائلـــة 
وهـــم:  المهـــم،  الدوائـــي  الثاثـــي 

ســـيرام،  كافوكـــس،  ايقميتيـــن، 
والتي تستخدم لتخفيض الحرارة، 

وآالم الجسم، والرشح وغيرها.
أهـــم  أحـــد  األدويـــة  هـــذه  وتعتبـــر 
العاجـــات الخاصـــة باألطفـــال، كما 
أنها بأســـعار مناســـبة، وفي متناول 

الجميع.

نفاد البروفين ومضادات أخرى من الصيدليات

إعانـــات مبكـــرة لنوايا الترشـــح لمناصب 
البرلمان الجديد القيادية بدأت منذ إعان 
والبلديـــة  البرلمانيـــة  االنتخابـــات  نتائـــج 
للفصل التشـــريعي الســـادس، وسط غياب 
لجميـــع الوجوه الرئاســـية الســـابقة وغلبة 
المســـتقلين على مشهد تشـــكيلة المجلس 
الجديد، رفعت بورصة أســـماء المرشحين 
للمناصب القيادية إلى رقم قياسي جديد 

يتصدره النواب المستجدون.
علـــى  للتنافـــس  أســـماء   4 وتصـــدرت 
رئاســـة المجلـــس لـــكل مـــن أحمد المســـلم 
المعرفـــي  ومحمـــد  الشـــنو  وعبدالحكيـــم 
ونجيب الكواري، في سباق يعد األول من 

نوعه على منصب رئاسة المجلس.
كاظـــم  جـــال  مـــن  كل  أســـماء  وبـــرزت 
وعبدالنبـــي ســـلمان لمقعـــد النائـــب األول 
لرئيس المجلس، فيما أعلن كل من باسمة 
مبارك وحســـن بوخماس ومحمد الرفاعي 
ووليـــد الدوســـري نيتهم للترشـــح لمنصب 

النائب الثاني.
وترشـــحت النتخابات 2018 ثاثة أسماء 
الفائـــزة  فـــي  تمثلـــت  المجلـــس  لرئاســـة 

برئاســـة المجلـــس فوزيـــة زينـــل وعـــادل 
العســـومي وعيســـى الكوهجي، فيما ظفر 
عبدالنبـــي ســـلمان بمنصـــب النائـــب األول 
في جول اإلعادة مع أحمد الســـلوم، حيث 

تنافس علـــى المنصب 4 مرشـــحين، بينما 
ظفـــر مرشـــح األصالـــة علي زايـــد بمنصب 

النائب الثاني بالتزكية.
وشـــهدت االنتخابات الرئاســـية فـــي العام 

2014 منافسة بين مرشحين على منصب 
الرئيـــس، بيـــن أحمـــد المـــا وعبـــدهللا بـــن 
حويـــل، حيث ظفـــر بمقعد الرئاســـة أحمد 

الما بأغلبية ثلثي األصوات.

وفـــاز بمنصب النائـــب األول علي العرادي 
أمام المنافس علي العطيش، كما احتفظت 
األصالـــة بمنصـــب النائـــب الثانـــي لرئيـــس 
المجلس لصالح مرشحها عبدالحليم مراد 

أمام منافسه عادل العسومي.
وحسمت منافسات المناصب القيادية في 
انتخابـــات 2010 بالتزكية لصالح الرئيس 
خليـــل  األول  ونائبـــه  الظهرانـــي،  خليفـــة 
المرزوق، والنائب الثانـــي عادل المعاودة، 
كمـــا حســـمت هـــذه المناصـــب فـــي العـــام 
2006 بالتزكيـــة لصالـــح خليفـــة الظهراني 
أول  نائبـــًا  البوعينيـــن  وغانـــم  رئيســـًا، 

للرئيس، وصاح علي نائبًا ثانيًا للرئيس.
وشـــهدت أول انتخابات تشـــريعية تنافسًا 
على منصب الرئاسة بين خليفة الظهراني 
وصاح علي، حيث فـــاز خليفة الظهراني 
برئاسة أول مجلس بواقع 25 صوتا، فيما 
شـــهد منصب النائب األول منافسة بين 4 
نواب وهم علي الســـماهيجي وعبدالهادي 
وجاســـم  العالـــي  وعبـــدهللا  مرهـــون 
الســـعيدي، ولعـــدم تحقـــق األغلبيـــة تمت 
اإلعادة بين علي السماهيجي وعبدالهادي 

مرهون الذي فاز بالمنصب.
وقطـــف عـــادل المعـــاودة منصـــب النائـــب 
الثاني لرئيس المجلس من أمام منافســـيه 
عثمان شـــريف ويوســـف زينل، محققًا 20 

صوتًا.

المناصـــب القياديــة تفتـــح شهيـــة المستجديـــن
نوايا الترشح تحقق أكبر رقم قياسي في تاريخ البرلمان

طرادة: إزالة 90 % من اإلعالنات االنتخابية في “العاصمة”

ال سقف لشراء مسكن عبر “تسهيل عقاري”

3 شواغر حكومية لحملة شهادات البكالوريوس

بشرط أن يتراوح عمر المتقدم ما بين 21 إلى 50 عاماً... “اإلسكان”:

رئيس موارد بـ”سوق العمل” وإداري بـ”الخارجية” ومستشار قانوني

أوضحت وزارة اإلسكان والتخطيط العمراني في منشور 
لها عبر حسابها الرسمي على “االنستغرام” يتناول إجاباتها 
عن أســـئلة المتابعين التي تردها عبـــر خاصية “الدايركت 
مســـج” بأنه يســـمح بشـــراء أرض من أحد األقارب بشرط 

أال تكون األرض بموقع نزاع قانوني.
وذكـــرت أن التحويـــل ألحد أنـــواع التمويات اإلســـكانية 
الجديدة ال يؤثر على أقدمية الطلب اإلســـكاني، وأنه في 
حـــال تراجع المواطن عن قراره في المرحلة التي تســـبق 
اســـتام تخصيـــص التمويـــل يظل الطلب القديـــم مثل ما 
هو عليه من دون أن يطال أي مساس بأقدميته أو نوعه.

وفـــي ردهـــا علـــى ســـؤال أحـــد المتابعيـــن عـــن إمكانيـــة 
الحصـــول علـــى تمويـــل إضافـــي لبنـــاء األرض فـــي حـــال 
شـــرائها عن طريق برنامج تســـهيل عقاري، قالت: بإمكان 
المنتفع الحصول على تمويل إضافي من البنوك المشاركة 
مع وزارة اإلسكان والتخطيط العمراني من خال برنامج 

تمويل الضمان المشترك.
وأوضحـــت، البـــد أن يتـــراوح عمـــر المتقدم لطلب شـــراء 
منزل عبر برنامج تســـهيل عقاري ما بين 21 إلى 50 عامًا 
ويســـتثنى شـــرط العمر لجميـــع أصحاب الطلبـــات القائمة 
قبـــل صدور القـــرار المنظـــم للتمويات في حـــال رغبتهم 
بتحويـــل الطلـــب. وأكـــدت أن البد عند شـــراء مســـكن أن 
يكـــون خاليا من أي نزاع قانونـــي أو التزامات مالية، وأن 
تتوافـــر فيـــه اشـــتراطات المســـكن المائـــم لألســـرة ال أن 

يكون ألية أغراض تجارية أو استثمارية.
وعما إذا كانت البنوك المتفق معها لتمويل برنامج تسهيل 
عقاري تشـــترط الحصول على دفعة مقدمة، ذكرت أنه ال 
يشـــترط تقديم دفعة مقدمة لغرض االنتفاع من خدمات 

تسهيل عقاري أيا كان نوعها.
ولفتـــت إلـــى أنـــه ال يوجد ســـقف أعلى عند شـــراء وحدة 
ســـكنية عن طريق برنامج تســـهيل عقـــاري على أن يلتزم 
المنتفـــع بســـداد الفـــارق بين مبلـــغ التمويل وقيمـــة العقار 

المراد شراؤه.

وعـــن آليـــة إثبات الحـــق بعد تقســـيم اإلرث حـــال التقدم 
لطلـــب االنتفـــاع من تســـهيل البيت العـــود، قالـــت: تنتقل 
ملكيـــة المســـكن إلـــى المنتفـــع )وزوجته حســـب األحوال( 
بوثيقـــة ملكيـــة مســـتقلة أو أســـهم مشـــاعة ويتـــم توقيع 
العقـــود القانونيـــة بيـــن المالـــك والمنتفـــع والبنـــك لحفـــظ 

الحقوق.
وأردفـــت الـــوزارة أنـــه في حـــال التقدم لشـــراء أرض عن 
طريق برنامج تسهيل عقاري، البنوك التجارية الممولة أو 
بنك اإلسكان تقوم برهن العقار لحين سداد قيمة التمويل 

بشكل كلي.
أما عن إمكانية االنتفاع من قرض بناء في حال تســـجيل 
والـــد أرض يملكها باســـم ابنـــه، أوضحت وزارة اإلســـكان 
والتخطيـــط العمراني أنه باإلمكان التقدم بطلب تســـهيل 
عقاري لشراء أرض من الوالد في حال رغبته ببيع األرض، 
بينمـــا في حـــال تحويل ملكيتها الســـم االبـــن، فاإلمكانية 
متاحة للتقدم بطلب تســـهيل عقـــاري لبناء األرض بحيث 

تحدد قيمة التمويل بحسب الراتب.

نشـــر تطبيـــق الوظائـــف الحكوميـــة عـــددًا مـــن الشـــواغر 
فـــي القطـــاع الحكومـــي منهـــا رئيـــس المـــوارد البشـــرية 
والتنظيم بهيئة تنظيم ســـوق العمل، إداري برامج بوزارة 
الخارجية، مستشـــار قانوني في هيئة التطوير العمراني، 
وتتطلب الشـــواغر المعلنة مؤهاً علميًا ال يقل عن شهادة 

البكالوريوس “ليسانس”.
وكان رئيـــس جهـــاز الخدمة المدنية أحمـــد الزايد قد قال 
فـــي وقت ســـابق إن نظام “شـــواغر” يهـــدف للحفاظ على 
الكفاءات والخبرات واالســـتفادة منها في مجال الخدمة 
المدنيـــة، مضيفـــًا أن هـــذا النظـــام يضمـــن ســـرعة توفيـــر 

مرشـــحين مؤهلين مـــن الموظفين لانتقـــال بين الجهات 
الحكومية لســـد االحتياجات بينها، كما يسهم في تحقيق 
مبدأ العدالة والمســـاواة وتكافؤ الفرص، إضافة إلى خلق 
روح المنافســـة وتعزيز مبدأ الشفافية بما يلبي التطلعات 
المنشـــودة ويعزز من دعم كل الجهـــود الحكومية الرامية 
نحـــو التطـــور والتنميـــة لخدمـــة الوطـــن والمواطـــن وفق 
توجيهـــات ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، حيث قام 
جهـــاز الخدمـــة المدنية بتفعيل نظام الشـــواغر الحكومية 
لموظفـــي الحكومـــة عبـــر تطبيـــق “الموظـــف الحكومـــي” 
الـــوزارات  بيـــن  الداخلـــي  للنقـــل  الحكوميـــة  والبوابـــة 
والمؤسســـات الحكوميـــة، حيـــث القـــى إقبـــاالً كبيـــرًا من 

الجهات الحكومية من خال التقديم. 
وكان رئيـــس جهـــاز الخدمة المدنية أحمـــد الزايد قد قال 
فـــي وقـــت ســـابق إن نظـــام “شـــواغر” من شـــأنه اإلســـهام 
فـــي رفع الكفاءة والتميز فـــي األداء والخدمة الحكومية 
لـــدى الموظفيـــن فـــي  وتوســـيع فـــرص التطـــور المهنـــي 
الحكومة فـــي ظل بيئة محفزة ومعززة لإلنتاجية، منوهًا 
بـــأن جهـــاز الخدمة المدنية مســـتمر في تنفيـــذ توجيهات 
الحكومـــة نحـــو تطوير جودة الخدمـــة الحكومية وتعزيز 
قـــدرات فـــرص موظفـــي الحكومـــة، ممـــا عزز مـــن فرص 
التطـــور الوظيفـــي للموظفيـــن وأســـهم فـــي رفـــع الكفاءة 

والتميز والتطور المهني لدى موظفي الحكومة.

تحركات لتشكيل تكتالت برلمانية على أسس وطنية
قراطة: لم أعلن نية الترشح للرئاسة وأدعم “المجرِّبين”

أحمد قراطة

سيدعلي المحافظة

أحمد المسلم

حسن بوخماس 

جالل كاظم

عبدالنبي سلمان 

محمد المعرفي 

نجيب الكواري

وليد الدوسري

عبدالحكيم الشنو 

محمد الرفاعي

 باسمة مبارك 

منال الشيخ

سيدعلي المحافظة

صالح طرادة 

إبراهيم النهام

إبراهيم النهام

منال الشيخ

حسن عبدالرسول

رأى النائــب أحمــد قراطــة أن رئاســة البرلمان المقبــل ينبغي أن 
تكون في يد أحد النواب من ذوي التجربة البرلمانية القادر على 
إنتــاج مجلــس قــوي يحافظ علــى مكتســبات المواطنين وعلى 

عالقات متوازنة للمجلس مع بقية المؤسسات الدستورية.

وحـــول تـــداول اســـمه كأحـــد 
النـــواب الذيـــن ينوون خوض 
للبرلمـــان،  الرئاســـة  ســـباق 
األولويـــة  أن  قراطـــة  أكـــد 
التســـابق  أصـــل  فـــي  ليســـت 
بـــل  المجلـــس،  رئاســـة  علـــى 
فـــي  تكمـــن  حاليـــًا  األولويـــة 
العمـــل على اإلعـــداد لبرنامج 

وتثبيـــت  الحكومـــة،  عمـــل 
الدعم الموجه للمواطنين في 
بنـــود الميزانيـــة العامة، وبناء 
برلمـــان قوي يتجـــاوز هفوات 
البرلمان الســـابق. وأشـــار إلى 
أن العمل يجري على تأسيس 
ومؤكـــدًا  برلمانيـــة،  تكتـــات 
تكتـــات  لتأســـيس  دعمـــه 

قائمـــة علـــى أســـس وطنية ال 
طائفيـــة، تعمل على دعم قوة 
المجلـــس، وإيصال الشـــخص 
لرئاســـة  يســـتحق  الـــذي 

البرلمـــان، بمـــا يحافـــظ علـــى 
المواطنين وعدم  مكتســـبات 

التفريط فيها.
وأردف: ليـــس مهمـــًا أن أكون 
أعلـــن  ولـــم  للبرلمـــان  رئيســـًا 
أن  المهـــم  مـــن  ولكـــن  ذلـــك، 
ذوي  مـــن  الرئيـــس  يكـــون 
الخبـــرة والتجربـــة البرلمانية، 
ويمتلك المقومات الشخصية 
البرلمـــان،  لرئيـــس  المائمـــة 
المؤسســـة  هـــذه  تمثلـــه  ومـــا 
محـــوري  ودور  أهميـــة  مـــن 
كأحد أبرز مؤسســـات المملكة 

الدستورية.

أكد رئيس مجلس أمانة العاصمة، 
حديثـــه  خـــال  طـــرادة  صالـــح 
لـ”البـــاد” أن 90 % مـــن إعانـــات 
المترشـــحين لانتخابـــات النيابية 
2022 تـــم إزالتهـــا مـــن الشـــوارع 

بمحافظة العاصمة.
وأضـــاف أنه لم يتبقَّ ســـوى بعض 

إعانات للمترشـــحين المتنافســـين على كرسي 
“البرلمان” بالجولة الثانية.

وأكـــد حـــرص محافظـــة العاصمـــة علـــى متابعة 
سيرورة عملية إزالة اإلعانات االنتخابية الفتًا 
إلـــى أنهـــم يحرصـــون على تنبيـــه المترشـــحين 
المعنييـــن بإزالتهـــا نظـــرًا النتهاء الحـــدث وعدم 
الطرقـــات  فـــي  لوجودهـــا  مغـــزى  أي  وجـــود 

ويتمكنوا من استرجاع مبلغ “التأمين”.
ولفت طرادة إلى أن في الغالب وبحسب “البكج” 
المختـــار من قبل المترشـــح واالتفاق مع شـــركة 

هـــذه  تحـــرص  االعانـــات 
االحتفـــاظ   علـــى  الشـــركات 
بالحديـــد الخـــاص  بلوحـــات 
المترشحين من خال إعادة  
اســـتخدامه أو يبيعه.  وفيما 
اللوحـــات  أوراق  يخـــص 
أن  فأوضـــح  “البنـــرات”،  أو 
هنـــاك مصانـــع تحـــرص على 
جمـــع هـــذه األوراق بغرض اســـتغالها في إنتاج 

“كوارتين” وما إلى ذلك.
وشـــدد طرادة علـــى ضـــرورة تحّلي مترشـــحي 
محافظة العاصمة وببقية المحافظات بمستوى 
عاٍل من المسؤولية والشعور بضرورة المحافظة 
علـــى  البيئـــة عبر إزالـــة هذه اإلعانـــات، ولكون 
أن هنـــاك  إعانات قد تشـــكل خطـــورة لمرتادي 
الطريـــق نظرًا لحجمه وتحجـــب الرؤية مختتمًا 
“هـــذه من أبـــرز العوامل التي البد مـــن مراعاتها 

والشك أن السامة تأتي في المقام األول”.
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ال يــزال المواطنــون فــي حــال دهشــة مــن موجــة اإلنفلونــزا الموســمية 
الجديــدة هــذه العــام، والتــي تتســم بالقــوة واالســتمرار، والتســبب فــي 

دخول المريض في موجة نزلة برد طويلة، وقاسية، ومتعبة للجسد.

وعلـــى الرغـــم مـــن مـــرور أكثـــر مـــن 
تســـعة أســـابيع على انتشـــارها، أال أن 
كثيريـــن ال يزالون يعانـــون من آثارها 
الحـــادة، مما أدى لتفشـــي الحمى بين 
األطفـــال، وتعثر بعضهم من االنتظام 

بالمدرسة.
ويضطـــر العديـــد مـــن أوليـــاء األمور 
إلـــى اصطحـــاب أطفالهـــم للعيـــادات 
بســـبب  الخاصـــة؛  والمستشـــفيات 
طوابير االنتظار الطويلة التي يعاني 
منها قســـم الطوارئ بمركز السلمانية 
الطبـــي، وهـــو مـــا يـــؤدي تلقائيـــا الى 
والكشـــف،  العـــاج،  فاتـــورة  ارتفـــاع 
أربعيـــن  إلـــى  بالمتوســـط  ووصولهـــا 

دينارا تقريبًا.
وقالـــت “أم إبراهيـــم” وهي أم لســـتة 
أطفـــال، بأنـــه “فـــور تشـــافي أحدهم، 
مشـــاوير  يعنـــي  مـــا  اآلخـــر،  يمـــرض 
مســـتمرة للمستشـــفيات والعيـــادات، 

وفواتير منهكة”.
وتبلغ كلفة الكشف في المستشفيات 
الخاصة )بالمتوســـط( خمســـة دنانير، 
لكـــن اإلشـــكالية تمكـــن فـــي فواتيـــر 
العاجـــي  و”الســـيان”  األشـــعة، 
بالمستشـــفى والـــذي يصـــل إلـــى 21 
دينـــارا، وكلفة األدويـــة، والمضادات، 

وغيرها.
وتمنـــح المستشـــفيات الخاصة فترة 
استشـــارة  علـــى  للحصـــول  ســـماح 
لمـــدة  الطبيـــب،  ذات  مـــن  مجانيـــة 
أسبوع من تاريخ االستشارة األولى، 

وهو أمر جيد.
الموســـمية هـــي عـــدوى  واإلنفلونـــزا 
بســـهولة،  تنتشـــر  حـــادة،  فيروســـية 
العمريـــة،  الفئـــات  جميـــع  وتصيـــب 
وتنتقـــل عـــن طريـــق األنـــف، أو لمس 
فتـــرة  وتتـــراوح  الملوثـــة،  األســـطح 
الحضانة في المتوسط من 4-2 أيام.

اإلنفلونزا الموسمية ترفع فاتورة المواطن

علمــت “البــالد” بــأن موجة نفاد األدويــة الخاصة باألطفال قــد عادت من 
جديد، بعد موجة سابقة اكتسحت الصيدليات قبل شهرين.

نفـــاد  الصيدليـــات  أغلـــب  وســـجل 
دواء “البروفيـــن” الخاص باألطفال 
الحـــرارة،  درجـــات  لتخفيـــض 
باإلضافـــة إلـــى جمع مـــن المضادات 
العاجية األخرى التي تدخل ضمن 
وتشـــمل  “اموكســـيكلين”،  عائلـــة 
وهـــم:  المهـــم،  الدوائـــي  الثاثـــي 

ســـيرام،  كافوكـــس،  ايقميتيـــن، 
والتي تستخدم لتخفيض الحرارة، 

وآالم الجسم، والرشح وغيرها.
أهـــم  أحـــد  األدويـــة  هـــذه  وتعتبـــر 
العاجـــات الخاصـــة باألطفـــال، كما 
أنها بأســـعار مناســـبة، وفي متناول 

الجميع.

نفاد البروفين ومضادات أخرى من الصيدليات

إعانـــات مبكـــرة لنوايا الترشـــح لمناصب 
البرلمان الجديد القيادية بدأت منذ إعان 
والبلديـــة  البرلمانيـــة  االنتخابـــات  نتائـــج 
للفصل التشـــريعي الســـادس، وسط غياب 
لجميـــع الوجوه الرئاســـية الســـابقة وغلبة 
المســـتقلين على مشهد تشـــكيلة المجلس 
الجديد، رفعت بورصة أســـماء المرشحين 
للمناصب القيادية إلى رقم قياسي جديد 

يتصدره النواب المستجدون.
علـــى  للتنافـــس  أســـماء   4 وتصـــدرت 
رئاســـة المجلـــس لـــكل مـــن أحمد المســـلم 
المعرفـــي  ومحمـــد  الشـــنو  وعبدالحكيـــم 
ونجيب الكواري، في سباق يعد األول من 

نوعه على منصب رئاسة المجلس.
كاظـــم  جـــال  مـــن  كل  أســـماء  وبـــرزت 
وعبدالنبـــي ســـلمان لمقعـــد النائـــب األول 
لرئيس المجلس، فيما أعلن كل من باسمة 
مبارك وحســـن بوخماس ومحمد الرفاعي 
ووليـــد الدوســـري نيتهم للترشـــح لمنصب 

النائب الثاني.
وترشـــحت النتخابات 2018 ثاثة أسماء 
الفائـــزة  فـــي  تمثلـــت  المجلـــس  لرئاســـة 

برئاســـة المجلـــس فوزيـــة زينـــل وعـــادل 
العســـومي وعيســـى الكوهجي، فيما ظفر 
عبدالنبـــي ســـلمان بمنصـــب النائـــب األول 
في جول اإلعادة مع أحمد الســـلوم، حيث 

تنافس علـــى المنصب 4 مرشـــحين، بينما 
ظفـــر مرشـــح األصالـــة علي زايـــد بمنصب 

النائب الثاني بالتزكية.
وشـــهدت االنتخابات الرئاســـية فـــي العام 

2014 منافسة بين مرشحين على منصب 
الرئيـــس، بيـــن أحمـــد المـــا وعبـــدهللا بـــن 
حويـــل، حيث ظفـــر بمقعد الرئاســـة أحمد 

الما بأغلبية ثلثي األصوات.

وفـــاز بمنصب النائـــب األول علي العرادي 
أمام المنافس علي العطيش، كما احتفظت 
األصالـــة بمنصـــب النائـــب الثانـــي لرئيـــس 
المجلس لصالح مرشحها عبدالحليم مراد 

أمام منافسه عادل العسومي.
وحسمت منافسات المناصب القيادية في 
انتخابـــات 2010 بالتزكية لصالح الرئيس 
خليـــل  األول  ونائبـــه  الظهرانـــي،  خليفـــة 
المرزوق، والنائب الثانـــي عادل المعاودة، 
كمـــا حســـمت هـــذه المناصـــب فـــي العـــام 
2006 بالتزكيـــة لصالـــح خليفـــة الظهراني 
أول  نائبـــًا  البوعينيـــن  وغانـــم  رئيســـًا، 

للرئيس، وصاح علي نائبًا ثانيًا للرئيس.
وشـــهدت أول انتخابات تشـــريعية تنافسًا 
على منصب الرئاسة بين خليفة الظهراني 
وصاح علي، حيث فـــاز خليفة الظهراني 
برئاسة أول مجلس بواقع 25 صوتا، فيما 
شـــهد منصب النائب األول منافسة بين 4 
نواب وهم علي الســـماهيجي وعبدالهادي 
وجاســـم  العالـــي  وعبـــدهللا  مرهـــون 
الســـعيدي، ولعـــدم تحقـــق األغلبيـــة تمت 
اإلعادة بين علي السماهيجي وعبدالهادي 

مرهون الذي فاز بالمنصب.
وقطـــف عـــادل المعـــاودة منصـــب النائـــب 
الثاني لرئيس المجلس من أمام منافســـيه 
عثمان شـــريف ويوســـف زينل، محققًا 20 

صوتًا.

المناصـــب القياديــة تفتـــح شهيـــة المستجديـــن
نوايا الترشح تحقق أكبر رقم قياسي في تاريخ البرلمان

طرادة: إزالة 90 % من اإلعالنات االنتخابية في “العاصمة”

ال سقف لشراء مسكن عبر “تسهيل عقاري”

3 شواغر حكومية لحملة شهادات البكالوريوس

بشرط أن يتراوح عمر المتقدم ما بين 21 إلى 50 عاماً... “اإلسكان”:

رئيس موارد بـ”سوق العمل” وإداري بـ”الخارجية” ومستشار قانوني

أوضحت وزارة اإلسكان والتخطيط العمراني في منشور 
لها عبر حسابها الرسمي على “االنستغرام” يتناول إجاباتها 
عن أســـئلة المتابعين التي تردها عبـــر خاصية “الدايركت 
مســـج” بأنه يســـمح بشـــراء أرض من أحد األقارب بشرط 

أال تكون األرض بموقع نزاع قانوني.
وذكـــرت أن التحويـــل ألحد أنـــواع التمويات اإلســـكانية 
الجديدة ال يؤثر على أقدمية الطلب اإلســـكاني، وأنه في 
حـــال تراجع المواطن عن قراره في المرحلة التي تســـبق 
اســـتام تخصيـــص التمويـــل يظل الطلب القديـــم مثل ما 
هو عليه من دون أن يطال أي مساس بأقدميته أو نوعه.

وفـــي ردهـــا علـــى ســـؤال أحـــد المتابعيـــن عـــن إمكانيـــة 
الحصـــول علـــى تمويـــل إضافـــي لبنـــاء األرض فـــي حـــال 
شـــرائها عن طريق برنامج تســـهيل عقاري، قالت: بإمكان 
المنتفع الحصول على تمويل إضافي من البنوك المشاركة 
مع وزارة اإلسكان والتخطيط العمراني من خال برنامج 

تمويل الضمان المشترك.
وأوضحـــت، البـــد أن يتـــراوح عمـــر المتقدم لطلب شـــراء 
منزل عبر برنامج تســـهيل عقاري ما بين 21 إلى 50 عامًا 
ويســـتثنى شـــرط العمر لجميـــع أصحاب الطلبـــات القائمة 
قبـــل صدور القـــرار المنظـــم للتمويات في حـــال رغبتهم 
بتحويـــل الطلـــب. وأكـــدت أن البد عند شـــراء مســـكن أن 
يكـــون خاليا من أي نزاع قانونـــي أو التزامات مالية، وأن 
تتوافـــر فيـــه اشـــتراطات المســـكن المائـــم لألســـرة ال أن 

يكون ألية أغراض تجارية أو استثمارية.
وعما إذا كانت البنوك المتفق معها لتمويل برنامج تسهيل 
عقاري تشـــترط الحصول على دفعة مقدمة، ذكرت أنه ال 
يشـــترط تقديم دفعة مقدمة لغرض االنتفاع من خدمات 

تسهيل عقاري أيا كان نوعها.
ولفتـــت إلـــى أنـــه ال يوجد ســـقف أعلى عند شـــراء وحدة 
ســـكنية عن طريق برنامج تســـهيل عقـــاري على أن يلتزم 
المنتفـــع بســـداد الفـــارق بين مبلـــغ التمويل وقيمـــة العقار 

المراد شراؤه.

وعـــن آليـــة إثبات الحـــق بعد تقســـيم اإلرث حـــال التقدم 
لطلـــب االنتفـــاع من تســـهيل البيت العـــود، قالـــت: تنتقل 
ملكيـــة المســـكن إلـــى المنتفـــع )وزوجته حســـب األحوال( 
بوثيقـــة ملكيـــة مســـتقلة أو أســـهم مشـــاعة ويتـــم توقيع 
العقـــود القانونيـــة بيـــن المالـــك والمنتفـــع والبنـــك لحفـــظ 

الحقوق.
وأردفـــت الـــوزارة أنـــه في حـــال التقدم لشـــراء أرض عن 
طريق برنامج تسهيل عقاري، البنوك التجارية الممولة أو 
بنك اإلسكان تقوم برهن العقار لحين سداد قيمة التمويل 

بشكل كلي.
أما عن إمكانية االنتفاع من قرض بناء في حال تســـجيل 
والـــد أرض يملكها باســـم ابنـــه، أوضحت وزارة اإلســـكان 
والتخطيـــط العمراني أنه باإلمكان التقدم بطلب تســـهيل 
عقاري لشراء أرض من الوالد في حال رغبته ببيع األرض، 
بينمـــا في حـــال تحويل ملكيتها الســـم االبـــن، فاإلمكانية 
متاحة للتقدم بطلب تســـهيل عقـــاري لبناء األرض بحيث 

تحدد قيمة التمويل بحسب الراتب.

نشـــر تطبيـــق الوظائـــف الحكوميـــة عـــددًا مـــن الشـــواغر 
فـــي القطـــاع الحكومـــي منهـــا رئيـــس المـــوارد البشـــرية 
والتنظيم بهيئة تنظيم ســـوق العمل، إداري برامج بوزارة 
الخارجية، مستشـــار قانوني في هيئة التطوير العمراني، 
وتتطلب الشـــواغر المعلنة مؤهاً علميًا ال يقل عن شهادة 

البكالوريوس “ليسانس”.
وكان رئيـــس جهـــاز الخدمة المدنية أحمـــد الزايد قد قال 
فـــي وقت ســـابق إن نظام “شـــواغر” يهـــدف للحفاظ على 
الكفاءات والخبرات واالســـتفادة منها في مجال الخدمة 
المدنيـــة، مضيفـــًا أن هـــذا النظـــام يضمـــن ســـرعة توفيـــر 

مرشـــحين مؤهلين مـــن الموظفين لانتقـــال بين الجهات 
الحكومية لســـد االحتياجات بينها، كما يسهم في تحقيق 
مبدأ العدالة والمســـاواة وتكافؤ الفرص، إضافة إلى خلق 
روح المنافســـة وتعزيز مبدأ الشفافية بما يلبي التطلعات 
المنشـــودة ويعزز من دعم كل الجهـــود الحكومية الرامية 
نحـــو التطـــور والتنميـــة لخدمـــة الوطـــن والمواطـــن وفق 
توجيهـــات ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، حيث قام 
جهـــاز الخدمـــة المدنية بتفعيل نظام الشـــواغر الحكومية 
لموظفـــي الحكومـــة عبـــر تطبيـــق “الموظـــف الحكومـــي” 
الـــوزارات  بيـــن  الداخلـــي  للنقـــل  الحكوميـــة  والبوابـــة 
والمؤسســـات الحكوميـــة، حيـــث القـــى إقبـــاالً كبيـــرًا من 

الجهات الحكومية من خال التقديم. 
وكان رئيـــس جهـــاز الخدمة المدنية أحمـــد الزايد قد قال 
فـــي وقـــت ســـابق إن نظـــام “شـــواغر” من شـــأنه اإلســـهام 
فـــي رفع الكفاءة والتميز فـــي األداء والخدمة الحكومية 
لـــدى الموظفيـــن فـــي  وتوســـيع فـــرص التطـــور المهنـــي 
الحكومة فـــي ظل بيئة محفزة ومعززة لإلنتاجية، منوهًا 
بـــأن جهـــاز الخدمة المدنية مســـتمر في تنفيـــذ توجيهات 
الحكومـــة نحـــو تطوير جودة الخدمـــة الحكومية وتعزيز 
قـــدرات فـــرص موظفـــي الحكومـــة، ممـــا عزز مـــن فرص 
التطـــور الوظيفـــي للموظفيـــن وأســـهم فـــي رفـــع الكفاءة 

والتميز والتطور المهني لدى موظفي الحكومة.
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال

اإلنجاز ترجمة 
لتوجهات 
الحكومة 

بتنويع مصادر 
الدخل

المنامة - الصناعة والتجارة

أعلــن البنــك الدولــي عــن قائمــة أفضــل عشــرين دولة مــن ضمنها 
أنشــطة  فــي مؤشــر ســهولة ممارســة  األكثــر تحســنًا  البحريــن، 
األعمــال )Doing Business  2020( مــن أصــل 190 دولــة يضمهــا 
المؤشــر الــذي ســيصدر فــي تقريــر األعمــال 2020 بنهايــة أكتوبر 
المقبــل. وقــال وزيــر الصناعة والتجارة والســياحة، زايــد الزياني 
إن اإلنجــاز جاء انعكاًســا لتوجهــات الحكومة الهادفــة إلى تنويع 
مصــادر الدخــل ودعــم االقتصــاد الوطنــي؛ ونجــاح تلــك الجهــود 
في الدخول في قائمة أفضل 20 دولة األكثر تحســًنا في مؤشــر 
ســهولة ممارســة أنشــطة األعمــال فــي تصنيــف التقريــر الجديــد 

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

 توّقع ممثلون عن مصانع وشركات 
التبــادل  فــرص  نجــاح  تايوانيــة 
التجــاري بين البحرين وتايوان من 
خــال العــروض التــي طرحــت في 
“معــرض االســتثمار والتجــارة فــي 
تايوان 2019” الذي تم تنظيمه في 
مركــز الخليــج الدولــي للمؤتمــرات 

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

الصناعيــة المشــاركة إلــى إمكانيــة 
رفع التبــادل التجاري بين البحرين 
وتايــوان لما يزيد على 120 مليون 

ا.  دوالر سنويًّ
التجــاري  المركــز  مديــر  وأبلــغ 
وانــغ  وودي  اإلقليمــي،  التايوانــي 
“البــاد”، أنهــم يســتهدفون أســواق 
مــن  انطاقــا  األوســط  الشــرق 

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

شــخصيات  مــن  حافــل  حضــور  وســط 
سياســية وأمميــة ودبلوماســية، عقــد فــي 
منتــدى  بنيويــورك،  المتحــدة  األمــم  مقــر 
“رؤى البحريــن.. رؤى مشــتركة لمســتقبل 
ناجــح”، الــذي نظمه ديوان صاحب الســمو 
الملكــي رئيــس الــوزراء، للعــام الثاني على 
التوالــي، علــى هامش اجتماعــات الجمعية 
شــعار  تحــت  المتحــدة،  لألمــم  العامــة 
“القيــم المطلوبــة لتحقيــق أهــداف التنمية 

المستدامة”.ونيابة عن رئيس الوزراء صاحب 
آل  ســلمان  بــن  خليفــة  األميــر  الملكــي  الســمو 
خليفة، ألقى وزير شؤون مجلس الوزراء محمد 
المطوع كلمة ســمو رئيس الوزراء في المنتدى، 
وطالــب فيهــا المجتمــع الدولــي بأن يكــون أكثر 
إيجابيــة وقــوة في مواجهة ومعالجة مســببات 
زعزعة األمن واالستقرار، كما دعا سموه األمين 
العــام لألمــم المتحــدة إلــى تبني تعيين ســفراء 

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

تتويج “روز شيليمو” بفضية ماراثون السيداتتتويج السينما العربية“الحرب الخفية” تربك إيرانمنع استخدام الفائدة الثابتةالحواج تقاضي نائبة “مزعجة”
نشرت المحامية فاطمة الحواج  «

تغريدة عبر حسابها في موقع 
التواصل االجتماعي )تويتر( قررت 
فيها أنها تقدمت بشكوى جنائية 

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

المصرية، إلى جانب كوكبة من نجوم 
السينما، بينما كان للسينما العربية 

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

أعلنت شركة ألمنيوم البحرين “ألبا”، 
عــن إنشــاء أول مصنــع مــن نوعــه 
لمعالجــة بقايــا بطانــة خايــا الصهر 

والبحريــن.  الخليــج  منطقــة  فــي 
ويأتــي قــرار إنشــاء مصنــع معالجة 
بقايــا بطانــة خايــا الصهــر نتيجــة 
لتضافر الجهود بين “ألبا” والمجلس 

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

أكد  رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة حرص 
الحكومــة على تشــجيع ودعم االســتثمار 
وتنويــع مصــادر الدخــل بمــا يســهم فــي 

اســتمرار دوران عجلــة البنــاء والتنميــة، 
الوطنــي  لاقتصــاد  االســتقرار  وتحقيــق 
ودفعــه إلــى مســتويات اكثــر تقدمــا مــن 

النمو المستدام.
الحكومــة  مواصلــة  إلــى  ســموه  وأشــار 
لجهودها في إقامة مزيد من المشروعات 

التنميــة  مســيرة  تدعــم  التــي  الخدميــة 
المســتدامة وتســهم فــي االرتقــاء بجودة 
وكفــاءة الخدمــات المقدمــة للمواطنيــن، 
منوهــًا ســموه إلى ما تحظى بــه إنجازات 
المملكة في هذا المجال من إشادة دولية 

متميزة.

جــاء ذلــك خــال اســتقبال ســموه بقصــر 
القضيبيــة أمــس عــددا مــن أفــراد العائلــة 
المســؤولين  وكبــار  الكريمــة  المالكــة 
بالمملكــة، حيــث تطــرق ســموه معهم إلى 
عــدد مــن الموضوعــات المرتبطة بالشــأن 

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

تشجيع االستثمار وتنويع مصادر الدخل
ســمو رئيس الوزراء: إقامة مزيد من المشروعات الداعمة لمسيرة التنمية

المنامة - بنا

سمو رئيس الوزراء مستقبال عددا من أفراد العائلة المالكة الكريمة وكبار المسؤولين بالمملكة

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

جانب من منتدى “رؤى البحرين.. رؤى مشتركة لمستقبل ناجح” في نيويورك

الرياض ـ واس، العربية نت

ذكــرت وكالة األنبــاء الســعودية )واس(، 
الملكــي،  بالحــرس  اللــواء  أن  أمــس، 
عبدالعزيــز بــن بــداح الفغــم، توفــي إثــر 
إطــاق النار عليه مــن جانب صديق إثر 

خاف شخصي.
ونعــت عائلــة الفغــم فــي ســاعة مبكــرة 
اللــواء  الفقيــد  األحــد،  صبــاح  مــن 

عبدالعزيز الفغم، حارس خادم الحرمين 
الشــريفين، الملــك ســلمان، الــذي ضجت 
االجتماعــي  التواصــل  مواقــع  برحيلــه 
في الســعودية. وأضفى “حارس الملوك” 
مهمــة  علــى  الفغــم  عبدالعزيــز  اللــواء 
حماية الشــخصيات المهمــة حول العالم 

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

كشــفت مصــادر مطلعــة ومتطابقــة عــن 
اســتدعاء حكومــة قطر وتركيــا لليمنية 
توكل كرمان بتاريخ 24 سبتمبر الجاري 
بهــدف  بالدوحــة،  الوجبــة  قصــر  فــي 
االســتماع لنتائــج لقاءاتها في االجتماع 
السابع عشر للحاصلين على جوائز نوبل 
صحيفــة  ذكــرت  مــا  وفــق  بالمكســيك، 

“الرياض” السعودية، أمس.

وبحســب المصادر المقربة من الحكومة 
القطريــة ُكلفــت تــوكل كرمــان مــن قبــل 
القيــادة القطريــة بالمشــاركة والتنســيق 
موضــوع  إلثــارة  المقــررة  للحملــة 
الســعودي جمــال خاشــقجي،  المواطــن 
الســعودي  القضــاء  بنزاهــة  والتشــكيك 
ودعــم المواطنيــن المغــرر بهــم بالخــارج 

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا

P  12

Link

P  7

Link

local@albiladpress.com07

البرد يرفع نسبة اإلقبال على “برك التدفئة”

مـــع بـــرودة األجواء وحلـــول فصل الشـــتاء ارتفعت 
نســـبة اإلقبـــال على حجـــوزات البـــرك الدافئة بعدما 
كان اإلقبال متجها نحو االســـتراحات وبرك الفنادق 

الباردة في أشهر “القيظ”.
وأوضـــح صاحـــب إحـــدى االســـتراحات المحتويـــة 
علـــى بركة دافئـــة بمنطقة بوري، والذي كنى نفســـه 
بوعيســـى خـــال حديثه لــــ “البـــاد” أن االســـتراحة 
مســـاحتها 100 متـــر وتحـــوي غرفـــة نـــوم وبعـــض 
المرافـــق، إال أن البركـــة الدافئة بنظام الجاكوزي من 
أبرزهـــا. وذكـــر أن البركة تتســـع لــ 5 أشـــخاص كحد 

أقصى و15 دينارا قيمة تأجيرها لمدة 4 ساعات.
وعـــن أوقـــات التأجيـــر، ذكر أنها “عادة مـــا تكون من 
الســـاعة الســـابعة صباحًا لغاية الحادية عشرة ومن 
الثانيـــة عشـــرة أو الواحـــدة ظهـــرًا لغايـــة الرابعة أو 

الخامسة ما بعد العصر”. 
وأكد أن العوائل الصغيرة هي األكثر ترددًا وبنســـبة 
80 % وأن االقبال يزداد في اجازة نهاية األســـبوع 

مقارنة بأيام األسبوع.
وأشـــار إلى أن ماء البركة ارتوازي ويخضع للتعقيم 

بشـــكل دائـــم؛ حفاظًا على ســـامة الجميـــع مختتمًا 
“السامة أوالً”.

البنات أكثر الزبائن امتطاًء للخيل... و7 دنانير قيمة التأجير للساعة
توفير حصص تدريبية بقيمة 75 دينارا... صاحب إسطبل لـ“^”:

مع اعتدال الجو، حرص الكثير على كســـر 
الروتين والتغيير والترفيه عن الذات بأي 
شـــكل من األشـــكال، إذ يعد ركوب الخيل 
واحدا منها عاوة عن فوائده الجمة التي 

تعود على الصحة البدنية والنفسية.
كمـــا يعد ركوب الخيل أمرًا محببًا من قبل 
الهـــواة وغالبيـــة فئات المجتمـــع خصوصا 

في األجواء الحسنة من فصول العام.
بـــدوره، أوضـــح صاحب أحد اإلســـطبات 
خـــال  فتيـــل  بمنطقـــة دمســـتان، ســـعيد 
حديثـــه لـــــ “الباد” أنه يتيـــح خدمة تأجير 
الخيل بنظام الساعة على ساحل دمستان 

وبقيمة 7 دنانير للبالغين.
وأشار إلى أن هناك أسعارا خاصة لألطفال 

والمجموعات.
الخيـــل  ركـــوب  علـــى  التـــردد  أن  وأكـــد 
والتدريـــب علـــى ركوبه ملحـــوظ من قبل 

األطفال، النساء والبنات وبشكل كبير.
وفيمـــا يتعلـــق بنســـبة اإلقبال فـــي الوقت 
الحالـــي، أوضـــح أنـــه مرتفـــع ويصـــل إلى 
أحـــوال  لتحســـن  نظـــرًا  %؛   100 نســـبة 

الطقس.
وعـــن األوقـــات المتاحـــة للتأجيـــر، ذكر أن 
ركـــوب الخيل يبدأ من الســـاعة الخامســـة 
صباحـــًا وينتهـــي بحلول الخامســـة ما بعد 

العصر، مشـــيرًا إلـــى أن الفتـــرة الصباحية 
باإلضافـــة إلـــى الخامســـة مـــا بعـــد العصر 

تشهد إقباالً كبيرًا.
ولفت إلى أنـــه يتيح خدمة التدريب على 
ركوب الخيل من عمر 7 سنوات فما فوق، 

وأن مدة الحصة التدريبية 50 دقيقة.
وأوضـــح أن 60 دينـــارا، قيمـــة 8 حصـــص 
تدريبيـــة وجولـــة خارجيـــة علـــى ســـاحل 

دمستان في حين قيمة الحصة التدريبية 
التجريبية 8 دنانير.

أمـــا عـــن تدريـــب األطفـــال، ذكـــر أن هناك 
الزبائـــن  غالبيـــة  أن  إال  عديـــدة،  باقـــات 
يفضلـــون اختيـــار باقة الــ 60 دينـــارا الذي 
يشمل 8 حصص تدريبية وجولة خارجية 
 10 الـــــ  باقـــة  أو  دمســـتان  ســـاحل  علـــى 

حصص تدريبية بقيمة 75 دينارا.

اعتدال الجو ينعش سوق “الكشتات”
رون لـ“^”: “خليج البحرين” يحتضن الجلسات البحرينية... مؤجِّ

تزامنًا مـــع اعتدال الجو وقرب قدوم فصل 
الشـــتاء، بـــدأ عـــدد مـــن العائـــات باإلضافة 
إلى “قروبات” الشـــباب والشابات التخطيط 
والتجمع في “كشـــتة” وســـط الهواء العليل 
والطقـــس المعتـــدل، األمـــر الـــذي أدى إلـــى 
زيـــادة دخـــل القائميـــن علـــى تأجيـــر هـــذه 
الكشتات، إذ أصبحت تؤجر وبشكل يومي؛ 
بغرض تغيير الجو والترفيه وكسر الروتين، 
خصوصا فـــي منطقة خليـــج البحرين التي 
“الكشـــتات”  لهـــذه  رئيســـًا  مقـــرًا  أصبحـــت 
وتشـــهد إقبـــاالً كبيـــرًا وتحديدا فـــي إجازة 

نهاية األسبوع.

6 أنواع

وأكـــد صاحـــب أحـــد الحســـابات المختصـــة 
باألنشـــطة الداخليـــة بالبحريـــن قتـــادة بـــو 
شـــقر خـــال حديثـــه لــــ “البـــاد” أن اإلقبال 
على “الكشـــتات” متزايد في الوقت الحالي، 
خصوصـــا فـــي منطقـــة خليـــج البحرين من 

قبل العوائل باإلضافة إلى الشباب.
 وأشـــار إلـــى أن خدمـــة توصيـــل “الكشـــتة” 
للمكان الـــذي يفضله الزبـــون متاحة، مردفًا 
أن “الكشـــتات” عـــادة مـــا يتيحهـــا للزبائـــن 
بمنطقة خليـــج البحرين والمنطقـــة القريبة 

بمجمع مودا مول.
 وذكـــر أنـــه يوفر ٦ أنـــواع من الجلســـات أال 
وهـــي جلســـة الديوانيـــة، وجلســـة رويـــال 
بنوعيها، وجلســـة الســـعادة، وجلسة الشتاء 
وجلســـة وناســـة بجانـــب اإلضافـــات التـــي 
تكمـــل هـــذه الجلســـات والتي تكون بســـعر 

منفصل.
 وذكـــر أن جلســـة الديوانية تتســـع لعشـــرين 
شخصا وتشمل ساترا، طاوالت، إنارة ليلية، 
ومنقلـــة للشـــوي، ومولـــد كهرباء، وســـماعة 

وسعرها ٥٠ دينارا لمدة ٦ ساعات”.
 وتابع “جلسة رويال األولى بسعر ٦٠ دينارا 
وتأجيرهـــا لمدة ٦ ســـاعات وتشـــمل ســـاتر، 
بامبـــو، طاوالت، إنارة ليلية، منقلة للشـــوي، 
مولـــد كهربـــاء وســـماعة، فـــي حيـــن تتســـع 
الثانية لعشـــرة أشـــخاص ويكون ٣٠ دينارا 

وتأجيرها لمدة ٦ ساعات”.
 أما عن جلسة الســـعادة، فذكر أن ٤٠ دينارا 

قيمة تأجيرها لمدة ســـت ســـاعات وتتســـع 
لعشرة أشخاص وتشـــمل على ساتر، بامبو، 
طـــاوالت، إنـــارة ليلية، منقبة للشـــوي، مولد 

كهرباء وسماعة.
 وأردف أن “جلســـة الشـــتاء تتســـع لثمانيـــة 
أشـــخاص وتؤجـــر بعشـــرة دنانيـــر لمـــدة ٦ 
ساعات وتشمل على ســـاتر، طاوالت، إنارة 

ليلية ومنقلة للشوي”.
 وفيما يخص جلســـة وناســـة، لفـــت إلى أنها 
تتســـع لعشـــرين شخصا وتشـــمل على إنارة 
ليليـــة، بروجكتر عالي الجودة، نظام صوت 
ســـينمائي، ألعـــاب ترفيهية، منقلة للشـــوي، 
بطانيـــات وثاجة، مدة تأجيرها ٦ ســـاعات 

بكلفة ٦٠ دينارا.
 أما عن أبـــرز اإلضافات التي بإمكان الزبون 
فهـــي  للجلســـات،  وإضافتهـــا  اختيارهـــا 
بروجكتـــر عالي الجـــودة بقيمـــة ٢٠ دينارا، 
نظـــام صـــوت ســـينمائي بقيمـــة ١٠ دنانيـــر، 
بطانيـــات بأربعـــة دنانيـــر، ألعـــاب ترفيهيـــة 

بأربعـــة دنانيـــر، “بيـــن بـــاق”  بســـعر ٣ دنانير 
للقطعة.

كرفان متكامل

 بـــدوره، أوضـــح صاحـــب أحـــد الحســـابات 
المختصـــة بتأجيـــر “الكشـــتات”، أن  قيمـــة 
تأجير الكشـــتة التي تكفي لعشرين شخصا 
في األيام العادية تبلغ ٥٥ دينارا و٨٥ دينارا 
في إجازة نهاية األسبوع وذلك من الساعة 
الخامســـة مابعد العصر إلـــى الثانية صباحًا 
وإن اإلقبـــال متزايـــد مـــع تحســـن أحـــوال 

الطقس.
العديـــد  تشـــمل  الكشـــتة  أن  إلـــى   وأشـــار 
مـــن المرافـــق، ومنهـــا اإلضـــاءات، الكرفـــان 
المتكامل، سماعات، شاشة، حطب، معدات 
شـــواء، خيمتيـــن ودورات ميـــاه وجلســـات 

على البحر.
 ولفـــت إلـــى أنه يوفر كشـــتة بحجـــم  أصغر  
بقيمة ٤٥ دينارا؛ كونها تكفي لـ ٨ أشـــخاص 

ومن الســـاعة الخامســـة ما بعد العصر لغاية 
الحاديـــة عشـــرة مســـاًء وقـــت تأجيرها مع 
الســـماعة،  اليدويـــة،  األلعـــاب  اإلضـــاءات، 

منقلة وفحم.

“السناك” أساسي 

 مـــن جهتـــه، قـــال صاحب أحـــد الحســـابات 
المختصة بتأجير “الكشـــتات” لــــ “الباد” إنه 
يؤجـــر الكشـــتة باأليـــام العاديـــة بقيمـــة ٢٢ 
دينـــارا أمـــا “الويكند” بقيمـــة ٢٧ دينارا، وأن 
هناك فترتين للتأجير األولى من الرابعة إلى 
الثامنة مساًء والثانية من الثامنة والنصف 

لغاية الثانية عشرة والنصف صباحًا.
 وأكد أن الجلسات األرضية، اإلضاءة، الماء 
والشاي والقهوة وقليل من “السناك” إضافة 
إلـــى األلعـــاب، بطانيـــات وســـماعة بلوتوث 

مشمول من ضمن سعر تأجير الكشتة.

  6 ساعات 

 إلـــى ذلـــك، أفـــاد صاحـــب أحـــد الحســـابات 
المختصة بتأجير تلك الجلسات، أنه يوفر ٣ 
أنواع من الجلســـات وتؤجر لمدة ٦ ساعات 
وبأســـعار تبدأ مـــن ٤٠ دينارا وتصل إلى ٦٥ 
دينارا لعدد ٥ أشـــخاص إلى ١٩ شـــخصا مع 
توفيـــر أبـــرز األساســـيات كالمنقلـــة، الفحم، 
اإلنارة الليلية، األلعاب الترفيهية وما شابه.
 وختامـــا، ذكر صاحب أحد الحســـابات التي 
تؤجـــر تلـــك الجلســـات، أنـــه يوفـــر نوعيـــن 
مـــن الجلســـات، األولـــى بقيمـــة ٤٥ دينارا و 
يتســـع لـ ١٠ أشخاص بمدة تأجير ٥ ساعات 
وتشمل على سجاد ومنظرة وزينة، طاولة، 
ســـماعة بلوتـــوث، بروجكتر عالـــي الجودة، 
ألعـــاب ترفيهية، إضـــاءات متنوعـــة، منقلة 
للشـــواء وســـاتر، في حيـــن أن الثانيـــة تبلغ 
قيمـــة تأجيره ٣٥ دينارا لـــذات المدة ولعدد 
شـــاملة  أشـــخاص   ٨ إلـــى   ٦ مـــن  يتـــراوح 
الســـجاد والتزيين، ســـماعة بلوتوث، ألعاب 
ترفيهيـــة، إضاءات متنوعة ومنقلة شـــواء، 
مبينـــا أن اإلقبـــال علـــى “الكشـــتات” كبيـــر 

خصوصا من قبل العوائل.

تكرر مشـــهد تعرض الشباب، كبار 
لســـعات  إلـــى   واالطفـــال  الســـن 
الحشـــرات “البعوض” في مناطق 
متفرقـــة في الجســـم واألكثر في 

اليدين، الرجلين والوجه.
بدوره، أوضح أخصائي األمراض 
بمدينـــة  والتجميـــل  الجلديـــة 
خلـــف  حســـن  الطبيـــة،  البحريـــن 
خال حديثه لــ “الباد” أن لسعات 
الحشـــرات “عضـــات البعوض” من 
األفضـــل تجبنهـــا عـــن طريق رش 
مضـــادات الحشـــرات التي توضع 
البعـــوض  وتطـــرد  الجســـم  علـــى 
insect repel�  والتـــي تدعـــى بـــــ

.lant
وذكر خلف “عند التعرض لـ “عضة 
البعوضة” يفضـــل وضع ثلج على 

المنطقة لتخفيف االلتهاب”.
اســـتخدام  يمكـــن  “كمـــا  وتابـــع 
مثـــل  الموضعـــي  الكورتيـــزون 
كريمـــات  بعـــض  أو   Fucicort
مثـــل  الهيســـتامين  مضـــادات 

يمكـــن  كمـــا   Fenistil cream
استخدام حبوب أو شراب مضاد 
الهيستامين لتخفيف الحكة مثل 

 .”Zyrtec
وأكـــد أن هـــذه اللســـعات غالبـــًا ال 
الجســـم،  علـــى  خطـــورة  تشـــكل 
الحـــاالت  بعـــض  فـــي   ولكـــن 
إلـــى  تـــودي  أن  يمكـــن  الشـــديدة 
فـــي  وصعوبـــة  شـــديد  تحســـس 
التنفـــس، األمـــر الـــذي يســـتدعي 
التوجـــه للمستشـــفى علـــى وجـــه 
الفـــور إضافة إلى تجنب “الحكة”؛ 
ألن بإمكانها التســـبب في حدوث 

التهابات في الجلد.

حاالت لسعات البعوض قد 
تؤدي لإلصابة بصعوبة التنفس

 أخصائي أمراض جلدية لــ“^”:

حسن خلف

ابنه محمد يدعو إلدخال “النهمة” في الفعاليات التراثية والثقافية

“األشغال” تأسف لوفاة العامل: 

محمد العالن النهام سالم العالن

منال الشيخ

إبراهيم النهام

منال الشيخ

منال الشيخ

منال الشيخ
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أكـــد محمـــد بـــن ســـالم العـــان ابن 
المرحـــوم النهـــام البحرينـــي ســـالم 
مهنـــة  ُتعـــاد  أن  ضـــرورة  العـــان 
“النهمـــة” إلـــى البحرين مـــرة أخرى، 
الثقافـــة  هيئـــة  تتبناهـــا  بمبـــادرة 
واآلثـــار، وهيئة البحرين للســـياحة 
والمعارض، مؤكدًا أنها لفتة ســـوف 
تعزز ثقافة البحر البحرينية، وتذكر 
السواح، واألجيال بتاريخ البحرين 

في هذا المضمار.
مـــن  الكثيـــر  أن  العـــان  وأضـــاف 
الدول في المنطقة تحاول أن تبرز 
تاريخهـــا، وتروج له، بكافة الســـبل، 
والوســـائل، في الوقت الذي تتقدم 
بـــه البحريـــن علـــى الجميـــع، بـــإرث 
وحضـــارات عظيمـــة، مذكـــورة في 
كل الكتب والمخاطبات التاريخية، 

كدلمون، وتايلوس، وأوال.
وأشـــار إلـــى أن طريـــق اللؤلـــؤ ومـــا 
صاحبه من اهتمام ملكي في تعزيز 
المواقـــع التراثية وإبرازها بالشـــكل 
الذي يليق بها، ســـواء في المحرق، 
أو غيرهـــا مـــن المناطـــق والمـــدن، 
خطـــوة باتجـــاه الطريـــق الصحيح، 
ومســـؤولية يتحملهـــا اآلخرون من 

إبـــراز الواجهـــة الحضاريـــة  خـــال 
للمجتمعـــات  وتقديمهـــا  للبلـــد، 
الداخلية والخارجية بالشـــكل الذي 

يليق بها.
وبيـــن العـــان أن والـــده المرحـــوم 
سالم العان يمثل إحدى المحطات 
وفـــي  البحـــر،  ثقافـــة  فـــي  المهمـــة 
توريث هذه المهنة التي كانت تميز 
البحرين في أزمان الغوص واللؤلؤ، 

ورحات الغاصة.
وبيـــن أن “فـــي بدايـــة الســـبعينات 
كان الوالد رحمه هللا يحث الشباب 
علـــى تعلـــم غنـــاء “الفجـــري”؛ حتى 
ال يندثـــر هذا الفن األصيـــل، والذي 

أساسه األول هو من البحرين”.
وقـــال اإلعان “أثناء مـــا كان الوالد 
راجعـــًا مـــع الكاتب راشـــد المعاودة 
رحمهما هللا بالســـيارة ذات مســـاء، 
ومـــروا بالقـــرب مـــن مقبـــرة قالي، 
ضريـــرًا،  وكان  بهـــا  والـــدي  فشـــعر 
حينهـــا قـــال للمعـــاودة: “اخـــذوا ما 
اتخذ منـــي، قبل ال أمـــوت، وعلموا 
النـــاس، ألن ليـــن رحنـــا، مـــا بيجـــوا 
نـــاس مثلنا، على األقـــل يحافظون 

على الفن الفجري”.

وصية الفنان العالن قبل وفاته: 
حافظوا على فن الفجري

بالـــغ  أعربـــت وزارة األشـــغال عـــن 
أســـفها للحـــادث األليـــم الـــذي وقع 
مســـاء أمـــس )الســـبت(، وأدى إلـــى 
وفاة عامـــل واحد وإصابـــة آخرين 
المحفـــورة  الخنـــادق  أحـــد  فـــي 
لمشـــروع تصريـــف ميـــاه األمطـــار 
على شـــارع 26 في منطقة اللوزي، 
لـــذوي  تعازيهـــا  الـــوزارة  وقدمـــت 

المتوفى.
وأوضحت الـــوزارة في بيان لها أن 

الحادث وقع في مشـــروع تصريف 
ميـــاه األمطـــار علـــى شـــارع 26 في 

اللوزي.
وما يزال الحادث خاضعا للتحقيق 
التفصيلـــي مـــن الـــوزارة والجهـــات 
لتحديـــد  األخـــرى  الحكوميـــة 
المســـؤول، حيث باشـــرت الـــوزارة 
اتخـــاذ اإلجراءات الازمة في مثل 
القانونيـــة  الحـــاالت وكذلـــك  هـــذه 

بالتنسيق مع وزارة الداخلية.

تحقيق تفصيلي في حادث “اللوزي”

https://albilad.s3.me-south-1.amazonaws.com/pdfversions/2022/11/515727020809.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://albiladpress.com/news/2022/5156/bahrain/785187.html



