
تقرير الرصد اليومي ألخبار القطاع الصحي في الصحافة المحلية
Daily Media Monitering Report for Helth Industry

التاريخ: 18 أبريل 2021 

 اليوم :     األحد



20www.akhbar-alkhaleej.com

 á©aO â£YCG ø``jôëÑdG äGQGô``b :É``JÉjEG
É``©dG ‘ ¿GÒ``£dG á``YÉæ°üd IÒ``Ñc

ÜÉÑ``°û∏d Iô``°ù«e äGóMh ÒaƒJ ‘ ¢UÉÿG ´É``£≤dG ácQÉ``°ûeh ..á``«eóbC’G CGó``ÑÃ ΩGõ``àd’G

(GAKH103)

أشــــاد االتـــحـــاد الـــدولـــي لــلــنــقــل الـــجـــوي (إيــــاتــــا) بــقــرار 
الــبــحــريــن عـــدم فـــرض إغــــالق عـــام بــســبــب الــجــائــحــة الــعــام 
إلى  وأشــار  المسافرين.  حركة  بمواصلة  والسماح  الماضي 
األزمـــة  مــع  الــبــحــريــن  بــهــا  تعاملت  الــتــي  الــطــريــقــة  فعالية 
بـــإجـــراء اخـــتـــبـــارات لــفــحــص كـــوفـــيـــد-١٩ لــكــل الــمــســافــريــن 

القادمين بدال من إغالق الحدود.
ونوه االتحاد باإلضافة إلى ذلك بافتتاح مطار البحرين 
تعطي  أن  شأنها  من  أن  معتبرا  للمسافرين،  جديدة  صالة 
دفعة كبيرة لصناعة الطيران في وقت يستأنف فيه العالم 
االنتعاش.  معاودة  السياحة  قطاع  فيه  ويبدأ  أنشطته  فتح 
وقالت كاثرين كاتشينسكا المتحدثة باسم إياتا في تصريح 

صاحب  قــيــادة  فعالية  إن  نيوز  ديلي  جلف  للزميلة  خــاص 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 
التي  الــطــريــقــة  فــي  واضــحــة  الـــــوزراء كــانــت  مجلس  رئــيــس 

تعاملت بها البحرين مع األزمة.
وأضافت أن التزام القيادة بضمان قدرة طيران الخليج، 
الناقل الوطني للبحرين، على مواصلة الطيران هو مؤشر 
اقتصاد  فــي  الــجــوي  النقل  يلعبه  الــذي  المهم  الـــدور  على 
التي  الــدول  أوائــل  من  كانت  البحرين  إن  وقالت  المملكة. 
القادمين  للمسافرين  أيــام   ١٠ مــدة  الحجر  اشتراط  ألغت 
فعالة  وسيلة  هــي  كــوفــيــد-١٩  فحص  اخــتــبــارات  بــأن  وأقـــرت 

لتخفيف مخاطر انتقال الفيروس. 

كتب وليد دياب:
اإلسكانية  الطلبات  توزيع  بشأن  النيابية  التحقيق  لجنة  طالبت 
المحافظات  أو  المناطق  بين  ســواء  األقدمية  بمبدأ  االلــتــزام  بــضــرورة 
ويعكس  اإلسكانية،  الخدمات  لتوزيع  عــادال  موضوعيا  أساسا  بوصفه 
الالزمة  المعلومات  وتوفير  االجتماعية،  للعدالة  الفطرية  االستجابة 

وإتاحة التظلمات ألصحاب األقدميات اإلسكانية.
وأكدت اللجنة في تقريرها المبدئي الذي حصلت «أخبار الخليج» 

على نسخة منه إعطاء الطلبات اإلسكانية المتأخرة أولوية قصوى في 
إلى  الوصول  معه  يتم  الذي  النحو  على  والدوائر  المحافظات  مختلف 
يمكن  بحيث  متماثل  نحو  على  الطلبات  هــذه  لتغطية  زمني  تحديد 
اعتبار الطلب قديما متى مر عليه عشر سنوات فيحظى بأولوية مطلقة 

في التخصيص.
لمشاركة  تحفيزية  خــطــط  بــوضــع  الــنــيــابــيــة  الــلــجــنــة  طــالــبــت  كــمــا 
تحديدا  الــشــبــاب  لفئة  إســكــانــيــة  وحــــدات  تــوفــيــر  فــي  الــخــاص  الــقــطــاع 
برنامج  وتطوير  لهم،  مالئمة  بنكية  تيسيرات  إطــالق  على  والتفاوض 

في  الراغبين  المواطنين  وقـــدرات  طموحات  يسع  بما  اإلسكاني  مزايا 
وزارة  تتحمل  وأن  والـــدخـــل،  الــســن  مــعــدل  زيــــادة  عــبــر  مــنــه،  االســتــفــادة 

اإلسكان قدرا أكبر من الفوائد المترتبة على التمويل.
وأوصت اللجنة بتعدد النماذج البنائية التي تتيح للمنتفع االختيار 
وإجـــراء  الــتــوزيــع،  إجــــراء  عــنــد  االجــتــمــاعــيــة  ظــروفــه  بحسب  بينها  مــن 
األكثر  النماذج  اختيار  في  اإلسكانية  الطلبات  ذوي  لــرأي  استطالعات 

توافقا مع احتياجاتهم الفعلية قبيل الشروع في المشروع اإلسكاني.
(التفاصيل ص٣)
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قـــال الــســفــيــر اإلمــــاراتــــي لـــدى واشــنــطــن يــوســف 
فصل  يتضمن  المستقبل  إلــى  «الــطــريــق  إن  العتيبة 
وما  اإلمـــارات،  في  نفعله  ما  وهــذا  الدولة،  عن  الدين 
نــؤمــن بـــه». جـــاءت تــصــريــحــات العتيبة فــي لــقــاء مع 

معهد هوفر األمريكي.
منطقة  تواجهه  تــحــٍدّ  «أكــبــر  أن  العتيبة  وأضـــاف 
الشرق األوسط في الوقت الراهن هو تحديد طبيعة 
العالم.  مــن  الــجــزء  هــذا  فــي  نــريــده  الــذي  المستقبل 
واآليديولوجيا  الدين  يكون  حيث  مستقبال  نريد  هل 
من  تعلمناه  شيء  وهو  الحكم،  شؤون  عن  منفصلين 
الــغــرب، أم نــريــد عــالــمــا حــيــث يــتــم إقــحــام مــزيــد من 

الدين واآليديولوجيا في شؤون الحكم». 
الدين  بين  بالفصل  أؤمـــن  شخصيا  «أنـــا  وتــابــع: 

والدولة، ودولة اإلمارات تؤمن بذلك، ونعتقد أن هذا 
هو الطريق إلى المستقبل. اشتغلت ضمن الحكومة 
عــشــريــن عـــامـــا، ولــــم يــســبــق أن حـــضـــرت اجــتــمــاعــا، 
الدين  يقوله  مــا  إلــى  نعود  ثــم  السياسات،  لمناقشة 
لــمــعــرفــة مــا يــقــولــه فــي قــطــاع الــطــاقــة، أو مــا يقوله 
بهذه  تسير  ال  األمـــور  التحتية.  البنى  بشأن  الــقــرآن 

الطريقة».
مسألة  الدين  بــأن  نؤمن  «نحن  قائال:  واســتــدرك 
في  مـــرات   ٥ بيتي  فــي  أصــلــي  أن  أردت  إذا  شخصية. 
اليوم أو ٥٠ مرة أو أال أصلي أبدا، فهذا شأني، وليس 
شأن الدولة. وأعتبر أن هذا هو التحدي الذي نواجهه 
أو  متقدمة  مجتمعات  نريد  كنا  إذا  ما  المنطقة،  في 

مجتمعات آيديولوجية ودينية».
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من  مــحــدود  عــدد  قيام  والتأهيل  لــإلصــالح  العامة  اإلدارة  أكــدت 
النزالء على مدار األيام الماضية داخل مركز إصالح وتأهيل النزالء 
ومخالفتهم  الــعــنــابــر  دخــــول  ورفــضــهــم  الــمــمــرات  بــإغــالق  فــي (جــــو) 
الخدمات  تعطيلهم  إلى  أدى  ما  الشأن،  هذا  في  الصادرة  التعليمات 
آخــريــن،  لــنــزالء  الصحية  والــرعــايــة  االتــصــاالت  بينها  مــن  المقدمة 
وكــذلــك الــتــأثــيــر عــلــى ســيــر الــعــمــل. وأضـــافـــت أنـــه تــم إنــــذار الــنــزالء 
المخالفين ودعوتهم على مدار األيام الماضية إلى االلتزام بالقانون، 
وهو ما لم يستجيبوا له، األمر الذي استدعى أمس اتخاذ اإلجراءات 
قاموا  الذين  المخالفين،  الــنــزالء  بحق  الــالزمــة  والقانونية  األمنية 
بارتكاب أعمال فوضى وعنف ضد رجال الشرطة أثناء قيامهم بأداء 
والتأهيل  لإلصالح  العامة  اإلدارة  وأشــارت  بهم.  المنوطة  الواجبات 
السجناء  حقوق  مفوضية  وإطــالع  العامة  النيابة  إخطار  تم  أنه  إلى 

والمحتجزين على تفاصيل الواقعة.

 º``JCÉeh ó```LÉ`°ù`e á``©`HQCG  ¥Ó``ZEG
ájRGôàM’G  äGAGô``LE’G  É¡àØdÉîªd

ضوء  في  أنــه  واألوقـــاف  اإلسالمية  والــشــؤون  العدل  وزارة  أعلنت 
لضمان  الــعــبــادة  دور  فــي  المتخذة  االحــتــرازيــة  لــإلجــراءات  المتابعة 
وسالمة  العامة  الصحة  يحفظ  وبما  الدينية  والشعائر  الصالة  أداء 
محافظات  فــي  ومــأتــم  مــســاجــد  أربــعــة  مــخــالــفــة  تبين  فــقــد  الــجــمــيــع 
العاصمة والمحرق والجنوبية لالشتراطات الصحية المقررة بالشكل 
الذي يعد أداء الشعائر فيها خطرا على المواطنين والمقيمين وقررت 
غلقها مدة أسبوع. وقالت إنه نظرا إلى التراخي في تنفيذ اإلجراءات 
االحترازية وخاصة المتعلقة بفحص شهادة التطعيم عند الدخول، 
وكذلك اتخاذ المسافة المقررة للتباعد أثناء ممارسة الشعائر، فقد 
قررت الوزارة بعد استشارة الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس 
كورونا غلق المساجد األربعة والمأتم مدة أسبوع حتى تتمكن الفرق 

الـــمـــعـــنـــيـــة مــــــن تــتــبــع 
مـــدى انــتــشــار الــعــدوى 
والــــــــقــــــــيــــــــام بـــعـــمـــلـــيـــة 
تـــتـــبـــع الـــمـــخـــالـــطـــيـــن، 
بعملية  القيام  وكذلك 
من  والــتــأكــد  التعقيم 
اتـــــــخـــــــاذ اإلجـــــــــــــــراءات 
االحـــــــتـــــــرازيـــــــة بــشــكــل 
صـــــحـــــيـــــح ووضـــــعـــــهـــــا 

موضع التنفيذ.
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| السفير يوسف العتيبة.

مجموعات  اعتصمت  الــوكــاالت:   – بيروت 
مــن «الـــحـــراك الــمــدنــي» فــي لــبــنــان أمـــس أمــام 
باألشرفية،  والمغتربين  الخارجية  وزارة  مقر 
البرية  الــبــالد  حـــدود  «انــتــهــاك  على  احتجاجا 
والـــــبـــــحـــــريـــــة»، ودعــــــــــوا إلـــــــى قــــطــــع الــــعــــالقــــات 

الدبلوماسية مع إيران وطرد سفيرها. 
وقــــال الـــحـــراك فــي بــيــان أوردتـــــه «الــوكــالــة 
الوطنية لإلعالم»: «نحن المجموعات السيادية 
المؤمنين  أكــتــوبــر،   (١٧ (ثــــورة  مــن  المنبثقة 
بالسيادة والحرية واالستقالل، نقف هنا اليوم 
لنعلي الصوت، من أمام وزارة الخارجية، صرح 
والمتخاذلة  الغافلة  اللبنانية،  الدبلوماسية 
الــدولــيــة،  والــمــعــاهــدات  الــقــوانــيــن  تطبيق  عــن 
وقبولها، دون اعتراض، رفض السفير اإليراني 
المسيئة  الــتــصــريــحــات  بــعــد  اســتــدعــائــه  تلبية 
ضاربا  قادته  بها  أدلــى  التي  الوطنية  للسيادة 
عرض الحائط كرامة لبنان وهيبته وسيادته».

عن  تعبير  «خير  هذا  أن  إلى  البيان  وأشــار 
ســيــاســة الــتــفــريــط بــحــقــوقــنــا والــخــضــوع التي 
ودمــرت  لبنان  وجــه  وشوهت  السلطة  تمارسها 
مـــرفـــأه ونـــصـــف عــاصــمــتــه وســـخـــرت اقــتــصــاده 
وودائع أهله لخدمة المحور اإليراني، ولطخت 
جواره  عن  وعزلته  صداقاته،  وحطمت  سمعته 

العربي ومحيطه اإلقليمي والعالمي». 
بــالــحــقــوق  الـــتـــفـــريـــط  «نـــهـــج  أن  وأضـــــــاف 
والـــــمـــــســـــاومـــــة عـــلـــيـــهـــا مــــــــــازال مـــســـتـــمـــرا مــن 

البحرية  خيراتنا  إلــى  وصــل  حتى  المنظومة، 
وثرواتنا النفطية والغازية. 

ولفت البيان إلى أن «الوطن تسلب خيراته، 
على  يــوم،  كــل  سيادته  وتستباح  أرضــه  وتقضم 

مــــرأى هـــذه الــســلــطــة ومــســمــعــهــا وعــلــمــهــا.. آن 
قراره  واستعادة  وشرعيته  لبنان  لتحرير  األوان 
المصادر في كل المؤسسات، إذ ال أمل يرتجى 

من السلطة المستسلمة». 
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| سمو ولي العهد رئيس الوزراء.

٦:٠٣ اإلفطار
٣:٥١ اإلمساك



الموافق  األحــد  اليوم  يوافق 
العالمي  اليوم  ٢٠٢١م،  أبريل   ١٨
تتوقف  حــيــث  والـــمـــواقـــع،  لــآلثــار 
واآلثـــار  للثقافة  البحرين  هيئة 
سنوًيا عند هذا اليوم، تأكيًدا على 
أهمية المواقع األثرية كجزء من 

الهوية الحضارية البحرينية.
وبــــــهــــــذه الــــمــــنــــاســــبــــة قـــالـــت 
الـــشـــيـــخـــة مــــي بـــنـــت مـــحـــمـــد آل 
«نحتفي  الهيئة:  رئيسة  خليفة 
الدولي  المجتمع  مع  اليوم  بهذا 
من  نملكه  بما  اعتزازنا  مؤكدين 
وآثارنا،  األثرية  مواقعنا  في  ثراء 
الـــتـــي تــعــكــس عـــراقـــة مــنــجــزاتــنــا 
الــــحــــضــــاريــــة وامــــــتــــــدادهــــــا عــبــر 

التاريخ».
وأضــــــــــافــــــــــت: «فــــــــــي مـــمـــلـــكـــة 
نــســّخــر  أن  اســتــطــعــنــا  الــبــحــريــن 
رافــــًدا  لتصبح  األثـــريـــة  مــواقــعــنــا 
المستدامة  التنمية  روافــــد  مــن 
وصناعة سياحية ثقافية نوعية»، 
مــــؤكــــدة أنـــــه بـــالـــرغـــم مــــن صــغــر 
نسبة  الــبــحــريــن  مملكة  مــســاحــة 
أنها  إال  األوطــان،  من  غيرها  إلى 
تتمّتع بكثافة في المواقع واآلثار 

ولذلك تمّكنت من تسجيل ثالثة 
مواقع على قائمة التراث العالمي 
لمنظمة اليونسكو بما يشير إلى 

قيمتها العالمية االستثنائية.
وآثــــار  مـــواقـــع  أن  وأوضــــحــــت 
مملكة البحرين تساهم اليوم في 
والــحــضــارات  الــتــاريــخ  حركة  فهم 
في هذه المنطقة، مشيرة إلى أن 
والــمــواقــع  لــآلثــار  العالمي  الــيــوم 
المواقع  بــهــذه  لالحتفاء  فــرصــة 
وتــــعــــزيــــز حـــمـــايـــتـــهـــا ومــــشــــاركــــة 

حكايتها مع بقية بلدان العالم.
وتضم مملكة البحرين عدًدا 
مـــن الـــمـــواقـــع األثــــريــــة الــمــهــمــة، 
مسجلة  مواقع  ثالثة  رأسها  على 
عـــلـــى قـــائـــمـــة الـــــتـــــراث الــعــالــمــي 
موقع  هـــي:  الــيــونــســكــو  لمنظمة 
موقع  (٢٠٠٥م)،  الــبــحــريــن  قلعة 
ومــوقــع  (٢٠١٢م)  الـــلـــؤلـــؤ  مـــســـار 
(٢٠١٩م)،  دلـــمـــون  مـــدافـــن  تــــالل 
هــذا إضــافــة إلــى عــدد مــن القالع 
الــــتــــي بـــنـــيـــت فـــــي حـــقـــب مــهــمــة 
قلعة  وهـــي:  المملكة  تــاريــخ  مــن 
الفاتح  أحمد  بن  سلمان  الشيخ 
في الرفاع وقلعة عراد في مدينة 

المحّرق. وإضافة إلى ذلك تنتشر 
حول المملكة مواقع أثرية مهمة 
أخـــــرى مــثــل مــســجــد الــخــمــيــس، 
مــعــابــد بــــاربــــار، مــســتــوطــنــة ســار 

وغيرها.
وضــــــمــــــن اســـتـــراتـــيـــجـــيـــتـــهـــا 
لــتــعــزيــز حــفــظ وصــــون الــمــواقــع 
األثــــــريــــــة والـــــتـــــرويـــــج لــــهــــا، فـــإن 
الــهــيــئــة عــمــلــت خــــالل الــســنــوات 
متاحف  تأسيس  على  الماضية 
إلـــى  ومـــعـــلـــومـــات  زّوار  ومـــــراكـــــز 

جانب مختلف المواقع، كمتحف 
زوار  مركز  البحرين،  قلعة  موقع 
طــريــق الــلــؤلــؤ، مــركــز مــعــلــومــات 
زّوار  ومــــــركــــــز  بـــــومـــــاهـــــر،  قـــلـــعـــة 
تواصل  كذلك  الخميس،  مسجد 
واآلثـــار  للثقافة  البحرين  هيئة 
البعثات  من  العديد  مع  تعاونها 
الــتــنــقــيــبــيــة األثـــــريـــــة الــعــالــمــيــة 
مـــن فــرنــســا والـــيـــابـــان والــمــمــلــكــة 

الـــمـــتـــحـــدة والـــــدنـــــمـــــارك والـــتـــي 
أثمرت مكتشفات أثرية مهمة.

وكــــــــــــان االجـــــــتـــــــمـــــــاع الـــــعـــــام 
العالمي  اليوم  أقر  قد  لليونسكو 
١٩٨٣م،  عـــــام  واآلثــــــــار  لـــلـــمـــواقـــع 
بطلب تم تقديمه عام ١٩٨٢م من 
المجلس الدولي لآلثار والمواقع 
(ICOMOS)، ليوافق ١٨ أبريل 

من كل عام.
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| الشيخة مي آل خليفة.

لجميع  تثقيفية  محاضرة  الشورى  لمجلس  العامة  األمانة  أقامت 
منتسبيها، حول «الهوية التنظيمية المؤسسية»، وذلك تزامنا مع اعتماد 
المعرفي  الــوعــي  تعزيز  وبــهــدف  الــجــديــدة،  العامة  األمــانــة  ورســالــة  رؤيــة 
بشكل  ينعكس  بما  للمجلس،  العامة  األمــانــة  منتسبي  لــدى  والثقافي 
إيجابي وفعال على جودة وكفاءة الدعم والمساندة التي تقدمها األمانة 

العامة للمجلس لألعضاء.
مشرف  النجار  نــورة  السيدة  يومين،  مــدى  على  المحاضرة  مت  وقدَّ
مفاهيم  إلى  تطرقت  حيث  الشورى،  لمجلس  العامة  األمانة  في  الجودة 

وتعريفات الرؤية والرسالة والقيم، ومدى ارتباطها بعمل المجلس.
وتحدثت النجار خالل المحاضرة عن األهداف اإلستراتيجية وسبل 
تحقيقها، واآلليات العلمية للتحقق من صحة األهداف، فيما أوضحت 

العالقة بين األهداف ورؤية األمانة العامة للمجلس.
وذكرت النجار أن إدراك معنى الرؤية والرسالة واألهداف اإلستراتيجية 
أهمية  مؤكدة  الموظفين،  وأداء  جــودة  تحسين  في  مباشر  بشكل  يسهم 
إنجاز  في  المتميز  األداء  واستدامة  األهــداف  لتحقيق  الوظيفية  القيم 

المهام الوظيفية.
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كتب: محمد القصاص 
بلدي  بمجلس  الــرابــعــة  الـــدائـــرة  ممثل  ذكـــر 
بلدي  مــجــلــس  أن  عــبــدالــرحــمــن  عــمــر  الــجــنــوبــيــة 
الــجــنــوبــيــة وافــــق عــلــى الــمــشــروع اإلســكــانــي بعد 
شارع  شرق   (٧٧ (شــارع  في  الواقعة  األرض  تملك 

االستقالل.
المستقبلي  اإلســـكـــانـــي  الـــمـــشـــروع  إن  وقــــال 
ســيــوفــر وحـــــدات ســكــنــيــة ال تــقــل عـــن ٣٠٠ وحـــدة 

سكنية للمواطنين.
وطــالــب عــمــر بـــأن تــكــون األولـــويـــة فــي تــوزيــع 

اإلســـكـــان فــي حـــال بـــدء إنــشــائــه ألهــالــي الــدائــرة 
بالمنطقة,  االجتماعي  للتجانس  خدمة  الرابعة 
التي  الكبيرة  الجهود  على  اإلســكــان  وزارة  شاكرا 

تبذلها على صعيد حلحلة األزمة اإلسكانية.
من جهة أخرى أشار عمر إلى أن العمل على 
تزويد بعض مناطق الدائرة باإلنارة الزال قائما, 
موضحا انه بعد البدء في مجمع ٩٢٩ تم العمل 
 ٩٣٩ مجمع  فــي  لــإلنــارة  عــمــودا   ٣٢ تــركــيــب  عــلــى 
الطرق  بقية  إنــارة  على  العمل  وجار   ٣٩٤٤ طريق 
بمجمع ٩٣٩ ومن ضمنها طرق المنطقة الواقعة 

خلف جامعة المملكة في الرفاع.

يبحث مجلس الشورى خالل جلسته اليوم 
لــجــنــة الــخــدمــات بخصوص  تــقــريــر  (األحــــــد)، 
االقــــتــــراح بــقــانــون بـــشـــأن الــخــاليــا الــجــذعــيــة، 
والــمــقــدم مــن األعــضــاء: الــدكــتــور أحــمــد سالم 
الـــعـــريـــض، الـــدكـــتـــورة ابـــتـــســـام مــحــمــد صــالــح 
الـــــــدالل، مــنــى يـــوســـف الـــمـــؤيـــد، عــبــدالــرحــمــن 
حسن  علي  محمد  والــدكــتــور  جمشير،  محمد 

علي.
ويــــهــــدف االقـــــتـــــراح بـــقـــانـــون إلـــــى تــنــظــيــم 
ومصادر  التجديدي،  للطب  التشريعي  اإلطــار 
واســتــخــدامــات الــخــاليــا الــجــذعــيــة فــي الــعــالج 
والبحث العلمي والصناعات الدوائية، ما يؤدي 
إلـــى مــزيــد مــن الــتــقــدم فــي الــخــدمــات الطبية 
والبحثية في المملكة وشمولها ألحدث تقنيات 
على  المحافظة  فــي  ويسهم  الــعــالج،  وأساليب 
الــــمــــوارد الــمــالــيــة الــوطــنــيــة مـــن خــــالل تــوفــيــر 
فرصة العالج بالخاليا الجذعية وطنيـًا وتقليل 

االعتماد على الخدمات الطبية الخارجية.
االقتراح  في  النظر  بجواز  اللجنة  وأوصــت 
بقانون الذي يتألف من ديباجة وثمانية فصول 
تشتمل على (١٦) مادة، بالتوافق مع مقدميه، 
ومـــرئـــيـــات الــهــيــئــة الــوطــنــيــة لــتــنــظــيــم الــمــهــن 

والخدمات الصحية.
الخدمات  لجنة  توصية  المجلس  ويناقش 
بخصوص تقرير اللجنة السابقة حول مشروع 
قـــانـــون بــشــأن الــحــد مـــن اســتــهــالك مــشــروبــات 
الـــطـــاقـــة، والــــــذي يـــهـــدف إلــــى وضــــع الــقــواعــد 
من  الحد  في  تسهم  التي  المنظمة  القانونية 
زيادة استهالك مشروبات الطاقة، نظًرا إلى ما 

تخلفه من آثار ضارة على صحة األفراد.
فــيــمــا يــنــظــر الــمــجــلــس فـــي تــقــريــر لجنة 
المرافق العامة والبيئة بشأن المرسوم بقانون 
التسجيل  قــواعــد  بشأن   ٢٠٢٠ لسنة   (٣٢) رقــم 
والــــســــالمــــة والــــمــــراقــــبــــة الــــخــــاصــــة بــالــســفــن 
الــصــغــيــرة، الــــذي يــهــدف إلـــى مــعــالــجــة الــفــراغ 
المختصة  الــجــهــات  تحديد  حــيــال  التشريعي 

الصغيرة  للسفن  والسالمة  التسجيل  بقواعد 
من  والــمــراقــبــة  التفتيش  وقـــواعـــد  نــاحــيــة  مــن 

ناحية أخرى.
ويـــرمـــي الـــمـــرســـوم بـــقـــانـــون، الـــــذي أوصـــت 
الـــلـــجـــنـــة بــــالــــمــــوافــــقــــة عــــلــــيــــه، إلـــــــى تـــحـــديـــد 
اخــتــصــاصــات ومـــهـــام كـــل مـــن شــــؤون الــمــوانــئ 
والــــمــــالحــــة الـــبـــحـــريـــة بـــــــــــوزارة الــــمــــواصــــالت 
الداخلية  بـــوزارة  السواحل  وخفر  واالتــصــاالت 
بينهما،  االختصاصات  في  التداخل  يمنع  بما 
ولـــمـــســـايـــرة الـــنـــصـــوص الــقــانــونــيــة الــمــتــعــلــقــة 
بــالــســفــن الــصــغــيــرة لــلــتــطــورات الــحــديــثــة بما 
يــســهــم فــــي جـــــذب االســـتـــثـــمـــار وتـــعـــزيـــز أســـس 
الـــتـــنـــافـــســـيـــة مــــن خــــــالل وضـــــــوح اإلجــــــــــراءات 

واالشتراطات الالزمة لتسجيل تلك السفن.
وينظر المجلس في توصية لجنة المرافق 
العامة والبيئة بالموافقة من حيث المبدأ على 
المرسوم  أحكام  بعض  بتعديل  قانون  مشروع 
تنظيم  بــشــأن   ٢٠٠٢ لسنة   (٢٠) رقـــم  بــقــانــون 
صيد واستغالل وحماية الثروة البحرية، والذي 
يــتــألــف فــضــًال عـــن الــديــبــاجــة مـــن ســـت مـــواد، 
والعاملين  البحرية  الثروة  حماية  إلى  ويهدف 
في قطاع الصيد، وتعويض الصيادين أصحاب 
وحماية  عــددهــا،  تقليص  حــالــة  فــي  الــرخــص 
الثروة البحرية بتشديد العقوبة المقررة على 
تــداول  أو  اســتــيــراد  وحــظــر  المخالفات،  بعض 
 (٢٠) المادة  في  المذكورة  والمعدات  األجهزة 

من القانون.
الشؤون  لجنة  تقرير  المجلس  يبحث  كما 
مجلس  قــرار  بخصوص  واالقتصادية  المالية 
الــنــواب حــول قــرار مجلس الــشــورى بخصوص 
مشروع قانون بتعديل المادة (٢٤) من المرسوم 
بقانون رقم (٣٩) لسنة ٢٠٠٢م بشأن الميزانية 
التمسك  إلـــى  اللجنة  خلصت  حــيــث  الــعــامــة، 
بــالــقــرار الــســابــق لمجلس الــشــورى، وذلـــك في 
أثــنــاء  أبــديــت  الــتــي  واآلراء  الــمــنــاقــشــات  ضـــوء 

دراسة مشروع القانون.
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تــــرأســــت الــــدكــــتــــورة مــريــم 
إبـــراهـــيـــم الـــهـــاجـــري، الــوكــيــل 
الـــمـــســـاعـــد لــلــصــحــة الـــعـــامـــة 
عــــضــــو الـــهـــيـــئـــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة 
لمجلس الصحة لدول مجلس 
الـــــتـــــعـــــاون، اجــــتــــمــــاع الــهــيــئــة 
لــمــجــلــس   (٩١) الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة 
الصحة لدول مجلس التعاون، 
بحضور المدير العام لمجلس 
الصحة لدول مجلس التعاون، 
وأعــــضــــاء الــهــيــئــة الــتــنــفــيــذيــة 

بدول المجلس.
وافتتحت الهاجري أعمال 
باألعضاء  بترحيب  االجتماع 
اإلدارة  تــحــيــات  إلــيــهــم  ونــقــلــت 
رأســهــم  وعــلــى  بـــالـــوزارة  العليا 
تــحــيــات األســـتـــاذة فــائــقــة بنت 
الصحة،  وزيــرة  الصالح  سعيد 
والــنــجــاح  الــتــوفــيــق  وتمنياتها 
ــالــة،  والــــخــــروج بــتــوصــيــات فــّع
وتــحــقــيــق األهـــــداف الــمــرجــوة 

من االجتماع. 
كـــــمـــــا قــــــدمــــــت الــــتــــهــــانــــي 
بمناسبة يوم الصحة العالمي 
الــــــذي يــــصــــادف الـــســـابـــع مــن 
أبريل من كل عام، والذي حمل 
عالم  «إقامة  شعار:  العام  هــذا 
العدالة  من  أكبر  بقدر  يتمتع 
للجميع  وتمنياتها  والصحة» 

موفور الصحة والعافية.
وتـــــم تـــقـــديـــم الـــشـــكـــر إلـــى 
أعــــضــــاء الـــهـــيـــئـــة الــتــنــفــيــذيــة 
الــــســــابــــقــــيــــن وهــــــــم الــــدكــــتــــور 

يـــوســـف بـــن صـــالـــح الـــدويـــري 
مـــن دولــــة الــكــويــت، واألســـتـــاذ 
حــمــد بـــن نـــاصـــر الـــمـــنـــاع من 
الــمــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
وإسهاماتهما  جهودهما  على 
الــفــاعــلــة فـــي دعـــم كـــل بــرامــج 
وأنشطة مجلس وزراء الصحة 
لدول مجلس التعاون، كما تم 
الهيئة  لعضو  التهنئة  تقديم 
بالمملكة  الجديد  التنفيذية 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة األســـتـــاذ 
نــــايــــف بــــن أســــعــــد الــجــشــعــم، 
الــتــوفــيــق  دوام  لــــه  مــتــمــنــيــن 

والسداد.
من  األول  الـــيـــوم  وخـــــالل 
االجـــــتـــــمـــــاع تــــــم اســــتــــعــــراض 
آخــــــــر مــــســــتــــجــــدات مــــشــــروع 
الـــمـــركـــز الــخــلــيــجــي لــلــوقــايــة 
مـــن األمـــــــراض ومــكــافــحــتــهــا، 

ومـــشـــاريـــع  أداء  واســــتــــعــــراض 
توصيات اللجان الفنية.

وفــــــي الـــــيـــــوم الــــثــــانــــي تــم 
استعراض مشاريع التوصيات 
الــوافــديــن،  بفحص  الــخــاصــة 
الخليجي،  الــمــوحــد  الـــشـــراء 
والشؤون  المركزي،  التسجيل 
الــمــالــيــة، كــمــا تــمــت مــنــاقــشــة 

تقرير المراجع الداخلي.
أن  بــــــالــــــذكــــــر  الــــــجــــــديــــــر 
الـــــتـــــوصـــــيـــــات الــــــــصــــــــادرة عــن 
االجــــــتــــــمــــــاع ســــيــــتــــم رفـــعـــهـــا 
لـــالعـــتـــمـــاد وإصـــــــــدار قـــــــرارات 
وزراء  اجـــتـــمـــاع  فــــي  بـــشـــأنـــهـــا 
الصحة لدول مجلس التعاون 
القادم المزمع عقده في نهاية 

شهر أكتوبر ٢٠٢١م.
وفي نهاية االجتماع تقدم 
األعـــــضـــــاء بـــالـــشـــكـــر والـــثـــنـــاء 
لـــلـــدكـــتـــورة مــــريــــم الـــهـــاجـــري 
لــــتــــرؤســــهــــا هـــــــذا االجــــتــــمــــاع، 
إلى  بالشكر  هــي  تقدمت  كما 
المدير العام لمجلس الصحة 
لـــــــــــدول مــــجــــلــــس الـــــتـــــعـــــاون، 
وأعـــضـــاء الــهــيــئــة الــتــنــفــيــذيــة 
لــلــمــشــاركــة الــفــعــالــة فـــي هــذا 
االجـــتـــمـــاع، وإلـــــى الــمــعــنــيــيــن 
بــــمــــجــــلــــس الـــــصـــــحـــــة لـــــــدول 
مــجــلــس الــتــعــاون عــلــى حسن 
الـــتـــنـــظـــيـــم لــــهــــذا االجـــتـــمـــاع، 
والتبريكات  التهاني  وقــدمــت 
رمضان  شهر  حلول  بمناسبة 

المبارك.
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بـــعـــث حـــضـــرة صــاحــب 
الــجــاللــة الــمــلــك حــمــد بن 
عــاهــل  خــلــيــفــة  آل  عــيــســى 

الـــــبـــــالد الــــمــــفــــدى بـــرقـــيـــة 
الرئيس  فخامة  إلى  تهنئة 
رئيس  منانغاغوا  إمــرســون 

وذلك  زمبابوي،  جمهورية 
استقالل  ــرى  ذكـــ بمناسبة 

بالده.

أكــــد الـــدكـــتـــور مــحــمــد طــاهــر 
الـــــقـــــطـــــان الـــــوكـــــيـــــل الـــمـــســـاعـــد 
العدل  بــوزارة  اإلسالمية  للشؤون 
والــــشــــؤون اإلســـالمـــيـــة واألوقــــــاف 
داعمة  بيئة  إليجاد  الـــوزارة  سعي 
وجمع  الخيري  للعمل  ومحفزة 
الــــمــــال لــــألغــــراض الـــديـــنـــيـــة فــي 
إطـــــــــار رســـــمـــــي وُمـــــنـــــظـــــم يــتــســم 
والمسؤولية  والشفافية  بالوضوح 

والمشروعية. 
وبـــيـــن الـــقـــطـــان فــــي مــقــابــلــة 
خـــاصـــة لـــوكـــالـــة أنـــبـــاء الــبــحــريــن 
تــراخــيــص جــمــع الــمــال  أن عــــدد 
أصدرها  التي  الدينية  لألغراض 
 ١٣٨ بلغت  إنــشــائــه  مــنــذ  المكتب 
تــرخــيــًصــا لــجــمــع الـــمـــال، وكــانــت 
لجمع  للتراخيص  األكبر  النسبة 
البحرين  مملكة  داخل  من  المال 
توزعت  فيما  ترخيًصا،   ١٢٦ بعدد 
الـــــتـــــراخـــــيـــــص الـــمـــتـــبـــقـــيـــة بــيــن 
اســتــقــبــال األمـــــــوال مـــن الـــخـــارج 
وتـــحـــويـــل األمــــــــوال إلـــــى الـــخـــارج 
غير  من  أمــوال  تلقي  إلــى  إضافة 

ترخيص. 
الــتــوعــويــة  الــحــمــلــة  إن  وقــــال 
#جمع_ وســـــــم  حـــمـــلـــت  الــــتــــي 
الــتــبــرعــات_الــتــزام_ومــســؤولــيــة، 
االلتزام  وجــوب  تأكيد  إلى  تهدف 
بـــــــاشـــــــتـــــــراطـــــــات جــــــمــــــع الــــــمــــــال 
لــــألغــــراض الـــديـــنـــيـــة، مـــن خــالل 
التعريف بالمرسوم بقانون بشأن 
تــنــظــيــم جــمــع الـــمـــال لـــألغـــراض 
الـــعـــامـــة، والئـــحـــتـــه الــتــنــفــيــذيــة، 
وبيان دور مكتب قيد طلبات جمع 
إضافة  الدينية،  لألغراض  المال 
المجتمع  أفـــراد  كافة  توعية  إلــى 
القانون  قررها  التي  بالمتطلبات 
لــحــمــايــتــهــم وضــــمــــان حــقــوقــهــم 
الــعــالقــة  ذات  األطـــــراف  وتــعــريــف 
المتبرعين  من  سواء  بواجباتهم، 
أو المرخص لهم بالقيام بأنشطة 
جمع المال، وبيان أهمية التحقق 
للتبرعات  المستقبلة  الجهة  من 
لها  ترخيص  وجـــود  مــن  والــتــأكــد 
لجمع األموال لألغراض الدينية 
والـــتـــي تــشــمــل الــــزكــــاة والــخــمــس 
ذي  مـــشـــروع  ألي  أو  والـــصـــدقـــات 

غرض ديني.
بــجــمــع  الـــقـــائـــم  أن  وأوضــــــــح 
المتبرع  وكــذلــك  مــســؤول،  الــمــال 
الشفافية  مبدأ  تعزيز  في  شريك 
األطــراف  كافة  لــدى  والمسؤولية 
بــالــمــتــبــرع  ابــــتــــداًء  الـــعـــالقـــة  ذات 
م الـــــطـــــلـــــب وانـــــتـــــهـــــاء  وبـــــــمـــــــقـــــــدِّ
مراحل  جميع  وفــي  بالمستفيد، 
الــــعــــمــــل، مــــن أجــــــل ضــــمــــان ثــقــة 
الناس في تقديم المال لألغراض 
من  التحقق  إلى  إضافة  الدينية، 
المال  لجمع  الــغــرض  مشروعية 
الُمتبرع  فحق  بشأنه،  يتعلق  وما 
ما  بــأقــصــى  يــِثــق  وأن  يطمِئن  أن 
ستذهب  األمــــوال  هـــذه  أن  يمكن 
إلـــى الــمــكــان الــــذي ُأخـــرجـــت من 

أجله.
وعــــــــــن اخــــــتــــــصــــــاص مـــكـــتـــب 
الـــقـــطـــان:  د.  قـــــال  الــــمــــال  جـــمـــع 
لسنة   (٨) رقـــم  لــلــمــرســوم  طــبــًقــا 
بإصدار  المكتب  يختص  ٢٠٢١م، 
الــــتــــراخــــيــــص لــــصــــالــــح األفـــــــــراد 
لألغراض الدينية فقط، في حين 
والــتــنــمــيــة  الــعــمــل  وزارة  تــخــتــص 
التراخيص  بإصدار  االجتماعية 
بخالف  لــألفــراد ألي غــرض آخــر 
األغـــــــراض الــديــنــيــة عــــــالوًة على 
التراخيص  بــإصــدار  اختصاصها 
والمؤسسات  الجمعيات  لصالح 
العامة  األغـــراض  من  غــرض  ألي 
النفع  أوجــه  جميع  تشمل  والــتــي 
الــــعــــام الـــمـــشـــروعـــة ســــــواء أكـــانـــت 
تعليمية  أو  اجتماعية  أو  خيرية 
تــكــون  كــمــا  ديــنــيــة،  أو  ثــقــافــيــة  أو 
وزارة شؤون الشباب والرياضة هي 
المال  لجمع  بالنسبة  المختصة 
من قبل الهيئات الخاصة العاملة 

في ميدان الشباب والرياضة. 
متطلبات  حول  توضيح  وفي 
تقديم طلب ترخيص جمع المال 
لألغراض الدينية والوثائق الالزم 
إرفاقها عند تقديم الطلب قال د. 
الــقــطــان إنـــه يــتــعــيــن عــلــى مــقــدم 
وأن  بــحــريــنــًيــا،  يــكــون  أن  الــطــلــب 
(يقتصر  طبيعًيا،  شخًصا  يــكــون 
الــجــمــعــيــات  دون  األفـــــــــراد،  عـــلـــى 
والــــمــــؤســــســــات)، كـــامـــل األهـــلـــيـــة، 

حسن السيرة والسلوك، وأال يكون 
في  نهائية  أحكام  ضــده  صــدر  قد 
بالشرف  مخلة  جنحة  أو  جناية 

أو األمانة أو اآلداب العامة.
أمـــــا فـــيـــمـــا يـــخـــص الـــوثـــائـــق 
الـــــالزمـــــة عـــنـــد تـــقـــديـــم الـــطـــلـــب، 
إرفــاق  الطلب  مقدم  على  فيجب 
بــطــاقــة الــهــويــة األصــلــيــة، وكشف 
أصـــــلـــــي لــــلــــحــــســــاب الـــمـــصـــرفـــي 
الـــمـــفـــتـــوح لـــغـــرض جـــمـــع الـــمـــال 
اسم  المصرف،  اسم  فيه:  (يظهر 
 ،IBAN الــحــســاب، رقــم الــحــســاب

رصيد الحساب).
أمـــــــا بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــخـــطـــوات 
الطلب  لتقديم  اتباعها  الــواجــب 
وإصــــــدار الــتــرخــيــص، وإجــــــراءات 
على  إنه  القطان  د.  قال  المكتب، 
مــــقــــدم الـــطـــلـــب تــحــمــيــل جــمــيــع 
جهاز  على  المذكورة  المتطلبات 
 PDF بــصــيــغــة  اآللــــــي  الـــحـــاســـب 
اإللكتروني  البريد  على  وإرسالها 
money_collection@ للمكتب 
نسخة  يرفق  وأن   ،.moia.gov.bh
المبدئي  الحساب  فتح  إفــادة  من 
فيها  مبينا  الــمــال  جــمــع  لــغــرض 
 ،IBAN المصرفي  الحساب  رقــم 
ومـــن ثـــم يــقــوم الــمــكــتــب بــدراســة 
الـــطـــلـــب والـــتـــأكـــد مــــن اســتــيــفــاء 
جــمــيــع الــمــســتــنــدات الــمــطــلــوبــة 

للتقدم بطلب الترخيص.
ولفت القطان إلى أن المكتب 
بصدد المراحل األخيرة لتدشين 
النظام  عبر  الترخيص  عمليات 

اإللــــكــــتــــرونــــي، وذلــــــك مــــن خـــالل 
WWW.RFR. الــمــكــتــب  مـــوقـــع 

BH، حيث تتوافر كافة الخطوات 
الالزمة للتسجيل وتقديم الطلب 

عبر النظام في الموقع المذكور.
وعـــــن الــــحــــاالت الـــتـــي يــجــب 
عــلــى الــفــرد تــقــديــم الــطــلــب فيها 
للشؤون  المساعد  الوكيل  أوضــح 
اإلســالمــيــة أنـــه اســتــنــاًدا لــقــانــون 
التنفيذية،  والئحته  المال  جمع 
في حال تجاوز قيمة الجمع ١٠٠ 
ديـــنـــار بــحــريــنــي فـــإنـــه يــســتــوجــب 
لجمع  تــرخــيــص  عــلــى  الــحــصــول 
الــــمــــال، وبـــحـــســـب الـــقـــانـــون فـــإن 
العام  تتجاوز  ال  الترخيص  مــدة 
الــتــمــديــد لمدة  ويــجــوز  الـــواحـــد، 
٣ أشـــهـــر أخــــــرى فــــي حـــــال رغــبــة 

المرخص له بذلك. 
جــمــع  مــــكــــتــــب  أن  وأوضــــــــــــح 
الــمــال يــقــوم بــإصــدار أربــعــة أنــواع 
أولها  المال،  جمع  تراخيص  من 
تـــرخـــيـــص جـــمـــع األمــــــــوال داخــــل 
محددة  ولفترة  البحرين  مملكة 
قانون  بحسب  واحـــد  عــام  مــدة  أو 
تبرع  تلقي  والثاني  الــمــال،  جمع 
مــــن غـــيـــر تـــرخـــيـــص، أمـــــا الـــنـــوع 
الستقبال  الترخيص  فهو  الثالث 
األموال من الخارج، وأخيرا يأتي 
الــــنــــوع الــــرابــــع وهـــــو الــتــرخــيــص 

لتحويل األموال إلى الخارج. 
يجمع  لمن  الجزاءات  وحول 
الــتبــرعــات مــن غــيــر تــرخــيــص أو 
الــمــخــالــفــيــن لــلــمــرســوم بــقــانــون 
الدكتور  قال  التنفيذية  والئحته 
المادة  إن  القطان  طاهر  محمد 
بقانون  الــمــرســوم  مــن   (١٤) رقـــم 
عــلــى  نـــصـــت   ٢٠١٣ لــســنــة   (٢١)
أو  الــمــؤبــد  بالسجن  «يــعــاقــب  أنــه 
الــســجــن الـــذي ال يــقــل عــن عشر 
ســنــوات وبــالــغــرامــة الــتــي ال تقل 
عــن مــائــة ألـــف ديــنــار وال تــجــاوز 
خــمــســمــائــة ألــــف ديــــنــــار، كـــل من 
جـــمـــع أمـــــــــواًال لـــغـــرض إرهــــابــــي، 
ويـــعـــاقـــب بــالــحــبــس وبـــغـــرامـــة ال 
بــإحــدى  أو  ديـــنـــار  ألــــف  تـــتـــجـــاوز 
هــاتــيــن الــعــقــوبــتــيــن كـــل مـــن قــام 
العامة  لــألغــراض  أمــــواٍل  بجمع 

دون الحصول على ترخيص وفًقا 
ألحـــكـــام هـــذا الـــقـــانـــون، وُيــعــاقــب 
عــلــى مــخــالــفــة بــاقــي أحــكــام هــذا 
الــــقــــانــــون والـــــــقـــــــرارات الــــصــــادرة 
تـــنـــفـــيـــًذا لـــــه بـــالـــحـــبـــس مــــــدة ال 
تــزيــد عــلــى ســتــة أشــهــر وبــغــرامــة 
ال تــتــجــاوز خــمــســمــائــة ديـــنـــار أو 

بإحدى هاتين العقوبتين».
المتبرع  تحقق  كيفية  وعــن 
مــن تــرخــيــص جــامــع الــمــال قــال 
الـــــوكـــــيـــــل الــــمــــســــاعــــد لــــلــــشــــؤون 
اإلســـالمـــيـــة يــحــصــل الــمــرخــص 
لـــه بــجــمــع الــتــبــرعــات لــألغــراض 
الــديــنــيــة عــلــى إفـــــادة صـــــادرة من 
اإلسالمية  والشؤون  العدل  وزارة 
واألوقـــــــاف، وتــعــتــبــر هـــذه اإلفــــادة 
بـــمـــثـــابـــة الـــمـــوافـــقـــة عـــلـــى طــلــب 
الــتــرخــيــص، وعــلــى الــمــرخــص له 
اإلفـــادة  هـــذه  إبــــراز  الــمــال  بجمع 
عــــنــــد الـــــقـــــيـــــام بــــأنــــشــــطــــة جــمــع 
المتبرع  على  وبذلك  التبرعات، 
الـــتـــحـــقـــق مـــــن حـــــصـــــول جـــامـــع 
كما  اإلفـــادة،  هــذه  على  التبرعات 
من  أن يــتــحــقــق  لــلــمــتــبــرع  يــمــكــن 
المال  بجمع  المرخصين  قائمة 
لــــألغــــراض الـــديـــنـــيـــة عـــبـــر زيـــــارة 
الـــمـــوقـــع اإللـــكـــتـــرونـــي لــلــمــكــتــب 
لكافة  يمكن  كما   ،www.rfr.bh
أفــــــراد الــمــجــتــمــع الـــتـــواصـــل مع 
مــكــتــب جــمــع الـــمـــال، مـــن خــالل 
الــرقــم:  عــلــى  بالمكتب  االتــصــال 
١٧٨١٢٦٢٢ أو من خالل المراسلة 
الــواتــســاب  تطبيق  عــبــر  الــفــوريــة 
عــبــر  أو   ،١٧٨١٢٦٢٢ رقـــــم  عـــلـــى 
money_ اإللـــكـــتـــرونـــي  الـــبـــريـــد 
 ،collection@moia .gov .bh
مكتب  مــوقــع  زيـــارة  يمكنهم  كما 
قيد طلبات ترخيص جمع المال 
لــــــألغــــــراض الـــديـــنـــيـــة مـــــن قــبــل 
لــالطــالع    www.rfr.bh األفــــراد 
لجمع  المنظمة  القوانين  على 
ذات  الـــعـــامـــة  لــــألغــــراض  الــــمــــال 
الــمــرخــص  قــــوائــــم  أو  الــــعــــالقــــة، 
لــهــم بــجــمــع األمــــــوال لــألغــراض 
المعلومات  من  والعديد  الدينية 
أو الخدمات الممكن أن يستفيد 

منها المتبرع أو المرخص له. 
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رفـــع الــســيــد عــلــي بــن الشيخ 
محافظ  العصفور  عبدالحسين 
بــاألصــالــة  الشمالية  المحافظة 
عـــــن نـــفـــســـه ونــــيــــابــــة عـــــن أهـــالـــي 
الـــمـــحـــافـــظـــة الـــشـــمـــالـــيـــة أســمــى 
آيـــــات الــتــهــانــي والــتــبــريــكــات إلــى 
الملك  الــجــاللــة  صــاحــب  حــضــرة 
عاهل  خليفة  آل  عيسى  بن  حمد 
الـــبـــالد الـــمـــفـــدى، وإلـــــى صــاحــب 
الــســمــو الــمــلــكــي األمـــيـــر ســلــمــان 
العهد  ولـــي  خليفة  آل  حــمــد  بــن 
رئيس مجلس الوزراء، وإلى شعب 
حلول  بمناسبة  الــوفــي  البحرين 

شهر رمضان المبارك.
جــــاء ذلــــك خــــالل الــمــجــلــس 
الـــرمـــضـــانـــي االفــــتــــراضــــي الــــذي 
عـــقـــدتـــه الــمــحــافــظــة الــشــمــالــيــة 
عـــبـــر تــقــنــيــة االتـــــصـــــال الـــمـــرئـــي 
بـــــحـــــضـــــور عــــــــــدد مــــــــن الـــــــنـــــــواب 
تبادل  حيث  المحافظة،  وأهــالــي 
الــمــحــافــظ والـــحـــضـــور الــتــهــانــي 
والـــتـــبـــريـــكـــات بــمــنــاســبــة الــشــهــر 
تعميق  أهــمــيــة  مـــؤكـــدًا  الــفــضــيــل، 
الـــوعـــي فـــي الــمــجــتــمــع فـــي إطـــار 
مـــــبـــــادرة الـــمـــحـــافـــظـــة «يـــــــدا بــيــد 
لالنضمام  كورونا»،  جائحة  لنهزم 
للتطعيم  الوطنية  الحملة  إلــى 
إدارة  مــــع  والــــتــــعــــاون  بــالــتــنــســيــق 
تــعــزيــز الــصــحــة بــــــوزارة الــصــحــة، 
وذلك لدعم الجهود التي يبذلها 
الفريق الوطني الطبي والعاملون 
للتصدي  األمامية  الصفوف  في 
تحقيق  وتيرة  لتسريع  للجائحة، 

المناعة المكتسبة الجماعية.
ودعـــــا الــمــحــافــظ الــعــصــفــور 
الــــحــــضــــور إلـــــــى الــــمــــشــــاركــــة فــي 

الـــــتـــــرويـــــج لــــلــــمــــشــــروع الـــوطـــنـــي 
لــلــتــوظــيــف فـــي نــســخــتــه الــثــانــيــة 
لتمكين  الــمــجــتــمــع،  أبـــنـــاء  بــيــن 
الــــمــــواطــــنــــيــــن الــــعــــاطــــلــــيــــن مــن 
االلــــــــتــــــــحــــــــاق بــــــــســــــــوق الــــعــــمــــل 
وظيفة  ألـــف   ٢٥ مــن  واالســتــفــادة 
يوفرها  تدريبية  فرصة  آالف  و١٠ 
دور  من  انطالقًا  وذلك  البرنامج، 
الــمــســؤولــيــة الــمــجــتــمــعــيــة لــدعــم 

البرنامج الوطني للتوظيف.
ونـــــــــــــوه الــــــمــــــحــــــافــــــظ بــــــــدور 
تعزيز  فـــي  واألفــــــراد  الــمــؤســســات 
الصحة في شهر رمضان المبارك، 
قد  الــمــحــافــظــة  أن  إلــــى  مـــشـــيـــرًا 
أطـــلـــقـــت خـــــالل الـــشـــهـــر الــكــريــم 
شهر  فــي  األكــبــر  «الــرابــح  مسابقة 
متسابقًا   ٣٥ مــن  ألكــثــر  رمــضــان» 
السمنة  لمكافحة  الجنسين  من 
ضمن  وذلك  المزمنة،  واألمراض 
عالي  العتماد  المحافظة  مبادرة 
على  وللتشجيع  صحية،  مدينة 
اتباع أنماط الحياة الصحية، من 
وممارسة  السليمة  التغذية  حيث 
في  سيما  وال  البدنية،  األنشطة 
ظـــــل تـــفـــشـــي تــــداعــــيــــات جــائــحــة 

كورونا.
كــمــا انــطــلــقــت عـــدة مـــبـــادرات 
مــــــــن الـــــمـــــجـــــلـــــس الـــــرمـــــضـــــانـــــي 
االفــتــراضــي، هــي مــبــادرة توصيل 
خــــــدمــــــة الــــتــــطــــعــــيــــم إلـــــــــى كــــبــــار 
عبدالرحمن  نادي  في  الموطنين 
كــــانــــو االجــــتــــمــــاعــــي لـــلـــوالـــديـــن، 
ومبادرة تدريب وتأهيل العاطالت 
مع  بالتعاون  الهندسة  مجال  في 
شركة NJ لالستشارات الهندسية 
لدعم المرأة البحرينية في مجال 

حصر  ومبادرة  الوطنية،  التنمية 
بــاربــار  فــي  الــعــمــل  عــن  العاطلين 
النائب  مع  بالتعاون  جمرة  وبني 
المشروع  لدعم  القطري  فاطمة 
نسخته  فـــي  لــلــتــوظــيــف  الــوطــنــي 
سار  مجمع  دعم  ومبادرة  الثانية، 
األكبر  «الــرابــح  لجوائز  التجاري 
النصف  خــالل  رمــضــان»  شهر  فــي 
األول من الشهر الكريم، والترويج 
لــلــمــســابــقــة مـــن خــــالل الــلــوحــات 

اإلعالنية في المجمع.

أكــــــدت مــــديــــريــــات الــشــرطــة 
واإلدارات األمنية المعنية بجهود 
تـــعـــزيـــز االلــــــتــــــزام بــــــاإلجــــــراءات 
االحـــتـــرازيـــة لــلــحــد مـــن انــتــشــار 
فــيــروس كــورونــا ضـــرورة مواصلة 
االلــــــــتــــــــزام بـــــهـــــذه اإلجــــــــــــــراءات 
والتعليمات الصادرة عن الفريق 
الـــــوطـــــنـــــي الــــطــــبــــي لـــلـــتـــصـــدي 
لفيروس كورونا، وذلك من خالل 
السلوكية  األنماط  بعض  تغيير 
رمضان  شهر  خالل  االجتماعية 
الـــمـــبـــارك، وخـــصـــوصـــًا فـــي ظل 
الــــزيــــادة الـــمـــطـــردة فـــي األعـــــداد 

القائمة للمصابين بالفيروس.
الشرطة  مــديــريــات  وشــــددت 
واإلدارات  األربــــع  بالمحافظات 
األمــنــيــة الــمــعــنــيــة عــلــى ضــــرورة 
االلتزام التام بالقرارات الصادرة 
خاص  بشكل  والمتعلقة  مؤخرًا 
منها  الــفــضــيــل،  رمـــضـــان  بــشــهــر 
تــجــنــب الــتــجــمــعــات، والــــزيــــارات 
االشتراطات  وتطبيق  المتبادلة، 
الخاصة بالمساجد، وغيرها من 
الفريق  أقرها  التي  االشتراطات 
في  للمساهمة  الطبي  الــوطــنــي 
الــــحــــد مــــن انــــتــــشــــار الـــفـــيـــروس 
أفــراد  كافة  سالمة  على  حفاظًا 
وعــــي  أن  مــــــؤكــــــدًة  الـــمـــجـــتـــمـــع، 
الــمــجــتــمــع وحــســه بــالــمــســؤولــيــة 

مـــــن أهــــــم أســـــبـــــاب تـــــجـــــاوز هـــذه 
الجائحة.

األمنية  المديريات  وتستمر 
بـــــدورهـــــا مــــن خــــــالل الـــحـــمـــالت 
إنفاذ  حمالت  بجانب  التوعوية 
مديريات  قــامــت  حيث  الــقــانــون، 
واإلدارات  بالمحافظات  الشرطة 
باتخاذ  الداخلية  بوزارة  المعنية 
عــلــى  لـــلـــحـــفـــاظ  إجـــــــــراء   ٨٩٦٠
مــعــايــيــر الــتــبــاعــد االجــتــمــاعــي، 
ورصد ٧١٣٩٥ مخالفة عدم لبس 
كمامة الوجه في األماكن العامة 
والـــمـــحـــالت الـــتـــجـــاريـــة وتــنــفــيــذ 
٨٣٨٣ حملة توعوية، وذلك حتى 

١٥ أبريل الجاري.
الــعــامــة  اإلدارة  قـــامـــت  وقــــد 
 ١٥ تــاريــخ  حتى  المدني  للدفاع 
 ٢٤٦٢٤٣ بتنفيذ  الــجــاري  أبــريــل 
مختلفة  وتعقيم  تطهير  عملية 
الحكومية  والــمــنــشــآت  للمباني 
والــــشــــوارع والـــطـــرقـــات وغــيــرهــا، 
كـــمـــا أنــــهــــا مـــســـتـــمـــرة فـــــي عــقــد 
الطرق  حول  التدريبية  الــدورات 
الــصــحــيــحــة لــتــنــفــيــذ عــمــلــيــات 
االحــتــرازي  والتعقيم  التطهير 
في المباني والمنشآت الحكومية 
وأمـــاكـــن الــعــمــل، وبــلــغ عـــدد من 
نظمها  التي  الـــدورات  في  شــارك 

شخصًا   ١١٨٠ الــمــدنــي  الـــدفـــاع 
مــــــن الــــمــــؤســــســــات والــــشــــركــــات 
من  شــخــصــًا  و١٠٥١  الـــخـــاصـــة، 
مــخــتــلــف الـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة، 
فـــيـــمـــا بـــلـــغ عــــــدد الــمــتــطــوعــيــن 
الماضي  العام  مــارس  شهر  منذ 
على  واإلشـــراف  متطوعًا،   ٦٠٦٢
وتعقيم  تطهير  عــمــلــيــات   ١٧٠٨
شارك فيها المتطوعون، كما تم 
تدريب ١٢٣٠ شخصًا من الكوادر 
والمتطوعين لتعقيم المساجد، 
تطهير  عــمــلــيــات   ١٠٧ وتــنــفــيــذ 
وتــعــقــيــم بــالــتــعــاون مـــع شــركــات 

التنظيف.

وبــــــاشــــــر مـــــركـــــز اإلســـــعـــــاف 
الوطني منذ بدء الجائحة ٩٤١٣ 
بــالغــًا خــاصــًا بــفــيــروس كــورونــا، 
قـــــام خـــــالل ذلـــــك بــاالســتــجــابــة 
لـــجـــمـــيـــع هـــــــذه الـــــبـــــالغـــــات عــن 
ومؤهل  متخصص  فريق  طريق 
قــام بــاتــخــاذ اإلجـــــراءات الــالزمــة 
إلى  بالفيروس  المصابين  ونقل 
باإلضافة  المخصصة،  األمــاكــن 
بـــالـــوزارة  الــنــقــل  إدارة  قــيــام  إلـــى 
اآلن  حتى  الجائحة  بــدايــة  منذ 
بتحريك ٣٠٤١١ آلية شملت نقل 

٨٨٦١٤ حالة.

فـــي ظـــل اســـتـــخـــدام الــتــكــنــولــوجــيــا لــدعــم 
عــمــلــيــة الــتــعــلــيــم عـــن بــعــد فـــي ظـــل الـــظـــروف 
والــتــدريــب  اإلرشـــــاد  مكتب  قـــدم  االســتــثــنــائــيــة، 
للبنات  الثانوية  االستقالل  بمدرسة  والتوجيه 
الــعــديــد مــن الــبــرامــج لــدعــم الــطــالــبــات، ومــن 
أهــمــهــا مـــبـــادرة إثــمــار الــتــي اســتــهــدفــت جميع 
طــالــبــات الــنــظــام الــمــطــور، والــتــي تــهــدف إلــى 
الــتــيــمــز،  بـــرنـــامـــج  عــبــر  تــقــويــة  دروس  تــنــفــيــذ 
الفترة  في  أو  المدرسية  الفسحة  أثناء  وذلــك 

المسائية.
مــعــلــمــات الــمــدرســة فــي تفعيل  وســاهــمــت 
هذه المبادرة التي القت ترحيًبا من الطالبات 

وأولياء أمورهن.
وقالت المديرة المساعدة أ. فجر الزياني: 
التحصيل  لرفع  المدرسة  أهداف  من  انطالًقا 
األكــاديــمــي لـــدى طــالــبــات الــمــدرســة وطــالــبــات 
تم  والمهني  الفني  للتعليم  الــمــطــور  الــنــظــام 
طـــرح مــشــروع إثــمــار الــــذي يــهــدف إلـــى تعزيز 

األساسية  المهارات  وإكسابهن  الطالبات  تعلم 
في  أدائــهــن  لتسهيل  الــدراســيــة  الــمــقــررات  فــي 
الـــتـــطـــبـــيـــقـــات، مـــمـــا اســـتـــدعـــى إنــــشــــاء مــنــصــة 
أكــاديــمــيــة لـــإلرشـــاد والــتــوجــيــه بــالــتــعــاون مع 
وتم  بالمدرسة،  اإللكتروني  التعليم  أخصائية 
لحصص  المعلمات  لتسجيل  جــدولــة  إعــــداد 
وتنوعت  المكتب  قــبــل  مــن  وتنظيمها  الــدعــم 
وبعد  الفسحة  بين  مــا  الحصص  هــذه  أوقـــات 
أوقــــات الــــدوام الــرســمــي فــي مــقــررات مختلفة 
مــنــهــا الــــمــــقــــررات الــتــخــصــصــيــة والـــمـــســـانـــدة 
ومـــقـــررات الــثــقــافــة الــعــامــة، حــيــث القـــت هــذه 
الورش إقباال وتفاعال رائعا من قبل الطالبات، 
في  والتعلم  التعليم  إستراتيجيات  وتــنــوعــت 
في  الــرقــمــي  التمكين  وأدوات  الــدعــم  حصص 

عملية التقويم.
تقديم  إثــمــار  مــشــروع  أهـــداف  ضمن  ومــن 
وتنمية  الطالبات  لدى  الدافعية  لتعزيز  ورش 
الــشــخــصــيــة الـــقـــيـــاديـــة الـــــقـــــادرة عـــلـــى تــحــمــل 

المسؤولية، وبناء قناة للتواصل الفعال معهن 
عن بعد.

وأوضحت منسقة مكتب التدريب واإلرشاد 
شاركت  قــائــلــة:  تقي  جعفر  فاطمة  والــتــوجــيــه 
حصص  تقديم  فــي  الــمــطــور  الــنــظــام  معلمات 
فترة التطبيقات  في  للطالبات  بعد  عن  تقوية 
إشـــــراف  تـــحـــت  األداء،  لــتــقــيــيــم  الــمــخــصــصــة 
واإلرشـــاد،  الميداني  التدريب  مكتب  ومتابعة 
متطلبات  تــواكــب  أخــرى  مواضيع  تناولت  كما 

سوق العمل.
ممتنة  أنا  إبراهيم:  إيمان  الطالبة  وقالت 
وشاكرة لمن قدموا لنا الدعم ووقفوا بجانبنا 
لإلثراءات  كان  فلقد  بعد.  عن  التعلم  ظل  في 
وحصص  المختلفة  التقويم  وأدوات  المقدمة 
الــدعــم خـــالل فــتــرة الــتــطــبــيــقــات األثــــر األكــبــر 
فـــي تــحــســيــن تــحــصــيــلــنــا الــعــلــمــي، كــمــا كــانــت 
الــتــقــدم  عــلــى  لــنــا  مــحــفــز  خــيــر  لــنــا  متابعتهم 

وتحقيق األفضل. 
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إلى  النيابية  التحقيق  لجنة  اشـــارت  بــدورهــا 
سنوي  تقرير  بإعالن  اإلسكان  وزارة  التزام  ضــرورة 
وعدد  المحافظات  جميع  في  الطلبات  أعــداد  عن 
ورصد  سلفا  المقدمة  الطلبات  من  إنجازه  تم  ما 
الطلب  تــقــديــم  تــاريــخ  تتضمن  تــاريــخــيــة  مــقــارنــة 
وتاريخ االستجابة له وإلى أي سنة تقف الطلبات 
السنوات  في  تحقيقه  المنشود  والهدف  المتأخرة 

الالحقة.
تقريرها  في  النيابية  التحقيق  لجنة  وطالبت 
المقترحات  مــن  مــجــمــوعــة  المتضمن  الــمــبــدئــي 
الخليج»  «اخـــبـــار  حصلت  والــــذي  واالســتــنــتــاجــات 
االقدمية  بمبدأ  االلتزام  بضرورة  منه  نسخة  على 
سواء بين المناطق أو المحافظات بوصفه أساسا 
مــوضــوعــيــا عــــادال لــتــوزيــع الــخــدمــات االســكــانــيــة، 
ويعكس االستجابة الفطرية للعدالة االجتماعية، 

التظلمات  وإتـــاحـــة  الـــالزمـــة  الــمــعــلــومــات  وتــوفــيــر 
ألصحاب االقدميات االسكانية.

استحداث  فــي  اإلســــراع  اللجنة  اقــتــرحــت  كما 
برامج تمويل جديدة أكثر يسرا وأقل كلفة تتالفى 
شـــكـــاوى الــمــواطــنــيــن الــمــتــعــلــقــة بــضــوابــط الــســن 
والدخل وتوسعة نطاق االستجابة المتاحة لهم، أو 
تطوير برنامج مزايا االسكاني بما يسع طموحات 
منه،  االستفادة  في  الراغبين  المواطنين  وقــدرات 
فضال عن تعديل الحدود القصوى للتمويل المتاح 
اإلسكان  وزارة  تتحمل  وأن  المشاركة  البنوك  من 
التمويل،  عــلــى  المترتبة  الــفــوائــد  مــن  أكــبــر  قـــدرا 
وإعـــطـــاء الــطــلــبــات االســكــانــيــة الــمــتــأخــرة أولــويــة 
على  والـــدوائـــر  الــمــحــافــظــات  مختلف  فــي  قــصــوى 
زمني  تحديد  إلى  الوصول  معه  يتم  الــذي  النحو 
بحيث  متماثل  نحو  على  الطلبات  هــذه  لتغطية 

عشر  عليه  مــر  متى  قديما  الطلب  اعتبار  يمكن 
سنوات فيحظى بأولوية مطلقة في التخصيص.

خطط  بــوضــع  النيابية  اللجنة  طــالــبــت  كــمــا 
توفير  فــي  الــخــاص  الــقــطــاع  لــمــشــاركــة  تحفيزية 
وحدات اسكانية لفئة الشباب تحديدا والتفاوض 
وتحمل  لهم  مالئمة  بنكية  تيسيرات  إطــالق  على 
المترتبة  الــفــوائــد  مــن  أكــبــر  قـــدرا  اإلســكــان  وزارة 
عــلــى الــتــمــويــل الــبــنــكــي، وضـــــــرورة تــنــظــيــم آلــيــة 
اإلسكان  لــوزارة  المملوكة  األراضــي  لرصد  ملزمة 
قيمتها  وعــن  وأماكنها  مساحاتها  عــن  واالفــصــاح 
المشروعات  لتشييد  استغاللها  ومــدى  السوقية 
سيما  وال  االنتظار  لضغوط  تخفيفا  المختلفة 
بالنسبة للطلبات االسكانية القديمة، وإيجاد آلية 
المكتظة  المناطق  فــي  الــرأســي  للتوسع  مقبولة 
المرتبطة  االسكانية  الطلبات  وتقليص  بالسكان 

وتوفير  ممكنة  منطقة  أقـــرب  فــي  األمــاكــن  بــهــذه 
الخدمات األساسية بما يتناسب وأعداد القاطنين 

بها.
في  المتوافرة  المتخلالت  لرصد  آلية  وإيجاد 
المناطق والمدن االسكانية القائمة ودراسة مدى 
استغاللها  عبر  المشروعات  في  التوسع  إمكانية 
المشروعات  في  المتخلالت  هذه  وجــود  وتحجيم 
فعلية  حــاجــة  هــنــاك  تــكــن  لــم  مــتــى  المستقبلية 
للمنتفع  تتيح  التي  البنائية  النماذج  وتعدد  لها، 
االجتماعية  ظــروفــه  بحسب  بينها  مــن  االخــتــيــار 
عند إجـــراء الــتــوزيــع، وإجــــراء اســتــطــالعــات لــرأي 
ذوي الطلبات االسكانية في اختيار النماذج األكثر 
توافقا مع احتياجاتهم الفعلية قبيل الشروع في 

المشروع االسكاني.
واالعـــــــداد الــمــنــاســب لــلــتــصــامــيــم االســكــانــيــة 

بحيث يتلقى والحاجات الفعلية للمنتفعين وقت 
تعديالت ال  ادخال  إمكانية  ووضع  الوحدة  تسليم 
تمس امان المبنى على الوحدات اإلسكانية وبما 
المنتفعين  رغبة  عن  الناجمة  المخاطر  يتالفى 

في ادخال تعديالت بنائية.
وزيادة التمويل الموجه لشراء وبناء الوحدات 
السكنية والنظر في مضاعفته بالنسبة ألصحاب 
باستطالة  والمتأثرة  االقدم  االسكانية  الخدمات 

فترات االنتظار.
كــمــا طــالــبــت لــجــنــة الــتــحــقــيــق الــنــيــابــيــة في 
بيانات  قاعدة  وتحديث  بإنشاء  المبدئي  تقريرها 
اســكــانــيــة وتــيــســيــر الـــنـــفـــاذ الــيــهــا لــكــافــة طــالــبــي 
الــخــدمــات االســكــانــيــة تــتــعــلــق بــبــيــانــات الــطــلــبــات 
ومبررات  المنتفعين  لكافة  المختلفة  اإلسكانية 

تأخيره أو عدم االستجابة له. 
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كتب وليد دياب:
األساسي  المعيار  هو  االقدمية  مبدأ  أن  اإلسكان  وزارة  أكدت 

استرشادية  معايير  إلى  باإلضافة  االسكانية،  الطلبات  توزيع  في 
توافر  على  بناء  االسكانية  الخدمة  استعجال  يتم  حيث  أخــرى، 
بشأن  النيابية  التحقيق  لجنة  على  ردهــا  في  مضيفة  مبرراتها، 
الوحدات  بناء  وكلفة  اإلسكانية  للطلبات  التوزيع  معايير  عدالة 
اإلســـكـــانـــيـــة ومــــراعــــاة الــــشــــروط الــفــنــيــة فـــي تــصــمــيــم الـــوحـــدات 
اإلســكــانــيــة، أن آلــيــة الــتــوزيــع تــخــتــلــف بــاخــتــالف نـــوع الــمــشــروع 
مقدم  إقــامــة  بمحل  يــرتــبــط  مناطقي  تــوزيــع  فــهــنــاك  االســكــانــي، 
طلبات  لتلبية  المشروع  مــن  نسبة  تخصيص  خــالل  مــن  الطلب 
المناطق  مــســتــوى  عــلــى  الــطــلــبــات  أصــحــاب  ثــم  المنطقة  أهــالــي 
المحافظة  توزع  االسكانية  المدن  لمشاريع  وبالنسبة  المجاورة، 
االسكانية  الطلبات  من  أخرى  نسب  ثم  المشروع  فيها  شيد  التي 

بحسب معيار االقدمية على مستوى المملكة.

»°SCGôdG ™``°Sƒà∏d á``«dBG OÉéjEGh ..¢``UÉîdG ´É``£≤dG á``cQÉ°ûªd á``jõ«ØëJ §``£N ™``°Vh
É¡dÓ¨à°SG  ió```̀eh  á`̀«`̀bƒ`̀°`̀ù`̀dG  É¡àª«bh  É`̀ ¡`̀ æ`̀ cÉ`̀ eCGh  É`̀¡`̀JÉ`̀MÉ`̀°`̀ù`̀eh  IQGRƒ`````dG  »``̀ °``̀ VGQCG  ø``Y  ìÉ``°``ü``aE’G



3
5العدد (١٥٧٣١) - السنة السادسة واألربعون - األحد ٦ رمضان ١٤٤٢هـ - ١٨ أبريل ٢٠٢١م

كــورونــا  فــيــروس  بمكافحة  الــخــاص  الــعــمــل  لــفــريــق  شــكــرا 
بــمــطــار الــبــحــريــن الــجــديــد عــلــى اســتــقــبــالــهــم الــحــافــل لكل 
القادمين بكل أريحية، وبابتسامة عريضة، وبانسيابية شديدة 
فــي إجــــراءات الــفــحــص، وبــصــدرهــم الــرحــب عند اإلجــابــة عن 

استفساراتهم من دون كلل أو ملل.
لقد لفت نظري تعامل أحدهم وبمنتهى الصبر والمرونة 
ويستفسر  يــســأل  راح  بسيط،  باكستاني  عــامــل  مــع  والــمــروءة 
وبكيفية  المطلوبة،  الثالث  بالمسحات  تتعلق  أمور  عن  كثيرا 
معرفة نتائجها، وكيفية الحصول علي مواعيدها، وغيرها من 
وعلى  وباحترام،  وباهتمام  بصبر  عليه  يرد  كان  حيث  األمــور، 

وجهه ابتسامة ال تغيب.
تحتفي دول العالم في السابع من أبريل من كل عام بيوم 
الوطنية  المؤسسة  ثمنت  المناسبة  وبهذه  العالمي،   الصحة 
البحرين  مملكة  تبذلها  التي  الجهود  عاليا  اإلنسان  لحقوق 
للحفاظ علي الحقوق األساسية للمواطنين والمقيمين علي 
حــد ســــواء، وبــاألخــص الــحــق فــي الــصــحــة، مــن خـــالل ضمان 
يواجهه  ما  ظل  في  وذلــك  للجميع،  الصحية  الرعاية  توفير 

العالم من انتشار لفيروس كورونا.
هذه  نشهد  أن  البحرين  أهــل  لنا  شــديــد  لفخر  إنــه  نــعــم، 
انتهجتهما  التي  اإلنسانية  والمعاملة  الحضارية  الــمــســاواة 
مــمــلــكــتــنــا الــحــبــيــبــة مـــع كـــل مـــن يــقــيــم عــلــى أراضـــيـــهـــا ســـواء 
مواطنين أو وافدين، من دون أي تفرقة بسبب الدين أو العرق 
المكانة  أو  االقــتــصــاديــة  الحالة  أو  الجنسية  أو  المذهب  أو  
دول  في  يتوفر  ال  أمر  وهو  العوامل،  من  وغيرها  االجتماعية 
أخرى، حيث وصل إلى مسامعنا وجود نوع من التمييز الصارخ 
والواضح عند التعامل مع الحاالت المصابة في بعض الدول 

سواء من حيث االهتمام أو العالج وغيرها من األمور.
وكان وزير اللقاحات البريطاني قد أشاد في نفس المناسبة 
بــجــهــود الــمــمــلــكــة فـــي الــتــطــعــيــم الــمــكــثــف، وفـــي الــفــحــوصــات 
اليومية لفيروس كورونا، وذلك خالل محاضرة مرئية بعنوان 
سلطت  قد  كانت  كــورونــا»  جائحة  مكافحة  في  عالمية  «نظرة 
الضوء علي تجارب ونجاحات في هذا الشأن، وقد تم خاللها 
مكافحة  في  البحرين  به  قامت  الــذي  العمل  بحجم  اإلشــادة 
الجائحة كنموذج يستحق التوقف عنده ويقتدى به من خالل 

الحملة الوطنية لمكافحة الفيروس متعددة اللغات. 
فحص،  ألــف  الــــ١٧  اليومية  الفحوصات  معدل  فــاق  لقد 
بإجمالي ٣ مليون ونصف حتى تاريخ ذلك االحتفال، وهو ما 
الموضوعة  االستراتيجية  ضمن  السيد  جليلة  د  عنه  أعلنت 
وتوفيرها  التطعيمات  من  عددا  اعتمدت  والتي  الغرض،  لهذا 
بالمجان للجميع من دون استثناء، حتى فاق عدد الحاصلين 
عليها حوالي نصف مليون شخص، من خالل إجراءات سهلة 
ومــيــســرة، وذلــــك بــقــيــادة وتــوجــيــهــات صــاحــب الــســمــو الملكي 
مجلس  رئيس  العهد  ولــي  خليفة  آل  حمد  بن  سلمان  األمير 

الوزراء.
لــقــد تــوقــع كــثــيــرون إجــــــراءات حــظــر جـــديـــدة فـــي الــفــتــرة 
بشكل  المصابة  الحاالت  معدل  ارتفاع  بسبب  وذلك  األخيرة، 
التسهيالت  مــن  بــعــدد  جميعا  فوجئنا  ولكننا  مــســبــوق،  غــيــر 
واالمـــــتـــــيـــــازات الــمــنــضــبــطــة، الـــتـــي مــــن شـــأنـــهـــا أن تــكــافــىء 
حملة  إنــجــاح  فــي  بــحــق  المساهمين  الــواعــيــن،  المطعمين، 
التصدي للجائحة، وفي الوقت نفسه فهي تشجع علي حصول 
على  المحجمين  أو  المتشككين  أو  المترددين  مــن   البعض 

التطعيمات. 
فكل اإلعجاب والتقدير واالمتنان لقيادتنا الرشيدة، التي 
العالم،  به  ويتحاكى  به،  يقتدى  نموذجا  مملكتنا  من  صنعت 

عند التحدث عن نجاحات رائدة في مكافحة فيروس كورونا!

halakamal99@hotmail.comهالة كمال الدين
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أعــلــنــت الــجــامــعــة األمــريــكــيــة 
جيف  الــدكــتــور  تعيين  بالبحرين 
زابـــــــودســـــــكـــــــي عـــــمـــــيـــــدا لــــلــــشــــؤون 
تولى  وقــد  بالجامعة،  األكاديمية 
الــمــنــصــب ســابــقــا الـــدكـــتـــور مـــارك 
إلـــى  يـــعـــود  الــــــذي  شـــيـــرمـــيـــس،  د. 
الواليات المتحدة األمريكية سعيًا 
وراء فرص أخرى. سيعمل الدكتور 
زابودسكي بشكل وثيق مع الرئيس 
الـــمـــؤســـس لـــلـــجـــامـــعـــة الـــدكـــتـــورة 
ســــــــوزان ســـاكـــســـتـــون، لــلــمــســاعــدة 
فـــي قـــيـــادة الــعــمــلــيــات األكــاديــمــيــة 
لــلــجــامــعــة. انــضــم الــدكــتــور جيف 
 ٣٥ على  تزيد  بخبرة  الفريق  إلــى 
العالي،  التعليم  مــجــال  فــي  عــاًمــا 
كـــــــان آخــــــرهــــــا مـــنـــصـــب الـــرئـــيـــس 
التنفيذي في جامعة بوليتيكنيك 
الـــبـــحـــريـــن عـــلـــى مـــــدى الـــســـنـــوات 
سيقود  الماضية.  والنصف  األربع 
الــــدكــــتــــور زايـــــودســـــكـــــي الـــتـــطـــويـــر 
الــمــســتــمــر لــلــبــرامــج األكــاديــمــيــة 
لتقديم  األمــريــكــيــة  الــجــامــعــة  فــي 
بما  األمريكي  النهج  على  تجربة 
يــتــمــاشــى مــــع الــــرؤيــــة والـــرســـالـــة 

االستراتيجية للجامعة.
مــــــن جــــهــــتــــه قــــــــال الــــدكــــتــــور 
أستمر  أن  «يــشــرفــنــي  زابـــودســـكـــي: 
التعليم  نــظــام  فـــي  دور  لــعــب  فـــي 
العالي المزدهر هنا في البحرين، 
أن  خـــــــــاص  بــــشــــكــــل  ويـــــســـــعـــــدنـــــي 
أصـــبـــح جـــــــزًءا مــــن فـــريـــق الــعــمــل 
فــي هـــذه الــجــامــعــة الــمــتــطــورة مع 
هــيــئــة الــتــدريــس الــبــارعــة والــحــرم 

الجامعي المتميز».
زابودسكي  الدكتور  شغل  وقــد 
المناصب  مــن  متنوعة  مجموعة 
القيادية العليا في التعليم العالي، 
وقام طوال حياته المهنية بتطوير 
أكــثــر مــن ٣٠ بــرنــامــجــًا مــن برامج 
الــصــلــة  ذات  الــعــلــمــيــة  الـــــدرجـــــات 

بــاألســواق الــدولــيــة الــمــتــطــورة مع 
توظيف  عــمــلــيــات  عــلــى  اإلشــــــراف 
قاد  وقــد  الــتــدريــس.  هيئة  أعــضــاء 
الــــدكــــتــــور زابــــودســــكــــي مـــؤســـســـات 
أمريكا  أنــحــاء  جميع  فــي  عالمية 
الــشــمــالــيــة والـــشـــرق األوســـــط، في 
دمــــج الــتــكــنــولــوجــيــا الــــرائــــدة ذات 
والتعلم،  التدريس  بعملية  الصلة 
وتــــســــهــــيــــل تـــــطـــــويـــــر الـــــشـــــراكـــــات 
االعتماد  وإدارة  الطالب،  وتوظيف 
المؤسسي والبرامجي من قبل كل 
من الجهات االعتمادية الحكومية 
والــــصــــنــــاعــــيــــة. وســــتــــكــــون خـــبـــرة 
الــدكــتــور زابــودســكــي حــيــويــة حيث 
تقوم الجامعة بتشكيل شراكة مع 
جامعة والية كاليفورنيا، نورثريدج 
الــجــامــعــة  وتـــســـعـــى   ،(CSUN)
للحصول على االعتماد اإلقليمي 
من الواليات المتحدة، مع حصول 
المبدئية  الموافقة  على  الجامعة 
 .WSCUC قبل  من  لالعتمادية 
وفي حال اعتماد الجامعة من قبل 
هـــذه األخـــيـــرة، فــإنــهــا ســتــكــون من 
بين عدد قليل من الجامعات التي 
 WSCC تــم اعــتــمــادهــا مــن قــبــل
فــــــي مـــنـــطـــقـــة الــــــشــــــرق األوســـــــط 
الخليج  ومنطقة  إفريقيا  وشمال 

العربي.
ساكستون  الــدكــتــورة  وعــلــقــت 
قـــائـــلـــة: لــــدي ثــقــة كــبــيــرة بــخــبــرة 
الـــدكـــتـــور زابـــودســـكـــي األكــاديــمــيــة 
والتجارية الواسعة محليًا ودوليًا، 
وأنـــــــا عـــلـــى يـــقـــيـــن بــــأنــــه ســيــقــدم 
بثمن  تــقــدر  ال  رائـــــدة  مــســاهــمــات 
في الجامعة األمريكية بالبحرين 
في  المتمثلة  مهمتنا  مع  تماشيًا 
بالمهارات  الجامعة  طــالب  تزويد 
إليها  يــحــتــاجــون  الــتــي  والــمــعــرفــة 
معرفته  إن  الــحــيــاة.  فــي  لــلــنــجــاح 
حــيــويــًا  دورًا  ســتــلــعــب  بــالــبــحــريــن 
البحرين  لجعل  رؤيــتــنــا  دعـــم  فــي 
الـــواجـــهـــة الــتــعــلــيــمــيــة اإلقــلــيــمــيــة 

المفضلة.
يــحــمــل الـــدكـــتـــور زابـــودســـكـــي 
درجــــــة الــــدكــــتــــوراه فــــي الــفــلــســفــة 
التعليمية  الــســيــاســة  دراســــات  فــي 
مـــن جــامــعــة ألــبــرتــا، ومــاجــســتــيــرا 
جامعة  مــن  بعد  عــن  التعليم  فــي 
العليا  الدراسات  ودبلوم  أثاباسكا، 
التعليم  تكنولوجيا  في  المتقدمة 
عـــن بــعــد مـــن جــامــعــة أثــابــاســكــا، 
التطبيقية  الــفــنــون  وبــكــالــوريــوس 
في الصحافة اإلذاعية من جامعة 

رايرسون.
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القراء األعزاء 
إن  زمالئي  أحــد  لي  قــال 
بـــعـــض مـــقـــاالتـــي الــمــتــعــلــقــة 
بـــــالـــــحـــــقـــــوق األســــــــريــــــــة قـــد 
ُتــغــضــب الــــرجــــال! والـــســـؤال 
ُتغضبكم  هــل  إلــيــكــم:  مــوجــه 

حقا معشر الرجال؟ 
وقتها  نــفــســي  حــدثــتــنــي 
بــأنــهــا مـــقـــاالت تــحــكــي واقـــع 
بــــعــــض الـــــنـــــســـــاء لــــــــذا فـــأنـــا 
لـــن تثير  يــقــيــن بــأنــهــا  عــلــى 
واألكــفــاء  األســويــاء  حفيظة 
الوافون  أولئك  الــرجــال،  من 
بـــواجـــبـــاتـــهـــم تـــجـــاه أســـرهـــم 
والـــــمـــــنـــــصـــــفـــــون ألســــــرهــــــم، 
ولـــكـــنـــهـــا قــــد تــثــيــر حــفــيــظــة 
في  العارفين  الــرجــال  أشــبــاه 

قرارة أنفسهم بأنهم غير منصفين ال في ِسلمهم 
سيغضبهم تحسّس  أشخاص  خصومتهم،  وال في 

(البطحة اللي على الراس).
(عــيــنــي  الـــبـــحـــريـــن  رجــــــــاالت  أن  فـــالـــقـــاعـــدة 
وأرقــاهــم  الــرجــال  وخــيــرة  فخر  وأهــلــهــا)  البحرين 
في حسن معاملة أزواجهم وأبنائهم وأكثرهم وعيا 
األفضل  المعيشي  المستوى  كفالة  على  وحرصا 
بهذه  والداني  القاصي  ويشهد  ألسرهم،  واألعلى 
لكل  ولــكــن  الــبــحــريــنــي،  لــلــرجــل  الــعــطــرة  السمعة 
أســـوار  تخفيهم  مــازالــت  فبعضهم  شــــواذ،  قــاعــدة 
البيوت والبعض اآلخر نجد نماذج منهم في أروقة 

المحاكم الشرعية والمدنية، وإّياهم أعني.
قد  بـــاآلتـــي: بــأنــهــا  الــزمــيــل  عــلــى  رّدي  فــجــاء 
ُتــغــضــب بــعــض الـــذكـــور ولــيــس الـــرجـــال، إذ إن كل 
الذكور  كل  ليس  ولكن  الذكور  جنس  من  الرجال 
رجاال، فالرجال الحقيقيون وفقا للمفهوم الراقي 
ُتثار  لــن   - رجالنا  أكثر  وهــم   – الرجولة  لمعاني 
حفيظتهم ألنهم لم ولن يكونوا يوما مصدر ضرر 
أمــوال  يأكلوا  ولــن  ألبنائهم،  وال  أبنائهم  ألمهات 
يمتلكون  فــهــم  بــالــبــاطــل،  أبــنــائــهــم  وال  زوجــاتــهــم 
العالي  والــحــّس  واإليــثــار  والرجولة  الشهامة  من 
(كلكم  من  َهــْدي  على  والتزاماتهم  بمسؤولياتهم 
في  يضعهم  مــا  رعــيــتــه)  عــن  مــســؤول  وكــلــكــم  راٍع 
الــدرجــة الــتــي قــررهــا لــهــم الــقــرآن الــكــريــم بقوله 
َحِكيٌم) (سورة  َعِزيٌز   ُ َواهللاَّ َدَرَجٌة  َعَلْيِهنَّ  َجاِل  (َوِللرِّ
من  يمتلكون  فال  الذكور  أما   ،(٢٢٨ اآليــة  البقرة، 
ذلـــك كــلــه ســـوى مــعــرفــة جــوفــاء لــحــقــوق الــرجــل، 
اآليــات  بعض  وتوظيف  استخدام  تعدو  ال  معرفة 
واألحــــاديــــث مـــن قــبــيــل ( الـــرجـــال قــــّوامــــون على 
حّلل  و(الشرع  لزوجها)  الزوجة  و(طاعة  النساء) 
باقي  إكمال  دون  من  للجملة  أو  لآلية  بترا  أربــع) 
النص وفهم مقاصده وأصوله وأحكامه والحكمة 
منه، كل ذلك في خّضم متزامن مع أكلهم أموال 
زوجــتــه مــن دون وجـــه حــق واســتــغــاللــهــا وإيــذائــهــا 
بين  بــّيــن  تــنــاقــض  فــي  وذهــنــيــا  وجــســديــا  عاطفيا 
بادعاء  أبنائهم  حقوق  أكلهم  بل  والفعل،  القول 
عدم القدرة على اإلنفاق زورا وبهتانا، ونظرا إلى 
أن (البيوت أسرار) فال أحد يعلم ما يدور بداخلها 
التي  األســرار  من  الخافي  وكشف  نــزاع  ثــار  إذا  إال 
إلــى  الـــزوجـــات  بــعــض  لــجــوء  يفضحها  مــا  غــالــبــًا 
الــصــابــرات  تقبع  فيما  لــلــطــالق،  طلبا  الــمــحــاكــم 
(الخافي  ويبقى  اهللا،  فــرج  بانتظار  صمتهن  فــي 

أعظم). 
واجب  يقابله  حق  كل  بأن  العلم  هؤالء  وعلى 
والــتــزام، لــذا فــإن حق الــزوج على الــزوجــة يقابله 
واجــــب الـــــزوج تــجــاه زوجـــتـــه، وحـــق الـــزوجـــة على 
زوجــهــا يقابله واجـــب الــزوجــة تــجــاه زوجــهــا، فهي 
عملة ذات وجهين ال قيمة لها من دون أحدهما. 

ومـــــن جـــهـــتـــي، أجـــتـــهـــد دائــــمــــا ألن أكــــــون مــع 
الـــحـــق - وقــــد يــصــيــب اجـــتـــهـــادي أو قـــد يــخــيــب، 
لذا  البشرية-  الطبيعة  ديدن  هو  وهذا  بشر  ألني 

ضميري،  علّي  ُيمليه  ما  أتبع 
فـــال أنـــحـــاز ســــوى لــلــحــق من 
أو  للرجل  كــان  إن  تمييز  دون 
سواء  عندي  فكالهما  للمرأة، 
إن رزحا تحت طائلة الظلم أو 
ُهددت حقوقهم بالضياع، وفي 
على  واقعية  شواهد  تجربتي 
قد  وجدتهم  لرجاٍل  انحيازي 
األوضــاع  بعض  ولكن  ُظلموا، 
تجبرني على االنحياز للمرأة 
إيجابي  انــحــيــاز  وهـــو  أحــيــانــا 
تفرضه األوضاع التي يطالها 

الظلم فيها.
نعم، أنحاز إلى المرأة إذا 
تــعــلــق األمــــر بــحــقــوقــهــا حين 
التي  أبنائها  وبحقوق  ُتسلب، 
تــوجــعــهــا أكــثــر مـــن حــقــوقــهــا، 
ألنها الشخص الوحيد الذي يعاني ويدفع الثمن 
ولم  يستحقونها  الــتــي  الــعــدالــة  لهم  تجد  لــم  إن 
لهم  تحفظ  التي  حقوقهم  على  أبناؤها  يحصل 
النفقة  فــي  الــحــق  سيما  وال  اإلنسانية  كرامتهم 
زورا  اإلنــفــاق  على  الــقــدرة  عــدم  الُمنفق  ادعــى  إذا 
وبــهــتــانــا، أو لــجــأ إلـــى االقـــتـــراض كــعــذر لخفض 

نفقة أبنائه.
أنحاز إلى المرأة ألنها مخلوق رقيق، معطاء، 
وتغلبها  األولــــى  فــطــرتــه  بحكم  وشــفــاف  حــســاس 
عاطفتها الفطرية السيما تلك المتعلقة بإنشاء 
في  لــلــمــرأة  األســـرة  فمفهوم  وبــأمــومــتــهــا،  أســرتــهــا 
وبكيانها  بحياتها  يرتبط  أمر  هو  ومكان  زمان  أي 
بــأكــمــلــه، لـــذا فــإنــهــا ُتــعــطــي وتــبــذل بــســخــاء وبكل 
مــا أوتــيــت مــن عــاطــفــة ومــــال، وغــالــبــًا مــا يفوتها 
توثيق ما قّدمت وأعطت ألنها في وقت العطاء ال 
ثقتها  منطلق  من  أعطت  ما  استرداد  بفكرة  تأبه 
فتصبر  الشريك،  في  وثقتها  أسرتها  استقرار  في 
وتعذر وتتعاطف وتتفهم وتتجاوز وتتسامح  حتى 
تبلغ مرحلة االكتفاء وينتهي بها واقع الحال إلى 

انهيار الثقة وضياع حقوقها.
ـــعـــّد مــؤســس  فـــالـــمـــرأة فـــي وقــتــنــا الـــحـــاضـــر ُت
حتى  كانت  التي  الزوجية،  المؤسسة  في  رئيسي 
تبذل  فهي  للرجل،  منفردة  مسؤولية  قريبة  عقود 
قيد  أو  شـــرط  دون  مـــن  ألســرتــهــا  ومــالــهــا  حــالــهــا 
باعتبارها شريكا فعليا، ويؤلمها جدا أن تصطدم 
من  ِقبل  من  لعطائها  والتنكر  الخذالن  بجدران 
وتــزداد  أسرتها  ورّب  حياتها  رفيق  يكون  أن  أِملت 

خيبتها إن َمّس هذا النكران حقوق أبنائها.
لذا، وبما أننا استقبلنا شهر رمضان المبارك، 
ونتقرب  اهللا  مــن  فيها  نقترب  التي  الشهور  أكثر 
من  للمقصرين  فــرســالــتــي  بــالــطــاعــات،  فــيــهــا  لــه 
من  وأبــنــائــكــم  نسائكم  إنــصــاف  اجــعــلــوا  الـــرجـــال: 
كانت  ســـواء  اهللا،  إلــى  وقــربــاتــكــم  طاعاتكم  ضمن 
الــحــيــاة الــزوجــيــة قــائــمــة أو مــنــفــصــلــة، والســيــمــا 
أبناءكم المحضونين عند مطلقاتكم وال تظلموا.

ورسالتي للنساء: اتكئي على حرصك ووعيك 
أخذا بمقولة (حّرص وال تخّون) ِحفظا لحقوقك، 
في  أنــشــئ  لــلــمــرأة  بيتا  هــنــاك  أن  دائــمــا  وتـــذكـــري 
مملكتنا الغالية تحت مظلة المشروع اإلصالحي 
لــصــاحــب الــجــاللــة الــمــلــك حــمــد بـــن عــيــســى آل 
األميرة  الملكي  السمو  صاحبة  وبرئاسة  خليفة  
لكفالة  وطنية  رقابية  كآلية  إبراهيم  بنت  سبيكة 
وتعزيز واحترام وحماية حقوق المرأة البحرينية، 
وبه كيان ُخّصص لقضاياك هو مركز دعم المرأة 
في المجلس األعلى للمرأة  والذي يعمل لغرض 
حصولك  وتيسير  قــضــايــاك،  حــل  فــي  المساهمة 
وجهتك  منه  فاجعلي  اإلنــســانــيــة،  حقوقك  على 

متى ما خذلتك مؤسسة الزواج.
الكريم  ضيفنا  حلول  الجميع  على  وُمــبــارك 

شهر رمضان الُمبارك
layalialshoug@hotmail.com
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بقلم: احملامية 

الدكتورة هنادي عيسى اجلودر

أعــلــنــت وكـــالـــة الـــزراعـــة والـــثـــروة الــبــحــريــة بــــوزارة 
األشـــغـــال وشــــــؤون الــبــلــديــات والــتــخــطــيــط الــعــمــرانــي 
استئناف تقديم مواد مكافحة اآلفات للمزارعين ضمن 
برامج الدعم التي تقدمها الوكالة والتي يتم فيها بيع 
بهدف  الحكومة  قبل  من  مدعومة  بأسعار  المواد  تلك 

تقليل كلفة مدخالت اإلنتاج.
وأشــــــــارت إلـــــى أن تـــلـــك الــــمــــواد تــشــمــل مــبــيــدات 
للحشرات  الفرمونية  المصائد  إلــى  باإلضافة  اآلفــات 
من  كبيرة  شريحة  استفادت  وقــد  الالصقة  والمصائد 
المزارعين من الدعم المقدم في التعامل مع اإلصابة 
بــاآلفــات الــزراعــيــة وهــو مــا ينعكس إيــجــابــا على زيــادة 

وجودة المحصول.
يتبعها  الـــتـــي  اآللـــيـــة  أن  الـــوكـــالـــة  أوضـــحـــت  كــمــا 
مواد  طلبات  لتلبية  النباتية  الثروة  بــإدارة  المختصون 
المكافحة للمزارعين تتم من خالل تشخيص اإلصابة 

المناسب  والمبيد  اآلفــة  نــوع  تحديد  ثم  ومــن  وشدتها 
المتوافرة,  وسيلة من وسائل المكافحة األخرى  أو أي 
علما بأن الدعم الفني على مستوى تقديم االستشارات 
في مجال تشخيص والتعامل مع اآلفات متوفر وبشكل 

دائم من خالل قسم الحجر ووقاية النبات. 
ودعت الوكالة المزارعين التباع إجراءات السالمة 
المبيدات،  باستخدام  الخاصة  بالتعليمات  وااللــتــزام 
المبيدات  استخدام  تحريم  بفترة  االلتزام  جانب  إلى 

قبل قطف الثمار.
األخــرى  الوقاية  طــرق  باتباع  ينصح  أنــه  وأضــافــت 
والتي  المبيدات  الستخدام  اللجوء  قبل  اإلصابة  من 
بقايا  من  والتخلص  المزرعة  بنظافة  االهتمام  تشمل 
بقايا  على  تحتوي  التي  خصوصًا  السابق  المحصول 
إصابات وإجراء عمليات التعقيم الشمسي خالل فترة 

الصيف. 
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صـــــرحـــــت شـــــهـــــالء إصـــبـــعـــي 
رئـــيـــســـة جـــمـــعـــيـــة الـــســـكـــرتـــاريـــة 
الـــبـــحـــريـــنـــيـــة بـــــــأن الـــجـــمـــعـــيـــة، 
المنظمة  مــن  كــل  مــع  بــالــتــعــاون 
الــــعــــربــــيــــة لـــلـــتـــنـــمـــيـــة اإلداريـــــــــــة 
الــمــنــبــثــقــة مــــن جـــامـــعـــة الـــــدول 
الــــعــــربــــيــــة واالتــــــــحــــــــاد الـــــدولـــــي 
لإلداريين المحترفين بالواليات 
دشنوا  قــد  األمريكية،  المتحدة 
مــؤخــرا «الــدبــلــوم الــتــدريــبــي في 
شهادة  كـــأول  المكتبية»،  اإلدارة 
احترافية تطلق في هذا المجال.

الجمعية  رئــيــســة  وأوضــحــت 
االحــــتــــرافــــي،  الــــدبــــلــــوم  هـــــذا  أن 
من  مستويات  ثــالثــة  حــاز  الـــذي 
االعــتــمــاديــة، مــحــلــيــة وإقــلــيــمــيــة 
بعد،  عــن  طــرحــه  سيتم  ودولــيــة، 
باللغة  زوم،  بــرنــامــج  خـــالل  مـــن 
لتلبية  صــمــم  إنــــه  إذ  الــعــربــيــة؛ 
احــــتــــيــــاجــــات مـــنـــتـــســـبـــي قـــطـــاع 

المكتبية  واإلدارة  الــســكــرتــاريــة 
السيدة  وأضــافــت  المنطقة.  فــي 
هذا  مــن  األول  الــفــوج  أن  شهالء 
الـــدبـــلـــوم ســيــنــطــلــق بـــتـــاريـــخ ١٣ 
أسابيع،  ثالثة  مدة  القادم  يونيو 
بــواقــع خمسة أيــام فــي األســبــوع، 
مــــــن األحــــــــــد إلــــــــى الـــخـــمـــيـــس، 
الخامسة  مــن  يــوم،  كــل  ساعتين 
مكة  بتوقيت  مساء  السابعة  إلى 

المكرمة.
كــمــا بــيــنــت إصــبــعــي أنــــه تم 
اخــتــيــار مــجــمــوعــة مــن الــخــبــراء 
لـــلـــتـــدريـــب فـــــي هــــــذا الــــدبــــلــــوم، 
منه  األول  األســـبـــوع  ســيــوكــل  إذ 
المدرب  إلى  اإلداريــة)  (المهارات 
األســـــتـــــاذة  الـــمـــعـــتـــمـــد  اإلداري 
عــــائــــشــــة أكـــــــبـــــــري، وســـيـــنـــاقـــش 
التواصل  مــهــارات  مثل  مواضيع 
والـــتـــفـــكـــيـــر اإليـــجـــابـــي وتــطــويــر 
الثاني  األسبوع  وسيوكل  الــذات. 

(الــــــمــــــهــــــارات الــــســــلــــوكــــيــــة) إلــــى 
مـــســـتـــشـــارة الـــتـــدريـــب األســــتــــاذة 
مواضيع  وسيناقش  الزايد،  منى 
كـــاإلتـــيـــكـــيـــت ومـــخـــتـــلـــف أنـــــــواع 
الـــــبـــــروتـــــوكـــــول والــــتــــعــــامــــل مــع 
الــمــديــريــن وكـــبـــار الــشــخــصــيــات. 
الــثــالــث  األســـبـــوع  ســيــوكــل  بينما 
(المهارات التقنية) إلى مستشار 
الـــتـــقـــيـــيـــم الـــمـــؤســـســـي األســــتــــاذ 
إبـــراهـــيـــم الــتــمــيــمــي، وســيــنــاقــش 
مـــواضـــيـــع كــصــنــاعــة الــســكــرتــيــر 
الـــــنـــــجـــــم مــــــــن خــــــــــالل نـــــمـــــوذج 
برنامج  خـــالل  مــن  الــخــمــاســيــات 

إدارة األداء ولوحة التحكم.
أكــدت  تصريحها  خــتــام  وفــي 
رئيسة الجمعية أنه لن يتم قبول 
أكـــثـــر مــــن ٢٠ شــخــصــا فــــي هـــذا 
الــبــرنــامــج، وذلــــك لــرغــبــتــهــم في 
تعظيم االستفادة التي سيحصل 
عــلــيــهــا كــــل مـــــشـــــارك، عـــلـــمـــا أن 

مفتوح  لــلــدبــلــوم  التسجيل  بـــاب 
مــن خــالل الــمــوقــع اإللــكــتــرونــي: 
 ،www.actsmartpr.com
حيث يمكن للمهتمين التسجيل 
واالطـــــــــالع عـــلـــى كــــل مــعــلــومــات 

البرنامج.
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| شهالء إصبعي.

اســتــضــافــت جــامــعــة الــبــحــريــن نــحــو ٣٠٠٠ طــالــب وطــالــبــة مــتــوقــع 
بالتخصصات  للتعريف  إرشــادي  يــوم  في  العامة  الثانوية  من  تخرجهم 
والبرامج المطروحة، شاركت فيه كليات الجامعة وعماداتها ومراكزها؟

واطلع الطلبة - عبر منصة مايكروسوفت تيمز - على التخصصات 
والبرامج المتاحة في جامعة البحرين، وكل ما يحتاج إليه الطالب في 
كل تخصص، ومدة الدراسة، ومجاالت العمل المستقبلية حين تخرجهم، 

باإلضافة إلى الخدمات واألنشطة التي توفرها عمادة شؤون الطلبة.
طلبة  إلى تعريف  وراء اليوم اإلرشــادي  البحرين من  جامعة  وتهدف 
يحتاج  وما  المتوفرة  البرامج  بأهم  تخرجهم  المتوقع  العامة  الثانوية 
البحرين،  جامعة  فــي  دراستها  يمكن  تخصصات  مــن  العمل  ســوق  إليه 

اختيارها  بــصــدد  هــم  الــتــي  الــتــخــصــصــات  مــن  بينة  عــلــى  يــكــونــوا  وحــتــى 
لمرحلة الدراسة الجامعية.

اآلداب،  وكلية  الحقوق،  كلية  من:  كل  برامج  عروض  الطلبة  وشاهد 
المعلومات،  تقنية  كلية  للمعلمين،  البحرين  وكلية  األعمال،  إدارة  وكلية 
وكلية  العلوم،  وكلية  الهندسة،  وكلية  والرياضية،  الصحية  العلوم  وكلية 
مركز  عــرض  إلــى  باإلضافة  الطلبة.  شــؤون  وعــمــادة  التطبيقي،  التعليم 

اللغة اإلنجليزية.
ودأبت دائرة اإلعالم والعالقات الجامعية في جامعة البحرين خالل 
األعوام الماضية على ترتيب لقاءات مع طلبة السنة النهائية في الثانوية 

لتعريفهم ببرامج الكليات وما تقدمه الجامعة من خدمات لطلبتها.
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أعربت جمعية البحرين لمراقبة حقوق االنسان عن قلقها من 
قيام عدد محدود من النزالء على مدار األيام الماضية داخل مركز 
دخول  ورفضهم  الممرات  بإغالق  (جو)  في  النزالء  وتأهيل  اصالح 

العنابر.
من  عــــددا  بالجمعية  والـــشـــكـــاوى)  دائــــرة (الـــرصـــد  تــلــقــت  وقـــد 
االتصاالت من نزالء وأهاليهم يشكون من قيام هذا العدد المحدود 
بتعطيل للخدمات المقدمة من بينها االتصاالت والرعاية الصحية 

لنزالء لهم ولآلخرين.
وقد اطلعت الجمعية على البيان الصادر أمس السبت من وزارة 
الداخلية بشأن تعطيل الخدمات واالجراء التي قامت به من اجل 
عليه  نص  كما  النزالء  بقية  الــى  والخدمات  واالمــن  النظام  عــودة 
عن  الجمعية  وأعربت  دوليا.  عليه  المتعارف  النزالء  حقوق  دليل 
اهمية االجراء الذي قامت به وزارة الداخلية انطالقا من الحفاظ 

على صحة وأمن وحياة كل النزالء وعدم تعريضهم للخطر.
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البحرين تدين اإطالق ميلي�شيا احلوثي 

�شاروًخا بال�شتًيا جتاه مدينة جازان

اإطالق  ب�ضدة  البحرين  مملكة  خارجية  وزارة  اأدانت 

�ضاروخا  اإيران،  من  املدعومة  الإرهابية  احلوثي  ميلي�ضيا 

ال�ضعودية  العربية  باململكة  جازان  مدينة  جتاه  بالي�ضتيا 

يف  الأبرياء  واملدنيني  املدنية  الأعيان  م�ضتهدفة  ال�ضقيقة، 

انتهاك �ضريح للقانون الدويل الإن�ضاين.

واأ�ضادت وزارة اخلارجية بكفاءة ويقظة قوات حتالف 

دعم ال�ضرعية يف اليمن التي متكنت من اعرتا�ض وتدمري 

اململكة  مع  البحرين  مملكة  ت�ضامن  موؤكدة  ال�ضاروخ، 

لردع  اإجــراءات  من  تتخذه  ما  كل  يف  ال�ضعودية  العربية 

و�ضالمة  وا�ضتقرارها  اأمنها  وحماية  احلوثي  ميلي�ضيا 

اأرا�ضيها.

حملة توعوية ب�شاأن وجوب االلتزام با�شرتاطات جمع املال.. القطان:

نظام اإلكرتوين لرتاخي�ض جمع املال لالأغرا�ض الدينية قريًبا

�شارك يف منتدى »االتفاقية االإبراهيمية: طريًقا اإىل ال�شالم واالزدهار االقت�شادي«.. ال�شيخ عبداهلل بن را�شد:

العالقات مع اإ�شرائيل ت�شهد تعاوًنا يف جماالت االقت�شاد والبيئة والتقنية

اأكد الوكيل امل�ضاعد لل�ضوؤون الإ�ضالمية 

الإ�ضالمية  والــ�ــضــوؤون  الــعــدل  ـــوزارة  ب

والأوقاف الدكتور حممد طاهر القطان �ضعي 

الوزارة لإيجاد بيئة داعمة وحمفزة للعمل 

الدينية،  لالأغرا�ض  املال  وجمع  اخلريي 

بالو�ضوح  يت�ضم  وُمنظم  ر�ضمي  اإطار  يف 

وال�ضفافية وامل�ضوؤولية وامل�ضروعية. 

خا�ضة  مقابلة  يف  القطان،  واأو�ضح 

تراخي�ض  عدد  اأن  البحرين،  اأنباء  لوكالة 

اأ�ضدرها  التي  الدينية  لالأغرا�ض  املال  جمع 

ا  ترخي�ضً  138 بلغت  اإن�ضائه  منذ  املكتب 

ــر  الأك الن�ضبة  وكــانــت  ـــال،  امل جلمع 

مملكة  داخــل  من  املــال  جلمع  للرتاخي�ض 

ا، فيما توزعت  البحرين بعدد 126 ترخي�ضً

الرتاخي�ض املتبقية بني ا�ضتقبال الأموال من 

اخلارج وحتويل الأموال اإىل اخلارج اإ�ضافة 

اإىل تلقي اأموال من غري ترخي�ض.

القطان  طاهر  حممد  الدكتور  وقــال 

و�ضم  حملت  التي  التوعوية  احلملة  اإن 

)#جمع_الترعات_التزام_وم�ضوؤولية(، 

تهدف اإىل تاأكيد وجوب اللتزام با�ضرتاطات 

خالل  من  الدينية،  لالأغرا�ض  املال  جمع 

تنظيم  ب�ضاأن  بقانون  باملر�ضوم  التعريف 

ولئحته  العامة،  لالأغرا�ض  املــال  جمع 

طلبات  قيد  مكتب  دور  وبيان  التنفيذية، 

اإىل  اإ�ضافة  الدينية،  لالأغرا�ض  املال  جمع 

التي  باملتطلبات  املجتمع  اأفراد  كافة  توعية 

حقوقهم  و�ضمان  القانون حلمايتهم  قررها 

العالقة بواجباتهم،  الأطراف ذات  وتعريف 

�ضواء من املترعني اأو املرخ�ض لهم بالقيام 

التحقق  اأهمية  وبيان  املال،  جمع  باأن�ضطة 

من  والتاأكد  للترعات  امل�ضتقبلة  اجلهة  من 

وجود ترخي�ض لها جلمع الأموال لالأغرا�ض 

واخلم�ض  الــزكــاة  ت�ضمل  التي  الدينية 

غر�ض  ذي  م�ضروع  لأي  اأو  وال�ضدقات، 

ديني.

م�ضوؤول،  املال  بجمع  القائم  اأن  وبنينّ 

مبداأ  تعزيز  يف  �ضريك  املــتــرع  كذلك 

الأطراف  جميع  لدى  وامل�ضوؤولية  ال�ضفافية 

الطلب  باملترع ومبقدِّم  ابتداًء  العالقة  ذات 

وانتهاًء بامل�ضتفيد، ويف جميع مراحل العمل، 

املال  تقدمي  يف  النا�ض  ثقة  �ضمان  اأجل  من 

من  التحقق  اإىل  اإ�ضافة  الدينية،  لالأغرا�ض 

يتعلق  وما  املال  جلمع  الغر�ض  م�ضروعية 

يثق  واأن  يطمئن  اأن  املترع  فحق  ب�ضاأنه، 

باأق�ضى ما ميكن اأن هذه الأموال �ضتذهب اإىل 

املكان الذي اأُخرجت من اأجله.

قال  املال،  اخت�ضا�ض مكتب جمع  وعن 

د. القطان اإنه طبًقا للمر�ضوم رقم )8( ل�ضنة 

2021، يخت�ض املكتب باإ�ضدار الرتاخي�ض 

فقط،  الدينية  لالأغرا�ض  ــراد  الأف ل�ضالح 

والتنمية  العمل  وزارة  تخت�ض  حني  يف 

لالأفراد  الرتاخي�ض  باإ�ضدار  الجتماعية 

الدينية،  الأغرا�ض  بخالف  اآخر  غر�ض  لأي 

عالوًة على اخت�ضا�ضها باإ�ضدار الرتاخي�ض 

لأي غر�ض  واملوؤ�ض�ضات  اجلمعيات  ل�ضالح 

جميع  ت�ضمل  والتي  العامة  الأغرا�ض  من 

اأكانت  �ضواء  امل�ضروعة،  العام  النفع  اأوجه 

ثقافية  اأو  تعليمية  اأو  اجتماعية  اأو  خريية 

ال�ضباب  اأو دينية، كما تكون وزارة �ضوؤون 

والريا�ضة هي املخت�ضة بالن�ضبة جلمع املال 

من قبل الهيئات اخلا�ضة العاملة يف ميدان 

ال�ضباب والريا�ضة.

ويف ما يتعلق مبهام مكتب قيد طلبات 

ترخي�ض جمع املال لالأغرا�ض الدينية، قال 

الراغبني  طلبات  تلقي  يتم  اإنه  د.القطان 

والتاأكد  الدينية  لالأغرا�ض  املــال  بجمع 

املطلوبة  امل�ضتندات  جميع  ا�ضتيفاء  من 

اإ�ضدار  ثم  ومن  الرتخي�ض،  بطلب  للتقدم 

املال  جمع  ترخي�ض  ومنح  ب�ضاأنها،  القرار 

اأ�ضحاب  وا�ضتقبال  الدينية،  لالأغرا�ض 

والرد  واإر�ضادهم  واملراجعني  الطلبات 

وا�ضتالم  ال�ضلة،  ذات  ا�ضتف�ضاراتهم  على 

الوثائق وامل�ضتندات اخلا�ضة مبتابعة اإيداع 

وحتويل وا�ضتالم املبالغ، اإىل جانب ا�ضتالم 

التقارير املالية وك�ضوف احل�ضابات البنكية 

وك�ضوف امل�ضتفيدين وبياناتهم.

تقدمي  متطلبات  حول  تو�ضيح  ويف 

لالأغرا�ض  املــال  جمع  ترخي�ض  طلب 

تقدمي  عند  اإرفاقها  الالزم  والوثائق  الدينية 

اأنه يتعنينّ على  اأ�ضار د. القطان اىل  الطلب، 

يكون  واأن  بحرينًيا،  يكون  اأن  الطلب  مقدم 

ا طبيعًيا )يقت�ضر على الأفراد، دون  �ضخ�ضً

الأهلية،  كامل  واملوؤ�ض�ضات(،  اجلمعيات 

ح�ضن ال�ضرية وال�ضلوك، واأل يكون قد �ضدر 

جنحة  اأو  جناية  يف  نهائية  اأحكام  �ضده 

خملة بال�ضرف اأو الأمانة اأو الآداب العامة.

عند  الالزمة  الوثائق  يخ�ض  فيما  اأما 

تقدمي الطلب، فيجب على مقدم الطلب اإرفاق 

اأ�ضلي  وك�ضف  الأ�ضلية،  الهوية  بطاقة 

للح�ضاب امل�ضريف املفتوح لغر�ض جمع املال 

احل�ضاب،  ا�ضم  امل�ضرف،  ا�ضم  فيه:  )يظهر 

رقم احل�ضاب IBAN، ر�ضيد احل�ضاب(.

على  ب  يتوجنّ اأنه  القطان  د.  واأردف 

الواردة  املعلومات  كل  توفري  الطلب  مقدم 

تقدمي  عند  لذلك  املخ�ض�ضة  ال�ضتمارات  يف 

الطلب، واأبرزها بيانات مقدم الطلب واأرقام 

الت�ضال به، حتديد الغر�ض من جمع املال، 

املال  جمع  فرتة  وحتديد  اجلمع،  وو�ضائل 

طلب  حال  ويف  الأمــوال،  �ضرف  وكيفية 

على  عــالوة  اخلــارج  اإىل  ــوال  الأم اإر�ضال 

توفري  ي�ضتلزم  م�ضبًقا،  املذكورة  املتطلبات 

من  امل�ضتفيد  اأو  امل�ضتفيدة  اجلهة  بيانات 

حال  يف  وباملثل  اخلارج،  اإىل  املال  حتويل 

يتوجب  اخلارج،  من  اأموال  ا�ضتقبال  طلب 

املحولة  املترعة  اأو  اجلهة  بيانات  توفري 

�ضرف  كيفية  وبيان  اخلارج  من  لالأموال 

الأموال والغر�ض ل�ضرفه.

الــواجــب  للخطوات  بالن�ضبة  اأمـــا 

الرتخي�ض،  واإ�ضدار  الطلب  لتقدمي  اتباعها 

اإن  القطان  د.  فقال  املكتب،  ـــراءات  واإج

املتطلبات  جميع  حتميل  الطلب  مقدم  على 

ب�ضيغة  الآيل  احلا�ضب  على جهاز  املذكورة 

الإلكرتوين  الريد  على  واإر�ضالها   PDF
money_collection@moia.( للمكتب 

gov.bh(، واأن يرفق ن�ضخة من اإفادة فتح 
مبنينّ  املال  جمع  لغر�ض  املبدئي  احل�ضاب 

ومن   ،IBAN امل�ضريف  احل�ضاب  رقم  فيها 

من  والتاأكد  الطلب  بدرا�ضة  املكتب  يقوم  ثم 

للتقدم  املطلوبة  امل�ضتندات  جميع  ا�ضتيفاء 

بطلب الرتخي�ض.

ب�ضدد  املكتب  اأن  اإىل  القطان  ولفت 

املراحل الأخرية لتد�ضني عمليات الرتخي�ض 

خالل  من  وذلك  الإلكرتوين،  النظام  عر 

اإذ   ،WWW.RFR.BH املكتب  موقع 

للت�ضجيل  الالزمة  اخلطوات  جميع  تتوافر 

وتقدمي الطلب عر النظام يف املوقع املذكور.

�ضارك ال�ضيخ عبداهلل بن را�ضد اآل خليفة 

�ضفري مملكة البحرين لدى الوليات املتحدة 

معهد  نظمه  الذي  املنتدى  يف  الأمريكية 

اإعالن  ب�ضاأن  هارفارد  جامعة  يف  ال�ضيا�ضة 

»التفاقية  عنوان  حتت  اإبراهيم،  مبادئ 

والزدهار  ال�ضالم  اإىل  طريًقا  الإبراهيمية: 

الإلكرتوين  الت�ضال  عر  القت�ضادي«، 

العتيبة  يو�ضف  ال�ضفري  مب�ضاركة  املرئي، 

املتحدة  العربية  الإمارات  دولة  �ضفري 

الأمريكية،  املتحدة  الوليات  لدى  ال�ضقيقة 

الأمريكية  الوكالة  مدير  نائب  وبوين جليك 

للتنمية الدولية.

وقد اأو�ضح ال�ضفري يف حوار مع الطلبة 

اأن مملكة البحرين هي حليف مهم للوليات 

الأ�ضطول  مقر  وهي  الأمريكية،  املتحدة 

اخلام�ض الأمريكي، كما اأنها ملتزمة ب�ضون 

القوات  الإقليمي والدويل وت�ضت�ضيف  الأمن 

لأمن  الدويل  والتحالف  امل�ضرتكة  البحرية 

حتقيق  اأن  موؤكًدا  املالحة،  حرية  وحماية 

ململكة  ال�ضرتاتيجي  اخليار  هو  ال�ضالم 

البحرين.

اإىل  األقاها  كلمة  يف  ال�ضفري  اأ�ضار  كما 

روؤية ح�ضرة �ضاحب اجلاللة امللك حمد بن 

عي�ضى اآل خليفة عاهل البالد املفدى، حفظه 

الأ�ضا�ضي  الدور  لها  كان  التي  ورعاه،  اهلل 

وال�ضجاعة  املهمة  التاريخية  اخلطوة  يف 

للتوقيع على اإعالن مبادئ اإبراهيم مع دولة 

الثنائية بني مملكة  العالقات  اإ�ضرائيل، واأن 

البحرين ودولة اإ�ضرائيل والتي ت�ضهد تعاوًنا 

والبيئية  القت�ضادية  املجالت  خمتلف  يف 

اجتماعي  تطور  اإىل  ا  اأي�ضً اأدت  قد  والتقنية 

نتحدث  »عندما  اأنه  م�ضيًفا  مهم،  اإقليمي 

عن التفاقية الإبراهيمية، نتحدث عن الأمل 

والإيجابية واإطالق العنان للفر�ض، نت�ضارك 

وباإمكاننا  امل�ضرتكة  التحديات  من  الكثري 

التعلم من بع�ضنا البع�ض«.

ال�ضرق  يف  ال�ضالم  عملية  وب�ضاأن 

مملكة  حكومة  اأن  ال�ضفري  اأو�ضح  الأو�ضط، 

ال�ضالم  مببادرة  ملتزمة  تزال  ل  البحرين 

قيام  اإىل  املوؤدي  الدولتني  وحل  العربية 

القد�ض  عا�ضمتها  م�ضتقلة  فل�ضطينية  دولة 

التي  التاريخية  اخلطوة  واأن  ال�ضرقية، 

املنطقة  تقرب  اإمنا  البحرين  اتخذتها مملكة 

اإىل حتقيق ال�ضالم العادل وال�ضامل.

الدكتور حممد القطان

امللك يهنئ رئي�ض جمهورية

زمبابوي بذكرى ا�شتقالل بالده

عي�ضى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �ضاحب  ح�ضرة  بعث 

الرئي�ض  اإىل  تهنئة  برقية  املفدى،  البالد  عاهل  خليفة  اآل 

وذلك  زمبابوي،  جمهورية  رئي�ض  منانغاغوا  اإمر�ضون 

مبنا�ضبة ذكـرى ا�ضتقالل بالده.

االإ�شالح والتاأهيل: اتخاذ االإجراءات القانونية 

بحق عدد من النزالء قاموا باإغالق املمرات

اأكدت الإدارة العامة لالإ�ضالح والتاأهيل قيام عدد حمدود 

اإ�ضالح  مركز  داخل  املا�ضية  الأيــام  مدار  على  النزلء  من 

دخول  ورف�ضهم  املمرات  باإغالق  )جو(  يف  النزلء  وتاأهيل 

العنابر وخمالفتهم للتعليمات ال�ضادرة يف هذا ال�ضاأن، ما اأدى 

اإىل تعطيلهم للخدمات املقدمة ومن بينها الت�ضالت والرعاية 

ال�ضحية لنزلء اآخرين، كذلك التاأثري على �ضري العمل.

ودعوتهم  املخالفني  النزلء  اإنــذار  مت  اأنه  واأ�ضافت 

على مدار الأيام املا�ضية اإىل اللتزام بالقانون، وهو ما مل 

ي�ضتجيبوا له، الأمر الذي ا�ضتدعى، اأم�ض، اتخاذ الإجراءات 

الأمنية والقانونية الالزمة بحق النزلء املخالفني، والذين 

قاموا بارتكاب اأعمال فو�ضى وعنف �ضد رجال ال�ضرطة يف 

اأثناء قيامهم باأداء الواجبات املنوطة بهم.

اأنه مت  اإىل  واأ�ضارت الإدارة العامة لالإ�ضالح والتاأهيل 

ال�ضجناء  حقوق  مفو�ضية  واإطالع  العامة  النيابة  اإخطار 

واملحتجزين بتفا�ضيل الواقعة.

اأمانة العا�شمة �شتنهي تركيب

20 مقعًدا ذكًيا يف اأبريل اجلاري
عدد  يف  ذكية  مقاعد  برتكيب  العا�ضمة  اأمانة  �ضرعت 

املقدمة  الرتقاء باخلدمات  اإطار  من مناطقها احليوية، يف 

من  بدعم  وذلك  احل�ضري،  امل�ضهد  وحت�ضني  للمواطنني 

العا�ضمة  اأمانة  واأو�ضحت  )بابكو(.  البحرين  نفط  �ضركة 

وتلبية  املجتمع  خدمة  يف  ت�ضهم  الرقمية  املقاعد  هذه  اأن 

متعددة  التقنيات  باأحدث  دة  مــزونّ كونها  احتياجاتهم؛ 

باألواح  دة  مزونّ الذكية  املقاعد  هذه  اأن  مبينّنة  ال�ضتخدام، 

ل�ضحن   USB مداخل  على  ال�ضم�ضية وحتتوي  الطاقة  من 

.LED الأجهزة الذكية، ومعدة باإنارة تعمل بتقنية

وذكرت اأمانة العا�ضمة اأن املقاعد الذكية متوافرة حالًيا 

يف عدد من املواقع كمم�ضى �ضعود الفي�ضل ومم�ضى ج�ضر 

الثانية  املرحلة  و�ضيتم يف  الغربي،  العكر  �ضرتة وحديقة 

اجلفري  منطقة  منها يف  عدد  تركيب  اجلاري  ال�ضهر  خالل 

ومناطق اأخرى، لي�ضل عددها اإىل 20 مقعًدا. 

اخلريية ال�شعودية البحرينية تنتخب جمل�ض اإدارة جديد

عقدت اجلمعية العمومية للجمعية 

اخلريية ال�ضعودية البحرينية )ح�ضن 

اأو�ضح  ــد  وق اجتماعها.  ـــوار(  اجل

الياقوت  حممد  بن  جمال  ال�ضحايف 

اللجنة  رئي�ض  الإدارة  جمل�ض  ع�ضو 

اجلمعية  اأن  باجلمعية  الإعالمية 

على  اجتماعها  يف  اطلعت  العمومية 

املايل  والتقرير  اخلتامي  احل�ضاب 

ناق�ضت  ثم   ،2019 لعام  ال�ضنوي 

التقرير ال�ضنوي وما ا�ضتجد من اأعمال، 

وبعد ترئة جمل�ض الإدارة ال�ضابق مت 

انتخاب جمل�ض اإدارة جديد، اإذ احتفظ 

الرئي�ض الدكتور عبداهلل بن عبدامللك اآل 

ال�ضيخ مبن�ضبه، ومت انتخاب املهند�ض 

خالد بن حممد اليحيى نائًبا للرئي�ض، 

مبنا�ضبهم  الأع�ضاء  بقية  واحتفظ 

للفرتة القادمة، بعدها اأ�ضار ال�ضحايف 

الإدارة  جمل�ض  اأن  اإىل  الياقوت  جمال 

عبداهلل  الدكتور  برئا�ضة  عقد  الأول 

ال�ضيخ رئي�ض جمل�ض  اآل  بن عبدامللك 

الأع�ضاء  وبح�ضور  اجلمعية،  اإدارة 

جمل�ض  اطلع  الجتماع  وخالل  كافة، 

الإدارة على اأهم ما حتقق من اجنازات 

اخلريية  امل�ضاريع  ومناق�ضة  اإداريــة 

ثم مت  اجلمعية،  وتنفذها  نفذتها  التي 

والر�ضم  الأ�ضري  البيان  على  الطالع 

وعلى  احلــالت،  لت�ضنيف  البياين 

املدقق  وتعيني  واملن�ضرف،  ــوارد  ال

املايل لل�ضنة املالية القادمة، وما ا�ضتجد 

الدكتور  اإن  الياقوت  وقال  اأعمال.  من 

رئي�ض  ال�ضيخ  اآل  عبدامللك  بن  عبداهلل 

ه ال�ضكر والمتنان،  جمل�ض الإدارة وجنّ

نيابة عن جمل�ض الإدارة، اإىل املترعني 

امل�ضتمر  ودعمهم  لترعهم  املح�ضنني 

للجمعية.

جمال الياقوتد. عبداهلل اآل ال�شيخ

»الداخلية«: ر�شد 71 األف خمالفة عدم لب�ض الكمامة
املعنية  الأمنية،  والإدارات  ال�ضرطة  مديريات  اأكدت 

من  للحد  الحرتازية  بالإجراءات  اللتزام  تعزيز  بجهود 

بهذه  اللتزام  موا�ضلة  �ضرورة  كورونا،  فريو�ض  انت�ضار 

الإجراءات والتعليمات ال�ضادرة عن الفريق الوطني الطبي 

للت�ضدي لفريو�ض كورونا، وذلك من خالل تغيري بع�ض 

الأمناط ال�ضلوكية الجتماعية خالل �ضهر رم�ضان املبارك، 

القائمة  الأعداد  يف  امل�ضطردة  الزيادة  ظل  يف  ا  خ�ضو�ضً

للم�ضابني بالفريو�ض.

ــع  الأرب باملحافظات  ال�ضرطة  مديريات  و�ــضــددت 

التام  اللتزام  �ضرورة  على  املعنية  الأمنية  والإدارات 

ب�ضهر  خا�ض  ب�ضكل  املتعلقة  موؤخًرا،  ال�ضادرة  بالقرارات 

والزيارات  التجمعات،  جتنب  منها  الف�ضيل،  رم�ضان 

املتبادلة، وتطبيق ال�ضرتاطات اخلا�ضة بامل�ضاجد، وغريها 

من ال�ضرتاطات التي اأقرها الفريق الوطني الطبي لالإ�ضهام 

اأفراد  �ضالمة  على  حفاًظا  الفريو�ض  انت�ضار  من  احلد  يف 

ه بامل�ضوؤولية  املجتمع كافة، موؤكدًة اأن وعي املجتمع وح�ضنّ

من اأهم اأ�ضباب جتاوز هذه اجلائحة.

وت�ضتمر املديريات الأمنية بدروها من خالل احلمالت 

التوعوية بجانب حمالت اإنفاذ القانون، اإذ قامت مديريات 

الداخلية  بوزارة  املعنية  والإدارات  باملحافظات  ال�ضرطة 

التباعد  معايري  على  للحفاظ  اإجــراًء   8960 باتخاذ 

كمامة  لب�ض  عدم  خمالفة   71395 ور�ضد  الجتماعي، 

الوجه يف الأماكن العامة واملحال التجارية، وتنفيذ 8383 

حملة توعوية، وذلك حتى 15 اأبريل اجلاري.

وبا�ضر مركز الإ�ضعاف الوطني منذ بدء اجلائحة 9413 

ا بفريو�ض كورونا، قام خالل ذلك بال�ضتجابة  بالًغا خا�ضً

جلميع هذه البالغات عن طريق فريق متخ�ض�ض وموؤهل 

بالفريو�ض  امل�ضابني  ونقل  الالزمة  الإجراءات  باتخاذ  قام 

اإىل الأماكن املخ�ض�ضة.
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جميع  يف  بالعمل  وتفاٍن  باإخال�ص  عملوا 

والتعليم،  الرتبية  بوزارة  عمله  حمطات 

فهو من ال�ضخ�ضيات املثقفة دائمة الطالع، 

�ضخ�ضية قريبة من الطالب �ضواء اأكان يف 

اجلامعة  يف  عمله  خالل  من  اأو  املدار�ص 

كان  فقد  امل�ضائية،  الدرو�ص  تعليمه يف  اأو 

و�ضديق  اأمي،  تلده  مل  الذي  الأخ  مثل  يل 

وال�ضرح  والفريق  امل�ضجد  جمعنا  حميم 

العائلية،  والعالقات  وال�ضفر  التعليمي 

ويف ال�ضاعة الع�ضرة من الليل، اإنه الأ�ضتاذ 

مفتاح جمعة خليفة الدو�ضري.

الدو�ضري  جمعة  مفتاح  الأ�ضتاذ  ُولد 

يف قرية الزلق عام 1955م، وقد ت�ضّرب 

يف  اأثر  ما  وتراثها،  وتقاليدها  بعاداتها 

ثقافته ل �ضيما مالزمته لوالده يف جمال�ص 

مدر�ضة  كانت  ومقاهيها،  القرية  اأهــل 

درا�ضته  حمطة  للبنني  البتدائية  الزلق 

اإبراهيم  خليل  الأ�ضتاذ  عهد  يف  الأوىل 

زباري رحمه اهلل الذي تاله الأ�ضتاذ عبداهلل 

يف  عمره  يف  اهلل  اأمد  الذوادي  عبدالعزيز 

مدر�ضة  اإىل  انتقل  بعدها  1961م،  عام 

للبنني  الإعدادية  البتدائية  الغربي  الرفاع 

عبداهلل  �ضلمان  الأ�ضتاذ  مديرها  كان  عندما 

اأكمل  ثم  عام 1967م،  اهلل  اجلا�ضم رحمه 

درا�ضته الثانوية يف مدر�ضة مدينة عي�ضى 

يف  للبنني  الثانوية  الإعدادية  البتدائية 

يف  جعفر  م�ضطفى  الأ�ضتاذ  مديرها  عهد 

التحق  1972م  عام  ويف  1969م،  عام 

باملعهد  الدو�ضري  جمعة  مفتاح  الأ�ضتاذ 

العلوم  يف  ليتخ�ض�ص  للمعلمني  العايل 

املعهد  مدير  كــان  ما  عند  الجتماعية 

والدكتورة  احللواجي  جليل  الدكتور 

فاطمة العري�ص، لُيعنّي بعد تخرجه معلًما 

يف مدر�ضة الرفاع الغربي الإعدادية للبنني 

هذه  ويف  1989م،  عام  حتى  فيها  وبقي 

الأثناء انت�ضب اإىل جامعة بريوت العربية 

وح�ضل على اللي�ضان�ص يف الفل�ضفة وعلم 

النف�ص عام 1980م.

ح�ضول  على  �ضنوات  ت�ضع  وبعد 

على  الدو�ضري  جمعة  مفتاح  الأ�ضتاذ 

معلًما  ُعنّي  1989م،  عام  يف  اأي  املوؤهل 

يف  النف�ص  وعلم  الفل�ضفة  ملادة  م�ضرتًكا 

اآل  حممد  بن  عبدالعزيز  ال�ضيخ  مدر�ضة 

جعفر  الأ�ضتاذ  مديرها  كان  عندما  خليفة 

الثانوية  النعيم  ومدر�ضة  امل�ضلي،  حممد 

�ضالح  الأ�ضتاذ  مديرها  كان  عندما  للبنني 

نا�ضر رحمه اهلل، واملعهد الديني عندما كان 

اإبراهيم املطوع رحمه  اأحمد  ال�ضيخ  مديره 

اهلل، ويف هذه الأثناء ابتعث الأ�ضتاذ مفتاح 

�ضم�ص  عني  جامعة  اإىل  الدو�ضري  جمعة 

للح�ضول على دبلوم عاٍل يف الرتبية عام 

مر�ضًدا  لُيعنّي  قاده  املوؤهل  هذا  1992م، 

بن  عبداهلل  ال�ضيخ  مبدر�ضة  اجتماعًيا 

عندما  للبنني  الثانوية  خليفة  اآل  عي�ضى 

كان مديرها الأ�ضتاذ ح�ضن �ضالح �ضليبيخ 

يف  وبقي  يا�ضني  بكري  جمدي  والأ�ضتاذ 

انتقل  بعدها  2002م،  عام  حتى  املدر�ضة 

اإىل مدر�ضة ال�ضلمانية الثانوية للبنني ملدة 

عام دار�ضي واحد فقط.

جمعة  مفتاح  الأ�ضتاذ  لتميز  ونظًرا 

الدو�ضري ُعنّي مديًرا م�ضاعًدا مبدر�ضة اأحمد 

2002م  عام  للبنني  الثانوية  العمران 

كان  عندما  عام 2006م  فيها حتى  وبقي 

املداوي  عبداللطيف  الأ�ضتاذ  املدر�ضة  مدير 

اأ�ضامة، ويف هذه الأثناء  والدكتور حممود 

الدو�ضري  جمعة  مفتاح  الأ�ضتاذ  َح  ُر�ضِ

�ضمن  والتعليم  الرتبية  وزارة  قبل  من 

لدرا�ضة  امل�ضاعدين  املديرين  من  جمموعة 

البحرين  جامعة  يف  الإدارة  يف  الدبلوم 

ويف  ذلــك  اإثــر  وعلى  2005م،  عــام  يف 

م�ضاعًدا  مديًرا  ليكون  رقي  2006م  عام 

للبنني  البتدائية  عي�ضى  مدينة  مبدر�ضة 

يف  العمل  عن  تقاعده  حتى  فيها  وبقي 

وزارة الرتبية والتعليم عام 2010م.

الأ�ضتاذ  التحق  2011م  عــام  ويف 

البحرين  بكلية  الدو�ضري  جمعة  مفتاح 

ليكون  البحرين  جامعة  يف  للمعلمني 

الكلية  املهني يف  التطوير  لربنامج  من�ضًقا 

حتى عام 2019م.

الدو�ضري  جمعة  مفتاح  ولالأ�ضتاذ 

م�ضتوى  على  متميز  اجتماعي  ح�ضور 

م�ضتوى  وعلى  خا�ص،  وجه  على  الزلق 

فهو  عام،  وجه  على  اجلنوبية  املحافظة 

املحافظة  يف  التن�ضيقي  املجل�ص  يف  ع�ضو 

عام  حتى  2014م  عــام  من  اجلنوبية 

يف  الأهلية  اللجنة  يف  وع�ضو  2018م، 

املحافظة اجلنوبية من عام 2011م حتى 

الأهلية  اللجنة  يف  وع�ضو  2014م،  عام 

حتى  2009م  عام  ال�ضحي  الزلق  ملركز 

املتعاونة  املدار�ص  ومن�ضق  2014م،  عام 

2007م  عام  من  عي�ضى  مدينة  مبنطقة 

متكني  مركز  ورئي�ص  2009م،  عام  حتى 

الآن،  حتى   2009 عام  من  الزلق  �ضباب 

اأحمد  مبدر�ضة  ال�ضيفي  النادي  ومدير 

من  عام  ملدة  للبنني  الثانوية  العمران 

ووكيل  2004م،  عام  حتى  2003م  عام 

الدو�ضري من  النائب عبداهلل خلف  �ضعادة 

ومدير  2010م،  عام  حتى  2002م  عام 

الثانوية  العمران  اأحمد  مدر�ضة  مركز 

حتى  2002م  عام  من  امل�ضتمر  للتعليم 

عام 2006م، وحما�ضر يف جمل�ص ال�ضيخ 

حتى  1999م  عام  من  ال�ضديقي  يو�ضف 

بريوت  جامعة  لطلبة  وحما�ضر  الآن، 

عام  حتى  1999م  عــام  مــن  العربية 

اأن�ص  بن  مالك  مركز  وم�ضرف  2000م، 

عام  عام 1989م حتى  الكبار من  لتعليم 

1991م.

مفتاح  لالأ�ضتاذ  الرتبوي  اجلانب  اأما 

اللجنة  يف  ع�ضو  فهو  الدو�ضري،  جمعة 

1989م  عام  من  للمعلمني  ال�ضت�ضارية 

جلنة  يف  وع�ضو  1990م،  عــام  حتى 

لل�ضف  الوطنية  الرتبية  كتاب  تاأليف 

عام 1984م حتى  البتدائي من  اخلام�ص 

تعديل  جلنة  يف  وع�ضو  1985م،  عام 

الأول  لل�ضف  الجتماعيات  مادة  كتاب 

عام  حتى  1982م  عــام  من  الإعــداديــة 

الغربي  الرفاع  مبركز  ومعلم  1983م، 

عام  عام 1980م حتى  الكبار من  لتعليم 

1989م.

جمعة  مفتاح  الأ�ضتاذ  �ضارك  وقد 

وور�ص  املوؤمترات  جميع  يف  الدو�ضري 

املدار�ص  تقيمها  التي  والندوات  العمل 

قدم  كما  والتعليم،  الرتبية  ووزارة 

العديد من امل�ضاريع الرتبوية، منها �ضف 

2009م،  عام  املتميزين  للتالميذ  درا�ضي 

واملعلم ال�ضغري عام 2008م، وكيف تعد 

والن�ضباط  2007م،  عام  للرتقية  ملفك 

عام  احلديثة  التقنية  با�ضتخدام  الوظيفي 

2009م )ُطّبق يف 15 مدر�ضة يف مملكة 

البحرين(.

جمعة  مفتاح  الأ�ضتاذ  طالب  ومن 

عي�ضى  بن  علي  ال�ضيخ  �ضمو  الدو�ضري 

�ضوؤون  ــر  وزي خليفة  اآل  �ضلمان  بن 

بن  زايد  ال�ضيد  و�ضعادة  امللكي،  الديوان 

والتجارة  ال�ضناعة  وزير  الزياين  را�ضد 

بن  خالد  ال�ضيخ  و�ضعادة  وال�ضياحة، 

مملكة  �ضفري  خليفة  اآل  علي  بن  عبداهلل 

العربية  الإمـــارات  دولــة  يف  البحرين 

بن  �ضلمان  ال�ضيخ  ومعايل  املتحدة، 

العام  الأمني  خليفة  اآل  حمد  بن  اإبراهيم 

والريا�ضة  لل�ضباب  الأعلى  للمجل�ص 

القدم،  لكرة  الآ�ضيوي  الحتــاد  رئي�ص 

الطلبة. وغريهم من 

جمعة  مفتاح  الأ�ضتاذ  حظي  وقد  هذا 

ياأتي  التكرميات،  من  بالعديد  الدو�ضري 

عاًما  ثالثني  لإمتامه  تكرميه  راأ�ضها  على 

قبل  من  تكرمي  و�ضهادة  التعليم،  يف 

املعلم  يوم  مبنا�ضبة  اجلنوبية  املحافظة 

عام 2018م، و�ضهادة من جمعية الكلمة 

و�ضهادة  ا،  اأي�ضً 2018م  عام  الطيبة 

من  2017م  عام  ال�ضبابية  املراكز  رواد 

و�ضهادة  والريا�ضة،  ال�ضباب  وزارة  قبل 

تكرمي من مدر�ضي برنامج القيادة املدر�ضة 

2016م،  عام  للمعلمني  البحرين  بكلية 

الإدارية  الهيئتني  قبل  من  تكرمي  و�ضهادة 

عي�ضى  مدينة  مدر�ضة  يف  والتعليمية 

البتدائية للبنني عام 2011م.

والأوجه  امل�ضارب  املتعدد  التميز  هذا 

فهو  الدو�ضري،  جمعة  مفتاح  لالأ�ضتاذ 

يف  التعليم  مئوية  �ضرح  لبنات  من  لبنة 

تعاىل  اهلل  من  له  نرجو  البحرين،  مملكة 

املديد. والعمر  التوفيق 

مفتاح جمعة الدو�سري

موؤكدة اأن البحرين �سّخرت مواقعها الأثرية لدعم التنمية امل�ستدامة.. ال�سيخة مي:

 موا�سلة التعاون مع بعثات التنقيب الأثرية العاملية

العاملي  اليوم  ذكرى  )الأحد(  اليوم  يوافق 

لالآثار واملواقع، اإذ تتوقف هيئة البحرين للثقافة 

والآثار �ضنوًيا عند هذا اليوم؛ تاأكيًدا على اأهمية 

احل�ضارية  الهوية  من  كجزء  الأثرية  املواقع 

البحرينية. 

بنت  مي  ال�ضيخة  قالت  املنا�ضبة،  وبهذه 

بهذا  »نحتفي  الهيئة:  رئي�ص  خليفة  اآل  حممد 

اليوم مع املجتمع الدويل، موؤكدين اعتزازنا مبا 

منلكه من ثراء يف مواقعنا الأثرية واآثارنا التي 

وامتدادها  احل�ضارية  منجزاتنا  عراقة  تعك�ص 

عرب التاريخ«.

واأ�ضافت: »يف مملكة البحرين ا�ضتطعنا اأن 

ن�ضّخر مواقعنا الأثرية لت�ضبح رافًدا من روافد 

ثقافية  �ضياحية  و�ضناعة  امل�ضتدامة  التنمية 

م�ضاحة  �ضغر  من  بالرغم  اأنه  موؤكدة  نوعية«، 

الأوطان،  من  غريها  اإىل  ن�ضبة  البحرين  مملكة 

اإل اأنها تتمّتع بكثافة يف املواقع والآثار، ولذلك 

قائمة  على  مواقع  ثالثة  ت�ضجيل  من  متّكنت 

الرتاث العاملي ملنظمة اليوني�ضكو، ما ي�ضري اإىل 

قيمتها العاملية ال�ضتثنائية. 

البحرين  واآثار مملكة  مواقع  اأن  واأو�ضحت 

ت�ضهم اليوم يف فهم حركة التاريخ واحل�ضارات 

العاملي  اليوم  اأن  اإىل  م�ضرية  املنطقة،  هذه  يف 

املواقع  بهذه  لالحتفاء  فر�ضة  واملواقع  لالآثار 

بقية  مع  حكايتها  وم�ضاركة  حمايتها  وتعزيز 

من  عدًدا  البحرين  مملكة  وت�ضم  العامل.  بلدان 

مواقع  ثالثة  راأ�ضها  على  املهمة،  الأثرية  املواقع 

ملنظمة  العاملي  الرتاث  قائمة  على  م�ضجلة 

اليوني�ضكو، هي موقع قلعة البحرين )2005(، 

تالل  وموقع   ،)2012( اللوؤلوؤ  م�ضار  وموقع 

مدافن دملون )2019(. اإ�ضافة اإىل عدد من القالع 

التي بنيت يف حقب مهمة من تاريخ اململكة، وهي 

قلعة ال�ضيخ �ضلمان بن اأحمد الفاحت يف الرفاع، 

وقلعة عراد يف مدينة املحّرق. اإ�ضافة اإىل ذلك، 

اأخرى،  مهمة  اأثرية  مواقع  اململكة  حول  تنت�ضر 

باربار، م�ضتوطنة  مثل م�ضجد اخلمي�ص، معابد 

�ضار، وغريها. 

»الرتبية« تطلق حملة رم�سان اخلري ملر�سدات البحرين

الرتبية  بوزارة  الريا�ضية  الرتبية  باإدارة  البحرين  مر�ضدات  مبادرات  �ضمن 

تطوع..  ولء..  انتماء..  البحرين..  )مر�ضدات  �ضعار  حتت  تنفذ  والتي  والتعليم، 

اإجناز(، وبح�ضور الوكيل امل�ضاعد للخدمات التعليمية الأ�ضتاذة كفاية العنزور، مت 

تنفيذ احلملة الوطنية )رم�ضان اخلري 10 يف ظل جمتمع واعي( باإعداد 50 �ضندوًقا 

بالإجراءات  اللتزام  مع  املتعففة،  الأ�ضر  لدعم  و�ضحية  غذائية  مواد  على  ا�ضتملت 

النا�ص،  م�ضاعدة  يف  التطوعي  وعملهن  املر�ضدات  لدور  ا�ضتكمالً  وذلك  الوقائية، 

لديننا احلنيف، ومن منطلق وعد املر�ضدات والزهرات مب�ضاعدة النا�ص يف  وامتثالً 

جميع الظروف.

اأن مر�ضدات  القعود  الدكتورة لطيفة  بالوزارة  املر�ضدات  اأكدت رئي�ص ق�ضم  وقد 

البحرين ا�ضتطعن ت�ضجيل ممار�ضات متقّدمة لالإ�ضهام يف تنظيم حملة رم�ضان اخلري 

لهذا العام يف دورتها الـ10 على التوايل؛ وذلك بهدف تثقيف املجتمع املحلي بدور 

املر�ضدات الأ�ضا�ضي يف ن�ضر ثقافة العمل التطوعي واخلدمة املجتمعية على امل�ضتوى 

اأثناء جائحة كورونا، من خالل دعم الأ�ضر املتعففة خالل هذه  العربي والعاملي يف 

الظروف.

 �ل�شيخة مي بنت حممد �آل خليفة

تراخت يف فح�ص �سهادة التطعيم وم�سافة التباعد املقررة

غلق 4 م�ساجد وماأمت بعد خمالفتها للإجراءات ال�سحية
يف  اأنه  والأوقاف  الإ�ضالمية  وال�ضوؤون  العدل  وزارة  اأعلنت 

العبادة  دور  يف  املتخذة  الحرتازية  لالإجراءات  املتابعة  �ضوء 

ال�ضحة  يحفظ  ومبا  الدينية  وال�ضعائر  ال�ضالة  اأداء  ل�ضمان 

وماأمت  م�ضاجد  اأربعة  خمالفة  تبنّي  فقد  اجلميع،  و�ضالمة  العامة 

ال�ضعائر  اأداء  ُيعد  الذي  بال�ضكل  املقّررة  ال�ضحية  لال�ضرتاطات 

فيها خطًرا على املواطنني واملقيمني.

تنفيذ  يف  واملاأمت  امل�ضاجد  هذه  على  القائمني  لرتاخي  ونظًرا 

التطعيم  �ضهادة  بفح�ص  املتعلقة  خا�ضة  الحرتازية،  الإجراءات 

اأثناء  يف  للتباعد  املقّررة  امل�ضافة  اتخاذ  كذلك  الدخول،  عند 

الفريق  ا�ضت�ضارة  بعد  الوزارة  قّررت  فقد  ال�ضعائر،  ممار�ضة 

م�ضاجد  اأربعة  غلق  كورونا  لفريو�ص  للت�ضدي  الطبي  الوطني 

اأ�ضبوع؛  ملدة  واجلنوبية  واملحرق  العا�ضمة  وماأمت يف حمافظات 

حتى تتمّكن الفرق املعنية من تتبع مدى انت�ضار العدوى والقيام 

التعقيم والتاأكد من  القيام بعملية  املخالطني، كذلك  بعملية تتبع 

مو�ضع  وو�ضعها  �ضحيح  ب�ضكل  الحرتازية  الإجراءات  اتخاذ 

التنفيذ.

31 حالة وفاة يف ا�سبوع.. ومتو�سط الإ�سابة اليومي 1117.. اإح�سائية »الأيام«:

20% زيادة اإ�سابات كورونا يف ا�سبوعني.. و22% ارتفاع حالت »العناية«
�ضارة جنيب:

ارتفاع  »الأيام«  اأجرتها  اإح�ضائية  تظهر 

»كوفيد  كورونا  لإ�ضابات  القائمة  احلالت 

فقط،  اأ�ضبوعني  خالل   %20 بن�ضبة   »19

اجلمعة  يف  القائمة  احلالت  عدد  كان  حيث 

الأوىل من ال�ضهر اجلاري )2 اأبريل 2021( 

 11329 اإىل  وارتفع  حالة،   9100 حوايل 

اأبريل   16( اجلمعة  الأول  اأم�ص  حالة  األف 

.)2021

ن�ضبة  ارتفاع  الإح�ضائية  تظهر  كما 

من  املركزة«  »العناية  اإىل  املحالة  احلالت 

66 حالة قبل اأ�ضبوعني، اإىل 85 حالة اأم�ص 

الأول، بن�ضبة ارتفاع مقدارها %22.3.

ب�ضبب  الوفيات  حالت  وارتفعت 

حالة   31 اإىل  املن�ضرم  الأ�ضبوع  كورونا 

الأول  الأ�ضبوع  يف  حالة   23 كانت  اأن  بعد 

مقدارها  ارتفاع  بن�ضبة  اجلاري،  ال�ضهر  من 

.%7.4

و�ضجلت وزارة ال�ضحة ارتفاًعا يف معدل 

الإ�ضابات بفايرو�ص كورونا خالل الأ�ضبوع 

اإ�ضابة جديدة،  املا�ضي والتي بلغت 7818 

وبلغ متو�ضط عدد الإ�ضابات حوايل 1117 

يومًيا. اإ�ضابة 

من  املخالطني  عدد  بلغ  وتف�ضيلًيا، 

اإجمايل عدد الإ�ضابات 4680 خمالًطا، فيما 

 2773 الوافدة  للعمالة  احلالت  عدد  بلغ 

لقادمني  اإ�ضابة   356 ت�ضجيل  ومت  اإ�ضابة، 

اأن  ال�ضحة  وزارة  اأعلنت  وقد  اخلارج،  من 

م�ضتقرة،  حالة  يف  م�ضاًبا  و243  األًفا   11

تتلقى  التي  القائمة  احلالت  عدد  بلغ  فيما 

حتت  حالة  و86  حالة،   162 العالج 

العناية.

الأ�ضبوع  خالل  املتعافني  عدد  وبلغ 

املا�ضي 7438 متعايف، لي�ضل بذلك اإجمايل 

عدد املتعافني اإىل 150 األًفا و179 متعافًيا.

وبلغ عدد الذين تلّقوا اجلرعة الأوىل من 

فرتة  خالل  كورونا  لفريو�ص  امل�ضاد  اللقاح 

اأبريل اجلاري  الثاين من  اأ�ضبوعني فقط منذ 

اإقبال  و�ضط  متطّعم  األف   63.324 حوايل 

كبري وم�ضتمر، وارتفع بذلك عدد احلا�ضلني 

اأم�ص  حتى  اللقاح  من  الأوىل  اجلرعة  على 

بلغ  فيما  متطعًما،  و279  األًفا   586 الأول 

 456 الثانية  اجلرعة  على  احلا�ضلني  عدد 

األًفا و148 متطعًما.

بهدف تعزيز ال�سلمة املرورية على �سبكة الطرق.. »الأ�سغال«:

النتهاء من تطبيق »الومي�ص الأخ�سر« على 173 اإ�سارة �سوئية
وت�ضميم  تخطيط  اإدارة  مدير  �ضرحت 

البلديات  و�ضوؤون  الأ�ضغال  بوزارة  الطرق 

خليفة  مها  املهند�ضة  العمراين  والتخطيط 

تفعيل  من  موؤخًرا  انتهت  الوزارة  باأن  حمادة 

نظام الومي�ص املتقطع على 173 من الإ�ضارات 

 2019 مايو  من  الفرتة  يف  وذلك  ال�ضوئية، 

على  جاٍر  العمل  احلايل، يف حني  العام  وحتى 

32 اإ�ضارة �ضوئية اإ�ضافية.

وذكرت الوزارة اأنها ت�ضعى -بالتن�ضيق مع 

الإدارة العامة للمرور- من خالل هذا النظام اإىل 

اإعطاء حتذير م�ضبق لل�ضواق الكرام قبل التحّول 

الأخ�ضر  ال�ضوء  اإذ �ضيظهر  الأحمر،  ال�ضوء  اإىل 

ثم  الأ�ضفر  ال�ضوء  اإىل  النتقال  قبل  املتقّطع 

الأحمر، فالهدف من الومي�ص الأخ�ضر هو اإعطاء 

املركبات  �ضائقي  وتهيئة  لتحذير  كافية  مدة 

للتوقف الآمن قبل ظهور اللون الأحمر، ما يعزز 

ال�ضالمة املرورية.

جناح  اأن  حمادة  مها  املهند�ضة  واأردفت 

مت  التي  املتقّطع  الأخ�ضر  الومي�ص  جتربة 

تطبيقها يف فرباير العام املا�ضي 2019 �ضاعدت 

يف تقليل التجاوزات املرورية، وذلك من خالل 

نتائج الدرا�ضة والإح�ضاءات املرورية.

بتطبيق  قامت  الوزارة  اأن  واأ�ضافت حمادة 

جميع  على  املتقّطع  الأخ�ضر  الومي�ص  نظام 

اأبرزها  متفرقة،  مواقع  ويف  الرئي�ضة  ال�ضوارع 

�ضارع  املطار،  �ضارع  الكبري  خليفة  �ضارع 

الإ�ضارات  جميع  وعلى  الفا�ضل،  عبدالرحمن 

ال�ضباح  الأحمد  جابر  �ضارع  على  ال�ضوئية 

ال�ضيخ  �ضارع  في�ضل،  امللك  �ضارع  واإ�ضارات 

�ضارع  العدلية،  �ضارع  الزبارة،  �ضارع  عي�ضى، 

امللك في�ضل، �ضارع املطار، �ضارع الزلق، �ضارع 

بن  حمود  �ضارع  املحرق،  �ضارع  ال�ضناب�ص، 

�ضباح، �ضارع باب البحرين، وغريها، و�ضتقوم 

ال�ضوئية  الإ�ضارات  باقي  على  النظام  بتطبيق 

على مراحل.

مها حمادة



علي  العقيد  كّرم 

مدير  احلوطي  حممد 

عام لإدارة العامة للدفاع 

اللذين  املواطنني  املدين، 

من  احلد  يف  اأ�سهما 

انت�سار احلريق يف حافلة 

دور  موؤكدا  العام،  النقل 

يف  واملقيمني  املواطنني 

وال�سالمة  الأمن  حفظ 

ال�سراكة  وتعزيز  العامة 

والنتماء  املجتمعية 

الوطني.

�أول  �ملالزم  و�أ�شار 

�شابط  بحر  ف�ؤ�د  حممد 

�لعامة  بالإد�رة  �لعمليات 

مركز  �ن  �ىل  �ملدين   للدفاع 

باملحرق،  �ملدين  �لدفاع 

دقيقة   9:28 �ل�شاعة  يف 

 10 �ل�شبت  ي�م  م�شاء  من 

من  بالغا  ��شتلم  �أبريل، 

�لرئي�شة  �لعمليات  غرفة 

يف  حريق  ب�ج�د  يفيد 

حافلة، وعلى �لف�ر ت�جهت 

للم�قع  �ملدين  �لدفاع  �آليات 

�حلريق،  �خماد  وبا�شرت 

و�ش�ل  عند  �أنه  م�شيفا 

كان  �ملدين  �لدفاع  �آليات 

هناك م��طن�ن قد بد�أو� يف 

�لذي  �لأمر  �حلريق،  �إطفاء 

�حلد  فّعال يف  ب�شكل  �أ�شهم 

حتى  �لنري�ن  �نت�شار  من 

و�ش�ل �لفريق �ملخت�ص من 

�أفر�د �لدفاع �ملدين.

�شابط  و�أعرب 

�لعامة  بالإد�رة  �لعمليات 

�شكر  عن  �ملدين  للدفاع 

للم��طنني  �لإد�رة  وتقدير 

عي�شى ر��شد �حلمد وعبد�هلل 

قدما  �للذين  �حلايكي  �أحمد 

�إطفاء �حلريق  �مل�شاعدة يف 

�لذي وقع يف مقدمة حافلة، 

�لنبيل  مب�قفهما  م�شيد� 

�ل�طني  و�ل�شجاع وح�شهم 

�شبيل  يف  جمتمعهم  جتاه 

م�شاعده �لغري. 

عي�شى  قال  جانبه،  من 

�لذي  �مل��طن  �حلمد  ر��شد 

�شجاعته  بف�شل  ��شتطاع 

حريق  �نت�شار  من  �حلد 

�حلافلة: »كنت يف �شيارتي 

�ملت�قفة �مام �حلافلة، حيث 

وبعدها  دخانا،  ��شتن�شقت 

يف  ت�شتعل  �لنري�ن  ر�أيت 

فهممت  �حلافلة،  مقدمة 

باأخذ طفاية �حلريق وبد�أت 

�حلمد  وهلل  �لطفاء،  عملية 

�لتي  �خلربة  وبف�شل 

�حلريق  مع  للتعامل  لدّي 

��شتخد�م  بكيفية  ومعرفتي 

��شتطعت  �حلريق  طفاية 

وم��طن �آخر جاء مل�شاعدتي 

يف �حلد من �نت�شار �حلريق 

�ملدين  �لدفاع  و�ش�ل  حلني 

بكل  �ملهمة  ��شتلم  �لذي 

�شجاعة«.

عبد�هلل  �أو�شح  بدوره، 

�أحمد �حلايكي �أنه كان على 

�حلريق،  م�قع  من  مقربة 

للنري�ن  روؤيته  وف�ر 

�حلافلة  مقدمة  يف  ت�شتعل 

طفاية  وبيده  �نطلق 

�حلريق، وعند و�ش�له كان 

�مل��طن عي�شى �حلمد قد بد�أ 

�إطفاء �حلريق، ف�شاعده  يف 

حلني  �حلريق  �حت��ء  يف 

و�ش�ل �آليات �لدفاع �ملدين، 

�أحد  ي�شب  مل  �حلمد  وهلل 

باأي �أذى، نا�شًحا �مل��طنني 

وج�د  ب�شرورة  و�ملقيمني 

�شيار�تهم  طفاية حريق يف 

��شتخد�مها؛  ومعرفة كيفية 

حال  يف  ل�شتخد�مها  وذلك 

وق�ع مثل هذه �حل��دث.

تنفيذ�  �أنه  �إىل  و�أ�شار 

�شاحب  ح�شرة  لت�جيهات 

�ملفدى، حفظه  �لبالد  ملك  �جلاللة 

ل�شالة  �مل�شاجد  بفتح  ورعاه،  �هلل 

�ملديرية  فاإن  و�لرت�ويح،  �جلمعة 

ر�جلة  دوريات  بت�فري  قامت 

�ملجتمع  خدمة  �شرطة  �أفر�د  من 

ودوريات متحركة ملالحظة �تخاذ 

و�لحرت�زية  �ل�قائية  �لإجر�ء�ت 

بامل�شاجد و�جل��مع، خا�شة خالل 

و�جلمعة،  �لرت�ويح  �شالتي  �أد�ء 

�إطار  يف  �جله�د  هذه  تاأتي  �إذ 

ومنع  �لعام  �لأمن  على  �حلفاظ 

و�لأنظمة  للق��نني  خمالفات  �أي 

مبكافحة  �ملتعلقة  و�لقر�ر�ت 

جائحة ك�رونا.

�شيف  �إبر�هيم  �لعميد  وقال   

فرتة  خالل  �لإفطار  �إن  �لنجر�ن 

�ل�شيام جهر� يعد �أمر� خمالفا، �إذ 

�لبحريني  �لعق�بات  ين�ص قان�ن 

�أنه  على   309 رقم  �ملادة  يف 

»يعاقب باحلب�ص مدة ل تزيد على 

جتاوز  ل  �لتي  بالغر�مة  �و  �شنة 

باإحدى  تعدى  من  دينار  مائة 

�ملعرتف  �مللل  �إحدى  على  �لطرق 

بها �أو حقر من �شعائرها«، ويج�ز 

�تخاذ  �لق�شائي  �ل�شبط  ملاأم�ري 

�شبط  عند  �لقان�نية  �لإجر�ء�ت 

�أو  بالأكل  بالإفطار  يجاهر  من 

�لأماكن  يف  �لتدخني  �أو  �ل�شر�ب 

و�لأ�ش��ق  �لعامة  و�لطرق  �لعامة 

�أثناء فرتة �ل�شيام، �ش��ء كان  يف 

م�شلما  ز�ئر�،  �أو  مقيما  �أو  م��طنا 

كان �أو غري م�شلم.

يجب  �لتي  �ملخالفات  وح�ل   

رم�شان  �شهر  خالل  �رتكابها  عدم 

�لعميد  �أو�شح  فقد  �ملبارك، 

�ملخالفات  �أن  �لنجر�ن  �إبر�هيم 

�لعائلية،  �لتجمعات  تت�شمن 

وعدم �للتز�م بلب�ص كمام �ل�جه، 

ت�زيع �ل�جبات يف �ل�ش��رع دون 

�لحرت�زية،  بالإجر�ء�ت  �للتز�م 

�ل�ش��رع  يف  و�لتجمعات 

�لأخذ يف �لعتبار  و�لأ�ش��ق دون 

تق�م  �إذ  �لجتماعي،  �لتباعد 

�لالزمة  �لتد�بري  باتخاذ  �ملديرية 

ملنع وق�ع �أي خمالفات.

كما  رم�شان،  �شهر  وخالل   

جرت �لعادة يف �ملجتمع �لبحريني 

بتبادل  �لف�شيل  �ل�شهر  هذ�  خالل 

�إطار  ويف  �لعائلية،  �لزيار�ت 

فريو�ص  ملكافحة  �ملبذولة  �جله�د 

قد  �لزيار�ت  هذه  فاإن  ك�رونا، 

�لفريو�ص  �نت�شار  يف  �شبًبا  تك�ن 

�مل�شابني،  حالت  عدد  يف  وزيادة 

باأعد�د  �لتجمعات  �إىل  بالإ�شافة 

كبرية �ش��ء يف �ملطاعم �أو �ملقاهي 

تق�م  لذ�  �لريا�شية،  �ل�شالت  �أو 

�جلانب  هذ�  يف  بدروها  �ملديرية 

و�ملالحظة  �لت�عية  حيث  من 

�ملخالفات،  ملنع  يلزم  ما  و�تخاذ 

�رتد�ء  عدم  خمالفات  ذلك  يف  مبا 

�لكمامات يف �لأماكن �لعامة.

مديرية  عام  مدير  ووجه 

�لن�شح  �لعا�شمة  �شرطة حمافظة 

للم��طنني و�ملقيمني باأهمية �لتقيد 

�ل�شادرة  و�لقر�ر�ت  بالق��نني 

ملكافحة  �لطبي  �لفريق  من 

فريو�ص ك�رونا، من خالل جتنب 

�ش��ء  كبرية  باأعد�د  �لتجمعات 

يف  �أو  �لعائلية  �لزيار�ت  خالل 

�لأماكن �لعامة، مع �رتد�ء �لكمامات 

�لالزمة،  �ل�قاية  طرق  و�تباع 

�لأ�شرية  �لتجمعات  تقت�شر  و�أن 

�أفر�د �لأ�شرة �ل��حدة، �شائال  على 

�مل�ىل عز وجل �أن يحفظ �لبحرين 

�لر�شيدة  قيادتنا  جه�د  يكلل  و�أن 

بالنجاح و�لت�فيق.
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�شفحة �لأمن من �إعد�د �إد�رة �لثقافة �لأمنية بالإد�رة �لعامة لالإعالم و�لثقافة �لأمنية ب�ز�رة �لد�خلية

حمافظ العا�صمة: اأهّمية اللتزام بتعليمات الفريق

الطّبــــي والـــمبـــادرة باأخـــذ اللقـــاح ليكـــــون �صهــــر »حمــاية والتزام«

�ل�شن�ية  عادتها  �ملحافظة  م���شلة  �إىل  و�أ�شار 

 500 بت�زيع  بد�أت  �إذ  �شائم،  �إفطار  م�شروع  بتنظيم 

وجبة ي�مًيا منذ �لي�م �لأول لل�شهر �لف�شيل يف خمتلف 

�لحرت�زية  بالإجر�ء�ت  �لأخذ  مع  �لعا�شمة  مناطق 

و�لتباعد �لجتماعي، �إىل جانب ت�شليم �ل�شالل �لغذ�ئية 

وم�ؤ�ش�شات  للجمعيات  �لد�عمة  �جلهات  من  �ملقدمة 

�ملحتاجني و�لأ�شر  �ملدين بغر�ص ت�زيعها على  �ملجتمع 

�شهر  لإم�شاكية  �ملحافظة  �إطالق  �إىل  �إ�شافة  �ملتعففة، 

ن�شخة  على  �حل�ش�ل  ميكن  �لتي  �لإلكرتونية  رم�شان 

www.capital.( منها عرب �مل�قع �لإلكرتوين للمحافظة

 .)gov.bh

�هلل  )�شلى  �أمة حممد  »برنامج  �أن  �ملحافظ  و�أ�شاف 

عليه و�شلم( يف ن�شخته هذ� �لعام �شمل �إقامة حما�شرة 

و�ل�شحة  �لتغذية  ح�ل  �ملرئي  �لت�شال  عرب  ت�ع�ية 

خالل �شهر رم�شان �ملبارك بالتعاون مع �إد�رة �ل�ش�ؤون 

�إىل  �إ�شافة  �لد�خلية،  ب�ز�رة  و�لجتماعية  �ل�شحية 

�لتي  �ملتن�عة  �لإلكرتونية  �مل�شابقة  �ملحافظة  �إطالق 

ح�شاب  عرب  وذلك  �لف�شيل،  �ل�شهر  ط��ل  ت�شتمر 

�ملحافظة على �إن�شتغر�م )cg-bahrain@(، �إذ مت ر�شد 

�ملتن�عة،  �لإلكرتونية  �ملحافظة  مل�شابقات  قيمة  ج��ئز 

كما من �ملقرر �أن ت�زع �لقرقاع�ن على �لأطفال مر�شى 

لدعم  �بت�شامة  مبادرة  مع  م�شرتك  بتعاون  �ل�شرطان 

�أطفال مر�شى �ل�شرطان«. 

و�أعرب حمافظ �لعا�شمة عن خال�ص �شكره وتقديره 

ك�رونا  فريو�ص  ملكافحة  �لبحرين  فريق  جله�د 

�إىل هذه  �أ�شهمت يف و�ش�لنا �لي�م  )ك�فيد-19(، �لتي 

�حلياة  و�إعادة  �جلائحة  مكافحة  من  �ملتقدمة  �ملرحلة 

تدريجًيا �إىل طبيعتها، م�ؤكًد� �أن حمافظة �لعا�شمة تقدر 

هذه �جله�د �ل�طنية للت�شدي للجائحة، وت�ؤكد �لتز�مها 

ملكافحة  �ل�طني  �لفريق  من  �ل�شادرة  بالتعليمات 

�شي�ف  ��شتقبال  عن  بالعتذ�ر  وذلك  ك�رونا،  فريو�ص 

جمل�ص حمافظة �لعا�شمة �لرم�شاين، د�عًيا �جلميع �إىل 

�ملبادرة بالت�شجيل يف �حلملة �ل�طنية للتطعيم �مل�شاد 

لفريو�ص ك�رونا؛ حماية لأنف�شهم و�ملجتمع. 

�للتز�م  على  و�ملقيمني  �مل��طنني  �ملحافظ  وحث 

�لطبي  �ل�طني  �لفريق  من  �ل�شادرة  بالتعليمات 

للت�شدي لفريو�ص ك�رونا خالل �شهر رم�شان �ملبارك، 

ليك�ن �شهر »حماية و�لتز�م«، وذلك ب�شرورة �خت�شار 

جتمعات �لإفطار على �لأ�شرة �ل��حدة �ملقيمة يف �ملنزل 

�لرم�شانية،  و�ملجال�ص  �لغبقات  �إقامة  وعدم  نف�شه، 

�إقامة  وعدم  و�ل�د�ع،  �لقرقاع�ن  �إقامة جتمعات  وعدم 

و��شتبد�ل  �لعامة،  �لأماكن  يف  �شائم  �إفطار  م��ئد 

و�لتطبيقات  باملن�شات  وت�زيعها  �لفطر  زكاة  �أك�شاك 

�لإلكرتونية.

 عي�سى احلمد

حمافظ العا�سمة ي�سلم ال�سالل الغذائية اإىل اجلمعيات اخلريية بغر�ض توزيعها على 

املحتاجني والأ�سر املتعففة

ت�سليم وجبات اإفطار �سائم اإىل اجلمعيات اخلريية والأهلية والأجنبية لتوزيعها على املحتاجني

حمافظ العا�سمة

 عبداهلل احلايكي

ت�سليم وجبات اإفطار �سائم اإىل اجلمعيات اخلريية والأهلية والأجنبية لتوزيعها على 

املحتاجني 

اأطلقت حمافظة العا�سمة حزمة من امل�ساريع اخلريية والن�سانية وذلك مبنا�سبة �سهر رم�سان املبارك، اإذ اأكد ال�سيخ ه�سام بن عبدالرحمن اآل خليفة حمافظ 

العا�سمة حر�ض حمافظة العا�سمة على الحتفاء بحلول �سهر رم�سان املبارك من خالل تنظيم وتبني املبادرات اخلريية والإن�سانية واملجتمعية التي تن�سجم مع 

روح اخلري والعطاء يف ال�سهر الف�سيل، ومن اأبرزها توزيع ال�سالل الغذائية على الأهايل، ووجبات اإفطار �سائم على املحتاجني، واإقامة عدد من الفعاليات التوعوية 

والجتماعية بالتن�سيق والتعاون مع اجلهات ذات ال�سلة، وذلك �سمن برنامج اأمة حممد )�سلى اهلل عليه و�سلم( الذي تنظمه املحافظة للعام العا�سر على التوايل.

 ورفع ال�سيخ ه�سام بن عبدالرحمن اآل خليفة حمافظ العا�سمة، با�سمه وا�سم اأهايل حمافظة العا�سمة، خال�ض التهنئة واأحر التربيكات اإىل ح�سرة �ساحب 

اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة ملك البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه، واإىل �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�ض جمل�ض 

الوزراء حفظه اهلل، وجميع املواطنني واملقيمني على هذه الأر�ض الطيبة، وذلك مبنا�سبة حلول �سهر رم�سان املبارك، �سائالً املوىل العلي القدير اأن يبلغ اجلميع 

�سيامه وقيامه، واأن يعيده على الأمتني العربية والإ�سالمية باخلري واليمن والربكات.

العميد اإبراهيم �سيف النجران

مدير عام مديرية �صرطة حمافظة العا�صمة: اإجراء

الرتتيبات الالزمة التي تتواءم مع فعاليات ال�صهر الكرمي

الدفاع املدين ي�صيد بدور املواطنني عي�صى احلمد 

وعبدالـله احلايكي يف اإطفاء حريق وقع يف مقدمة حافلة

اأكد العميد اإبراهيم �سيف النجران مدير عام مديرية �سرطة حمافظة العا�سمة اأن املديرية ت�سعى دوًما 

العام يف  الأمن والنظام  الكفيلة بحفظ  الالزمة  الرتتيبات  الأمنية، من خالل و�سع  الأهداف  اإىل حتقيق 

اأنه خالل �سهر رم�سان املبارك، تقوم املديرية بو�سع الرتتيبات التي  جميع مناطق العا�سمة، مو�سًحا 

الأمنية  الدوريات  تكثيف  يتم  اإذ  امل�سائية،  الفرتة  خا�سة خالل  الكرمي،  ال�سهر  هذا  فعاليات  مع  تتواءم 

والدوريات الراجلة يف الأ�سواق وال�سوارع احليوية واملجمعات التجارية.
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القت�ضادي  اخلبري  ي�ؤكد 

حت�ضني  يف  املتخ�ض�ص 

جعفري  اأكرب  د.  الإنتاجية، 

ك�فيد-19  جائحة  »اأن 

اأربكت  للحدود  العابرة 

القت�ضادية  القطاعات  كل 

هيكلة  لإعــادة  عر�ضة  وباتت 

ا�ضرتاتيجياتها يف الت�ضريح واإلغاء 

وتدوير ال�ظائف«.

الرئي�ص  وي�ضغل   - جعفري  وي�ضري 

الإنتاجية  لتح�ضني  جافك�ن  ل�ضركة  التنفيذي 

من  الكثري  واأوقفت  األغت  اجلائحة  »اأن   -

فر�ضت  كما  قطاعات،  عدة  يف  امل�ضاريع 

الإ�ضغال  وتــدين  العام  ــاق  الإغ تدابري 

واإعـــادة  امل�ظفني  ـــداد  اأع يف  ا  تقلي�ضً

القطاعات  يف  ا  خ�ض��ضً الرواتب  هيكلة 

املت�ضررة«.

الناجت  اأن  حك�مية  بيانات  وتظهر 

املحلي للبحرين �ضجل انكما�ًضا بن�ضبة %5.8 

مليار   35.3( دينار  مليار   12.16 نح�  اإىل 

دولر( خال العام 2020، مقارنًة بـ12.91 

العام  يف  دولر(  مليار   35.3( دينار  مليار 

»ك�فيد-19«  جائحة  تف�ّضي  ب�ضبب   ،2019

وتراجع حاد لاقت�ضاد غري النفطي.

اأمد  اإطالة  »اأن  القت�ضادي جعفري  ويرى 

اإىل  املت�ضررة  ال�ضركات  �ضُيعر�ص  اجلائحة 

�ضيناري�هات  اأمامها  ويفتح  فادحة  خ�ضائر 

اللج�ء  اأو  ال�ضتثمارية  اأن�ضطتها  بتغيري 

خليارات �ضعبة كالت�ضفية وت�ضريح امل�ظفني«.

1 % تراجًعا يف اأعداد 
البحرينيني

اأن  ر�ضمية  بيانات  تظهر 

تراجًعا  �ضهد   2020 العام 

يف اأعداد امل�ظفني البحرينيني 

هيئة  يف  امل�ضجلني  ــالً  ــم اإج

التاأمينات الجتماعية بن�ضبة %1، 

اإىل تراجع  اأن البيانات ذاتها ت�ضري  اإل 

امل�ظفني البحرينيني يف القطاع اخلا�ص بن�ضبة 

2% اإىل نح� 94،222 األف بحريني من اأ�ضل 

القطاعني  ي�ضمل�ن  م�ظف  األف   142،018

احلك�مي واخلا�ص.

احل�ض�ل  القت�ضادي«  »الأيــام  وحاولت 

للعام  البحريني  العمل  ل�ض�ق  م�ؤ�ضرات  على 

املن�ضرم 2020، ووّجهت عّدة اأ�ضئلة اإىل وزارة 

العمل وال�ض�ؤون الجتماعية، اإل اأننا مل ن�فق 

يف احل�ض�ل على اأي اإجابة على مدى 3 اأ�ضابيع.

بدفع  احلك�مة  تكّفل  »اأن  جعفري  ي�ؤكد 

القطاع  يف  البحرينيني  امل�ظفني  رواتـــب 

اخلا�ص ملدة 3 اأ�ضهر اعتباًرا من مار�ص 2020 

امل�ظفني  اأنقذ   ،2020 املا�ضي  ي�ني�  وحتى 

البحرينيني من الت�ضريح خال فرتة الإغاق«.

واأقرت احلك�مة البحرينية يف مطلع مار�ص 

2020، حزمة مالية للتحفيز القت�ضادي بقيمة 

4.3 مليار دينار )11.2 مليار دولر( ت�ضّمنت 

تكفل احلك�مة بدفع رواتب امل�اطنني يف القطاع 

اخلا�ص لاأ�ضهر الثاثة اأبريل وماي� وي�ني�، 

التعطل،  �ضد  التاأمني  �ضندوق  وفــ�رات  من 

واإعفاء امل�اطنني من دفع ر�ض�م الكهرباء واملاء 

دون  اأ�ضهر   6 ملدة  القرو�ص  اأق�ضاط  وتاأجيل 

ف�ائد دعًما للم�اطنني وال�ضركات.

كما مّددت احلك�مة قرار التكفل بدفع %50 

من رواتب البحرينيني امل�ؤمن عليهم يف القطاع 

ي�لي�،  �ضهر  من  اعتباًرا  املت�ضررة  اخلا�ص 

حتى دي�ضمرب 2020 للقطاعات الأكرث ت�ضرًرا 

والتي ل تزال تعاين من الغلق الكلي اأو اجلزئي، 

وت�اجه �ضع�بة يف ا�ضتمرار اأعمالها.

االأجانب يف دائرة اال�صتهداف

لرواتب  احلك�مة  دعم  »اإن  يق�ل جعفري 

ال�ضركات  اأمام  البحرينيني فقط طرح خيارات 

للتخفيف  كخيار  الأجانب  امل�ظفني  ل�ضتهداف 

التي  املتكررة  وامل�ضاريف  املالية  الأعباء  من 

م�ازنة  من  نح� %70  منها  الأج�ر  ت�ضتنزف 

ال�ضركات«.

وتظهر البيانات الر�ضمية تراجع امل�ظفني 

التاأمينات  هيئة  يف  امل�ضجلني  ــب  ــان الأج

الجتماعية اإىل 421،068 األف اأجنبي بن�ضبة 

12% خال العام 2020 مقارنة بـ477،741 

األف اأجنبي يف العام 2019.

حزمة اإ�صافية الإنقاذ االقت�صاد

يف  املتخ�ض�ص  القت�ضادي  اخلبري  يرى 

حت�ضني الإنتاجية د. اأكرب جعفري »اأن اإطاق من 

حزمة جديدة للتحفيز احلك�مي باتت �ضرورة 

ل�ضتدامة النظام املايل وقدرته على دعم الأفراد 

اجلائحة«.  تداعيات  من  املت�ضّررة  وال�ضركات 

وي�ؤكد جعفري »اأن احلزمة التحفيزية حققت 

اأهداف اقت�ضادية واجتماعية، يف احلفاظ على 

يف  العاملني  للم�اطنني  الجتماعي  ال�ضتقرار 

والقطاعات  الأفــراد  واإ�ضناد  اخلا�ص،  القطاع 

املت�ضررة عرب ت�فري ال�ضي�لة الازمة، وحتقيق 

التعايف القت�ضادي«.

اأ�ضتاذ علم  اأحمد �ضاملان -  الدكت�ر  ي�ؤكد 

املناعة بجامعة اك�ضف�رد وتط�ير اللقاحات 

مبعهد اإدوارد جيرن - اأن ال�ضيطرة ولي�ص 

ي�ضتغرق  قد  ك�رونا  وباء  على  الق�ضاء 

اللقاحات  اأن  م��ضًحا  الأقل،  على  �ضنتني 

الفريو�ص  ت�ضعف  ــايل  احل الــ�قــت  يف 

الأعرا�ص  من  وتقي  اأعرا�ضه  من  وتخفف 

ال�ضديدة وال�فاة.

وي��ضح �ضاملان - يف حديث لـ»الأيام القت�ضادي« - 

اأن الق�ضاء على ال�باء مره�ن بفعالية تط�ير اللقاحات، اإذ 

اإن عملية ت�ضنيعها متر مبراحل معقدة تبداأ يف 

اإعداد الدرا�ضات العلمية وعر�ص نتائجها على 

املجتمع العلمي وتقييمها، تليها مرحلة ن�ضر 

الأبحاث يف جملة علمية حمكمة.

اأع�ضاء  اأحــد  وه�   - �ضاملان  وي�ضري 

الفريق البحثي الذي ط�ر لقاح اأك�ضف�رد يف 

بريطانيا - اإىل اأن مرحلة العتماد من اجلهات 

الرقابية كمنظمة ال�ضحة العاملية تعترب اآخر مرحلة 

اأعرا�ص  اللقاح وظه�ر  ف�ضل  اإلغاوؤه يف حال  يتم  قيد  وه� 

غري مت�قعة يف املرحلة الرابعة من التجارب ال�ضريرية.

»كــــوفــيــــد 19« يــــُعــيـــد هــيــكلـــة الـــوظـــائـــــف!
  عبا�س ر�صي:

فقد جعفر )27 عاًما( عمله اخلا�س ك�سائق حافلة واأجربته اإغالق املدار�س واعتماد التعليم عن 

ُبعد حتى اإ�سعار اآخر ب�سبب تف�سي »كوفيد19-«، على فتح م�سروع للبيع الإلكرتوين بعد 8 اأ�سهر 

من البطالة، حالة جعفر متثل اآلف احلالت التي اأجربتها الظروف القت�سادية للجائحة على وقف 

م�ساريعهم واإعادة هيكلة وظائفهم.

�سّجلت البحرين اأول اإ�سابات »كوفيد19-« يف 21 فرباير 2020، واتخذت اململكة - البالغ عدد 

�سكانها نحو 1.5 مليون ن�سمة - تدابري احرتازية غري م�سبوقة، بداأت بتعليق الدرا�سة واعتمادها 

عن ُبعد، مروًرا بقيود على ال�سفر، و�سولً لإيقاف خدمات املطاعم والفنادق ودور ال�سينما، والتي 

تركت تبعات اقت�سادية �سلبية.

انكما�ًسا  اأّجج  البالد  يف  واجلزئي  العام  والإغالق  الحرتازي  والتباعد  ال�سالمة  قيود  فر�س 

اقت�سادًيا لنحو 11 قطاًعا اقت�سادًيا يف البحرين و�سفت بالقطاعات املت�سررة من اجلائحة اأبرزهم: 

)ال�سالونات  ال�سخ�سية  اخلدمات  واملوا�سالت،  النقل  واملطاعم،  ال�سيافة  والطريان،  ال�سفر  قطاع 

و�سالت الريا�سة والألعاب والرتفيه(، قطاع املعار�س وتنظيم الفعاليات.

وقف الدرا�صة يوقف العمل!

ي�ؤكد جعفر مهدي ح�ضن 

يعمل   - ــا(  ــاًم ع  27(

مدر�ضية  �ضائًقا حلافلة 

حل�ضابه اخلا�ص- »اأن 

الحرتازية  التدابري 

لــتــفــ�ــضــي كـــ�رونـــا 

عمله  فقدان  يف  ت�ضببت 

ال�حيد بعد اأن اأودع العزل 

ال�ضحي، اأعقبها بي�م واحد �ضدور 

جميع  يف  الدرا�ضة  ب�قف  حك�مي  قرار 

ملدة  املدار�ص احلك�مية ودور احل�ضانة واجلامعات 

اأ�ضُب�عني للحِدّ من تف�ّضي ال�باء.

فوبيا احلافالت

يق�ل ح�ضن - وه� اأول حالة مت اكت�ضاف اإ�ضابتها 

بفريو�ص »ك�فيد-19« يف البحرين بعدما كان قادًما 

من اخلارج - »اإن انت�ضار خرب اإ�ضابته باإعان ر�ضمي 

اأعطى  الجتماعي  الت�ا�ضل  وو�ضائل  ال�ضحف  يف 

با�ضرت  اإذ  للمدار�ص،  الت��ضيل  حافات  ف�بيا جتاه 

بذلك  ليفقد  خدماته  ب�قف  معه  املتعاقدة  الأطراف 

م�ضدر دخله ال�حيد!«.

اأبريل  يف  والتعليم  الرتبية  وزارة  واعتمدت 

وتق�ميه  ُبعد  عن  للتعلم  تنظيمًيا  قــراًرا   ،2020

احلك�مية  املدار�ص  جميع  يف  ا�ضتثنائية،  ب�ض�رة 

حتى  متديدها  مت  التي  الدرا�ضة  تعليق  فرتة  خال 

اإ�ضعار اآخر.

ال�صهرة تفتح امل�صروع

رزقه  م�ضدر  فقدان  على  اأ�ضهر   8 مــرور  بعد 

اأنه  ح�ضن  ي�ؤكد  بال�باء،  الإ�ضابات  وتفاقم  ال�حيد 

فقد ب�ضي�ص الأمل للع�دة ل�ظيفته ال�ضابقة التي كان 

يتقا�ضى منها �ضهرًيا 750 ديناًرا بحرينًيا )ما يعادل 

نح� 2000 دولر اأمريكي(.

مب�ضروع  البدء  على  اأجربته  البطالة  »اإن  يق�ل: 

ان�ضتغرام«،  من�ضة  عرب  اإلكرتونية  منتجات  للبيع 

م�ضتفيًدا من ال�ضهرة التي ح�ضلت عليها خال اإ�ضابتي 

 12 نح�  احل�ضاب  يف  ويتابعه  ك�رونا«؛  بفريو�ص 

األف متابع منذ 6 اأ�ضهر.

حياتي  جمرى  غريت  اجلائحة  »اإن  وي�ضيف 

اأن كان  بالكامل واأجربتني على تغيري وظيفتي بعد 

وممار�ضة  املدر�ضي  بالدوام  مرتبًطا  الي�مي  روتيني 

منذ  البيت�تية  العزلة  اإىل  اأميل  اأ�ضبحُت  الريا�ضة، 

تف�ّضي الإ�ضابات«.

فنادق خاوية وتكاليف بال اإيرادات

هلع »ك�فيد-19« وتعّطل وف�د ال�ضياح 

اأحلق اأ�ضراًرا بالغة يف قطاع ال�ضياحة ل�ضيما 

الفنادق التي باتت خاوية من النزلء، �ضاحبها 

مقابل  الفنادق،  اإ�ضغال  يف  كبري  انخفا�ص 

تكاليف ت�ضغيلية با اأي اإيرادات!

يق�ل اأحد التنفيذيني بالقطاع الفندقي »اإن 

يف  تاريخي  تراجع  اأكرب  �ضهد   2020 العام 

التدابري  ب�ضبب  الإطاق  على  الفنادق  اإ�ضغال 

»ك�فيد-19«،  تف�ضي  من  للحد  الحرتازية 

الجتماعات  جميع  اإلغاء  عليها  ترّتب  والتي 

ت�ضت�ضيفها  التي  ـــراح  والأف واملنا�ضبات 

الفنادق«.

اخل�ضائر  »اإن  الفندقي  امل�ض�ؤول  وي�ؤكد 

ب�ضكل  ترجع  القطاع  يتكّبدها  التي  املالية 

ب�ضكل  الفندقي  الإ�ضغال  تديّن  اإىل  اأ�ضا�ضي 

�ضل�ضلة  يف  كبري  تباط�ؤ  �ضاحبه  ملح�ظ 

الت�ريد وانتهاء �ضاحية بع�ص م�اد املخزون 

التكاليف  ف�ضاً  عن  الطلب،  ل�ضعف  نتيجة 

والتزامات  رواتب  ودفع  الثابتة  الت�ضغيلية 

امل�ظفني«.

البحرين  هيئة  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص 

برتاخي�ص  املعنية   - واملعار�ص  لل�ضياحة 

القطاع ال�ضياحي - ال�زير زايد الزياين ك�ضف 

يف يناير املن�ضرم عن تقدم 10 فنادق بطلبات 

الإغاق ي�ضكل�ن نح� 7.5% من اإجمايل 132 

فندًقا يف البحرين.

يف حني تقدمت 20 �ضقة مفرو�ضة ت�ضكل 

�ضقة،  اأ�ضل 91  من  بالإغاق  مفرو�ضة   %22

بينما تقدم 19 مطعًما �ضياحًيا بطلب الإغاق 

ي�ضكل�ن 15% من اأ�ضل 127 مطعًما �ضياحًيا.

1.3 مليار دينار خ�صائر ال�صياحة
يف  ال�ضياحي  القطاع  خ�ضائر  ُتــقــدر 

البحرين نح� 1.3 مليار دينار بحريني )3.4 

مليار دولر اأمريكي( بعد مرور عام على بدء 

التدابري الحرتازية والإغاق العام للفعاليات 

والأن�ضطة ال�ضياحية منذ مار�ص 2020.

والتجارة  ال�ضناعة  وزيــر  ــ�ؤكــد  وي

ال�ضياحة  قطاع  »اأن  الزياين  زايد  وال�ضياحة، 

قد ي�اجه خ�ضائر حمتملة يف ع�ائد ال�ضياحة 

مبختلف قطاعاته منذ بدء اجلائحة حتى يناير 

املا�ضي، ُتقدر مبت��ضط للخ�ضائر الي�مية يف 

حدود 4 مايني دينار )10.6 مايني دولر(، 

مايني   108 ال�ضهرية  اخل�ضائر  ومت��ضط 

دينار )268.5 ملي�ن دولر(.

على  رًدا   - البحريني  ال�زير  وي�ضري 

يف  الت�ضريعي  املجل�ص  ن�اب  لأحد  اأ�ضئلة 

تاأثر  املعار�ص  قطاع  »اأن   - املن�ضرم  يناير 

املعار�ص  جميع  اأُلغيت  اإذ  اجلائحة،  ب�ضبب 

والفعاليات املزمع اإقامتها يف املركز للفرتة من 

والبالغة   ،2021 مار�ص  اإىل   2020 مار�ص 

ا«. نح� 14 معر�ضً

تخفي�س الرواتب وت�صريف االإجازات

م�ظًفا  ويعمل  عاًما   44  - )ع.م(  يق�ل 

اإنه   - البحرين  يف  ال�ضينما  �ضركات  باإحدى 

خ�ضر ر�ضيد اإجازاته ال�ضن�ية بالكامل ب�ضبب 

تف�ضي  ب�ضبب  ال�ضينما  لدور  احلك�مة  اإغاق 

على  ال�ضركة  اأجربتهم  اأذ  »ك�فيد-19«، 

ب�ضبب  ال�ضن�ية  اإجازاتهم  ر�ضيد  ا�ضتنزاف 

الإغاق وعدم مزاولتهم للعمل.

وي�ضري »اأن الإغاق املفاجئ لدور ال�ضينما 

هي:  �ضعبة  خيارات  اأمــام  امل�ظفني  و�ضع 

انفراج  رواتب حتى  دون  املفت�حة  الإجازات 

الأزمة اأو التقاعد املبكر اأو ال�ضتقالة اأو البحث 

عن عمل اآخر«.

واأغلقت احلك�مة دور و�ضالت العر�ص 

ال�ضينمائية ومراكز الألعاب والرتفيه منذ 18 

تف�ّضي  بعد  لأ�ضباب احرتازية  مار�ص 2020 

اإ�ضابات فريو�ص »ك�فيد-19«، ول زال قرار 

الإغاق �ضارًيا حتى الآن.

تكّفل احلكومة بالرواتب اأوقف الت�صريح

ا�ضمه  ذكر  عن  متحفًظا   - )ع.م(  يق�ل 

امل�ظفني  رواتب  بدفع  احلك�مة  تكفل  »اأن   -

البحرينيني امل�ؤمن عليهم يف القطاع اخلا�ص 

البحرينيني من  اأنقذت امل�ظفني  اأ�ضهر  ملدة 3 

الت�ضريح، يف حني كان و�ضع امل�ظفني الأجانب 

اأمام خياري الإجازة املفت�حة دون مرتب حتى 

تنفرج الأزمة، اأو الع�دة اإىل بلدانهم«.

ويتابع )ع.م(: »اإن البن�ك باتت تتحفظ 

على اإقرا�ص م�ظفي القطاعات املت�ضررة من 

اجلائحة تفادًيا للتعرث يف ال�ضداد، بعد طلبي 

لتم�يل �ضخ�ضي من عدة بن�ك رف�ضت طلبي 

لك�ين يعمل �ضمن القطاعات املت�ضررة«.

�ض�ارع  ــة  اأزّق يف 

 - جــدعــلــي  منطقة 

جن�ب العا�ضمة املنامة 

باملطاعم  تعّج  والتي   -

واملحات التجارية تكاد تخل� مكاتب القرطا�ضية من 

ُبعد، وبات خمزون  الدرا�ضة عن  الزبائن بعد اعتماد 

القرطا�ضية يف املكتبات للعام 2020 ينتظر ت�ضريفه 

على اأمل ع�دة احلياة الطبيعية.

مكتبة  �ضاحب  وهــ�   - حممد  عبداهلل  يق�ل 

قرطا�ضية - »اإن جل�ء احلك�مة لعتماد الدرا�ضة عن 

التجاري  م�ضروعه  اأمام  اجلحيم  اأب�اب  فتحت  ُبعد 

اعتماد  ب�ضبب   %80 بن�ضبة  املبيعات  تراجع  بعد 

الطلبة على التعلم الإلكرتوين وتقلي�ص الحتياجات 

القرطا�ضية التقليدية«.

و�ضائل  عرب  ُبعد  عن  الدرا�ضة  »اإن  حممد  ي�ؤكد 

يف  حماته  اأحد  اإغاق  على  اأجربته  املرئي  الت�ضال 

ب�ضكل  ــرادات  الإي تراجع  ب�ضبب  العا�ضمة  حمافظة 

اإقبالً يف  تلقى  الدرا�ضة  تعد م�ضتلزمات  فلم  ملح�ظ 

ظل هذه الظروف )..( حاولت ال�ضم�د ملدة عام على 

اخليار  اإىل  وا�ضت�ضلمت  اجلائحة  من  النفراج  اأمل 

ال�ضعب وه� الإغاق«.

»كورونا« 

تفتح »اأبواب 

اجلحيم«

ــــــــــــارات �ـــصـــعـــبـــة ـــــــادي وخــــــــــــي اإربـــــــــــــــــــــاك اقـــــــتـــــــ�ـــــــص

ــــد يـــــــــــــــــــطـــــــــــول! ـــــ ـــــ ـــــ ــــاء قـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــوبـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــد الـــــ ــــــ ــــــ اأمــــــ

د.اأكرب جعفري

د. اأحمد �ساملان

 جعفر مهدي
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 الملك يهنئ رئيس
 زمبابوي بذكرى استقالل بالده

بعث حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة 
عاهل البالد المفدى حفظه اهلل ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة 
الرئيس إمرس��ون منانغاغوا رئيس جمهورية زمبابوي، وذلك 

بمناسبة ذك�رى استقالل بالده.

138 ترخيصًا لجمع المال منها 126 داخل البحرين

 القطان: تدشين نظام إلكتروني لتراخيص
 جمع المال قريبًا وحملة توعوية باالشتراطات

للش��ؤون  المس��اعد  الوكي��ل  أك��د 
اإلس��المية ب��وزارة العدل والش��ؤون 
اإلس��المية واألوقاف محم��د القطان 
أن ال��وزارة أطلق��ت حمل��ة توعوي��ة 
ته��دف لوجوب االلتزام باش��تراطات 
جم��ع المال لألغ��راض الدينية، الفتًا 
إل��ى أن مكت��ب جم��ع الم��ال بصدد 
المراح��ل األخي��رة لتدش��ين عمليات 
اإللكتروني،  النظ��ام  عب��ر  الترخيص 
www. وذلك من خالل موقع المكتب

rfr.bh، مؤكدًا س��عي ال��وزارة إليجاد 
بيئة داعمة ومحف��زة للعمل الخيري 
وجم��ع الم��ال لألغ��راض الدينية في 
إطار رس��مي وُمنظم يتسم بالوضوح 
والشفافية والمسؤولية والمشروعية. 
وأوض��ح القط��ان في مقابل��ة خاصة 
لوكالة أنباء البحرين أن عدد تراخيص 
جم��ع الم��ال لألغ��راض الدينية التي 
أصدره��ا المكت��ب منذ إنش��ائه بلغ 
138 ترخيص��ًا لجم��ع الم��ال، وكانت 
النسبة األكبر للتراخيص لجمع المال 
من داخ��ل البحرين ب���126 ترخيصًا، 
فيما توزعت التراخيص المتبقية بين 
اس��تقبال األموال من الخارج وتحويل 
األم��وال إلى الخ��ارج إضافة إلى تلقي 

أموال من غير ترخيص.
وق��ال القط��ان إن الحمل��ة التوعوية 
التي حملت وس��م #جمع_التبرعات_

إلى تأكيد  التزام_ومسؤولية، تهدف 
وج��وب االلت��زام باش��تراطات جم��ع 
الم��ال لألغ��راض الدينية، س��واء من 
المتبرعي��ن أو المرخص لهم بالقيام 
بأنش��طة جمع المال، وبي��ان أهمية 
المس��تقبلة  الجه��ة  م��ن  التحق��ق 
للتبرعات والتأكد من وجود ترخيص 
له��ا لجمع األموال لألغ��راض الدينية 
والخم��س  ال��زكاة  تش��مل  والت��ي 
والصدقات أو ألي مش��روع ذي غرض 
ديني. وبي��ن أن القائ��م بجمع المال 
مس��ؤول، وكذلك المتبرع شريك في 
تعزيز مبدأ الش��فافية والمس��ؤولية 
لدى كافة األطراف ذات العالقة ابتداًء 
م الطل��ب وانتهاًء  بالمتب��رع وبمق��دِّ

بالمستفيد في جميع مراحل العمل.
وع��ن اختص��اص مكتب جم��ع المال 
قال القط��ان يختص المكتب بإصدار 
التراخي��ص لصالح األف��راد لألغراض 

الديني��ة فقط، في حين تختص وزارة 
العمل والتنمي��ة االجتماعية بإصدار 
التراخي��ص لألف��راد ألي غ��رض آخر 
بخ��الف األغراض الديني��ة عالوًة على 
اختصاصه��ا ف��ي إص��دار التراخيص 
لصال��ح الجمعيات والمؤسس��ات ألي 
غ��رض م��ن األغ��راض العام��ة التي 
تش��مل جمي��ع أوج��ه النف��ع الع��ام 
المش��روعة س��واء أكان��ت خيرية أم 
اجتماعي��ة أم تعليمي��ة أم ثقافية أم 
دينية، كما تكون وزارة شؤون الشباب 
والرياضة هي المختصة بالنسبة إلى 
جم��ع المال من قبل الهيئات الخاصة 
العاملة في ميدان الشباب والرياضة.

وف��ي ما يتعل��ق بمه��ام مكتب قيد 
طلبات ترخيص جمع المال لألغراض 
الدينية قال القطان يتم تلقي طلبات 
الراغبي��ن ف��ي جمع الم��ال لألغراض 
الدينية، والتأكد من اس��تيفاء جميع 
المستندات المطلوبة للتقدم بطلب 
الترخي��ص، وم��ن ث��م إص��دار القرار 
بش��أنها، ومنح ترخي��ص جمع المال 
لألغراض الدينية، واس��تقبال أصحاب 
وإرش��ادهم  والمراجعي��ن  الطلب��ات 
والرد على استفساراتهم ذات الصلة، 
والمس��تندات  الوثائ��ق  واس��تالم 
الخاص��ة بمتابع��ة إي��داع وتحوي��ل 
واس��تالم المبالغ، إلى جانب اس��تالم 
التقارير المالية وكش��وف الحس��ابات 
المس��تفيدين  وكش��وف  البنكي��ة 
ح��ول  توضي��ح  وبياناتهم.وف��ي 
متطلبات تقديم طلب ترخيص جمع 
الم��ال لألغ��راض الديني��ة والوثائق 
الالزم إرفاقها عند تقديم الطلب أشار 
القطان إل��ى أنه يتعي��ن على مقدم 
الطلب أن يكون بحريني��ًا، وأن يكون 
شخصًا طبيعيًا. )يقتصر على األفراد، 
دون الجمعيات والمؤسسات(، وكامل 
األهلية، ُحْس��ن السيرة والسلوك، وأال 
يكون ق��د صدر ضده أح��كام نهائية 
ف��ي جناية أو جنحة مخلة بالش��رف أو 

األمانة أو اآلداب العامة.
أما فيما يخ��ص الوثائق الالزمة عند 
تقدي��م الطل��ب فيج��ب عل��ى مقدم 
الطلب إرفاق بطاقة الهوية األصلية، 
المصرفي  للحس��اب  أصل��ي  وكش��ف 
المفت��وح لغرض جم��ع المال )يظهر 

فيه: اس��م المصرف، واسم الحساب، 
ورصي��د   ،IBAN الحس��اب  ورق��م 

الحساب(. 
وأردف القط��ان: »يج��ب عل��ى مقدم 
المعلوم��ات  كاف��ة  توفي��ر  الطل��ب 
ال��واردة في االس��تمارات المخصصة 
لذل��ك عند تقدي��م الطل��ب، وأبرزها 
بيان��ات مقدم الطلب وأرقام االتصال 
ب��ه، تحديد الغرض م��ن جمع المال، 
ووس��ائل الجمع، وتحدي��د فترة جمع 
الم��ال وكيفي��ة صرف األم��وال، وفي 
حال طلب إرس��ال األم��وال إلى الخارج 
المذكورة  المتطلب��ات  عل��ى  ع��الوة 
مس��بقًا، يستلزم توفير بيانات الجهة 
المس��تفيدة أو المستفيد من تحويل 
الم��ال إلى الخ��ارج، وبالمثل في حال 
طلب استقبال أموال من الخارج، يجب 
توفي��ر بيان��ات الجه��ة أو المتبرعة 
المحول��ة لألموال من الخ��ارج وبيان 
كيفية ص��رف األم��وال والغرض من 
الخطوات  إل��ى  بالنس��بة  صرفه«.أما 
الطل��ب  لتقدي��م  اتباعه��ا  الواج��ب 
وإصدار الترخيص، وإجراءات المكتب، 
فق��ال القطان إن عل��ى مقدم الطلب 
تحمي��ل جميع المتطلب��ات المذكورة 
عل��ى بصيغ��ة PDF وإرس��الها على 
money_:البريد اإللكتروني للمكتب

وأن   ،.collection@moia.gov.bh
يرفق نس��خة من إفادة فتح الحساب 
المبدئي لغرض جمع المال مبّينًا فيها 
رقم الحس��اب المصرفي IBAN، ومن 
ث��م يق��وم المكتب بدراس��ة الطلب، 
الفتًا إل��ى أن المكتب بصدد المراحل 
الترخيص  لتدش��ين عمليات  األخيرة 
عب��ر النظ��ام اإللكترون��ي، وذلك من 
خ��الل موق��ع المكتب، حي��ث تتوافر 
كافة الخطوات الالزمة للتسجيل.وعن 
الح��االت التي يجب على الفرد تقديم 
الطل��ب فيها أوضح  أنه اس��تنادًا إلى 
قانون جمع المال والئحته التنفيذية، 
في حال تجاوز قيمة الجمع 100 دينار 
فإنه يستوجب الحصول على ترخيص 
لجمع الم��ال، وبحس��ب القانون فإن 
الع��ام  تتج��اوز  ال  الترخي��ص  م��دة 
3 أش��هر  التمدي��د  الواح��د، ويج��وز 
أخرى.وأكد أنه لضم��ان صرف أموال 
المتبرعين في الوجه الذي جمع المال 

من أجل��ه، تخض��ع التراخي��ص بعد 
انته��اء المدة المح��ددة لجمع المال 
للتدقي��ق والرقابة، ويق��وم المكتب 
المس��تندات  تواف��ر  م��ن  بالتحق��ق 
الدالة على المس��تفيدين وبياناتهم 
والمبالغ المصروفة وإثباتات الصرف 
المس��تفيدين  قب��ل  واالس��تالم من 
به��دف التأك��د م��ن أوج��ه الصرف، 
الدالة  المس��تندات  كاف��ة  ومطابقة 
على ذلك في حدود الواجبات المقررة 
قانون��ًا عل��ى المكتب ضم��ن نطاق 
الرقاب��ة والتدقيق، موضحًا أن مكتب 
جم��ع الم��ال يق��وم بإص��دار أربع��ة 
أنواع من تراخي��ص جمع المال أولها 
ترخي��ص جمع األم��وال داخل مملكة 
البحرينولفت��رة مح��ددة أو لمدة عام 
واح��د بحس��ب قان��ون جم��ع المال، 
والثاني تلقي تبرع من غير ترخيص، 
أم��ا الن��وع الثال��ث فه��و الترخيص 
الس��تقبال األموال من الخارج، وأخيرًا 
يأت��ي الن��وع الراب��ع وه��و الترخيص 

لتحويل األموال إلى الخارج.
وحول الجزاءات لم��ن يجمع التبرعات 
م��ن غي��ر ترخيص ق��ال القط��ان إن 
المرس��وم  م��ن   )14( رق��م  الم��ادة 
بقان��ون )21( لس��نة 2013، نص��ت 
على أنه »يعاقب بالس��جن المؤبد أو 
الس��جن الذي ال يقل عن عشر سنوات 
وبالغرامة الت��ي ال تقل عن مئة ألف 
دينار وال تجاوز خمس��مئة ألف دينار، 
كل م��ن جمع أموااًل لغ��رض إرهابي، 
ويعاقب بالحب��س وبغرامة ال تتجاوز 
ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين 
كل م��ن ق��ام بجمع أم��واٍل لألغراض 
العام��ة دون الحص��ول على ترخيص 
وفق��ًا ألحكام هذا القان��ون، وُيعاقب 
على مخالفة باقي أحكام هذا القانون 
والقرارات الصادرة تنفيذًا له بالحبس 
مدة ال تزيد على ستة أشهر وبغرامة 
ال تتجاوز خمس��مئة دين��ار أو بإحدى 

هاتين العقوبتين«.
وع��ن كيفي��ة تحق��ق المتب��رع م��ن 
إن��ه  ق��ال  الم��ال  جام��ع  ترخي��ص 
يحصل المرخص ل��ه بجمع التبرعات 
لألغراض الدينية عل��ى إفادة صادرة 
عن وزارة العدل والش��ؤون اإلسالمية 

واألوقاف.

»العدل«: غلق أربعة مساجد ومأتم 
لمخالفتها اإلجراءات االحترازية

أعلن��ت وزارة العدل والش��ؤون اإلس��المية واألوق��اف أنه في 
ضوء المتابعة لإلجراءات االحترازية المتخذة في دور العبادة 
لضم��ان أداء الصالة والش��عائر الدينية وبم��ا يحفظ الصحة 
العام��ة وس��المة الجميع، فق��د تبين مخالفة أربعة مس��اجد 
ومأتم لالش��تراطات الصحية المقررة بالش��كل الذي يعد أداء 

الشعائر فيها خطرًا على المواطنين والمقيمين.
ونظ��رًا لتراخ��ي القائمين على ه��ذه المس��اجد والمأتم في 
تنفيذ اإلجراءات االحترازية وخاصة المتعلقة بفحص شهادة 
التطعيم عند الدخول وكذلك اتخاذ المسافة المقررة للتباعد 
أثن��اء ممارس��ة الش��عائر، فقد ق��ررت الوزارة بعد استش��ارة 
الفريق الوطني الطبي للتص��دي لفيروس كورونا )كوفيد19( 
غلق أربعة مس��اجد ومأتم في محافظ��ات العاصمة والمحرق 
والجنوبي��ة لم��دة أس��بوع حتى تتمك��ن الف��رق المعنية من 
تتبع مدى انتش��ار العدوى والقيام بعملية تتبع المخالطين، 
وكذل��ك القيام بعملية التعقي��م والتأكد من اتخاذ اإلجراءات 

االحترازية بشكل صحيح ووضعها موضع التنفيذ.

انتهاء العام الدراسي 30 يونيو

 »التربية« لـ                : توزيع 1.1 مليون 
كتاب للفصل الثاني على جميع المدارس

هدى عبدالحميد  «

قالت مدي��رة إدارة المناهج القائم 
بأعم��ال مدي��رة إدارة االمتحانات 
والتعلي��م فاطمة  التربية  ب��وزارة 
س��ؤال  عل��ى  ردًا  البوعيني��ن 
ل�»الوطن« بشأن عدم توزيع الكتب 
المدرسية في بعض المدارس، أن 
ال��وزارة اس��تكملت عملي��ة توزيع 
أكثر من مليون و100 ألف نس��خة 
م��ن الكتب عل��ى جمي��ع المراحل 
العملية  الدراس��ية، لضمان س��ير 
التعليمية التعلمية بسالسة بداية 
الفص��ل الدراس��ي الثان��ي الجاري، 
خالل فبراي��ر الماضي، ضمن خطة 
التوزيع خ��الل المواعي��د المحددة 
بحس��ب الجدول المرسل للمدارس 

من غير أي تأخير.
وأضاف��ت، أنه تم تعمي��م اآلليات 

المتبعة بهذا الشأن على المدارس 
بع��د إع��داد وتجهي��ز الكت��ب في 
المخازن ثم توصليها إلى المدارس 
وفق خطة زمني��ة روعي فيها كافة 
اإلج��راءات الصحية واالحترازية من 

تنظي��ف وتطهير وتعقي��م مخازن 
الكتب قبل استالمها من المطابع، 
العاملي��ن بالمخازن  وإلزام كاف��ة 
والقف��ازات،  الكمام��ات  بارت��داء 
وإبقاء الكتب في المخازن لمدة )3( 
أيام بعد اس��تالمها م��ن المطابع 

قبل التعامل معها.
وأوضحت أنه ف��ي المرحلة التالية 
تم وض��ع ج��دول لتس��ليم الكتب 
لجميع الم��دارس، والتواصل معها 
لتأكي��د موعد االس��تالم، والتأكيد 
عل��ى التزام كاف��ة المعنيين بنقل 
الكت��ب بجميع  واس��تالم  وتوزي��ع 
قام��ت  إذ  االحترازي��ة،  اإلج��راءات 
كل مدرس��ة بوض��ع قائمة محددة 
بأسماء الموظفين المسؤولين عن 
التعامل مع الكتب داخل المدرسة، 
والتأكيد على التزامهم باإلجراءات 
االحترازي��ة، ث��م ت��م ف��رز الكتب 

وتصنيفه��ا لكل طال��ب، ووضعها 
داخ��ل كيس، ومن ثم وضع أكياس 
الكتب الخاصة لمدة )3( أيام، قبل 

تسليمها للطالب.
ح��ول  لالستفس��ار  بالنس��بة  أم��ا 
النهائي��ة،  التطبيق��ات  موع��د 
فأفادت مديرة اإلدارة أن التعاميم 
الص��ادرة م��ن اإلدارات التعليمية 
إل��ى المدارس ح��ددت أن التطبيق 
الش��امل س��يكون في الفت��رة من 
3 ماي��و حت��ى 20 ماي��و المقب��ل، 
ضمن اإلج��راءات الخاص��ة بتنفيذ 
للفص��ل  والمه��ام  التطبيق��ات 
الدراس��ي الثان��ي للعام الدراس��ي 
آلية  2020/ 2021، وذل��ك ضم��ن 
التقوي��م الت��ي ترتك��ز عل��ى ملف 
الطالب، على أن يكون آخر يوم في 
الفصل الدراسي الثاني هو األربعاء 

30 يونيو 2021.

فاطمة البوعينين

 »اإلصالح والتأهيل«: 
 إجراءات بحق عدد محدود 
من النزالء أغلقوا الممرات

أك��دت اإلدارة العام��ة لإلصالح والتأهيل، قي��ام عدد محدود من 
النزالء على مدار األيام الماضية داخل مركز إصالح وتأهيل النزالء 
في »جو« بإغالق المم��رات، ورفضهم دخول العنابر ومخالفتهم 
للتعليم��ات الص��ادرة في هذا الش��أن، م��ا أدى إل��ى تعطيلهم 
للخدمات المقدمة ومن بينها االتصاالت والرعاية الصحية لنزالء 

آخرين، وكذلك التأثير على سير العمل.
وأضافت، أن��ه تم إنذار الن��زالء المخالفين ودعوته��م على مدار 
األيام الماضية لاللتزام بالقانون، وهو ما لم يس��تجيبوا له، األمر 
الذي استدعى، أمس، اتخاذ اإلجراءات األمنية والقانونية الالزمة 
بحق الن��زالء المخالفين، والذي��ن قاموا بارت��كاب أعمال فوضى 
وعنف ضد رجال الش��رطة أثناء قيامهم ب��أداء الواجبات المنوطة 

بهم.
وأش��ارت اإلدارة العام��ة لإلص��الح والتأهي��ل إلى أن��ه تم إخطار 
النيابة العامة وإطالع مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين على 

تفاصيل الواقعة.

عبداهلل آل الشيخ رئيسًا لـ»الخيرية 
السعودية البحرينية« واليحيى نائبًا

الخيرية  الجمعي��ة  أعلنت 
البحريني��ة  الس��عودية 
خ��الل  الج��وار«،  »حس��ن 
العمومي��ة،  الجمعي��ة 
إدارة  مجل��س  انتخ��اب 
احتف��ظ  حي��ث  جدي��دة، 
الش��يخ  آل  د.عب��داهلل 
للجمعية،  رئيسًا  بمنصبه 
فيم��ا ت��م انتخ��اب خالد 
للرئي��س  نائب��ًا  اليحي��ى 
األعضاء  بقي��ة  واحتف��ظ 
للفت��رة  بمناصبه��م 

القادمة.
وقال عضو مجل��س اإلدارة رئيس اللجن��ة اإلعالمية بالجمعية 
جمال الياقوت، إن »الجمعية العمومية اطلعت خالل اجتماعها 
على الحساب الختامي والتقرير المالي السنوي لعام 2019، ثم 

ناقشت التقرير السنوي وما استجد من أعمال«.
وأش��ار إلى أن مجل��س اإلدارة األول عقد برئاس��ة د.عبداهلل آل 
شيخ، حيث اطلع على أهم ما تحقق من إنجازات إدارية ومناقشة 
المش��اريع الخيرية التي نفذتها وتنفذها الجمعية ثم االطالع 
على البيان األسري والرسم البياني لتصنيف الحاالت وعلى الوارد 

والمنصرف وتعيين المدقق المالي للسنة المالية القادمة.

جمال الياقوت

»السكرتارية البحرينية« تدشن 
الدبلوم التدريبي باإلدارة المكتبية

قالت رئيس��ة جمعية السكرتارية البحرينية شهالء إصبعي: »إن 
الجمعية دش��نت مؤخرًا بالتعاون مع كل من المنظمة العربية 
للتنمي��ة اإلدارية المنبثقة عن جامعة ال��دول العربية، واالتحاد 
الدولي لإلداريي��ن المحترفي��ن بالواليات المتح��دة األمريكية، 
»الدبلوم التدريبي في اإلدارة المكتبية«، كأول شهادة احترافية 

تطلق في هذا المجال«.
وأوضحت أن هذا الدبلوم االحترافي، الذي حاز ثالثة مس��تويات 
من االعتمادية، محلية وإقليمية ودولية، س��يتم طرحه عن بعد 

من خالل برنامج زوم باللغة العربية. 
حي��ث إنه صمم لتلبي��ة احتياجات منتس��بي قطاع الس��كرتاريا 
واإلدارة المكتبي��ة ف��ي المنطقة. وأضافت الس��يدة ش��هالء أن 
الف��وج األول من هذا الدبلوم س��ينطلق بتاريخ 13 يونيو القادم 
لمدة ثالثة أسابيع، بواقع خمسة أيام في األسبوع، من األحد إلى 
الخميس، وساعتين في كل يوم، من الخامسة إلى السابعة مساًء 
بتوقيت مكة المكرمة. وبينت إصبعي أنه قد تم اختيار مجموعة 
م��ن الخب��راء للتدريب في هذا الدبلوم، حيث س��يوكل األس��بوع 
األول من��ه )المه��ارات اإلدارية( إل��ى الم��درب اإلداري المعتمد 
األس��تاذة عائش��ة أكب��ري، وس��يناقش مواضي��ع مث��ل مهارات 
التواصل والتفكير اإليجابي وتطوير الذات. وس��يوكل األس��بوع 
الثاني )المهارات الس��لوكية( إلى مستشارة التدريب منى الزايد، 

وسيناقش مواضيع كاإلتيكيت ومختلف أنواع البروتوكول. 

 سفير المنامة بأمريكا: تحقيق 
السالم خيار استراتيجي للبحرين

أكد س��فير مملكة البحرين لدى الواليات المتحدة األمريكية الشيخ عبداهلل 
ب��ن راش��د آل خليفة، أن تحقيق الس��الم ه��و الخيار االس��تراتيجي لمملكة 

البحرين.
ج��اء ذلك، أثناء مش��اركته، في المنت��دى الذي نظمه معهد السياس��ة في 
جامعة هارفارد بشأن إعالن مبادئ إبراهيم بعنوان »االتفاقية اإلبراهيمية: 
طريقًا إلى الس��الم واالزدهار االقتصادي«، عبر االتصال اإللكتروني المرئي، 
بمش��اركة س��فير دولة اإلمارات العربية المتحدة الش��قيقة ل��دى الواليات 
المتحدة األمريكية يوسف العتيبة، ونائبة مدير الوكالة األمريكية للتنمية 

الدولية بوني جليك.
وأوضح السفير في حوار مع الطلبة، أن البحرين حليف مهم للواليات المتحدة 
األمريكية، وهي مقر األس��طول الخامس األمريكي، كما أنها ملتزمة بصون 
األمن اإلقليمي والدولي وتس��تضيف القوات البحرية المش��تركة والتحالف 

الدولي ألمن وحماية حرية المالحة.
وأشار في كلمة ألقاها إلى رؤية حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليف��ة، عاهل البالد المفدى، التي كان لها الدور األساس��ي في الخطوة 
التاريخية المهمة والش��جاعة للتوقيع على إعالن مب��ادئ إبراهيم مع دولة 
إسرائيل، وبأن العالقات الثنائية بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل والتي 
تشهد تعاونًا في مختلف المجاالت االقتصادية والبيئية والتقنية أدت أيضًا 

إلى تطور اجتماعي إقليمي مهم.

وق��ال: »عندم��ا نتحدث ع��ن االتفاقي��ة اإلبراهيمي��ة، نتحدث ع��ن األمل 
واإليجابية وإطالق العنان للفرص، نتشارك الكثير من التحديات المشتركة 

وبإمكاننا التعلم من بعضنًا البعض«.
وبش��أن عملية الس��الم في الش��رق األوس��ط، أوضح أن حكومة البحرين ال 
تزال ملتزمة بمبادرة السالم العربية وحل الدولتين المؤدي إلى قيام دولة 
فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، وأن الخطوة التاريخية التي 
اتخذتها البحرين إنما تقرب المنطقة إلى تحقيق السالم العادل والشامل.
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من زاوية أخرى

المضبوطات
تف��رز العديد من المخالف��ات القانونية عدًدا من 
المضبوط��ات الت��ي تختل��ف باخت��اف المخالفة 
المرتكب��ة. فعندم��ا كن��ت موظف��ة ف��ي إح��دى 
المؤسس��ات الت��ي تتعامل مع العمال��ة األجنبية 
كنا ننف��ذ بالتعاون مع عدد م��ن الجهات حمات 
تفتيش��ية تفضي في كثير م��ن األحيان إلى ترك 
بعض العاملي��ن المخالفين لقان��ون اإلقامة في 
مملكة البحرين بضاعتهم والهرب تحاش��يًا إللقاء 
القب��ض عليه��م. وق��د الحظ��ت أن البضائع التي 
يتركها ه��ؤالء العمال المخالفي��ن كانت بضائع 
مختلف��ة ما بي��ن مع��دات وبضائع اس��تهاكية 
الخض��راوات  أو  األكسس��وارات،  أو  كالماب��س 
والدواج��ن.  األس��ماك  إل��ى  وتمت��د  والفواك��ه، 
وبطبيع��ة الح��ال كن��ت أستفس��ر م��ن الجه��ات 
الموج��ودة معنا في تنفيذ هذه الحملة عن مصير 
هذه المضبوطات فأسمع الرد »ستعدم أو تتلف«! 

أي بمعنى آخر س��يتم التخلص منه��ا. وفي إحدى 
الحمات ش��اهدت ب��أم عيني إع��دام كمية وافرة 
الخض��راوات والفواكه، والتخل��ص منها بإتافها. 
وقد أبديت استنكاري من إتاف مواد غذائية قابلة 
لاس��تخدام، ولكني س��معت حينها أن��ه ال يوجد 
تش��ريع واضح في التعامل مع ه��ذه المضبوطات 

واالستفادة منها!!
وفي حديثي مع أحد األش��خاص، أخبرني بأن هناك 
ع��ددًا م��ن القضايا تفض��ي لحي��ازة وضبط عدد 
كبي��ر م��ن الس��يارات أو الحواس��يب، أو الطائرات 
المس��يرة، وغيرها الكثير الكثي��ر،  فما هي مصير 
تلك المضبوطات؟ وما هو الرأي القانوني للتعامل 

األمثل معها؟ 

* رأيي المتواضع: 
دراس��ات علمية تطرقت ألهمية موضوع معالجة 

هذه المضبوطات وإيجاد قنوات قانونية وش��رعية 
لاس��تفادة القص��وى منها يج��ب الرج��وع إليها 
واالس��تفادة من توصياتها، باإلضافة إلى أهمية 
معرفة أفضل الطرق المثلى في مختلف الدول في 
التعام��ل األمثل مع هذه المضبوط��ات بما يعود 
بالنفع على المجتمع واالستفادة المثلى منها بما 

ال يخل بالقانون. 
م��ع أهمي��ة االلتف��ات إل��ى أهمي��ة الس��رعة في 
الب��ت والتعامل مع ه��ذه المضبوطات، ال س��يما 
تل��ك المضبوط��ات القابل��ة للتل��ف مث��ل المواد 
الغذائي��ة وم��ا ف��ي حكمه��ا. وأيضًا م��ن وجهة 
نظ��ري المتواضعة أن يت��م التعام��ل األمثل مع 
بقي��ة المضبوط��ات ذات القيم��ة االس��تهاكية، 
فع��دم التصرف في بع��ض المضبوط��ات لفترة 
زمنية طويلة من ش��أنه أن يقل��ل القيمة لألصول 

المضبوطة، ويفقدها قيمتها األصلية.

المشروع الوطني المنتظر

ليس��ت التصريح��ات الت��ي ص��ار بع��ض الن��واب والسياس��يين 
والحقوقيين في الغرب يتسابقون على اإلدالء بها، وليست الندوات 
وال التقارير التي يقوم بإعدادها أولئك الذين اختاروا الخارج موئًا 
وينفذون ما يأمرهم به النظام اإليراني، وليست األقوال التي يتم 
ترديدها ويعتبرها البعض مقدس��ة ألنها صدرت عن معممين، 
وليس��ت الوقفات على األرصفة ورفع الش��عارات ه��ي التي تنفع 
وتؤدي إلى اس��تجابة الحكومة ودفعها إل��ى اتخاذ القرارات التي 
يراد منه��ا اتخاذها. كل هذا دون القيم��ة وال تأثير له وال يحقق 
الغاية المنش��ودة. القيمة والتأثي��ر يتوفران في التقدم بمبادرة 
تقتن��ع بها الحكومة وتقدر أنها يمك��ن أن تدفع في اتجاه إغاق  
الملفات التي تس��بب فتحها في التوتر قبل عشر سنوات وما نتج 

عن ذلك من أخطاء وتجاوزات وأضرار. 
ل��و أن أولئك الذين يعتبرون أنفس��هم »معارض��ة« يتركون كل 
تلك األنش��طة السالبة وغير النافعة جانبًا ويوظفون الوقت الذي 
يضيعونه فيها في إعداد مشروع يقدم للحكومة فإنهم يكونون 
قد قدموا للناس خدمة ربما تنس��يهم األخطاء التي ارتكبوها في 

حقهم.
الذي��ن ال ي��زال أبناؤه��م يقض��ون عقوبة الس��جن بس��بب تلك 
القفزة المجنونة في اله��واء ال يلتفتون إلى تصريحات الغربيين 
أو التقاري��ر وما تبثه الفضائيات السوس��ة من برامج وأنش��طة، 
كل ه��ذا ال يهمهم وال يعني لهم ش��يئًا وهم عل��ى ثقة بأنها ال 
تأتي بخي��ر. هم يريدون أبناءهم وليس أي ش��يء آخر. وألن تلك 
التصريحات والتقارير واألخبار والبرامج واألنش��طة ال تعيد إليهم 
أبناءه��م لذا فإنهم ال يعيرونها أي اهتم��ام، بل يتمنون وقفها. 
وه��ذا يكف��ي ليعرف أولئ��ك مقدار األل��م الذي تس��ببوا فيه وأن 
الن��اس لم يعودوا يثقون فيهم وال يلتفتون إلى الش��عارات التي 

يرفعونها ألنهم باختصار تضرروا منها.
معلومات��ي – وأرجو أن أك��ون مخطئًا – لم تتس��لم الحكومة أي 
مش��روع من أولئ��ك الذين يعتب��رون أنفس��هم »معارضة« وأن 
كل الق��رارات التي اتخذتها أخيرًا وتس��ببت في توفير حالة الفرح 

اتخذتها ألنها تريد اتخاذها وليس نتيجة ضغوط خارجية.

 المزادات اإللكترونية
  وحظائر تربية الحيوانات 

التي تبيض ذهبًا!!!
ضج��ت مواقع التواص��ل االجتماعي مؤخرًا، بعد اس��تحداث وزارة 
الصناعة والتجارة والسياحة قانون عمليات البيع، من خال مواقع 
التواص��ل االجتماع��ي في دعوة حقيقي��ة لتنظيم البيع والش��راء 
وكذلك تس��جيل جمي��ع األنش��طة التجارية لألس��ر المنتجة عبر 
قان��ون صريح وواض��ح، باإلضافة إلى منع الم��زادات اإللكترونية 
دون تصري��ح وسنش��هد في قادم األي��ام باعتق��ادي، الكثير من 
القواني��ن المس��تحدثة واألم��ور التنظيمي��ة والتي أس��تطيع أن 
أصفها بالطفرة التنموية الحقيقية على المس��تويين االقتصادي 

والتجاري.
لوحظ مؤخرًا انتش��ار م��زادات إلكترونية ته��دف إلى بيع بعض 
الخي��ارات االس��تثنائية مث��ل المجوهرات وبع��ض البضائع ذات 
الماركات العالمية بأسعار تنافس دور األزياء التي تم تصنيعها، 
باإلضاف��ة أيضًا إلى بيع الحيوانات والت��ي وصفها البعض بأنها 
ن��ادرة ج��دًا مثل ديك ب���50 دين��ارًا أو حتى أكثر وص��واًل إلى بيع 
الخي��ول التي تم توليدها بحرينيًا بأس��عار خيالية بحيث ال نعرف 
مدى تقييم مستويات هذه الحيوانات وندرتها وصحة أسعارها!!!
السؤال األهم، كيف يتم قبول إيداعات كل هذه األموال تحت بند 
مربي حيوانات سواء كانت كاش أو تحويات بنكية، أم هل تحولت 
حظائر تربية الخيول والمواشي في بلد صغيرة مثل البحرين ذات 
طبيع��ة تجارية والتي تبتعد قليًا ع��ن زخم الحياة المخملية إلى 

حظائر تربية للدواجن التي تبيض ذهبًا!!!
قد يس��تهين البعض بأخطار مثل ه��ذه األمور بحجة »دع العالم 
تعي��ش« أو مقولة »خ��ل الكل يس��ترزق«، خصوص��ًا وأن الواقع 
االقتصادي وس��معة البحرين االقتصادية عل��ى المحك من هذه 
األم��ور العالمية، حيث تم تصنيف المملكة م��ن أهم الدول ذات 
الماذات اآلمنة من الضرائب خصوصًا وأن الحكومة تس��عى إلى 
حماية رفاهية الش��عب بعدم إثقال كاهلهم بالضرائب وحماية 
مكتس��بات البلد م��ن أخط��ار التضخمات االقتصادي��ة، لكن في 
المقابل سنستقطب رؤوس أموال تبحث عن تجارات غير حقيقية 
كالمزادات اإللكترونية لتس��ييل األموال ومن ثم إيداعها بصورة 

قانونية ال سمح اهلل من باب التحذير.
إن التفكي��ر والتش��جيع عل��ى الم��زادات اإللكتروني��ة دون رقابة 
وزارة الصناعة والتجارة والس��ياحة، س��يفتح الباب على مصراعيه 
لتعزيز طرق مس��تحدثة للنصب والته��رب الضريبي وأيضًا حتى 
البي��ع بدون معرف��ة حتى حقيقة جودة المنت��ج ومن ثم التهرب 
من حقوق المش��تري بغلق الموقع اإللكتروني واالختفاء بحصيلة 
كبي��رة من آالف الدنانير كما حص��ل في بعض القصص التي تم 
سردها مسبقا س��واء كانت بمملكتنا أو على نطاق غير محلي في 

إحدى الدول المجاورة.
واألهم من ذلك، عدم تشجيع الشباب على االنخراط في مثل هذه 
األم��ور غير الواضحة، والتي ال نعلم إلى اآلن مدى حقيقة أبعادها 
التجارية واالقتصادية على المدى البعيد والتي على ما يبدو أنها 
أكبر مما تم س��رده، فش��اهد القول، إن مقالتي هذه مجرد طلب 
م��ن مواطنة أصيلة لديها كل الحق بالخ��وف على ما قد يبدر من 
مخاط��ر اقتصادية كبي��رة عند ترك مثل هذه الم��زادات وحظائر 
تربي��ة الحيوان��ات الن��ادرة دون رقابة به��دف التب��ادل والتزايد 

عليها!!!

* سيدة أعمال ومحللة اقتصادية

هل أصاب الفريق الوطني الهدف؟
ش��هر رمضان ثاٍن يهل علينا ونحن والعالم كله نعيش تحت وطأة واحدة 
من أشرس األزمات الصحية على مر التاريخ اإلنساني، وال يزال العالم حتى 
بع��د مرور نحو عام ونصف العام يقف حيالها وقوف العاجز عن إنهائها أو 
توقع أمده��ا أو التعرف على كنهها وحقيقة مصدرها ومس��بباتها وحدود 

تداعياتها وانعكاساتها اآلنية أو المستقبلية.
وفي الوقت الذي كانت فيه دول العالم تتفاوت فيما بينها من حيث طريقة 
تعاطيها مع هذه الجائحة الصحية وتتباين النجاحات أو اإلخفاقات في إطار 
مكافحة فيروس كورونا »كوفيد المستجد والمتحور«، فإن مملكة البحرين 
كانت دائمًا ومنذ الب��دء في مصاّف الدول المتقدمة في التصدي للجائحة 
بشهادة العالم أجمع على الرغم من حرص فريق البحرين والفريق الوطني 
الطب��ي بقيادة ومتابعة صاحب الس��مو الملكي ولي العهد رئيس مجلس 
الوزراء على ع��دم اللجوء إلى إجراءات صارمة ومقي��دة كما في بعض دول 

الجوار. رمضان آخر في زمن »كورونا«.ولكن لنمحص الصورة جيدًا.
هذا العام وقبل ش��هر رمضان المبارك بأيام فوجئ الجميع بتصاعد وتيرة 
اإلصابات على نحو غير مسبوق أبدًا، وراحت توقعات العامة تشير إلى أسوأ 
االحتماالت، ولكن س��رعان ما حس��م الفريق الوطني الطب��ي األمر وأصدر 
القرارات المناسبة تمامًا للمرحلة..ال إغاق وإنما التشديد على االحترازات 
واالحتياطات والحث على المس��ارعة ألخذ اللقاحات حتى يتسنى االستفادة 

من العديد من الميزات التي سيتمتع بها الحاصلون عليها دون غيرهم.
ه��ذه الحالة وهذا الموقف يؤكدان لنا بما ال يدع مجااًل للش��ك أننا وبادنا 
بين أيٍد أمينة وأنه ال خوف علينا أو على حياتنا واقتصادنا ومقدراتنا، بينما 
فريق كهذا الفريق هو من يتصدر المش��هد ويدي��ر األزمة بكفاءة وحنكة 

واقتدار.
فبينم��ا كانت أعداد المصابي��ن تتجاوز اآلالف كان الفري��ق الوطني يتابع 
ويراق��ب ويحلل ويخطط وي��درس الوضع عل��ى نحو دقيق ج��ّدًا ثم يصدر 
ق��رارات متأني��ة وبما يتطلبه الوض��ع تمامًا -ال زي��ادة وال نقصان- وهذا 

تمام��ًا ما نحتاجه في هذه المرحل��ة، رباطة الجأش والصبر والحكمة حتى 
نتمكن من تجاوز هذه المرحلة الدقيقة من زمن كورونا.

نعم.. على الرغم من تصاعد الحاالت إلى أرقام غير مس��بوقة فإن البحرين 
لم تضط��ر إلى اتخاذ إج��راءات صارمة كاإلغاق الكل��ي أو الجزئي أو حظر 
التجّول -كما في بعض دول الجوار- وهو أمر يحس��ب حقيقة لصالح صانع 
الق��رار في ظل ه��ذه الجائحة الذي يمت��از بالحكمة والحنك��ة وبعد النظر 
وعدم التعجل في اتخاذ قرارات يمكنها أن تضر أكثر مما تنفع، ما يدفعنا 
لاطمئنان بأننا وبادنا في أيٍد أمينة وتحت قيادة أشخاص أكفاء يمتازون 
بالحكم��ة وبعد النظ��ر والقدرة على اتخ��اذ القرارات المناس��بة في أحلك 

الظروف وأشدها قسوة.
إن إص��رار فريق البحرين والفريق الوطني الطب��ي بقيادة ومتابعة صاحب 
الس��مو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء على عدم الزج بنا في طريق وعر 
أمر يحس��ب لهم، فبينما كانت أعداد المصابين ترتفع باطراد والتوقعات 
تتج��ه نح��و اتخ��اذ إج��راءات عامة صارم��ة فإن الق��رارات ج��اءت مغايرة 
للتوقع��ات وتص��ب في مس��ار التوعية والح��ث على المس��ارعة للتطعيم 
والتصدي للشائعات المضادة له فنحن في وقت أمّس ما نكون فيه بحاجة 
لاس��تماع ل��ذوي االختصاص فق��ط دون غيرهم من متصدري المش��هد 

و»بياعي الكام« في األزمات والمتفذلكين.

* سانحة:
على س��بيل النعم.. دول كب��رى وأخرى مجاورة اضطرت إل��ى اتخاذ قرارات 
باإلغاق وحظ��ر التجّول لكننا الحمد هلل ال نزال في مملكة البحرين نعيش 
حياة طبيعية ونتمتع بحرية التنقل كاملة مع ضرورة االلتزام باالشتراطات 

واالحترازات الصحية.. شكرًا هلل.. الحمد هلل..ورمضان كريم.

»بتتطعم ليش؟!«

سبحان اهلل، أعرف أش��خاصًا رأيتهم في اآلونة األخيرة يتهافتون على حجز 
موع��د ألخذ التطعي��م المضاد لوباء »كورونا«، وهم أنفس��هم أش��خاص 
خضت معهم نقاش��ًا قبل ش��هور وأس��ابيع بش��أن اللقاح، وكان موقفهم 
الرفض ورأيهم بأنه��م ال يثقون باللقاح وقدرته على حمايتهم، بل كانوا 

يتوقعون األسوأ إن أخذوه. 
لحظ��ة »يا جماعة« ماذا حصل اآلن، ولماذا الذين -أعرفهم طبعًا- وكانوا 

معارضين للقاح اآلن يتسابقون ألخذه؟!
أحدهم فاجأن��ي وهو يقول وأصابع يده مفرودة أمام��ه يعد األيام عليها، 
يقول: »اآلن الجرعة األولى أخذناها، بعد أس��بوعين الجرعة الثانية، وهذا 

يعني أن أ مورنا طيبة قبل العيد«!
لحظة للمرة الثانية، قبل العيد!! أي الهدف من التطعيم العيد وفعالياته؟! 
أجابني بنعم، فس��ألت: يعني أخذك اللقاح ليس لقناعة بأنه ألجل صحتك 
وس��امتك وس��امة اآلخرين، بل ألجل ضمان دخولك المطاعم والمرافق 
التي ستقتصر على المتطعمين؟! رد بسرعة: »يا أخي وحشتنا السينما«!!

»اهلل أكب��ر عليكم«، وهن��ا أعني البعض، إذ قناعته بش��أن أخذ اللقاح اآلن 
تتمثل ب��أن اللقاح بمثابة »تذكرة دخول« لعديد من المرافق س��واء من 
مطاعم ودور س��ينما وغيرها، وليس��ت قناعته بأن هذا اللقاح هو الس��بيل 
لحمايته من »كورونا«، وهو الس��بيل لتحصين مجتمعنا وبادنا إن تحولنا 

إلى »مجتمع متطعم« عبر زيادة نسبة اآلخذين باألسباب والمتحصنين. 
وهنا كلمة تقال لكل من حاول انتقاد خطوات الجهات الرسمية في الحكومة 

بش��أن التطعيم وباألخص بش��أن »منح مزايا وأفضلية للمتطعمين«، إذ 
رأيت��م خال األس��ابيع الماضية كيف زادت نس��بة المتطعمي��ن، ما يعني 
بأن خط��وات الحكومة وفريق البحرين في هذا الجان��ب أمر صحيح تمامًا، 
إذ م��ن خ��ال رصد ردات فعل الناس يمكن إدراك نمط الس��لوك الس��ائد 
ل��دى كثيرين، ومن ضمنهم الذين كانوا مترددين بش��أن اللقاح، وهنا قد 
أقولها بكل أس��ف ونتيجة »صدمة« مرتبطة بمس��توى وع��ي كثيرين، إذ 
حينم��ا قيل بأن اللقاح هو الحل للتحصن ض��د الفيروس وحماية المجتمع 
تقدم كثيرون ألخذه لكن بقيت أعداد أخرى مترددة، واآلن حينما قيل بأن 
الحاص��ل على التطعيم س��تكون له أفضلية في كثير م��ن األمور تهافتت 
جموع كبيرة من األعداد المترددة، وهنا المش��هدان يحمان في طياتهما 

الكثير. 
ما أريد قوله هنا أننا نمر في جائحة عالمية، وباء س��ريع االنتش��ار ويمكنه 
أن »يفتك« بأي ش��خص مهما كان س��نه بالنظر لمستوى مناعته، وعليه 
فإن ربط عملية التطعيم بدخول المطاعم والسينمات وغيرها من مرافق 
بدل ربطها بواجب حفاظ الشخص على صحته وحماية نفس، ربط ال ينم 

عن وعي وإدراك بخطورة الموضوع. 
وهن��ا القبعة ترفع لمتخذي القرار في الحكومة، فالهدف في النهاية زيادة 
ع��دد المتطعمين وحماية المجتمع، وإن كان بعض البش��ر ال يتجاوب إال 
عب��ر منحه مزايا وتفضيله في دخول المرافق فا حل إال ذلك، أما من لديه 

الوعي منذ البداية فهؤالء من يستحقون وصفهم ب�»المجتمع الواعي«.



Vacancies Available
 

LAZER ZONE has a vacancy for the 
occupation of  STOREKEEPER , suitably 

qualified applicants can contact 17711333  
or  HASSAN@EMAAR.BH

ALGHANAH GROUP W.L.L has a vacancy 
for the occupation of  WORKER , suitably 

qualified applicants can contact 17722333  
or  info@alghanah.com

 
Fayyad Restaurant has a vacancy for the 

occupation of  WORKER , suitably qualified 
applicants can contact 39308889  or  

CHIRMAN@GSTGULF.COM
 

 
SEVENTIES KARAK has a vacancy for the 

occupation of  WORKER , suitably qualified 
applicants can contact 17578287  or  

AMNAHALMEADI@GMAIL.COM
 

 
DHL INTERNATIONAL B.S.C. has a vacancy 

for the occupation of  AIR TRANSPORT 
PILOT , suitably qualified applicants can 

contact 17328393  or  ALDIRIYAHAGENCY@
GMAIL.COM

UMM ALSUBBAN MECHANICAL CONTRACTS 
has a vacancy for the occupation of  

SUPERVISOR , suitably qualified applicants 
can contact 17703404  or  USMC@BATELCO.

COM.BH

 
ALKOOHEJI BUILDING CARE has a vacancy 
for the occupation of  CLEANER , suitably 

qualified applicants can contact 17710710  
or  INFO@KOOHEJIBUILDINGCARE.COM

 

 
AJYAD GATE TRADING has a vacancy for the 
occupation of  WORKER , suitably qualified 

applicants can contact 39825254  or  
qatham.bh@gmail.com

 

BAHRAIN GUARDING SOLUTIONS W.L.L 
has a vacancy for the occupation of  

DRIVER , suitably qualified applicants can 
contact 66393120  or  MALYAQOOB@
GULFCOMMERCIALSOLUTIONS.COM

 

FLORIDA GULF CONSTRUCTION has a 
vacancy for the occupation of  WORKER , 
suitably qualified applicants can contact 

77088226  or  hr@jaradahfish.com

BAHRAIN GUARDING SOLUTIONS W.L.L has 
a vacancy for the occupation of  SECURITY 
GUARD , suitably qualified applicants can 

contact 66393120  or  MALYAQOOB@
GULFCOMMERCIALSOLUTIONS.COM

 

Last Mile Logistics W.L.L has a vacancy 
for the occupation of  DRIVER , 

suitably qualified applicants can 
contact 66393120  or  MALYAQOOB@
GULFCOMMERCIALSOLUTIONS.COM

SANTY EXCAVATION AND CONSTRUCTION 
COMPANY W.L.L has a vacancy for the 
occupation of  ELECTRICIAN , suitably 

qualified applicants can contact 17401013  
or  SANTEC.GLORVS@GMAIL.COM

 
HAJEEN HOUSE BUILING INSTALLATION has 

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

33610210  or  hajen.const@gmail.com
 

Life world aluminium has a vacancy for the 
occupation of  WORKER , suitably qualified 

applicants can contact 33252888  or  
shabanbh@gmail.com

 
BRASS ELECTRICAL CONTRACTING has a 
vacancy for the occupation of  WORKER , 
suitably qualified applicants can contact 

39711227  or  PONATHSANKARAN@GMAIL.
COM

MENS ZONE FASHION has a vacancy for 
the occupation of  SALESMAN , suitably 

qualified applicants can contact 39898185  
or  emadali6366@gmail.com

 

 
GOLD KARAK CAFETERIA has a vacancy 
for the occupation of  WORKER , suitably 

qualified applicants can contact 17458191  
or  ABOOTY@HOTMAIL.COM

 

 
RAS ZUWAYED RESTURANT has a vacancy 

for the occupation of  CHEF , suitably 
qualified applicants can contact 39847080  

or  BB12BB@HOTMAIL.COM
 

 
Almasar Aluminium has a vacancy for the 

occupation of  WORKER , suitably qualified 
applicants can contact 39589165  or  

MSR75MSR@HOTMAIL.COM
 

 
Zubair electrical workshop has a vacancy 
for the occupation of  WORKER , suitably 

qualified applicants can contact 37777728  
or  SHAWQI64.MOHD@HOTMAIL.COM

NASAYEM ALHIDD RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of  

COOK(ASSISTANT) , suitably qualified 
applicants can contact 33170100  or  MOH.

SALMAN.7@GMAIL.COM

TERRACE GARDEN W.L.L has a vacancy 
for the occupation of  WORKER , suitably 

qualified applicants can contact 17668367  
or  SAHARSAJAN@YAHOO.COM

 
CAPITAL REEF CONSTRUCTION has a 

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

13109226  or  CAPITALREEF.BH@GMAIL.COM
 

 
SICO BSC (c) has a vacancy for the 

occupation of  ANALYST(ECONOMICS) , 
suitably qualified applicants can contact 

17515000  or  hajlan@sicobank.com
 

 
ATARED GARAGE has a vacancy for the 
occupation of  MECHANICAL HELPER , 

suitably qualified applicants can contact 
33668771  or  BAHRAIN_MERCURY_

GARAGE@HOTMAIL.COM

BUKANNAN FURNITURE FACTORY CO. 
has a vacancy for the occupation of  

CARPENTER(FURNITURE) , suitably qualified 
applicants can contact 17785050  or  

ALQABAS@BATELCO.COM.BH

I WOOD WORKS has a vacancy for the 
occupation of  CARPENTER , suitably 

qualified applicants can contact 33330082  
or  ALWASEEMGROUP@GMAIL.COM

AUTOLOGIC SERVICE CENTER has a vacancy 
for the occupation of  MECHANICAL 

HELPER , suitably qualified applicants can 
contact 33668771  or  BAHRAIN_MERCURY_

GARAGE@HOTMAIL.COM

 
TUQA RESTARANT has a vacancy for the 

occupation of  WORKER , suitably qualified 
applicants can contact 39533377  or  

AB_OMRAN@HOTMAIL.COM

 
Shaker tarada sale tailoring material has a 
vacancy for the occupation of  WORKER , 
suitably qualified applicants can contact 

17783614  or  ADEL.TARADA@GMAIL.COM

SYME MECHANICAL CONTRACTING W.l.l has 
a vacancy for the occupation of  WELDER 
, suitably qualified applicants can contact 
17456311  or  SYMEASHOK@GMAIL.COM

RAMLA GENERAL TRADING has a vacancy 
for the occupation of  RETAIL TRADE 

SALESMAN (COLDSTORE) , suitably qualified 
applicants can contact 39254153  or  

AHM153@LIVE.COM

 
KHALID TRANSPORT EST. has a vacancy for 
the occupation of  HEAVY DRIVER , suitably 
qualified applicants can contact 17785830  

or  AMMARIAWATER@GMAIL.COM
 

 
BAKHTAWAR GOLD WORK SHOP W.L.L 

has a vacancy for the occupation of  
DESIGNER(JEWELLERY) , suitably qualified 

applicants can contact 17255190  or  
ALKHUNAIZI.BH@GMAIL.COM

 
ARADOUS CONTRACTING AND 

MAINTENANCE CO. W.L.L has a vacancy for 
the occupation of  MECHANIC , suitably 

qualified applicants can contact 69991130  
or  hderazi@aradouscm.com

 
Malak younas abbas trading has a vacancy 

for the occupation of  ACCOUNTANT , 
suitably qualified applicants can contact 

36611531  or  K.M.S.@HOTMAIL.CO.UK

 
QUICK ZEBRA SERVICES has a vacancy 

for the occupation of  CLEANER , suitably 
qualified applicants can contact 17700211  

or  hrd@dreamgroup.bh
 

ALLAQ RESORT COMPANY BSC CLOSED 
SOFITEL BAHRAIN ZALLAQ THALA has a 
vacancy for the occupation of  CLERK , 

suitably qualified applicants can contact 
17636363  or  ahmed@jazayani.com

NESTLE BAHRAIN TRADING WLL has a 
vacancy for the occupation of  AUDITOR , 
suitably qualified applicants can contact 

17810910  or  AMR.ABDOUN@BH.NESTLE.
COM

Arkan Itihad Development Co. W.L.L. has 
a vacancy for the occupation of  DRIVER , 
suitably qualified applicants can contact 

13300444  or  HROFFICER@AIMSBAHRAIN.
COM

 
ALLAQ RESORT COMPANY BSC CLOSED 
SOFITEL BAHRAIN ZALLAQ THALA has a 

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

17636363  or  ahmed@jazayani.com

 
Fuji Electric Co Ltd- Foreign Branch has a 

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

17564569  or  dhanya.anup@fujielectric.com
 

AHMED ISA BLOCK FACTORY has a vacancy 
for the occupation of  HEAVY DRIVER , 

suitably qualified applicants can contact 
17551002  or  info@ahmediablock.com

 

 
GULF RESEARCHER W.L.L has a vacancy for 

the occupation of  ANALYST RESEARCH , 
suitably qualified applicants can contact 

33055660  or  MAHMOODALSALEH@GMAIL.
COM

CARE 4 CAR W.L.L has a vacancy for the 
occupation of  SALESMAN , suitably 

qualified applicants can contact 17000350  
or  IMRAN@CARE4CAR.BIZ

 

ALSALAM SPECIALIST  HOSPITAL W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of  
NURSE(GENERAL) , suitably qualified 

applicants can contact 17264088  or  hr@
alsalam.care

 
HEALTHY SPOT Restaurants has a vacancy 
for the occupation of  COOK(GENERAL) , 
suitably qualified applicants can contact 

33766002  or  SUHAIBALNAJEM@HOTMAIL.
COM

 
SAW MARINE MAINTENANCE SHIPS W.L.L 

has a vacancy for the occupation of  
DRAFTSMAN , suitably qualified applicants 
can contact 39993245  or  SAWMARINEBH@

GMAIL.COM

 
ALFARABI OPTICIAN W.L.L has a vacancy 

for the occupation of  SALESMAN , suitably 
qualified applicants can contact 66359933  

or  SHABEERHUSSAINKKS@GMAIL.COM

ARLA FOODS W.L.L has a vacancy for the 
occupation of  OPERATOR(MECHANICAL 

MACHINERY)GENERAL , suitably qualified 
applicants can contact 17464562  or  JGRE@

ARLAFOODS.COM

 
ALSHEHAB ALUMINIIUM AND 

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

qualified applicants can contact 36644449  
or  alshehabaluminium@gmail.com

 

PATTAYA SECURITY GUARDS has a vacancy 
for the occupation of  WORKER , suitably 

qualified applicants can contact 17773494  
or  pattaya.bh@gmail.com

 

 
ALMANHAL BAHRAIN WATER FACTORY 
W.L.L. has a vacancy for the occupation 

of  WORKER , suitably qualified applicants 
can contact 17404435  or  khalid.bitar@

bh.nestle-waters.com

DELMON INTERNATIONAL HOTEL 
has a vacancy for the occupation of  

RESERVATION & RECEPTION MGR. (HOTEL) 
, suitably qualified applicants can contact 
17224000  or  HR@DELMONHOTEL.COM

 

ALMANHAL BAHRAIN WATER FACTORY 
W.L.L. has a vacancy for the occupation of  
TECHNICIAN , suitably qualified applicants 

can contact 17404435  or  khalid.bitar@
bh.nestle-waters.com

 
EMCO COMPANY W.L.L has a vacancy for the 
occupation of  ESTIMATOR(COST) , suitably 
qualified applicants can contact 17821988  

or  kharen@emco.com.bh

 
Last Mile Logistics W.L.L has a vacancy 

for the occupation of  DRIVER , 
suitably qualified applicants can 

contact 66393120  or  MALYAQOOB@
GULFCOMMERCIALSOLUTIONS.COM

 
ALI HABIB ABBAS EBRAHIM (NOR SMANAH / 
10419) has a vacancy for the occupation of  
FISHERMEN,HUNTERS & RELATED WORKERS 

, suitably qualified applicants can contact 
37100400  or  ALIBH355@GMAIL.COM

 
CARRY HOME RESTAURANT has a vacancy 
for the occupation of  COOK(GENERAL) , 
suitably qualified applicants can contact 
37779823  or  RAMLA.JAWAD@HOTMAIL.

COM

Last Mile Logistics W.L.L has a vacancy 
for the occupation of  DRIVER , 

suitably qualified applicants can 
contact 66393120  or  MALYAQOOB@
GULFCOMMERCIALSOLUTIONS.COM

 
Albalushi palace car manual cleaning has 
a vacancy for the occupation of  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact 
33714579  or  ANWAAR1986@GMAIL.COM

 
Seven sky restaurant has a vacancy for the 
occupation of  COOK(GENERAL) , suitably 

qualified applicants can contact 39697678  
or  MOHAMMADNADEEM037@GMAIL.COM

HOTERS W.L.L has a vacancy for the 
occupation of  ACCOUNTANT , suitably 

qualified applicants can contact 17745060  
or  SEEMA77.GOV@GMAIL.COM

AREENA CONTRACTOR GROUP CO. 
W.L.L has a vacancy for the occupation 
of  MECHANICAL TECHNICIAN , suitably 

qualified applicants can contact 17245222  
or  ALANSARI@AREENAGROUP.COM

 

ARCHITECTURAL WROGHT IRON SYSTEM 
W.L.L. has a vacancy for the occupation of  
WELDER , suitably qualified applicants can 

contact 17736600  or  BAWIS@BATELCO.
COM.BH

 
E TECH SOLUTIONS has a vacancy for the 

occupation of  TECHNICIAN(MAINTENANCE) 
, suitably qualified applicants can contact 
17731040  or  MUNIRSIDDIQ@GMAIL.COM

 

AL GHROOB Motorcycles Repairs has a 
vacancy for the occupation of  WORKER , 
suitably qualified applicants can contact 
33033544  or  MOHDKHALAF_CONST@

HOTMAIL.COM

COZY DECOR MATERIALS has a vacancy 
for the occupation of  WORKER , suitably 

qualified applicants can contact 33882162  
or  info.cozydecor@gmail.com

CAPITAL REEF CONSTRUCTION has a 
vacancy for the occupation of  ELECTRICIAN 

, suitably qualified applicants can contact 
13109226  or  CAPITALREEF.BH@GMAIL.COM

 

Relay Engineering Limited has a vacancy 
for the occupation of  MECHANICAL 

TECHNICIAN , suitably qualified applicants 
can contact 39980260  or  ANDREW.

WRANKMORE@RELAY-ENGINEERIN.COM

 
GHULOOM MOHAMED ELECTRONICS has 
a vacancy for the occupation of  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact 

39688875  or  GHULOOMMOHD53@GMAIL.
COM

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

13109226  or  CAPITALREEF.BH@GMAIL.COM
 

 
Relay Engineering Limited has a vacancy for 
the occupation of  ELECTRICAL TECHNICIAN 

, suitably qualified applicants can contact 
39980260  or  ANDREW.WRANKMORE@

RELAY-ENGINEERIN.COM

 
FAJER ALKHAIR ABAYATH has a vacancy 
for the occupation of  WORKER , suitably 

qualified applicants can contact 39688875  
or  GHULOOMMOHD53@GMAIL.COM

Jannaty Bahrain Food Industries Co. 
W.L.L has a vacancy for the occupation of  

SUPERVISOR FOR COMPUTER OPERATIONS 
, suitably qualified applicants can contact 

66716677  or  jamil.h@jannaty.co

 
UM WAQAS CONSTRUCTION has a vacancy 

for the occupation of  WORKER , suitably 
qualified applicants can contact 36333817  

or  WAQASNAWAB@LIVE.COM

 
OMAR ALI AHMED HASAN ALBALOOSHI has 

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

33224880  or  OMARALBLOOSHI89@GMAIL.
COM

PASTRIES ON THE FLY has a vacancy for 
the occupation of  SHAWARMA WORKER , 
suitably qualified applicants can contact 
36774492  or  HAMZAKATLEESH@GMAIL.

COM

 
Mayonco International Trading Co.W.L.L. has 
a vacancy for the occupation of  SALESMAN 

, suitably qualified applicants can contact 
39978899  or  ACCOUNTS@MAYONCO.COM

 
SHIRAZ RESTAURANT has a vacancy for 

the occupation of  WORKER(JUICE & 
SANDWICHES) , suitably qualified applicants 

can contact 33898119  or  MEHMOOD.
ALI1@YAHOO.COM

 
WARF CONSTRUCTION EST. has a vacancy 
for the occupation of  STEEL FABRICATOR 
, suitably qualified applicants can contact 

33355009  or  warfce@gmail.com

 
BAWAB CONTRACTING has a vacancy for 
the occupation of  LABOURER , suitably 

qualified applicants can contact 17290170  
or  QBAWAB2002@HOTMAIL.COM

GRIP MACHINERY AND RELIABILITY 
SERVICES CO. W.L.L has a vacancy for the 

occupation of  TECHNICIAN , suitably 
qualified applicants can contact 36228808  

or  GRIPSERVICES.COM@GMAIL.COM
 

 
WARF CONSTRUCTION EST. has a vacancy 
for the occupation of  WORKER , suitably 

qualified applicants can contact 33355009  
or  warfce@gmail.com

 
ALYAQOOT SWEETS has a vacancy for 

the occupation of  SALESMAN , suitably 
qualified applicants can contact 17757766  

or  ABBAS.ALKHABBAZ@HOTMAIL.COM
 

KANSARA JEWELLERS has a vacancy for the 
occupation of  APPRAISER(JEWELLERY) , 
suitably qualified applicants can contact 

17229560  or  KKANSARA@HOTMAIL.COM

 
YAQOOB AHMADI PHONE has a vacancy 
for the occupation of  WORKER , suitably 

qualified applicants can contact 39479293  
or  YAQOOBAHMADI@GMAIL.COM

 

SMH REAL ESTATE W.L.L has a vacancy 
for the occupation of  WORKER , suitably 

qualified applicants can contact 34445115  
or  SMH2528EBM3@GMAIL.COM

 
Apex Plus Contracting W.L.L. has a vacancy 

for the occupation of  SUPERVISOR , suitably 
qualified applicants can contact 17587795  

or  MAJED@APEXBAHRAIN.COM
 

JAITON CONSTRUCTION has a vacancy 
for the occupation of  WORKER , suitably 

qualified applicants can contact 36322455  
or  omr86n@gmail.com

 

 
Bu Ali Spice Co. W.L.L has a vacancy for the 
occupation of  COOK(GENERAL) , suitably 

qualified applicants can contact 17684885  
or  HRBUALIGROUP@GMAIL.COM

NIAZI FOR SALE OF ELECTRICAL AND 
ELECTRONIC has a vacancy for the 

occupation of  WORKER , suitably qualified 
applicants can contact 33891507  or  

XWARNING_911@HOTMAIL.COM

ALLAQ RESORT COMPANY BSC CLOSED 
SOFITEL BAHRAIN ZALLAQ THALA 

has a vacancy for the occupation of  
ACCOUNTANT(COST) , suitably qualified 

applicants can contact 17636363  or  
ahmed@jazayani.com

 
GREEN VALLY BIRDS has a vacancy for 

the occupation of  LABOURER , suitably 
qualified applicants can contact 39797989  

or  HADIIIIII26.HGCH@GMAIL.COM

 
ARYAF BILADEE CONTRACING has a vacancy 

for the occupation of  WORKER , suitably 
qualified applicants can contact 77364443  

or  S-SAYEDHAIDER@HOTMAIL.COM
 

ALLAQ RESORT COMPANY BSC CLOSED 
SOFITEL BAHRAIN ZALLAQ THALA has a 

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

17636363  or  ahmed@jazayani.com

 
LEENA CARPENTRY FACTORY has a vacancy 

for the occupation of  WORKER , suitably 
qualified applicants can contact 17877314  

or  falconplaza@yahoo.com

MECHANICAL CONTRACTING & SERVICES 
COMPANY W.L.L has a vacancy for the 

occupation of  FITTER , suitably qualified 
applicants can contact 17623723  or  mcsc@

mcscwll.com

8383 حملة توعوية وتنفيذ 246243 عملية تطهير

 رصد 71395 مخالفة 
عدم لبس كمامة الوجه في األماكن العامة

رص��دت مديريات الش��رطة واإلدارات األمني��ة، 71395 
مخالف��ة عدم لب��س كمامة الوجه ف��ي األماكن العامة 
والمح��ات التجارية فيما نف��ذت 8383 حملة توعوية، 

حتى 15 أبريل الجاري.
وأكدت مديري��ات الش��رطة واإلدارات األمني��ة المعنية 
بجهود تعزي��ز االلتزام باإلج��راءات االحترازية للحد من 
انتش��ار فيروس كورون��ا، على ض��رورة مواصلة االلتزام 
به��ذه اإلج��راءات والتعليم��ات الص��ادرة ع��ن الفريق 
الوطن��ي الطب��ي للتصدي لفي��روس كورون��ا، من خال 
تغيير بعض األنماط الس��لوكية االجتماعية خال شهر 
رمض��ان المبارك، خصوصًا في ظ��ل الزيادة المضطردة 

في األعداد القائمة للمصابين بالفيروس.

وشددت مديريات الشرطة بالمحافظات األربع واإلدارات 
األمني��ة المعنية على ض��رورة االلتزام الت��ام بالقرارات 
الصادرة مؤخرًا والمتعلقة بش��كل خاص بشهر رمضان 
الفضي��ل، منها تجنب التجمع��ات، والزيارات المتبادلة، 
وتطبي��ق االش��تراطات الخاص��ة بالمس��اجد، وغيره��ا 
من االش��تراطات الت��ي أقره��ا الفريق الوطن��ي الطبي 
للمس��اهمة في الحد من انتش��ار الفيروس حفاظًا على 
س��امة كافة أفراد المجتمع، مؤكدًة بأن وعي المجتمع 
وحسه بالمسئولية من أهم أسباب تجاوز هذه الجائحة.

وتس��تمر المديريات األمني��ة بدروها من خال الحمات 
التوعوي��ة بجان��ب حمات إنف��اذ القان��ون، حيث قامت 
المعني��ة  الش��رطة بالمحافظ��ات واإلدارات  مديري��ات 

بوزارة الداخلية باتخاذ 8960 إجراء للحفاظ على معايير 
التباعد االجتماعي.

وقام��ت اإلدارة العام��ة للدفاع المدني حت��ى 15 أبريل 
بتنفيذ 246243 عملية تطهير وتعقيم مختلفة للمباني 
والمنشآت الحكومية والش��وارع والطرقات وغيرها، كما 
أنها مس��تمرة في عقد ال��دورات التدريبية حول الطرق 
الصحيحة لتنفيذ عملي��ات التطهير والتعقيم االحترازي 

في المباني والمنشآت الحكومية وأماكن العمل.
وبلغ عدد من ش��ارك ف��ي الدورات الت��ي نظمها الدفاع 
المدن��ي 1180 ش��خصًا م��ن المؤسس��ات والش��ركات 
الخاصة، و1051 ش��خصًا من مختلف الجهات الحكومية، 
فيم��ا بلغ ع��دد المتطوعين منذ م��ارس العام الماضي 

6062 متطوعًا، واإلش��راف عل��ى 1708 عمليات تطهير 
وتعقيم شارك فيها المتطوعون، كما تم تدريب 1230 
ش��خصًا من الك��وادر والمتطوعين لتعقيم المس��اجد، 
وتنفي��ذ 107عملي��ات تطهي��ر وتعقيم بالتع��اون مع 

شركات التنظيف.
وباش��ر مركز اإلس��عاف الوطني منذ بدء الجائحة 9413 
باغ��ًا خاصًا بفي��روس كورونا، قام خالها باالس��تجابة 
لجميع هذه الباغات عن طريق فريق متخصص ومؤهل 
وال��ذي قام باتخاذ اإلج��راءات الازمة ونق��ل المصابين 
بالفي��روس لألماك��ن المخصص��ة، باإلضاف��ة إلى قيام 
إدارة النقل بالوزارة منذ بداية الجائحة إلى اآلن بتحريك 

30411 آلية شملت نقل 88614 حالة.
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المنامة - بنا

صاحـــب  البـــاد  عاهـــل  بعـــث 
الجالة الملك حمد بن عيسى آل 
خليفـــة، برقية تهنئـــة إلى رئيس 

إمرســـون  زمبابـــوي  جمهوريـــة 
منانغاغوا، وذلك بمناســـبة ذكرى 

استقال باده.

جاللة الملك يهنئ رئيس زمبابوي

األحد 18 أبريل 2021 - 6 رمضان 1442 - العدد 4569

مديريات الشرطة: حذار من التجمعات والزيارات خالل رمضان

8960 إجراء للحفاظ على التباعد و71395 مخالفة “كمامات”

أكـــدت مديريـــات الشـــرطة واإلدارات األمنيـــة المعنيـــة بجهود تعزيـــز االلتزام 
باإلجـــراءات االحترازيـــة للحد من انتشـــار فيـــروس كورونا ضـــرورة مواصلة 
االلتـــزام بهـــذه اإلجـــراءات والتعليمـــات الصادرة عـــن الفريق الوطنـــي الطبي 
للتصـــدي لفيـــروس كورونـــا، وذلـــك من خال تغييـــر بعض األنماط الســـلوكية 
االجتماعية خال شهر رمضان، خصوصا في ظل الزيادة المطردة في األعداد 
القائمة للمصابين بالفيروس. وشـــددت مديريات الشـــرطة بالمحافظات األربع 
واإلدارات األمنيـــة المعنيـــة علـــى ضـــرورة االلتـــزام التـــام بالقـــرارات الصادرة 
مؤخرا والمتعلقة بشكل خاص بشهر رمضان الفضيل، منها تجنب التجمعات، 
والزيـــارات المتبادلـــة، وتطبيق االشـــتراطات الخاصة بالمســـاجد، وغيرها من 
االشتراطات التي أقرها الفريق الوطني الطبي للمساهمة في الحد من انتشار 
الفيروس حفاظا على ســـامة كافة أفراد المجتمع، مؤكدًة بأن وعي المجتمع 

وحسه بالمسؤولية من أهم أسباب تجاوز هذه الجائحة.
وتســـتمر المديريـــات األمنيـــة بدروهـــا من خال الحمـــات التوعويـــة بجانب 
حمات إنفاذ القانون، حيث قامت مديريات الشـــرطة بالمحافظات واإلدارات 
المعنيـــة بـــوزارة الداخليـــة باتخاذ 8960 إجـــراء للحفاظ علـــى معايير التباعد 
االجتماعي، ورصد 71395 مخالفة عدم لبس كمامة الوجه في األماكن العامة 
والمحـــات التجاريـــة وتنفيـــذ 8383 حملـــة توعويـــة، وذلـــك حتـــى 15 أبريل 
الجاري. وقد قامت اإلدارة العامة للدفاع المدني حتى تاريخ 15 أبريل الجاري 
بتنفيـــذ 246243 عملية تطهير وتعقيم مختلفة للمباني والمنشـــآت الحكومية 
والشـــوارع والطرقات وغيرها، كما أنها مســـتمرة في عقـــد الدورات التدريبية 
حـــول الطـــرق الصحيحـــة لتنفيذ عمليـــات التطهيـــر والتعقيم االحتـــرازي في 
المباني والمنشآت الحكومية وأماكن العمل، وبلغ عدد من شارك في الدورات 
التي نظمها الدفاع المدني 1180شـــخصا من المؤسســـات والشركات الخاصة، 
و1051 شـــخصا مـــن مختلف الجهـــات الحكوميـــة، فيما بلغ عـــدد المتطوعين 
منذ شـــهر مارس العام الماضي 6062 متطوعا، واإلشراف على 1708 عمليات 
تطهيـــر وتعقيـــم شـــارك فيهـــا المتطوعـــون، كما تـــم تدريب 1230شـــخصا من 
الكـــوادر والمتطوعين لتعقيم المســـاجد، وتنفيذ 107عمليـــات تطهير وتعقيم 
بالتعـــاون مـــع شـــركات التنظيـــف. وباشـــر مركـــز اإلســـعاف الوطني منـــذ بدء 
الجائحـــة 9413 باغـــا خاصـــا بفيـــروس كورونا، قـــام خال ذلك باالســـتجابة 
لجميـــع هـــذه الباغات عن طريق فريق متخصص ومؤهـــل والذي قام باتخاذ 
اإلجـــراءات الازمة ونقل المصابين بالفيـــروس لألماكن المخصصة، باإلضافة 
إلـــى قيام إدارة النقـــل بالوزارة منذ بداية الجائحة إلـــى اآلن بتحريك 30411 

آلية شملت نقل 88614 حالة.

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - وزارة الخارجية

أدانـــت وزارة خارجيـــة مملكة البحرين 
الحوثـــي  ميليشـــيا  إطـــاق  بشـــدة 
إيـــران،  مـــن  المدعومـــة  اإلرهابيـــة 
صاروخا باليســـتيا تجـــاه مدينة جازان 
بالمملكـــة العربية الســـعودية الشـــقيقة، 
مســـتهدفة األعيان المدنيـــة والمدنيين 
األبريـــاء فـــي انتهـــاك صريـــح للقانـــون 

الدولي اإلنساني.

بكفـــاءة  الخارجيـــة  وزارة  وأشـــادت 
ويقظة قوات تحالف دعم الشرعية في 
اليمن التي تمكنت من اعتراض وتدمير 
مملكـــة  تضامـــن  مؤكـــدة  الصـــاروخ، 
البحرين مع المملكة العربية الســـعودية 
فـــي كل ما تتخـــذه من إجـــراءات لردع 
أمنهـــا  وحمايـــة  الحوثـــي  ميليشـــيا 

واستقرارها وسامة أراضيها.

استهداف المدنيين في جازان انتهاك للقانون الدولي

المنامة - وزارة الداخلية

أكد محافظ الشـــمالية علي العصفور أهمية 
إطـــار  فـــي  المجتمـــع  فـــي  الوعـــي  تعميـــق 
مبـــادرة المحافظـــة “يـــًدا بيد لنهـــزم جائحة 
كورونا”، لانضمام للحملة الوطنية للتطعيم 
بالتنســـيق والتعاون مع إدارة تعزيز الصحة 
بـــوزارة الصحة، وذلـــك لدعم الجهـــود التي 
يبذلهـــا الفريـــق الوطنـــي الطبـــي والعاملون 
فـــي الصفـــوف األمامية للتصـــدي للجائحة، 
لتســـريع وتيـــرة تحقيـــق المناعة المكتســـبة 

الجماعية.
الرمضانـــي  المجلـــس  خـــال  ذلـــك  جـــاء 
االفتراضي الذي عقدته المحافظة الشمالية 
عبـــر تقنيـــة االتصـــال المرئي بحضـــور عدد 
من النواب وأهالـــي المحافظة، حيث تبادل 
المحافـــظ والحضـــور التهانـــي والتبريـــكات 
بمناســـبة الشـــهر الفضيـــل، ورفـــع المحافـــظ 
أهالـــي  عـــن  ونيابـــة  نفســـه  عـــن  باألصالـــة 
المحافظـــة الشـــمالية أســـمى آيـــات التهاني 
صاحـــب  البـــاد  عاهـــل  إلـــى  والتبريـــكات 
الجالـــة الملك حمـــد بن عيســـى آل خليفة، 
وولي العهـــد رئيس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، 
وإلى شـــعب البحرين الوفي بمناسبة حلول 

شهر رمضان.
إلـــى  الحضـــور  العصفـــور  المحافـــظ  ودعـــا 
المشـــاركة فـــي الترويج للمشـــروع الوطني 
للتوظيـــف فـــي نســـخته الثانيـــة بيـــن أبناء 
المجتمـــع؛ لتمكين المواطنيـــن العاطلين من 
االلتحاق بســـوق العمل واالســـتفادة من 25 
ألـــف وظيفـــة و 10 آالف فرصـــة تدريبيـــة 
يوفرهـــا البرنامـــج، وذلـــك انطاقـــا من دور 
البرنامـــج  لدعـــم  المجتمعيـــة  المســـؤولية 

الوطني للتوظيف.
ونوه بدور المؤسســـات واألفـــراد في تعزيز 
الصحـــة فـــي شـــهر رمضـــان، مشـــيرا إلى أن 
المحافظة قـــد أطلقت خال الشـــهر الكريم 

مســـابقة “الرابـــح األكبـــر في شـــهر رمضان” 
الجنســـين  مـــن  متســـابقا   35 مـــن  ألكثـــر 
لمكافحة الســـمنة واألمراض المزمنة، وذلك 
عالـــي  العتمـــاد  المحافظـــة  مبـــادرة  ضمـــن 
مدينة صحية، وللتشجيع على اتباع أنماط 
الحياة الصحية، من حيث التغذية السليمة 
وممارســـة األنشطة البدنية، ســـيما في ظل 

تفشي تداعيات جائحة كورونا.
كمـــا انطلقـــت مبـــادرات عـــدة مـــن المجلس 
مبـــادرة  وهـــي  االفتراضـــي،  الرمضانـــي 
توصيل خدمة التطعيم لكبار الموطنين في 
نادي عبدالرحمن كانو االجتماعي للوالدين، 
ومبـــادرة تدريـــب وتأهيـــل العاطـــات فـــي 
 NJ مجـــال الهندســـة بالتعـــاون مـــع شـــركة
المـــرأة  لدعـــم  الهندســـية  لاستشـــارات 
البحرينيـــة فـــي مجـــال التنميـــة الوطنيـــة، 
ومبـــادرة حصـــر العاطليـــن عـــن العمـــل فـــي 
باربـــار وبنـــي جمـــرة بالتعـــاون مـــع النائـــب 
فاطمـــة القطـــري لدعـــم المشـــروع الوطنـــي 
للتوظيف في نسخته الثانية، ومبادرة دعم 
مجمع ســـار التجـــاري لجوائـــز “الرابح األكبر 
في شـــهر رمضان” خال النصـــف األول من 
الشهر الكريم، والترويج للمسابقة من خال 

اللوحات اإلعانية في المجمع.

الترويج للمشروع الوطني للتوظيف بين أبناء المجتمع

محافظ الشمالية: التطعيم 
الحل األوحد لهزم “كورونا”

محافظ الشمالية
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138 ترخيصا وتدشين نظام إلكتروني لتراخيص جمع المال قريًبا04

الدينية ضمن إطار يتسم بالوضوح والمشروعية التبرع لألغراض  القطان: 

أكــد الوكيــل المســاعد للشــؤون اإلســامية بــوزارة العدل والشــؤون 
اإلسامية واألوقاف محمد القطان سعي الوزارة إليجاد بيئة داعمة 
ومحفزة للعمل الخيري وجمع المال لألغراض الدينية في إطار رسمي 
وُمنظم يتسم بالوضوح والشفافية والمسؤولية والمشروعية. وبين 
القطــان فــي مقابلــة خاصــة لوكالة أنبــاء البحرين أن عــدد تراخيص 
جمع المال لألغراض الدينية التي أصدرها المكتب منذ إنشائه بلغت 
138 ترخيصــا، وكانــت النســبة األكبــر للتراخيــص لجمــع المــال مــن 
داخــل مملكــة البحرين بعــدد 126 ترخيصا، فيمــا توزعت التراخيص 
المتبقيــة بيــن اســتقبال األمــوال مــن الخــارج وتحويل األمــوال إلى 

الخارج إضافة إلى تلقي أموال من غير ترخيص.

وقـــال القطـــان: إن الحملـــة التوعوية 
التي حملت وســـم #جمع_التبرعات_
التزام_ومســـؤولية، تهدف إلى تأكيد 
وجـــوب االلتـــزام باشـــتراطات جمـــع 
المـــال لألغـــراض الدينيـــة، من خالل 
بشـــأن  بقانـــون  بالمرســـوم  التعريـــف 
تنظيـــم جمع المال لألغـــراض العامة، 
والئحته التنفيذية، وبيان دور مكتب 
قيـــد طلبـــات جمـــع المـــال لألغـــراض 
الدينية، إضافة إلى توعية كافة أفراد 
قررهـــا  التـــي  بالمتطلبـــات  المجتمـــع 
القانـــون؛ لحمايتهم وضمان حقوقهم 
العالقـــة  ذات  األطـــراف  وتعريـــف 
بواجباتهم، ســـواء مـــن المتبرعين أو 
المرخـــص لهـــم بالقيام بأنشـــطة جمع 
التحقـــق مـــن  المـــال، وبيـــان أهميـــة 
الجهة المســـتقبلة للتبرعـــات والتأكد 
من وجود ترخيص لها لجمع األموال 
لألغراض الدينية والتي تشمل الزكاة 
والخمس والصدقات أو ألي مشـــروع 

ذي غرض ديني.
المـــال  بجمـــع  القائـــم  أن  وأوضـــح: 
مســـؤول، وكذلك المتبرع شريك في 
تعزيـــز مبـــدأ الشـــفافية والمســـؤولية 
العالقـــة  ذات  األطـــراف  كافـــة  لـــدى 
الطلـــب  م  وبمقـــدِّ بالمتبـــرع  ابتـــداًء 
جميـــع  وفـــي  بالمســـتفيد،  وانتهـــاء 
مراحـــل العمـــل؛ من أجل ضمـــان ثقة 
النـــاس فـــي تقديـــم المـــال لألغراض 
الدينيـــة، إضافـــة إلـــى التحقـــق مـــن 
مشـــروعية الغـــرض لجمع المـــال وما 
أن  الُمتبـــرع  فحـــق  بشـــأنه،  يتعلـــق 
يطمِئـــن وأن يِثـــق بأقصـــى مـــا يمكن 
أن هذه األموال ســـتذهب إلى المكان 

الذي ُأخرجت من أجله.

اختصاصات مكتب جمع المال

وعن اختصاص مكتب جمع المال أبلغ 
القطان: طبقا للمرســـوم رقم )8( لسنة 
بإصـــدار  المكتـــب  يختـــص  2021م، 
التراخيـــص لصالح األفـــراد لألغراض 
تختـــص  فـــي حيـــن  فقـــط،  الدينيـــة 
العمـــل والتنميـــة االجتماعيـــة  وزارة 
بإصدار التراخيص لألفراد ألي غرض 
آخـــر بخالف األغراض الدينية عالوًة 
على اختصاصهـــا بإصدار التراخيص 
لصالـــح الجمعيات والمؤسســـات ألي 
غـــرض مـــن األغـــراض العامـــة والتي 
العـــام  النفـــع  أوجـــه  جميـــع  تشـــمل 
المشـــروعة ســـواء أكانـــت خيريـــة أو 
ثقافيـــة  أو  تعليميـــة  أو  اجتماعيـــة 
أو دينيـــة، كمـــا تكـــون وزارة شـــئون 
المختصـــة  هـــي  والرياضـــة  الشـــباب 
بالنســـبة لجمع المال من قبل الهيئات 
الخاصـــة العاملة في ميدان الشـــباب 

والرياضة.
وفـــي مـــا يتعلـــق بمهـــام مكتـــب قيد 
طلبات ترخيص جمع المال لألغراض 
الدينية قال القطان يتم تلقي طلبات 
لألغـــراض  المـــال  بجمـــع  الراغبيـــن 
الدينيـــة والتأكد من اســـتيفاء جميع 
المســـتندات المطلوبـــة للتقدم بطلب 
الترخيـــص، ومـــن ثـــم إصـــدار القـــرار 
بشـــأنها، ومنـــح ترخيص جمـــع المال 
لألغراض الدينية، واستقبال أصحاب 
وارشـــادهم  والمراجعيـــن  الطلبـــات 
والرد على استفساراتهم ذات الصلة، 

والمســـتندات  الوثائـــق  واســـتالم 
وتحويـــل  إيـــداع  بمتابعـــة  الخاصـــة 
واســـتالم المبالغ، إلى جانب اســـتالم 
التقارير المالية وكشـــوف الحســـابات 
المســـتفيدين  وكشـــوف  البنكيـــة 

وبياناتهم.

متطلبات التقديم لحيازة 

الترخيص

وفي توضيـــح حول متطلبات تقديم 
طلب ترخيص جمـــع المال لألغراض 
إرفاقهـــا  الـــالزم  والوثائـــق  الدينيـــة 
القطـــان:  قـــال  الطلـــب  تقديـــم  عنـــد 
يتعيـــن على مقـــدم الطلـــب أن يكون 
بحرينيا، وأن يكون شـــخصا طبيعيا. 
)يقتصر على األفراد، دون الجمعيات 
والمؤسســـات(، كامل األهلية، ُحْســـن 
السيرة والسلوك، وأال يكون قد صدر 
ضـــده أحـــكام نهائيـــة فـــي جنايـــة أو 
جنحـــة مخلـــة بالشـــرف أو األمانة أو 

اآلداب العامة.
أمـــا فيما يخص الوثائـــق الالزمة عند 
تقديـــم الطلـــب، فيجـــب علـــى مقدم 
الطلب إرفاق بطاقة الهوية األصلية، 
وكشـــف أصلـــي للحســـاب المصرفـــي 
المفتـــوح لغـــرض جمـــع المـــال )يظهر 
فيه: اســـم المصرف، اســـم الحســـاب، 
رصيـــد   ،  IBAN الحســـاب  رقـــم 

الحساب(.
وأردف: يتوجـــب على مقـــدم الطلب 
الـــواردة  المعلومـــات  كافـــة  توفيـــر 
فـــي االســـتمارات المخصصـــة لذلـــك 
عنـــد تقديـــم الطلـــب وأبرزهـــا بيانات 
مقـــدم الطلـــب وأرقـــام االتصـــال بـــه، 
المـــال،  جمـــع  مـــن  الغـــرض  تحديـــد 
ووســـائل الجمـــع، وتحديد فترة جمع 
المـــال وكيفية صرف األمـــوال، وفي 
حـــال طلب إرســـال األمـــوال للخارج 
المذكـــورة  المتطلبـــات  علـــى  عـــالوة 
مسبقا، يســـتلزم توفير بيانات الجهة 
المستفيدة أو المســـتفيد من تحويل 
المال إلى الخـــارج، وبالمثل في حال 
طلـــب اســـتقبال أمـــوال مـــن الخارج، 
أو  الجهـــة  بيانـــات  توفيـــر  يتوجـــب 
مـــن  لألمـــوال  المحولـــة  المتبرعـــة 
الخارج وبيـــان كيفية صرف األموال 

والغرض لصرفه.

آلية منح التراخيص

أما بالنسبة للخطوات الواجب اتباعها 
لتقديـــم الطلـــب وإصـــدار الترخيص، 
وإجـــراءات المكتب، فأخبـــر القطان: 
إن علـــى مقدم الطلـــب تحميل جميع 
جهـــاز  علـــى  المذكـــورة  المتطلبـــات 
الحاسب اآللي بصيغة PDF وإرسالها 
للمكتـــب  اإللكترونـــي  البريـــد  علـــى 
money_collection@moia.gov.
bh، وأن يرفق نســـخة من إفادة فتح 
الحســـاب المبدئي لغـــرض جمع المال 

مبّيـــن فيهـــا رقم الحســـاب المصرفي 
المكتـــب  يقـــوم  ثـــم  ومـــن   ،IBAN
بدراســـة الطلب والتأكد من استيفاء 
جميـــع المســـتندات المطلوبـــة للتقدم 

بطلب الترخيص.
ولفت إلى أن المكتب بصدد المراحل 
األخيرة لتدشـــين عمليات الترخيص 
عبـــر النظـــام اإللكترونـــي، وذلـــك من 
WWW.RFR. خالل موقـــع المكتـــب
BH، حيـــث تتوفـــر كافـــة الخطـــوات 
الالزمة للتسجيل وتقديم الطلب عبر 

النظام في الموقع المذكور.
وعـــن الحـــاالت التـــي يتوجـــب علـــى 
الفـــرد تقديـــم الطلـــب فيهـــا أوضـــح 
الوكيل المســـاعد للشؤون اإلسالمية: 
المـــال  جمـــع  لقانـــون  اســـتنادا  أنـــه 
والئحتـــه التنفيذية، فـــي حال تجاوز 
قيمة الجمع 100 دينار بحريني، فإنه 
يســـتوجب الحصـــول علـــى ترخيص 
لجمـــع المال، وبحســـب القانـــون فإن 
العـــام  تتجـــاوز  ال  الترخيـــص  مـــدة 
الواحد، ويجوز التمديد لمدة 3 أشهر 
أخـــرى فـــي حـــال رغبـــة المرخص له 

بذلك.
ولضمـــان صـــرف أمـــوال المتبرعيـــن 
فـــي الوجـــه الـــذي جمـــع المـــال مـــن 
أجله، أكـــد أن التراخيص تخضع بعد 
انتهـــاء المـــدة المحـــددة لجمـــع المال 
للتدقيـــق والرقابـــة، ويقـــوم المكتـــب 
المســـتندات  توفـــر  مـــن  بالتحقـــق 
الدالـــة علـــى المســـتفيدين وبياناتهم 
والمبالغ المصروفة وإثباتات الصرف 
المســـتفيدين؛  قبـــل  مـــن  واالســـتالم 
بهـــدف التأكـــد مـــن أوجـــه الصـــرف، 
الدالـــة  المســـتندات  ومطابقـــة كافـــة 
الواجبـــات  حـــدود  فـــي  ذلـــك  علـــى 
المقـــررة قانونـــا علـــى المكتـــب ضمن 

نطاق الرقابة والتدقيق.
وأفصـــح عـــن أن مكتـــب جمـــع المال 
مـــن  أنـــواع  أربعـــة  بإصـــدار  يقـــوم 
تراخيـــص جمع المـــال أولها ترخيص 
جمـــع األموال داخل مملكـــة البحرين 
ولفتـــرة محـــددة أو لمـــدة عـــام واحد 
بحســـب قانون جمـــع المـــال، والثاني 
تلقي تبرع من غير ترخيص، أما النوع 
الترخيـــص الســـتقبال  فهـــو  الثالـــث، 
األمـــوال مـــن الخـــارج، وأخيـــرا يأتي 
النـــوع الرابع وهو الترخيص لتحويل 

األموال إلى الخارج.
األغـــراض  ماهيـــة  يخـــص  وفيمـــا 
فـــي  يضـــع  المكتـــب  فـــإن  الدينيـــة، 
الدينيـــة  األغـــراض  كافـــة  االعتبـــار 
كانـــت  مـــا  إذا  بدراســـتها  ويقـــوم 
متوفرة ضمن األغراض المحددة في 
االســـتمارة، حيـــث تشـــمل األغـــراض 
والصدقـــات  الـــزكاة  جمـــع  الدينيـــة 
والخمـــس، ورعايـــة المراكـــز الدينيـــة 
وإقامـــة البرامج واألنشـــطة، ورعاية 
المســـاجد ودور العبادة، بناء وترميم 
منشـــآت دينية، وغيرها من المشاريع 

الدينية.
يجمـــع  لمـــن  الجـــزاءات  وحـــول 
أو  ترخيـــص  غيـــر  مـــن  التبرعـــات 
المخالفين للمرســـوم بقانون والئحته 
التنفيذيـــة قـــال القطـــان: إن المـــادة 
رقـــم )14( مـــن المرســـوم بقانون )21( 
لســـنة 2013، نصت علـــى أنه “يعاقب 
بالســـجن المؤبـــد أو الســـجن الـــذي ال 
يقـــل عـــن عشـــر ســـنوات وبالغرامـــة 
التـــي ال تقـــل عـــن مئة ألـــف دينار وال 
تجـــاوز خمســـمئة ألف دينـــار، كل من 
جمع أمواال لغـــرض إرهابي، ويعاقب 
ألـــف  تتجـــاوز  بالحبـــس وبغرامـــة ال 
دينـــار أو بإحـــدى هاتيـــن العقوبتيـــن 
كل مـــن قام بجمـــع أمـــواٍل لألغراض 
العامـــة دون الحصـــول على ترخيص 
وفقـــا ألحكام هـــذا القانـــون، وُيعاقب 
هـــذا  أحـــكام  باقـــي  مخالفـــة  علـــى 
القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له 
بالحبس مدة ال تزيد عن ســـتة أشـــهر 
وبغرامة ال تتجاوز خمسمئة دينار أو 

بإحدى هاتين العقوبتين”.
مـــن  المتبـــرع  تحقـــق  كيفيـــة  وعـــن 
ترخيـــص جامـــع المـــال أفـــاد الوكيل 
اإلســـالمية  للشـــؤون  المســـاعد 
بـــأن: المرخـــص لـــه بجمـــع التبرعـــات 
لألغـــراض الدينية يحصل على إفادة 
صـــادرة مـــن وزارة العدل والشـــؤون 
اإلســـالمية واألوقـــاف، وتعتبـــر هذه 
اإلفـــادة بمثابـــة الموافقـــة على طلب 
الترخيص، وعلـــى المرخص له بجمع 
المـــال إبراز هـــذه اإلفادة عنـــد القيام 
وبذلـــك  التبرعـــات،  جمـــع  بأنشـــطة 
علـــى المتبـــرع التحقـــق مـــن حصول 
جامـــع التبرعـــات علـــى هـــذه اإلفادة، 
كمـــا يمكـــن للمتبـــرع أن يتحقـــق مـــن 
المـــال  بجمـــع  المرخصيـــن  قائمـــة 
لألغـــراض الدينية عبر زيـــارة الموقع 
 ،www.rfr.bh للمكتـــب  اإللكترونـــي 
المجتمـــع  أفـــراد  لكافـــة  يمكـــن  كمـــا 
التواصـــل مع مكتب جمـــع المال، من 
خالل االتصال بالمكتـــب على الرقم: 
17812622 أو مـــن خـــالل المراســـلة 
الفوريـــة عبر تطبيق الواتســـاب على 
البريـــد  عبـــر  أو   ،17812622 رقـــم 
money_collection@ اإللكترونـــي 
زيـــارة  كمـــا يمكنهـــم   ،moia.gov.bh
موقـــع مكتـــب قيـــد طلبـــات ترخيص 
جمـــع المـــال لألغـــراض الدينيـــة مـــن 
قبـــل األفـــراد www.rfr.bh لالطـــالع 
علـــى القوانيـــن المنظمة لجمـــع المال 
أو  العالقـــة،  ذات  العامـــة  لألغـــراض 
قوائـــم المرخـــص لهم بجمـــع األموال 
مـــن  والعديـــد  الدينيـــة  لألغـــراض 
المعلومـــات أو الخدمـــات الممكـــن أن 
يستفيد منها المتبرع أو المرخص له.

محمد القطان

المنامة- بنا

ثاني رمضان مع الكورونا
Û  لعلهــا حكمــة مــن هللا عــز وجــل أن يهــل علينــا شــهر رمضــان المبــارك و.. للمــرة

الثانيــة علــى التوالــي والعالم واألمة اإلســالمية جمعاء تعيــش جائحة ما أنزل 
هللا بهــا مــن ســلطان، لعلــه االختبــار العظيــم، مــن خالق الكــون العظيــم، ولعلها 
الحكمة الربانية في االبتالء عندما تتكرر مشاهده، والوباء يعم المكان ويصم 

اآلذان، ويزلزل األرض وما عليها.
Û  لقــد عشــنا زهــاء الســنة والربع تحــت وطأة كورونــا، وال أحد يعلــم كيف ومتى

المنتهــى؟ كيــف ومتــى الخــالص؟ ثم كيــف ومتى نحقــق االنضبــاط المطلوب 
واالنصياع لالحتراز؟

Û  نقــول ذلــك حيــث األرقــام اليوميــة للمصابيــن ال تتراجــع عــن األلــف، وحيــث
الفوضى التي يتشبث بها بعض المخالطين مازالت تنجب لنا شذوًذا عن إطار 
مجتمعي ارتضى التكاتف مع الدولة؛ من أجل الكفاح المشــترك ضد الفيروس 
اللعيــن، وعلــى الرغــم ممــا تقــوم بــه اللجنة التنســيقية منــذ بدء عملها برئاســة 
ولــي العهــد رئيــس الــوزراء حفظــه هللا ورعــاه، إال أن البعــض مــازال يســتخف 
بالمحاذيــر، مــازال يتجاهــل البروتوكــول الــذي يتابعــه بشــكل يومــي صاحــب 
الســمو الملكــي األميــر ســلمان بن حمــد وفريقه الوطنــي المثابر، مــازال البعض 
يخالطــون، ومــازال البعــض غير مكترثيــن بخطورة الفيروس، ومــازال التباعد 
االجتماعــي غيــر معمــول بــه فــي العديد مــن األماكــن والعديد من المناســبات، 
ويشــهد هللا أن مملكة البحرين بقيادتها المخلصة وحكومتها الرشــيدة وشعبها 
الوفي قد تمكنت خالل عام بالتمام والكمال من تجاوز جميع االختبارات التي 
أفرزتها الجائحة، تمكنت من خالل بنية تحتية تكنولوجية عفية من أن يكون 
كل شــيء تقريًبــا عــن ُبعد، االجتماعــات، التدريس في الجامعــات، االمتحانات 
الفصلية والنهائية، المؤتمرات والمنتديات وحتى المجالس الرمضانية جميعها 

أصبحت “أون الين” وجميعها نجحت في أن تكون “عن ُبعد”.
Û  وعلــى الرغــم من التوجيهات باإلســراع في الحصول علــى التطعيمات الواقية

واللقاحات الُمنجية، إال أن البعض مازال يتلكأ في اتخاذ قرار ذهابه إلى الجهة 
المعلومــة؛ كــي يحصــل على حقــه في حياة آمنــة مطمئنة، صحيحــة وصحية، 
ومازال البعض ممن تســول لهم نفوســهم يعتقدون بأنه ال فائدة من اللقاحات، 
وأن ضررهــا أكثــر مــن نفعها، وأنــه ال فيروس، وال وبــاء، وال جائحة وال كورونا 
في األساس، هذه الفئة من الناس ليست مقصورة على البحرين وحدها، لكنها 
موجودة في شتى بقاع األرض، محكومة بالمرض، ومحسوبة على فئة “خارج 
الخدمــة”، رغــم ذلك فإن هــذه النوعية مازال لها تأثير في أوســاط المجتمعات 
اإلنســانية، هــم يعتقــدون أن كل مــا يأتــي عــن طريــق ســلطة الدولــة ال يجــب 
االنصيــاع إليــه، وهــذه الفئة التي اســمحوا لــي أن أصفها بـ “الضــارة”، ينبغي أن 
تنخــرط فــي مجتمعاتها، أن تنصاع ألوامــر وأحكام وتقاليد بالدها، وأال تصبح 
قنبلــة موقوتــة داخــل صنــدوق مغلــق لو تــم فتحه برعونــة، فإنه ســينفجر في 

وجه المجتمع بأسره.
Û  إًذا ونحــن فــي مملكــة البحريــن جــزء ال يتجــزأ من هــذا العالم المختلــف، الذي

مهمــا تناقضــت رؤاه، ومهما تفرقت به الســبل، أو زاحمتــه بغضاء الحياة، فإننا 
فــي لحظــة عصور الجوائح واألوبئة، وفي أزمنــة الكوارث والمفاجآت الكونية 
الجامحــة، نحتــاج أن نكون على قلب رجل واحد، نشــد مــن أزر بعضنا البعض، 
ونأخــذ بأيــدي بعضنــا البعــض، ال نخالط مــن دون كمامات أو نظافة مشــروعة، 
وال نمانــع فــي الحصــول على أي لقــاح، فجميعها مفيدة رغــم القيل والقال، وال 

نقترب كثيًرا، فنصاب بما ال نحمد عقباه.
Û  أرقــام كورونــا فــي البحرين تجاوزت الحدود التي تتماشــى مــع اهتمام الدولة

بالنــاس وصحتهــم، والتــي تتفــق بخصوصــة المجتمــع البحرينــي القائمــة على 
التكاتف والتراحم والتسامح والتعايش بين الجميع.

Û  نحن ال نسعى إلى مجتمع نظيف تماًما من كل شيء، لكننا نسعى لمجتمع قوي
يستطيع أن يواجه بالتعاضد أي شيء وكل شيء وكل عام وأنتم بألف خير.

د. عبد اهلل الحواج

 على المتبرع 
التحقق من حصول 

جامع التبرعات على 
إفادة من “العدل”

 القائم بجمع المال 
والمتبرع شريكان في 
تعزيز مبدأ الشفافية 

والمسؤولية

قائمة للمرخصين 
بجمع المال لألغراض 
الدينية على الموقع 

اإللكتروني للمكتب

التراخيص تخضع للتدقيق 
والرقابة لضمان صرف 

أموال المتبرعين 
بالوجه الصحيح

حملة توعوية تهدف 
لوجوب االلتزام 

باشتراطات جمع المال 
لألغراض الدينية

عدم االلتزام يتسبب بغلق 4 مساجد ومأتم أسبوًعا
فرق لتتبع المخالطين والتعقيم والتأكد من اإلجراءات االحترازية

والشـــئون  العـــدل  وزارة  أعلنـــت 
اإلسالمية واألوقاف أنه في ضوء 
االحترازيـــة  لإلجـــراءات  المتابعـــة 
المتخـــذة فـــي دور العبـــادة لضمان 
أداء الصالة والشعائر الدينية وبما 
العامـــة وســـالمة  الصحـــة  يحفـــظ 

 4 مخالفـــة  تبيـــن  فقـــد  الجميـــع، 
لالشـــتراطات  ومأتـــم  مســـاجد 
الـــذي  بالشـــكل  المقـــررة  الصحيـــة 
يعـــد أداء الشـــعائر فيها خطرا على 

المواطنين والمقيمين.
علـــى  القائميـــن  لتراخـــي  ونظـــرا 
هـــذه المســـاجد والمأتم فـــي تنفيذ 
وخاصـــة  االحترازيـــة  اإلجـــراءات 

المتعلقـــة بفحص شـــهادة التطعيم 
اتخـــاذ  وكذلـــك  الدخـــول،  عنـــد 
أثنـــاء  للتباعـــد  المقـــررة  المســـافة 
قـــررت  فقـــد  الشـــعائر،  ممارســـة 
الفريـــق  استشـــارة  بعـــد  الـــوزارة 
الوطنـــي الطبي للتصـــدي لفيروس 
كورونـــا غلق 4 مســـاجد ومأتم في 
والمحـــرق  العاصمـــة  محافظـــات 

حتـــى  أســـبوع؛  لمـــدة  والجنوبيـــة 
تتمكن الفرق المعنية من تتبع مدى 
بعمليـــة  والقيـــام  العـــدوى  انتشـــار 
تتبـــع المخالطيـــن، وكذلـــك القيـــام 
بعمليـــة التعقيـــم والتأكد من اتخاذ 
بشـــكل  االحترازيـــة  اإلجـــراءات 

صحيح ووضعها موضع التنفيذ.

المنامة - بنا
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

“المبرة الخليفية” وإحياء ذكرى أمير الريادة التعليمية
تقـــدم مؤسســـة المبـــرة الخليفيـــة رعايـــة مخلصـــة وعناية دؤوبـــة رفيعة 
بالمواطـــن أثمـــرت عـــن تحقيق النجـــاح والريـــادة في مختلـــف المجاالت، 
ودشـــنت المؤسســـة أخيـــرا منحـــا دراســـية ُمقدمة باســـم ســـيدي صاحب 
الســـمو الملكـــي األمير خليفة بن ســـلمان آل خليفة طيـــب هللا ثراه، وذلك 
في ســـياق الســـعي لبنـــاء شـــراكة مجتمعية مـــع مختلف المؤسســـات، وال 
شـــك أن تدشـــين هذه المنحة الدراســـية التي تحمل اســـم أمير اإلنسانية 
ورائـــد التنميـــة والتطوير في البالد ســـيدي صاحب الســـمو الملكي األمير 
خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفة طيـــب هللا ثراه والـــذي تحققـــت على يديه 
تطـــورات هائلـــة في حقـــل التربية والتعليـــم ووصلت البحريـــن إلى أعلى 
المراتب العالمية وبشهادة التقارير والمنظمات الدولية، سيكون لها أسمى 
المعانـــي والـــدالالت في دعـــم العملية التعليمية والرامية إلى خلق إنســـان 
بحرينـــي مثقـــف وواع في مختلف مواقع العمـــل واإلنتاج لخدمة الوطن، 
وتحفيز وتأهيل الطلبة لاللتحاق بمؤسســـات التعليم العالي بما يتناســـب 

مع طموحهم واحتياجات سوق العمل.
ســـمو الشـــيخة زين بنـــت خالـــد آل خليفة رئيـــس مجلس أمناء مؤسســـة 

المبّرة الخليفية قالت:
)أود شـــكر الجامعـــات الشـــريكة علـــى تعاونهـــم ودعمهم لهـــذه المبادرات، 
والتـــي تصـــب في تحقيـــق مســـاعينا لتمكين الشـــباب البحرينـــي، وتعزيز 
فرصهـــم من أجـــل تحقيق أحالمهـــم األكاديميـــة، بما يتوافق مـــع ميولهم 
ورغباتهـــم لـــدى أفضل المؤسســـات الدراســـية علـــى مســـتوى المملكة من 
خالل برنامج “رايات للمنح الدراسية”، وتأتي هذه المبادرة تخليًدا لذكرى 
صاحب الســـمو الملكي األمير خليفة بن ســـلمان آل خليفة طيب هللا ثراه، 
الذي كان مثلنا األعلى في خدمة المواطنين، ونؤمن بأن جميع ما حققناه 
مـــن منجـــزات وأهداف وخدمات هـــي بفضل من هللا عز وجـــل ثم بفضل 

عناية سموه رحمه هللا ورعايته المتواصلة للمؤسسة(. 
إن مؤسسة المبرة الخليفية تقوم بدور كبير وتسهم إسهاما فاعال في  «

خدمة الوطن والمجتمع، وشريك أساسي في تقديم أفضل البرامج 
التعليمية للشباب البحريني وكل ما يعزز من بناء قدراتهم وتنمية 
مواهبهم وإظهار كفاءتهم وحثهم على االجتهاد والمثابرة من أجل 

الوصول إلى الغاية المنشودة من أجل الوطن الغالي.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

مرضى التوحد... االهتمام الحالي ال يكفي
1500 فـــرد فـــي المجتمع البحرينـــي يعانون من اضطراب طيـــف التوحد، أغلبهم 
حديثـــو الســـن، حيث تبلغ كلفة عالجهم الشـــهرية 300 دينـــار على األقل، وترتفع 
إلى 700 دينار إذا ما أضيفت لها مصاريف التعليم باهظة الكلفة، كما أن منهم من 
ينتظر بألم، وفي طوابير طويلة لاللتحاق بمراكز التأهيل المحدودة أصال، والتي 
يشـــكو أرباب األســـر من ارتفاع رسومها بشـــكل فاحش، ومن الصعوبات األخرى 
التي يعانيها أبناؤهم، ســـواء على مســـتوى الدمج في المجتمع أو في التعليم أو 

في تقبل اآلخرين لهم.
وأســـرد هنا احتياجات هذه الفئة الغالية علينا جميعًا، والذين ازدادوا توحدًا في 
زمن كورونا، وهي مالحظات رســـمها عدد من المختصين وذوي الشـــأن والعالقة 
ومـــن ذوي المرضـــى أنفســـهم، وال تلغـــي الجهـــود الحكومية، لكنهـــا تمثل إضافة 
لهـــا. أوال: عدم فصـــل ذوي التوحد في المراحل المبكرة عـــن أقرانهم في القطاع 
التعليمـــي، واســـتحداث مبان لذوي التوحد في كل مدرســـة حكومية، وتمكينهم 
مـــن الدمـــج التدريجـــي وارتقـــاء الســـلم التعليمـــي بشـــكل طبيعي ومـــرن. ثانيا: 
تفعيل الرقابة على تحقيق الدمج في التعليم الحكومي والخاص، بالشـــكل الذي 
يضمن تحقيق األهداف المرجوة. ثالثا: منح رخص التربية الخاصة بشـــكل أكثر 
يســـر للمدارس الخاصة القائمة والمســـتعدة الســـتقبال التوحدييـــن في المراحل 
االبتدائيـــة واإلعداديـــة والثانويـــة. رابعـــا: تخصيـــص مقاعد مدعومـــة حكومية 
ومجانيـــة لـــذوي التوحد المتميزين أكاديميا للمراحـــل الجامعية مع وجود الدعم 

المالئم وفق قانون ذوي اإلعاقة.
خامســـا: إيجـــاد مراكز تأهيل وتشـــغيل حكومية لشـــباب التوحد. سادســـا: رصد 
إحصائيـــة وطنية مســـتمرة لـــذوي التوحد بالعدد الحقيقي الشـــامل لـــكل الفئات 
العمريـــة )األطفـــال - الشـــباب اليافعـــون - كبار الســـن(، والتي من شـــأنها أن تمكن 
الجهات المختصة واألهلية من وضع البرامج والخطط الالزمة لخدمة هذه الفئة 
خالل الســـنوات الُمقبلة. ســـابعا: زيـــادة المخصص المالي المرصـــود لفئة التوحد، 
لتمكين األسرة من تقديم الخدمات والرعاية التأهيلية الالزمة لهم. ثامنا: أولوية 
العـــالج في طوارئ الســـلمانية، والحصـــول على غرفة خاصة بما يحفظ ســـالمة 

وكرامة التوحدي ومرافقيه. 
تاســـعا: مراكز مجانيـــة للتدخل المبكر بطاقة اســـتيعابية معقولـــة، لتقليل قوائم 

االنتظار.
عاشـــرا: تخصيص مدرســـة وطنية حكومية للتوحد، أســـوة بالكثير من التجارب 
الدولية الناجحة في هذا المضمار، وأخيرا تجهيز مركز طوارئ للحاالت المتعسرة 

لذوي التوحد في حال المرض أو وفاة المعيل لإلقامة الدائمة. ودمتم بخير.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

التعليم التوافقي.. نموذج جديد لفرص واعدة
نحن في عصر التعليم التوافقي ال محالة الذي فرضته علينا الجائحة رغما 
عنـــا ونتـــج إثر عدد كبيـــر من عمليات عـــدة منها التعليم عن بعـــد والتعليم 
الذاتي وتعليم األقران، والحقيقة أني تشرفت بالعمل مع عدد من الباحثين 
الســـتخراج مصطلح يســـتطيع أن يضم فـــي طياته تعريفا مناســـبا لكل ما 
أســـلفت، وكان التعليـــم التوافقي أنســـب مـــا خرجنا به مـــن توصية لبحث 
نشر في إحدى المجالت العلمية األميركية للعام 2017، وها نحن اآلن نرى 
التعليم التوافقي يمارس بدراماتيكية غير مدروســـة، لكنها مفعلة حقا إثر 
مـــا يمر به العالم من ظروف اســـتثنائية فرضت الدراســـة عـــن بعد وتعاون 
األقـــران والتعليـــم الذاتي فـــي بعض األحيـــان كل واحد مـــواز لآلخر، وهو 
مـــا يترجـــم المصطلح الـــذي اخترنـــا أن نطلقه على هكذا عمليـــات تعليمية 

تربوية تحدث في آن  واحد.
لطالمـــا كنـــت مؤمنة دومـــا بأن العمليـــة التعليمية أكبر بكثيـــر من أن تكون 
تلقينـــا لـــدروس ومعلومات يحتاجها الطالب ويســـترجعها وقت االمتحان، 
بـــل أصر أن تســـبق العمليـــة التربوية رفيقتهـــا التعليمية، ذلـــك أن األخالق 
وتحسين السلوك العام هو ما نسعى له دوما، وال فائدة حقيقية من إنشاء 
جيـــل متعلـــم بال أســـس أخالقية وكذلـــك العكـــس، فالعمليتـــان مترادفتان 
وســـتبقيان كذلـــك دون شـــك، لكن الجديـــد هو ما يقدم من أســـاليب تعليم 
تحتـــوي علـــى كل مـــا هو جديـــد ومثير بـــل وممتع فـــي ترســـيخ المعلومة 
ووصولهـــا، وأكاد أجـــزم أن تطبيـــق فكـــرة التعليـــم التوافقي بشـــكل أوفى 
وبتكنيـــك أفضـــل قد يســـاهم فـــي نقلـــة نوعية في آليـــة التعليـــم المرجوة 

والهدف منها ومن المنظومة ككل.
إن ابتكار كل ما هو حديث في العلوم والتقنيات قد يلقى أنواعا من  «

الرفض عند طرحه، لكن المجموعات التي أرادت هذا التغيير استطاعت 
أن تستشف ما قد يكون غائبا عن اآلخرين، وهو ما قد يفتح بابا جديدا غير 

مؤلوف لدى العامة إلى أن يأتي الوقت المناسب ألن يتبع العامة تلك 
المجموعة إثر الظروف أو المستجدات، وهو ما تفعله اآلن الجائحة التي 
عملت على فتح العيون على كل ما هو مستحدث من علوم وتكنولوجيا، 

وكذلك هو الحال مع التعلم التوافقي الذي أتمنى أن يتم االلتفات إليه.

سمر األبيوكي

قبـــل نحـــو ثالث ســـنوات، وضـــع وزير الدفـــاع األميركـــي )الســـابق( جيمس 
ماتيـــس تقييًمـــا مقتضًبا وصادًمـــا للحـــرب األميركية في أفغانســـتان، التي 
انطلقت العام 2001 وكانت أخطر مالمح عالم ما بعد تفجيرات 11 سبتمبر، 

قائال “نحن ال ننتصر في أفغانستان اآلن”.
كان تصريًحا محبًطا ليس فقط للشـــعب األميركي الذي ال يهوى المغامرات 
العسكرية والحروب الخارجية لتكلفتها الباهظة على حياته المعيشية، إنما 
للعالم أجمع الذي ظن أن أفغانستان ستكون نزهة ألميركا لن تستغرق بضعة 
أيام أو شهور لتنجز مهتمها في القضاء على تنظيم القاعدة عقاًبا ورًدا على 
تفجيرات 11 ســـبتمبر التي غيرت شـــكل العالم ومفاهيـــم الحروب، فإذا بها 
وبـــكل مـــا لديها من عتاد ضخـــم ومتطور يفوق ما لدى القاعدة من أســـلحة 
تقليدية بســـنوات ضوئية، تنغمس في تلك الحرب لنحو عقدين من الزمان 
دون أن تحقـــق األهـــداف التـــي عملـــت من أجلهـــا في مرحلة مـــا بعد تدمير 
تنظيم القاعدة، وهي تحويل أفغانســـتان لواحـــة من الديمقراطية والحرية 
وغيرهـــا مـــن الكلمات البراقـــة التي ادعت أيًضا أنها تعمل على إرســـائها في 
عراق ما بعد صدام حسين، حيث أعلن الرئيس األميركي األسبق بوش في 

أبريـــل 2002 أن أميـــركا ستســـاعد الحلفـــاء األفغان على بنـــاء دولة حديثة 
وديمقراطيـــة مســـتقرة، بجيش قوي ونظـــام صحي وتعليمـــي جيد لألوالد 

والبنات.
صحيفة “واشنطن بوست” األميركية علقت على القرار الذي اتخذه الرئيس 
األميركـــي جوزيـــف بايدن مؤخًرا بإنهـــاء الوجود األميركي في أفغانســـتان 
بحلول 11 ســـبتمبر 2021، بالقول، إن “األميركيين ومنذ البداية لم يحددوا 
طبيعـــة النصـــر الذي يريـــدون تحقيقـــه هناك، وظلـــوا يتحدثون عـــن النصر 
الحاســـم لكنهـــم ســـيخرجون مـــن ودن انتصـــار”، واصفـــة قـــرار االنســـحاب 
العســـكري بأنـــه بمثابة إنهاء لـــكل الوعود باالنتصار بأطـــول حرب تخوضها 

أميركا.
نعـــم، كان هناك اتفاق عالمي وتأييد دولي لحق أميركا في الرد على منفذي 
هجمات 11 ســـبتمبر، لكن المشـــكلة أنه لم يكن هناك اتفاق على شـــكل هذا 
الرد ومداه وحدوده وكيفية تنفيذه، وهو ما ســـمح ألميركا أن تعدل وتغير 
في أهدافها ووجودها في أفغانســـتان كيفما تشاء وفًقا لرؤيتها ومصالحها 

وقدراتها.

Ata2928
@gmail.com

عطا الشعراوي

حرب أفغانستان من دون انتصار

تنتـــج المخلفات مـــن قبل النشـــاطات اإلنســـانية واإلنتاجيـــة المختلفة، ويجب 
التخلـــص منهـــا للتخفيـــف من آثارها الســـلبية على اإلنســـان وصحته ولســـالمة 
البيئـــة ونظافـــة المجتمع، وذلك بجمعها ونقلها إلـــى األماكن المخصصة لها ومن 
ثـــم التخلـــص منهـــا، ويمكن االســـتفادة منها إيجابًيا بأشـــكالها الصلبة والســـائلة 
والغازيـــة بإعادة تدويرها واالســـتفادة منها في مجـــاالت حياتية معينة، وهناك 
دول تتقـــن التخلص منها وتهتم بإعـــادة تدويرها، وبعضها يقوم بدفنها بطريقة 
جيدة ونظيفة ال تؤثر على اإلنســـان وصحته وبيئته، ودول أخرى تقوم بدفنها 
بطرق سلبية تؤدي إلى تبعثر الفضالت واجتذاب الحشرات وانبعاث الغاز الذي 
يؤدي إلى انبعاث الرائحة وقتل الغطاء النباتي، كما تتســـبب في تسخين طبقة 

الغالف الجوي الذي كان أحد أسباب ثقب طبقة األوزون.
وتختلـــف طريقـــة إعـــادة تدويـــر المخلفـــات بحســـب نوعيـــة المـــادة، فالمـــواد 
البالســـتيكية بأنواعها من الســـهل إعادة تدويرها نســـبًيا، أما األجهزة الكهربائية 
والحواسيب اآللية فتدويرها أكثر صعوبة وذلك لحاجتها للتفكيك والفصل ثم 
إعادة التدوير، ويمكن إعادة تدوير المواد العضوية كالنباتات وفضالت الطعام 
والمنتجـــات الورقية وتحويلها إلى ســـماد بيولوجي للزراعة والغاز المســـتخدم 

في توليد الطاقة الكهربائية، والحصول على وقود. 
وأهـــم طريقة للتخفيف من النفايات التقليل من إنتاجها، واســـتعمال المنتجات 

المســـتعملة وتصليـــح العاطـــل منهـــا، واســـتخدام األكـــواب واألوانـــي والمالعق 
متعددة االستعمال بدال من البالستيكية، وتختلف طرق جمع النفايات من دولة 
إلـــى أخرى، فبعض الحكومات تفرض ضرائب بحســـب حجـــم النفايات المنزلية 
ما ســـاهم في خفض حجم نفاياتها، ولتسهيل جمع النفايات يتم وضع حاويات 
متعـــددة االســـتعمال، إحداهـــا للقمامـــة القابلة إلعـــادة التدوير واألخـــرى للمواد 
العضويـــة والثالثـــة للنفايـــات العامـــة، وهذا ما نالحظه ُمنتشـــًرا فـــي المجمعات 
التجاريـــة بالبحريـــن، وتقوم البلديـــة بالبحرين بوضع الحاويـــات في المجمعات 
الســـكنية لوضـــع المخلفـــات فيهـــا، ولتحقيـــق الصحـــة العامـــة ولســـالمة البيئـــة 
المجتمعيـــة يحـــرص الجميـــع على وضـــع المخلفات فـــي األكياس التـــي توزعها 

البلدية.
وقد أصدر سمو الشيخ عبدهللا بن حمد آل خليفة رئيس المجلس األعلى للبيئة 
مؤخـــًرا قراًرا بشـــأن إدارة المخلفات الخطـــرة للرعاية الصحية بطريقة ســـليمة 
وآمنة ومستدامة ولمنع انتشار آثارها الجانبية، ومنها “التزام منتجي المخلفات 
الخطـــرة للرعايـــة الصحيـــة بالعمل على خفـــض معدل تولد هـــذه المخلفات من 
خالل تطوير األجهزة الطبية ومعداتها واتباع التقنية النظيفة واختيار البدائل 

والمواد األولية األقل ضرًرا على الصحة العامة والبيئة”.

عبدعلي الغسرة

أهمية إدارة المخلفات
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فـــي العـــام 1929 أســـس إبراهيم 
تجاريـــة  مكتبـــة  عبيـــد  محمـــد 
لبيـــع الكتـــب أطلـــق عليهـــا اســـم 
“المكتبـــة الوطنيـــة”، وكانـــت تقع 
القيصيريـــة  بســـوق  دكان  فـــي 
بالمحـــرق كما كان يـــدرس القرآن 
بيعـــه  إلـــى  باإلضافـــة  الكريـــم 
الكتـــب، وكان يعتمد على “مكتبة 
الكماليـــة”،  “والمكتبـــة  التاجـــر” 
التجاريتـــان  المكتبتـــان  وهمـــا 
األولى والثانية على الترتيب في 
البحريـــن، ثـــم بـــدأ يجلـــب الكتب 
مباشرة من مصر ولبنان وغيرها، 

ثم نقل 
إبراهيم عبيد مكتبته إلى المنامة 
كونهـــا  1937؛  ســـنة  فـــي  وذلـــك 
مركـــز الثقل الحضـــاري والثقافي 
فـــي البـــاد ولقربهـــا مـــن المناطق 
المأهولـــة بالســـكان، كمـــا أخـــذت 
أوائـــل  منـــذ  الوطنيـــة  المكتبـــة 
األربعينـــات مـــن القـــرن العشـــرين 
والمجـــات  الصحـــف  بتوزيـــع 
موزعهـــا  طريـــق  عـــن  العربيـــة 

الوحيد فـــي البحرين مؤيد أحمد 
المؤيـــد حتى العـــام 1952، حيث 
تســـلم إبراهيـــم محمـــد عبيد منه 
الصحـــف  توزيـــع  وكاالت  جميـــع 
حيـــث   ،1971 حتـــى  البحريـــن 
تنازل عن تلك الوكاالت لمؤسسة 
الهـــال، وفي أبريـــل 1991 توفي 
إبراهيـــم محمـــد عبيـــد وانتقلـــت 
ملكيـــة المكتبة الوطنيـــة إلى ابنه 

فاروق.

لوال “فريق البحرين” لما استطعنا اليوم الوقوف بشجاعة أمام الوباءتأسيس المكتبة الوطنية
عـــاد إلينا هذا العـــام أيًضا حامًا معه كل 
الحب والســـام آملين بمجيئـــه أن تحل 
علينا البركة وتنقشع عنا هذه الغمة، قبل 
شـــهر مـــن اآلن كنا على أهبة االســـتعداد 
الســـتقباله، نزين المنـــازل ونرتبها، نهيئ 
نتقـــرب  لعلنـــا بذلـــك  النفـــوس ونهذبهـــا 
زلفـــة من هللا في هذا الشـــهر، ولكن ومع 
انهماكنـــا فـــي هـــذا العمـــل الـــدؤوب إليه 
نسينا أن هناك من نفتقدهم في تفاصيل 

هذا الشهر. 
فهناك مـــن ينتظر زوجة تعـــد له اإلفطار 
وهناك من تنتظر ابنها يأتي حامًا الحب 
والشـــوق بين قلبه ســـاعة اإلفطار، وتلك 
التـــي تتصاحـــب مـــع صديقتهـــا للذهاب 
للتراويح، وذاك الذي يلتقي أصحابه في 
المجالـــس القرآنية وصـــوت القرآن الذي 
كان يزيـــن المنـــازل، كل هـــذه التفاصيل 
التـــي باتـــت مـــن الماضـــي بعـــد تحـــول 

حياتنا لكابوس ال يريد أن ينتهي. 

لـــكل شـــيء نهايـــة ونحـــن  ولكـــن وألن 
اآلن فـــي شـــهر الرحمة ندعـــو هللا آملين 
أن يزيـــل عنـــا الكـــرب وأن تنكشـــف عنا 
إلـــى  الســـعي  دون  ولكـــن  الغمـــة،  هـــذه 

هنـــاك  يكـــون  لـــن  ذلـــك 
للعـــودة  فرصـــة  أيـــة 

الطبيعية.  للحيـــاة 
لألمل  وباإلشارة 
تذكرت حراســـنا 
ء  فيـــا و أل ا

الصفـــوف  فـــي 
مـــن  األماميـــة 

وممرضـــات  أطبـــاء 
ومتطوعين وكل من يحاول أن 

يحـــدث تغييـــرا للوصول إلى بـــر األمان، 
وكيـــف أنهـــم ولمـــدة عـــام وأكثـــر كانـــوا 
بالنســـبة لنـــا لقـــاح األمـــل الـــذي نأمل أن 
يعيـــد إلينـــا حياتنا الســـابقة، وأن بفضل 
أمـــام  وصمودهـــم  الجبـــارة  جهودهـــم 
هـــذا الفيـــروس نحن اليوم نســـتطيع أن 
نمارس بعًضا مـــن عاداتنا الرمضانية مع 

وجـــود االحتـــرازات الصحية 
المشـــار إليهـــا. ولكن الســـؤال 
أن  هـــؤالء  يســـتحق  أال  هنـــا 
نكون لهم لقـــاح أمل من خال 
الوعي التام وااللتزام الكامل بكل 
اإلجـــراءات االحترازيـــة حتـــى يتســـنى 
الحيـــاة  لممارســـة  العـــودة  أيًضـــا  لهـــم 
مـــن جديـــد واالســـتمتاع بقضاء الشـــهر 

الفضيل مع عوائلهم وأحبائهم؟ 
الســـيطرة  فـــي  محاوالتنـــا  كل  رغـــم 
ولـــوال  الخطـــر  دائـــرة  مـــن  والخـــروج 
مســـاعدة الصفـــوف األمامية وبســـالتهم 
المشـــرفة لمـــا اســـتطعنا اليـــوم الوقوف 
وبكل شـــجاعة أمـــام هذا الوبـــاء. كل ما 

نحتاجه اليوم هو المقاومة أكثر والوعي 
بأهميـــة كل فرد فـــي عوائلنا والنظر لكل 
األمكنـــة الخاليـــة علـــى مائـــدة األفطـــار 
الـــذي  ولأللـــم  الرمضانيـــة  والمجالـــس 
يعتصر قلوبنا لفقد من نحب بسبب هذا 
الفيروس، ولنكن نحن مصل الشفاء لكل 
العالـــم من خـــال االلتزام التـــام واتخاذ 

اإلجراءات الازمة. 
شـــهر رمضان المبارك هـــو فرصة للجميع 
لشـــكر هللا علـــى كل النعم التـــي أنعم بها 
علينـــا ولشـــكر مـــن هـــم يســـعون لتوفير 
باألجـــواء  لاســـتمتاع  لنـــا  المتنفـــس 

الروحانية والعائلية في هذا الشهر.

الّلهّم ال تخذلني فيه 
لتعرّض معصيتك وال 

تضربني بسياط نقمتك 
وزحزحني فيه من 

موجبات سخطك بمّنك 
وأياديك يا منتهى رغبة 

الرّاغبين.
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أحداث بـحرينيـة

ملصقات “انستغرام” الرمضانية... صنعت في البحرين من تصميم هالة العباسي
تعاونــت منصــة التواصل االجتماعي “انســتغرام “مع الفنانــة البحرينية هالة 
العباســي علــى 3 ملصقــات جديدة لرمضان تم إصدارهــا يوم اإلثنين. وقالت 
العباســي لـــ “البــاد”: “تواصلــت إدارة “االنســتغرام” معي بعــد أن أحبوا عملي 
وكان اســمي علــى قائمتهــم، لذلك اختاروني إلنشــاء ملصقــات رمضان ألول 

مرة هذا العام.

 كم المدة التي استغرقِتها  «
لالنتهاء من التصاميم الثالثة؟

نحو  6 أسابيع كاملة.
 ما “اإلستيكر” األكثر استغراقا  «

للوقت ولماذا؟

 لقد كانت عملية إنشاء الملصقات طويلة، 
مـــن العصف الذهني إلى الرســـم والتفكير 
واالختيار وتغييـــر وتجربة ألوان مختلفة 
مـــع مزيد مـــن األفـــكار حتـــى االنتهاء من 
الثاثـــة ملصقـــات، وهناك أيًضـــا مزيد من 
األعمـــال الفنيـــة التـــي ســـيتم مشـــاركتها 

قريًبا.
- صفي لنا شعورك وأنِت ترين  «

“اإلستيكرات” المصنوعة من فتاة 
بحرينية وهي تستخدم من الماليين 

من المستخدمين في جميع دول 
العالم؟

أنـــا ممتنـــة وســـعيدة جـــدا الختيـــاري من 
ومشـــاركة  “انســـتغرام”  فريـــق  جانـــب 
الملصقات مع العالم كله، أنا فخور جًدا بأن 
أكـــون أول بحرينيـــة وفـــي المنطقة تعمل 
على ملصقات االنســـتغرام ومشاركتها مع 
العالم، إن هذه الفرصة المدهشة لها مكانة 
خاصـــة جـــدا في قلبـــي، وكان الحب الذي 
وضعته في عملي هو كل شـــيء بالنســـبة 
لـــي لمشـــاركة ونشـــر ذلـــك مع النـــاس في 
حســـاباتهم مع الشـــهر الفضيل وفي جميع 

أنحاء العالم.
 هـــل ســـنرى تعاونـــا جديـــدا مـــع منصـــة 

االنستغرام؟ 

التـــي  الفنيـــة  األعمـــال  مـــن  هنـــاك مزيـــد 
ستتم مشـــاركتها في أي وقت قريب هذه 
األيـــام نأمـــل أن نعمل مًعا مـــرة أخرى في 

مشروعات أخرى في المستقبل.
نعـــم هناك مشـــروعات جديـــدة قادمة لي 
معهـــم وســـيتم عرضهـــا في وقـــت قريب، 

وبالطبـــع آمـــل أن نعمل مًعا مرة أخرى في 
مشروعات أخرى في المستقبل.

يشـــار إلـــى أن الملصـــق األول هـــو رســـم 
توضيحـــي لمســـجد علـــى خلفيـــة نجمـــة 
وهـــال. أمـــا الصورة الثانيـــة، فهي صورة 
رمضـــان.  تقاليـــد  لتمثـــل  والتمـــر  للشـــاي 
الصورة األخيرة هي أيًضا رسم توضيحي 

لهال ونجوم.
 Instagram Design لحســـاب  ووفًقـــا 

هالـــة  البحرينيـــة  الرســـامة  اســـتلهمت 
العباســـي، الجوانـــب المفضلـــة لديهـــا مـــن 
العطلـــة، واختارت التفكيـــر في “اللحظات 

الجميلة التي نتشاركها مًعا.
علـــى  يركـــز  الـــذي  الحســـاب  وأضـــاف 
التصميـــم: “تأمـــل هالة أن يتم اســـتخدام 
ملصقاتهـــا طوال شـــهر رمضـــان لاحتفال 
إلـــى  التحيـــة  مـــن  االحتفـــال،  بلحظـــات 
الســـحور ووجبـــات اإلفطـــار، وصـــوال إلى 

االحتفال بالعيد”.
واحتفااًل بشهر رمضان، أضاف “انستغرام 

“ميـــزة تتيح لك مشـــاهدة “ســـتوري” هذه 
الملصقـــات من األشـــخاص الذين تتابعهم 

جميًعا في ستوري مشترك.
وشـــاركت العباسي حماستها بهذا التعاون 
على حسابها وشاركت عبر الستوري قائلة 
“يـــا إلهي قمت بعمـــل ملصقـــات رمضان.. 

لقد انتهى األمر أخيًرا”.
وأضافـــت “اســـتمتعت بكل عملية إنشـــاء 
لهذه الملصقات الرائعة من أجلكم يا رفاق؛ 
حتى تتمكن من اســـتخدامها قدر اإلمكان 

خال روتينك اليومي في رمضان”.

هالة العباسي

tariq_albahhar

المقادير:

• كوب وربع دقيق لجميع االستعماالت )مالعق ومسطحة(، 
باإلضافة إلى المزيد. 

• 6 مالعق كبيرة زبدة غير مملحة، بدرجة حرارة الغرفة.
• كوب سكر بني فاتح معبأ.

• ملعقة صغيرة ملح.
• 2 ملعقة كبيرة من عصير الليمون الطازج.

• 8 إلى 10 تفاحات.
• كوب سكر حبيبات.

• كوب زبيب.
• ملعقة صغيرة قرفة مطحونة.

الطريقة:

سخني الفرن على 135 درجة. اصنعي طبقة من الفتات. في وعاء 

متوسط، اخلطي كوًبا من الدقيق والزبدة والسكر البني وربع 

ملعقة صغيرة ملح مع العمل باألصابع حتى تتشكل كتل كبيرة. 

ضعيه في الفريزر حتى يجمد. على قطعة من ورق الشمع أو ورق 

البرشمان، غلفي العجين على شكل دائرة 14 بوصة. تتالءم بعناية 

مع طبق فطيرة بعمق 9 بوصات. اخفضي العجين برفق إلى أسفل 

جوانب لوحة الفطيرة دون التمدد )سيكون لديك 2 بوصة متدلية 

في كل مكان(. برديه في الثالجة. ضعي عصير الليمون في وعاء 

كبير. قشري التفاح ولبه وشرائحه بسمك 1/8 بوصة، وانقليها 

إلى الوعاء أثناء العمل. أضيفي السكر المحبب والزبيب والقرفة 

وربع كوب الدقيق المتبقي ونصف ملعقة صغيرة ملح وجميع 

المكونات. انقلي خليط التفاح إلى قشرة الفطيرة واضغطي عليها 

بقوة. قومي بطي العجينة فوق الحشوة، ولفيها وأنت تعملين في 

طريقك حول الفطيرة واضغطي العجين بقوة ضد الحشوة. اخبزي 

لمدة 45 دقيقة، ثم رشي حشوة التفاح بالبقسماط. استمري في 

الخبز حتى يصبح لونها ذهبًيا وتغلي، 30 إلى 45 دقيقة أخرى. تبرد 

على األقل 6 ساعات قبل التقديم.

مع الشيف
 فجر المنصوري

كرميل التفاح

وديعة الوداعي 

زينب العكري
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