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والتنمية  العمل  وزيــر  التقى 
االجــتــمــاعــيــة الــســيــد جــمــيــل بن 
مــحــمــد عـــلـــي حـــمـــيـــدان الــنــائــب 
عبداهللا خليفة الذوادي، والنائب 
باسم سلمان المالكي، في مكتبه 

بالوزارة. 
استعراض  اللقاء  خالل  وتم 
مــســتــجــدات الــبــرنــامــج الــوطــنــي 
الــثــانــيــة،  نسخته  فــي  للتوظيف 
ومــــــــا يـــتـــضـــمـــنـــه مــــــن مــــــبــــــادرات 
كفاءة  رفــع  إلــى  تهدف  وسياسات 
واســـتـــدامـــة الــخــدمــات الــمــقــدمــة 
واســـــتـــــثـــــمـــــار طــــــاقــــــات الــــشــــبــــاب 
الـــبـــحـــريـــنـــي الـــبـــاحـــث عــــن عــمــل 
وتـــطـــويـــره مــهــنــيــًا وإدمــــاجــــه في 
المزايا  جانب  إلــى  العمل،  ســوق 
الــتــي يــوفــرهــا الــبــرنــامــج لــزيــادة 
زيــادة  خــالل  من  التوظيف  وتيرة 
الـــحـــوافـــز الـــمـــقـــدمـــة لــلــمــنــشــآت 

والباحثين عن عمل.

وفي هذا السياق أكد حميدان 
والــتــنــمــيــة  الــعــمــل  وزارة  حــــرص 
التأهيل  توفير  على  االجتماعية 
النوعي للموارد البشرية الوطنية 
ورفــــع كــفــاءتــهــا ألخـــذ دورهـــــا في 
الـــمـــســـيـــرة الـــتـــنـــمـــويـــة الــشــامــلــة 

وإدماجها في مختلف القطاعات 
اإلنتاجية واالقتصادية.

وثــــمــــن الـــنـــائـــبـــان الــــــــذوادي 
والــــمــــالــــكــــي الــــجــــهــــود الـــوطـــنـــيـــة 
لتوظيف المواطنين في مختلف 
شــــــركــــــات ومـــــؤســـــســـــات الـــقـــطـــاع 

تضافر  أهمية  مؤكدين  الخاص، 
الجهود للمحافظة على استقرار 
الـــعـــمـــالـــة الـــوطـــنـــيـــة وتــحــســيــن 
مستويات  ورفــع  الوظيفي  أدائــهــا 
اإلنتاجية في المنشآت، منوهين 
المشترك  التعاون  استمرار  إلــى 

بين المجلس والوزارة في مجال 
الصلة  ذات  الــتــشــريــعــات  تــطــويــر 
والداعمة  التنموية،  بالمجاالت 
لجهود الحكومة في مجال توفير 
الحماية  وتعزيز  الكريم  العيش 

االجتماعية للمواطنين.
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آل  عيسى  بن  حمد  الملك  الجاللة  صاحب  حضرة  عن  صــدر 
بتعيين   ٢٠٢١ لسنة  رقم (٥٠)  مرسوم  المفدى  البالد  عاهل  خليفة 

وكيلين ومدير عام في وزارة الخارجية، جاء فيه:
المادة األولى:

ُيعّين في وزارة الخارجية كٌل من:
١- الدكتور الشيخ عبداهللا بن أحمد بن عبداهللا آل خليفة وكيًال 

لوزارة الخارجية للشؤون السياسية.
٢- السيد توفيق أحمد المنصور وكيال لوزارة الخارجية للشؤون 

القنصلية واإلدارية.
المادة الثانية:

لشؤون  عاًما  مديًرا  األنصاري  عبدالسالم  طالل  السيد  ُيعّين 
وزارة الخارجية.

المادة الثالثة:
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، وُيعمل به من تاريخ 

صدوره، وُينشر في الجريدة الرسمية.
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ملك  خليفة  آل  عيسى  بــن  حمد  الملك  الجاللة  صاحب  حضرة  عــن  صــدر   
البالد المفدى مرسوم رقم (٥١) لسنة ٢٠٢١ بتعيين رئيس تنفيذي لهيئة تنظيم 

سوق العمل، جاء فيه:
 المادة األولى:

ُيعين السيد جمال عبدالعزيز عبدالغفار العلوي رئيسًا تنفيذيًا لهيئة تنظيم 
سوق العمل لمدة ثالث سنوات.

المادة الثانية:
من  به  وُيعمل  المرسوم،  هــذا  تنفيذ  االجتماعية  والتنمية  العمل  وزيــر  على 

تاريخ صدوره، وُينشر في الجريدة الرسمية.
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استقبل الفريق أول الشيخ راشد بن عبداهللا 
الدكتور  السفير  أمس،  الداخلية،  وزير  خليفة  آل 
البحرين  مملكة  سفير  الكعبي  أحمد  بن  جمعة 
لـــــدى ســلــطــنــة ُعــــمــــان الــشــقــيــقــة. رحـــــب الـــوزيـــر 
أوجه  تعزيز  في  السفارة  بــدور  مشيدا  بالسفير، 
مملكة  لرعايا  الخدمات  أفضل  وتقديم  التعاون 

اللقاء  خـــالل  وتـــم  عــمــان.  سلطنة  فــي  الــبــحــريــن 
البلدين  بين  األمني  التعاون  مجاالت  استعراض 
عالقات  تطوير  على  العمل  إطــار  في  الشقيقين 
الــتــعــاون والــتــنــســيــق. وأعــــرب الــســفــيــر عــن شكره 
وتــقــديــره لــوزيــر الــداخــلــيــة عــلــى تــواصــلــه الــدائــم 

وحرصه على تطوير التعاون المشترك. 
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والتعليم  الــتــربــيــة  وزيــــر  النعيمي  عــلــي  بــن  مــاجــد  الــدكــتــور  اعــتــمــد 
الــتــرخــيــص)  (تــجــديــد  الــخــاصــة  التعليمية  الــمــؤســســة  تسجيل  شــهــادة 
سنوات،  ثالث  لمدة  وطني)،  تعليمي  (مركز  العالمي  ماس  يوسي  لمركز 
 ١٩٩٨ لسنة   (٢٥) رقــم  بقانون  المرسوم  من   (٩) رقــم  للمادة  وفقًا  وذلــك 
بالطاقة  االلتزام  مع  الخاصة،  والتدريبية  التعليمية  المؤسسات  بشأن 

االستيعابية المسموحة من قبل الوزارة لهذه المؤسسة التعليمية.
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 | وزير التربية.

دعم  في  دورهــا  من  انطالقًا 
الــمــجــتــمــع ومــســؤولــيــتــهــا تــجــاه 
مــخــتــلــف فـــئـــاتـــه قـــدمـــت شــركــة 
الــــبــــحــــريــــن لـــتـــصـــلـــيـــح الـــســـفـــن 
لجمعية  ماليًا  دعمًا  والهندسة 
لمساعدتها  وذلــــك  لــلــبــر  الـــنـــور 
عــــــلــــــى الــــــقــــــيــــــام بـــــواجـــــبـــــاتـــــهـــــا 
المجتمع  تــجــاه  ومــســؤولــيــاتــهــا 
الــبــحــريــنــي.. وبـــهـــذه الــمــنــاســبــة 
عبر المسؤولون في الشركة عن 
تثمينهم للدور الفعال واإلسهام 
الجمعية  بــه  تقوم  التي  الكبير 
في رعاية الفئات المحتاجة في 

المجتمع.
قــــــامــــــت بـــتـــســـلـــيـــم الـــــدعـــــم 
نــــــرجــــــس الــــــمــــــوســــــوي مـــــديـــــرة 
الـــمـــوارد الــبــشــريــة واإلداريـــــة في 
شركة البحرين لتصليح السفن 
والــــهــــنــــدســــة، واســـتـــلـــمـــتـــه هـــدى 
الــمــوارد  شـــؤون  مــديــرة  بوجيري 
للبر  الـــنـــور  بــجــمــعــيــة  الــبــشــريــة 
الجزيل  بالشكر  تقدمت  والــتــي 
البحرين  شــركــة  إدارة  لمجلس 
على  (باسرك)  السفن  لتصليح 
دعمهم للجمعية خاصة وجميع 
األعـــمـــال اإلنــســانــيــة والــخــيــريــة 
واالجتماعية بمملكة البحرين.
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تحت رعاية اللواء بروفيسور 
قائد  خليفة  آل  عــلــي  بــن  خــالــد 
أقيم  الملكية  الطبية  الخدمات 
مــؤتــمــر نــقــص الـــتـــرويـــة الــحــرج 
لــــألطــــراف ومـــضـــاعـــفـــات الـــقـــدم 
العهد  ولـــي  مــركــز  فـــي  الــســكــريــة 
لـــلـــتـــدريـــب والــــبــــحــــوث الــطــبــيــة، 
وذلـــك فــي الــثــامــن والــتــاســع من 
الــمــؤتــمــر  وأقـــيـــم  ٢٠٢١م.  أبـــريـــل 
الذي ترأسه العقيد طبيب ظافر 
مــحــمــد ســلــمــان كــمــال والــدكــتــور 
مــــــارتــــــن مــــــاريــــــش اســــتــــشــــاريــــي 
جـــــــراحـــــــة األوعــــــــيــــــــة الـــــدمـــــويـــــة 
بالمستشفى  بالقسطرة  والعالج 
االفتراضي  بالحضور  العسكري 
بــســبــب اإلجــــــــراءات االحـــتـــرازيـــة 
بــســبــب جـــائـــحـــة كـــــورونـــــا، وذلــــك 
للمرة األولى في مملكة البحرين 
وقــــد تـــجـــاوز عــــدد الـــحـــضـــور في 
مدى  على  شخصا   ٢٥٠ المؤتمر 
يومين متتاليين. وقد تحدث في 

المؤتمر العديد من الشخصيات 
الـــمـــهـــمـــة فـــــي مــــجــــال األوعــــيــــة 
الــدمــويــة والـــقـــدم الــســكــريــة وقــد 
الجودة  على  المحاضرون  أثنى 
الــعــالــيــة والــقــيــمــة الــعــلــمــيــة في 

الـــمـــؤتـــمـــر الـــــــذي تــــم فـــيـــه شـــرح 
ومــنــاقــشــة الــعــديــد مــن الــحــاالت 
فــــي مــــجــــال األوعـــــيـــــة الـــدمـــويـــة 
وأعراض القدم السكرية، وأحدث 
التطورات العلمية المتبعة لعالج 
مــثــل هـــذه الـــحـــاالت. وفـــي نهاية 

طبيب  الــعــقــيــد  تــقــدم  الــمــؤتــمــر 
ظافر محمد سلمان كمال رئيس 
الــمــؤتــمــر بــالــشــكــر الــجــزيــل الــى 
الملكية  الطبية  الخدمات  قائد 
قــدم  كــمــا  للمؤتمر  رعــايــتــه  عــلــى 
شكره وتقديره لرئيس مركز ولي 

العهد للتدريب والبحوث الطبية 
وجــمــيــع الــعــامــلــيــن فـــي الــمــركــز 
والتنسيق  التنظيم  حسن  على 
واإلعـــــــداد لــهــذا الــمــؤتــمــر الـــذي 
تمت اإلشادة به من قبل الحضور 

والمحاضرين فيه.

á«μ∏ªdG á«Ñ£dG äÉeóîdG óFÉb ájÉYôH
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استقبل الفريق أول الشيخ 
خليفة  آل  عـــبـــداهللا  بـــن  راشــــد 
بحضور  أمس،  الداخلية،  وزير 
الـــــفـــــريـــــق طـــــــــــارق بـــــــن حـــســـن 
الــحــســن رئـــيـــس األمـــــن الـــعـــام، 
ثـــالثـــة مـــن مــنــتــســبــي الـــــــوزارة، 
درجة  على  حصولهم  بمناسبة 
الـــدكـــتـــوراه، حــيــث قــدمــوا إليه 

نسخا من رسائلهم العلمية.
وبـــــهـــــذه الــــمــــنــــاســــبــــة، هــنــأ 
الـــــــوزيـــــــر مـــنـــتـــســـبـــي الــــــــــــوزارة 
الدرجة  هــذه  على  الحاصلين 
الـــعـــالـــيـــة، مـــعـــبـــرا عــــن فــخــره 
تضمنته  ومــا  المستوى،  بــهــذا 
دراســـــــاتـــــــهـــــــم مـــــــن مـــضـــامـــيـــن 

وتقارير علمية مهمة.
وأشــــــــــــــــار إلـــــــــــى مـــــواصـــــلـــــة 
تــــشــــجــــيــــع الـــــبـــــحـــــث الـــعـــلـــمـــي 
والــــــدراســــــات الـــتـــي تــســهــم فــي 
عــمــلــيــة الــتــطــويــر والــتــحــديــث 

وتــــــقــــــديــــــم خـــــــدمـــــــات أمــــنــــيــــة 
مــتــقــدمــة، مــنــوهــا إلــــى أهــمــيــة 
تــوظــيــف الــــدراســــات والــبــحــوث 

الــمــيــدانــيــة الــمــتــخــصــصــة في 
علميا  األمــنــي،  الــنــهــج  تــطــويــر 
وعــمــلــيــا، وصــيــاغــة الــســيــاســات 

األمـــنـــيـــة لــلــتــعــامــل اإليــجــابــي 
مـــع الـــتـــحـــديـــات والــمــتــغــيــرات 
المتسارعة، معربا عن تمنياته 

خدمة  فــي  بالتوفيق  للجميع 
الوكيل  الــلــقــاء  حضر  الــوطــن. 

المساعد للموارد البشرية. 
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جـــرى اتــصــال هــاتــفــي بين 
الـــــدكـــــتـــــور عـــبـــدالـــلـــطـــيـــف بــن 
الخارجية،  وزير  الزياني  راشد 
وزيــر  أشــكــنــازي،  غــابــي  والسيد 

خارجية دولة إسرائيل.
وتــــــــــم خــــــــــالل االتـــــــصـــــــال، 
الثنائي  الــتــعــاون  أوجــــه  بــحــث 
المشترك والجهود التي تبذل 
البلدين  بين  العالقات  لتعزيز 
في مختلف المجاالت، وما تم 

سبيل  فــي  تــقــدم  مــن  تحقيقه 
بــــنــــاء عــــالقــــات بــــنــــاءة تــحــقــق 

المصالح المشتركة. 
كما تم بحث سبل التعاون 
المشترك  والتنسيق  الثنائي 
فــي مــجــال مــواجــهــة تــداعــيــات 
إضـــافـــة   ،١٩ كـــوفـــيـــد  جـــائـــحـــة 
االهــتــمــام  ذات  الــقــضــايــا  إلــــى 
الــمــشــتــرك عــلــى الــصــعــيــديــن 

االقليمي والدولي.     | وزير الخارجية.
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وزيــر  خلف  عــبــداهللا  بــن  عصام  المهندس  التقى 
األشـــغـــال وشــــؤون الــبــلــديــات والــتــخــطــيــط الــعــمــرانــي 
الصين  جمهورية  سفير  المرئي  االتصال  تقنية  عبر 
حبيب  أنــور  السفير  البحرين  مملكة  لــدى  الشعبية 
بين  المشترك  الــتــعــاون  مــجــاالت  لبحث  وذلـــك  اهللا، 
والــثــروة  الـــزراعـــة  مــجــاالت  فــي  وخــصــوصــا  الجانبين 
الدكتور  الــــوزارة  جــانــب  مــن  الــلــقــاء  حضر  السمكية. 
نبيل محمد أبو الفتح وكيل الزراعة والثروة البحرية 
المساعد  الــوكــيــل  عبدالكريم  عبدالعزيز  والــدكــتــور 
لــــشــــؤون الـــــزراعـــــة والـــمـــهـــنـــدس عـــمـــار يـــاســـر الــقــائــم 
الجانب  ومــن  السمكية،  الــثــروة  إدارة  مــديــر  بــأعــمــال 
الصيني المستشار االقتصادي والتجاري في السفارة 
الصينية زانـــغ جـــون. فــي بــدايــة الــلــقــاء رحــب الــوزيــر 
بين  الــقــائــمــة  بــالــعــالقــات  مــنــوهــا  الــصــيــنــي،  بالسفير 
البلدين الصديقين في جميع المجاالت، وتطويرها 
لما يخدم مصالح البلدين الصديقين. وأثنى الوزير 
تقوية  فــي  الصيني  السفير  يبذله  الــذي  الـــدور  على 

أواصـــــر الـــعـــالقـــات، مــنــوهــا إلـــى الــمــســتــوى الــمــتــقــدم 
البلدين  بين  الثنائية  الــعــالقــات  إلــيــه  وصــلــت  الـــذي 
الصيني  السفير  مع  الوزير  واستعرض  الصديقين. 
مـــجـــاالت الــتــعــاون الــمــشــتــرك فـــي مـــجـــاالت الـــزراعـــة 
الخبرات  مــن  واالســتــفــادة  السمكية  الــثــروة  وتــطــويــر 
إلى  تطلعه  إلى  منوها  القطاعات،  هذه  في  الصينية 
بما  الشعبية  الــصــيــن  جــمــهــوريــة  مــع  الــتــعــاون  زيــــادة 

يخدم البلدين الصديقين. 
من جهته أشاد السفير الصيني بالتقدم المطرد 
المجاالت  شتى  فــي  البحرين  مملكة  تشهده  الـــذي 
متطلعا إلى تعزيز العالقات الثنائية ومجاالت العمل 
المشترك، مؤكدًا استعداد جمهورية الصين الشعبية 
لتقديم خبراتها في تطوير قطاعات الزراعة والثروة 

البحرية في مملكة البحرين.
وفــــي خــتــام الـــلـــقـــاء، عــبــر الــســفــيــر الــصــيــنــي عن 
لمملكة  متمنيًا  للوزير خلف  وتقديره  شكره  خالص 

البحرين دوام التقدم والرقي.

»æ«°üdG  ô`̀«`̀Ø`̀°`̀ù`̀dG  ™``̀e  å`̀ë`̀Ñ`̀j  ∫É``̀¨``̀°``̀TC’G  ô```̀ jRh
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ما  أن  الــداخــلــيــة  وزارة  أكــــدت 
نــشــرتــه قــنــاة الـــجـــزيـــرة الــقــطــريــة، 
بـــخـــصـــوص أوضــــــــاع الـــــنـــــزالء فــي 
مبني  والــتــأهــيــل،  اإلصـــــالح  مــركــز 
جملة  مــغــلــوطــة،  مــعــلــومــات  عــلــى 
الصحة،  عن  تماما  وعار  وتفصيال 
والمواقف  الحملة  إطار  في  ويأتي 
الـــمـــبـــتـــكـــرة، بــقــصــد اإلســــــــاءة لــمــا 
حـــقـــقـــتـــه مـــمـــلـــكـــة الـــبـــحـــريـــن مــن 
مكتسبات، وما أنجزته من مبادرات 
في ملف حقوق اإلنسان وغيره من 

مجاالت العمل الوطني.
وأوضــــحــــت الــــــــوزارة فـــي بــيــان 
االدعـــاءات  هــذه  مثل  أن  أمــس  لها 

الـــتـــي رددتـــــهـــــا الـــقـــنـــاة الـــمـــذكـــورة 
تــــهــــدف إلـــــــى تـــســـيـــيـــس األوضــــــــاع 
وتحريض أهالي النزالء واستغالل 
عن  التعاطف  واستدرار  مشاعرهم 
تنفيذا  والــخــداع،  التضليل  طريق 
ألجــــــنــــــدات غــــيــــر وطــــنــــيــــة تـــنـــافـــي 
مؤكدين  للوطن،  العليا  المصالح 
فــي  اإلصـــالحـــيـــة  الـــمـــؤســـســـات  أن 
وتتبع  مفتوحة،  البحرين  مملكة 
نــهــجــا إصـــالحـــيـــا فـــي إطـــــار إنــفــاذ 
القانون وتطبيق العدالة بشفافية، 
الــبــحــريــن  مــمــلــكــة  لـــــدى  أن  كـــمـــا 
أنظمة متطورة في مجال اإلصالح 
المضي  إلــى  باإلضافة  والتأهيل، 

قــانــون  بتنفيذ  الــتــوســع  فــي  قــدمــًا 
تطبيق  ودراســة  البديلة  العقوبات 
تــــجــــربــــة الــــســــجــــون الـــمـــفـــتـــوحـــة، 
لمراقبة  المؤسسات  هذه  وتخضع 
والمؤسسات  الجهات  مــن  العديد 
الــــحــــقــــوقــــيــــة، مـــنـــهـــا الـــمـــؤســـســـة 
األمانة  اإلنسان،  لحقوق  الوطنية 
الــــعــــامــــة لـــلـــتـــظـــلـــمـــات، مــفــوضــيــة 
حــقــوق الــســجــنــاء والــمــحــتــجــزيــن، 
للجنة  المتكررة  الــزيــارات  بجانب 
الشؤون الخارجية والدفاع واألمن 
لالطالع  النواب  بمجلس  الوطني 
عــــن قـــــرب عـــلـــى أوضـــــــاع الــــنــــزالء، 
الحقوق  كافة  تلقيهم  من  والتأكد 

والخدمات المنصوص عليها، هذا 
بــخــالف الــجــهــات الــخــارجــيــة التي 
في  والتأهيل  اإلصالح  مراكز  تزور 
إطــــار الــتــعــاون مــعــهــا وبــمــا يحقق 
الــشــفــافــيــة الــمــطــلــوبــة فــــي كــافــة 

الظروف والمواقع.
وأشارت وزارة الداخلية إلى أن 
الحقوقية  الــمــؤســســات  هــذه  مثل 
الــمــشــار إلــيــهــا لــيــس لــهــا وجـــود أو 
ترعى  دولـــة قــطــر، الــتــي  فــي  مثيل 
تلك القناة، والتي اعتادت استقاء 
مـــعـــلـــومـــاتـــهـــا مـــــن مـــــصـــــادر غــيــر 
في  محكومين  وأشخاص  رسمية، 
شيئا  يدركون  وال  إرهابية،  قضايا 

البحريني  المجتمع  ثــوابــت  عــن 
حقوق  مــن  تجعل  التي  وتقاليده 
اإلنــــــســــــان مــــمــــارســــة مــجــتــمــعــيــة 
أصــيــلــة، بــعــيــدة عـــن أي ادعـــــاءات 

وشعارات واهية.
وزارة  أكـــــــدت  الــــخــــتــــام،  وفــــــي 
الداخلية أن المسؤولية اإلعالمية 
والـــمـــهـــنـــيـــة تــقــتــضــي مــــن الــقــنــاة 
وتصحيح  الرد  هذا  نشر  القطرية 
مــــا قـــامـــت بــبــثــه مــــن مـــعـــلـــومـــات، 
الــــــردود  إهــــمــــال  أن  إلـــــى  الفـــتـــيـــن 
والـــتـــوضـــيـــحـــات الـــرســـمـــيـــة يــعــنــي 
بــكــل وضــــوح فـــقـــدان الــمــصــداقــيــة 

والمهنية. 
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أكدت جمعية الصحفيين البحرينية أن الممارسات 
الــخــبــيــثــة الـــتـــي تـــقـــوم بــهــا (قـــنـــاة الـــجـــزيـــرة) الــقــطــريــة 
بالمجتمع  اإلضـــرار  ومــحــاوالت  البحرين  مملكة  تــجــاه 
قاطبة  للعالم  تؤكد  واستقراره  أمنه  وزعزعه  البحريني 
أنها ليست قناة إعالمية خبرية وإنما هي وكالة سياسية 
تستغلها قطر في حربها وكراهيتها ضد البحرين بسبب 
المستدامة،  بالتنمية  المتعلقة  المجاالت  في  تقدمها 
لذلك من الطبيعي أن تنشر أخبارا مغلوطة حول أوضاع 
الـــنـــزالء فــي مــركــز اإلصــــالح والــتــأهــيــل، وهـــي معلومات 
هذه  عليه  دأبــت  فيما  وتندرج  الصحة،  من  تماما  عارية 
الــقــنــاة مـــن إســـــاءة لــمــا حــقــقــتــه مــمــلــكــة الــبــحــريــن من 
مــكــتــســبــات، ومـــا أنــجــزتــه مــن مـــبـــادرات فــي مــلــف حقوق 
اإلنــســان وغــيــره مــن مــجــاالت العمل الــوطــنــي. وفــي هذا 
السياق أوضحت رئيسة الجمعية عهدية أحمد السيد أن 
الحقوقي  الملف  إلى  التطرق  في  القناة  هذه  «استمرار 
البحريني من خالل ما تبثه من معلومات مغلوطة جملة 
بوضوح  ُيعّبر  الحقائق  عن  البعد  كل  وبعيدة  وتفصيال 

شديد عن غيرة قطر وشعورها الدائم بالدونية تجاه ما 
مجال  فــي  عالمية  إنــجــازات  مــن  العزيزة  بــالدنــا  تحققه 
حقوق اإلنسان، وأن الرؤية السديدة بعيدة النظر لجاللة 
التي  المؤسسات  من  للعديد  أسست  قد  المفدى  الملك 
وهي  الــحــريــات،  وتكفل  الحقوق  وتــؤمــن  الــعــدالــة  تــرســي 
العقدين  قرابة  تأسيسها  على  ومضى  اليوم  وليدة  ليس 

من الزمان».
وأشـــارت إلــى أن «(قــنــاة الــجــزيــرة) ال تبث مــا تنشره 
دائم  بشكل  الدوحة  تــورط  عن  العالمية  الصحف  كبرى 
ماديا  كافة،  األصعدة  على  العمال  حقوق  انتهاكات  في 
وإنــســانــيــا وصــحــيــا، وســـط مــطــالــبــات مــن جــهــات عــديــدة 
بضرورة التدخل وإنقاذ األرواح البشرية، وسحب تنظيم 
(مــيــرور)  صحيفة  كشفت  وقـــد  قــطــر،  مــن  الــعــالــم  كـــأس 
التي  الكارثية  األوضـــاع  الماضي  أبريل  في  البريطانية 
يعاني منها العاملون في بناء مالعب كأس العالم ٢٠٢٢، 
وحــصــولــهــم عــلــى رواتــــب هــزيــلــة ال تــتــوافــق مــع األعــمــال 

الشاقة التي يقومون بها في ظل ظروف قاسية».
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وزارة  وكيل  خليفة  آل  أحمد  بن  عبداهللا  الشيخ  الدكتور  اجتمع 
سفير  شريفاستاف  بيوش  السيد  مع  السياسية،  للشؤون  الخارجية 

جمهورية الهند لدى مملكة البحرين. 
وخـــالل االجــتــمــاع، رحـــب الــدكــتــور الــشــيــخ عــبــداهللا بــن أحــمــد آل 
خليفة، بسفير جمهورية الهند، مشيًدا بالعالقات الثنائية التاريخية 
األصعدة،  كافة  على  الصديقين  البلدين  بين  تجمع  التي  والمتميزة 
القطاعات  في  المتاحة  الواعدة  الفرص  من  الكثير  هناك  أن  مؤكًدا 
جديًدا  رصيًدا  ستضيف  التي  المتنوعة  واالستراتيجية  االستثمارية 
التطلعات  يحقق  بما  الصديقين  البلدين  بين  الــشــراكــة  مسار  الــى 

المشتركة.
ارتــيــاحــه  عــن  السياسية  لــلــشــؤون  الــخــارجــيــة  وزارة  وكــيــل  وأعــــرب 
مملكة  بين  المشتركة  العليا  للجنة  الثالث  االجتماع  أعمال  لنجاح 
والذي  البلدين،  خارجية  وزيــري  برئاسة  الهند،  وجمهورية  البحرين 
عقد في نيودلهي يوم ٧ أبريل الجاري، مثمًنا الحرص المتبادل على 
تعزيز أطر التعاون المشترك في كافة المجاالت، والتصدي لتداعيات 
جائحة فيروس كورونا (كوفيد ١٩). من جانبه، أعرب سفير جمهورية 
الهند عن تطلع بالده الى تطوير عالقات الصداقة والتعاون الوثيقة 
القائمة مع مملكة البحرين بما يصب في صالح البلدين الصديقين، 

متمنًيا للمملكة دوام الرقي واالزدهار. 
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أعـــــربـــــت لـــجـــنـــة الـــــشـــــؤون الـــخـــارجـــيـــة 
الشورى،  بمجلس  الوطني  واألمــن  والدفاع 
بــرئــاســة ســـعـــادة الــعــضــو يــوســف بـــن أحــمــد 
الشديدين  واستنكارها  إدانتها  عن  الغتم، 
لـــلـــمـــحـــاوالت الــمــســتــمــرة الـــتـــي تـــقـــوم بــهــا 
قــنــاة الــجــزيــرة الــقــطــريــة، بــهــدف اإلســــاءة 
ونشر  بث  خــالل  من  البحرين،  مملكة  إلــى 
األكـــــاذيـــــب والـــبـــيـــانـــات الــمــضــلــلــة، مــشــيــرة 
الــلــجــنــة إلـــى أن مـــا نــشــرتــه قــنــاة الــجــزيــرة 
بــشــأن أوضــــاع الـــنـــزالء فــي مــركــز اإلصـــالح 
والموضوعية،  الدقة  إلــى  يفتقر  والتأهيل 
إلى  تمت  ال  معلومات  كــونــه  عــن  يــعــدو  وال 
يعكس  مــا  وهـــو  بــصــلــة،  والـــواقـــع  الحقيقة 
الجزيرة؛  قناة  تتبعه  الــذي  العدائي  النهج 
لتشويه صورة مملكة البحرين، والنيل من 
المكتسبات التي حصدتها في مجال حقوق 

اإلنسان واحترام الحريات.

وأشــــــارت الــلــجــنــة، فـــي بـــيـــان لـــهـــا، إلــى 
قلب  تــتــعــمــد  الــقــطــريــة  الـــجـــزيـــرة  قــنــاة  أّن 
مكشوفة،  سياسية  أجــنــدات  وفــق  الحقائق 
وتسعى إلى شق الوحدة الوطنية، والتأثير 
يعد  الذي  األمر  المجتمعي،  التماسك  في 
والقيم  اإلعالمية،  الشرف  لمواثيق  خرًقا 

والمبادئ األساسية في العمل اإلعالمي.
وأكدت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع 
تولي  البحرين  مملكة  أنَّ  الوطني  واألمــن 
متواصلة  جـــهـــوًدا  وتــبــذل  كــبــيــًرا،  اهــتــمــاًمــا 
لتعزيز منظومة حقوق اإلنسان، وخصوًصا 
فــيــمــا يــتــعــلــق بـــالـــنـــزالء والـــمـــوقـــوفـــيـــن في 
مــركــز اإلصـــالح والــتــأهــيــل ومــراكــز الحبس 
وفق  القانون  إنفاذ  يتم  حيث  االحتياطي، 
نظم إصالحية عادلة وشفافة، واستناًدا إلى 

معايير عالية تضمن كل الحقوق للنزالء.
من  العالي  بالمستوى  اللجنة  ونّوهت 

الــمــوضــوعــيــة والــشــفــافــيــة والـــوضـــوح الــذي 
والتأهيل،  لــإلصــالح  الــعــامــة  اإلدارة  تتبعه 
وحرصها على السماح للمؤسسات المعنية 
بــحــقــوق اإلنـــســـان، والــمــؤســســات والــجــهــات 
على  لالطمئنان  مستمرة  بزيارات  األخرى، 
لمالحظاتهم،  واالســتــمــاع  الــنــزالء،  أوضـــاع 
والــــتــــأكــــد مـــــن حـــصـــولـــهـــم عـــلـــى ِخــــدمــــات 
متكاملة ومعتمدة، مؤكدة اللجنة أن مملكة 
المؤسسات  مــن  بــالــعــديــد  تــزخــر  الــبــحــريــن 
الــحــقــوقــيــة الـــتـــي تـــمـــارس دورهـــــا الــوطــنــي 
بــكــل حـــيـــاديـــة ومــهــنــيــة، ومــنــهــا الــمــؤســســة 
الوطنية لحقوق اإلنسان، ومفوضية حقوق 
إلى جانب األمانة  السجناء والمحتجزين، 
العامة للتظلمات، حيث إنَّ هذه المؤسسات 
ُتراقب أداء مراكز اإلصالح والتأهيل وتسهم 

في تعزيز حقوق النزالء.
وأوضحت اللجنة أن اإلساءات المتكررة 

والــمــتــعــمــدة مــن قــنــاة الــجــزيــرة الــقــطــريــة، 
والـــتـــقـــاريـــر الــمــغــرضــة الـــتـــي تــبــثــهــا بشكل 
مــبــرمــج، لـــن تــثــنــي مــمــلــكــة الــبــحــريــن عبر 
مواصلة  من  والمختصة  المعنية  الجهات 
في  للتوسع  المستمرة  والمساعي  العمل 
البديلة،  والتدابير  العقوبات  قانون  تطبيق 
الــقــانــون،  مــن  المستفيدين  أعــــداد  وزيــــادة 
معربة اللجنة عن تقديرها الكبير للجهود 
بــرئــاســة  الــداخــلــيــة،  وزارة  بــهــا  تــقــوم  الــتــي 
راشــــد  الـــشـــيـــخ  مـــعـــالـــي  ركـــــن  أول  الـــفـــريـــق 
بـــن عـــبـــداهللا آل خــلــيــفــة وزيـــــر الــداخــلــيــة، 
ومـــا تــقــدمــه مــن خــدمــات ورعـــايـــة واهــتــمــام 
بـــالـــنـــزالء، تــعــزز الــمــكــانــة الــمــرمــوقــة الــتــي 
مجال  فــي  الــبــحــريــن  مملكة  إلــيــهــا  وصــلــت 
الذي  االدعـــاءات  وتدحض  اإلنسان،  حقوق 
تقارير  عبر  القطرية  الجزيرة  قناة  تسوقها 

ال تراعي المهنية والمصداقية اإلعالمية.

قـــــامـــــت هــــيــــئــــة الـــبـــحـــريـــن 
بالتنسيق  والمعارض  للسياحة 
بــوزارة  العامة  الصحة  إدارة  مع 
بــوزارة  التفتيش  وإدارة  الصحة 
والسياحة  والــتــجــارة  الــصــنــاعــة 
ســـيـــاحـــيـــة  مــــطــــاعــــم   ٤ بــــغــــلــــق 
ضــــمــــن الــــمــــنــــشــــآت الـــخـــاضـــعـــة 
السياحية  الــخــدمــات  لتصنيف 
بـــمـــحـــافـــظـــة الـــعـــاصـــمـــة إداريـــــــا 
مــــدة أســــبــــوع، ومـــبـــاشـــرة اتــخــاذ 
المعمول  القانونية  اإلجـــراءات 
اإلجـــراءات  مخالفتها  إثــر  بــهــا، 
الوقائية  والتدابير  االحــتــرازيــة 
لـــلـــحـــد مــــــن انــــتــــشــــار فــــيــــروس 
كورونا (كوفيد-١٩) الصادرة من 

الجهات المعنية.
وبــــيــــنــــت هـــيـــئـــة الـــبـــحـــريـــن 
نظًرا  أنــه  والــمــعــارض  للسياحة 
إلــــى مــخــالــفــة تــلــك الــمــطــاعــم 
لـــــــــإلجـــــــــراءات واالشــــــتــــــراطــــــات 
تطبيقها  الـــواجـــب  التنظيمية 
المتعلقة  الوزارية  القرارات  في 
الصحية  االشتراطات  بتطبيق 
المطاعم  في  تطبيقها  الواجب 
والــــمــــقــــاهــــي الحـــــــتـــــــواء ومـــنـــع 
(كوفيد- كورونا  فيروس  انتشار 

الضبط  مــأمــورو  قــام  فقد   ،(١٩

الــــقــــضــــائــــي بـــهـــيـــئـــة الـــبـــحـــريـــن 
للسياحة بالتنسيق مع مأموري 
الضبط القضائي بوزارة الصحة 

ومــــأمــــوري الــضــبــط الــقــضــائــي 
بـــــــــــوزارة الــــصــــنــــاعــــة والــــتــــجــــارة 
والــســيــاحــة بــتــطــبــيــق الــقــوانــيــن 

حــــيــــال الـــمـــطـــاعـــم والـــمـــقـــاهـــي 
الــــمــــخــــالــــفــــة، فــــضــــال عــــمــــا تــم 
رصــــــده مــــن مـــخـــالـــفـــات أخـــــرى، 

التخاذ  تمهيًدا  إداريــــا،  وغلقها 
والقانونية  اإلداريـــة  اإلجــــراءات 

بهذا الشأن.
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اإلســالمــيــة  والــــشــــؤون  الـــعـــدل  وزارة  أعــلــنــت 
واألوقـــــــاف أنــــه فـــي إطـــــار عــمــلــيــة تــتــبــع الـــحـــاالت 
يقوم  التي  ومخالطيهم  كورونا  لفيروس  القائمة 
الصحة  على  حرصا  الطبي  الوطني  الفريق  بها 
العامة وسالمة الجميع، فقد تبين مخالفة ثالثة 
مساجد لإلجراءات االحترازية الصحية المقررة، 
غير  بدخول مصلين  عليها  القائمون  حيث سمح 
قائمة  حــــاالت  بــيــنــهــم  مـــن  أن  واتـــضـــح  مطعمين 
لفيروس كورونا يجب عليها العزل وعدم مخالطة 

اآلخرين.
المساجد  على هذه  القائمين  لتراخي  ونظرًا 
في تنفيذ اإلجراءات االحترازية وخاصة المتعلقة 
بفحص شهادة التطعيم عند الدخول، فقد قررت 

الطبي  الوطني  الفريق  مع  التنسيق  بعد  الــوزارة 
الثالثة  المساجد  غلق  كورونا  لفيروس  للتصدي 
بشكل مؤقت لمدة أسبوع واحد حتى تتمكن الفرق 
والقيام  الــعــدوى  انتشار  مــدى  تتبع  مــن  المعنية 
بعملية  القيام  وكذلك  المخالطين،  تتبع  بعملية 
التعقيم والتأكد من اتخاذ اإلجراءات االحترازية 

بشكل صحيح ووضعها موضع التنفيذ.
كما أعلنت الــــوزارة أنــه فــي إطــار الــتــعــاون مع 
الفريق الوطني الطبي فقد تقرر إعادة فتح أربعة 
مؤقت،  بشكل  إغالقها  وقــف  تــم  قــد  كــان  مساجد 
وتتبع  التعقيم  عملية  مــن  االنــتــهــاء  بــعــد  وذلـــك 
اإلجــــراءات  اتــبــاع  مــن  والــتــأكــد  المخالطين  آثـــار 

االحترازية ووضعها موضع التنفيذ. 
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أشادت الرئيس التنفيذي 
لتنظيم  الــوطــنــيــة  لــلــهــيــئــة 
الصحية  والــخــدمــات  المهن 
د.مريم الجالهمة بما توليه 
الدولية  فيوز  الرفاع  مدرسة 
توعية  فــي  كبير  اهتمام  مــن 
التعليمي  وطاقمها  طلبتها 
وتــــثــــقــــيــــفــــهــــم  واإلداري 
باإلرشادات الصحية الواجب 
اتــبــاعــهــا فــي ظــل مــا يشهده 
انتشار  مــخــاطــر  مــن  الــعــالــم 

فيروس كورونا (كوفيد-١٩).
جـــــاء ذلـــــك خـــــالل لــقــاء 
الجالهمة مع مديرة مدرسة 
السيدة  الدولية  فيوز  الرفاع 
تـــــــــارا ودبـــــــــي بــــحــــضــــور عــــدد 
إدارة  فــــي  الـــمـــســـؤولـــيـــن  مــــن 
الـــمـــدرســـة، حــيــث تـــم خــالل 
فنية  لـــوحـــة  إهــــــداء  الـــلـــقـــاء 
مـــن إنـــتـــاج طــلــبــة الــمــدرســة 
وذلـــــك احـــتـــفـــاًء بــالــعــامــلــيــن 

فــــــي الــــخــــطــــوط األمــــامــــيــــة 
الصحة  قــطــاع  منتسبي  مــن 
وجــــهــــودهــــم الــمــخــلــصــة فــي 
الـــحـــد مــــن انـــتـــشـــار جــائــحــة 

كورونا (كوفيد-١٩).
وخـــــالل الـــلـــقـــاء، أشــــادت 
مــديــرة مــدرســة الــرفــاع فيوز 

الوطنية  بــالــجــهــود  الــدولــيــة 
الــمــخــلــصــة الـــتـــي تــبــاشــرهــا 
الــهــيــئــة الـــوطـــنـــيـــة لــتــنــظــيــم 
الطبية  والـــخـــدمـــات  الــمــهــن 
في توفير خدمات ذات جودة 
عــالــيــة فـــي تــقــديــم الــرعــايــة 
الصحية في مملكة البحرين، 

للهيئة  الكبير  الــدور  مثمنًة 
في ضمان الكفاءة والفعالية 
لجميع المؤسسات الصحية 
بـــمـــا يـــحـــافـــظ عـــلـــى ســالمــة 
الـــمـــواطـــنـــيـــن والــمــقــيــمــيــن 
ويضمن حقوقهم وحرياتهم.
وأضافت مديرة المدرسة 

نــــابــــع  اإلهــــــــــــــــداء  هــــــــــذا  أن 
مـــــن رغــــبــــة طـــلـــبـــة مــــدرســــة 
الــــرفــــاع فـــيـــوز الـــدولـــيـــة فــي 
إهــــــــــداء أعــــمــــالــــهــــم الــفــنــيــة 
للمسؤولين والكوادر الطبية 
الــــعــــامــــلــــة ضــــمــــن الـــفـــريـــق 
الـــوطـــنـــي الــطــبــي لــلــتــصــدي 
جسد  وقــد  كــورونــا،  لفيروس 
طـــلـــبـــة الــــمــــدرســــة فــــي هـــذه 
األعــــمــــال عــمــيــق امــتــنــانــهــم 
الطبي  الــجــهــازيــن  ألعــضــاء 
والـــتـــمـــريـــضـــي والـــمـــدرســـيـــن 
والــمــدرســات والــعــامــلــيــن في 
المهن  مــن  يحصى  ال  عـــدد 
األخــــــــرى الــــذيــــن يــخــدمــون 

وطننا البحرين كل يوم.
وثــمــنــت الــجــالهــمــة هــذه 
الـــــمـــــبـــــادرة الـــمـــتـــمـــّيـــزة مــن 
لها  متمنيًة  الــمــدرســة  إدارة 
والــنــجــاح فــي أداء  الــتــوفــيــق 

رسالتها التعليمية.
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وبــــــنــــــقــــــل هــــــــــــذه الـــــشـــــكـــــوى 
إلـــــى بــــورصــــة الـــبـــحـــريـــن، وافـــانـــا 
بتوضيح  مــشــكــوريــن  الــمــســؤولــون 
الــشــركــات  جــمــيــع  أن  فــيــه  أكــــــدوا 
األربــاح  بتحويل  تلتزم  الــمــدرجــة 
الــــســــنــــويــــة إلــــــــى الـــمـــســـاهـــمـــيـــن 
الــمــســتــحــقــيــن مـــــن قـــبـــل شـــركـــة 
يشهد  ولـــم  للمقاصة،  الــبــحــريــن 
المملكة  فـــي  الـــمـــال  رأس  قــطــاع 
منذ  الـــشـــأن  هــــذا  فـــي  تــأخــيــر  أي 
عدم  حال  وفي  البورصة.  تأسيس 
االلــــتــــزام بــهــذه اإلجــــــــراءات، يتم 
ذلــك  فــي  بــمــا  الـــجـــزاءات  تطبيق 
جزاءات مالية تحددها البورصة.

لشركات  بعض  إلى  وبالنسبة 
التي أفاد المشتكون بأنها تأخرت 
البيانات  فإن  األربــاح،  تحويل  في 
األربــاح  دفــع  بالفعل  تم  انــه  تؤكد 
فــي الــمــواعــيــد الــمــقــررة وهـــي ١٢ 
و١٩  ابـــريـــل   ١٣ الــــجــــاري،  ابـــريـــل 

ابريل.
شــركــة  إن  الـــبـــورصـــة  وقــــالــــت 
بدورها  تلتزم  للمقاصة  البحرين 
النقدية  األربــــاح  جميع  بتحويل 

المستحقين  الــمــســاهــمــيــن  إلــــى 
البنكية  حــســابــاتــهــم  فــي  مــبــاشــرًة 
والمعلنة  المحددة  األوقـــات  وفــي 
الــمــدرجــة كما  الــشــركــات  مــن قبل 
بــتــاريــخ االســتــحــقــاق، خــالفــا لما 
كــــان مــعــمــوال بـــه فـــي الـــســـابـــق إذ 
كان ُيطلب من المساهم الحضور 
والــوقــوف  سنة  كــل  فــي  الشخصي 
فـــي طـــوابـــيـــر طــويــلــة لــــدى وكــيــل 
النقدية  األربــــاح  الســتــالم  الــدفــع 
عــــــن طـــــريـــــق شــــيــــك (الــــوســــيــــلــــة 
الــوحــيــدة لــدفــع األربــــاح آنــــذاك)، 
ومــن ثــم إيـــداع هــذه الشيكات في 

البنوك.
مراقبة  بوجود  يتعلق  وفيما 
شـــركـــة  أو  الـــــبـــــورصـــــة  قــــبــــل  مــــــن 
الــبــحــريــن لــلــمــقــاصــة عــلــى مثل 
هــــــذه اإلجــــــــــــراءات وعــــلــــى صـــرف 
المساهمين،  لــحــقــوق  الــشــركــات 
أفادت بورصة البحرين بأنها تقوم 
ذاتــي  تنظيم  ذات  كشركة  بــدورهــا 
الــدولــيــة  الــمــعــايــيــر  وفـــق   (SRO)
المعايير  الخصوص  وجــه  وعلى 
الـــخـــاصـــة بــالــمــنــظــمــة الــعــالــمــيــة 

 (IOSCO) الــمــال  أســــوق  لــهــيــئــات 
الصادرة  التشريعات  ذلك  في  بما 
مــن مــصــرف الــبــحــريــن الــمــركــزي 
بالرقابة  أيضًا  بــدوره  يقوم  الــذي 
عـــلـــى آلـــيـــة تــــوزيــــع األربــــــــاح عــلــى 
مــســتــحــقــيــهــا. كـــمـــا تـــؤكـــد شــركــة 
اآللــيــات  أن  لــلــمــقــاصــة  الــبــحــريــن 
توزيع  في  المعتمدة  واإلجـــراءات 
األربــــاح الــنــقــديــة تــأتــي أســــوًة بما 
هــــو مـــعـــمـــول بــــه فــــي الـــبـــورصـــات 
ذات  وفــي  واإلقليمية.  الخليجية 
الــســيــاق، قــامــت شــركــة الــبــحــريــن 
إداراتــهــا  هيكلة  بــإعــادة  للمقاصة 
لــضــمــان ســـالســـة الــعــمــلــيــات بما 

يحقق األهداف المرجوة. 
ومن أهم ركائز عمل البورصة 
ضـــــمـــــان حـــــقـــــوق الـــمـــســـاهـــمـــيـــن، 
عــن   ٢٠٢٠ فـــــي  اإلعـــــــــالن  تـــــم  إذ 
إنــــشــــاء صـــنـــاديـــق ضـــمـــان حــقــوق 
الــمــســاهــمــيــن (أمــــانــــات) لــضــمــان 
حقوق المساهمين وحفظ وإدارة 
ومراقبة األرباح النقدية للشركات 
بورصة  فــي  الــمــدرجــة  المساهمة 
الـــبـــحـــريـــن، ســــــواء كـــانـــت أربـــاحـــا 

نــقــديــة ســابــقــة غــيــر مــســتــلــمــة أو 
األربــــــاح الــنــقــديــة الــســنــويــة. كما 
للمقاصة  الــبــحــريــن  شــركــة  تــقــوم 
بــتــنــفــيــذ الــــبــــرنــــامــــج والـــخـــطـــط 
تحديث  إلـــى  الــهــادفــة  الــتــوعــويــة 
باإلضافة  المستثمرين،  بــيــانــات 
إلــــــى تـــنـــفـــيـــذ بــــرنــــامــــج مــتــكــامــل 
إليــــصــــال األربــــــــاح الـــنـــقـــديـــة إلـــى 

مستحقيها. 
وحــــــــفــــــــاظــــــــاَ عــــــلــــــى حـــــقـــــوق 
 (١٠) الــمــادة  تنص  المساهمين، 
من قرار إنشاء صناديق (أمانات) 
الــمــطــالــبــة  أنـــــه ال يـــســـقـــط حــــق 
للمساهمين  المستحقة  باألرباح 

بالتقادم.
وحــــــول الـــجـــهـــة الـــتـــي يــمــكــن 
لــلــمــســاهــمــيــن الــلــجــوء إلــيــهــا في 
تتعلق  إشــكــالــيــة  أيـــة  وجــــود  حـــال 
البورصة  أفــادت  األربـــاح،  بتحويل 
المساهمين،  حقوق  لضمان  بأنه 
بشكل  الــبــحــريــن  بـــورصـــة  تـــراجـــع 
يتم  التي  الشكاوى  جميع  حثيث 
استالمها عبر صفحة الشكاوى أو 
برنامج «تواصل»، النظام الوطني 

للمقترحات والشكاوى، حيث يتم 
الــــرد عــلــى جــمــيــع االســتــفــســارات 
واإلجــــراءات  المتطلبات  وتنفيذ 
الـــــخـــــاصـــــة بــــــــاألربــــــــاح الـــنـــقـــديـــة 
للمساهمين خالل المدة الزمنية 

المحددة.
وبـــــشـــــأن مـــــا اعــــتــــبــــره بــعــض 
عدم  مــن  نــوع  وجـــود  المساهمين 
االســـتـــعـــداد الـــكـــافـــي لــــإلجــــراءات 
االلــــكــــتــــرونــــيــــة الــــمــــتــــطــــورة فــي 
تــــحــــويــــل الــــمــــســــتــــحــــقــــات، نــفــت 
بورصة البحرين وشركة البحرين 
مثل  وجود  قاطعًا  نفيًا  للمقاصة 
بـــورصـــة  أن  وأكــــدتــــا  األمـــــــر،  هـــــذا 
الــــبــــحــــريــــن وشــــــركــــــة الـــبـــحـــريـــن 
لــلــمــقــاصــة تــمــكــنــتــا مــــن الــعــمــل 
النقدية  الــتــوزيــعــات  على  بنجاح 
مـــــن خـــــــالل الــــتــــحــــويــــل الــبــنــكــي 
األوراق  أنــواع  جميع  عن  الناتجة 
الـــمـــالـــيـــة بـــمـــا فــــي ذلــــــك عـــوائـــد 
الــســنــدات والــصــكــوك اإلســالمــيــة 
الــــــصــــــادرة مـــــن حـــكـــومـــة مــمــلــكــة 

البحرين منذ يناير ٢٠١٥.
كــمــا كــانــت نــتــائــج االســتــبــانــة 

البحرين  بورصة  بها  قامت  التي 
أن  تبين  إذ  جــدًا  إيجابية  مــؤخــرًا 
ارتــيــاحــهــم  عـــبـــروا   ٪٩٦ مـــن  أكـــثـــر 
لـــلـــتـــحـــويـــالت الـــبـــنـــكـــيـــة لــــألربــــاح 
الــنــقــديــة الـــتـــي تـــقـــوم بــهــا شــركــة 
الــبــحــريــن لــلــمــقــاصــة بــشــكــل آنــي 

ومن غير أي تأخير. 
وتـــحـــرص بـــورصـــة الــبــحــريــن 
على  للمقاصة  البحرين  وشــركــة 
مواكبة التحول الرقمي واستخدام 
الـــتـــقـــنـــيـــات الـــمـــالـــيـــة الـــحـــديـــثـــة 
لــتــعــزيــز خـــدمـــات الــمــســتــثــمــريــن، 
ولـــذلـــك قـــامـــت شـــركـــة الــبــحــريــن 
دوري  بشكل  بــاإلعــالن  للمقاصة 
المستثمرين  تحديث  ضرورة  عن 
البحرين  شــركــة  لـــدى  لبياناتهم 
توزيع  عملية  لتسهيل  للمقاصة 
األربــــاح وضــمــان اســتــالمــهــا بــدون 

أي تأخير.
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كتب محمد الساعي:

في  تأخير  أي  يشهد  لم  المملكة  في  المال  رأس  قطاع  أن  البحرين  بورصة  أكــدت 
وأن  الــبــورصــة،  تــأســيــس  مــنــذ  المستحقين  المساهمين  إلـــى  الــســنــويــة  األربــــاح  تــحــويــل 
الشركات المدرجة تلتزم بتحويل األرباح السنوية إلى المساهمين المستحقين من قبل 
شركة البحرين للمقاصة. وفي حال عدم االلتزام بهذه اإلجراءات، يتم تطبيق الجزاءات 

بما في ذلك جزاءات مالية تحددها البورصة.
األرباح  استالم  في  تأخرا  اعتبروه  مما  قلقهم  أبــدوا  قد  المساهمين  من  عدد  وكان 
التحويل  نظام  تطبيق  بعد  سيما  وال  والمؤسسات  الــشــركــات  بعض  قبل  مــن  السنوية 
اتضاح  عدم  من  نوعا  يلمسون  إنهم  المساهمون  وقال  البنكية.  الحسابات  إلى  المباشر 
رغم  السنوية  األربــــاح  يتسلموا  لــم  وإنــهــم  ومــواعــيــدهــا،  الــتــحــويــالت  هــذه  بــشــأن  الــرؤيــة 

مراجعاتهم المتكررة.

ô«NCÉàdG ΩóY ¿Éª°†d á°UÉ≤ª∏d øjôëÑdG ácô°T iód º¡JÉfÉ«H øjôªãà°ùªdG åjóëJ IQhô°V

 É«``°VGôàaG ÓØM º«≤j z»``æWƒdG ø``jôëÑdG{
 Rise èeÉfôH ø``e ≈dhC’G á©aódG è``jôîàd

نـــظـــم بـــنـــك الـــبـــحـــريـــن 
الـــــوطـــــنـــــي حــــفــــل تـــخـــريـــج 
افـــتـــراضـــيـــا، وذلـــــك فـــي يــوم 
أبريل   ١٤ الموافق  األربــعــاء 
الـــدفـــعـــة  لـــتـــكـــريـــم   ،٢٠٢١
األولــــــــــى مـــــن الـــمـــشـــاركـــيـــن 
 Rise الذين اجتازوا برنامج
التدريبي بنجاح. وتم خالل 
الــحــفــل االحـــتـــفـــاء بــجــهــود 
المشاركين وتسليط الضوء 
عــلــى مــخــرجــات وانـــجـــازات 
وذلــك  الــتــدريــبــي،  البرنامج 
بـــــعـــــد خــــــتــــــام الـــــتـــــدريـــــبـــــات 
على  امــتــدت  التي  المكثفة 
مــــدى عــــام كـــامـــل وتــحــقــيــق 

األهداف المرجوة منها.
وقــــــــــد حـــــضـــــر الــــحــــفــــل 
وأعضاء  رؤســاء  االفتراضي 
الــــــمــــــجــــــالــــــس اإلداريــــــــــــــــــــة، 
التنفيذية  اإلدارة  ومنتسبو 
لــــكــــٍل مــــن بـــنـــك الــبــحــريــن 
الـــوطـــنـــي وبـــنـــك الــبــحــريــن 
اإلســـــــــــالمـــــــــــي، بــــانــــضــــمــــام 
الــمــديــريــن الــقــائــمــيــن على 
وجـــمـــيـــع   Rise بـــــرنـــــامـــــج 
إلى  المنتسبين  الموظفين 
مــجــمــوعــة بـــنـــك الــبــحــريــن 

الوطني.
 Rise بـــرنـــامـــج  ويــــأتــــي 
لــيــعــكــس جـــهـــود مــجــمــوعــة 
بـــنـــك الـــبـــحـــريـــن الـــوطـــنـــي 
وتدريب  تطوير  في  الدائمة 
يتجاوز  بما  العاملة  كــوادره 
أدوارهـــــــــــــم ومـــســـؤولـــيـــاتـــهـــم 
المعتادة، وتحّديهم إلطالق 
إمكانياتهم الكامنة من أجل 
تحقيق رؤية مجموعة بنك 
الــبــحــريــن الــوطــنــي لــتــكــون 
ألصـــحـــاب  األول  الــــخــــيــــار 
الخبرات المهمة في القطاع 
تقدمه  لــمــا  وذلـــك  الــمــالــي، 
من فرص التطوير المهني. 
وتــعــد هـــذه الــدفــعــة األولـــى 
من خريجي البرنامج الذي 
مستقبل  رســـم  إلـــى  يــهــدف 

أفضل للمجموعة.
صرح  المناسبة،  وبهذه 
جـــــــان كــــريــــســــتــــوف دورانــــــــد 
لبنك  الــتــنــفــيــذي  الــرئــيــس 
الــبــحــريــن الـــوطـــنـــي: «نــحــن 
ســـــعـــــداء بــــنــــجــــاح بـــرنـــامـــج 
عـــام  فــــي  بـــــدأ  الــــــذي   Rise

الـــتـــزامـــنـــا  لـــيـــعـــكـــس   ٢٠١٩
بــــتــــأســــيــــس قـــــــــوى عـــامـــلـــة 
ونحن  ومسؤولة.  مستدامة 
الوطني  البحرين  بنك  في 
لنهج  كــبــيــرًا  اهتماًما  نــولــي 
المدى،  البعيد  التخطيط 
في  أســاســي  دور  مــن  لــه  لما 
 ،٢٠٣٠ الــمــمــلــكــة  رؤيــــة  دعـــم 
إذ إننا نتطلع باستمرار إلى 
االقتصادية  المكانة  تعزيز 
وكجزء  الــبــحــريــن.  لمملكة 
من دورنا كبنك وطني رائد، 
بتطوير  ملتزمين  سنبقى 
البحرينية  العاملة  الــقــوى 

ودعمهم نحو االرتقاء».
أشــادت  مــن جانب آخــر، 
دانــــــــــة بــــوحــــجــــي الــــرئــــيــــس 
البشرية  للموارد  التنفيذي 
واالســــــــتــــــــدامــــــــة فـــــــي بـــنـــك 
بأهمية  الــوطــنــي  الــبــحــريــن 
االســــتــــثــــمــــار فـــــي الـــــمـــــوارد 
«لطالما  بقولها:  البشرية 
ســــــعــــــى بــــــنــــــك الــــبــــحــــريــــن 
الــــوطــــنــــي لـــالســـتـــثـــمـــار فــي 
مــــوارده الــبــشــريــة، وقــد جاء 
الـــتـــدريـــبـــي   Rise بـــرنـــامـــج 
ليجدد التزام البنك بذلك، 
ونــــحــــن نـــعـــمـــل بـــجـــهـــد مــن 
في  الــنــمــو  عجلة  دفـــع  أجـــل 
تزويد  خــالل  من  المؤسسة 
الالزمة  بـــاألدوات  موظفينا 
لـــرفـــع مـــســـتـــوى مـــهـــاراتـــهـــم 

بـــمـــا يــــتــــالءم مــــع تــــطــــورات 
القطاع».

وأضـــــــافـــــــت: «بـــصـــفـــتـــنـــا 
من  المعتمدة  العمل  جهة 
قــبــل جــمــعــيــة الــمــحــاســبــيــن 
الـــقـــانـــونـــيـــيـــن الــمــعــتــمــديــن 
فـــــــإنـــــــنـــــــا   ،(ACCA)
مـــلـــتـــزمـــون دائــــًمــــا بــتــطــويــر 
كــــوادرنــــا الــبــشــريــة ونــعــتــبــر 
االســتــثــمــار فــيــهــم مـــن أهــم 
قــيــمــنــا وأولـــويـــاتـــنـــا. ونــحــن 
فــــــي الــــمــــجــــمــــوعــــة، نـــقـــدم 
التدريب  فرص  من  العديد 
المعدة  الداخلية  والتطوير 
لتحفيز الموظفين وإطالق 
إمــكــانــيــاتــهــم لــخــلــق تــأثــيــر 
تطوير  إلــى  يهدف  مستدام 
مستويات الخبرات والتعلم، 
تحديا  األمــر  هــذا  نعتبر  إذ 
لــنــا مـــن أجـــل تــأهــيــل كـــوادر 
مــــن الــــخــــبــــراء قــــــــادرة عــلــى 
االرتـــقـــاء بــالــقــطــاع الــمــالــي 
فـــــي الـــمـــمـــلـــكـــة. كــــمــــا أنـــنـــا 
 Rise بـــبـــرنـــامـــج  فـــــخـــــورون 
والــتــأثــيــر الــمــلــمــوس الـــذي 
البنك  مــن  كــل  على  أحــدثــه 
والــــمــــشــــتــــركــــيــــن، ونـــتـــطـــلـــع 
إلــــــى الــــتــــطــــورات الــمــهــنــيــة 
لــلــمــشــتــركــيــن واالحــــتــــفــــاء 
بــــخــــبــــراتــــهــــم وتــــجــــاربــــهــــم 
المجزية داخل المؤسسة». 
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يـــــــواصـــــــل بـــــيـــــت الــــتــــمــــويــــل 
دعـــمـــه  الــــبــــحــــريــــن   – الــــكــــويــــتــــي 
للمنح  العهد  ولي  سمو  لبرنامج 
الدراسية العالمية كراٍع في الفئة 
دوره  إطــار  فــي  وذلــك  البالتينية، 
االجـــتـــمـــاعـــي الــــداعــــم لــلــطــاقــات 
الشيخ  تــفــضــل  حــيــث  الــشــبــابــيــة، 
خــلــيــفــة  آل  عـــيـــســـى  بــــن  مـــحـــمـــد 
مـــســـتـــشـــار الـــــشـــــؤون الــســيــاســيــة 
العهد  ولــي  بديوان  واالقتصادية 
ورئــيــس  اإلدارة  مــجــلــس  وعـــضـــو 
اللجنة المالية واإلدارية لبرنامج 
ولـــــي الـــعـــهـــد لــلــمــنــح الـــدراســـيـــة 
بمبلغ  شــيــك  بــتــســلــم  الــعــالــمــيــة 
من  بــحــريــنــي،  ديـــنـــار   ٢٠٠٫٠٠٠
للبرنامج  الــبــنــك  دعـــم  إجــمــالــي 
بحريني،  ديــنــار  مــلــيــون  والــبــالــغ 
يعقوب  عبدالحكيم  الــســيــد  مــن 
ــــاط الــــعــــضــــو الـــمـــنـــتـــدب  الــــخــــيـــــ
والـــــرئـــــيـــــس الــــتــــنــــفــــيــــذي لــبــيــت 

التمويل الكويتي – البحرين.
محمـد  الــشــيــخ  أعـــــرب  وقــــد 
مستشار  خــلــيــفــة  آل  عــيــســى  بـــن 

واالقتصادية  السياسية  الــشــؤون 
بـــــــديـــــــوان ولــــــــي الــــعــــهــــد وعـــضـــو 
اللجنة  ورئــيــس  اإلدارة  مــجــلــس 
ولي  لبرنامج  واإلداريـــــة  المالية 
العالمية  الدراسية  للمنح  العهد 
عـــن بــالــغ شــكــره وتــقــديــره لبيت 
الرعاية  على  الكويتي  التمويل 
برنامج  مــع  المستمر  والــتــعــاون 

ولـــــي الـــعـــهـــد لــلــمــنــح الـــدراســـيـــة 
العالمية، منوهًا بأن البنك يعتبر 
أحد الرعاة الرئيسيين للبرنامج. 
عبدالحكيم  أشاد  جانبه  من 
صاحب  بجهود  الخياط  يعقوب 
السمو الملكي األمير سلمان بن 
حمد آل خليفة ولي العهد رئيس 
مجلس الوزراء في تطوير البرامج 

الــتــعــلــيــمــيــة والـــتـــدريـــبـــيـــة الــتــي 
تهدف إلى تنمية الشباب وتطوير 
مؤكدا  البحرينية،  الكوادر  قدرات 
حرص البنك على دعم األنشطة 
مــؤكــدًا  والــتــطــويــريــة،  التعليمية 
كذلك أن بيت التمويل الكويتي-
الــــبــــحــــريــــن يـــــرعـــــى ثـــــمـــــرة هــــذا 
المتميزة  ومــخــرجــاتــه  الــبــرنــامــج 

شتى  فــي  الخريجين  وإســهــامــات 
مجاالت العمل.

وأكد الشيخ محمد بن عيسى 
الراعية  الجهات  دور  أهمية  على 
فــــي تــحــقــيــق أهـــــــداف الــبــرنــامــج 
الـــــــــذي يـــــوفـــــر أحـــــســـــن الــــفــــرص 
الــتــعــلــيــمــيــة لــنــخــبــة مــــن طــلــبــة 
وإعــدادهــم  المتفوقين  البحرين 
لمتطلبات  عالمي  مستوى  على 
ســــوق الــعــمــل لــكــي يــســهــمــوا في 
التنموية  الــوطــن  مسيرة  تطوير 

الشاملة.
رفيع  خــالــد  المقابلة  حضر 
رئـــيـــس   – الـــتـــنـــفـــيـــذي  الــــمــــديــــر 
الـــخـــدمـــات الــمــصــرفــيــة لـــألفـــراد 
الخاصة  المصرفية  والــخــدمــات 
بــــبــــيــــت الــــتــــمــــويــــل الــــكــــويــــتــــي - 
الـــبـــحـــريـــن والـــــدكـــــتـــــورة ســيــنــثــيــا 
جــيــســلــنــج مــــديــــرة بـــرنـــامـــج ولـــي 
العالمية  الدراسية  للمنح  العهد 
والـــــســـــيـــــدة شــــــــذى أحـــــمـــــد عــلــي 
والمالية  اإلداريــة  الشئون  مديرة 

بالبرنامج.
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لبورصة  والتقدير  الشكر  نقدم  الذي  الوقت  في 
المتابعة  على  للمقاصة  البحرين  وشركة  البحرين 
رغم  انــه  إلــى  اإلشــارة  نــود  فإننا  الشكوى،  على  والــرد 
لألرباح  المساهمين  جميع  استالم  على  الــرد  تأكيد 
ال  وانــه  والمعلنة،  المحددة  المواعيد  فــي  السنوية 
تــأخــر فــي تــحــويــل األربـــــاح إلـــى الــحــســابــات البنكية 
المساهمين  مــن  كــبــيــرة  أعـــــدادا  فـــإن  لــلــمــســاهــمــيــن، 
في  يتسلموا األرباح  لم  أنهم  لـ«أخبار الخليج»  أكدوا 
التواريخ التي أوردها الرد، ولم يتم تحويل أية مبالغ 
بياناتهم  بتحديث  قيامهم  رغم  البنكية  لحساباتهم 
في وقت سابق لدى شركة البحرين للمقاصة. األمر 
الذي يثير تساؤال حول ما إذا كانت هناك إشكالية أو 
البورصة  لدى  البيانات  دقة  في  أو  النظام  في  قصور 

أو شركة البحرين للمقاصة. 
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عاد الّدولي يوسف خالد إلى صفوف طائرة ناديه النجمة 
من جديد بعد توقيعه عقدا احترافّيا رسمّيا للدفاع عن شعار 
الفريق األول للكرة الطائرة الذي سيقوده الكابتن غازي أحمد 

خالل منافسات الموسم المقبل ٢٠٢١-٢٠٢٢.
وشهدت مراسم التوقيع حضور الشيخ حمد بن طالل آل 
مجلس  رئيس  نائب  داود  وعبداهللا  اللعبة  جهاز  رئيس  خليفة 

اإلدارة رئيس المكتب التنفيذي.
يوسف  الكابتن  فــي  الكبيرة  ثقتهم  النجماوية  ويــضــع 
خالد الذي افتقد فريقهم خدماته خالل الموسم المنصرم 
لــقــيــادة الــفــريــق إلــــى تــحــقــيــق الــنــتــيــجــة الــتــي يــصــبــو إلــيــهــا 
االنتدابات  بعد  وخــاّصــة  العاصمي  الــنــادي  وأنــصــار  مسؤولو 
على مستوى العناصر التي أقدم عليها النادي خالل الفترة 
الوجيزة المنصرمة والتي تنّم عن االستعداد المبّكر لمعترك 

منافسات الموسم المقبل.

كتب علي ميرزا: 

تــتــســابــق ثــالثــة أنــديــة وهـــي الــمــحــّرق والــّنــجــمــة والــّنــصــر 
تشير  إذ  هرونة،  أيمن  الّدولي  الليبرو  خدمات  على  للحصول 
الّتحركات إلى أّن الالعب بات محّط األندية المذكورة لتعزيز 

صفوفها وسّد الشاغر في مركز الالعب الحّر.
ولم يتحّدد حتى اآلن الوجهة التي سيتواجد فيها الالعب 
الــّســابــق لــطــائــرة األهــلــي، إذ مــــازال األخـــذ والــعــطــاء هــو سّيد 

الموقف بين األطراف المتفاوضة.
إّن  إذ  التعريف  عن  غنّي  هرونة  أّن  على  اثنان  يختلف  وال 
الخبرة  على  بناء  فريق  ألّي  وقــوة  فنية  إضافة  يشّكل  وجــوده 

واإلمكانات الفنية التي يمتلكها ضمن مركزه.

أفــــــاد رئـــيـــس لــجــنــة 
حــــكــــام الــــكــــرة الـــطـــائـــرة 
اللجنة  بــأّن  جابر  راشــد 
تنوي إقامة دورة دراسية 
نــــــظــــــريــــــة فـــــــــي قــــــانــــــون 
الفترة  خـــالل  التحكيم 
على  الــقــادمــة  القصيرة 
حـــســـاب حـــكـــام الـــدرجـــة 
والمستجدين،  الــثــانــيــة 
استثمار  يحاولون  بينما 
اســــــــتــــــــعــــــــداد مـــنـــتـــخـــب 
الـــــطـــــائـــــرة خـــــــالل شــهــر 
مــايــو إلخـــضـــاع الــحــكــام 
الــــمــــعــــنــــيــــيــــن لـــلـــجـــانـــب 

العملي.
وقـــــــال راشـــــــد جــابــر 
لــــــــــ«أخـــــــــبـــــــــار الــــخــــلــــيــــج 

خــالل  ســيــعــقــدون  اللجنة  فــي  زمــالئــه  بمعية  إنـــه  الــريــاضــي»: 
الــيــومــيــن الــقــادمــيــن اجــتــمــاعــا مــرئــيــا يــســعــون مــن خــاللــه إلــى 
القيام  ينوون  ما  بشأن  المختلفة  النظر  وجهات  على  الوقوف 

به خالل الفترة المقبلة.

استقبل األمين العام للجنة 
محمد  الــبــحــريــنــيــة  األولـــمـــبـــيـــة 
اإلدارة  مــجــلــس  الــنــصــف  حــســن 
الـــجـــديـــد لـــالتـــحـــاد الــبــحــريــنــي 
لـــلـــتـــرايـــثـــلـــون بـــرئـــاســـة عـــبـــداهللا 
اللجنة  بمقر  وذلك  عبدالسالم، 
بضاحية  البحرينية  األولــمــبــيــة 
الـــســـيـــف. األمــــيــــن الــــعــــام رحـــب 
بــرئــيــس وأعــضــاء االتــحــاد ونقل 
إليهم تحيات سمو الشيخ خالد 
الـــنـــائـــب  خــلــيــفــة  آل  حـــمـــد  بــــن 
األعلى  المجلس  لرئيس  األول 
للشباب والرياضة رئيس اللجنة 
وهنأهم  البحرينية،  األولــمــبــيــة 
بثقة سموه بتعيينهم في مجلس 
االنـــتـــخـــابـــيـــة  لــــــلــــــدورة  اإلدارة 

الجديدة ٢٠٢١ - ٢٠٢٤.
وعــــبــــر الـــنـــصـــف عـــــن ثــقــتــه 
اإلدارة  مجلس  وأعــضــاء  برئيس 
الــــجــــديــــد لـــلـــنـــهـــوض بـــريـــاضـــة 
الـــتـــرايـــثـــلـــون ومـــواصـــلـــة مــســيــرة 
لتطوير  والمكتسبات  النجاحات 
اللعبة واإلرتقاء بها إلى المزيد 
مــــن الـــتـــقـــدم والــــنــــجــــاح، مــنــوهــا 
بالمكاسب العديدة التي حققها 
على  الترايثلون  وبطالت  أبطال 
مــــدى الـــفـــتـــرة الــمــاضــيــة ومـــدى 

في  الرياضة  هذه  شعبية  تنامي 
مــمــلــكــة الــبــحــريــن بــفــضــل دعــم 
ورعـــايـــة ســمــو الــشــيــخ نــاصــر بن 
حــمــد آل خــلــيــفــة مــمــثــل جــاللــة 
الـــمـــلـــك لــــألعــــمــــال اإلنـــســـانـــيـــة 
المجلس  رئيس  الشباب  وشــؤون 
األعلى للشباب والرياضة والذي 
يـــعـــد أحـــــد أبــــطــــال الــتــرايــثــلــون 
جهود  إلى  باإلضافة  العالميين 
ســـــمـــــوه فــــــي تــــأســــيــــس ريــــاضــــة 

الترايثلون بالمملكة.
واطـــــــــلـــــــــع الــــــنــــــصــــــف عـــلـــى 
القادمة  للفترة  االتــحــاد  بــرامــج 
والــــــــمــــــــشــــــــاركــــــــات الـــــخـــــارجـــــيـــــة 

لمنتخبات الترايثلون والخطط 
تطبيقها  االتـــحـــاد  يــعــتــزم  الــتــي 
خـــــــــالل الـــــــــــــــدورة االنــــتــــخــــابــــيــــة 
يضمه  بــمــا  مــشــيــدا  الـــجـــديـــدة، 
اتـــحـــاد الـــتـــرايـــثـــلـــون مـــن كــوكــبــة 
إداريـــــــــة مــــن الـــعـــنـــاصـــر الـــشـــابـــة 
الـــتـــي تــحــمــل الــرغــبــة الــصــادقــة 
الترايثلون  بلعبة  الــنــهــوض  فــي 
النجاحات،  من  المزيد  وتحقيق 
األولمبية  اللجنة  حرص  مؤكدا 
الشيخ  سمو  برئاسة  البحرينية 
على  خليفة  آل  حمد  بــن  خــالــد 
الوقوف بجانب االتحاد لتحقيق 

أهدافه وتطلعاته.

االتحاد  رئيس  أعــرب  بــدوره، 
خالص  عــن  عبدالسالم  عــبــداهللا 
األولمبية  للجنة  وتقديره  شكره 
الشيخ  سمو  برئاسة  البحرينية 
على  خليفة  آل  حمد  بــن  خــالــد 
دعــمــهــا واهــتــمــامــهــا بـــاالتـــحـــاد، 
وهو ما أثمر تحقيق العديد من 
مجلس  سعي  مؤكدا  النجاحات، 
اإلدارة الجديد لتطبيق الخطط 
تعزيز  في  تسهم  التي  والبرامج 
تلك اإلنجازات وبما يتواكب مع 
في  األولــمــبــيــة  اللجنة  تطلعات 
مختلف  في  المملكة  راية  إعالء 

المحافل الخارجية.

السيارات  رياضة  «موطن  الدولية  البحرين  حلبة  تطلق 
فعالية  وهــي  نوعها  من  جديدة  فعالية  األوســـط»  الشرق  في 
خالل  وذلـــك  والــعــدائــيــن  الهوائية  الــدراجــات  لراكبي  صحية 
شهر رمضان الفضيل، حيث تواصل الحلبة توسيع مجموعة 
التجارب التي تقدمها وتوفرها لتشمل جميع فئات المجتمع 
المحلي، وتنطلق هذه الفعالية برعاية بتلكو. وتتيح الفعالية 
الــصــحــيــة لــراكــبــي الـــدراجـــات الــهــوائــيــة والــعــدائــيــن الــفــرصــة 
الجائزة  سباق  مضمار  لتجربة  الهوائية  الــدراجــات  لراكبي 
التمارين  بممارسة  للعدائين  أو  التدريب  أو  للقيادة  الكبرى 

الرياضية أو الجري في بيئة آمنة.
مساء   ٥:٣٠ الساعة  من  خميس  كل  الفعالية  وستنطلق 
على  الهوائية  الــدراجــات  فعالية  وستقام  مساء،   ٨:٣٠ وحتى 
بينما  كم   ٣٫٥٤٣ طوله  يبلغ  الذي  الخارجية  الحلبة  مضمار 
الداخلية  الحلبة  مضمار  على  ستنطلق  الــعــدائــيــن  فعالية 
الخميس  غــدا  الفعالية  وســتــقــام  كــم.   ٢٫٥٥٤ طولها  الــبــالــغ 
خالل شهر رمضان وذلك في التواريخ التالية: ٢٢ أبريل ويوم 

 ٦ الموافق  الخميس  ستكون  فعالية  وآخر  أبريل   ٣٠ الجمعة 
من  وذلــك  اإلفطار  وجبات  لبيع  محالت  ستتوافر  كما  مايو، 

الساعة ٦ مساء.
الفعالية  ســتــكــون  الــمــشــاركــيــن،  جميع  ســالمــة  ولــضــمــان 
لفيروس  الــمــضــاد  التطعيم  على  للحاصلين  فقط  متاحة 
كــــورونــــا (كــــوفــــيــــد-١٩) والــمــتــعــافــيــن مـــن الـــفـــيـــروس، وعــلــى 
واعي»  «مجتمع  تطبيق  على  األخضر  الدرع  إبراز  المشاركين 

قبل الدخول للمشاركة في الفعالية.
الفعالية  اختبار  نجاح  بعد  الفعالية  هــذه  إطــالق  يأتي 
القى  والـــذي  مــؤخــرا  أقيم  الــذي  الهوائية  الــدراجــات  لراكبي 
إقــبــاال كــبــيــرا. تــبــلــغ رســــوم الـــدخـــول ٢ ديــنــار بــحــريــنــي فقط 
لمن  يمكن  للعدائين،  بحريني  دينار  و١  الهوائية،  للدراجات 
برفقة  كانوا  إذا  مجاًنا  المشاركة  عاًما   ١٢ عن  أعمارهم  تقل 
المعلومات  من  لمزيد  الفعالية.  ضمن  مشارك  بالغ  شخص 
أو   bahraingp.com بـــزيـــارة  تــفــضــل  الــفــعــالــيــة،  هـــذه  حـــول 

اتصل بالخط الساخن BIC على + ٩٧٣-١٧٤٥٠٠٠٠. 

jameelsarhan@gmail.com
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الــدرجــة  دوري  لمنافسات  والــحــدق  الــجــيــد  الــمــتــابــع 
الثانية هذا الموسم على وجه الخصوص يدرك أن الصراع 
المحتدم على المراكز المؤهلة إلى دوري ناصر بن حمد 
مدى  إلى  ووصل  أشــّده،  بلغ  قد  المقبل  للموسم  الممتاز 
الماضيتين  الجولتين  أفــرزتــهــا  التي  النتائج  بعد  بعيد 
فخ  فــي  االتــفــاق  فريق  المتصدر  سقط  عندما  تــحــديــدا، 
المركز  إلــى  يتراجع  جعلته  متتاليتين  مرتين  الخسارة 
والخالدية،  الحالة  المباشرين  منافسيه  فوز  مع  الثالث، 

واستمرارهما في حصد المزيد من النقاط.
والمعنون  خاص  بشكل  الخالدية  فريق  عن  الحديث 
يكن  لــم  نفسه)  على  (تعب  الفريق  بــأن  الــزاويــة  هــذه  فــي 
الشكلية، أو التقليل من حجم العمل  المجاملة  من باب 
الجبار الذي يقدمه الحالة المتصدر لسباق الدوري حتى 
هذه اللحظة، واألقرب من وجهة نظر الكثيرين إلى حسم 
المتبقية  الثالث  المباريات  على  عطفا  لصالحه  األمــور 
لــديــه، وإنــمــا جــاء الــحــديــث عــن الــخــالــديــة ألنــه استطاع 
كان  أن  بعد  المنافسة  أجــواء  إلــى  الــدخــول  في  يتدرج  أن 
خارج المراكز الثالثة األولى، وظّل صابرا ومحافظا على 
هــدوئــه حتى وصــل إلــى الــمــركــز الــثــالــث، وبــقــي فيه فترة 
لواحد  المباشر  التعثر  استغالل  فــي  ونجح  الــزمــن،  مــن 
عن  متخلفا  الثاني  المركز  على  لينقض  منافسيه،  من 
على  نــقــاط  ثــالث  بــفــارق  ومتقدما  بنقطتين،  المتصدر 

االتفاق صاحب المركز الثالث.
والــــروح  الــخــالــديــة،  فــي  والــفــنــي  اإلداري  االســتــقــرار 
هذا  على  المسؤولين  رؤى  ترجمة  في  العالية  المعنوية 
النادي تثبت بأن كل هذه المنظومة، ونجاحها المنقطع 
النظير في الفترة الزمنية القصيرة، لم يأت من فراغ، وأن 
هناك من اجتهد وثابر، وسهر على تأسيس هذه القاعدة 
رغم  والفريق  الشدائد،  وقت  عليها  يستند  التي  الصلبة 
الــكــبــار،  مــوضــع  فــي  نفسه  وضـــع  القصير  الــزمــنــي  عــمــره 
في  وأثبت  عّلمنا  ببساطة  ألنه  واإلشــادة  الثناء  واستحق 
هــذا  فــي  الــتــخــطــيــط  عملية  يــديــر  مــن  أن  فــكــرة  عــقــولــنــا 

النادي ليس شخصا عاديا.
مسؤولو نادي الخالدية بداية من األخ العزيز رئيس 
في  عــضــو  أصــغــر  إلـــى  جــنــاحــي  مــحــمــود  اإلدارة  مــجــلــس 
هـــذا الـــصـــرح الــكــبــيــر بــرجــاالتــه ( وال صــغــيــر بــيــنــهــم في 
الواقع) يستلهمون كل هذه الطاقة اإليجابية من الراعي 
النائب  خليفة  آل  حمد  بن  خالد  الشيخ  سمو  والمؤسس 
رئيس  والرياضة  للشباب  األعلى  المجلس  لرئيس  األول 
النجاحات  بكل  ويدينون  البحرينية،  األولمبية  اللجنة 
التي وصل إليها الفريق إلى أفكار سموه ومبادراته الرائدة، 
االنطباعات  وكــل  والــمــثــمــر،  الخصب  الــريــاضــي  وعــطــائــه 

اليوم التي نحملها تجاه فريق الخالدية بّناءة وإبداعية.
كل  لحسم  متبقية  جـــوالت  ثــالث  هــنــاك  النهاية  فــي 
بن  نــاصــر  دوري  إلــى  الــصــاعــدة  الــفــرق  وتبيان  الــتــصــورات 
وسترة  التضامن  أمــام  سيلعب  والخالدية  الممتاز،  حمد 
وأخــيــرا الــحــالــة، والــحــالــة الــمــتــصــدر ســيــواجــه قــاللــي ثم 
عليه  سيقع  االتــفــاق  بينما  الخالدية،  وأخــيــرا  البحرين 
الــعــبء األكــبــر عــنــدمــا يــالقــي مــديــنــة عيسى ثــم االتــحــاد 
وأخيرا الشباب، وكل األمنيات بالتوفيق والنجاح لجميع 
والتي  بينها،  الشريفة  التنافس  حالة  تبرز  بــأن  األنــديــة 

امتدت حتى الجوالت الختامية.

| راشد جابر
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كتب: أحمد الذهبة

كأس  بطولة  من  النهائية  المباراة  إلى  تأهله  األهلي  فريق  حسم 
النجمة  منافسه  على  كرر فوزه  أن  السلة بعد  لكرة  سلمان  خليفة بن 
بنتيجة ٧٢/٩٧ وذلك في اللقاء الذي جمعهما يوم أمس على صالة 

اتحاد السلة بأم الحصم.
وبذلك حجز فريق األهلي حامل اللقب والمهيمن على البطوالت 
التي  النهائية  المباراة  في  له  مقعدًا  الماضي  الموسم  منذ  المحلية 
التي  الفاصلة  المواجهة  في  الفائز  وينتظر  أبريل،   ٢٩ بتاريخ  تقام 
 ٢٥ األحـــد  يــوم  فــي  تلعب  الــتــي  والــحــالــة  المنامة  فريقي  بين  تجمع 

أبريل.
وسيكون األهلي على موعد مع النهائي الخامس على التوالي وهو 
الذي كسب أربع بطوالت متتالية في آخر أربعة نهائيات خاضها على 

المستوى المحلي وجميعها أمام غريمه التقليدي المنامة.
وفرض األهلي سيطرته على مجريات اللقاء منذ الدقائق األولى 
 )  ،(١٣/٣٣  ) الفترات:  نتائج  وجاءت  للعودة،  للنجمة  مجال  يدع  ولم 
الدرازي  حسن  أحمد  األهلي  من  وبرز   ،( ٢٦/١٧) ،(١٢/٢٩  )  ،(٢١/١٨
بتسجيله ٢٦ نقطة واألمريكي مايك هاريس ٢٢ نقطة وميثم جميل 
من  المسجلين  أفضل  كان  بينما  نقطة،   ١٤ حسين  وصباح  نقطة   ١٦

النجمة حسين محمد ٢٤ نقطة واألمريكي سي جي غليز ١٩ نقطة.
وقدم فريق األهلي أداء استعراضي رائع بقيادة فنية راقية ومثالية 
في  الجادة  نواياه  على  األهلي  وأكــد  جــان،  أحمد  الوطني  مدربه  من 
من  مــزيــد  لتحقيق  جاهزيته  على  وبــرهــن  الــلــقــب،  على  المحافظة 
الفريق  مع  الشامل  والمحترف  النجوم  من  الكوكبة  بهذه  البطوالت 
النجمة  يتعامل  لم  المقابل  في  الرائعة،  الفنية  القيادة  جانب  إلــى 
األول  الربع  في  الضعيفة  البداية  ثمن  ودفع  المباراة  مع  جيد  بشكل 
والتأخر بفارق ٢٠ نقطة، كما كان أداء الفريق متذبذب رغم محاوالت 
يمكن  ما  انقاذ  أجل  من  وتــكــرارًا  مــرارًا  التدخل  حبيل  رؤوف  المدرب 

انقاذه ولكن من دون جدوى.
ونجح  هجوميًا،  ويستعرض  بأريحية  يلعب  أن  األهلي  وأستطاع 
العــبــوه فــي تسجيل ١٧ ثــالثــيــة عــلــى عــكــس الــنــجــمــة الـــذي ســجــل ٦ 

الشيء  بعض  متقاربة  االحصائيات  باقي  كانت  فيما  فقط،  ثالثيات 
سواء من خالل التصويبات من داخل القوس أو من على خط الرمية 
الكرات  وســرقــة  الصد  وحــوائــط  للمتابعات  بالنسبة  وكــذلــك  الــحــرة، 

والتمريرات الحاسمة.
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ادعاءات القناة تهدف لت�ضيي�ض اأو�ضاع النزلء وحتري�ض الأهايل.. »الداخلية«:

ما ن�ضرته »اجلزيرة« مبني على معلومات مغلوطة ويهدف للأ�ضاءة للمملكة

»ال�ضحفيني«: افرتاءات »اجلزيرة« تعك�ض دونية قطر جتاه اإجنازات البحرين

املوا�ضلت: فرتة �ضماح للح�ضول على التدريب اخلا�ض لربابنة اليخوت

»ال�ضياحة«: اإغلق 4 مطاعم ملخالفتها الإجراءات الحرتازية

وكيل اخلارجية لل�ضوؤون ال�ضيا�ضية يثّمن تطوير التعاون مع الهند

الداخلية  وزارة  اأكدت 

اجلزيرة  قناة  ن�ضرته  ما  اأن 

اأو�ضاع  بخ�ضو�ص  القطرية، 

الإ�ضالح  مركز  يف  النزلء 

على  مبني  والتاأهيل، 

جملة  مغلوطة،  معلومات 

عن  متاًما  وعار  وتف�ضيالً 

اإطار  يف  وياأتي  ال�ضحة، 

املبتكرة،  واملواقف  احلملة 

من  البحرين  مملكة  حّققته  ملا  الإ�ضاءة  بق�ضد 

ملف  يف  مبادرات  من  اأجنزته  وما  مكت�ضبات، 

العمل  جمالت  من  وغريه  الإن�ضان  حقوق 

الوطني.

اأن مثل هذه الدعاءات  واأو�ضحت الوزارة 

اإىل  تهدف  املذكورة،  القناة  رّددتها  التي 

النزلء  اأهايل  وحتري�ص  الأو�ضاع  ت�ضيي�ص 

عن  التعاطف  وا�ضتدرار  م�ضاعرهم  وا�ضتغالل 

طريق الت�ضليل واخلداع؛ تنفيًذا لأجندات غري 

العليا للوطن، موؤكدين  وطنية تنايف امل�ضالح 

يف  الإ�ضالحية  املوؤ�ض�ضات  اأن 

مفتوحة،  البحرين،  مملكة 

وتتبع نهًجا اإ�ضالحًيا يف اإطار 

اإنفاذ القانون وتطبيق العدالة 

مملكة  لدى  اأن  كما  ب�ضفافية. 

يف  متطورة  اأنظمة  البحرين، 

والتاأهيل،  الإ�ضالح  جمال 

قدًما  امل�ضي  اإىل  بالإ�ضافة 

قانون  بتنفيذ  التو�ضع  يف 

جتربة  تطبيق  ودرا�ضة  البديلة  العقوبات 

املوؤ�ض�ضات  هذه  وتخ�ضع  املفتوحة.  ال�ضجون 

واملوؤ�ض�ضات  اجلهات  من  العديد  ملراقبة 

حلقوق  الوطنية  املوؤ�ض�ضة  ومنها  احلقوقية، 

مفو�ضية  للتظلمات،  العامة  الأمانة  الإن�ضان، 

حقوق ال�ضجناء واملحتجزين، بجانب الزيارات 

والدفاع  اخلارجية  ال�ضئون  للجنة  املتكررة 

عن  لالطالع  النواب  مبجل�ص  الوطني  والأمن 

تلقيهم  من  والتاأكد  النزلء،  اأو�ضاع  على  قرب 

كافة احلقوق واخلدمات املن�ضو�ص عليها، هذا 

مراكز  تزور  التي  اخلارجية  اجلهات  بخالف 

الإ�ضالح والتاأهيل يف اإطار التعاون معها ومبا 

الظروف  كافة  يف  املطلوبة  ال�ضفافية  يحقق 

واملواقع.

هذه  مثل  اأن  اإىل  الداخلية،  واأ�ضارت 

لها  لي�ص  اإليها،  امل�ضار  احلقوقية  املوؤ�ض�ضات 

وجود اأو مثيل يف دولة قطر، التي ترعى تلك 

من  معلوماتها  ا�ضتقاء  اعتادت  والتي  القناة، 

م�ضادر غري ر�ضمية، واأ�ضخا�ص حمكومني يف 

ثوابت  �ضيًئا عن  يدركون  اإرهابية، ول  ق�ضايا 

من  جتعل  التي  وتقاليده  البحريني  املجتمع 

اأ�ضيلة،  جمتمعية  ممار�ضة  الإن�ضان،  حقوق 

بعيدة عن اأي ادعاءات و�ضعارات واهية.

امل�ضوؤولية  اأن  الداخلية  وزارة  واأكدت 

الإعالمية واملهنية، تقت�ضي من القناة القطرية، 

ببّثه  قامت  ما  وت�ضحيح  الرد  هذا  ن�ضر 

الردود  اإهمال  اأن  اإىل  لفتني  معلومات،  من 

الر�ضمية، يعني وبكل و�ضوح،  والتو�ضيحات 

فقدان امل�ضداقية واملهنية.

البحرينية  ال�ضحفيني  جمعية  اأكدت 

)قناة  بها  تقوم  التي  اخلبيثة  املمار�ضات  اأن 

البحرين  مملكة  جتاه  القطرية  اجلزيرة( 

البحريني  باملجتمع  ال�ضرار  وحماولت 

قاطبة  للعامل  يوؤكد  وا�ضتقراره  اأمنه  وزعزعة 

اأنها لي�ضت قناة اعالمية خربية واإمنا هي وكالة 

وكراهيتها  حربها  يف  قطر  ت�ضتغلها  �ضيا�ضية 

�ضد البحرين ب�ضبب تقدمها يف املجالت املتعلقة 

بالتنمية امل�ضتدامة، لذلك من الطبيعي اأن تن�ضر 

النزلء يف مركز  اأو�ضاع  اخبارا مغلوطة حول 

متاما  عار  معلومات  وهي  والتاأهيل،  الإ�ضالح 

هذه  عليه  داأبت  ما  يف  وتندرج  ال�ضحة،  عن 

البحرين من  اإ�ضاءة ملا حققته مملكة  القناة من 

ملف  يف  مبادرات  من  اأجنزته  وما  مكت�ضبات، 

العمل  جمالت  من  وغريه  الإن�ضان  حقوق 

الوطني.

ويف هذا ال�ضياق اأو�ضحت رئي�ضة اجلمعية 

عهدية اأحمد ال�ضيد »اأن ا�ضتمرار هذه القناة يف 

خالل  من  البحريني  احلقوقي  للملف  التطرق 

ما تبثه من معلومات مغلوطة جملة وتف�ضيال 

بو�ضوح  ُيعرّب  احلقائق  عن  البعد  كل  وبعيدة 

�ضديد عن غرية قطر و�ضعورها الدائم بالدونية 

اجنازات  من  العزيزة  بالدنا  حتققه  ما  جتاه 

الروؤية  واأن  الن�ضان،  حقوق  جمال  يف  عاملية 

قد  املفدى  امللك  جلاللة  النظر  بعيدة  ال�ضديدة 

تر�ضي  التي  املوؤ�ض�ضات  من  للعديد  اأ�ض�ضت 

وهي  احلريات  وتكفل  احلقوق  وتوؤمن  العدالة 

قرابة  تاأ�ضي�ص  على  وم�ضى  اليوم  وليدة  لي�ص 

العقدين من الزمان«.

تبث  ل  اجلزيرة(  )قناة  »اأن  اإىل  واأ�ضارت 

تورط  عن  العاملية  ال�ضحف  كربى  تن�ضره  ما 

الدوحة ب�ضكل دائم يف انتهاكات حقوق العمال 

و�ضحيا،  واإن�ضانيا  ماديا  كافة،  الأ�ضعدة  على 

ب�ضرورة  عديدة  جهات  من  مطالبات  و�ضط 

التدخل واإنقاذ الأرواح الب�ضرية، و�ضحب تنظيم 

�ضحيفة  ك�ضفت  وقد  قطر،  من  العامل  كاأ�ص 

)مريور( الربيطانية يف اأبريل املا�ضي الأو�ضاع 

بناء  يف  العاملون  منها  يعاين  التي  الكارثية 

على  وح�ضولهم   ،2022 العامل  كاأ�ص  مالعب 

رواتب هزيلة ل تتوافق مع الأعمال ال�ضاقة التي 

يقومون بها يف ظل ظروف قا�ضية«.

وبينت رئي�ضة اجلمعية »اأن عددا كبريا من 

قد  والوربية  والمريكية  الربيطانية  ال�ضحف 

ن�ضرت معاناة العمال الجانب يف قطر حيث اإن 

الأمر مل يقف عند �ضرف الرواتب الهزيلة بل امتد 

لتاأخر �ضداد امل�ضتحقات لكافة العاملني، وهو ما 

اأثر بال�ضلب على احلالة املعنوية ال�ضائدة بينهم 

على مدار اأ�ضهر بجانب الف�ضل الذريع يف التعامل 

وجثث  امل�ضتجد،  كورونا  فريو�ص  اأزمة  مع 

يف  والعمل  القلوب،  تقتل  ومعدات  ت�ضريح  بال 

عالية  حرارة  درجات  يف  اآدمية،  غري  ظروف 

جدا يف ال�ضيف، وغريهما من امللفات ال�ضائكة، 

تت�ضدق  التي  )اجلزيرة(  قناة  عنها  تتحدث  مل 

باملهنية العالمية والتفرد ال�ضحفي«.

واملالحة  املوانئ  �ضوؤون  اأعلنت 

املوا�ضالت  بوزارة  البحرية 

�ضماح  فرتة  منح  عن  والت�ضالت 

على  للح�ضول  اأ�ضهر   )6( �ضتة  ملدة 

املالحية  املهارات  التدريب يف  متطلب 

لربابنة اليخوت، وقال يو�ضف عي�ضى 

ل�ضوؤون  امل�ضاعد  الوكيل  بوب�ضيت، 

املالحة البحرية: »يف ظل �ضعيها الدائم 

البحرية  املالحة  �ضالمة  على  للحفاظ 

يف مياه مملكة البحرين، قامت �ضوؤون 

بوزارة  البحرية  واملالحة  املوانئ 

باإ�ضافة  والت�ضالت  املوا�ضالت 

معتمد  تدريب  على  احل�ضول  متطلب 

يف املهارات املالحية لربابنة اليخوت 

البالغ  البحرين  مملكة  يف  امل�ضجلة 

�ضمن  من  فاأكرث  قدًما   )36( طولها 

القرار الوزاري رقم )2( ل�ضنة 2021 

وال�ضالمة  الت�ضجيل  �ضروط  ب�ضاأن 

ترخي�ص  على  احل�ضول  واإجراءات 

تِقل  التي  ال�ضغرية  لل�ضفن  املالحة 

حمولتها الإجمالية عن مائة وخم�ضني 

�ضوابط   –23( املادة  وحتديًدا  طًنا، 

احل�ضول على ترخي�ص املالحة( البند 

)3 – �ضفن النزهة(«.

»على  امل�ضاعد:  الوكيل  واأ�ضاف 

الوزارة  من  ا  وحر�ضً القرار،  ذلك  اإثر 

اليخوت  لربابنة  الكايف  الوقت  ملنح 

التدريب املطلوب، فقد  للح�ضول على 

مت منح �ضتة )6( اأ�ضهر كفرتة �ضماح 

من متطلب التدريب، على اأن يتم بعد 

التدريب  �ضهادة  تقدمي  الفرتة  هذه 

اإ�ضدار  اأو  بتجديد  الرغبة  حالة  يف 

ترخي�ص املالحة للربان«.

بالتن�ضيق  واملعار�ص  لل�ضياحة  البحرين  هيئة  قامت 

التفتي�ص  العامة بوزارة ال�ضحة واإدارة  اإدارة ال�ضحة  مع 

مطاعم   4 بغلق  وال�ضياحة  والتجارة  ال�ضناعة  بوزارة 

اخلدمات  لت�ضنيف  اخلا�ضعة  املن�ضاآت  �ضمن  �ضياحية 

ال�ضياحية مبحافظة العا�ضمة اإدارياً ملدة اأ�ضبوع، ومبا�ضرة 

اتخاذ الإجراءات القانونية املعمول بها، على اإثر خمالفتهم 

لالإجراءات الحرتازية والتدابري الوقائية للحد من انت�ضار 

اجلهات  من  ال�ضادرة  )كوفيد-19(  كورونا  فريو�ص 

املعنية.

وبينت هيئة البحرين لل�ضياحة واملعار�ص باأنه ونظًرا 

التنظيمية  وال�ضرتاطات  لالإجراءات  املطاعم  تلك  ملخالفة 

بتطبيق  املتعلقة  الوزارية  القرارات  يف  تطبيقها  الواجب 

ال�ضرتاطات ال�ضحية الواجب تطبيقها يف املطاعم واملقاهي 

 ،)19  - )كوفيد  كورونا  فريو�ص  انت�ضار  ومنع  لحتواء 

فقد قام ماأمورو ال�ضبط الق�ضائي بهيئة البحرين لل�ضياحة 

ال�ضحة  بوزارة  الق�ضائي  ال�ضبط  ماأموري  مع  بالتن�ضيق 

والتجارة  ال�ضناعة  بوزارة  الق�ضائي  ال�ضبط  وماأموري 

واملقاهي  املطاعم  حيال  القوانني  بتطبيق  وال�ضياحة 

املخالفة، ف�ضالً عما مت ر�ضده من خمالفات اأخرى، وغلقها 

بهذا  والقانونية  الإدارية  الإجراءات  لتخاذ  اإدارًيا، متهيًدا 

ال�ضاأن.

ال�ضياحية  املن�ضاآت  على  التفتي�ص  حمالت  اأن  واأكدت 

متوا�ضلة بفعالية انطالًقا من احلر�ص على التاأكد من التزام 

اأ�ضحابها بالإجراءات الحرتازية للحد من جائحة فريو�ص 

كورونا بالتن�ضيق مع اجلهات ذات العالقة، و�ضددت على 

مع  يتوافق  اأن  ينبغي  املن�ضاآت  تلك  يف  املطاعم  عمل  اأن 

القرارات والتعليمات ال�ضادرة املتعلقة با�ضتئناف الأن�ضطة 

التجارية وفق ال�ضوابط وال�ضرتاطات ال�ضحية.

عبداهلل  ال�ضيخ  الدكتور  اجتمع 

وزارة  وكيل  خليفة،  اآل  اأحمد  بن 

ال�ضيا�ضية،  لل�ضوؤون  اخلارجية 

اأم�ص، يف مكتبه بالوزارة، مع بيو�ص 

الهند  جمهورية  �ضفري  �ضريفا�ضتاف، 

لدى مملكة البحرين.

الدكتور  رّحب  الجتماع،  وخالل 

خليفة،  اآل  اأحمد  بن  عبداهلل  ال�ضيخ 

م�ضيًدا  الهند،  جمهورية  ب�ضفري 

التاريخية  الثنائية  بالعالقات 

البلدين  بني  جتمع  التي  واملتميزة 

الأ�ضعدة،  كافة  على  ال�ضديقني 

من  الكثري  هناك  اأن  على  موؤكًدا 

الفر�ص الواعدة املتاحة يف القطاعات 

املتنوعة  وال�ضرتاتيجية  ال�ضتثمارية 

مل�ضار  جديًدا  ر�ضيًدا  �ضت�ضيف  التي 

مبا  ال�ضديقني  البلدين  بني  ال�ضراكة 

يحقق التطلعات امل�ضرتكة.

اخلارجية  وزارة  وكيل  واأعرب 

ارتياحه  عن  ال�ضيا�ضية  لل�ضوؤون 

للجنة  الثالث  الجتماع  اأعمال  لنجاح 

البحرين  مملكة  بني  امل�ضرتكة  العليا 

وزيري  برئا�ضة  الهند،  وجمهورية 

يف  عقد  والذي  البلدين،  خارجية 

نيودلهي يوم 7 اأبريل اجلاري، مثمًنا 

اأطر  تعزيز  على  املتبادل  احلر�ص 

املجالت،  كافة  يف  امل�ضرتك  التعاون 

فريو�ص  جائحة  لتداعيات  والت�ضدي 

كورونا )كوفيد-19(.

من جانبه، اأعرب �ضفري جمهورية 

الهند عن تطلع بالده لتطوير عالقات 

ال�ضداقة والتعاون الوثيقة القائمة مع 

�ضالح  ي�ضب يف  البحرين مبا  مملكة 

للمملكة  متمنًيا  ال�ضديقني،  البلدين 

دوام الرقي والزدهار.

»خارجية ال�ضورى«: »اجلزيرة القطرية« 

تـتـعـمـد بــث الإ�ضـــاءات الـمــتـــكـررة للبحـرين

ال�ضوؤون  جلنة  اأعربت 

والأمن  والدفاع  اخلارجية 

ال�ضورى،  الوطني مبجل�ص 

برئا�ضة الع�ضو يو�ضف بن 

اإدانتها  عن  الغتم،  اأحمد 

ال�ضديدين  وا�ضتنكارها 

التي  امل�ضتمرة  للمحاولت 

اجلزيرة  قناة  بها  تقوم 

الإ�ضاءة  بهدف  القطرية، 

من  البحرين،  ململكة 

الأكاذيب  ون�ضر  بث  خالل 

والبيانات امل�ضللة، م�ضرية 

ن�ضرته  ما  اأن  اإىل  اللجنة 

قناة اجلزيرة ب�ضاأن اأو�ضاع 

الإ�ضالح  مركز  يف  النزلء 

للدقة  يفتقر  والتاأهيل 

يعدو  ول  واملو�ضوعية، 

عن كونه معلومات ل متت 

ب�ضلة،  والواقع  للحقيقة 

النهج  يعك�ص  ما  وهو 

قناة  تتبعه  الذي  العدائي 

�ضورة  لت�ضويه  اجلزيرة؛ 

مملكة البحرين، والنيل من 

ح�ضدتها  التي  املكت�ضبات 

الإن�ضان  حقوق  جمال  يف 

واحرتام احلريات.

اللجنة،  واأ�ضارت 

قناة  اأّن  اإىل  لها،  بيان  يف 

تتعمد  القطرية  اجلزيرة 

اأجندات  قلب احلقائق وفق 

�ضيا�ضية مك�ضوفة، وت�ضعى 

الوطنية،  الوحدة  ل�ضق 

التما�ضك  على  والتاأثري 

الذي  الأمر  املجتمعي، 

ال�ضرف  ملواثيق  خرًقا  يعد 

واملبادئ  والقيم  الإعالمية، 

العمل  يف  الأ�ضا�ضية 

الإعالمي.

ال�ضوؤون  جلنة  واأكدت 

والأمن  والدفاع  اخلارجية 

الوطني اأَنّ مملكة البحرين 

تويل اهتماًما كبرًيا، وتبذل 

لتعزيز  متوا�ضلة  جهوًدا 

الإن�ضان،  حقوق  منظومة 

يتعلق  فيما  ا  وخ�ضو�ضً

يف  واملوقوفني  بالنزلء 

والتاأهيل  الإ�ضالح  مركز 

ومراكز احلب�ص الحتياطي، 

القانون  اإنفاذ  يتم  حيث 

عادلة  اإ�ضالحية  نظم  وفق 

ملعايري  وا�ضتناًدا  و�ضفافة، 

عالية ت�ضمن كافة احلقوق 

للنزلء.

اللجنة  ونّوهت 

من  العايل  بامل�ضتوى 

وال�ضفافية  املو�ضوعية 

تتبعه  التي  والو�ضوح 

لالإ�ضالح  العامة  الإدارة 

وحر�ضها  والتاأهيل، 

للموؤ�ض�ضات  ال�ضماح  على 

الإن�ضان،  بحقوق  املعنية 

واجلهات  واملوؤ�ض�ضات 

م�ضتمرة  بزيارات  الأخرى، 

اأو�ضاع  على  لالطمئنان 

وال�ضتماع  النزلء، 

من  والتاأكد  ملالحظاتهم، 

ِخدمات  على  ح�ضولهم 

ومعتمدة،  متكاملة 

مملكة  اأن  اللجنة  موؤكدة 

البحرين تزخر بالعديد من 

التي  احلقوقية  املوؤ�ض�ضات 

الوطني  دورها  متار�ص 

بكل حيادية ومهنية، ومنها 

حلقوق  الوطنية  املوؤ�ض�ضة 

الإن�ضان، ومفو�ضية حقوق 

واملحتجزين،  ال�ضجناء 

العامة  الأمانة  جانب  اإىل 

هذه  اإَنّ  حيث  للتظلمات، 

اأداء  ُتراقب  املوؤ�ض�ضات 

والتاأهيل  الإ�ضالح  مراكز 

حقوق  تعزيز  يف  وت�ضاهم 

النزلء.

اللجنة  واأو�ضحت 

املتكررة  الإ�ضاءات  اأن 

واملتعمدة من قناة اجلزيرة 

والتقارير  القطرية، 

ب�ضكل  تبثها  التي  املغر�ضة 

مملكة  تثني  لن  مربمج، 

اجلهات  عرب  البحرين 

من  واملخت�ضة  املعنية 

وامل�ضاعي  العمل  موا�ضلة 

يف  للتو�ضع  امل�ضتمرة 

العقوبات  قانون  تطبيق 

وزيادة  البديلة،  والتدابري 

من  امل�ضتفيدين  اأعداد 

القانون.
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املحا�سرة ال�سابعة  

حمور العدل قوامة للإن�سان

اإن من معرفة اهلل تعاىل اتخاذ العدل �ضمة و�ضورة يف ال�ضخ�ضية 

الإن�ضانية،  حول  ذاته  ملحورة  امل�ضلم  البعد  ينطلق  خاللها  ومن 

فالعدالة عنوان الإن�ضان ول اإن�ضان بال عدالة، وحينما نعرف العدل 

باأنه اإعطاء كل ذي حقه حقه وما يعاك�ضه الظلم الذي هو ا�ضتئثار 

بحقوق الآخرين، وقد بدا للنا�س فهم العدل بحدود حمدودة، اإل اأن 

التي لها م�ضاديق ل حت�ضى، والعدل  املفاهيم  العدل والعدالة من 

يف حياة الإن�ضان لي�س مطلب بل هو اأ�ضا�س يف �ضريورة الإن�ضان 

الإن�ضانية، واتخاذه جزء من اأجزاء التوحيد ومعرفة اهلل.

ينق�ضم  وحيث  والعدالة،  العدل  تطبيق  يف  النا�س  يختلف 

وهم  اجلزئي  العدل  ميار�س  من  منهم  اأق�ضام،  اأربعة  اإىل  املجتمع 

كثري ومنهم من ميار�س العدل الكلي وهم قليل ومنهم من ميار�س 

امل�ضاواة اجلزئية والكلية وهم عوام النا�س واأغليهم ما بني ممار�ضة 

جزئية وكلية للم�ضاواة، ولكن العدل ل يعني امل�ضاواة باملطلق بل 

الغلب اأن ي�ضوب امل�ضاواة الظلم مما ي�ضتحق العبد عليها الذنب.

وامل�ضاديق  القريبة  املفاهيم  اأحد  وامل�ضاواة  العدل  بني  اخللط 

�ضا�ضع،  بينهما  الفرق  لكن  بينهما،  امل�ضرتك  الأويل  العنوان  على 

التوزيع والعطاء،  اإعطاء كل ذي حق حقه، وامل�ضاواة هي  فالعدل 

فال  الظلم  وي�ضوبها  اآخر،  �ضيء  اأو  نف�ضه  احلق  توزيع  ت�ضمل  وقد 

تعني امل�ضاواة بالعدالة لختالف مقدار احلق املفرو�س يف العطاء، 

فامل�ضاواة توزيع عادل ولي�ضت عدالة.

املعرفة  وكمال  الإلهية  باملعرفة  مقرتنان  والعدل  التوحيد 

اأن تاأدوا الأمانات اإىل  توحيد، فيقول الباري تعاىل )اإن اهلل ياأمركم 

اأهلها واإذا حكمتم بني النا�س اأن حتكوا بالعدل اإن اهلل مبا يعظكم به 

اإن اهلل كان �ضميًعا ب�ضرًيا(، فالذي يتمعن يف الآيات املباركة ويف�ضل 

الأمر الإلهي الذي هو غاية ما خلق اهلل عباده لأجله، ففي اآية حمل 

الأمانة التي كلف اهلل بها عباده )اإين جاعلك يف الأر�س خليفة( من 

اأجل فر�س روح الأمانة املتعلقة بنف�س الإن�ضان.

وثانيهما  اهلل،  حق  يف  العدل  اأولهما  اأق�ضام  ثالثة  على  العدل 

العدل يف حق النف�س، وثالثهما العدل يف حق العباد، وترتقي كل 

مرتبة على مراتب اأخرى ل ي�ضع البحث فيها التناول ل�ضيق املقام، 

العدل  ل يرتك  باهلل  موحد  كل  اأن  اإىل  فكرة  اأو�ضل  اأن  اأريد  ولكني 

الذي هو اأمانة وفر�س من الفرو�س الواجبة ومنها كان ال�ضيام اأحد 

فروح التهذيب له.

نف�ضه دومنا  تهذيب روحه وترتيب  الإن�ضان على  يقدر  وكيف 

اخللق  كفاية  يف  لنا  اهلل  مراد  ومعرفة  والعدل،  التوحيد  قيمتي 

ولعل  الكبري،  واملقام  الرفعة  لنا  حتقق  التي  بالأدوات  والعتناء 

اإحدى امل�ضائل التي ل يلتفت لها الكثري من اأن الإح�ضان اإىل النف�س 

العدل يف حق اهلل، عدم الفرتاء عليه او ن�ضب ما لي�س فيه، ولذلك 

احلذر واجب على امل�ضلم من تبني معتقدات تن�ضب هلل وهي لي�ضت 

والرتبية  بالتهذيب  النف�س  حق  يف  العدل  كما  منه،  او  له  او  فيه 

وحت�ضني ا�ضتعمال احلوا�س التي وهبنا اهلل اإيها فيما ي�ضلح وينفع 

وبرتك الذنوب.

جوهر ما ميكن اأن يو�ضل الإن�ضان اإىل الكمال اأن يح�ضن ال�ضمع 

والب�ضر ويربي الفوؤاد على املحبة والطاعة وا�ضتح�ضان اخلري )اإن 

وما  النظر  م�ضوؤول(،  عنه  كان  اأوؤلئك  كل  والفوؤاد  والب�ضر  ال�ضمع 

ت�ضمع وما تظن به وت�ضك يف عباد اهلل وما حتكم عليهم به.

الغاية من ال�ضيام تربية الروح على الن�ضك والتن�ضك والطاعة 

اأعلى املراتب باتخاذ الطرق  اإىل  والعبادة، واإي�ضال النف�س امل�ضلمة 

وال�ضبل املو�ضلة اإىل النجاة من النار والعتق من جهنم، ول خيار 

لدى الإن�ضان امل�ضلم اإل باإيجاد روابط تربية الروح.

من بينهم حاالت قائمة لفريو�س كورونا.. وزارة »العدل«:

غلق 3 م�ساجد بعد ال�سماح بدخول م�سّلني غري متطّعمني
اأعلنت وزارة العدل وال�ضوؤون الإ�ضالمية والأوقاف اأنه يف اإطار عملية تتبع 

الوطني  الفريق  بها  يقوم  التي  كورونا وخمالطيهم  لفريو�س  القائمة  احلالت 

ا على ال�ضحة العامة و�ضالمة اجلميع، فقد تبنينّ خمالفة ثالثة م�ضاجد  الطبي حر�ضً

لالإجراءات الحرتازية ال�ضحية املقررة، اإذ �ضمح القائمون عليها بدخول م�ضلني 

ب عليها  غري متطعمني، وات�ضح اأن من بينهم حالت قائمة لفريو�س كورونا يتوجنّ

العزل وعدم خمالطة الآخرين.

ونظًرا اإىل تراخي القائمني على هذه امل�ضاجد يف تنفيذ الإجراءات الحرتازية، 

بعد  الوزارة  قرنّرت  فقد  الدخول،  التطعيم عند  �ضهادة  بفح�س  املتعلقة  خا�ضة 

امل�ضاجد  غلق  كورونا  لفريو�س  للت�ضدي  الطبي  الوطني  الفريق  مع  التن�ضيق 

الثالثة ب�ضكل موؤقت ملدة اأ�ضبوع واحد؛ حتى تتمكن الفرق املعنية من تتبع مدى 

التعقيم  بعملية  القيام  كذلك  املخالطني،  تتبع  بعملية  والقيام  العدوى  انت�ضار 

والتاأكد من اتخاذ الإجراءات الحرتازية ب�ضكل �ضحيح وو�ضعها مو�ضع التنفيذ.

كما اأعلنت الوزارة اأنه يف اإطار التعاون مع الفريق الوطني الطبي، فقد تقرنّر 

اإعادة فتح اأربعة م�ضاجد كان قد مت وقف اإغالقها ب�ضكل موؤقت، وذلك بعد النتهاء 

من عملية التعقيم وتتبع اآثار املخالطني والتاأكد من اتباع الإجراءات الحرتازية 

وو�ضعها مو�ضع التنفيذ.

خا�ضة  باجلميع،  والأوقاف  الإ�ضالمية  وال�ضوؤون  العدل  وزارة  واأهابت 

القائمني على امل�ضاجد، بتحمنّل امل�ضوؤولية الدينية والوطنية من خالل اللتزام 

التام بال�ضرتاطات ال�ضحية والإجراءات الحرتازية حفاًظا على �ضالمة �ضحة 

اأن  القائمة  احلالت  وتتبع  ر�ضد  عملية  من  ات�ضح  اإذ  واملقيمني،  املواطنني 

الرتاخي يف عدم اتباع الإجراءات الحرتازية قد ت�ضبنّب يف انت�ضار العدوى بني 

عدد من امل�ضلني.

اأكدوا اأهمية االلتزام باالإجراءات االحرتازية خلل �سهر رم�سان.. اأكادمييون:

خف�س معّدالت االإ�سابة بـ»كورونا« م�سوؤولية اجلميع والتباعد طريق ال�سلمة

اأكد اأكادمييون وتربويون اأهمية اللتزام بتعليمات 

كورونا  لفريو�س  للت�ضدي  الطبي  الوطني  الفريق 

)كوفيد-19(،  كورونا  فريو�س  انت�ضار  من  للحد 

جلميع  م�ضتمر  ب�ضكل  الوعي  رفع  م�ضوؤولية  وبينّنوا 

احلالت  اأعداد  زيادة  من  للحد  املجتمعية  الفئات 

اأنواع التجمعات  اأهمية البتعاد عن  القائمة، موؤكدين 

كافة واتباع جميع الإجراءات الحرتازية حفاًظا على 

ال�ضحة وال�ضالمة.

اأنباء  لوكالة  خا�ضة  ت�ضريحات  يف  واأو�ضحوا 

البحرين )بنا( اأهمية اجلهود الوطنية لفريق البحرين 

بقيادة �ضاحب ال�ضمو امللكي الأمري �ضلمان بن حمد اآل 

خليفة ويل العهد رئي�س الوزراء حفظه اهلل، التي لقت 

اأهمية دور الإعالم  ا�ضتح�ضاًنا واإ�ضادة عاملية، واأكدوا 

جهة  من  الفريو�س  على  املرتتبة  الآثار  تو�ضيح  يف 

ودور رجال الدين املهم من جهة ثانية حلث املجتمع 

على تغيري ال�ضلوكيات اخلاطئة، فال�ضالمة اأمانة على 

اجلميع حتملها باإخال�س وتفاين.

التعليمية  للخدمات  امل�ضاعد  الوكيل  وا�ضتهلنّت 

حديثها  العنزور  كفاية  والتعليم  الرتبية  بوزارة 

امللكي  ال�ضمو  �ضاحب  اإىل  والتقدير  ال�ضكر  بتوجيه 

رئي�س  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �ضلمان  الأمري 

جائحة  لتحدي  �ضموه  اإدارة  على  الوزراء؛  جمل�س 

فريو�س كورونا بكل كفاءة واقتدار، وعلى قيادة �ضموه 

جهوًدا  بذل  الذي  البحرين  لفريق  الوطنية  للجهود 

متميزة يف مواجهة هذه اجلائحة ب�ضهادة دول العامل 

منظمة  راأ�ضها  وعلى  الدولية،  واملوؤ�ض�ضات  املختلفة 

اإىل  مو�ضول  والتقدير  فال�ضكر  لذا  العاملية،  ال�ضحة 

ال�ضفوف  اأبطال  البحرين كافة، خا�ضة  اأع�ضاء فريق 

الأمامية، على ما يقدمونه من جهود وت�ضحيات جمة 

من اأجل احلفاظ على �ضحة و�ضالمة اجلميع.

هذا  يف  موقف  من  لنا  كان  »اإن  العنزور:  وقالت 

بامل�ضوؤولية  جميًعا  نتحلى  اأن  يجب  فاإننا  املقام، 

والكبرية  اخلرية  اجلهود  هذه  نقابل  واأن  الوطنية، 

والتقيد  الحرتازية  بالإجراءات  اللتزام  من  مبزيد 

اأهلنا  جتنيب  �ضاأنها  من  التي  الوقائية  بالتدابري 

نفقد  ل  ولكي  الفريو�س،  هذا  �ضر  واأ�ضرنا وجمتمعنا 

اأحباء لنا ب�ضبب حلظات من ال�ضتهتار وال�ضتخفاف 

بالعواقب، كما ندعو اجلميع اإىل و�ضع امل�ضلحة العليا 

للوطن غاية نبيلة نعمل على بلوغها من خالل املبادرة 

وامل�ضاهمة  كورونا  لفريو�س  امل�ضاد  التطعيم  باأخذ 

للحياة  العودة  وترية  وت�ضريع  املجتمع  حت�ضني  يف 

الطبيعية«.

واأ�ضافت العنزور: »كما هو معتاد، تكرث املنا�ضبات 

رم�ضان  �ضهر  خالل  العائلية  واللقاءات  الجتماعية 

للت�ضدي  الطبي  الوطني  الفريق  اأ�ضار  وكما  املبارك، 

الأ�ضباب  اللقاءات هي من  فاإن هذه  لفريو�س كورونا 

الأف�ضل  فمن  لذا  الفريو�س،  انت�ضار  يف  الرئي�ضية 

على  واقت�ضارها  نطاق  اأ�ضيق  يف  جعلها  اأو  جتنبها 

اأن ذلك  الواحدة، �ضحيح  العائلة  اأفراد معدودين من 

اأمر موؤمل لنا، ولكن لن يكون اأ�ضد اأملًا من فقدان �ضخ�س 

عزيز علينا«.

اجلامعة  اأمناء  جمل�س  رئي�س  اأ�ضاد  جانبه،  من 

الأهلية الربوفي�ضور عبداهلل احلواج باجلهود الوطنية 

الأمري  امللكي  ال�ضمو  �ضاحب  بقيادة  البحرين  لفريق 

اآل خليفة ويل العهد رئي�س الوزراء،  �ضلمان بن حمد 

التي  لأنها  بالحرتازات  اللتزام  باأهمية  واأو�ضى 

�ضتجعلنا بعون اهلل تعاىل نحتفل بالعيد وليكون العيد 

عيدين؛ عيد الفطر وعيد الق�ضاء على فريو�س كورونا 

باإذن اهلل.

اإىل ذلك، اأكد رئي�س اجلامعة الأهلية الربوفي�ضور 

الذي  الإعالم خالل �ضهر رم�ضان  العايل دور  من�ضور 

يجب اأن ي�ضتغل يف التوعية الإ�ضافية للمجتمع، ف�ضهر 

التوا�ضل  اأجواًء معينة وم�ضجعة على  رم�ضان يخلق 

وجب  لذا  اخلطورة،  تكمن  وهنا  املبا�ضر،  الجتماعي 

فهناك  البحريني،  املجتمع  توعية  اأهمية  على  التاأكيد 

ممار�ضات اجتماعية رم�ضانية يجب التخلي عنها مثل 

تبادل الأطباق خالل ال�ضهر الكرمي، مع �ضرورة لب�س 

الكمام يف اأي جتمع.

العلوم  ق�ضم  رئي�س  اأو�ضحت  جانبها،  من 

البحرين  بجامعة  امل�ضارك  الأ�ضتاذ  الجتماعية 

الدكتورة موزة عي�ضى الدوي اأن �ضهر رم�ضان الف�ضيل 

كل  بني  مت�ضابهة  تكون  قد  خا�ضة  وتقاليد  عادات  له 

خا�ضة  املدن  اأو  القرى  يف  �ضواء  البحرينية،  الأ�ضر 

العادية  الأيام  يف  اإن  اإذ  الفطور،  وجبة  على  اللقاء 

العائلية،  واملنا�ضبات  الأ�ضبوع  يف  مرة  الأ�ضر  تلتقي 

لكن يف �ضهر رم�ضان له خا�ضية خمتلفة بحيث تلتقي 

جل الأ�ضر ب�ضكل يومي على وجبة الفطور، اإىل جانب 

اإجازة نهاية الأ�ضبوع وليلة )القرقاعون(.

يف ال�ضياق ذاته، اأكدت رئي�س ق�ضم القانون اخلا�س 

بكلية احلقوق بجامعة البحرين الدكتورة وفاء يعقوب 

جناحي اأهمية موا�ضلة اللتزام بالإجراءات الحرتازية 

والتدابري الوقائية خالل �ضهر رم�ضان الكرمي، وقالت 

قانونًيا  التزاًما  يكون  اأن  قبل  اجتماعي  التزام  اإنه 

املجتمع  لأبناء  امل�ضوؤولة  الوطنية  الروح  ويعك�س 

اأن  اإىل  هنا  التنويه  بد  »ل  وقالت:  كافة،  البحريني 

ال�ضحة العامة اأولوية وم�ضوؤولية اجتماعية والتكاتف 

املجتمعي �ضرورة ل غنى عنها، واللتزام بالإجراءات 

الحرتازية وتطبيق التعليمات واجب �ضرعي ووطني 

ي�ضمن ال�ضالمة ويقود اإىل التعايف«.

الثقايف  عي�ضى  الوطني مبركز  الأر�ضيف  مدير  اأما 

اأن العودة للحياة  الدكتورة �ضفاء العلوي فاأو�ضحت 

التي  الكبرية  اجلهود  تقدير  اأولً  تتطلب  الطبيعية 

العودة  عدم  هي  اليوم  فامل�ضوؤولية  الدولة،  تقدمها 

مع  التواوؤم  يحقق  اأن  املجتمع  وعلى  البداية،  لنقطة 

ن�ضتطيع حتقيق  لن  اللتزام  فدون  الر�ضمية،  اجلهود 

النتائج املرجوة.

واأو�ضح مدير الت�ضال والت�ضويق بوزارة �ضوؤون 

ال�ضباب والريا�ضة نوار املطوع اأنه ل يخفى على اأحد 

ملواجهة  البحرين  مملكة  تبذلها  التي  اجلهود  حجم 

جائحة فريو�س كورونا، والتي قادت اإىل حتقيق نتائج 

اإيجابية متميزة على ال�ضعيد الدويل، اإذ ُتعد البحرين 

جلميع  املجاين  التطعيم  وفرت  التي  الدول  اأوائل  من 

املواطنني واملقيمني دون تاأخري.

واأكد املطوع دور املواطنني واملقيمني اإذ يجب تثمني 

هذه  مكافحة  يف  الإيجابي  والإ�ضهام  الدولة  جهود 

بالإجراءات  بالتقيد  ومروًرا  بالتوعية  بدًءا  اجلائحة، 

وو�ضولً اإىل حث الآخرين وتذكريهم ب�ضرورة اللتزام 

يف  املجتمع  يلعبه  الذي  الدور  باأهمية  وتوعيتهم 

مكافحة هذه اجلائحة.

الكبري واملهم،  ال�ضباب  وقال املطوع: »اأخ�س دور 

وعليهم  وظهرها،  و�ضندها  الدولة  م�ضتقبل  فهم 

م�ضوؤولية م�ضاعفة يف رفع قيم اللتزام بني الأو�ضاط 

فلقد  اأقرانه،  بني  الالمبالة  م�ضاعر  وتقليل  ال�ضبابية، 

الذين  الأحبة  من  الكثري  الفريو�س  هذا  ب�ضبب  فقدنا 

الفقد  مرارة  يذوق  اأن  لأحد  نريد  ول  بيننا،  كانوا 

اجلميع  ندعو  لذا  واخل�ضارة،  والندم  احل�ضرة  واآلم 

جهود  وتقدير  احلقة،  املواطنة  بروح  التحلي  اإىل 

اخلطر  حجم  وا�ضت�ضعار  املوقرة،  واحلكومة  القيادة 

كما  الفريو�س،  هذا  يف  التهاون  وعدم  وامل�ضوؤولية، 

وتعزيز  التطعيم  باأخذ  املبادرة  �ضبابنا  من  نتطلع 

منجزات الدولة يف حماربة اجلائحة ف�ضبابنا هم خط 

الدفاع الأول عن املجتمع وعليهم م�ضوؤولية ج�ضيمة يف 

احلفاظ على اأمنه ال�ضحي«.

الربوفي�صور من�صور العايلكفاية العنزور د. موزة الدويد. �صفاء العلويالربوفي�صور عبداهلل احلواج

خلل لقاء وزير »�سوؤون البلديات« بال�سفري ال�سيني لدى البحرين

بحث اال�ستفادة من خربات ال�سني بالزراعة والرثوة البحرية

وزير  عبداهلل خلف  بن  املهند�س ع�ضام  التقى 

العمراين،  والتخطيط  البلديات  و�ضوؤون  الأ�ضغال 

بتقنية الت�ضال املرئي، مع �ضفري جمهورية ال�ضني 

ال�ضعبية لدى مملكة البحرين ال�ضفري اأنور حبيب 

بني  امل�ضرتك  التعاون  جمالت  لبحث  وذلك  اهلل، 

والرثوة  الزراعة  جمالت  يف  خ�ضو�ضا  اجلانبني 

ال�ضمكية، وح�ضر اللقاء من جانب الوزارة الدكتور 

والرثوة  الزراعة  وكيل  اأبوالفتح  حممد  نبيل 

الوكيل  عبدالكرمي  عبدالعزيز  والدكتور  البحرية، 

يا�ضر  عمار  واملهند�س  الزراعة،  ل�ضوؤون  امل�ضاعد 

ومن  ال�ضمكية،  الرثوة  اإدارة  مدير  باأعمال  القائم 

والتجاري  القت�ضادي  امل�ضت�ضار  ال�ضيني  اجلانب 

يف ال�ضفارة ال�ضينية زانغ جون.

بال�ضفري  الوزير  رحب  اللقاء  بداية  ويف 

البلدين  بني  القائمة  بالعالقات  منوها  ال�ضيني، 

ال�ضديقني يف جميع املجالت، وتطويرها ملا يخدم 

على  الوزير  واأثنى  ال�ضديقني.  البلدين  م�ضالح 

الدور الذي يبذله ال�ضفري ال�ضيني يف تقوية اأوا�ضر 

و�ضلت  الذي  املتقدم  بامل�ضتوى  منوها  العالقات، 

ال�ضديقني.  البلدين  بني  الثنائية  العالقات  اإليه 

جمالت  ال�ضيني  ال�ضفري  مع  الوزير  وا�ضتعر�س 

وتطوير  الزراعة  جمالت  يف  امل�ضرتك  التعاون 

الرثوة ال�ضمكية، وال�ضتفادة من اخلربات ال�ضينية 

يف هذه القطاعات.



اأكد وزير املوا�صالت واالت�صاالت كمال 

خطة  و�صعت  االت�صاالت  هيئة  اأن  اأحمد 

وتطوير  االت�صاالت  اأبراج  الإقامة  �صنوية 

على  بناء  البحرين  م�صتوى  على  اخلدمات 

اأن  اإىل  الفتا  االت�صال،  �صبكات  قوة  م�صح 

جلميع  �صنوية  درا�صة  بعمل  تقوم  الهيئة 

التي  املواقع  لتحديد  البحرين  مناطق 

تتطلب اإن�صاء اأبراج ات�صاالت فيها.

وقال اأحمد، يف رده على �صوؤال للنائب 

يو�صف الذوادي، اإن منطقة احلد ال�صناعية 

على  العمل  ويتم  برجا   12 على  حتتوي 

اإ�صافة 5 اأبراج اإ�صافية يف الفرتة القادمة، 

من  �صكوى   26 تلقت  الهيئة  اأن  مو�صحا 

الهيئة  اأن  اإىل  واأ�صار  احلد.  �صرق  مدينة 

يف  الت�صارك  على  االت�صال  �صركات  حتث 

م�صكلة  هناك  اأن  خ�صو�صا  نف�صه،  الربج 

يف توفري االأرا�صي ملواقع االأبراج، الفتا اإىل 

االأهايل  بع�ض  يرف�ض  اإذ  م�صكلة  هناك  اأن 

بالرغم  منازلهم  من  بالقرب  االأبراج  اإقامة 

من تاأكيدات اجلهات ال�صحية يف عدم تاأثري 

االأبراج على �صحة املواطنني.

اأن  الذوادي  النائب يو�صف  اأكد  بدوره، 

هناك م�صكلة يف منطقة احلد حول �صعف 

العمل عن  مع  االت�صال، خ�صو�صا  �صبكات 

بع�ض  انقطع  اإذ  ُبعد،  عن  والتعلم  ُبعد 

�صبكة  انقطاع  ب�صبب  الدرا�صة  عن  الطالب 

االت�صال، وهذا ما يوؤكد اأهمية معاجلة هذه 

احلد  �صرق  مدينة  اأن  اإىل  م�صريا  امل�صكلة، 

تعاين من �صعف �صبكة االت�صال بالرغم من 

وجود �صركات عاملية ووزارات.

اأن  اأحمد  كمال  املوا�صالت  وزير  اأكد 

ممتلكات القاب�صة -التي ت�صم 17 �صركة- من 

واجبها توظيف البحرينيني، ون�صب البحرنة 

فيها تتجاوز 70%، عدا �صركة طريان اخلليج 

وذلك لطبيعة العمل فيها، الفًتا اإىل اأن جميع 

اأثبت  اإذ  للبحرنة،  خطًطا  و�صعت  ال�صركات 

البحرينيون قدرتهم على العمل واالإجنار.

و�صعت  ال�صركات  جميع  اأن  اإىل  واأ�صار 

االلتزام  للبحرنة ونعمل على  اأهداًفا وبرامج 

الرواتب  م�صتوى  اأن  مو�صًحا  اخلطط،  بهذه 

يجب  اإذ  اإيجابي،  ال�صركات  يف  لالأجانب 

يف  املثيلة  ال�صركات  مع  الرواتب  مقارنة 

الدول القريبة.

»بالن�صبة  املوا�صالت:  وزير  وتابع 

ت�صعى  ال�صركات  جميع  اخلارجية،  للعقود 

تاأتي  اخلارجية  فالعقود  االأداء،  لكفاءة 

ك�صرورة لتطوير العمل مثل النظافة وتوفري 

على  االعتماد  اخلطاأ  ومن  وغريها،  االأطعمة 

�صيء، وهذا يح�صل حتى يف  ال�صركة يف كل 

ال�صركات اخلا�صة«.

اأنه  النفيعي  اإبراهيم  النائب  اأكد  بدوره، 

يجب ا�صتغالل برنامج فر�ض وتاأهيل العمالة 

الوطنية لل�صركات الكربى، موؤكًدا اأن �صركات 

خارجية توّقع مع برنامج فر�ض.

التكلفة  متو�صط  اأن  النفيعي  واأ�صاف 

ويتمّناها  عالية  الوافدة  للعمالة  ال�صهرية 

لكانت  البحريني  �صَغلها  ولو  بحريني،  كل 

اإىل  الدولة  توّجه  مع  ا  خ�صو�صً اأقل،  التكلفة 

امل�صروفات. تقلي�ض 

اأن  احلمر  با�صم  االإ�صكان  وزير  اأكد 

املحافظة  يف  االإ�صكانية  الطلبات  من   %29

االأربع،  مدينة حمد  لدوائر  تعود  ال�صمالية 

م�صريا اإىل اأن 39% من الطلبات االإ�صكانية 

املحافظة  من  طلبات  هي  البحرين  كل  يف 

ال�صمالية.

يوجد  ال  حمد  مدينة  اإن  احلمر  وقال 

اإىل ما قبل �صنة  اإ�صكانية تعود  بها طلبات 

2000، مو�صحا اأن مدينة حمد ال توجد بها 

م�صاريع جديدة، و�صيتم ا�صتيعاب جزء من 

طلبات اأهايل مدينة حمد يف املدن اجلديدة، 

اإن طلبات مدينة حمد متنوعة، وهي 6  اإذ 

طلبات  و210  �صكنية  لوحدة  طلب  اآالف 

ق�صيمة و277 طلب �صقة متليك، جاء ذلك 

للنائب  �صوؤال  على  االإ�صكان  لوزير  رد  يف 

يو�صف زينل.

زينل  يو�صف  النائب  اأكد  بدوره، 

وينبغي  قدمية  حمد  مدينة  طلبات  اأن 

واأن  الطلبات،  وتلبية  بها  اال�صتعــجال 

القليل،  بالــعدد  ليــ�ض  طلــب   6500

االأولوية  تكــون  اأن  املفتــر�ض  ومــن 

للطلبات القدمية.

اأكد وزير االإ�صكان با�صم احلمر اأن الوزارة 

يف  عليه  التوافق  مت  ما  ا�صتيفاء  ا�صتطاعت 

اأنها  اإىل  م�صرًيا  ال�صابق،  احلكومة  برنامج 

ا�صتوفت 49% من برنامج احلكومة احلايل، اإذ 

مت بناء 6 اآالف وحدة �صكنية يف 15 م�صروًعا 

اإ�صكانًيا.

للنائب  �صوؤال  على  رّده  يف  احلمر،  وذكر 

باأق�صى  تعمل  الوزارة  اأن  الع�صومي،  عادل 

مت  واأنه  االإ�صكاين،  امللف  ملعاجلة  طاقتها 

مقابل عدد كبري  الطلبات يف  اإجنازه عدد من 

اأن  موؤكًدا  االنتظار،  قوائم  يف  �صنوًيا  يدخل 

التو�صع  يف  يكمن  االإ�صكاين  للملف  احلل 

وال�صقق،  املدن  وبناء  التمويلية  احللول  يف 

وتو�صيع التعاون مع القطاع اخلا�ض.

ت�صل  االإ�صكانية  امل�صاريع  قيمة  اأن  وذكر 

اإىل 500 مليون دينار موزعة ما بني برنامج 

من  املخ�ص�صة  وامليزانية  اخلليجي  التنمية 

تاأثرت  امل�صاريع  اأن بع�ض  اإىل  الدولة، م�صرًيا 

ب�صبب اجلائحة وت�صّرر االأيدي العاملة.

بدوره، حتّفظ النائب عادل الع�صومي على 

االأ�صئلة  ا يف  ال�صفهية، خ�صو�صً الردود  كرثة 

ي�صتطيع  »هل  مت�صائالً:  اأرقام،  حتتاج  التي 

الوزير بناء 19 اآالف وحدة يف الفرتة املتبقية 

عمل  برنامج  اأن  ا  خ�صو�صً االإ�صكان؟  لوزارة 

�صكنية،  وحدة  األف   25 بناء  ت�صمن  الوزارة 

وذلك لتقليل ميزانية عالوة ال�صكن التي تقّدر 

بـ47 مليون دينار«.

يجب  مل  »الوزير  الع�صومي:  واأ�صاف 

�صنة  املتبقية  والفرتة  ال�صوؤال  من   %80 على 

 19 بناء  ميكن  ال  الوقت  هذا  ويف  ون�صف، 

األف وحدة �صكنية، اليوم االأب والولد لدى كل 

االإ�صكاين  وامللف  اإ�صكانًيا،  طلًبا  منهما  واحد 

اأحد اأهم امللفات«.
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الع�سومي يتحّفظ على الرد ال�سفهي.. وزير الإ�سكان:

بناء 6 اآلف وحدة �سكنية يف 15 م�سروًعا اإ�سكانًيا

وزير الإ�سكان

وزير املوا�سالت

الع�سومي عادل 

النفيعي اإبراهيم 

زينل اأكد ان طلبات مدينة حمد قدمية.. وزير الإ�سكان:

39 % من الطلبات الإ�سكانية لأهايل ال�سمالية

يو�سف زينل 

وزير الإ�سكان: هدم عمارات ال�سناب�س

وا�ستمالك اأر�س يف الديه مل�ساريع الإ�سكان

قال وزير االإ�صكان با�صم احلمر اإنه يتم 

العمل على ا�صتمالك عقار يف منطقة الديه 

لتوفري 166 وحدة اإ�صكانية، اإذ يتم العمل 

وفق االإجراءات املتبعة، الفتا اإىل اأن جمموع 

العا�صمة  مبحافظة  الثالثة  الدائرة  طلبات 

يبلغ 2020 طلبا اإ�صكانيا.

�صوؤال  على  رده  يف  احلمر،  واأ�صار 

برنامج  اأن  اإىل  ال�صالح،  ممدوح  للنائب 

على  يزيد  ما  �صيوفر  االأرا�صي  تطوير 

هدم  بعد  وذلك  �صكنية،  وحدة   1000

العمارات املوجودة يف املنطقة التي انتهى 

فر�صة  ميثل  ما  وهذا  االفرتا�صي،  عمرها 

ال�صتيعاب طلبات املناطق املجاورة.

يتجاوز  ما  هو  القدمي  الطلب  اأن  وذكر 

طلبات  اأن  مو�صحا  �صنوات،   10 عمره 

�صيتم  العا�صمة  مبحافظة  الثالثة  الدائرة 

ا�صتيعابها مبدينة �صرق �صرتة التي �صت�صم 

3 اآالف وحدة �صكنية.

ال�صالح  ممدوح  النائب  قال  بدوره، 

عمرها  جتاوزت  ال�صناب�ض  بنايات  اإن 

اإ�صكاين  م�صروع  اإقامة  وراأى  االفرتا�صي، 

بعد هدمها.

ممدوح ال�سالح

يو�سف الذوادي

النفيعي: �سركات خارجية توّقع مع برنامج فر�س.. وزير املوا�سالت:

خــطـط للبحــرنــة فــي ال�سـركـــات التـابـعـة لـ»ممتلـكــات«

الذوادي: احلد تعاين من �سعف الت�سال 

كمال: خّطة �سنوية لزيادة اأبراج الت�سالت

الوزير يكتفي بالرد ال�سابق

ال�سواد يتهم وزير املوا�سالت بعدم توظيف البحرينيني

وزير  ال�صواد  فا�صل  النائب  اتهم 

املوا�صالت واالت�صاالت كمال اأحمد اأنه �صبب 

ال�صركات  يف  البحرينيني  توظيف  عدم  يف 

التابعة ل�صركة ممتلكات القاب�صة، مو�صًحا 

اأن مربرات عدم اال�صتعانة بالبحرينيني يف 

�صركات ممتلكات غري مقنعة.

اخلليج  �صركة طريان  اإن  ال�صواد  وقال 

املواطنني،  على  تعتمد  ال�صابق  يف  كانت 

م�صرًيا اإىل وجود مافيات للتوظيف وت�صتفيد 

االأجانب،  وتوظيف  اخلارجية  العقود  من 

العاطلني  »زيادة  مداخلته:  ال�صواد  وتابع 

االجتماعية،  امل�صاكل  من  بالعديد  ت�صببت 

وال�صحافة املحلية تن�صر اإعالنات التوظيف، 

التابعة ملمتلكات  ال�صركات  ولكن هل قامت 

ال�صركات  على  هو  االإلزام  اأن  اأو  بالن�صر 

االأخرى فقط؟ لالأ�صف توظيف االأجانب هو 

اال�صتثناء  هو  املواطنني  وتوظيف  االأ�صل، 

املوا�صالت  وزير  اكتفى  بدوره،  حالًيا«. 

ال�صابق على  بالرد  اأحمد  واالت�صاالت كمال 

�صوؤال النائب فا�صل ال�صواد.

فا�سل 

ال�سواد

بوعنق: مليار دينار حتويالت الأجانب للخارج.. البوعينني:

 25 األف طلب باخلدمة املدنية وتوظيف 3 اآلف بحريني العام املا�سي

اأكد وزير �صوؤون جمل�صي ال�صورى والنواب غامن البوعينني اأن قاعدة البيانات يف جهاز اخلدمة 

الذين مت توظيفهم من عام 2019 وحتى  املواطنني  اأن عدد  املدنية ت�صم 25500 ملف، مو�صًحا 

اال�صتغناء  مت  الذين  االأجانب  عدد  فيما  جهة،   42 على  موزعني   3175 بلغ  املا�صي  دي�صمرب   24

عنهم وعددهم يبلغ 1080، فيما يبلغ عدد االأجانب 7328 جميعهم عقودهم موؤقتة و�صنوية ويتم 

جتديدها بناًء على طلب اجلهة التي يعمل بها.

وذكر البوعينني اأن اال�صتعانة باالأجانب تاأتي يف حال عدم توافر املوؤهل املطلوب بقاعدة البيانات 

الطبي  القطاع  يف  االأجانب  ي�صغلها  التي  الوظائف  غالبية  اأن  مو�صًحا  املدنية،  اخلدمة  جهاز  يف 

والتعليمي، موؤكًدا اأن تقاطع االأ�صئلة بني النواب خمالف لالئحة، واأن احلكومة رّدت من باب التعاون.

البحرين،  وهو خارج  م�صت�صار  عقد  يجّدد  اخلدمة  ديوان  اإن  بوعنق  خالد  النائب  قال  بدوره، 

�صية ووظائف عليا، وانتقد بوعنق نظام العقود  ويوظف وافدين يف وظائف عادية ولي�صت تخ�صّ

اخلارجية بدالً من توظيف البحرينيني.

لالأجنبي، حيث  التوظيف  فيما  املتقّدمني،  اأوائل  التطّوع من  »البحرينيون يف  واأ�صاف بوعنق: 

يحّولون مليار دينار �صنوًيا«. خالد بوعنق

النائب الأول: الرتبية ت�سع حلولً تعجيزية 

رفع مقرتح ملعادلة �سهدات خّريجي الطب من ال�سني خالل »كورونا«

برغبة  مقرتًحا  النواب  رفع 

احلكومة،  اإىل  اال�صتعجال  ب�صفة 

�صهادات  معادلة  يف  باالإ�صراع 

ال�صينية  اجلامعات  خّريجي 

الذين اأكملوا درا�صة الطب الب�صري 

عن طريق التعليم عن ُبعد.

االأول  النائب  قال  بدوره، 

عبدالنبي �صلمان اإن وزارة الرتبية 

يف  بالتو�ّصع  تتفاخر  والتعليم 

ُتعيق  املقابل  يف  ُبعد  عن  التعلم 

موؤهالت خّريجي جامعة  معادلة 

بها  واملعرتف  ال�صينية  �صيان 

بحّجة اأنهم اأمّتوا االأ�صهر االأخرية 

بالتعلم عن ُبعد ب�صبب اجلائحة، 

حلوالً  ت�صع  الرتبية  اأن  موؤكًدا 

تعجيزية.

االأول  النائب  وطالب 

مبحا�صبة وزارة الرتبية والتعليم 

البحرين،  اأبناء  �صهادات  مبعادلة 

اإذ اأثبت ال�صفري ال�صيني اأن الطلبة 

تدّخل،  اأن  بعد  ح�صورًيا  در�صوا 

م�صرًيا اأن هذا امللف ت�صوبه �صبهة 

متييز وا�صحة.

اأحمد  النائب  قال  بدوره، 

اخلّريجني  بع�ض  »اإن  ال�صلوم: 

اململكة  يف  موافقة  على  ح�صلوا 

�صنة  الإمتام  ال�صعودية  العربية 

معادلة  عدم  اإن  حيث  االمتياز، 

عليهم  �صيفّوت  ال�صهادات 

القبول«،  هذا  من  اال�صتفادة 

الطلبة وعدم  تعطيل  اأن  مو�صًحا 

معادلة �صهادتهم �صيفقدهم فر�صة 

اال�صتمرار يف درا�صة الطب.

اآل  غازي  النائب  اأكد  بدوره، 

اأن هوؤالء الطلبة كانوا من  رحمة 

قامت  الذين  ال�صني  يف  العالقني 

الدولة م�صكورة باإجالئهم، م�صيًفا 

�صهادات  اعتماد  يف  التاأخر  اأن 

ال�صينية  الطب  كليات  خّريجي 

�صنة  مبرور  جهودهم  �صي�صيع 

اعتماد  وعدم  تخّرجهم  على 

�صهاداتهم.

النائب حمد الكوهجي  واأبدى 

العاطلني  ثقته يف حلحلة م�صكلة 

املهنية،  التخ�ص�صات  خمتلف  يف 

والنظر يف ق�صية خّريجي كليات 

الطب ال�صينية.

النائب الأول



مو�سى عمر الطارقي

وقفات حتفيزية لرم�سان خمتلف

عمر احلمر

باحث �شرعي تربوي

ق�سة �سودة

اأ�شلمت مبكة قدمًيا، وهاجرت هي وزوجها اإىل احلب�شة ثم 

مات عنها.

الأرمل  النبي  على  اقرتحت  التي  بنت حكيم  كانت خولة 

اأن يتزوج.. وعندما �شاألها من اأتزوج خريته بني �شودة الثيب 

وعائ�شة البكر فاختار �شودة.. وعندما جاء ر�شول اهلل ليخطبها 

من اأبيها. ا�شتاذنها ابوها رغم كونها ثيب فوافقت على الفور.. 

ا�شتئذان البنت الأب ر�شالة للفتيات حول الدب الجتماعي.

تزوج النبي �شودة لأنها توؤمن مبا يوؤمن بل وكانت على 

ملن  ر�شالة  وهنا  لبناته(..  اما  )ت�شلح  ير�شيه  الذي  ال�شكل 

يتزوج فتاة من جمتمع خمتلف.. كيف له اأن يهناأ معها..؟ نحن 

هنا ل نحرم ذلك ولكنه جمرد ت�شاوؤول نطرحه على اجلمهور..

فيهم زوجته  كانت  �شنوات  بالنبي 3  �شودة  انفردت  لقد 

لحًقا..  عائ�شة  ال�شيدة  من  الر�شول  يتزوج  اأن  قبل  الوحيدة 

وقد ربت �شودة اأم كلثوم وفاطمة الالتي كن �شغريات يف ذلك 

الوقت.

يتزوجها هوى  الر�شول مل  اأن  تعلم  �شودة  ال�شيدة  كانت 

فهي تعلم اأنها مل تكن متلك من اجلمال الكثري لأنها كانت �شديدة 

م�شركون  واهلها  م�شلمة  كانت  لأنها  تزوجها  وقد  ال�شواد، 

فخ�شي على دينها.

كانت ر�شي اهلل عنها خفيفة الظل وحتب اأن ي�شحك النبي 

من م�شيتها.. وعندما دخل النبي يوًما مهموًما قالت له �شليت 

اأنفي خ�شية  اأم�شكت  ال�شجود  اأطلت  اأم�س خلفك وعندما  يوم 

اأن ينزل منه الدم.. ف�شحك )�شلى اهلل عليه و�شلم( حتى بانت 

نواجذه.

اأن يطلقها الر�شول وهبت  وعندما كربت �شودة وخ�شيت 

يومها ل�شرتها ال�شيدة عائ�شة. 

4 درو�س ن�شتفيدها من الزواج ب�شودة:

• جواز الزواج لرفع الظلم.
• جواز التنازل عن اليوم. 

• الزوجة الذكية تدخل البهجة على زوجها. 
• لك�شب قلب الزوج اهتمي باأبنائه. 

نلتقيكم غًدا..

الوقفة التا�سعة:

اويح  راحُة الترّ

عن اأِبي هريرة ر�شي اهلل عنه قال: كاَن ر�شوُل اهلِل �شلى 

ُب يف ِقياِم رم�شاَن ِمن غرِي اأْن ياأمَرُهم  اهلل عليه و�شلم ُيرغِّ

ِفيِه بعزميٍة فيقوُل: )َمن قاَم رم�شاَن اإمياناً واحت�شاباً، ُغفَر 

لُه ما َتقدَم من ذنِبه( فتويَف ر�شوُل اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم 

والأمُر على ذلَك، ثمَّ كاَن الأمُر يف خالفِة اأبي بكٍر ر�شي اهلل 

عنه، و�شدراً من خالفِة عمر ر�شي اهلل عنه على ذِلك. قاَل 

اويح«،  النَّوويُّ رحمه اهلل: »واملراُد بقياِم رم�شاَن �شالُة الرتَّ

اهلِل  بوعِد  ت�شديًقا  اأي:  »اإمياًنا  اهلل:  رحمه  حجر  ابُن  وقاَل 

بالثواِب عليِه، واحت�شاًبا اأي: طلًبا لالأجِر ل لق�شٍد اآخَر من 

رياٍء اأو نحوه«.

اِب ر�شي اهلل عنه ي�شِلي مَن اللّيِل ما  كاَن ُعمُر بن اخلطَّ

�َشاَء اهللُ حتى اإِذا كاَن ن�شُف الليِل اأيَقَظ اأهلَه لل�شالِة، ثم َيقوُل 

الَة.. ويتلواٱ )واأمر اأهلك بال�شالة وا�شطرب  الَة ال�شَّ لهم: ال�شَّ

عليها ل ن�شاألك رزقاً نحن نرزقك والعاقبة للتقوى(. 

هو  الآية)اأّمن  هِذِه  يقراأُ  عنه  اهلل  ر�شي  عمَر  ابُن  وكاَن 

قانت اآناء الليل �شاجداً وقائماً يحذر الآخرة ويرجوا رحمة 

ربه(. 

اأبي  ابُن  َعفَّاَن ر�شي اهلل عنه، قال  بُن  ُعثماُن  قاَل: ذاَك 

ا قاَل ابُن عمَر ذلَك لكرثِة �شالِة اأمرِي  ِحامٍت رحمه اهلل: واإنَّ

ا قراأَ اأَكرَث القراآِن  املوؤمننَي ُعثماَن بالليِل وقراَءِتِه حتى اأنَُّه رمبَّ

يف َركعة.

وقال ناِفٌع: »كاَن ابُن عمَر ر�شي اهلل عنهما يقوُم يف بيِته 

يف �شهِر رم�شاَن، فاإذا ان�شرَف النَّا�ُس من امل�شِجِد اأخَذ اإداوًة 

من ماٍء ثم َيخرُج اإىِل م�شجِد ر�شول اهلِل �شلى اهلل عليه و�شلم، 

بَح«. ُثم ل َيخرُج ِمنُه َحتى ُي�شلي ِفيه ال�شُّ

وعن داود بن احل�شني، عن عبد الرحمن بن ُهْرمز قال: 

كان القارئ يقوم ب�شورة البقرة يف ثمان ركعات، فاإذا قام بها 

يف اثنتي ع�شرة ركعة راأى النا�س اأنه قد َخَفّف.

لَف كاُنوا يف  قال ابن اجلوزي رحمه اهلل: »واعلْم اأن ال�شَّ

ِقياِم اللّيِل َعلى �شبِع طبقات:

الطبقُة الأوىل: َكاُنوا ُيحُيوَن ُكّل اللّيِل، وفيِهم من َكان 

ُي�شلِي ال�شبَح بو�شوِء الع�شاِء.

الطبقُة الثاِنية: َكاُنوا َيقوُموَن �َشطَر اللّيِل، يعني ِن�شَفه.

النبي  قال  اللّيل،  َثلَث  َيُقوموَن  كانوا  الثاِلثة:  الطبقُة 

َياُم َداُوَد، َكاَن  ِ �شِ ىَل اهلَلّ َياِم اإِ ّ �شلى اهلل عليه و�شلم: )اأََحُبّ ال�شِ

الَُة َداُوَد،  ِ �شَ ىَل اهلَلّ الَِة اإِ َحُبّ ال�شَّ وُم َيْوًما َوُيْفِطُر َيْوًما، َواأَ َي�شُ

َف اللَّْيِل َوَيُقوُم ُثلَُثُه َوَيَناُم �ُشُد�َشُه(. َكاَن َيَناُم ِن�شْ

الطبقُة الراِبعة: كاُنوا َيقوُمون �ُشد�َس اللّيل اأو ُخم�َشه. 

ا كاَن  التَّقِدير، واإنَّ ُيراُعون  الطبقُة اخلاِم�شة: كانوا ل 

اأحُدهم يقوُم اإىل اأْن َيغِلَبه النَّوِم فيَنام، فاإذا انتَبَه قام.

اأرَبع  اللّيِل  مَن  ُي�شلُوَن  كانوا  قوٌم  ال�شاِد�شة:  الطبقُة 

َركعاٍت اأو ركعتنِي.

الطبقُة ال�شاِبعة: قوٌم ُيحيوَن ما َبنَي الِع�شاءيِن َيعني ما 

حر فَيجمُعوَن بنَي  لون يف ال�شَّ ّ َبنَي املغرَب والِع�شاِء، وُيع�شِ

رفنِي. ويف �شحيِح م�شلٍم اأنَّ النَّبيَّ �شلى اهلل عليه و�شلم  الطَّ

َ ِفيَها  قال: )اإَِنّ يِف اللَّْيِل َل�َشاَعًة لَ ُيَواِفُقَها َعْبٌد ُم�ْشِلٌم َي�ْشاأَُل اهلَلّ

اُه، َوَذِلَك يِف ُكِلّ َلْيلٍَة(. َخرْيًا اإِلَّ اآَتاُه اإَِيّ
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حمليات 08

دعتهم اإىل �سرورة مراجعة الطبيب املخت�ص لتقييم حاالتهم.. د. خولة فوؤاد:

يجب على بع�ص مر�سى ال�سكري ترك ال�سيام.. وعلى ال�سائمني االهتمام بوجباتهم 

فاطمة �شلمان:  

علي  فوؤاد  خولة  الدكتورة  اأكدت 

و�شكري  �شماء  غدد  اأمرا�س  ا�شت�شارية 

ال�شحور  وجبة  اأهمية  على  و�شمنة 

اىل  ا�شارت  ال�شكري كما  بالن�شبة ملر�شى 

وجود عدد من املمار�شات وعادات خاطئة 

التي يقوم بها مر�شى ال�شكري خالل �شهر 

رم�شان وتوؤول اىل م�شاعافات وانتكا�شة 

يف حالتهم ال�شحية. 

احلالت  ذكرت  اآخر،  جانب  ومن 

والتي  ال�شكري  مر�شى  من  ال�شحية 

يتوجب عليها عدم �شيام �شهر رم�شان. 

مر�ضى  على  يتوجب  هل   ]

ال�ضكري �ضيام �ضهر رم�ضان؟  

م�شموح  ال�شكري  ملر�شى  ال�شيام   -

ومنها  و�شوابط  تعليمات  وفق  ولكن 

لتعديل  املخت�س  الطبيب  مراجعة  اأهمية 

التي  الدوية  او  الون�شلني  جرعات 

�شهر  خالل  ال�شكري  مري�س  يتناولها 

ال�شباح  حبوب  تناول  ومنها  رم�شان 

يف فرتة الفطار وحبوب امل�شاء يف فرتة 

ال�شحار وكذلك معرفة اأن بع�س الدوية 

ال�شيام  فرتة  يف  ا�شال  هبوطا  ت�شبب 

ومنها ادوية المريلني التي يجب اأن تقلل 

جرعاتها وقت ال�شحور. 

وعموًما لي�س جميع مر�شى ال�شكري 

يجب  منهم  عدد  فهناك  ال�شيام،  ميكنهم 

عليهم جتنب ال�شيام ومنهم املراأة احلامل 

ممن لديها �شكر احلمل وتتناول  جرعات 

ممن  ال�شن  كبار  وكذلك  الون�شلني،  من 

ومعر�شني  الون�شلني  اإبر  ي�شتخدمون 

ال�شكر،  م�شتوى  يف  بالهبوط  لالإ�شابة 

م�شاكل  يعانون  ممن  الأ�شخا�س  وكذلك 

حادة يف الكلى والكبد خ�شية اأن ت�شيبهم 

م�شاعفات حادة، اأ�شف اىل ذلك الأ�شخا�س 

ول  هبوط  لنوبات  يتعر�شون  الذين 

نوبة  لهم  ت�شبب  مما  بحدوثها  ي�شعرون 

قيادة  عند  وخا�شة  والإغماء  ال�شرع  من 

ال�شيارة وغريها مما ي�شبب خطًرا عليهم 

وعلى الآخرين نن�شحهم بتجنب ال�شيام. 

 [ ما العادات اأو املمار�ضات التي 

جتنبها  ال�ضكري  مر�ضى  على  يجب 

خالل رم�ضان؟ 

العادات  من  الكثري  هناك   -

ميار�شها  التي  اخلاطئة  وال�شلوكيات 

رم�شان  �شهر  خالل  ال�شكري  مر�شى 

وحالت  خطرية  م�شاعفات  لهم  وت�شبب 

جتنبهم  اهمها  ومن  مفاجئة  هبوط 

رغم  عليهم  وتفويتها  ال�شحور  لوجبة 

الهامة  الوجبات  من  ال�شحور  وجبة  ان 

ب�شكل  ت�شهم  انها  حيث  ال�شكري  ملر�شى 

ال�شكر  م�شتوى  ثبات  يف  وا�شا�شي  كبري 

لنوبات  التعر�س  جتنبهم  كما  الدم  يف 

هبوط ال�شكر خالل فرتة الع�شر او قبيل 

الإفطار، لذلك ن�شدد على مر�شى ال�شكري 

تناولها وعدم تفويتها، كما ندعو لتاأخري 

وقت تناولها قدر المكان لتكون قريبة من 

�شاعات ال�شيام. 

ا يقومون  كما اإن مر�شى ال�شكري اي�شً

ب�شلوك خاطئ اآخر ومنه تناول 90% من 

الفطور  وقت  خالل  احلرارية  ال�شعرات 

يف  النتفاخ  من  نوًعا  لهم  ت�شبب  والتي 

�شديد،  وخمول  املعدة  يف  وحرقة  البطن 

كما توؤدي ارتفاعات حادة بال�شكر يف الدم، 

ال�شعرات  لذلك وجب عليهم توزيع كمية 

احلرارية املتناولة بعد وجبة الفطار كاأن 

يتم تناول ن�شف الكمية يف وجبة الفطور 

وربعها يف فرتة الليل والربع الخري منها 

يف وجبة ال�شحور. 

ممار�شة  ال�شكر  مر�شى  ينتهج  كذلك 

خاطئة بتناول امل�شروبات ال�شكرية بكرثة 

ال�شكر  م�شتويات  رفع  يف  ت�شهم  والتي 

ال�شديد  العط�س  لهم  وت�شبب  الدم  يف 

التبول  وكرثة  ال�شيام  �شاعات  خالل 

التي توؤدي يف النهاية اىل جفاف اجل�شم، 

المكان  قدر  بالبتعاد  نن�شحهم  لذلك 

تلك  وخا�شة  ال�شكرية  امل�شروبات  عن 

التي حتتوي على ن�شب عالية من ال�شكر 

ال�شناعي.  

الأف�ضل  الغذائي  النظام  ما   ]

ملر�ضى ال�ضكري خالل فرتة الإفطار؟  

- الأطعمة املثالية او النظام الغذائي 

الأمثل ملر�شى ال�شكري هو تناولهم خالل 

الفطور من متره اىل 3 مترات وكوب اىل 

اأجل  من  ذلك  عن  يزيد  ل  املاء  من  كوبني 

�شاعات  بعد  بالدم  ال�شكر  رفع  يف  البدء 

ال�شيام الطويلة تليها تناول اأطعمة غنية 

بال�شوائل كال�شوربة لكن من النوع اخلايل 

من الكرمية مع جتنب اأنواع )))ال�شوربة 

ن�شب  على  لحتوائها  وال�شناعية  املغلفة 

عالية من الأمالح ال�شارة . 

 ومن بعدها على ال�شائم اأخذ ا�شرتاحة 

وال�شعور  املعدة  راحة  اأجل  من  لل�شالة 

ال�شبع  هرمونات  واإن  خا�شة،  بال�شبع 

عادة حتتاج 30 دقيقة من بداية الوجبة 

للو�شول اىل املخ واإعطاء �شعور بال�شبع 

واإل �شيكرث ال�شائم من تناول الطعام دون 

ال�شعور بذلك. 

البدء  يجب  ال�شرتاحة  بعد  ثم  ومن 

غنية  تكون  اأن  على  ال�شلطة  بتناول 

مع  واحد  كوب  مبقدار  باخل�شروات 

الن�شويات  تناول  ثم  خفيف،  �شو�س 

تناول  ويف�شل  والرز  واخلبز  والرثيد 

كوب  مبقدار  والن�شويات  كاملة  احلبوب 

ون�شف اي  6 اىل 8 مالعق طعام كي ل 

تناول  نغفل  ول  ال�شكري  م�شتوى  يرتفع 

والدجاج  اللحم  من  ال�شحي  الربوتني 

منزوع اجللد. 

كما ميكن ملري�س ال�شكري من بعدها 

النتظار من �شاعة او �شاعة ن�س لتناول 

التحلية ويف�شل اأن تكون قطع من الفواكه 

واذا كانت من احللويات يجب اأن ل تزيد 

ويف  �شغرية  مالعق  او  قطع  الثالث  عن 

فرتة الليل ميكن تناول وجبه خفيفة مثل 

الزبادي مع الفاكهة واملك�شرات اأما لوجبة 

ال�شحور يجب اأن دهون �شحية مثل تناول 

الفوكادو او اجلنب قليل الد�شم مع تناول 

وكذلك  وال�شوفان  البي�س  مثل  الربوتني 

اأجل  من  الأ�شمر  كاخلبز  الكاملة  احلبوب 

م�شتويات  الهبوط يف  او  الرتفاع  جتنب 

ويكون  ال�شحور  بعد  الدم  يف  ال�شكر 

بالتايل اأكرث ثباًتا خالل فرتات ال�شيام.

د. خولة فوؤاد

��ب يف ن����وب����ات ارت�����ف�����اع ال�������س���ك���ر يف ال����دم ت����ن����اول وج����ب����ات د����س���م���ة ع���ل���ى ال���ف���ط���ور ي��ت�����س��برّ

مهل ع��ل��ى  وج��ب��ات��ك��م  ف��ت��ن��اول��وا  ل��ت��ظ��ه��ر..  ال�����س��ب��ع«  »ه���رم���ون���ات  حت��ت��اج��ه��ا  دق��ي��ق��ة   30

على »اليف اإن�ستقرام«.. 50 دقيقة ا�ستغرقها الفنان املدهون لكتابة الفاحتة باخلط الديواين

فنان بحريني  اأبدع  يف فكرة جميل، 

بخط وكتابة �شورة الفاحتة على »ليف 

تعك�س  مميزة  وبطريقة  اإن�شتقرام« 

جانًبا اإبداعًيا من جوانب الفن الإ�شالمي 

العريق.

خليل  البحريني  الفنان  وقام 

خا�س  فيديو  ببث  ــون  ــده امل

مبوقع  اخلا�س  ح�شابه  على 

قيامه  اأثناء  يف  »اإن�شتقرام« 

بفن  الفاحتة  �شورة  بكتابة 

»اخلط الديواين«، ويف �شيافة 

القارئ احلاج �شعيد الطو�شي 

والذي جعله خلفية �شماعية 

للفيديو.

الفنان  ــتــغــرق  وا�ــش

املدهون ما يقرب من 50 دقيقة لالنتهاء 

باخلط  كاملة  الفاحتة  �شورة  كتابة  من 

الديواين، مع ت�شكيلها بالكامل، بثها منذ 

البدء اإىل النهاية.

متابعيه،  من  تفاعالً  اخلطوة  ولقت 

والذين دعوه وبقية الفنانني 

اإىل م�شاركة املزيد 

الفيديوهات  من 

املـــ�ـــشـــابـــهـــة 

واخلـــــطـــــوات 

املبتكرة  الفنية 

ــور،  ــه ــم ـــع اجل م

تلك  ــا  خــ�ــشــو�ــشً

بــاأجــواء  املرتبطة 

�شهر رم�شان املبارك.
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اختطاف ُقن�سل

لي�س عن�ان فيلم ولي�س �سردية من خيال م�ؤلف، ولكنها حادثة 

حقيقية بكل تفا�سيلها وجزئياتها.

يعمل قن�سالً لبالده ويف نهاية الأ�سب�ع ياأخذ اأ�سرته ال�سغرية 

عربية  لعا�سمة  زيارة  ال�سنتني يف  يبلغ  مل  الذي  وطفله  »زوجته 

قريبة من مكان عمله، وبرفقتهم ابن ال�سفري ال�ساب«.

بها  التي يعمل  العا�سمة  تلك  اإىل  الإجازة يع�دون  بعد ي�مي 

قن�سالً لبالده وبرفقتهم قريبة ال�سفري، يف املطار تبداأ حكاية اأخرى، 

يتلفظ  ثم  الك�سك  يف  اجلال�س  الرجل  �سفرهم  ج�ازات  يت�سفح 

اجل�ازات  النتظار،  منهم  يطلب  اجل�ازات،  ُيغلق  م�ت«،  »عرب 

الع�سكر يطلب  ياأتي رجل من  ينتظرون وقتًا يط�ل،  دبل�ما�سية، 

من القن�سل واأ�سرته واملرافقني اللحاق به.

ي�سعدون طابقني على ال�سالمل، يدخل�ن قاعة خالية بها كرا�ٍس، 

يتجه�ن للجل��س عليها، ياأمرهم الع�سكري بجفاف باجلل��س على 

الأر�س، يلتفت اإىل القن�سل وباإ�سارة من يده يطلب منه اأن يتبعه.

الع�سكري،  يتحدث  القاعة،  ي�سل  وجهه،  من  الدم  مي�سح 

�سيارات ال�سفارة مت الطلب منها املغادرة، خ�س�سنا لكم تك�سيات 

تنقلكم، هيا.

عند الب�ابات ي�سلمهم اإىل مدنيني يند�س�ن معهم يف �سيارتي 

ال�سيارات،  التاك�سي، فتنطلق بهم راأ�ًسا، يف طريق �سبه خاٍل من 

التاك�سي  وتعرت�س  طريقهم  تقطع  جمه�لة  �سيارة  عليهم  تخرج 

وينهال�ن  ال�سيارة  من  يجرونه  وقريبته،  ال�سفري  ابن  به  الذي 

�سرًبا وركالً مت�ح�ًسا بال مقدمات، يهرع القن�سل لإنقاذ ما ميكن 

اإنقاذه فيناله ما نال ابن ال�سفري من �سرب وركل وده�س بالأحذية 

الع�سكرية القا�سية.

م�سافرين  مبجم�عة  املطار  من  قادم  با�س  يل�ح  بعيد  من 

املعتدون  يت�قف  �سريه،  من  يخفف  منهم،  يقرتب  عائدين، 

املهاجم�ن، يركب�ن �سيارتهم، يغادرون على عجل، انتهت املهمة، 

ي�ساعدهم الركاب.

نظارته  زجاج  اخرتقها  الذي  عينه  من  دًما  ينزف  القن�سل 

الطبية يف اأثناء الركل وال�سرب والده�س، ل يتحمل الآلم، يذهب 

راأ�ًسا اإىل عيادة خا�سة »م�ست�سفى �سغري« يخربه الطبيب املعالج 

اأنه يحتاج اإىل عملية ف�ًرا لرتميم جرح نازف يف ال�سبكية.

العيادة  باب  ُيك�سر  وفجاأة  العني،  فح�س  من  الطبيب  ينتِه  مل 

اإىل  ويجرونه  يقيّدونه  القن�سل،  على  ينق�ّس�ن  الع�سكر،  باأحذية 

عينيه  تكميم  يتم  ووجهه،  عينه  من  م�ستمر  والنزف  املجه�ل 

بع�سابٍة �س�داء، وال�سيارة تقطع الطريق املجه�ل.

يتلم�س  الباب،  ُيغلق  به،  يلق�ن  انفرادية  �سغرية  زنزانة  يف 

جدران زنزانتهـ يتكئ عليها ويقراأ »قل لن ي�سيبنا اإىل ما كتب اهلل 

لنا«.

وهمية  اإعدام  عملية  تتم  ع�سكري،  خالل  ومن  الزنزانة،  يف 

لإثارة رعبه وفزعه واإرهابه منهم... ت�ستمر لأكرث من ثالث مرات 

على فرتات متباعدة.

الت�سال  يف اخلارج يتحرك �سفري بالده ب�سرعة وتتم عملية 

به  تبلغ  اإنذار  ي�سدر  فيهم  امل�ست�يات  اأعلى  ومن  بالده  بحك�مة 

حك�مة البالد التي اختطفت ال�سفري.

الإنذار اإطالق �سراح القن�سل ف�ًرا وترحيل طاقم ال�سفارة اإىل 

من  اأقل  �سيطبق خالل  الإنذار  باملثل،  املعاملة  �ستتم  واإل  بالدهم 

24 �ساعة.
يتم اإطالق �سراح القن�سل املختطف، ويتم ترحيل طاقم ال�سفارة 

اإىل بالدهم ف�ًرا، ويع�دون اإىل اأر�س ال�طن.

العربية  اململكة  قن�سل  النزهة  ر�سا  ه�  املختطف  القن�سل 

الإيراين،  الث�ري  احلر�س  هم  واخلاطف�ن  طهران،  ال�سع�دية يف 

عام  احلجاج  بني  اند�س�ا  الذين  الث�ري  احلر�س  لعنا�سر  انتقاًما 

1987 لحتالل احلرم املكي وتخريب م��سم احلج.

�سيدليات يف كل مكان

مرعيًا  تنم�ًيا  هدًفا  اأو  مرف�ًعا،  �سعاًرا  لي�س 

حق  واقعة،  حقيقة  لكنها  مكان«  كل  »�سيدليات يف 

اأن  الدول،  كل  تتمناها  واأيق�نة  باطل،  به  ُيراد  ل 

منطقة  كل  ويف  اأرا�سيها  على  مكان  كل  يف  يك�ن 

ونحمد  وعالجية،  طبية  ومراكز  �سيدليات  �سكانية 

ن�يل  البحرين  مملكة  يف  اأننا  ف�سله  ون�سكر  اهلل 

حيث  من  �س�اء  بالًغا،  اهتماًما  ال�سحي  القطاع 

ت�سجيع القطاع اخلا�س على ال�ستثمار يف ال�سناعة 

ومعامل حتاليل  طبية  ومراكز  »�سيدليات  العالجية 

باأن  لالأجانب  حتى  ال�سماح  حيث  من  اأو  وغريها« 

»غري  براأ�سمال  عالجية  ومراكز  �سيدليات  يتملك�ا 

بحريني« مائة يف املائة، كل ذلك رائع وجميل، ناهيك 

عن دور الدولة الطليعي طبًعا وبالتحديد دور اللجنة 

التن�سيقية برئا�سة ويل العهد رئي�س ال�زراء �ساحب 

ال�سم� امللكي الأمري �سلمان بن حمد حفظه اهلل ورعاه 

مع  والتعاطي  لالحرتاز  حمكمة  اآليات  و�سع  الذي 

اأ�سر�س جائحة داهمت الك�ن وكان لبد من م�اجهة 

وال�ق�ف  واملقيم  امل�اطن  على  والت�سهيل  التحدي 

مكان  كل  يف  مت�فرة  فح��سات  خالل  من  بجانبه 

�س�ف  متن�عة  لقاحات  وعن طريق  زمان،  اأي  ويف 

ُكلها خالل فرتة زمنية وجيزة باإذن اهلل.
ُ
ت�ؤتي اأ

ال�سحي  القطاع  ال�ستثمار يف  اآليات  اأن  امل�سكلة 

مق�س�دة«  »غري  مغالطات  على  تعر�س  مازالت 

معايري  اأو  بـ»كرايترييا«  يتعلق  ما  واأخطرها  اأهمها 

يبدو  ما  على  فاملعايري  لل�سيدليات،  الرتخي�س 

الفهم  عدم  من  بقليل  حمف�فة  عليها،  ملتب�س 

يتم  اأن  من  فبدًل  ال�سيدلة،  ور�سالة  ملهنة  الدقيق 

الأجانب  حتى  اأو  امل�اطنني  لل�سيادلة  ال�سماح 

اأي مكان مالئم ح�سب املعايري  باإقامة �سيدليات يف 

املتعارف عليها مت ال�سماح بل والرتخي�س للع�سرات 

من  �سيدليات  لإقامة  ال�سيادلة«  »غري  الأجانب  من 

�سيدلية  كل  بني  املطل�بة  للم�ساحة  مراعاة  دون 

و�سيدلية اأخرى »250 مرتًا« على الأقل يف املا�سي، 

واأ�سبحت الرتاخي�س باإن�ساء ال�سيدليات تذهب لغري 

امل�اطنني وغري امل�ؤهلني وكاأن مهنة ال�سيدلة املكرمة 

متجر  اأي  �سان  ذلك  يف  �ساأنها  الدنيا  بقاع  كل  يف 

عم�مي يبيع اأي �سلعة وال�سالم.

بت�سغيل  يق�م  اأن  ت�سرتط  املعايري  اأن  �سحيح 

رقابة  هناك  اأن  و�سحيح  م�ؤهل،  �سيديل  ال�سيدلية 

الأكيد  لكن  ال�ساأن،  هذا  على  ال�سلطات  من  �سارمة 

بـ»غري  والإتيان  »ك�م«،  ال�ستثمار  ت�سجيع  اأن 

مهنتهم  لي�ست  مهنة  يف  لال�ستثمار  متخ�س�سني« 

»ك�م اآخر«.

ال�سيادلة  خريجينا  اأعداد  اأن  نعلم  نحن 

بالع�سرات، وندرك متام الإدراك اأن ع�سرات منهم ل 

يح�سل�ن على فر�سة العمل املنا�سبة التي تت�افق مع 

م�ؤهالتهم، وتخ�س�سهم الن�عي املهم، ملاذا ل نق�م 

بالت�سهيل على ه�ؤلء، مبنحهم الأول�ية يف تاأ�سي�س 

لالأجنبي  ن�سمح  ل  وملاذا  ال�سيدليات؟  وامتالك 

ال�سيدليات  من  عدد  اأي  امتالك  يف  فقط  امل�ؤهل 

حيث �سيديرها يف ذلك ال�قت من لديه علم ودراية 

املنا�سب  لل�سيديل  دقيق  واختيار  عميق  وتخ�س�س 

�س�اء كان من امل�اطنني اأو ال�افدين.

مهنة  �ساأن  ذلك  يف  �ساأنها  ال�سيدلة  مهنة  اإن 

للدار�سني  للعاملني،  للعارفني،  دائًما  حتتاج  الطب 

اخللط  يك�ن  اأن  ي�ستقيم  ول  ي�سح  ول  امل�ؤهلني، 

ب�سيدليات  اآخره  حتى  ال�س�ق  يت�سبع  بحيث  خماًل، 

�سديدة التجاوز ول ميتلكها م�ؤهلني م�اطنني، »وهم 

كرث ويبحث�ن عن عمل«، يف حني ينعم بهذا القطاع 

نفر غري م�ؤهلني لكنهم يحمل�ن لفتة عري�سة ا�سمها 

وال�سالم. »م�ستثمر« 

قطاع  ك�الي�س  داخل  مثاًرا  الأمر  يك�ن  رمبا 

اأخرى  م�سكالت  من  كذلك  يعاين  الذي  ال�سيدلة 

»غري  وافد  مع  املتكافئة  غري  املناف�سة  اأهمها  متعددة 

ورمبا  التاأهيل«  م�ست�ى  »دون  م�ستثمر  اأو  عليم« 

على  الربح  احت�ساب  وطريقة  ال�س�ق  اأح�ال  تك�ن 

اأو  م�س�س  على  »نهره«  من  املجازة  الأدوية  بع�س 

بل  مراجعة،  اإعادة  اإىل  دقيقة حتتاج  �س�ابط  حتت 

على  الأدوية  هذه  مردور  مع  التعاطي  يف  وعدالة 

وه�  ال�سيدلة  قطاع  اأن  الأكيد  لكن  ال�سيدليات، 

املكمل الع�س�ي والأهم يف منظ�مة القطاع ال�سحي 

ومن  خمت�س،  من  فاح�سة  لنظرة  يحتاج  بالبالد 

على  ي�ستع�سي  ل  لأمر  متابع  ومن  قرار،  �سانع 

�ساحب الأمر.

يله نطبخ مع اأفنان 

اأم  اأفنان بنت را�سد بن عبدالرحمن الزياين   ال�سيدة الفا�سلة 

عبداهلل رائدة من رواد تقدمي واإعداد برامج الطبخ يف التلفزي�ن، 

�سن�ات  مدى  على  1986م  منذ  البحرين  تلفزي�ن  خ�ّست  فقد 

بتقدمي برنامج الطبخ ومن اإعدادها ك�نها در�ست التغذية و�سناعة 

فن�ن  �ستى  تعليم  يف  ورغبتها  حر�سها  اإىل  بالإ�سافة  الأغذية، 

عام  اخلليجية«  »ال�سفرة  كتاب  اإ�سدارها  مع  للم�ساهدين  الطبخ 

واأ�سدرت  البحرين  �سامل يف  كاأول كتاب طبخ خليجي  1983م 
1988م،  Ataste Of The Arabian Gulf يف عام  ترجمته 

كما حر�ست على تقدمي برامج الطبخ للتليفزي�ن منذ عام 1986م 

�سيدة  وهي  طبخ  كتب  �سبعة  بلغت  حتى  اإ�سداراتها  ت�الت  ثم 

اأعمال  �سيدة  كـاأف�سل  تكرميها  مت  وقد  ومتف�قة  ناجحة  اأعمال 

يف ال�سرق الأو�سط للعام 2004م واأحد 100 �سخ�سية �ساهمت 

التقنية  اقت�سادًيا، وهي خريجة جامعة تك�سا�س  املراأة  يف متكني 

بال�ليات املتحدة الأمريكية )يف علم تكن�ل�جيا ت�سنيع الأغذية( 

1976 وهي حاليًا الرئي�س واملالك ل�سركة الزياين للخدمات  عام 

التجارية، كانت رئي�سة جمعية �سيدات الأعمال البحرينية منذ عام 

اإدارة  2004م، وتابعت ع�س�يتها يف جمل�س  عام  2002م حتى 
اجلمعية حتى عام 2018م. 

 ويف عام 2010م راأ�ست �سبكة �سيدات اأعمال ال�سرق الأو�سط 

جتارة  بغرفة  الأعمال  �سيدات  جلنة  وراأ�ست  اأفريقيا  و�سمال 

و�سناعة البحرين منذ 2005م وحتى نهاية الدورة عام 2018م. 

طبخ  كتاب  »اأف�سل  جائزة  الزياين  اأفنان  ال�سيدة  نالت  وقد   

العاملية  ج�رماند  جائزة  من  املقدمة  2009م  لعام  العامل  يف 

بهذه  تف�ز  وخليجية  بحرينية  اأول  تك�ن  وبذلك  الطبخ،  لكتب 

اجلائزة يف  هذه  على  تناف�س  العامل حيث  م�ست�ى  على  اجلائزة 

�سرائحها املختلفة 450 كتاًبا من 44 بلًدا، وقد ح�سلت على هذه 

و�سفة   60 على  يحت�ي  الذي  )اأفنانيات(  اإ�سدارها  عن  اجلائزة 

اإ�سداراتها من كتب الطبخ  باللغتني العربية والإنكليزية. وت�الت 

الطبخ  فن�ن  مهًما يف  مرجًعا  اإ�سداراتها  عدت  املتخ�س�سة حتى 

املحكمني  من  اأفنان  ال�سيدة  وتعترب  والعاملية.  والعربية  اخلليجية 

اأدارت  كما  والعامل«،  البحرين  مملكة  يف  الطبخ  م�سابقات  يف 

ال�سيدة اأفنان حلقة »جمم�عة تركيز ح�ل رائدة العمل البحرينية 

يف جمال املطاعم واملقاهي« ال�اقع والتحديات واآليات ال�ستدامة 

امللكي  ال�سم�  برئا�سة �ساحبة  للمراأة  الأعلى  املجل�س  بتنظيم من 

الأمرية �سبيكة بنت اإبراهيم اآل خليفة قرينة �ساحب اجلاللة امللك 

املفدي حفظه اهلل ورعاه. ولك�ن ال�سيدة اأفنان ع�سً�ا يف املجل�س 

التحديات  حل�سر  وذلك  الطبخ،  جمال  يف  ورائدة  للمراأة  الأعلى 

اإمكانية  وبحث  واملطاعم  املقاهي  جمال  يف  العاملني  ت�اجه  التي 

م�اجهة  على  الرائدات  م�ساعدة  يف  للمراأة  الأعلى  املجل�س  دعم 

التحديات«. 

تليفزي�ن  يقدمه  الذي  اأفنان«  مع  نطبخ  »يله  برنامج  اإن   

البحرين هذا العام 2021م يف رم�سان ُيعد اإ�سافة ن�عية ملا قدم 

2012م تلتقي �سن�ًيا  اأفنان بداأت منذ  من برامج طبخ، فال�سيدة 

للم�ساهدين  وتربز  ومهنة  الطبخ حرفة  من  اتخذوا  اأعمال  برّواد 

بالطبخ،  اهتمامهم  و�سر  والعملية  الدرا�سية  حياتهم  م�س�ار 

بالإ�سافة اإىل اإبراز حزم الدعم التي ا�ستفادوا منها واملت�افرة من 

خالل �سندوق العمل متكني وبنك البحرين للتنمية بالتعاون مع 

الإن�سانية  لالأعمال  امللكية  امل�ؤ�س�سة  من  وكذلك  ال�طنية،  البن�ك 

طريقهم  �سق  على  اأعانهم  مما  ال�طنية،  وامل�ؤ�س�سات  وال�سركات 

الذي ح�سل�ا عليه بجدهم واجتهادهم ودور  والتميز  يف احلياة 

اأ�سهمت  مقابلة �سخ�سيات كثرية  الربنامج  هذا  اأفنان يف  ال�سيدة 

يف جناح ال�سباب وال�سابات فيما اأقبل�ا عليه من مهنة الطبخ مع 

اإىل  العامل، بالإ�سافة  اأن�اع الطبخ من دول  ا�ستفادتهم من �ستى 

الرتكيز على املطبخ البحريني ومبا فيه من غنى وتن�ع واإن كان 

باأ�سل�ب ع�سري. 

وه�  دور مميز  لها  احللقات  هذه  الزياين يف  اأفنان  ال�سيدة   

الأعمال  رواد  واإبداعات  جناح  ق�س�س  على  ال�س�ء  ت�سليط 

الأغذية  و�سناعة  الغذائي  والتم�ين  الطبخ  جمال  يف  البحرينيني 

على  وت�سجيعهم  وال�سابات  وال�سباب  الرواد  ه�ؤلء  بيد  والأخذ 

والهام  املتن�عة  وخرباتهم  ملكاتهم  واإبراز  الإعالمي  الظه�ر 

عم�ًما  الأغذية  جمال  يف  لالإنخراط  اآخرين  اأعمال  ورواد  �سباب 

�سعادة  من  وت�جيه  باإدارته  البحرين  تليفزي�ن  فعل  وخريًا 

الإعالم بال�ستعانة  الرميحي وزير �س�ؤون  ال�سيد علي بن حممد 

�سبابنا  وحرفنة  وم�اهب  قدرات  واإبراز  الزياين  اأفنان  بال�سيدة 

البحرينيني... 

اإن�سائه  الطبخ منذ  برنامج  يقدم  البحرين  تليفزي�ن  لقد ظل   

وبالذات يف رم�سان من مقدمي مثل هذه الربامج من املخت�سني 

يف الطبخ من وطننا العربي، بالإ�سافة اإىل املطبخ العاملي مرتجًما، 

بحريني�ن  قّدمها  التي  الطبخ  برامج  التليفزي�ن  احت�سن  كما 

والعاملية  ال�سعبية  الأكالت  يف  تخ�س�س�ا  ممن  اجلن�سني  من 

وت�الت اخلربات والتجارب اإىل اأن وا�سلت ال�سيدة اأفنان براجمها 

الرائدة يف الطبخ ونال التليفزي�ن ج�ائز يف املهرجانات العربية 

متعددة  دورات  يف  البحرين  تليفزي�ن  قدمها  التي  واخلليجية 

واخلليجية  العربية  املهرجانات  تع�د  اأن  وناأمل  الطبخ  لفن�ن 

وينال  املهرجانات  هذه  يف  كالعادة  البحرين  تليفزي�ن  في�سارك 

اجل�ائز ومن بينها برامج الطبخ. 

 اإن برنامج »يله نطبخ مع اأفنان« يف دورته اجلديدة يدع�نا 

لأن نقرتح باأن يقدم التليفزي�ن برامج يف مهن اأخرى على مدى 

العام ل�سبابنا و�ساباتنا ممن اأخذوا طريقهم نح� النجاح والتف�ق 

التلفزي�ن يف  اإدارة  من  الهتمام  هذا  مل�سنا  فقد  واإ�سرار،  بعزم 

اإبراز امل�اهب والقدرات والإبداعات ال�طنية. 

وعلى اخلري واملحبة نلتقي 
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ال�سماح با�ستقدام العمالة من دون و�سيط خطوة 

التي  العاملة  الأيدي  �سوق  ت�سحيح  يف  �ست�سهم 

وجهة  �سمانات  من  بد  ل  لكن  اأ�سعاره،  ت�سّخمت 

حتفظ حقوق هذه العمالة.

اإذا مل تكن ر�سالتنا �سوى اخلدمة الإن�سانية 

اأجل  من  بال�سدق  والتكلم  احلقيقة  ونقل 

زمن  يف  خا�سة  عظيمة  ر�سالة  فهي  #البحرين، 
التحديات.
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753 ق.م - اإن�شاء مدينة روما على يد روم�ل��ص 

ورم��ص.

1509 - هرني الثامن يعتلي عر�ص اإجنلرتا عقب 

وفاة والده هرني ال�شابع.

للربازيل  برازيليا عا�شمًة  افتتاح مدينة   -  1960

على يدي الرئي�ص ج��شيلين� ك�بيت�شيك.

الفرن�شي  بالرئي�ص  الإطاحة  حماولة   -  1961

�شارل ديج�ل يف انقالب اجلزائر.

1967 - اجلي�ص يت�لىّ ال�شلطة يف الي�نان.

1981 - البيت الأبي�ص يعلن اأن الرئي�ص الأمريكي 

الإنذار  طائرات  بيع  على  امل�افقة  قرىّر  ريغان  رونالد 

املبكر - اأواك�ص اإل اململكة العربية ال�شع�دية.

التي  ال�شيخ  �شرم  منطقة  ت�شتعيد  م�شر   -  1982

اتفاقية ال�شالم امل�شرية  اإطار  ُتعد جزًءا من �شيناء، يف 

- الإ�شرائيلية.

التابعة  العاملية  الرقمية  املكتبة  اإطالق   -  2009

للي�ن�شك�.

ي�شجل  الياباين  ماغليف  اآر  جي  قطار   -  2015

حمطًما  ال�شاعة،  يف  كيل�مرتات   603 مقدارها  �شرعة 

يف  قطار  اأ�شرع  ب��شفه  العاملي  القيا�شي  الرقم  بذلك 

العامل.

2018 - اغتيال العامل واملحا�شر الفل�شطيني فادي 

البط�ص يف العا�شمة املاليزية ك�الملب�ر.

باعة احللويات يف رم�سان باملغرب

م�شحراتية توقظ النا�س لل�شحور بطبلة �شقيقها املتوفى

ل امراأة يف �ش�ارع القاهرة مبفردها ليالً، يتجمىّع كثري  من غري املاأل�ف اأن تتج�ىّ

من �شكان احلي والأطفال ح�لها وهي تقرع طب�لها، وتنادي على النا�ص لال�شتيقاظ 

قبل الفجر.

كان الدافع الأول لها ه� فقدان �شقيقها الذي ظل يق�م بهذه املهمة ملا يقرب من 25 

عاًما. بعد وفاته اأرادت دلل األ تنقطع عادته وخرجت هي تفعل نف�ص ما كان يفعله 

الذي  العمل،  بهذا  قيامها  على  ومرىّ  للمجتمع.  يقدمه  كان  الذي  اخلري  نف�ص  وتفعل 

اأ�شبح �شهالً بف�شل دعم العائلة، ما يناهز ع�شر �شن�ات، وفق »�شكاي ني�ز عربية«.

تق�ل دلل: »اأنا بالن�شبة مل��ش�ع ال�شح�ر دوت )هذا( اأخدته من اأخ�يا )اأخي( 

اإزاي  وبي�شحر  اإيه  بيعمل  وب�ش�ف  معاه  وبنزل  ب�ش�فه  كنت  عل�شان  يرحمه  اهلل 

والنا�ص كانت بت�شتناه )تنتظره( من ال�شنة لل�شنة. فاأنا حبيت ال�شيء دا من اأخ�يا. 

ال�شنة اإيل اأخ�يا ت�فى فيها معدا�ص م�شحراتي، كنا قاعدين م�شتنيني اإن حد يعدي، 

ينده على اأ�شامينا معدا�ص م�شحراتي«.

ت�شيف: »ه� ت�يف يف 2011 واأنا بداأت يف 2012 فمح�شت�ص بنف�شي غري واأنا 

باأخذ الطبلة بتاعته وما�شية بدندن )اأتغنى( يف ال�شارع وبغني وكدا. لقيت النا�ص 

اإيل هي من منطقتي وعارفاين وعارفة اأخ�يا وعارفة دنيتي بت�شجعني اهلل ك�ي�ص يا 

اأم عاطف ا�شتمري، بتفكريني باحلج اأحمد )اأخ�ها(«.

اأب يكت�شف اأن طفله هو

ابن اأخيه مع اأنه لي�س له اإخوة!

اأطباء يف حل لغز �شائك حريىّ  جنح 

اأب  اكت�شف  بعدما  عليه،  اطلع  من  كل 

ابنه،  ال�اقع  يف  لي�ص  طفله  اأن  اأمريكي 

بل ابن �شقيقه الت�اأم، لكن امل�شكلة كانت 

اأنه لي�ص لديه اأخ ت�اأم على الإطالق!

بعد �شل�شلة من عالجات اخل�ش�بة، 

اأجنب زوجان من وا�شنطن طفالً �شليًما 

يف ي�ني� 2014.

متاًما،  يرام  ما  على  �شيء  كل  بدا   

اأن وجدت اختبارات الدم الروتينية  اإل 

ال�الدين  دم  ف�شيلة  بني  اختالفات 

 ،)A( والطفل، فكالهما لديه ف�شيلة دم

.)AB( ولكن الطفل لديه ف�شيلة دم

تفاجاأ الأب بالنتائج، فقرىّر اخل�ش�ع 

لختبار الأب�ة، وكانت املفاجاأة، اإذ تبنيىّ 

زوجته  اأق�شمت  الطفل.  والد  لي�ص  اأنه 

ما  ملعرفة  الثنان  وذهب  تخنه،  اأنها مل 

عيادة  يف  خطاأ  ارتكاب  مت  قد  كان  اإن 

اخل�ش�بة، لكن حتى هناك مل يجدا حالً 

للغم��ص.

وذكر امل�قع العلمي iflscience اأنه 

ل  ت��شىّ الختبارات  مزيد من  اإجراء  بعد 

ال�شائل  اأن  مفاده  ا�شتنتاج  اإل  الأطباء 

اأكرث من  املن�ي لالأب كان يحت�ي على 

الن�وي،  احلم�ص  من  واحدة  جمم�عة 

من  ماأخ�ذة  الطفل  جينات  وكانت 

مل  الذي  الرجل  لت�اأم  الن�وي  احلم�ص 

يلد وت�يف برحم اأمه يف بداية احلمل.

الختبارات  اأن  الباحث�ن  واأو�شح   

والطفل  الأب  اأن  ك�شفت  اجلينية 

يت�شاركان 25 باملائة فقط من حم�شهما 

التي عادة  الكمية نف�شها  الن�وي، وهي 

ما يتقا�شمها الأب مع ابن اأو ابنة �شقيقه. 

البي�ل�جي  ال�الد  املقابل يجب على  يف 

الكامل اأن ي�شارك 50 باملائة من حم�شه 

الن�وي مع طفله.

»املن�شف« يت�شّبب يف طالق

 عرو�س يف ثاين اأيام زواجها!

اد م�اقع الت�ا�شل الجتماعي يف الأردن حادثة  تداول روىّ

طالق عرو�ص يف ثاين اأيام زواجها؛ ب�شبب اإهمالها حلماتها 

والهتمام باأهلها ووالدتها.

م�قع  يف  ح�شابه  على  العري�ص  روى  ما  وبح�شب 

الت�ا�شل الجتماعي »في�شب�ك«، فاإن زوجته -التي مل مي�ِص 

على زواجه منها ي�مان- قامت بطهي املن�شف لأهلها، فيما 

وعدىّه  جًدا  اأغ�شبه  الذي  الأمر  لأمه،  �شاورما  وجبة  طلبت 

اإهانة لأمه، وفق م�اقع اأردنية.

وتفاعل املعلق�ن كثرًيا مع احلادثة، بني من جعلها مادة 

واعتربه  الزوج  ب�شدة  انتقد  من  وبني  وال�شخرية،  لل�شحك 

ك�شر بخاطر عرو�شه لإثبات رج�لة مزيىّفة، بح�شب و�شفهم. 

والدته  برىّ  على  دالً  فعله  واعترب  الزوج  اأيىّد  راأي  وهناك 

دارًجا  اأ�شبح  باأنه  و�شف�ه  لت�شرىّف  ا  ورف�شً لها،  وتكرمًيا 

ينمىّ عن قلة الحرتام لأمهات الأزواج.

املمثل جاكي �شان يحرم ابنه الوحيد من املرياث!

ك�شف النجم العاملي جاكي �شان اأنه �ش�ف 

اخلريية،  للجمعيات  بالكامل  برثوته  يتربىّع 

وفًقا  دولر  ملي�ن   350 ح�ايل  تبلغ  والتي 

العاملية، ولن يرتك  ف�رب�ص  لإح�شاءات جملة 

�شيًئا لبنه جاي�شي، مف�شًرا ذلك: »اإذا كان ابني 

اأما  بنف�شه،  اخلا�ص  ماله  ي�شنع  �ش�ف  قادًرا 

التي  اأم�ايل  ي�شيع  ف�ش�ف  قادر  غري  كان  اإذا 

جنيتها«.

ذكر ذلك م�قع »هندو�شتان تاميز« الهندي، 

جاكي  ال�شيني  املمثل  اأن  اإل  م�شرًيا  الثالثاء، 

بـ350  تقدىّر  التي  برثوته  التربىّع  قرىّر  �شان 

ملي�ن دولر للجمعيات اخلريية.

من  ابنه  حرمان  قرار  �شان  جاكي  وعلىّل 

املرياث بالق�ل: »اإذا كان ابني قادًرا على ك�شب 

املال ف�ش�ف ي�شنع املال اخلا�ص به«، م�شيًفا: 

»واإذا كان غري قادر ف�ش�ف ي�شيع اأم�اله التي 

جناها«.

بالندم  ي�شعر  اإنه  ال�شيني  النجم  وقال 

م�شرًيا  ال�شيني،  باجلي�ص  ابنه  التحاق  لعدم 

اإل اأن اخلدمة الع�شكرية كانت �شت�شهم يف بناء 

�شخ�شيته ب�شكل اأف�شل.

البن  ه�  جاي�شي  اأن  اإل  امل�قع  ولفت 

لني،  ج�ان  زوجته  من  �شان  جلاكي  ال�حيد 

م�شرًيا اإل اأنه يعمل ممثالً ومغنًيا.

»ال�شّحة«: ت�شجيل 1039 اإ�شابة جديدة 

بفريو�س »كورونا« وتعايف 1040 حالة

اأعلنت وزارة ال�شحة اأن الفح��شات التي بلغ عددها 

16357، ي�م اأم�ص، اأظهرت ت�شجيل 1039 حالة قائمة 

حالة  و554  وافدة،  لعمالة  حالة   448 منها  جديدة؛ 

ملخالطني حلالت قائمة، و37 حالة قادمة من اخلارج، 

كما تعافت 1040 حالة اإ�شافية لي�شل العدد الإجمايل 

للحالت املتعافية اإل 154711.

وبلغ عدد احلالت القائمة حتت العناية 95 حالة، 

العالج  تلقي  ال�شحي  و�شعها  يتطلىّب  التي  واحلالت 

144 حالة، يف حني اأن 10746 حالة و�شعها م�شتقر 

الذي بلغ 10841  القائمة  الإجمايل للحالت  العدد  من 

حالة قائمة.
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أحمد بن عبداهلل لـ»الشؤون السياسية« والمنصور لـ»القنصلية«
 بمرسوم ملكي.. تعيين 

وكيلين ومدير عام في »الخارجية«
صدر عن حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليف��ة عاه��ل الب��الد المف��دى حفظ��ه اهلل ورعاه 
مرس��وم رقم )50( لسنة 2021 بتعيين وكيلين ومدير 

عام في وزارة الخارجية، جاء فيه:
المادة األولى:

ُيعّين في وزارة الخارجية كٌل من:
1- الدكتور الش��يخ عب��داهلل بن أحمد ب��ن عبداهلل آل 

خليفة وكياًل لوزارة الخارجية للشؤون السياسية.

2- السيد توفيق أحمد المنصور وكياًل لوزارة الخارجية 
للشؤون القنصلية واإلدارية.

المادة الثانية:
ُيعّين الس��يد طالل عبدالس��الم األنصاري مديرًا عامًا 

لشؤون وزارة الخارجية.
المادة الثالثة:

على وزي��ر الخارجية تنفيذ هذا المرس��وم، وُيعمل به 
من تاريخ صدوره، وُينشر في الجريدة الرسمية.

 العلوي رئيسًا تنفيذيًا 
لهيئة تنظيم سوق العمل

ص��در ع��ن حضرة صاحب الجالل��ة الملك حمد بن عيس��ى آل 
خليف��ة ملك الب��الد المفدى حفظ��ه اهلل ورعاه مرس��وم رقم 
)51( لسنة 2021 بتعيين رئيس تنفيذي لهيئة تنظيم سوق 

العمل، جاء فيه:
 المادة األولى:

يعين الس��يد جم��ال عبدالعزي��ز عبدالغف��ار العلوي رئيس��ًا 
تنفيذيًا لهيئة تنظيم سوق العمل لمدة ثالث سنوات.

المادة الثانية:
عل��ى وزير العمل والتنمية االجتماعية تنفيذ هذا المرس��وم، 

ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

حميدان يستعرض مع النائبين 
الذوادي والمالكي مبادرات توظيف 

المواطنين بالقطاع الخاص
التقى وزير العم��ل والتنمية االجتماعية، جميل بن محمد علي 
حميدان، النائب عبد اهلل خليفة الذوادي، والنائب باسم سلمان 

المالكي، في مكتبه بالوزارة. 
وتم خالل اللقاء استعراض مستجدات البرنامج الوطني للتوظيف 
في نسخته الثانية، وما يتضمنه من مبادرات وسياسات تهدف 
إلى رفع كفاءة واس��تدامة الخدمات المقدمة واستثمار طاقات 
الشباب البحريني الباحث عن عمل وتطويره مهنيًا وإدماجه في 
س��وق العمل، إلى جان��ب المزايا التي يوفره��ا البرنامج لزيادة 
وتي��رة التوظيف م��ن خالل زي��ادة الحوافز المقدمة للمنش��آت 

والباحثين عن عمل.
وأك��د حميدان ح��رص وزارة العمل والتنمي��ة االجتماعية على 
توفير التأهيل النوعي للموارد البش��رية الوطنية ورفع كفاءتها 
ألخذ دورها في المسيرة التنموية الشاملة وإدماجها في مختلف 

القطاعات اإلنتاجية واالقتصادية.
وثمن النائب��ان ال��ذوادي والمالكي الجه��ود الوطنية لتوظيف 
المواطنين في مختلف ش��ركات ومؤسس��ات القط��اع الخاص، 
مؤكدي��ن على أهمية تضافر الجهود للمحافظة على اس��تقرار 
العمال��ة الوطنية وتحس��ين أدائها الوظيفي ورفع مس��تويات 
اإلنتاجية في المنشآت، منوهين إلى استمرار التعاون المشترك 
بين المجلس والوزارة في مجال تطوير التش��ريعات ذات الصلة 
بالمجاالت التنموية، والداعمة لجهود الحكومة في مجال توفير 

العيش الكريم وتعزيز الحماية االجتماعية للمواطنين.

 »علوم الفضاء« تحصد المركز 
الثالث في مسابقة »خالد بن حمد لالبتكار«

اختتمت تحت رعاية س��مو الش��يخ خالد بن حمد 
آل خليف��ة النائب األول لرئي��س المجلس األعلى 
اللجن��ة األولمبي��ة  للش��باب والرياض��ة رئي��س 
البحرينية، منافسات النسخة الثالثة من مسابقة 
خالد بن حم��د لالبتكار في ال��ذكاء االصطناعي، 
والتي نظمتها كلية البحرين التقنية »بوليتكنك 
البحرين« بالتعاون مع المكتب اإلعالمي لس��مو 
الش��يخ خالد بن حمد بن عيسى آل خليفة وشركة 
مايكروس��وفت، تحت شعار #لنبتكر_للمستقبل، 
بمش��اركة أكثر من 100 فري��ق، حيث تأتي هذه 
المسابقة ضمن مبادرات سموه الداعمة للمجال 

العلمي.
وقد فازت بالمركز الثالث منتسبة الهيئة الوطنية 
لعلوم الفضاء، محلل بيانات فضائية شيماء المير 
وفريقها المتكون من المهندس��ة صغرى حس��ن 
والطالبة صبا األنصاري من مدرسة الحد الثانوية 
للبنات بمش��روعهم »Bahrain AQ«، حيث يعنى 
مش��روع Bahrain AQ بتحسين جودة الهواء في 
مملكة البحري��ن عبر االهتم��ام بالزراعة واختيار 
أصناف األشجار ذات الخصائص التي تناسب بيئة 

المملكة لتساهم في تحقيق الهدف المنشود. 
ونفذ الفريق دراس��ة مكتبية حول أصناف األشجار 
الت��ي يمكن اس��تخدامها له��ذا المش��روع حيث 
كانت النتائج تشير إلى أن شجرة النيم هي الخيار 
األفضل، حيث إنها من أكثر األشجار قابلية للتكيف 
مع بيئة البحرين. يمكن لشجرة النيم تحمل نسب 
عالية من الحرارة وملوحة المياه وعلى جانب آخر 
يمكن استخدام مكوناتها كس��ماد عالي القيمة 

للتربة. كما أنها تس��اعد أش��جار النيم في تقليل 
مس��توى ثاني أكس��يد الكربون وزيادة مس��توى 

األكسجين الجو، مما يخلق توازنًا بيئيا فعااًل.
وق��د ق��ام الفري��ق البحث��ي ببن��اء ث��الث بيئات 
مختلف��ة منها بيئ��ة قاحلة، وبيئ��ة تحتوي على 
رقعة خضراء شبه جيدة وبيئة تحتوي على رقعة 
خضراء قياس��ية، وذلك من أجل التحقق من دقة 
قياس��اتهم لجودة الهواء ومعاييرها مع القراءات 
التي تم جمعها م��ن مناطق مختلفة في مملكة 
البحري��ن، منها منطق��ة الهمل��ة، ومنطقة الحد 
الصناعية وعوالي. وتم��ت عمليات جمع القراءات 
باس��تخدم تقنية إنترنت األش��ياء )IoT( وربطها 
بأجهزة االستش��عار ع��ن بعد، كما ق��ام الفريق 
بإنشاء قاعدة بيانات بالنتائج المتحصلة. وبدعم 
من الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء، تمكن الفريق 
من تحديد الكثافة النوعية للمناطق الزراعية في 
البحرين عبر استخدام صور أقمار صناعية حديثة 
عالية الدقة، إلى جانب ذلك وباس��تخدام تقنيات 
الذكاء االصطناعي تمكن الفريق من تحديد عدد 
أش��جار النيم الالزم زراعتها ف��ي البحرين لتقليل 
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لتصل إلى مستوى 
300ppm ما يعد من المس��تويات المقبولة من 
الناحيتين البيئة والصحية، وبالتالي المس��اهمة 
في تحس��ين جودة الهواء لتحقق مملكة البحرين 

مراكز متقدمة في التصنيف العالمي.
وخالل الحفل الختامي للمس��ابقة قدمت ش��يماء 
المير ش��رحًا عن المش��روع مبينة م��دى أهميته 
والفائ��دة المرجوة منه، حيث أعرب س��مو الش��خ 

خال��د بن حمد آل خليف��ة راعي الحفل عن إعجابه 
بفك��رة المش��روع مق��درًا الجه��ود الت��ي بذلها 
الفريق، ومؤكدًا على أهمية العناية بجودة الهواء 

في المملكة.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية 
لعلوم الفضاء محمد العس��يري: »يحتل المشروع 
أهمي��ة بالغ��ة لعالقت��ه بصح��ة اإلنس��ان، وقد 
كان اختي��ار الفكرة من قبل ش��يماء المير اختيارًا 
موفق��ًا، والهيئ��ة قدم��ت لفري��ق المش��روع كل 
الدعم المطلوب إلنجازه في فترة قياسية وبنتائج 
فاقت التوقعات، حيث تش��ارك المير كطالبة في 
أكاديمية الذكاء االصطناعي ببوليتكنك البحرين 

منذ سبتمبر 2020«.
وعن ه��ذا اإلنجاز قالت ش��يماء المي��ر: »تمكنت 
بفض��ل م��ن اهلل وبالتع��اون مع أعض��اء الفريق 
من تطبي��ق النظام بالكامل من خ��الل المعارف 
المكتس��بة من دراس��تي ف��ي أكاديمي��ة الذكاء 
االصطناعي، باإلضافة للخب��رات المتراكمة لدي 
م��ن ع��دة دورات وورش عم��ل س��ابقة مكنتني 
الهيئ��ة الوطنية لعل��وم الفضاء من المش��اركة 
فيهم ومن أهمها دورتان في الذكاء االصطناعي 
والبيانات الضخمة من جامعة س��انت بطرسبرغ 
بجمهوري��ة روس��يا االتحادية، مما س��اعد كثيرًا 
في تحقيق ه��ذا اإلنجاز الذي س��يكون له أثر في 
تحس��ين جودة الهواء. نحن كفريق سعداء بشرف 
لقاء س��مو الش��يخ خالد بن حمد آل خليفة والذي 
منحنا بكلماته المش��جعة حاف��زًا نحو بذل جهود 

مضاعفة لتقديم األفضل للبحرين«.

جاللة الملك المفدى

 إغالق 4 مطاعم سياحية في العاصمة
 خالفت اشتراطات الحد من »كورونا«

أغلقت هيئة البحرين للس��ياحة والمعارض، بالتنس��يق مع إدارة الصحة العامة 
ب��وزارة الصحة وإدارة التفتيش ب��وزارة الصناعة والتجارة والس��ياحة 4 مطاعم 
س��ياحية ضم��ن المنش��آت الخاضع��ة لتصنيف الخدم��ات الس��ياحية بمحافظة 
العاصمة إداريًا لمدة أس��بوع، ومباش��رة اتخ��اذ اإلج��راءات القانونية المعمول 
به��ا، على أثر مخالفته��م اإلج��راءات االحترازي��ة والتدابير الوقائي��ة للحد من 
انتش��ار فيروس كورونا الص��ادرة عن الجهات المعنية. وبين��ت الهيئة أنه نظرًا 
إلى مخالفة تلك المطاعم اإلجراءات واالش��تراطات التنظيمية الواجب تطبيقها 
ف��ي القرارات الوزارية المتعلقة بتطبيق االش��تراطات الصحية الواجب تطبيقها 
في المطاعم والمقاهي الحتواء ومنع انتش��ار في��روس كورونا، فقد قام مأمورو 
الضب��ط القضائي في الهيئة بالتنس��يق مع مأموري الضب��ط القضائي بوزارة 
الصحة ومأموري الضبط القضائي بوزارة الصناعة والتجارة والس��ياحة، بتطبيق 
القواني��ن حي��ال المطاعم والمقاه��ي المخالف��ة، فضاًل على ما ت��م رصده من 

مخالفات أخرى، وغلقها إداريًا، تمهيدًا التخاذ اإلجراءات اإلدارية والقانونية بهذا 
الش��أن. وأكدت أن حمالت التفتيش على المنشآت السياحية متواصلة بفاعلية، 
انطالق��ًا من الحرص على التأكد من التزام أصحابها باإلجراءات االحترازية للحد 
من جائحة فيروس كورونا بالتنس��يق مع الجهات ذات العالقة، مش��ددة على أن 
عم��ل المطاعم في تلك المنش��آت ينبغ��ي أن يتوافق مع الق��رارات والتعليمات 
الصادرة المتعلقة باس��تئناف األنش��طة التجارية وفق الضوابط واالش��تراطات 
الصحي��ة. وأكدت الهيئة ض��رورة التزام جميع المنش��آت الس��ياحية والفندقية 
ومرافقه��ا بم��ا ورد من تعليم��ات في الق��رارات الوزارية الص��ادرة عن الجهات 
المختصة للحد من انتش��ار الفيروس، مجددة ثقتها بتعاون القطاع الس��ياحي 
للتغل��ب على هذه التحديات بما يس��اهم في توحيد الجه��ود الوطنية المبذولة 
للتص��دي لفيروس كورون��ا، وأن القرارات التنظيمية المتعلق��ة تخضع للتقييم 

والمراجعة المستمرين.

 وزير الخارجية 
يبحث ونظيره اإلسرائيلي 
التعاون لمواجهة »كورونا«

ج��رى اتصال هاتفي أمس بين وزي��ر الخارجية د. عبداللطيف 
الزياني، ووزير خارجية دولة إسرائيل غابي أشكنازي، حيث تم 
بح��ث أوجه التعاون الثنائي المش��ترك والجه��ود التي تبذل 
لتعزي��ز العالقات بين البلدين ف��ي مختلف المجاالت، وما تم 
تحقيقه من تقدم في سبيل بناء عالقات بناءة تحقق المصالح 

المشتركة.
كما تم بحث س��بل التعاون الثنائي والتنس��يق المشترك في 
مج��ال مواجهة تداعيات جائحة كورون��ا، إضافة إلى القضايا 

ذات االهتمام المشترك على الصعيدين اإلقليمي والدولي.

 البحرين عضوًا بلجنة منع الجريمة 
والعدالة الجنائية في األمم المتحدة

انتخبت الدول األعضاء بالمجلس االقتصادي واالجتماعي التابع لألمم المتحدة 
مملكة البحرين بالتزكية عضوًا للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية المنبثقة 
عن المجلس االقتصادي واالجتماعي، للفترة من 2022 إلى 2024، وذلك خالل 
االنتخاب��ات التي جرت في مقر األمم المتحدة بمدينة نيويورك أمس، والتي تم 
فيها انتخاب عدد من الدول. ويأتي انتخاب البحرين دلياًل على المكانة الدولية 
الرفيع��ة وال��دور المهم اللذي��ن تحظى بهما عل��ى الصعيد الدول��ي، وتأكيدًا 
للجه��ود البارزة التي قامت به��ا المملكة في مجال مكافح��ة الجريمة وضمان 
العدال��ة الجنائية، واتس��اقًا مع الممارس��ات الفضلى والتش��ريعات القانونية 

الحديثة التي تطبقها المملكة في هذا المجال.

وتعتبر لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية الهيئة الرئيسية لتقرير السياسات 
في األمم المتحدة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية. وتتضمن واليتها 
تحسين اإلجراءات الدولية لمكافحة الجريمة الوطنية وعبر الوطنية، بما في ذلك 
الجريمة المنظمة والجريمة االقتصادية وغس��يل األموال واالتجار باألشخاص، 

باإلضافة إلى تحسين كفاءة وعدالة نظم إدارة العدالة الجنائية وإنصافها. 
كم��ا تقدم اللجنة التوجيه الموضوعي والتنظيمي لمؤتمر األمم المتحدة لمنع 
الجريم��ة والعدال��ة الجنائية الذي يعقد كل 5 س��نوات لمتابعة تنفيذ اتفاقية 
األم��م المتح��دة لمكافح��ة الجريم��ة المنظمة عب��ر الوطني��ة والبروتوكوالت 

الملحقة بها.

 وزير المالية: فتح آفاق جديدة 
من الشراكة االقتصادية الواعدة مع الدول

أكد وزير المالية واالقتصاد الوطني الش��يخ سلمان 
بن خليفة آل خليف��ة مواصلة مملكة البحرين فتح 
آفاق جديدة من الش��راكات المالي��ة واالقتصادية 
العال��م بم��ا يحق��ق  الواع��دة م��ع مختل��ف دول 
التطلعات المنش��ودة. جاء ذلك ل��دى اجتماعه مع 
رئيسة الوزراء ووزيرة المالية والشؤون االقتصادية 
واالس��تثمار في بربادوس رئيسة لجنة التنمية في 
البن��ك الدولي للدورة الحالية مي��ا أمور موتلي عبر 

تقنية االتصال المرئي.  
ونق��ل الوزير تحيات حضرة صاح��ب الجاللة الملك 
حم��د بن عيس��ى آل خليف��ة ملك الب��الد المفدى، 
وصاحب الس��مو الملك��ي األمير س��لمان بن حمد 
آل خليف��ة ول��ي العه��د رئي��س مجل��س ال��وزراء، 
منوه��ًا بحرص البحرين على فت��ح آفاق جديدة من 
الش��راكات ف��ي مختل��ف المج��االت وباألخص في 
المجالي��ن المال��ي واالقتصادي بما يع��ود بالنفع 

والنماء على البلدين.

وأكد الوزير أهمية تنسيق العمل المشترك وتعزيز 
التعاون االقتصادي على كافة األصعدة بما يسهم 

في خلق فرٍص نوعية في مختلف القطاعات.  
 كم��ا تم خ��الل االجتماع مناقش��ة آخ��ر التطورات 
والمس��تجدات عل��ى صعي��د االقتص��اد العالمي، 

واس��تعراض ع��دد م��ن المواضي��ع ذات االهتمام 
المش��ترك. بينما أعربت الس��يدة أمور عن شكرها 
وتقديرها لوزير المالية واالقتصاد الوطني، مؤكدًة 
ح��رص بالدها على فتح آفاق جديدة من الش��راكة 

والتعاون االقتصادي مع مملكة البحرين.

 »االتصاالت«: فترة سماح
6 أشهر للحصول على متطلب 

التدريب لربابنة اليخوت
أعلنت ش��ؤون الموانئ والمالحة البحرية ب��وزارة المواصالت 
واالتصاالت عن منح فترة سماح لمدة ستة )6( أشهر للحصول 
على متطلب التدريب في المهارات المالحية لربابنة اليخوت. 
وقال الوكيل المساعد لشؤون المالحة البحرية يوسف عيسى 
بوبشيت »في ظل سعيها الدائم للحفاظ على سالمة المالحة 
البحري��ة في مي��اه البحرين، قامت ش��ؤون الموانئ والمالحة 
البحري��ة ب��وزارة المواصالت واالتص��االت بإضاف��ة متطلب 
الحصول على تدريب معتمد ف��ي المهارات المالحية لربابنة 
اليخوت المسجلة في مملكة البحرين البالغ طولها )36( قدمًا 
فأكث��ر من ضمن القرار الوزاري رقم )2( لس��نة 2021 بش��أن 
ش��روط التسجيل والس��المة وإجراءات الحصول على ترخيص 
المالحة للس��فن الصغيرة التي تِق��ل حمولتها اإلجمالية عن 
مائة وخمس��ين طنًا، وتحديدًا المادة )23- ضوابط الحصول 

على ترخيص المالحة( البند 3 - سفن النزهة«.
وأض��اف الوكيل المس��اعد »عل��ى إثر ذلك الق��رار وحرصًا من 
ال��وزارة لمن��ح الوقت الكاف��ي لربابنة اليخ��وت للحصول على 
التدريب المطلوب، فقد تم منح )6( أش��هر كفترة س��ماح من 
متطلب التدريب، على أن يتم بعد هذه الفترة تقديم شهادة 
التدري��ب في حالة الرغبة بتجدي��د أو إصدار ترخيص المالحة 

للربان«.

القبض على 4 آسيويين استولوا 
على حسابات بنكية بـ80 ألف 

دينار وحولوها للخارج
أعلن��ت إدارة مكافحة الجرائم االقتصادي��ة باإلدارة العامة 
لمكافح��ة الفس��اد واألم��ن االقتص��ادي واإللكترون��ي عن 
تمكنها من القبض على 4 آسيويين، قاموا بعمليات نصب 
واحتيال على عدد من األشخاص واالستيالء على حساباتهم 
البنكي��ة وتحويل المبالغ إلى خ��ارج البالد، حيث بلغت قيمة 
تلك األموال حوالي 80 ألف دينار، فيما تم مباش��رة التعاون 
والتنس��يق عبر إدارة الش��ؤون الدولية واإلنتربول للتعميم 

على مطلوب آخر خارج البحرين لتقديمه إلى العدالة.
وف��ور تلق��ي اإلدارة ع��ددًا من البالغ��ات بهذا الش��أن، تم 
مباش��رة أعمال البحث والتحري وجمع األدلة التي أس��فرت 
ع��ن تحديد هوية المذكورين والقب��ض عليهم، وجار اتخاذ 
اإلج��راءات القانونية الالزم��ة تمهيدًا إلحال��ة القضية إلى 

النيابة العامة.



03 l o c a l @ a l w a t a n n e w s . n e tأخبار الوطن Wed 21 Apr 2021  |  الســنة 16  |   العدد 5611   |  األربعاء 9 رمضان 1442هـ

 وزير الداخلية يبحث 
مع سفير البحرين في ُعمان 

مجاالت التعاون األمني

اس��تعرض وزير الداخلية الفريق أول الش��يخ راشد بن عبداهلل 
آل خليفة، خالل اس��تقباله أمس، سفير البحرين لدى سلطنة 
عم��ان الش��قيقة جمع��ة الكعبي، مج��االت التع��اون األمني 
بين البلدين الش��قيقين في إطار العم��ل على تطوير عالقات 
التعاون والتنس��يق، مش��يدًا بدور الس��فارة ف��ي تعزيز أوجه 
التعاون وتقديم أفضل الخدمات لرعايا البحرين في س��لطنة 

عمان.
من جانبه، أعرب الس��فير عن ش��كره وتقديره لوزير الداخلية 

على تواصله الدائم وحرصه على تطوير التعاون المشترك.

تسلم 3 نسخ من رسائل الدكتوراه العالية لمنتسبي »الداخلية« 

 وزير الداخلية: توظيف الدراسات 
والبحوث الميدانية في تطوير النهج األمني

أك��د وزي��ر الداخلية الفري��ق أول 
الش��يخ راشد بن عبداهلل آل خليفة 
البح��ث  تش��جيع  مواصل��ة  عل��ى 
العلمي والدراسات التي تسهم في 
عملية التطوير والتحديث وتقديم 
خدمات أمنية متقدمة، منوها إلى 
أهمية توظيف الدراسات والبحوث 
الميدانية المتخصصة في تطوير 
النه��ج األمن��ي، علمي��ًا وعملي��ًا، 
األمني��ة  السياس��ات  وصياغ��ة 
للتعام��ل اإليجابي م��ع التحديات 

والمتغيرات المتسارعة.
جاء ذلك خ��الل اس��تقباله أمس، 
الع��ام  األم��ن  رئي��س  بحض��ور 
الفري��ق ط��ارق الحس��ن والوكيل 
المس��اعد للموارد البشرية، ثالثة 
من منتس��بي ال��وزارة، بمناس��بة 
حصوله��م على درج��ة الدكتوراه، 
حيث تس��لم نس��خًا من رسائلهم 
العلمية، مهنئ��ًا إياهم على هذه 

الدرجة العالي��ة، معبرًا عن فخره 
به��ذا المس��توى، وم��ا تضمنته 

دراس��اتهم من مضامين وتقارير 
علمية مهمة، معربًا عن تمنياته 

خدم��ة  ف��ي  بالتوفي��ق  للجمي��ع 
الوطن.

»العدل«: غلق 3 مساجد لدخول مصلين 
مصابين بـ»كورونا« وإعادة فتح 4 أخرى

أعلن��ت وزارة الع��دل والش��ؤون اإلس��المية 
واألوق��اف أنه ف��ي إطار عملية تتب��ع الحاالت 
القائم��ة لفيروس كورون��ا ومخالطيهم التي 
يقوم بها الفريق الوطن��ي الطبي حرصًا على 
الصحة العامة وس��المة الجمي��ع، فقد تبين 
مخالفة ثالثة مس��اجد لإلجراءات االحترازية 
الصحية المقررة حيث س��مح القائمون عليها 
بدخ��ول مصلين غير متطعمي��ن، واتضح أن 
من بينه��م ح��االت قائمة لفي��روس كورونا 
يتوجب عليها العزل وعدم مخالطة اآلخرين.

ونظرًا لتراخي القائمين على هذه المساجد في 
تنفيذ اإلجراءات االحترازية وخاصة المتعلقة 
بفح��ص ش��هادة التطعي��م عن��د الدخ��ول، 
فقد قررت ال��وزارة بعد التنس��يق مع الفريق 

الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا غلق 
المساجد الثالثة بش��كل مؤقت لمدة أسبوع 
واح��د حتى تتمكن الف��رق المعنية من تتبع 
مدى انتش��ار الع��دوى والقي��ام بعملية تتبع 
المخالطين، وكذل��ك القيام بعملية التعقيم 
والتأكد من اتخاذ اإلجراءات االحترازية بشكل 

صحيح ووضعها موضع التنفيذ.
كما أعلن��ت الوزارة أنه في إط��ار التعاون مع 
الفري��ق الوطني الطبي فقد تق��رر إعادة فتح 
أربع��ة مس��اجد كان ق��د تم إغالقها بش��كل 
مؤق��ت وذل��ك بع��د االنته��اء م��ن عملي��ة 
التعقيم وتتبع آث��ار المخالطين والتأكد من 
اتباع اإلج��راءات االحترازي��ة ووضعها موضع 

التنفيذ.

وتهي��ب وزارة العدل والش��ؤون اإلس��المية 
واألوق��اف بالجمي��ع وخاص��ة القائمين على 
المساجد بتحمل المسؤولية الدينية والوطنية 
من خالل االلتزام التام باالشتراطات الصحية 
واإلج��راءات االحترازي��ة حفاظا على س��المة 
صح��ة المواطني��ن والمقيمي��ن، حيث اتضح 
من عملية رص��د وتتبع الح��االت القائمة أن 
التراخي في عدم اتباع اإلج��راءات االحترازية 
قد تس��بب في انتش��ار العدوى بين عدد من 
المصلي��ن وهو م��ا أدى إلى اتخ��اذ اإلجراءات 
المقررة حفاظًا على صحة وس��المة المصلين 
م��ن المواطني��ن والمقيمين وحت��ى يتمكن 
الجمي��ع من أداء الش��عائر الدينية دون خطر 

على النفس أو الغير.

عبداهلل بن أحمد: الفرص 
االستثمارية تضيف رصيدًا جديدًا 

إلى مسار العالقات مع الهند

أكد وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية د. الشيخ عبداهلل 
ب��ن أحم��د آل خليفة أن هن��اك كثيرًا م��ن الف��رص الواعدة 
المتاحة في القطاعات االستثمارية واإلستراتيجية المتنوعة 
التي س��تضيف رصيدًا جديدًا إلى مسار الش��راكة بين مملكة 
البحري��ن وجمهوري��ة الهند الصديقة، بم��ا يحقق التطلعات 

المشتركة.
وأش��اد خالل لقائه أمس س��فير جمهورية الهند لدى مملكة 
البحرين بيوش شريفاس��تاف، بالعالق��ات الثنائية التاريخية 
والمتمي��زة الت��ي تجمع بي��ن البلدين الصديقي��ن على كافة 

األصعدة.
وأع��رب ع��ن ارتياحه لنج��اح أعم��ال االجتماع الثال��ث للجنة 
العليا المش��تركة بين البحرين الهند، برئاسة وزيري خارجية 
البلدي��ن، الذي عقد في نيودلهي ف��ي 7 أبريل الجاري، مثمنًا 
الحرص المتبادل على تعزيز أطر التعاون المشترك في كافة 
المجاالت، والتصدي لتداعيات جائحة فيروس كورونا )كوفيد 

.)19
م��ن جانبه، أعرب س��فير الهند، عن تطلع ب��الده إلى تطوير 
عالق��ات الصداق��ة والتع��اون الوثيق��ة القائمة م��ع مملكة 
البحري��ن بما يص��ب في صال��ح البلدين الصديقي��ن، متمنيًا 

للمملكة دوام الرقي واالزدهار.
كما ش��هد االجتماع بحث عدد من مج��االت التعاون الثنائي، 
إضافة إلى تبادل وجهات النظر والتنس��يق حول القضايا ذات 

االهتمام المشترك.

طالبوا بحصر اإلجراء في المخالفين وغلق التراويح فقط  

 مشايخ: غلق المساجد 
يكدس المصلين بجوامع أخرى

أيمن شكل «

دع��ا مش��ايخ إل��ى اتخ��اذ إج��راءات 
مغايرة لقرارات غلق المساجد بسبب 
مخالفة بع��ض المصلي��ن للتدابير 
االحترازية، مؤكدين أن القرار يفاقم 
المش��كلة وال يحله��ا، وخصوصًا أن 
بعضهم س��يلجأ إلى مس��اجد أخرى 
ما سيتس��بب ف��ي ازدحامه��ا وتكرر 

المشاكل.
واقترحوا عددًا من الحلول منها غلق 
المس��جد الذي ترصد فيه المخالفة 
في صالة التراويح فقط وفتحه بقية 

الفروض.
وأكد الش��يخ عبدالناص��ر عبداهلل أن 
بي��وت اهلل يجب أن تعام��ل معاملة 
مختلفة ويتم انذار المسجد في حال 
وج��ود مخالفة قبل اتخاذ قرار الغلق 
كما يتم ف��ي بعض المرافق األخرى 
الت��ي يثب��ت وج��ود مخالف��ة فيها، 
موضح��ًا أن المصلي��ن ل��ن يعودوا 
إل��ى بيوتهم عندما يجدون مس��جدًا 
مغلقًا، بل س��يتوجهون إلى مس��جد 
آخر م��ا سيتس��بب في زي��ادة أعداد 
المصلي��ن وح��دوث زح��ام، يضاعف 
العبء الملقى على المسؤولين عن 

رقابة اإلجراءات االحترازية.
وأش��ار إلى أن س��المة الناس يمكن 
مراعاته��ا بأس��اليب كثي��رة، مبينًا 
أن المراقب س��يجد بعضها يش��دد 
في اإلج��راءات االحترازية ومس��اجد 
أخ��رى يتع��اون المصل��ون بينه��م 
عل��ى تطبيقه��ا خوف��ًا م��ن حدوث 

إغ��الق لمس��جدهم. بينم��ا أوض��ح 
الش��يخ يوس��ف فقيه أن المس��اجد 
هي أح��ب البقاع إل��ى اهلل وأطهرها 
ولها قدس��يتها، فال يلي��ق بها أبدًا 
وض��ع ملصقات بأنه��ا مغلقة فهي 
المح��الت  قي��اس  عل��ى  تق��اس  ال 
التجارية، وتس��اءل قائ��اًل: »لماذا ال 
يعطى جماعة المس��جد المخالفون 
فرص��ة لتعدي��ل وضعه��م مع بيت 
اهلل، وخاص��ةً إذا ل��م يثب��ت وق��وع 

إصابات«.
وحذر من خطورة غلق المساجد لمثل 
هذه األس��باب، مؤكدًا أنه ليس حاًل 
للمش��كلة، بل ترحيلها إلى مس��جد 
آخ��ر، بتح��ول المصلي��ن إلي��ه بحثًا 
عن ص��الة التراويح، وهو ما يش��كل 
ضغطًا عل��ى تلك المس��اجد، وقال: 
»إن سلمنا لهم باإلغالق جداًل فيجب 
أن يقتصر على صالة التراويح فقط، 

وليس على الفروض الخمسة«.
واقت��رح فقي��ه أن يت��م تخصي��ص 
ضم��ن  م��ن  اهلل  لبي��وت  ميزاني��ة 
للفري��ق  المرص��ودة  الميزاني��ة 
الوطني، أو من إدارة األوقاف السنية 
ومنح مكافأة لفرق العمل التطوعية 
الذين يعملون 4 س��اعات في اليوم، 
أو االتف��اق م��ع الش��ركات األمني��ة 
طيلة ش��هر رمضان للقي��ام بمهام 
الف��رق التطوعية. بينما دعا الش��يخ 
محمد عبدالوه��اب إلى عدم مقارنة 
والمتاج��ر،  بالمطاع��م  المس��اجد 
وقال: »إن اهلل س��بحانه وتعالى أمر 
بتعمير المس��اجد، وشهد باإليمان 
لعمارها. ق��ال تعالى: »ِإنََّم��ا َيْعُمُر 
ِ َواْلَيْوِم  ِ َم��ْن آَمَن ِب��اهللَّ َمَس��اِجَد اهللَّ
َكاَة َوَلْم  اَلَة َوآَتى الزَّ اآْلِخِر َوَأَق��اَم الصَّ
َ«، وحذر من تعطيلها  َيْخ��َش ِإالَّ اهللَّ
ومن��ع الص��الة فيها، مش��يرًا إلى أن 

حل المشكلة بسيط ويمكن القضاء 
على المش��كلة في دقائق معدودة، 
منوهًا ب��دور ش��رطة المجتمع التي 

بدأت في التواجد عند المساجد.
وق��ال: »إن المخالف س��يحذر قبل أن 
يأت��ي للمس��جد عندما يجد ش��رطة 
المجتمع تراقب وتعاقب المخالفين 
األف��راد، بينم��ا غل��ق المس��اجد لن 
يحق��ق اله��دف المرجو ف��ي تحقيق 

سالمة المجتمع«.
وأوضح الفارق الكبير بين المس��اجد 
يأت��ي  حي��ث  األخ��رى،  واألماك��ن 
ويقف��ون  متطهري��ن  المصل��ون 
متباعدي��ن وال يأكل��ون أو يرفعون 
الكمامات ع��ن وجوههم كما يحدث 
في المطاعم، وق��ال: »إن الغلق هو 
عق��اب ال داعي ل��ه عقاًل وال ش��رعًا، 
وهن��اك حلول يمك��ن أن تتخذ دون 

إغالق المساجد«.

الشيخ محمد عبدالوهابالشيخ يوسف فقيهالشيخ عبدالناصر عبداهلل

»التربية« تجدد الترخيص 
لمركز يوسي ماس العالمي

اعتم��د وزير التربية والتعليم الدكتور ماجد بن علي النعيمي 
ش��هادة تس��جيل المؤسس��ة التعليمي��ة الخاص��ة )تجدي��د 
الترخيص( لمركز يوسي ماس العالمي )مركز تعليمي وطني(، 
لمدة ثالث س��نوات، وذلك وفقًا للمادة رقم )9( من المرسوم 
بقانون رقم )25( لسنة 1998 بش��أن المؤسسات التعليمية 
والتدريبي��ة الخاص��ة، م��ع االلت��زام بالطاق��ة االس��تيعابية 

المسموحة من قبل الوزارة لهذه المؤسسة التعليمية.



 المستشفى العسكري يحتضن مؤتمر »نقص 
التروية الحرج لألطراف ومضاعفات القدم السكرية« 

تح��ت رعاية قائد الخدمات الطبية الملكية اللواء 
بروفيس��ور خالد بن علي آل خليف��ة أقيم مؤتمر 
نقص التروية الحرج لألطراف ومضاعفات القدم 
الس��كرية في مركز ولي العهد للتدريب والبحوث 
الطبية وذلك في الفترة من الثامن والتاسع من 

أبريل 2021.
وأقيم المؤتمر الذي ترأس��ه العقيد طبيب ظافر 
محمد س��لمان كم��ال والدكتور مارت��ن ماريش 
أستش��اريين جراح��ة األوعي��ة الدموي��ة والعالج 
بالقس��طرة بالمستش��فى العس��كري بالحضور 

االفتراض��ي بس��بب اإلجراءات االحترازية بس��بب 
جائح��ة كورونا وذل��ك للمرة األول��ى في مملكة 
البحري��ن وقد تج��اوز عدد الحضور ف��ي المؤتمر 
250 ش��خصًا عل��ى م��دى يومي��ن متتاليين وقد 
تح��دث ف��ي المؤتمر العدي��د من الش��خصيات 
المهم��ة ف��ي مج��ال األوعي��ة الدموي��ة والقدم 
الس��كرية وق��د أثن��ى المحاضرين عل��ى الجودة 
العالية والقيمة العلمية في المؤتمر الذي تمت 
فيه شرح ومناقشة العديد من الحاالت في مجال 
األوعية الدموية وأعراض القدم السكرية وأحدث 

التط��ورات العلمي��ة المتبع��ة لع��الج مثل هذه 
الحاالت.

وف��ي نهاية المؤتمر تق��دم العقيد طبيب ظافر 
محمد س��لمان كمال رئي��س المؤتمر بالش��كر 
الجزي��ل لقائ��د الخدم��ات الطبي��ة الملكية على 
رعايته للمؤتمر كما قدم شكره وتقديره لرئيس 
مرك��ز ول��ي العه��د للتدري��ب والبح��وث الطبية 
وجميع العاملين في المركز على حس��ن التنظيم 
والتنس��يق واإلعداد له��ذا المؤتم��ر الذي تمت 

اإلشادة به من قبل الحضور والمحاضرين فيه.

 العقيد طبيب ظافر كمال

»العلوم التطبيقية« تطرح 
 برامج تعليمية متميزة 

في كلية العلوم اإلدارية

أك��د عميد كلية العل��وم اإلدارية في جامعة العل��وم التطبيقية 
الدكت��ور رمزي النخيلي على س��عي الكلية ال��دؤوب لمواكبة كل 
ما ه��و جديد ومتطور في المجاالت العلمي��ة التي تقدمها، مما 
أس��هم في تميز خريجيها بين نظرائهم على الصعيدين المحلي 
واإلقليم��ي. وأوض��ح العمي��د أن الكلي��ة تقدم برام��ج تعليمية 
متميزة لطلبتها على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا بما 
يتوائم واحتياجات السوق المحلي والخارجي اعتمادًا على قدراتها 
التنافسية الفائقة بوجود كفاءات عالية متميزة من أعضاء هيئة 
التدري��س من مختل��ف التخصصات، باإلضافة إل��ى توفير البنية 

التحتية المتطورة وفقًا ألعلى معايير الجودة واالعتماد.
وأش��ار عمي��د الكلية إل��ى أن الكلي��ة تفخر بخريجيه��ا من طلبة 
معدين إع��دادا علميًا وتقنيًا ومزودين ب��أدوات التحليل العلمي 
البحثي المطلوب، مش��يرًا إلى أن خريجي الكلية أثبتوا على مدى 
سنوات طويلة تفوقهم في مجال عملهم، إذ يستقطبون من قبل 

شركات رائدة في مختلف المجاالت والتخصصات.
وقال الدكت��ور رمزي النخيل��ي إن الكلية تطرح برام��ج أكاديمية 
متميزة ف��ي تخصصات البكالوريوس ف��ي إدارة األعمال، العلوم 
نظ��م  والمحاس��بة،  المالي��ة  العل��وم  المحاس��بة،  السياس��ية، 
المعلوم��ات اإلدارية، وتخصصات الماجس��تير في إدارة األعمال، 
المحاس��بة والتموي��ل، وإدارة الم��وارد البش��رية، منوه��ًا إل��ى 
تزايد ع��دد طلبات االلتحاق بمختلف أقس��ام الكلي��ة، خاصة وأن 
الجامعة حاصلة على االعتماد المؤسس��ي م��ن مجلس التعليم 
العالي، باإلضافة إلى أن كافة برامج الكلية مستوفية لمتطلبات 
ضمان الجودة بناء على تقارير المراجعات المؤسسية الصادر عن 

هيئة جودة التعليم والتدريب.
وأوض��ح العمي��د أن الكلي��ة تواصل س��عيها ال��دؤوب لمواكبة 
اح��دث المس��تجدات والتط��ورات في مج��ال التعلي��م والتدريب 
والبحث العلمي وخدمة المجتمع لتزويد منتس��بيها بسالح العلم 

والمعرفة، ليكونوا رافدًا حضاريًا على طريق المستقبل.
جدي��ر بالذك��ر أن كلي��ة العل��وم اإلداري��ة ف��ي جامع��ة العلوم 
التطبيقية تعد إحدى الكلي��ات الرائدة بين مثيالتها في مختلف 
الجامع��ات المحلية الحكومية والخاصة، ويش��هد حجم اإلنجازات 
الت��ي حققته��ا منذ نش��أتها وحت��ى وقتن��ا ه��ذا حصولها على 
االعتمادية من قبل جمعية المحاس��بين القانونيين المعتمدين 
)ACCA( لبرنام��ج البكالوريوس في العلوم المالية والمحاس��بة 
حي��ث يحصل الخريج على إعفاء من بعض األوراق االمتحانية من 
مكون الش��هادة التي تض��م 14 مادة علمية، وتعتبر الش��هادة 
الت��ي تقدمه��ا الجمعية من أعلى الش��هادات المهني��ة الدولية 

العالمية في مجال المحاسبة.

»الملكية للبنات« تنظم فعالية المناظرة 
السنوية مع جامعة ويست فيرجينيا األمريكية

المناظ��رة  للبن��ات،  الملكي��ة  الجامع��ة  نظم��ت 
الطالبية السنوية مع شريكها االستراتيجي جامعة 
ويس��ت فيرجينيا في الواليات المتح��دة األمريكية 
والتي تأتي تحقيق��ًا ألهدافها عبر تزويد الطالبات 
بتجربة تعليمية عالمية وواسعة، بحضور أكثر من 
200 طالبة ومن أعضاء هيئة التدريس وأفراد من 

المجتمع.
وج��رت المناظرة ه��ذا العام بعن��وان »يؤمن هذا 
المجل��س أن جائحة كورونا )كوفيد19( توفر فرصًا 
جدي��دة للم��رأة« حي��ث رك��زت على تأثي��ر جائحة 
فيروس كورونا على فئة النساء، إذ قدمت الطالبات 
من كلت��ا الجامعتين حججًا منطقية وأس��بابا وآراء 
متنوع��ة وحظيت بتفاع��ل كبير بين المش��اركين 
والحضور. وقالت القائمة بأعمال رئيس��ة الجامعة 
الملكي��ة للبن��ات، الدكت��ورة منى س��وري: »تلتزم 
الجامع��ة بصنع التأثي��ر اإليجابي ف��ي العالم من 
والمه��ارات  بالمعرف��ة  الطالب��ات  تزوي��د  خ��الل 
لقي��ادة التغيي��ر اإليجابي وإيجاد حل��ول للتحديات 
العالمي��ة. وق��د كان��ت ومازال��ت جائح��ة فيروس 
كورون��ا )كوفيد19( تمثل تحدي��ًا كبيرًا خالل العام 
الحال��ي والماض��ي ومن أج��ل ذلك س��لطنا الضوء 
عليه��ا ف��ي مناظرة ه��ذا العام. إنه لفخ��ر أن نرى 
طالباتن��ا يتحدثن بهذه الطالقة ويفكرن بش��كل 
عمي��ق ونقدي في هذا التحدي وليقدمن لنا آراءهن 

المنطقية واستدالالتهن الواقعية«. 

فيما أش��اد مدير مركز الدراسات العامة بالجامعة 
الملكية للبن��ات الدكتور همام األغا بجهود فريقي 
الجامعتي��ن وأوض��ح أن مرك��ز الدراس��ات العامة 
ف��ي الجامعة يعمل على توفي��ر الفرص للطالبات 
للمشاركة في التجارب التعليمية الدولية مع ظروف 
هذه الجائحة، حيث ق��ام المركز بتنظيم المناظرة 
الس��نوية بنجاح عبر تقنية االتصال المرئي، معبرًا 
عن فخره بنجاح هذه الفعالية التي جعلت الطالبات 
يتفاعل��ن مع ثقاف��ات مختلفة ولنش��رهم للثقافة 

والمعرفة على الصعيدين الوطني والدولي.
وتضم��ن فري��ق المناظرة ف��ي الجامع��ة الملكية 
للبن��ات طالبات من كلي��ة القانون وه��ن الطالبة 
فاطمة نعيم، والدانة جمعة، ونور جاسم، وسكينة 
علي ف��ي حين تضمن فريق المناظ��رة في جامعة 
ويست فيرجينيا األمريكية الطالبة كاثرين شارليبو 
م��ن الدراس��ات الدولي��ة، وس��تيفاني غولدن من 
الدراس��ات الدولية والعل��وم السياس��ية، وصوفي 

ستوفياك من إدارة األعمال - مسار الموارد البشرية، 
وماريسا ماكوي من إدارة سلسلة التوريد العالمية. 
تم تدريب فريق طالب��ات الجامعة الملكية للبنات 
م��ن قبل هاجر عامر المحاضر في مركز الدراس��ات 
العامة بالجامعة في حين تم تدريب فريق جامعة 
ويست فيرجينيا األمريكية من قبل الدكتورة سوزان 
النتز، األس��تاذ المساعد في تخصص التسويق من 
كلية جون تش��امبرز لألعم��ال واالقتصاد بجامعة 
ويس��ت فيرجينيا.من جانبه��ا، قال��ت الطالبة نور 
فضل من الجامعة الملكية للبنات: »لقد وجدت أن 
النقاش بين طالب��ات كال الجامعتين مفيد للغاية 
ويس��اهم في المعرفة البش��رية كما أن الموضوع 
ال��ذي تم اختي��اره لهذا النقاش ه��و موضوع مهم 
جدًا الرتباطه بعنصر النساء خاصة خالل هذا الوقت 
الصعب مع الجائحة أنا شخصيًا أعتقد أن المشاركة 
ف��ي مثل ه��ذه المناقش��ات تمك��ن الطالبات من 

تطوير مهارات التفكير النقدي«.

تجربة صوتية عالية الجودة وبطارية تدوم طوياًل

»FreeBuds 4i« هواوي« تطلق سماعات األذن الالسلكية«
أعلنت هواوي مؤخرًا عن سماعات األذن الالسلكية الجديدة بالكامل التي تعمل 
بتقنية البلوتوث، س��ماعات 4i HUAWEI FreeBuds، حيث تحتفظ السماعات 
الجدي��دة بجميع صفاتها الممتازة دون أي تراجع مما يجعلها إحدى الس��ماعات 
الالس��لكية المفضلة للمس��تخدمين. وبفضل مكونات العت��اد المخصصة مثل 
المحرك الديناميكي كبير بحجم 10 مم والذي يوفر نطاقًا أوس��ع وأصواتًا جهيرة 
أقوى، بينما يوفر تصميم الغرفة الخلفية من السماعات االلتساق في المؤثرات 
الصوتية ويس��اهم بتوفير تجربة اس��تماع مريحة بش��كل عام. وتمنح سماعات 
4i HUAWEI FreeBuds عند ش��حنها بشكل كامل لمرة واحدة ما يصل إلى 10 
ساعات من تشغيل الموسيقى المستمر أو 5.6 ساعات من المكالمات الصوتية 
دون تفعيل خاصية إلغاء الضجيج النشطة أو 5.7 ساعات من تشغيل الموسيقى 
المس��تمر و5.5 س��اعة من المكالمات الصوتية مع تفعيل تلك الخاصية. وأدى 
اس��تخدامها مع علبة الشحن إلى توفير 22 س��اعة من تشغيل الموسيقى أو 14 
 4i HUAWEI FreeBuds ساعة من المكالمات الصوتية. وتس��تخدم سماعات
الميكروفونات الكتش��اف الضوضاء المحيطة من حولكم وإنشاء موجات صوتية 

معكوس��ة بفضل الخوارزميات إللغاء تلك الضوضاء. ومع ذلك، فإن استخدامها 
بش��كل متكرر ال يسبب أي مش��اكل ويوفر تجربة ارتداء مريحة وال يضغط على 
األذن. إضافة إلى ذلك، يتم اس��تخدام وضع التوعية عند االستماع إلى األصوات 
المحيطة أو إجراء محادثة دون االضطرار إلى إخراج السماعات من األذن. وكل ما 
 HUAWEI FreeBuds يتطلبه األمر ضغطة طويلة وبس��يطة. وتأتي سماعات
4i بتصميم صغير ومريح يناس��ب فترات االس��تخدام الطويلة. إضافة إلى ذلك، 
صمم��ت علبة أيضا بنفس الطريقة، ليس��هل حملها وإمس��اكها في راحة اليد. 
ويتضم��ن ه��ذا التصميم البس��يط وخفيف ال��وزن عناصر تحكم ذكية الش��حن 
وبس��يطة للتحكم في االس��تماع للمحتوى أو الرد على المكالمات. وعند امتالك 
هات��ف هواوي يعمل بنظ��ام واجهة مس��تخدم EMUI 0.10 أو أحدث، باإلمكان 
اقتران الس��ماعات به بس��رعة عبر إش��عار منبثق، إلى جانب صوت عالي الجودة 
وخاصي��ة إلغاء الضوضاء الرائعة وعمر البطارية الطويل، كل تلك المزايا جعلت 
اس��تخدام س��ماعات 4i HUAWEI FreeBuds تجربة ممتع��ة ومريحة وجزء ال 

يتجزأ من الحياة اليومية.

 »المهن الصحية« تتسلم لوحة 
فنية من أعمال طلبة »الرفاع فيوز«

أش��ادت الرئيس��ة التنفي��ذي للهيئة 
والخدمات  المه��ن  لتنظيم  الوطني��ة 
بم��ا  الجالهم��ة  د.مري��م  الصحي��ة 
تولي��ه مدرس��ة الرفاع في��وز الدولية 
م��ن اهتمام كبير ف��ي توعية طلبتها 
واإلداري  التعليم��ي  وطاقمه��ا 
الصحي��ة  باإلرش��ادات  وتثقيفه��م 
الواج��ب اتباعه��ا في ظل ما يش��هده 
العال��م من مخاط��ر انتش��ار فيروس 
كورون��ا. جاء ذلك خالل لقاء الجالهمة 
مع مديرة مدرسة الرفاع فيوز الدولية 
تارا ودبي بحضور عدد من المسؤولين 
ف��ي إدارة المدرس��ة، حي��ث تم خالل 
اللقاء إهداء لوحة فنية من إنتاج طلبة 
المدرس��ة وذل��ك احتف��اًء بالعاملين 
في الخط��وط األمامية من منتس��بي 

المخلصة  الصح��ة وجهوده��م  قطاع 
في الحد من انتشار جائحة »كورونا«. 
وأش��ادت مديرة مدرس��ة الرفاع فيوز 
الدولي��ة بالجه��ود الوطنية المخلصة 

التي تباشرها الهيئة الوطنية لتنظيم 
المه��ن والخدمات الطبي��ة في توفير 
خدم��ات ذات جودة عالي��ة في تقديم 
الرعاية الصحية ف��ي البحرين، مثمنًة 

الدور الكبير للهيئة في ضمان الكفاءة 
والفعالية لجميع المؤسسات الصحية 
بما يحاف��ظ على س��المة المواطنين 
حقوقه��م  ويضم��ن  والمقيمي��ن 
وحرياته��م. وأضافت أن ه��ذا اإلهداء 
ناب��ع من رغب��ة طلبة مدرس��ة الرفاع 
في��وز الدولي��ة ف��ي إه��داء أعمالهم 
الفنية للمس��ؤولين والك��وادر الطبية 
العاملة ضمن الفريق الوطني الطبي 
للتصدي لفيروس كورونا، وقد جس��د 
طلبة المدرسة في هذه األعمال عميق 
امتنانه��م ألعضاء الجهازي��ن الطبي 
والتمريضي والمدرس��ين والمدرسات 
والعاملي��ن ف��ي ع��دد ال يحص��ى من 
المهن األخرى الذي��ن يخدمون وطننا 

البحرين كل يوم.
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 دراسات تحذر..
القطط تنقل »كورونا«

توصلت دراس��ات عالمية جديدة إلى أنه ق��د يكون من المكلف 
مداعبة قطة في الش��ارع في أثناء جائحة )كوفيد19(، حيث وجد 

أن القطط يمكن أن تنقل الفيروس أكثر مما اعُتقد سابقًا.
وأخذ باحثون من جامعة هواتش��ونغ الزراعية، في ووهان، حيث 
اكُتشف الفيروس ألول مرة، عينات من الدم ومسوحات من األنف 

والشرج، من 102 قطة في المدينة بين شهري مارس ويناير.
 Emerging Microbesوكش��فت النتائج المنش��ورة في مجل��ة
Infection &، أن 15 م��ن ه��ذه القط��ط لديها أجس��ام مضادة 
ل�«كورون��ا«. ومن بين ال�15، كان لدى 11 قطة أجس��ام مضادة 
محّي��دة، وهي بروتين��ات ناجحة ج��دًا في االرتب��اط بالفيروس 

وإيقافه.
وكان��ت القط��ط ال���102 عبارة عن مزي��ج من األن��واع الضالة، 
والمتواج��دة في ملجأ، وكذل��ك لدى طبيب بيط��ري أو مملوكة 
لعائلة. ومن المهم أيضًا مالحظة أنه لم تظهر أي أعراض على 

القطط، ولم ينفق أي منها.
وتبي��ن أن القطط الثالث التي تحتوي على أعلى مس��تويات من 

األجسام المضادة، يملكها فرد ُشخصت إصابته ب�«كورونا«.
وقال��ت المعدة الرئيس��ية، ميلين جين: »عل��ى الرغم من أنه ال 
يمكن فه��م العدوى ل��دى القطط الضالة بش��كل كامل، فمن 
المنطقي التكهن بأن هذه العدوى ربما تكون بس��بب االتصال 
بالبيئ��ة الملوثة ب���SARS-CoV-2، أو مرض��ى كورونا الذين 
أطعم��وا القط��ط. لذا، ينبغ��ي النظر في اتخ��اذ تدابير للحفاظ 
على مس��افة مناس��بة بين مرض��ى »كوفي��د -19« والحيوانات 
المصاحبة، مثل القطط والكالب، كما يجب وضع تدابير النظافة 

والحجر الصحي لتلك الحيوانات عالية الخطورة«.
فيم��ا قال��ت الجمعي��ة البيطري��ة البريطانية: »إن هن��اك أدلة 
مح��دودة عل��ى أن بع��ض الحيوانات، بم��ا في ذل��ك الحيوانات 

األليفة، يمكن أن تصاب بالفيروس«.
كما وجدت دراسة حديثة أن القطط معرضة لإلصابة بفيروس 
كورون��ا، ما دفع منظمة الصحة العالمي��ة إلى التدقيق أكثر في 

فرص انتقال الفيروس بين البشر والحيوانات األليفة.
وهدف��ت الدراس��ة التي نش��رت نتائجها مجلة »س��اينس« إلى 
تحدي��د الحيوان��ات المعرض��ة لفي��روس كورونا، حت��ى يمكن 

استخدامها الختبار اللقاحات التجريبية.
في المقابل، أوصت إدارة الغذاء والدواء األمريكية ببقاء القطط 
في المنازل، مؤكدة في الوقت نفسه أن القطط يجب أن تمارس 

التباعد االجتماعي مثل البشر.
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اقتحام الضوء
ال أدري حقيقة ما هي العلة التي فينا والتي تجعلنا »متواضعين« 

أكثر من الالزم حين نتعامل مع تاريخنا؟
ل��دى البحرين مالح��م بطولية تاريخي��ة ومعاصرة ل��و حكيناها 
لش��بابنا ونقلناها له لثبتنا لدى ذاكرة الش��باب البحريني نساءه 
ورجاله صورًا للفخر واالعتزاز بكونه بحرينيًا، لو حكيناها بأسلوب 
عص��ري يخت��رق العقل اختراق��ًا ويالمس مش��اعره الوطنية بأي 
أسلوب إعالمي مش��وق، بتقارير مصورة، أو براٍو يرويها بطريقة 
ذكي��ة ومش��وقة، وصورنا الراوي وه��و يرويها ف��ي مواقعها، أو 
بعم��ل درامي محك��م، ألغنتنا حلق��ة واحدة عن عش��رات الكتب 
المدرس��ية عن التربية الوطنية الجامدة، والس��تطاع عمل واحد 
م��ن تلك األعم��ال أن يجعل الش��باب البحريني مرتبط��ًا ومعتزًا 
وفخ��ورًا بتاريخه، لكننا مع األس��ف ألفنا الظل، ونس��توحش من 

الضوء.
قصة تبعية الزبارة للبحرين واحدة فقط من عدة قصص تحكي 
حقبة زمنية قريبة وليست بعيدة ال تؤكد تبيعة الزبارة للبحرين 
فحسب، بل تؤكد أن تلك الحقبة من الحكم الخليفي سبق فيها آل 
خليفة جميع حكام اإلمارات المجاورة، حيث أسسوا الحكم والنظم 
واإلدارية والمدني��ة والقضائية، حين لم يكن هناك أثر في غرب 
الجزيرة العربية كلها له��ذه الدرجة من التطور والتقدم، ولدينا 
قصص عديدة نروي بها تاريخنا وحتى حاضرنا لو قدر له راٍو جيد، 
يترجمها بأي طريقة إعالمية درامية أو تقريرية أو غيرها لعرفنا 
أجيالن��ا الحالية ما هو تاريخهم وكيف توفر لهم اآلن دولة عربية 
مستقرة ذات س��يادة متطورة حديثة آمنين فيها مطمئنين، لم 
تصل إليهم إال بالكثير من التضحيات والثمن الغالي، لكننا نصر 
عل��ى »التواضع« الذي يفس��ر بغير ذلك، واألده��ى أنه يروى من 
زواي��ة تهين هذا التاري��خ وتجرده من قوته وم��ن مصادر فخره 

واعتزازه، ثم نلوم شبابنا على جهلهم بتاريخهم.
»أذك��ر حادث��ة في إح��دى الصحف ف��ي نهاية التس��عينات حيث 
تبي��ن جهل القائمي��ن على الجريدة حين ذاك بأس��ماء جزر حوار 
ألنهم ناقش��وا أسماء الشوارع الجديدة، وتعجبوا من شارع اسمه 
الحجيات ليتضح أنه اس��م إحدى تلك الج��زر!«، من بعدها قامت 

حملة إعالمية لتوضيح تلك األسماء لألجيال الجديدة.
بالطبع سيتكرر مثل هذا الجهل بواقعنا وتاريخنا وتراثنا وهويتنا 

إن كنا نصر على هذا »التواضع« المتردد في سرده.
للت��و بدأن��ا وبداية متواضع��ة كالعادة نروي لألجي��ال الجديدة 
قص��ة البحرين والزبارة، فف��ي حلقات قصي��رة بطريقة الفيديو 
جرافي��ك نش��رتها صحيفة الوط��ن تحكي قصة حك��م آل خليفة 
للزبارة وتستعرض من خاللها الوثائق واألدلة على هذه الحقبة 
التاريخي��ة الحديثة، وهو عمل جميل ومبادرة طيبة لكنها مبادرة 
بس��يطة جدًا ضعيفة اإلمكاني��ات وال لوم عليه��م بل بالعكس 

يشكرون عليها.
ثم في برنامج الس��ارية الرمضاني اليوم��ي كذلك نالحظ حرصًا 
على نش��ر الوعي بتلك الحقائق التاريخية الخاصة بتبعية الزبارة 
للبحرين من خالل األس��ئلة الت��ي وجهت للجمه��ور حول القالع 

واآلثار التي بناها آل خليفة في الزبارة.
هذه هي المنصات اإلعالمية المتواضعة والبسيطة الوحيدة التي 
حاول��ت أن تنبه إلى حقائق تاريخية دامغ��ة، وإن بقينا هكذا لن 
نتمكن أن نغرس هذا التاريخ في الذاكرة الشعبية بما يستحقه 
من فخر و اعتزاز، إن بقينا في الظل مترددين من اقتحام الضوء.

 دراسات: الصوم يصلح أنسجة
 الخاليا التالفة ويجدد جهاز المناعة بالكامل

كثيرة هي الدراس��ات التي تحّدثت عن أهمية وجبة 
الس��حور خالل أيام ش��هر رمضان، وذلك لضرورتها 
م��ن أجل إغناء الجس��م بجمي��ع العناص��ر الغذائية 

الضرورية لتقوية المناعة.
فق��د ش��ددت دراس��ة جدي��دة نقلها موق��ع »بولد 
س��كاي«، عل��ى أن الصيام ال يحرم الجس��م أبدًا من 
الطع��ام والمغذيات، بل هو مفي��د لجهاز المناعة، 
حي��ث الحظت أن��ه يمكن للص��وم المس��اعدة في 
إصالح أنس��جة الخالي��ا التالفة، وكذل��ك يمكن أن 
يؤدي االمتناع عن الطعام والش��راب مدة 30 يومًا 
إل��ى تحفيز إنتاج خاليا الدم البيضاء الجديدة، وهذا 
بدوره يس��اعد ف��ي تجديد جهاز المناع��ة بالكامل، 
مما يزيد من تقوية الجس��م في منع ظهور العديد 
من االلتهاب��ات البكتيرية والفيروس��ية واألمراض 
األخ��رى. كما يقل��ل الصيام من كتل��ة الدهون في 
الجس��م التي تضر بدوره��ا بتوازن جه��از المناعة 
البش��ري. إلى أن أش��ارت إل��ى ض��رورة االنتباه إلى 
المدخ��ول الغذائي في أوقات الصيام، ألن ذلك يعد 

أساسيًا في الحصول على المناعة الكافية.
وأضافت أن اإلفطار ليس كافيًا أبدًا الكتساب الجسم 

كل الضروري��ات، ب��ل إن وجبة الس��حور تعد هامة 
جدًا في أوقات الصيام، وعلى الصائمين التأكد من 

احتوائها على العناصر الضرورية.
وأوضحت أنه من الضروري أن يشمل طعام السحور 
على الكربوهيدرات المعقدة واأللياف التي تستغرق 
وقت��ًا طوياًل للهضم ألنها ستس��اعد على الش��عور 
بالش��بع طوال اليوم، وتشمل ألرز البني والبطاطس 
وخب��ز القم��ح الكامل والحب��وب والفول والش��وفان 
والبطاط��ا الحلوة. كما من الض��روري أيضًا التقليل 
من استهالك السكر، ألنه يمكن أن يؤثر على قدرة 
الخالي��ا المناعية على محارب��ة االلتهابات، وتجنب 
تن��اول األطعمة التي تحتوي على نس��بة عالية من 

الده��ون المتحولة، مث��ل المخبوزات، البس��كويت، 
البطاط��س المقلي��ة، الكع��ك، وبينه��ا األطعم��ة 
والمش��روبات الت��ي تحت��وي عل��ى الكربوهيدرات 
بس��يطة مث��ل األطعم��ة أو المش��روبات ش��ديدة 
الحالوة، وتن��اول الفاكه��ة، مثل البطي��خ والبابايا 
والبرتقال وفاكهة التين وما إلى ذلك، وعليك أيضا 
أن تجع��ل تن��اول الخض��روات، والبروكل��ي والجزر، 
م��ن أجل المناعة. أما بالنس��بة للبروتي��ن، فتناول 
األس��ماك والبيض والدجاج واللحوم أمرًا هامًا جدًا، 
وكذلك الحصول على قس��ط كاٍف من الراحة ال تقل 
عن 8 س��اعات على األقل في الي��وم، ومعها تجنب 
األطعمة المقلية خالل موس��م الصيام ألنها يمكن 

أن تؤثر على صحة األمعاء والقلب.
إل��ى أن نص��ل إل��ى الناحية األه��م، وه��ي التركيز 
على زيادة تناول الس��وائل، حي��ث يمكن بدء اليوم 
بمش��روب التخل��ص من الس��موم واالس��تمرار في 
شربه طوال اليوم، فماء جوز الهند وعصير الليمون 
وعصير النعناع والشاي األخضر هي بعض الخيارات 
الجي��دة األخرى، ويجب الحفاظ على كمية 2 لتر من 

الماء األبيض أو ما يعادل 8-9 أكواب في اليوم.

 قصة حب بين رجل 
وأخطبوط تنافس على األوسكار

قد ترتبط الحيوانات األليفة باإلنس��ان بس��هولة لكن 
عندم��ا ينج��ح أخطب��وط في إقام��ة عالق��ة صداقة مع 
غ��واص ويصب��ح معلمه ف��ي الحياة فإن��ه يحق لقصة 
حقيقية كهذه أن تحجز مكانًا بين األس��ماء المرش��حة 
ألفض��ل فيلم وثائقي في حفل جوائز األوس��كار المقرر 

األحد المقبل.
وب��دأ فيل��م »معلمت��ي األخطبوط« )م��اي أوكتوبوس 
تيتش��ر( الذي استغرق عش��رة أعوام كمش��روع فيديو 
ش��خصي للمخرج الجنوب أفريقي كريج فوستر لتوطيد 
ارتباط��ه بالطبيع��ة وذل��ك بمراقب��ة أنث��ى أخطبوط 

فضولية وهو يمارس الغطس الحر قرب كيب تاون.
وش��اركته أنثى األخطبوط حياتها الخاصة في منطقة 
عش��بية بحرية كل يوم على مدار عام قبل نفوقها بعد 

زواجها ووضعها البيض، وطّور االثنان عالقة قوية.
وق��ال فوس��تر إن عالقت��ه باألخطبوط عرفت��ه بمدى 
هشاش��ة الحياة وارتباط البشر بالطبيعة كما ساعدته 

أيضًا على أن يصبح أبًا أفضل.

 موهوب في الحاسوب يعمل 
على ابتكار برامج رقمية مفيدة للمجتمع

عبدالرحم��ن وليد المحمي��د، الطالب 
بالص��ف األول ثان��وي ف��ي مدرس��ة 
الهداي��ة الخليفي��ة للبني��ن، يتمت��ع 
بموهب��ة الفت��ة ف��ي مج��ال برمجة 
الحاس��وب، وت��م احتضان��ه ورعايته 
من��ذ س��ن مبك��رة م��ن قبل أس��رته 
الطلب��ة  رعاي��ة  ومرك��ز  والمدرس��ة 
والتعليم،  التربية  بوزارة  الموهوبين 
حت��ى وصل إل��ى مرحلة م��ن اإلتقان 
ش��جعته على الب��دء ف��ي البحث عن 
أف��كار البت��كار برامج رقمي��ة مفيدة 
للمجتمع وللبشرية بشكل عام. يقول 
كان  طفولت��ي  »من��ذ  عبدالرحم��ن: 
لدي ش��غف تعلم لغة الحاسوب و قد 
ش��جعتني أس��رتي كثيرًا عل��ى ذلك، 
حي��ث إن وال��دي متخص��ص بتقنية 
المعلومات، مما ش��د انتباهي كثيرًا 
إلى ه��ذا المج��ال الواس��ع، ثم قمت 
بالتجرب��ة والتطبي��ق في الحاس��وب 

المنزلي في عمر 7 سنوات«.
وأض��اف: »ف��ي مرحل��ة مبك��رة م��ن 
الدراس��ة االبتدائي��ة ت��م ترش��يحي 

للمش��اركة ف��ي مركز رعاي��ة الطلبة 
والتعليم،  التربية  بوزارة  الموهوبين 
تمي��زي  أس��اتذتي  الح��ظ  أن  بع��د 
وتفوق��ي في هذا المج��ال، وأنا حاليًا 
مس��تفيد من برنامج »تكن��و« التابع 
للمرك��ز، وق��د تدرج��ت ف��ي تعل��م 
برنام��ج  باس��تخدام  البرمج��ة  لغ��ة 
ال�)scratch( وتطبيقاته في المرحلة 

االبتدائي��ة، وفي المرحل��ة اإلعدادية 
وبفض��ل برنام��ج »تكن��و« انتقل��ت 
إل��ى ال���)html( وش��اركت وصمم��ت 
موقع��ًا إلكترونيًا متكام��اًل، وحصلت 
عل��ى ش��هادة اإلتق��ان م��ن مرك��ز 
ف��ي  »حالي��ًا  وتاب��ع:  الموهوبي��ن«. 
الثانوي��ة، وبفضل  المرحل��ة  بداي��ة 
رعاي��ة  لمرك��ز  المس��تمر  الدع��م 

وتش��جيعه  الموهوبي��ن  الطلب��ة 
الدائ��م لصقل موهبتي، ش��اركت في 
العديد من المس��ابقات والمؤتمرات 
ومنه��ا  وخارجه��ا،  البحري��ن  داخ��ل 
العالمي��ة   we art water مس��ابقة 
ع��ام ٢٠٢٠، ومس��ابقة لطيفة بنت 
محمد آل مكت��وم إلبداعات الطفولة 
ع��ام ٢٠٢٠، وكذل��ك ش��اركت ف��ي 
الملتقى الخليجي للطلبة الموهوبين 
االفتراضي في دولة اإلمارات العربية 
البحري��ن،  مملك��ة  لوطن��ي  ممث��اًل 
ومؤخرًا في ش��هر مارس شاركت في 
اللقاء االفتراضي ال��ذي نظمته وزارة 
التربي��ة والتعلي��م برعاي��ة س��عادة 
وزير التربية والتعليم بمناسبة اليوم 
الخليجي للموهبة واإلبداع«. وقال إنه 
يطمح في المس��تقبل إلى أن يس��خر 
موهبته لخدمة مملك��ة البحرين في 
مج��ال تطوي��ر المواق��ع اإللكترونية 
وابت��كار البرام��ج الت��ي تس��اعد في 
واالتص��االت  المعلوم��ات  تنمي��ة 

وكذلك حماية الشبكات العنكبوتية.



local@albiladpress.com

األربعاء 21 أبريل 2021 - 9 رمضان 1442 - العدد 4572
08

اإلنسان ليس عمود كهرباء
Û  تتغيــر قناعــات البشــر عمــا كانــوا عليه إما بســبب ضعف بشــري

أو بســبب صدمة معرفية أو ســيكولوجية أو اهتزاز سياسي أو 
لقناعات معرفية أو بسبب صدمة حضارية أو لمصلحة عامة أو 
شــخصية. في النهاية البشر يتغيرون. فالشاعر الفرنسي الكبير 
آرثر رامبو كان ثوريا على كل شــيء في المجتمع، متمردا على 
الجمــود، شــعره يدعو للنهــوض والثورة وعندمــا ذهب إلفريقيا 

هاربا من الحب وسوط المجتمع التجأ إلى تجارة العبيد.
Û  نــزار قبانــي كان يدافــع عــن المــرأة، لكنــه من جهة أخــرى يقول

فــي إحــدى قصائــده: ))عشــرين ألــف امــرأة أحببــت((. محمــود 
درويــش دافــع عــن القضيــة الفلســطينية، لكنــه وقــع فــي حــب 
امرأة إســرائيلية، ولما علم بأنها جندية في الجيش اإلســرائيلي 
تركهــا واختــار وطنــه. الكاتــب الكبيــر األمريكــي الفائــز بجائــزة 
نوبــل إرنســت همنجــوى كان مختلفــا فــي رواياتــه عمــا اختاره 
مــن موقــف مصيري، فكتب روايــة )العجوز والبحر(( تحكي عن 
ثبــات اإلنســان وصبره وقوته في مواجهة الحيــاة، لكن الكاتب 
على األرض كان مصابا باكتئاب. وكتب ))وداعا للســاح((، لكنه 
انهــار فــي لحظــة مــن اللحظــات، فلــم يــودع الســاح، بــل قبض 
على الســاح، وأطلق النار على نفســه وانتحر. جان جاك روسو 
الفيلســوف الفرنسي ألَّف كتابه في التربية بعنوان )إميل(، لكنه 

ترك أبناءه في ملجأ وهرب. 
Û  الكاتب الروسي دوستويفيسكي دافع عن الهدوء وأهمية راحة

البــال والهــروب من البشــر، إال أنــه قضى أكثر عمــره مقامرا في 
الكازينوهــات حتــى اضطر إلى بيع بعــض رواياته بأقل األثمان؛ 
بســبب إدمانه على القمار، وهو الخبير بأعماق النفس البشــرية. 
فــأي هدوء مــع القمار؟ قال عنــه فرويد: “دوستويفســكي معلٌِّم 
كبيــٌر فــي علِم النفس. ال أكاُد أنتهي من بحٍث في مجاِل النفِس 
اإلنســانيِة، حتــى أجــَد دوستويفســكي قــد تناوَلــه قبلــي فــي 

فاِته” . مؤلَّ
Û  نفســه فرويــد كتــب عــن عــاج اإلدمــان، وهــو كان مدمنــا على 

ــف كتــاب )دع القلق وابدأ  التدخيــن بشــراهة. دايــل كارينجي ألَّ
الحياة( إال أنه مات مكتئبا، وكتب عن الصداقة في كتابه )كيف 
تكسب األصدقاء وتؤثر في الناس(، ورغم ذلك مات وحيدا من 
غيــر أصدقــاء. فرجينا وولف كاتبــة إنجليزية رائعة دافعت عن 
المرأة، لكنها قتلت المرأة عندما قتلت نفســها بإلقاء نفســها في 
النهــر، حيــث هــدم هتلر منزلها قــرب النهر، وكانت تشــتكي فقد 

أمها منذ الصغر وتحرش أخويها، فسبب لها اضطرابا نفسيا.
Û  الشــاعر المتنبي مدح كافور األخشــيدي قائا: وهبني قلت هذا 

الصبــح ليــا أيعمــى العالمون عــن الضياء؟ وهو نفــس الذي ثار 
علــى كافــور، وكتــب فيــه: ))َمــْن َعّلــَم األْســَوَد الَمخِصــّي مكُرَمًة 
بــن المقفــع ترجــم  يــُد((. عبــدهللا  آَبــاؤُه الصِّ أْم  الِبيــُض  أَقْوُمــُه 
كليلــة ودمنــة، وثــار ضد الطغيــان عبر رمزية كتابته على لســان 
الحيوانــات، وقــد تأثــر بهــا الكاتــب جــورج أورويل فــي )مزرعة 
الحيوان( في نقده لستالين وقمعه، لكن ابن المقفع خالف بعض 

ما طرح.
Û  .الظروف والســياقات التاريخية كفيلة بتغير البشــر وقناعاتهم

أنا لســت في موقع الحكم على البشــر، ولكن ما أريد أن أوصله 
أن الحياة ليســت أســود أو أبيض. نيتشه هذا الفيلسوف الكبير 
الــذي دعــا إلــى التحــرر والوجوديــة ببعــض صورهــا، ونّظــر عن 
اإلنســان الحــر فــي كتابــه )هكــذا تحــدث زرادشــت( هــوى علــى 
رجل امراة لعوب )نعومي( يطلب يدها، فرفضته فســقط أسيرا 

للعشق والتعلق المرضي وهو الذي يدعو للتحرر.
Û  بدايــات حســين مــروة والجواهــري واألديــب الســعودي محمــد

العلــي تختلــف فــي التغيــرات، مــا بيــن البدايــة والنهايــة مــن 
أو  الليبراليــة  أو  الماركســية  إلــى  أو  االســتقال  إلــى  االنتقــال 
الاانتمــاء كمــا هــو كتــاب )الامنتمــي( للكاتب اإلنجليــزي كولن 
ولســون. األديــب الروســي تولســتوي صاحــب إبداعيــة )الســلم 
والحــرب( كان ارســتقراطيا، يعيــش فــي القصــور، وإذا به يترك 
زوجته وأبناءه ويهب كل ما عنده من أراض للفقراء حتى مات 
أمام محطة مطار وحيدا. وعندما تقرأ الجدل الشــرس لفولتير 
وروسو وغيرهما تقول كيف لهوالء الداعين للحوار يتحاورون 

فيما بينهم بتجريح وخصومة فاقعة. 
Û  النفــس البشــرية فــي تغير إما إيجابا أو ســلبا، لكــن الحياة تقود

اإلنســان الــى البحــث عــن الحقيقــة؛ ألن اإلنســان ليــس عمــود 
كهرباء هو في تغير ســواء ســلبا أو إيجابا نحو الخير أو الشــر. 
وال غريــب أن نــرى الفيلســوف الفرنســي البيركامــو الذي رســخ 
نظرية العدمية في فلسفته للوجود أن يموت من حادث مركبة 
علــى الطريــق متذبذبــا بيــن العدميــة وبين نظريــات أخرى. في 
محاوالتــي الحفريــة االركيولوجيــة، رحــت أبحــث عــن ســيرة 
العظمــاء، فوصلــت لقناعة أنهم في تغير مســتمر، وهم يبحثون 
عن الحكمة. فمن يصدق أن ابن خلدون كان يؤمن أن الشــمس 

باردة؟ لو جاء اليوم لغير رأيه.
Û  الســيد فضــل هللا، المرجــع الكبيــر، العبقــري األنيــق، مــن الذيــن 

آمنــوا بطهارة اإلنســان، أكان هذا اإلنســان مؤمنــا أو كافرا. فمن 
عجائب الدنيا السبع، التي لم أؤمن بها في الفقة إطاقا، القول 
)بنجاسة اإلنسان غير المؤمن(. هذه تحتاج إلى مسح من الفقه 
اإلســامي وإلغــاء تام هــل تتصور أنك تقوم بمصافحة ســتيف 
جوبز أو غاندي، ثم تقول له آســف، ســأذهب ألغســل يدي؛ ألنك 
غير طاهر؛ كونك لست مسلما؟!!!. التقيت السيد فضل هللا في 
بيروت، وفي اليوم الثاني ذهبت ألسمع محاضرة للسيد، وكان 
صــوت موســيقى بيتهوفن يمأل ذات القاعــة التي عادة ما يقوم 
الســيد بالمحاضرة فيها. دخلت المكتبة العامة للســيد، فوجدت 
كتبــا لفاســفة ومفكريــن عــرب وغربيين وروايــات عالمية. في 
اعتقادي السيد فضل هللا قاد تحوال في الفقه اإلسامي، وفتح 
نوافــذه ألكســجين التغيير. فقه الســيد مر بتحــوالت أيضا أكثر 

انفتاحا.
Û  ،ال يمكن أن يكون الناس نســخة واحدة، يلبســون لباســا واحدا

ويقــرأون صحيفــة واحــدة وبتفكيــر واحــد. االختــاف إثــراء. 
المهــم، خــذ مــا تجــده صحيحــا، وال يجــب عليــك أن تقبــل بكل 
شــيء، وال إنســان كامــل، وحتــى القمــر لــه جانــب مظلــم، المهم 
يجب أن نحرر العقل البشري من تمثيل دور القاضي والمحكمة 

والمطرقة في تصدير أحكام قطعية على البشر.

S.dheya2020@gmail.com

سيد ضياء الموسوي

غلق 3 مساجد مخالفة لإلجراءات المعتمدة

متطوعون بدور العبادة: المواطنين والمقيمين يتمتعون بالوعي

“تواصل” يبدأ استقبال المالحظات عن “الجعفرية”

ــا ــورون ــك ــون ب ــاب ــص ــر مــتــطــعــمــيــن وبــيــنــهــم م ــي ــط مــصــلــيــن غ ــب ض

ـــة ـــراءات االحترازي ـــق اإلج ـــى تطبي ـــراف عل ـــة لإلش ـــل مدرب ـــرق عم ـــة وف خط

ـــارات الوقفيـــــة ـــاع األوقـــــاف والمســاجـــــد والمــآتـــــم والعقــ تشمـــــل قطــ

أعلنــت وزارة العــدل والشــؤون اإلســامية واألوقــاف أنه في إطار عملية تتبع الحــاالت القائمة لفيروس كورونــا ومخالطيهم التي يقوم بها 
الفريق الوطني الطبي حرصا على الصحة العامة وســامة الجميع، فقد تبين مخالفة 3 مســاجد لإلجراءات االحترازية الصحية المقررة، إذ 
سمح القائمون عليها بدخول مصلين غير متطعمين، واتضح أن من بينهم حاالت قائمة لفيروس كورونا يتوجب عليها العزل وعدم مخالطة 

اآلخرين.

ونظـــرًا لتراخي القائمين على هذه 
المســـاجد فـــي تنفيـــذ اإلجـــراءات 
المتعلقـــة  خصوصـــا  االحترازيـــة 
عنـــد  التطعيـــم  شـــهادة  بفحـــص 
الدخول، فقـــد قررت الـــوزارة بعد 
الوطنـــي  الفريـــق  مـــع  التنســـيق 
الطبـــي للتصدي لفيـــروس كورونا 
بشـــكل  الثاثـــة  المســـاجد  غلـــق 
مؤقـــت لمـــدة أســـبوع واحد حتى 
تتمكـــن الفـــرق المعنيـــة مـــن تتبـــع 
والقيـــام  العـــدوى  انتشـــار  مـــدى 

بعمليـــة تتبـــع المخالطيـــن، وكذلك 
والتأكـــد  التعقيـــم  بعمليـــة  القيـــام 
من اتخاذ اإلجـــراءات االحترازية 
بشـــكل صحيـــح ووضعهـــا موضع 

التنفيذ.
كمـــا أعلنـــت الـــوزارة أنه فـــي إطار 
الوطنـــي  الفريـــق  مـــع  التعـــاون 
الطبـــي، فقـــد تقـــرر إعـــادة فتـــح 4 
مســـاجد كان قد تـــم وقف إغاقها 
بشـــكل مؤقت وذلك بعـــد االنتهاء 
مـــن عمليـــة التعقيـــم وتتبـــع آثـــار 

اتبـــاع  مـــن  والتأكـــد  المخالطيـــن 
اإلجـــراءات االحترازيـــة ووضعهـــا 

موضع التنفيذ.
والشـــؤون  العـــدل  وزارة  وتهيـــب 
بالجميـــع  واألوقـــاف  اإلســـامية 
وخاصـــة القائميـــن على المســـاجد 
الدينيـــة  المســـؤولية  بتحمـــل 
االلتـــزام  خـــال  مـــن  والوطنيـــة 
الصحيـــة  باالشـــتراطات  التـــام 
واإلجـــراءات االحترازيـــة حفاظـــا 
المواطنيـــن  صحـــة  ســـامة  علـــى 

والمقيميـــن، إذ اتضـــح مـــن عملية 
رصـــد وتتبـــع الحـــاالت القائمـــة أن 
التراخي في عدم اتباع اإلجراءات 
االحترازية قد تســـبب في انتشـــار 
العـــدوى بيـــن عـــدد مـــن المصليـــن 
وهـــو ما أدى إلى اتخاذ اإلجراءات 
صحـــة  علـــى  حفاظـــًا  المقـــررة 
وســـامة المصلين مـــن المواطنين 
والمقيميـــن حتـــى يتمكـــن الجميع 
دون  الدينيـــة  الشـــعائر  أداء  مـــن 

خطر على النفس أو الغير.

تســير اإلجــراءات االحترازيــة المنصــوص عليهــا فــي األنظمــة المقــرة مــن 
جانب اللجنة التنســيقية برئاســة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، والمعتمدة من زارة الصحة 
والفريــق الوطنــي الطبــي للتصــدي لفيروس كورونــا )كوفيــد 19( بصورتها 
الدقيقــة فــي كل الجوامــع والمســاجد والمآتــم، فهنــاك خطــة وفــرق عمــل 
مدربــة تشــرف علــى تطبيــق اإلجراءات والتأكــد من توافر كل اشــتراطات 

السامة.

إغـــاق  خطـــوة  تنبـــئ  هـــل  ولكـــن، 
عدد من المســـاجد لمدة أســـبوع من 
وزارة العـــدل والشـــؤون اإلســـامية 

واألوقاف بأن هناك مشكلة مقلقة؟
يجيـــب عـــن الســـؤال عمران جاســـم 
وهو مشـــرف على لجنـــة اإلجراءات 
في أحد المســـاجد بالعاصمة بالقول: 
تنفيـــذ  متابعـــة  فـــي  التهـــاون  إن 
اإلجراءات االحترازية يعني أن هناك 
بالفعـــل خلا كبيـــرا وخطيرا، ولطالما 
فهـــذا  إجراءهـــا  اتخـــذت  الـــوزارة 
يعنـــي أننا جميًعا نســـير على الطريق 
الصحيـــح فـــا خيـــار لنـــا إال تشـــديد 
الرقابة ومحاســـبة المتهاونين ونحن 
نرى معدل اإلصابات منذ قرابة شـــهر 
يرتفـــع أو ينخفـــض قليـــًا عـــن األلف 

حالة وهو مؤشر خطر للغاية.
ويضيف عمـــران: “لكن على العموم.. 
أن هنـــاك  يعنـــي  إغـــاق مســـاجد ال 
ظاهرة تهاون، وللعلم، نبســـط القول 
المتبعـــة  اإلجـــراءات  إن  فنقـــول 
بســـيطة للغاية وال تحتـــاج إلى كثير 
مـــن العمل وهـــي إن مضت بالشـــكل 
العمـــل  فريـــق  خـــال  مـــن  الســـليم، 
بالمســـجد أو الجامـــع أو المأتـــم ومن 
خال تعـــاون النـــاس، فاألمـــور فعًا 
تكـــون علـــى مـــا يـــرام... نحـــن هناك 
نقوم بالخطـــوات المتبعـــة أواًل بأول 
لـــو  حتـــى  جانـــب...  أي  ننســـى  وال 
نســـي أحد المصلين ســـجادته فهناك 
الســـجاد الورقـــي وهنـــاك المعقمـــات 

ولدينـــا الكمامات والتباعد الجســـدي 
مـــوزع وفـــق ملصقـــات علـــى مصلى 

المسجد”.
الفريـــق  يتابـــع  ســـار،  جامـــع  وفـــي 
االحتياجـــات فـــي منضـــدة الفحص، 
كل شـــيء متوافـــر كما يقـــول محمد 
حجـــاج، واألهم من ذلك أن المجتمع 
البحرينـــي واع بدرجـــة كبيـــرة، بـــل 
أصبحـــوا  الذيـــن  المقيميـــن  حتـــى 
كل  جانـــب  مـــن  اســـتهداف  موضـــع 
األطقـــم لرفع وعيهم والتزامهم، نرى 
منهـــم شـــريحة كبيـــرة ملتزمـــة، وال 
نرى ظاهرة منذ إعادة فتح الجوامع 
أو  االلتـــزام  عـــدم  فـــي  والمســـاجد 
التهاون أو ترك “الحبل على الغارب”؛ 
ألن الموضـــوع جـــًدا خطيـــر والوضع 
يســـتدعي التشـــديد من أجل سامة 

الناس... هذا هو الهدف.
بيـــان  أورد  الصـــدد،  هـــذا  وفـــي 
وزارة العـــدل والشـــؤون اإلســـامية 
واألوقـــاف إثـــر إغـــاق مســـاجد أنـــه 
نظـــًرا لتراخـــي القائميـــن علـــى هـــذه 
اإلجـــراءات  تنفيـــذ  فـــي  المســـاجد 
االحترازية وخاصة المتعلقة بفحص 
شهادة التطعيم عند الدخول وكذلك 
اتخاذ المسافة المقررة للتباعد أثناء 
ممارسة الشـــعائر، قررت الوزارة بعد 
الطبـــي  الوطنـــي  الفريـــق  استشـــارة 
للتصدي لفيروس كورونا الغلق لمدة 
أســـبوع حتى تتمكن الفـــرق المعنية 
من تتبع مدى انتشار العدوى والقيام 

وكذلـــك  المخالطيـــن،  تتبـــع  بعمليـــة 
القيـــام بعمليـــة التعقيـــم والتأكد من 
اتخاذ اإلجراءات االحترازية بشـــكل 

صحيح ووضعها موضع التنفيذ.
بالجميـــع تحمـــل  الـــوزارة   وأهابـــت 
والوطنيـــة  الدينيـــة  المســـؤولية 
باالشـــتراطات  التـــام  وااللتـــزام 
الصحيـــة حفاظًا على ســـامة صحة 

المواطنين والمقيمين، وحتى يتمكن 
الجميـــع مـــن أداء الشـــعائر الدينيـــة 
دون خطـــر علـــى النفـــس أو الغيـــر”، 
وشـــاهدت “الباد” استمرار الجوالت 
التفيشـــية فـــي أوقات الصـــاة وفي 
ذات الوقـــت، االســـتعدادات الدقيقة 
لتطبيـــق  والمتطوعيـــن  للمشـــرفين 

اإلجراءات.

أشــاد رئيــس مجلــس األوقــاف الجعفرية  يوســف الصالح بالجهــود الحثيثة التــي تقوم بها 
الحكومــة لتطويــر منظومــة العمــل الحكومي وتعزيــز التواصل بين المؤسســات الحكومية 
وقطاعــات المجتمــع مــن خــال إضفــاء الطابع المؤسســي القائم علــى التفاعليــة واالبتكار 

واالستدامة بما يسهم في بلوغ األهداف المنشودة وتحقيق تطلعات المواطنين.

انضمـــام  عـــن  اإلعـــان  خـــال  ذلـــك  جـــاء 
الوطنـــي  للنظـــام  الجعفريـــة  األوقـــاف  إدارة 
للمقترحـــات والشـــكاوى “تواصـــل”، فـــي إطار 
لتوفيـــر  الجعفريـــة  األوقـــاف  إدارة  جهـــود 
قنوات التواصـــل المتنوعة بالتعاون مع هيئة 
المعلومـــات والحكومـــة اإللكترونيـــة، مؤكـــدا 
ومنتســـبيها  المواطنيـــن  تدعـــو  اإلدارة  أن 
االســـتفادة مـــن هـــذه المنصة للتواصـــل معها 
بشـــكل  والماحظـــات  المقترحـــات  وتقديـــم 
bahrain.bh/ta�  مباشـــر عبر البوابة الوطنية
wasul أو عبر تطبيق تواصل لألجهزة الذكية 
المتوفر لألجهزة التي تعمل بنظامي أندرويد 
وiOS عبـــر bahrain.bh/apps، إضافـــة إلـــى 
وســـائل التواصل األخرى بما يضمن انسيابية 
العمـــل خاصة عبر نظـــام )تواصل( الذي يعتبر 
نقلة نوعية في توفير الوقت والجهد وضمان 

جودة الخدمة وسرعة االستجابة.
من جانبه، أكد مدير إدارة األوقاف الجعفرية 

محمد الحســـيني أّن الخدمات التي ستقدمها 
اإلدارة مـــن خال النظام الوطني للمقترحات 
اســـتقبال  ستشـــمل  “تواصـــل”  والشـــكاوى 
المقترحـــات التطويريـــة والماحظـــات فيمـــا 
يخـــص قطـــاع األوقـــاف والمســـاجد والمآتم 

والمقابر والعقارات الوقفية. 
وأشـــار مدير األوقـــاف الجعفرية بـــأن اإلدارة 
وســـعيا منها للوصول والتواصـــل مع األهالي 
انطاقـــا من الدور الدينـــي واالجتماعي وعبر 
جميـــع المنصـــات المباشـــرة وغيـــر المباشـــرة، 
فإنها تهـــدف إلى تقديم أرقـــى الخدمات عبر 
تلـــك المنصات، حيـــث يعتبر النظـــام الوطني 
للمقترحات والشكاوى “تواصل” أحد القنوات 
اإللكترونيـــة الرئيســـة التي تّمكـــن المواطنين 
مـــن تقديم أي مقترح أو شـــكوى موجهة إلى 
إحـــدى الجهـــات الحكوميـــة بمملكـــة البحرين 
بصورة ســـهلة وســـريعة، ومـــن أي مكان وفي 

أي وقت. 

وأضـــاف: “نعمل علـــى تعزيز التواصـــل البناء 
مـــع مختلف قطاعـــات المجتمع، لســـرعة حل 
كافة القضايـــا والماحظات الواردة باإلضافة 
إلـــى دراســـة المقترحـــات والعمل علـــى تنفيذ 
المناســـب منها في زمن قياسي، وبذلك يأتي 
االنضمـــام لـ “تواصل” في إطـــار الحرص على 
تعزيز مبدأ الشـــفافية وتفعيل ثقافة التفاعل 

المباشر مع اإلدارة”.

محمد حجاج يتابع اإلجراءات بجامع سار

ملصقات توعية مبتكرة لرفع وعي المرتادين

المنامة - وزارة العدل والشؤون اإلسالمية

المنامة - األوقاف الجعفرية

سعيد محمد
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^بيـــن رئيس اللجنة التشـــريعية 
والقانونية فاضل السواد أن المرسوم 
ضوابـــط  بوضـــع  القاضـــي  بقانـــون 
للمناقشـــات العامة يأتي نتيجة لقبول 
هيئـــة مكتب مجلس النواب االحتكام 
لرأي هيئة التشريع واإلفتاء القانوني، 
والتـــي أفتـــت بضـــرورة إجـــراء هـــذا 
تشـــريعي،  قصـــور  لوجـــود  التعديـــل 

وبالتالي يصبح حكمها ملزما.
ولفـــت إلى أن الناخبين ال يريدون من 
النـــواب أن يكونوا ظاهرة صوتية، بل 

يريدون أن يـــرون نتائج تتحقق على 
أرض الواقع.

وقال: إن المناقشة هي محادثة هادئة 
وليست جداال ال يصل إلى نتيجة.

السواد: المناقشة حديث هادئ ال ظاهرة صوتية

معصــومـــة: أرجــوكـــم ال نــريـــد أن نكـــون فــي مدرســـة

الممتنعون موافقون... “النواب” يمررون قانون “ضوابط المداخالت”

نواب: ال للوصاية علينا... الوزراء ليسوا فوق النقد

مـــرر مجلس النـــواب المرســـوم بقانون الـــذي يقضي 
بوضـــع ضوابـــط للمناقشـــات البرلمانيـــة العامـــة، مـــن 
خـــال تقنين عـــدد المداخـــات والمتداخلين، وحظر 

توجيه النقد واللوم للوزراء والهيئات والوزارات.
ويعـــد المرســـوم بقانـــون موافق عليه فـــي حال عدم 
توافـــر 21 صوتـــا رافضـــا، إذ بلـــغ عـــدد الموافقين 14 
عضوا، والممتنعين 9 أعضاء، والرافضين 11 عضوا.

والنواب الموافقون هم: أحمد السلوم، بدر الدوسري، 
سوسن كمال، عادل العسومي، علي النعيمي، عيسى 
الكوهجي، عيســـى الدوسري، غازي آل رحمة، فاضل 
الســـواد، فاطمة القطري، محمد السيســـي، معصومة 
عبدالرحيـــم، رئيســـة المجلـــس فوزيـــة زينـــل وحمـــد 

الكوهجي.
والنواب الممتنعون هم: أحمد العامر، أحمد األنصاري، 
أحمد الدمســـتاني، باسم المالكي، عبدالرزاق حطاب، 
القاضـــي  عيســـى  الزايـــد،  علـــي  الـــذوادي،  عبـــدهللا 

ويوسف الذوادي. 

والنـــواب الرافضـــون هـــم: إبراهيـــم النفيعـــي، فـــاح 
عبـــدهللا  زينـــب عبداألميـــر،  بوعنـــق،  هاشـــم، خالـــد 
الدوســـري، عبدالنبـــي ســـلمان، عمـــار عبـــاس، كلثـــم 
الحايكي، ممدوح الصالح، هشـــام العشـــيري ويوسف 

زينل.

وغـــاب عـــن التصويـــت النائب عمـــار البنـــاي، والنائب 
محمود البحراني الذي استأذن من الجلسة.

وغـــاب عـــن الجلســـة لظـــرف صحي وخـــاص كل من 
النـــواب: علي إســـحاقي، عمار قمبـــر، محمد بوحمود 

ومحمد العباسي.

ســـجل مجموعـــة مـــن النـــواب رفضهـــم للمرســـوم 
بقانـــون القاضـــي بتقنيـــن المناقشـــات البرلمانيـــة 
العامـــة، من خـــال حظـــر وتوجيه اللـــوم للوزراء؛ 
األمـــر الـــذي اعتبـــره بعـــض منهـــم نوعا مـــن فرض 
مـــن جهتهـــا،  النـــواب.  علـــى  للحكومـــة  الوصايـــة 
قالـــت النائب كلثم الحايكي إن تقنين المناقشـــات 

البرلمانية العامة يعتبر وصاية على المجلس.
وقـــال النائـــب فـــاح هاشـــم إن ضبط المناقشـــات 
العامة يأتي في ســـياق تقليص صاحيات مجلس 
النـــواب كمـــا جـــرى فـــي التعديـــات الســـابقة فـــي 

االستجوابات ولجان التحقيق.
وأشـــار إلـــى أن منع النقـــد واللوم ســـيفتح المجال 
المناقشـــة  يفقـــد  ممـــا  والتأويـــات،  للتفســـيرات 

قيمتها.
مـــن جهته، رأى النائب إبراهيـــم النفيعي أن ضبط 
المناقشـــات العامة يؤثر على عمل المجلس، وهذه 
األداة ســـاهمت في حل بعض المشـــكات العالقة، 
وكان األجدر تقديم المرســـوم في شـــكل مشـــروع 

بقانون لمناقشته وأخذ رأي النواب فيه.

وأعلـــن النائـــب عبدالنبي ســـلمان أن النقد الموجه 
للوزراء والمســـؤولين في المناقشات العامة هدفه 

إصاح األوضاع وتصحيح الخلل.
وأضاف أن الوزراء هم موظفون في الحكومة وال 
ينبغي أن يكونوا فوق النقد، فهم بشر ويخطئون.

وذهـــب النائب يوســـف زينل إلـــى أن النقد واللوم 
يمنـــح النقاش والمجلس حيويتـــه المطلوبة، دون 
تجريح أو اتهامـــات. ورأى النائب ممدوح الصالح 
أن منـــع النائب من توجيه النقـــد واللوم والذي هو 
من صميم عمل النائب، يعني قصر النائب عن أداء 

دوره ووظيفته.
وقالـــت النائب معصومـــة عبدالرحيـــم: إن أعضاء 

المجلـــس هـــم منتخبون من الشـــعب، وأشـــخاص 
معقبـــة:  واالحتـــرام،  الرقـــي  مـــن  مســـتوى  علـــى 

أرجوكم ال نريد أن نكون في مدرسة.
وقال النائب هشـــام العشـــيري إن كل نائب له حق 
بالمداخلة في المناقشـــة العامة، وال يصح اقتصار 
المشاركين في المناقشة على عدد محدد، وإقصاء 

بقية النواب عن حقهم في المشاركة.
ورأى النائـــب أحمـــد العامر أن أي مناقشـــة البد أن 

يتخللها لوم ونقد.
وتســـاءل النائـــب خالد بوعنـــق: لماذا يـــراد منا أن 
نراعـــي مشـــاعر الـــوزراء، فـــي حين نهمل مشـــاعر 
الشعب بتحجيم صاحياتنا في المناقشة العامة؟

فوزية زينل

معصومة عبدالرحيمخالد بوعنق

راشد بونجمة

استعجال اعتماد مؤهالت خريجي طب جامعة “شيان”
سلمــــــان: “التربيــــــة” تتعّمــــــد إعــاقـــــة اعتمــــادهـــــا ألسبــــــاب “واهيـــة”

^وافق مجلس النواب على مقترح برغبة مســتعجل باإلســراع في 
البت في معادلة شهادات خريجي الطب من الجامعات الصينية الذين 

أكملوا دراسة الطب البشري عن طريق التعلم عن بعد لمدة 4 أشهر.

 وقـــال النائب عبدالنبي ســـلمان إن 
زالـــت  ال  والتعليـــم  التربيـــة  وزارة 
مصّرة على إعاقة معادلة مؤهات 
خريجـــي جامعـــة شـــيان الصينيـــة 
المعتـــرف بها، بمبرر أنهم أتّموا آخر 
4 أشـــهر عن طريـــق التعلم عن بعد 

بسبب الجائحة.
ولفـــت إلى أن ذلـــك يأتي في وقت 
تتفاخـــر فيه الوزارة بتوســـعها في 
أنظمـــة التعلـــم عن بعـــد، وذلك بعد 
أن أصـــدرت موافقتهـــا وتراجعـــت 

عنها، ألسباب غير مفهومة.
تحـــاول  الـــوزارة  أن  إلـــى   وأشـــار 

إيجـــاد حلـــول تعجيزيـــة كمـــا تـــم 
إجراؤه لطلبة الصين السابقين.

تحاســـب  أن  ينبغـــي  إنـــه  وقـــال 
الـــوزارة ووزيـــر التربيـــة والتعليـــم 
على إعاقـــة معادلة شـــهاداتهم، لما 
يشـــوب هذا الملف من شبهة تمييز 

واضحة.
أحمـــد  النائـــب  ذكـــر  جانبـــه،  مـــن 
الســـلوم أن هؤالء الطلبة كانوا من 
العالقين فـــي الصين والذين قامت 

الدولة مشكورة بإجائهم.
ولفـــت إلى أن بعض الطلبة حصلوا 
علـــى قبـــول مـــن المملكـــة العربيـــة 

السعودية، إلتمام سنة االمتياز، إال 
أن عدم معادلة الشـــهادات سيفّوت 

عليهم االستفادة من هذا القبول.
إلـــى ذلـــك، قـــال النائـــب غـــازي آل 

رحمـــة إن الوقـــت أخـــذ ينفـــد أمام 
الطلبـــة للدخول في ســـنة االمتياز، 
ولذلك ينبغي اإلســـراع في اعتماد 

مؤهاتهم.

النائب عبدالنبي سلمان

^قالـــت النائـــب سوســـن كمـــال إن 
ضبـــط أداة المناقشـــات العامـــة تعديـــل 
عصري يواكب احتياجات العصر الراهن، 
وسيســـاهم في حماية ســـير النقاش في 
النقـــاط الجوهريـــة للموضـــوع المطروح 
لاســـتيضاح، فـــي ظـــل الشـــغف المبالـــغ 
فيـــه لـــدى بعـــض النـــواب بالظهـــور أمام 
وســـائل التواصل االجتماعي والتشـــتت 
فـــي المواضيـــع إلرضـــاء الناخبيـــن ممـــا 
يؤدي إلـــى نســـيانهم عامل الوقـــت، كما 
أنه سيســـاهم في ضبـــط انفعاالت بعض 

النواب.
ولفتت إلى أن الجلسات السابقة شهدت 

رفـــع شـــعارات وكيل االتهامـــات للوزراء 
معيـــن،  موضـــوع  مناقشـــة  وقـــت  فـــي 
في حيـــن ينحصر الهدف من المناقشـــة 
العامة في اســـتيضاح بعض األمور بدل 
االتهامـــات التي يتجـــاوز بعضها احترام 

عطاء الوزراء ومكانتهم السياسية.

كمال: نواب شغوفون بالظهور في وسائل اإلعالم

هدم عمارات السنابس سيوفر 1000 وحدة سكنية
الحكــومــة برنــامــج  مــن  دينــار  مليـــار  بنصــف  وحــدة  آالف   6 إنجــاز 

^قال وزير اإلســـكان باسم الحمر إن 
الوزارة استوفت حتى مارس الماضي 49 

% من برنامج عمل الحكومة.
وأضـــاف أن ما تم بنـــاؤه في برنامج عمل 
الحكومة بلغ 6 آالف وحدة ســـكنية ممثلة 
 500 تكلفتهـــا  بلغـــت  مشـــروعا،   15 فـــي 

مليون دينار.
وأوضـــح أن حـــل الملف اإلســـكاني يتمثل 
في تعـــدد الحلول، والوزارة تعمل بأقصى 
طاقتهـــا. وكشـــف الوزيـــر فـــي رده علـــى 
ســـؤال برلمانـــي للنائـــب ممـــدوح الصالـــح 
أن  عـــن  العاصمـــة  ثالثـــة  طلبـــات  حـــول 
الطلبـــات القديمـــة هي التي تجـــاوزت 10 

سنوات على قوائم االنتظار.
اســـتغال  تـــدرس  الـــوزارة  أن  وذكـــر 
المســـاحات الفضـــاء ببعـــض المخططـــات 
تلبيـــة  فـــي  منهـــا  لاســـتفادة  اإلســـكانية 

طلبات القسائم السكنية.
وعلـــى صعيد متصـــل، تحـــدث الوزير عن 
العمـــارات  شـــريط  لهـــدم  الـــوزارة  خطـــة 
القديمـــة التي تجـــاوز عمرهـــا االفتراضي 
 1000 إلنشـــاء  واســـتغالها  بالســـنابس، 

وحدة ســـكنية عن طريـــق برنامج حقوق 
فرصـــة  يعـــد  وهـــو  األراضـــي،  تطويـــر 

الستيعاب طلبات المناطق المجاورة له.
علـــى  كذلـــك  تعمـــل  الـــوزارة  أن  وأكـــد 
اســـتماك عقارات في الديه ســـتوفر نحو 

166 وحـــدة ســـكنية، إذ يســـير المشـــروع 
وفق اإلجراءات الروتينية.

وفي رده على ســـؤال النائب يوسف زينل 
بشأن عدد طلبات دوائر مدينة حمد، قال: 
إن المدينـــة لهـــا نصيـــب كبير علـــى قوائم 
االنتظـــار بمـــا يعـــادل 29 % مـــن إجمالـــي 
الطلبـــات فـــي المحافظـــة الشـــمالية، التي 
تمثـــل طلباتها 39 % مـــن مجمل الطلبات 

في البحرين.
وأردف أن المدينـــة ال وجـــود لطلبات فيها 

أقل من سنة 2000 ميادية.
واختتـــم وزيـــر اإلســـكان أن مدينـــة حمد 
طلباتهـــا متنوعـــة بيـــن الوحـــدة الســـكنية 
والنصيـــب  التمليـــك،  وشـــقة  والقســـيمة 
األكبر للوحدات الســـكنية والبالغة 6 آالف 
طلـــب، و210 طلبات قســـيمة، إضافة إلى 

277 طلب شقة تمليك.

باسم الحمر

سيدعلي المحافظة

سيدعلي المحافظة

غانم البوعينين

^قال وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين 
إن جميــع عقــود األجانــب فــي الحكومــة مؤقتة لمدة ســنة ويتم 

تجديدها بناء على رغبة الجهة نفسها.

عـــن  اإلعـــان  أن  إلـــى  ولفـــت 
العـــام  بالقطـــاع  الوظائـــف 
واالســـتعانة باألجانـــب يتم في 
حال عدم توفر المؤهل بقاعدة 

بيانات جهاز الخدمة المدنية.
وأشـــار إلـــى أن قاعـــدة بيانـــات 
جهـــاز الخدمة المدنية تضم 25 

ألفا و530 ملفا.

25.5 ألف طلب توظيف بسجالت “الخدمة”

^قــال وزيــر المواصــات واالتصــاالت كمــال أحمــد إنــه تــم 
توفيــر 12 بــرج اتصــاالت فــي منطقــة الحــد الصناعيــة، وســيتم 

توفير 5 أبراج إضافية في العام الجاري.

ولفت إلى وجـــود مجموعة من 
التحديات التـــي تواجه الوزارة 
األبـــراج  تركيـــب  عمليـــة  فـــي 
ومنهـــا معارضة األهالي تركيب 
األبـــراج بالقرب منهـــم، رغم كل 

التأكيدات بسامتها وأمانها.
وفـــي رده على ســـؤال برلماني 
آخـــر، قـــال إن شـــركة ممتلكات 
والشـــركات التابعـــة لها تحرص 

على أن تكون الحصة األكبر من 
التوظيـــف فيها لأليـــدي العاملة 

البحرينية.
وأشـــار إلـــى أن البحرينيين في 
كل موقـــع تـــم تجربتهـــم أثبتوا 

فيه نجاحهم وكفاءتهم.
ولفت إلى أن رواتب الموظفين 
األجانب في هذه الشركات في 

المعدل الطبيعي.

أبراج اتصاالت جديدة بالحد الصناعية
كمال أحمد
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الجفير- جمعية الصحفيين

أكـــدت جمعيـــة الصحفييـــن البحرينية 
تقـــوم  التـــي  الخبيثـــة  الممارســـات  أن 
تجـــاه  القطريـــة  “الجزيـــرة”  قنـــاة  بهـــا 
مملكـــة البحريـــن ومحـــاوالت اإلضـــرار 
أمنـــه  وزعزعـــه  البحرينـــي  بالمجتمـــع 
واســـتقراره يؤكـــد للعالـــم قاطبـــة أنهـــا 
وإنمـــا  خبريـــة  إعالميـــة  قنـــاة  ليســـت 
هـــي وكالة سياســـية تســـتغلها قطر في 
حربهـــا وكراهيتها ضد البحرين بســـبب 
تقدمها في المجاالت المتعلقة بالتنمية 
المستدامة، لذلك من الطبيعي أن تنشر 
أخبـــارا مغلوطـــة عـــن أوضـــاع النـــزالء 
فـــي مركـــز اإلصـــالح والتأهيـــل، وهـــي 
معلومـــات عاريـــة تمامـــا مـــن الصحـــة، 
وتنـــدرج في ما دأبت عليـــه هذه القناة 
من إســـاءة لما حققته مملكـــة البحرين 
من مكتسبات، وما أنجزته من مبادرات 
فـــي ملف حقـــوق اإلنســـان وغيـــره من 

مجاالت العمل الوطني.
عهديـــة  الجمعيـــة  رئيســـة  وأوضحـــت 
أحمـــد الســـيد “أن اســـتمرار القنـــاة فـــي 
التطـــرق للملف الحقوقي البحريني من 
خـــالل ما تبثه مـــن معلومـــات مغلوطة 
جملـــة وتفصيـــال وبعيـــدة كل البعد عن 
الحقائق ُيعّبر بوضوح شـــديد عن غيرة 
قطـــر وشـــعورها الدائـــم بالدونية تجاه 
ما تحققـــه بالدنا العزيزة مـــن إنجازات 
عالمية في مجال حقوق اإلنســـان، وأن 
الرؤيـــة الســـديدة بعيـــدة النظـــر لعاهل 
البـــالد صاحـــب الجاللة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة، أسســـت للعديد من 
المؤسسات التي ترسي العدالة وتؤمن 
الحقـــوق وتكفـــل الحريـــات وهي ليس 
وليـــدة اليـــوم ومضـــى علـــى تأســـيس 

قرابة العقدين من الزمان”.
وأشـــارت إلى “أن قناة )الجزيرة( ال تبث 
ما تنشـــره كبـــرى الصحـــف العالمية عن 
تورط الدوحة بشكل دائم في انتهاكات 
حقـــوق العمـــال علـــى األصعـــدة كافـــة، 
ماديا وإنسانيا وصحيا، وسط مطالبات 
مـــن جهـــات عديـــدة بضـــرورة التدخـــل 

وإنقاذ األرواح البشرية، وسحب تنظيم 
كأس العالم من قطر، وكشـــفت صحيفة 
)ميـــرور( البريطانية فـــي أبريل الماضي 
األوضـــاع الكارثيـــة التـــي يعانـــي منهـــا 
العاملـــون في بناء مالعـــب كأس العالم 
2022، وحصولهـــم علـــى رواتـــب هزيلة 
ال تتوافـــق مـــع األعمـــال الشـــاقة التـــي 

يقومون بها في ظل ظروف قاسية”.
وبينت رئيســـة الجمعية “أن عددا كبيرا 
مـــن الصحـــف البريطانيـــة واألميركيـــة 
واألوربية قد نشر معاناة العمال األجانب 
فـــي قطـــر حيـــث أن األمر لـــم يقف عند 
صـــرف الرواتب الهزيلة بـــل امتد لتأخر 
سداد المستحقات لكافة العاملين، وهو 
مـــا أثـــر بالســـلب علـــى الحالـــة المعنوية 
الســـائدة بينهم على مدار أشـــهر بجانب 
الفشـــل الذريـــع فـــي التعامـــل مـــع أزمة 
فيـــروس كورونا المســـتجد، وجثث بال 
تشـــريح ومعدات تقتل القلوب، والعمل 
فـــي ظـــروف غيـــر آدميـــة، فـــي درجات 
حرارة عالية جدا في الصيف، وغيرهما 
من الملفات الشـــائكة، لـــم تتحدث عنها 
قنـــاة )الجزيـــرة( التي تتشـــدق بالمهنية 

اإلعالمية والتفرد الصحافي”.
ولفتـــت عهديـــة الســـيد إلـــى “أن قنـــاة 
عـــن  تتحـــدث  أنهـــا  برغـــم  )الجزيـــرة( 
كل  فـــي  الصحفـــي  الشـــرف  مواثيـــق 
أنهـــا ال  إال  للصحافـــة  عالميـــة  مناســـبة 
تنشـــر الـــردود والتوضحيـــات علـــى مـــا 
تبثه من أكاذيب وفبركات، وعمدا تهمل 
المعلومـــات الصحيحـــة التـــي تصلها ما 
يؤكد أنها بالفعل قناة أداة سياســـية من 
الدرجـــة األولى في ثوب قنـــاة فضائية 
لكنهـــا تخصصت في صناعـــة الفتن في 
األمـــن واالســـتقرار  المنطقـــة وزعزعـــة 
وتعبـــر عـــن بشـــكل رئيـــس عـــن أحقـــاد 
وضغائـــن ال تعرفهـــا البحريـــن وال تلتف 
لهـــا النشـــغالها بما هـــو أهم، لذلـــك تجد 
اإلشادات العالمية من كل حدي وصوب 
ألنها تعمل من أجل مواطنيها واالرتقاء 

بهم”.

“الصحفيين”: “الجزيرة” أداة سياسية بثوب قناة فضائية

المنامة - وزارة المواصالت واالتصاالت

أعلنت شؤون الموانئ والمالحة البحرية بوزارة المواصالت واالتصاالت عن منح فترة سماح لمدة )6( أشهر 
للحصول على متطلب التدريب في المهارات المالحية لربابنة اليخوت. 

وصـــرح الوكيل المســـاعد لشـــؤون 
المالحة البحرية يوســـف بوبشيت 
“فـــي ظـــل ســـعيها الدائـــم للحفاظ 
على ســـالمة المالحـــة البحرية في 
مياه مملكة البحرين، قامت شؤون 
الموانئ والمالحـــة البحرية بوزارة 
المواصـــالت واالتصـــاالت بإضافـــة 
تدريـــب  علـــى  الحصـــول  متطلـــب 
المالحيـــة  المهـــارات  فـــي  معتمـــد 
فـــي  المســـجلة  اليخـــوت  لربابنـــة 

مملكـــة البحرين البالـــغ طولها )36( 
قدًما فأكثر من ضمن القرار الوزاري 
رقم )2( لســـنة 2021 بشـــأن شروط 
وإجـــراءات  والســـالمة  التســـجيل 
الحصـــول علـــى ترخيـــص المالحة 
للسفن الصغيرة التي تِقل حمولتها 
اإلجمالية عن مائة وخمســـين طًنا، 
ضوابـــط   –  23( المـــادة  وتحديـــًدا 
الحصـــول على ترخيـــص المالحة( 

البند )3 – سفن النزهة(”.

وأضاف الوكيل المساعد “على إثر ذلك القرار، وحرًصا من الوزارة لمنح  «
الوقت الكافي لربابنة اليخوت للحصول على التدريب المطلوب، فقد تم 
منح )6( أشهر كفترة سماح من متطلب التدريب، على أن يتم بعد هذه 
الفترة تقديم شهادة التدريب في حالة الرغبة بتجديد أو إصدار ترخيص 

يوسف بوشيتالمالحة للربان”.

بوبشيت: نحرص على منح الوقت الكافي للحصول على التدريب المطلوب
6 أشهر لنيل متطلبات تدريب “ربابنة اليخوت”

ادعاءات “الجزيرة” هدفها اإلساءة إلنجازات البحرين
ــنــزالء ال ــي  ــال أه وتــحــريــض  األوضــــاع  تسييس  نــرفــض  ــة”:  ــي ــل ــداخ “ال

أكدت وزارة الداخلية أن ما نشرته قناة 
الجزيـــرة القطريـــة، بخصـــوص أوضاع 
النـــزالء في مركـــز اإلصـــالح والتأهيل، 
مبنـــي على معلومـــات مغلوطـــة، جملة 
وتفصيـــال وعاريـــا تمامـــا عـــن الصحـــة، 
ويأتـــي فـــي إطـــار الحملـــة والمواقـــف 
المبتكـــرة، بقصـــد اإلســـاءة لمـــا حققته 
مملكـــة البحريـــن مـــن مكتســـبات، ومـــا 
أنجزتـــه مـــن مبادرات فـــي ملف حقوق 
اإلنســـان وغيـــره مـــن مجـــاالت العمـــل 

الوطني.
هـــذه  مثـــل  أن  الـــوزارة  وأوضحـــت 
االدعاءات التي رددتها القناة المذكورة، 
تهدف إلى تسييس األوضاع وتحريض 
النـــزالء واســـتغالل مشـــاعرهم  أهالـــي 

واستدرار التعاطف عن طريق التضليل 
غيـــر  ألجنـــدات  تنفيـــذا  والخـــداع، 
وطنيـــة تنافـــي المصالح العليـــا للوطن، 
اإلصالحيـــة  المؤسســـات  أن  مؤكديـــن 
فـــي مملكة البحريـــن، مفتوحـــة، وتتبع 
نهجـــا إصالحيا في إطار إنفـــاذ القانون 
وتطبيـــق العدالة بشـــفافية. كما أن لدى 
مملكـــة البحريـــن، أنظمـــة متطـــورة في 
مجال اإلصالح والتأهيل، باإلضافة إلى 
المضي قدما في التوســـع بتنفيذ قانون 
تطبيـــق  ودراســـة  البديلـــة  العقوبـــات 
تجربـــة الســـجون المفتوحـــة. وتخضع 
هـــذه المؤسســـات لمراقبـــة العديـــد من 
الجهات والمؤسسات الحقوقية، ومنها 
المؤسســـة الوطنيـــة لحقـــوق اإلنســـان، 

مفوضيـــة  للتظلمـــات،  العامـــة  األمانـــة 
حقوق الســـجناء والمحتجزين، بجانب 
الشـــؤون  للجنـــة  المتكـــررة  الزيـــارات 
الوطنـــي  الخارجيـــة والدفـــاع واألمـــن 
بمجلـــس النـــواب؛ لالطـــالع عـــن قـــرب 
على أوضاع النزالء، والتأكد من تلقيهم 
كافـــة الحقـــوق والخدمـــات المنصوص 
عليهـــا، هذا بخالف الجهـــات الخارجية 
التـــي تـــزور مراكـــز اإلصـــالح والتأهيل 
فـــي إطـــار التعـــاون معهـــا وبمـــا يحقق 
الشـــفافية المطلوبة فـــي كافة الظروف 

والمواقع.
الـــوزارة إلـــى أن مثـــل هـــذه  وأشـــارت 
المؤسســـات الحقوقيـــة المشـــار إليهـــا، 
ليـــس لهـــا وجـــود أو مثيـــل فـــي دولـــة 

قطـــر، التـــي ترعـــى تلـــك القنـــاة، والتي 
اعتادت اســـتقاء معلوماتها من مصادر 
غير رســـمية، وأشخاص محكومين في 
قضايـــا إرهابية، وال يدركون شـــيئا عن 
ثوابـــت المجتمـــع البحرينـــي وتقاليـــده 
اإلنســـان،  حقـــوق  مـــن  تجعـــل  التـــي 
ممارســـة مجتمعيـــة أصيلـــة، بعيدة عن 

أي ادعاءات وشعارات واهية.
المســـؤولية  أن  أكـــدت  الختـــام،  وفـــي 
اإلعالمية والمهنيـــة، تقتضي من القناة 
وتصحيـــح  الـــرد  هـــذا  نشـــر  القطريـــة، 
مـــا قامـــت ببثه مـــن معلومـــات، الفتين 
إلـــى أن إهمـــال الـــردود والتوضيحـــات 
الرســـمية، يعنـــي وبكل وضـــوح، فقدان 

المصداقية والمهنية.

المنامة- وزارة الداخلية

“المهن الهندسية” يحيل شركة غير مرخصة للنيابة
ــاع ــط ــق ــّوض” مـــســـتـــوى ال ــ ــقـ ــ ــرى “تـ ــ ــ ــع مـــكـــاتـــب أخ ــ ــاٍر م ــ ــ ــق ج ــي ــق ــح ــت ال

صـــرح مجلـــس تنظيـــم مزاولـــة المهـــن 
الهندســـية بأن المجلـــس انتهى مؤخرًا 
مـــن إجـــراءات أعمـــال التفتيـــش التي 
توالهـــا المجلـــس فـــي الوقـــت الحالـــي 
للتأكـــد مـــن التـــزام القطـــاع الهندســـي 
بقانـــون مزاولـــة المهن الهندســـية رقم 
)51( لسنة 2014، حيث أحال المجلس 
إحـــدى الشـــركات العاملة فـــي المملكة 
إلـــى النيابـــة العامة بعد توفـــر أدلة من 
خـــالل التفتيـــش علـــى قيامهـــا بإعداد 
تصاميـــم هندســـية مـــن دون الحصول 
على ترخيص من المجلس، حيث ُتعتبر 
الهندســـية  التصاميـــم  إعـــداد  أنشـــطة 
واإلشـــراف الهندســـي مـــن اختصـــاص 
المكاتـــب الهندســـية المرخـــص لها في 

المملكة. 
يتوجـــب  أنـــه  المجلـــس  وأوضـــح 

الفصل بين أنشـــطة إعداد الرســـومات 
الهندســـية واإلشـــراف الهندســـي التـــي 
تقـــوم بهـــا المكاتـــب الهندســـية وبيـــن 
تنفيذ المشـــاريع التي تقوم بها شركات 
المعمـــول  لألنظمـــة  وفًقـــا  المقـــاوالت 
بهـــا ولتجنب تعـــارض المصالـــح. وأكد 
المجلـــس حرصـــه فـــي الوقـــت الراهن 
علـــى أعمـــال التفتيـــش الميدانـــي على 
األنظمـــة  تخالـــف  التـــي  المؤسســـات 

مهنـــة  لمزاولـــة  القانونيـــة  واللوائـــح 
الهندسة.

مســـتمر  العمـــل  بـــأن  المجلـــس  وأفـــاد 
فـــي التدقيـــق علـــى أنشـــطة المكاتـــب 
الهندســـية وزيارتها للتأكد من التزامها 
باألنظمـــة المعمـــول بهـــا. وشـــدد علـــى 
المنصـــوص  القواعـــد  اتبـــاع  أهميـــة 
عليهـــا في قانون تنظيـــم مزاولة المهن 
الهندســـية والئحتـــه التنفيذيـــة وذلـــك 

لمنـــع الممارســـات الخاطئـــة التي تضر 
أبـــرز هـــذه  بالقطـــاع الهندســـي. ومـــن 
الممارســـات الخاطئـــة والمخالفـــات أن 
يقوم مكتب هندســـي بختم رســـومات 
شـــركات  قبـــل  مـــن  ُمعـــدة  هندســـية 
بإعـــداد  لهـــم  مرخـــص  غيـــر  أفـــراد  أو 
هـــذه الرســـومات وكذلـــك عـــدم القيام 
باإلشـــراف الهندســـي بشـــكل صحيـــح 

ومهني. 

كمـــا أفاد المجلس بأن التحقيق جاٍر مع 
بعض المكاتب الهندســـية التي ُينســـب 
لهـــا مخالفـــات لقانـــون تنظيـــم مزاولـــة 
المهـــن الهندســـية والتي تقّوض ســـعي 
المجلس لرفع مستوى المهن الهندسية. 
وتأتـــي عمليـــات التفتيـــش والتدقيـــق 
علـــى  المجلـــس  حـــرص  إطـــار  فـــي 
العمـــل  لممارســـة  عادلـــة  بيئـــة  خلـــق 
الهندســـي وحمايـــة القطـــاع الهندســـي 
القانونيـــة  غيـــر  الممارســـات  مـــن 
وإنفـــاًذا لقانـــون تنظيـــم مزاولـــة المهن 
الهندســـية. ويضطلـــع المجلـــس بـــدور 
أكبر فـــي عمليات التفتيـــش والتدقيق 
علـــى المكاتـــب الهندســـية والشـــركات 
التـــي تمـــارس أعماال هندســـية؛ لضمان 
االلتزام بأنظمة مزاولة المهن الهندسية 

في المملكة.

المنامة - مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية

المنامة - وزارة الداخلية

تمّكنت إدارة مكافحة الجرائم االقتصادية 
بـــاإلدارة العامـــة لمكافحـــة الفســـاد واألمن 
االقتصادي واإللكتروني من القبض على 4 
آســـيويين، قاموا بعمليات نصب واحتيال 
واالســـتيالء  األشـــخاص  مـــن  عـــدد  علـــى 
علـــى حســـاباتهم البنكية وتحويـــل المبالغ 
إلـــى خـــارج البـــالد، حيث بلغـــت قيمة تلك 
األمـــوال حوالـــي 80 ألـــف دينـــار، فيمـــا تم 
إدارة  عبـــر  والتنســـيق  التعـــاون  مباشـــرة 
الشـــئون الدولية واإلنتربـــول للتعميم على 
مطلـــوب آخر خارج البحريـــن لتقديمه إلى 

العدالة.
 وفور تلقي اإلدارة عدًدا من البالغات بهذا 
الشـــأن، تم مباشرة أعمال البحث والتحري 
وجمـــع األدلـــة التـــي أســـفرت عـــن تحديـــد 
هويـــة المذكوريـــن والقبض عليهـــم، وجاٍر 
اتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة تمهيًدا 

إلحالة القضية إلى النيابة العامة.

القبض على 4 آسيويين 
قاموا بعمليات نصب 

واحتيال

المنامة - بنا

أغلقت هيئة البحرين للسياحة والمعارض 
بالتنسيق مع إدارة الصحة العامة بوزارة 
الصحة وإدارة التفتيش بوزارة الصناعة 
والتجارة والســـياحة 4 مطاعم ســـياحية 
لتصنيـــف  الخاضعـــة  المنشـــآت  ضمـــن 
الخدمات الســـياحية بمحافظة العاصمة 
إداريـــًا لمـــدة أســـبوع، ومباشـــرة اتخـــاذ 
اإلجـــراءات القانونية المعمـــول بها، على 
إثـــر مخالفتهـــم لإلجـــراءات االحترازيـــة 
انتشـــار  مـــن  للحـــد  الوقائيـــة  والتدابيـــر 
فيروس كورونا )كوفيد19-( الصادرة من 

الجهات المعنية.
للســـياحة  البحريـــن  هيئـــة  وبينـــت 
تلـــك  لمخالفـــة  أنـــه ونظـــًرا  والمعـــارض 
واالشـــتراطات  لإلجـــراءات  المطاعـــم 
فـــي  تطبيقهـــا  الواجـــب  التنظيميـــة 
بتطبيـــق  المتعلقـــة  الوزاريـــة  القـــرارات 
االشـــتراطات الصحية الواجب تطبيقها 

فـــي المطاعـــم والمقاهي الحتـــواء ومنع 
انتشـــار فيـــروس كورونـــا )كوفيـــد 19(، 
القضائـــي  الضبـــط  مأمـــورو  قـــام  فقـــد 
بهيئـــة البحرين للســـياحة بالتنســـيق مع 
مأموري الضبط القضائي بوزارة الصحة 
بـــوزارة  القضائـــي  الضبـــط  ومأمـــوري 
الصناعـــة والتجـــارة والســـياحة بتطبيق 
والمقاهـــي  المطاعـــم  حيـــال  القوانيـــن 
المخالفـــة، فضـــالً عمـــا تـــم رصـــده مـــن 

مخالفـــات أخرى، وغلقهـــا إدارًيا، تمهيًدا 
التخاذ اإلجـــراءات اإلداريـــة والقانونية 

بهذا الشأن.
علـــى  التفتيـــش  حمـــالت  أن  وأكـــدت 
المنشـــآت الســـياحية متواصلـــة بفعالية 
انطالًقـــا مـــن الحـــرص علـــى التأكـــد من 
التـــزام أصحابها باإلجراءات االحترازية 
كورونـــا  فيـــروس  جائحـــة  مـــن  للحـــد 

بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة.

حمــات التفتيش علــى المنشــآت الســياحية متواصلة
غلق 4 مطاعم سياحية في العاصمة أسبوًعا

اإلساءات لن تثني البحرين في التوسع بالعقوبات البديلة
“خارجيـــة الشـــورى”: “الجزيـــرة” تتعمـــد قلـــب الحقائـــق ونشـــر األكاذيـــب

أعربت لجنة الشـــؤون الخارجية والدفاع 
الشـــورى،  بمجلـــس  الوطنـــي  واألمـــن 
برئاســـة العضو يوســـف الغتم، عن إدانتها 
للمحـــاوالت  الشـــديدين  واســـتنكارها 
المســـتمرة التـــي تقوم بها قنـــاة “الجزيرة” 
القطرية، بهدف اإلساءة لمملكة البحرين، 
من خالل بث ونشـــر األكاذيـــب والبيانات 
مـــا  أن  إلـــى  اللجنـــة  مشـــيرة  المضللـــة، 
نشـــرته القنـــاة بشـــأن أوضاع النـــزالء في 
مركـــز اإلصـــالح والتأهيـــل يفتقـــر للدقـــة 
كونـــه  عـــن  يعـــدو  وال  والموضوعيـــة، 
والواقـــع  للحقيقـــة  تمـــت  ال  معلومـــات 
بصلـــة، وهـــو مـــا يعكـــس النهـــج العدائـــي 
الذي تتبعه قناة الجزيرة؛ لتشـــويه صورة 
مملكـــة البحريـــن، والنيل من المكتســـبات 
التـــي حصدتها في مجال حقوق اإلنســـان 

واحترام الحريات.

وأشـــارت اللجنـــة، فـــي بيـــان لهـــا، إلـــى أّن 
قلـــب  تتعمـــد  القطريـــة  “الجزيـــرة”  قنـــاة 
الحقائق وفق أجندات سياسية مكشوفة، 
وتســـعى لشـــق الوحدة الوطنية، والتأثير 
على التماســـك المجتمعي، األمر الذي يعد 
خرًقـــا لمواثيق الشـــرف اإلعالمية، والقيم 

والمبادئ األساسية في العمل اإلعالمي.
وأكـــدت اللجنـــة أنَّ مملكـــة البحرين تولي 
اهتماًمـــا كبيـــًرا، وتبـــذل جهـــوًدا متواصلة 
لتعزيز منظومة حقوق اإلنسان، وخصوًصا 
فـــي  بالنـــزالء والموقوفيـــن  فيمـــا يتعلـــق 
مركز اإلصـــالح والتأهيـــل ومراكز الحبس 
االحتياطـــي، حيث يتم إنفاذ القانون وفق 
نظم إصالحية عادلة وشـــفافة، واســـتناًدا 
لمعايير عالية تضمن كافة الحقوق للنزالء. 
ونّوهت بالمســـتوى العالي من الموضوعية 
والشـــفافية والوضوح التـــي تتبعه اإلدارة 

وحرصهـــا  والتأهيـــل،  لإلصـــالح  العامـــة 
على الســـماح للمؤسســـات المعنية بحقوق 
اإلنســـان، والمؤسســـات والجهات األخرى، 
بزيارات مســـتمرة لالطمئنـــان على أوضاع 
النزالء، واالســـتماع لمالحظاتهـــم، والتأكد 
متكاملـــة  ِخدمـــات  علـــى  حصولهـــم  مـــن 
مملكـــة  أن  اللجنـــة  مؤكـــدة  ومعتمـــدة، 
البحريـــن تزخـــر بالعديـــد من المؤسســـات 
الحقوقيـــة التـــي تمـــارس دورهـــا الوطني 
بـــكل حياديـــة ومهنيـــة، ومنهـــا المؤسســـة 
ومفوضيـــة  اإلنســـان،  لحقـــوق  الوطنيـــة 
حقوق الســـجناء والمحتجزين، إلى جانب 
األمانـــة العامـــة للتظلمـــات، حيـــث إنَّ هذه 
المؤسســـات ُتراقـــب أداء مراكـــز اإلصالح 
حقـــوق  تعزيـــز  فـــي  وتســـاهم  والتأهيـــل 

النزالء.
وأوضحـــت اللجنة أن اإلســـاءات المتكررة 

والمتعمـــدة من قنـــاة “الجزيـــرة” القطرية، 
بشـــكل  تبثهـــا  التـــي  المغرضـــة  والتقاريـــر 
مبرمـــج، لـــن تثنـــي مملكـــة البحريـــن عبـــر 
الجهـــات المعنية والمختصـــة من مواصلة 
للتوســـع  المســـتمرة  والمســـاعي  العمـــل 
فـــي تطبيـــق قانـــون العقوبـــات والتدابيـــر 
البديلـــة، وزيـــادة أعـــداد المســـتفيدين من 
القانـــون، معربة اللجنة عن تقديرها الكبير 
للجهـــود التـــي تقـــوم بهـــا وزارة الداخلية، 
برئاســـة الوزيـــر الفريـــق أول ركـــن الشـــيخ 
راشـــد بـــن عبـــدهللا آل خليفة، ومـــا تقدمه 
مـــن خدمـــات ورعايـــة واهتمـــام بالنـــزالء، 
تعـــزز المكانة المرموقة التـــي وصلت إليها 
مملكة البحرين في مجال حقوق اإلنسان، 
وتدحـــض االدعـــاءات الذي تســـوقها قناة 
“الجزيـــرة” القطريـــة عبر تقاريـــر ال تراعي 

المهنية والمصداقية اإلعالمية.

القضيبية - مجلس الشورى
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أعلنـــت المبـــرة الخليفيـــة إطالق منحها الســـنوية التي تحمل اســـم صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر خليفة بن ســـلمان آل خليفة طيب هللا ثـــراه لتمكين 
الشـــباب وتعزيـــز فرصهم من أجـــل تحقيق أحالمهـــم األكاديمية، وغني عن 
البيـــان أن فـــرص التعليـــم يتطلع لهـــا الكثيـــرون لضمان مســـتقبلهم، من هنا 
جـــاء حـــرص المبرة الخليفية على إطالق مبادراتها المســـتمرة ألبناء وبنات 

البحرين لصناعة مستقبلهم والنهوض بالوطن.
كانـــت رؤيـــة المغفور له األميـــر الراحل تتمحور حول أن التعليم يســـهم في 
االرتقـــاء بالمواطنيـــن ويعـــزز قدرتهـــم على مواكبـــة الثـــورات العلمية التي 
يشـــهدها عالمنـــا المعاصـــر. إن المنـــح التعليميـــة للمؤسســـة أتاحـــت الفرص 
للشـــباب مـــن الجنســـين إليمانهـــا بـــأّن الوطـــن بحاجـــة لجميـــع أبنائـــه لخلق 
المســـتقبل الواعد لهم، واقتداء بنهج الراحل الكبير في رؤيته فإّن القائمين 
على هذه المؤسسة ارتأوا السير على نهجه وخطاه في إطالق المنح بشكل 

سنوي لترسيخ قيم العلم في األجيال الجديدة.
وال تفوتنا هنا اإلشـــادة بالمؤسســـات الداعمة لهذا المشـــروع الكبير من قبل 

الجامعات الوطنية كجامعة البحرين الطبية والكلية الملكية للجراحين في 
أيرلنـــدا والجامعـــة البريطانية في البحريـــن والجامعة األهليـــة، إضافة إلى 
معهـــد البحريـــن للدراســـات المصرفية والماليـــة والمؤسســـات األخرى التي 
أكدت بهذا النهج رســـالتها الوطنية الهادفة إلى خلق أجيال متسلحة بالعلم 
وسعيها إلى النهوض باألجيال الشبابية. إن مثل هذا الدعم الكبير والتعاون 
مـــن هذه الجامعات - كما عبرت رئيس مجلس أمناء مؤسســـة المبرة ســـمو 
الشـــيخة زيـــن بنت خالـــد آل خليفة – يصـــب في تحقيق المســـاعي الرامية 
لتمكين الشباب البحرينّي وتعزيز فرصهم لتحقيق أحالمهم بما يتوافق مع 
ميولهم ورغباتهم لدى أفضل المؤسســـات الدراســـية على مســـتوى المملكة 
مـــن خـــالل برنامج “رايـــات للمنح الدراســـية” تخليدا لذكرى صاحب الســـمو 

الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة طيب هللا ثراه.
وال شك أّن التزام المؤسسات العلمية والجامعات المذكورة بدعم ورؤى  «

مؤسسة المبرة سيسهم في إنجاح أهدافها وتطلعاتها واستراتيجيتها الرامية 
إلى منح المزيد من الفرص في المستقبل بإذن الله.
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محمد المحفوظ

الشباب والحلم األكاديمي

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

للتواصل: 17111483

“االختيار 2”... يفضح إرهاب عصابة اإلخوان المسلمين
ال شـــك أن الفـــن يعكـــس روح العصر الذي أنتـــج فيه، ألنه وليـــد الحياة 
وانعكاس لها، وقد شـــغلت قضية الصلة بين الفن والحياة اهتمام النقاد 
والباحثيـــن منـــذ القـــرن الخامس قبل الميـــالد حتـــى اآلن، وإن اختلفوا 
فـــي بعـــض الجزئيـــات المتعلقة بهـــذا الموضوع إال أنهـــم جميعا يكادون 
يجمعـــون علـــى أن الفن وثيـــق الصلة بالحياة، فهو ثمـــرة من ثمراتها بل 
أحـــد حوافزهـــا، ألنه ال يحكيها وال يمثلها فحســـب، بـــل يحقق وجودها 

وينزع بها إلى التجديد المستمر.
وتلعـــب الدراما التلفزيونية دورا مهما في الحياة االجتماعية والثقافية 
والسياسية من خالل المسلسالت التي تشعل في أرواحنا وعيا ساطعا 
بـــكل مـــا يـــدور حولنا، وبكل ما ينخـــر مجتمعنا من تناقضـــات ال أول لها 
وال آخر، كما فعل المسلســـل الجميل “االختيار 2” في الحلقة الخامســـة 
تحديدا حينما فضح وكشف جرائم عصابة اإلخوان المسلمين الذين لم 
يمتثلـــوا ألوامر قوات األمـــن المصرية عندما طلبت منهم إخالء محيط 
مســـجد رابعـــة العدويـــة وتـــرك اعتصامهم، فبـــدال من االمتثـــال لألوامر 

واالنســـحاب بهدوء وتحكيم العقل تمادوا فـــي جرمهم وأمطروا قوات 
األمـــن بوابل من الرصاص الحي وقنابل المولوتوف، وعاثوا في األرض 
فســـادا وإجراما وإرهابا وتخريبا، وســـقط إثر ذلك العديد من الشـــهداء 
من قوات األمن، وأظهرت الحلقة مشـــاهد ولقطات حية مروعة تكشف 
حقيقـــة هـــذه العصابـــة ونشـــاطها الرجعي اإلرهابـــي في مصـــر العزيزة 
والوطن العربي، جماعة من الشـــياطين تحاول إنجاز المهمات المطلوبة 
منها بضرب الجبهات الداخلية لألوطان وعزلها عن بعضها البعض وحفر 

الخنادق بينها ومن ثم االنقضاض على الحكم بلهفة وشوق.
يوهمون الناس باإلصالح والتقوى والورع وأنهم أصحاب رسالة ومبادئ  «

وقيم وأخالق، مع أن األمر مخالف للحقيقة، فهؤالء اإلخوان انتهازيون 
وخونة من الطراز األول ويتصرفون ضد القيم اإلنسانية ومهمتهم تكوين 
وزرع المعسكرات اإلرهابية والتحالفات الرجعية. الدراما التلفزيونية ورقة 
رابحة دائما، ومن الممكن تحقيق أكبر استفادة منها، إذا ما تم توظيفها 

بمثل هذه الصورة التي خرج فيها مسلسل “االختيار” في جزءيه األول 
والثاني.
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أسامة الماجد

التطعيم... وكلمة شكر البد منها
مـــن المؤســـف أنـــه ال يـــزال البعـــض مترددا فـــي أخـــذ التطعيـــم المضاد 
لفيـــروس كورونا )كوفيد - 19(، ومنهم من يحاول التأثير على اآلخرين 

بتخويفهم منه أو التشكيك في فعاليته.
لم تعد المســـألة محل تشـــكيك وإشـــاعات أو جدال، فكورونا سواء كان 
مفتعـــالً أو طبيعيـــًا إال أنـــه حقيقـــة ماثلة أمـــام أعيننا، فالحريـــق عندما 
يشتعل ال عبرة بأسبابه إن كانت طبيعية أو بفعل فاعل، فالمطلوب هو 

إطفاؤها دون األخذ في االعتبار أية مسألة أخرى.
المشـــككون الذيـــن يتعامـــون عـــن كل ما يحيـــط بهم مـــن تداعيات هذا 
المرض والتســـابق فـــي توفير التطعيم وأخذه فـــي كل دول العالم دون 
استثناء، سيجدون أنفسهم في عزلة، نعم قد نوافق البعض في قناعاته 
واعتقـــاده بنظريـــة المؤامرة لـــو أن األمر اقتصر علـــى دول دون أخرى، 
لكـــن أن يعانـــي من نتهمهم بالمؤامرة أكثر منا فهذا يدعونا إلعادة النظر 

في قناعاتنا.
وقبل الختام هذه كلمة البد منها.. تحية شكر وإجالل وإكبار إلى جنود 
الخـــط األول مـــن الطاقـــم الطبي الذين نســـوا راحتهم من أجـــل راحتنا، 
الكلمـــات ال توفيكـــم حقكـــم، فمـــا تفعلونـــه هو دين ســـيعود إليكـــم. أما 
قيادتنا الرشـــيدة فالشكر موصول لها منذ القدم وال تستوعبها الكلمات، 
ونقـــدم التحيـــة لـــكل الجنود الذين لـــم يدخروا جهدًا فـــي مواجهة هذه 
الجائحـــة، فكـــم رأيناهم ومازلنـــا كخلية نحل لتحقيق الغاية المنشـــودة 

التي ال توفيها الكلمات.
نكرر شكرنا لجميع الكوادر العاملة بالصفوف األولى لمواجهة جائحة  «

كورونا، ومن ضمنها الكوادر القائمة على عملية الفحص الذين يعملون 
ليال ونهارا على إجراء الفحوصات المختبرية ومتابعة نتائجها بصورة 
مستمرة، وبأقصى طاقة ممكنة من أجل الحد من انتشار الفيروس 

ورعاية الحاالت المرتبطة به، كما نشكر المجتمع البحريني الواعي الذي 
أثبت أنه قادر على تجاوز تحدي الفيروس باالستمرار في أخذ اللقاح واتباع 

اإلرشادات والتعليمات الصادرة من الجهات المعنية.
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فاتن حمزة

ســـعت جماعة اإلخوان اإلرهابية منذ ثماني ســـنوات ألن ترســـخ في أذهان 
العالـــم أن ما حدث خالل فض اعتصام أعضائها ومؤيديها في ميدان رابعة 
العدويـــة هـــو محرقة لإلخـــوان لكي تواصل سياســـة المظلوميـــة والتضليل 

التي تستند إليها في استدرار التعاطف وتجنيد الشباب في صفوفها.
وقد اســـتمات كتاب وأعضاء الجماعة في سعيهم لجعل هذه الموقعة شيئا 
مقدسا في تاريخ الجماعة، ووصفوا الذين قتلوا خاللها بأنهم شهداء النهج 
الثابـــت لهـــذه الجماعـــة التي تطلق على كل من يســـقط منها شـــهيدا، وتظل 
تردد هذا الوصف لوقت طويل على طريقة غوبلز لكي تصبح كل األكاذيب 

حقائق يرددها الكثيرون بال وعي.
هـــذا العمـــل الفنـــي الرائع يكشـــف حجم التضليـــل الذي تمارســـه أبواق هذه 
الجماعـــة التـــي ال تعرف وطنـــا وال علما وال حـــدودا، فبعد أن وثـــق الجرائم 
اإلرهابية التي قامت بها في شـــبه جزيرة ســـيناء المصرية في جزئه األول 

العام الماضي، جاء هذا العام لكي ينســـف الكذبة الكبرى التي نسجت حول 
موقعـــة رابعـــة العدويـــة ويظهـــر للعالم كميـــة الســـالح والذخائر التـــي نقلها 
أعضـــاء هذه الجماعة لقتل ضباط الجيش والشـــرطة خـــالل هذا االعتصام 
الذي دبرته الجماعة وقامت بتوجيه الســـالح من خالله إلى صدور الضباط 

والجنود.

لقد أحسن القائمون على هذا العمل عندما استخدموا اللقطات الحقيقية  «
لعملية فض هذا االعتصام التي تم تصويرها على أرض الواقع، حتى ال يتهم 

هذا العمل الفني الكبير بالتزوير أو المبالغة، فقد رأى متابعو المسلسل ورأى 
الذين لم يروا هذه األحداث في حينها كيف حاولت جماعة اإلخوان أن تحول 

الجريمة إلى حرب مقدسة وتحول اإلرهابيين إلى شهداء. اللقطات الحقيقية 
كشفت حجم الجريمة وحجم التضليل وكشفت الذين اختاروا الوطن والذين 

اختاروا الخيانة وطعن الوطن.
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بثينة خليفة قاسم

مسلسل االختيار وكشف تضليل الجماعة اإلرهابية

هل ستصلح فيينا ما “أفسد في نطنز”؟ 
تطورات كثيرة ومتسارعة حدثت خالل الفترة الماضية فيما يتعلق بأزمة 
الملف النووي اإليراني، فبعد أن تعرضت منشأة نطنز النووية لتفجير أدى 
لتضـــرر عدد كبير من أجهزة الطرد المركزي أعلنت طهران وكرد فعل على 
ذلك عن رفع نســـبة تخصيب اليورانيـــوم إلى 60 %، ذلك بعد أن أصدرت 
تعليمات داخلية باستبدال األجهزة المتضررة بأخرى حديثة ومتطورة ما 
يعني اقتراب طهران وبشـــكل كبير من بلوغ النســـب التي تؤهلها المتالك 

سالح نووي.
علـــى الرغم مـــن أن المســـؤولين في طهـــران مازالـــوا يتمســـكون بالرواية 
التي تنفي من خاللها طهران ســـعيها المتالك ســـالح نـــووي، إال أن أفعالها 
علـــى األرض ال تعكـــس أبـــدًا هذه المزاعـــم، بل إنه من الواضـــح أن طهران 
اتخـــذت من حادثة نطنز ذريعة للتصعيد، خصوصًا أن االنفجار تزامن مع 
محادثـــات فيينا التي جلس فيهـــا الوفد اإليراني مع كبرى الدول من دون 
الواليـــات المتحدة األميركيـــة التي ترفض الحوار المباشـــر معها قبل رفع 
العقوبات، للتوصل لحل من الممكن أن يساعد في حلحلة األزمة النووية.
طهـــران التـــي أعلنت عن تقدم في المحادثات عـــادت مجددًا للتأكيد على 
أنها لن تعيد التفاوض حول ملفها النووي إال بعد أن ترفع واشنطن جميع 
العقوبات التي تم فرضها على طهران إبان عهد الرئيس األميركي السابق 
دونالد ترامب، والتي ترفض واشـــنطن اليوم رفعها، ما يعني الدوران في 

حلقة مفرغة.
طهـــران تهـــدف لزيادة الضغط علـــى إدارة الرئيس بايدن ومـــا إعالنها عن 
زيـــادة نســـبة تخصيب اليورانيوم إال خطوة تصب فـــي ذلك، على الطرف 
اآلخر من غير المرجح أن يقبل بايدن برفع كامل وغير مشروط للعقوبات 
األميركية على طهران، فذلك ســـيفقد إدارته مكانتها الدولية والتي ســـبق 
أن فقـــدت أساســـًا جـــزءا كبيـــرا منهـــا جـــراء تخبطـــات اإلدارة األميركيـــة 

الجديدة خالل األيام األولى لها.

من الواضح أن طهران تسعى لتمرير رسالة لواشنطن من خالل اجتماعها مع  «
الدول الكبرى في فيينا مفادها أن المماطلة الدبلوماسية سيقابلها انحالل 
إيراني تام من أية تعهدات سابقة، وسيكسبها حق المتابعة في برنامجها 

النووي دون أي رقيب أو قيود!.
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بدور عدنان
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