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عيسى  بنت  رنــا  الشيخة  الدكتورة  استقبلت 
بن دعيج آل خليفة األمين العام لمجلس التعليم 
العالي نائب رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم 
العالي بمكتبها، الدكتورة سوزان ساكستون رئيس 

الجامعة األمريكية في مملكة البحرين.
ــلـــقـــاء، أعـــربـــت األمـــيـــن الـــعـــام عن  وخـــــال الـ
األمريكية  الجامعة  رئــيــس  تبذله  لما  تقديرها 
في البحرين من جهود ملموسة وحثيثة لارتقاء 
المستوى  يعكس  بما  الجامعة،  ومخرجات  بــأداء 
المتميز والمتقدم لما تقدمه الجامعة من برامج 
أكاديمية، وما تمتلكه من خبرات علمية وبحثية 
وكوادر بشرية، مؤكدًة األمين العام حرص مملكة 
البحرين على توفير البيئة الجاذبة لاستثمار في 

االرتقاء  إلــى  الرامية  المشاريع  وإنجاز  التعليم، 
متمكنة  أجيال  وتخريج  العالي،  التعليم  بقطاع 

من كل المهارات المطلوبة في سوق العمل. 
ــا، تــــقــــدمــــت رئــــيــــس الـــجـــامـــعـــة  ــهــ ــبــ ــانــ مـــــن جــ
التهنئة لألمين  البحرين بخالص  األمريكية في 
صــدور  بمناسبة  العالي،  التعليم  لمجلس  الــعــام 
الـــمـــرســـوم الــمــلــكــي الــســامــي بــتــعــيــيــنــهــا فـــي هــذا 
وامتنانها  تقديرها  عميق  عــن  معربًة  المنصب، 
لما تحظى به الجامعة من دعم على المستويات 
كافة، يعكس ما لقطاع التعليم من اهتمام وتقدير 

كبيرين في مملكة البحرين.
األمين  البلوشي  الدكتورة منى  اللقاء  حضر 

العام المساعد للتقييم واالعتمادية. 
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الكامي�رون رئي��س  يهن�ئ  المل�ك 

ب����ذك����رى ال����ي����وم ال��وط��ن��ي
بعث حضرة صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
عاهل الباد المفدى، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس بول بيـا رئيس 
لباده،  الوطني  اليوم  ذكــرى  بمناسبة  وذلــك  الكاميرون،  جمهورية 
بموفور  لفخامته  وتمنياته  تهانيه  أطــيــب  عــن  فيها  جالته  أعـــرب 

الصحة والسعادة بهذه المناسبة الوطنية.

أجرى الدكتور عبداللطيف 
بن راشد الزياني وزير الخارجية، 
اتــصــااًل هاتفًيا  أمــس األربــعــاء، 
ــتـــور ســـوبـــرا هــمــانــيــام  مـــع الـــدكـ
ــاي شــــانــــكــــر، وزيـــــــر الــــشــــؤون  ــ جــ
الــخــارجــيــة بــجــمــهــوريــة الــهــنــد 

الصديقة.
وجرى خال االتصال بحث 
بين  الوثيقة  الصداقة  عاقات 
مــمــلــكــة الــبــحــريــن وجــمــهــوريــة 
الــهــنــد، وســبــل تــعــزيــز الــتــعــاون 
الــمــجــاالت  فــي جميع  الــثــنــائــي 
خدمة للمصالح المشتركة بين 
البلدين والشعبين الصديقين.

وأعــــــــرب وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
عـــن تــضــامــن مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
مـــع جــمــهــوريــة الــهــنــد وشــعــبــهــا 
الـــصـــديـــق لــلــخــســائــر الــبــشــريــة 
تــداعــيــات جائحة  الــكــبــيــرة مــن 
ــيـــد-19(،  ــوفـ فـــيـــروس كـــورونـــا )كـ

البحرين  مملكة  اهتمام  مؤكًدا 
ــلــــى دعـــــــم جـــهـــود  وحــــرصــــهــــا عــ
الــحــكــومــة الــهــنــديــة لــمــواجــهــة 
الـــجـــائـــحـــة، مـــعـــرًبـــا عـــن تــعــازي 
ــاة مـــمـــلـــكـــة الـــبـــحـــريـــن  ــ ــ ــواسـ ــ ــ ومـ
الهند  لجمهورية  وشعًبا  قــيــادة 

وشعبها الصديق جراء اإلعصار 
الغربية  المناطق  ضــرب  الـــذي 
وما خلفه  الهند،  في جمهورية 
فــي األرواح  ــار وخــســائــر  مــن دمــ
والممتلكات، متمنًيا لجمهورية 
األمـــن واالســتــقــرار  دوام  الــهــنــد 

واالزدهار.
مـــــــن جـــــانـــــبـــــه عـــــبـــــر وزيـــــــر 
عن  الهندي  الخارجية  الشؤون 
الهندية  الحكومة  وتقدير  شكر 
لـــلـــمـــواقـــف الـــمـــشـــرفـــة لــمــمــلــكــة 
ـــه مــن  ـــتـ ـــدمـ ــحــــريــــن ومــــــــا قـ ـــبــ الـ
لمواجهة  للهند  ودعــم  مساندة 
تـــداعـــيـــات جــائــحــة كـــوفـــيـــد-19، 
البلدين  بين  يربط  بما  مشيًدا 
وطيدة  عاقات  من  الصديقين 
فـــي مختلف  مــســتــمــر  ــاون  ــعــ وتــ
الــــمــــجــــاالت، مــتــمــنــًيــا لــمــمــلــكــة 
الــبــحــريــن الــمــزيــد مــن الــتــقــدم 

واالزدهار. 

} وزير الخارجية الم�صري.} وزير الخارجية.

وأكد الشيخ خالد بن عبداهلل 
آل خليفة أن قرار اللجنة الوزارية 
لــلــمــشــاريــع الــتــنــمــويــة والــبــنــيــة 
الــتــحــتــيــة، الـــذي تــم اتـــخـــاذه في 
ُبعد  عــن  عــقــد  الـــذي  اجتماعها 
المرئي  االتصال  تقنية  بواسطة 
صــبــاح أمـــس )األربـــعـــاء 19 مايو 
تــدارســت  أن  بــعــد  يــأتــي   ،)2021
ــة مــشــاريــع بريز  ــوزاريـ الــلــجــنــة الـ
ودار  1و2،  مارينا  وبريز  السيف، 
العز 2و3، ومارينا ريف، والعرين 
ــن مــجــلــس  ــز، الـــمـــحـــالـــة مــ ــومــ هــ
إلى  الــوزراء مطلع مايو الجاري 
حدة،  على  كل  الــوزاريــة،  اللجنة 
عبر حصر االلتزامات والحقوق، 
واالطـــــــاع عــلــى كـــافـــة الــبــيــانــات 
ــتــــنــــدات  والــــمــــعــــلــــومــــات والــــمــــســ

والوثائق الخاصة بها.
الوزارية  للجنة  »تبين  وقال: 
الـــذي  أن مـــشـــروع مـــاريـــنـــا ريــــف 
ــبــــدء بــبــيــع وحــــداتــــه عــلــى  تــــم الــ
الــخــريــطــة بــالــتــزامــن مــع الــبــدء 
تــأخــر  ــد  قـ  2007 ــام  عــ بــتــشــيــيــده 
ــمــــاك  ــيـــم الــ ــلـ مـــــطـــــوره فـــــي تـــسـ
وحــداتــهــم فــي الــوقــت الــمــحــدد. 
ــا الـــمـــشـــاريـــع األخــــــــرى فــهــي  ــ أمــ
تــتــفــق فـــي كـــون وحــداتــهــا بيعت 
ــبــــل صـــــدور  ــة قــ ــريــــطــ ــلــــى الــــخــ عــ
 ،2017 لسنة   )27( رقــم  الــقــانــون 
واستوفى المشترون جزءًا أو كل 

المستحقة  المالية  التزاماتهم 
فقام  المطورين،  لصالح  عليهم 
الــمــطــورون خــال فــتــرة اإلنــشــاء 
الوحدات  تسليم  وقبل  بعدها  أو 
ــع لــــدى  ــاريــ ــشــ ــمــ ــلــــك الــ بــــرهــــن تــ
الــبــنــوك والـــمـــصـــارف الــمــحــلــيــة، 
ــن الــمــاك  ــذي لـــم يــمــكِّ ــر الــ األمــ
مــــن اســــتــــام وثــــائــــق الــمــلــكــيــة، 
وتــرتــب عــلــى ذلـــك عـــدم السماح 
الماك  اتــحــادات  بتأسيس  لهم 
بالعقار  االنتفاع  حسن  لضمان 
العقارية،  والــوحــدات  المشترك 
ــدام وصـــيـــانـــة األجــــــزاء  ــخــ ــتــ واســ

المشتركة«.
البحرين  مملكة  أن  وأوضــح 
-وهي دولة المؤسسات والقانون 
الجالة  صاحب  حضرة  بقيادة 
ــســـى آل  ــيـ ــلــــك حــــمــــد بـــــن عـ الــــمــ
خــلــيــفــة عــاهــل الـــبـــاد الــمــفــدى، 
ــة، بــــرئــــاســــة صــاحــب  ــومــ ــكــ والــــحــ
األمـــيـــر سلمان  الــمــلــكــي  الــســمــو 
العهد  ولــي  خليفة  آل  حمد  بــن 
الـــوزراء- حريصة  رئيس مجلس 
كل الحرص على حفظ وحماية 
كل  فــي  األفـــراد  ومصالح  حقوق 
األحوال وبكافة السبل، وال سيما 
ــتـــي أثــبــتــت  الــقــانــونــيــة مــنــهــا والـ
صحة وسامة التوجه الحكومي 
في التعامل مع مشاريع التطوير 
الــعــقــاري الــمــتــعــثــرة، وذلـــك وفــق 

الــمــرســوم  الــتــي نظمها  اآللــيــات 
 2014 لــســنــة   )66( رقـــم  بــقــانــون 
التطوير  مــشــاريــع  تسوية  بــشــأن 

العقارية المتعثرة.
ــًا: »إنــــــه مــنــذ  ــ ــائـ ــ وأضـــــــاف قـ
بقانون  المرسوم  بأحكام  العمل 
سبع  قبل   2014 لسنة   )66( رقــم 
الــيــوم، جــرى البت  ســنــوات حتى 
في ثمانية مشاريع متعثرة فقط 
بناء على ما ورد من شكاوى من 
وأسفر ذلك عن تسوية  الماك، 
خمسة من تلك المشاريع وإزالة 
حالة التعثر عنها. وبالنظر إلى 
المملكة  التي تضمها  المشاريع 
الــيــوم والــتــي أنــشــئــت قــبــل وبعد 
صـــــدور قـــانـــون تــنــظــيــم الــقــطــاع 
ــتـــي  والـ  2017 لـــســـنـــة  ــاري  ــقــ ــعــ الــ
إلى  بتسليمها  مــطــوروهــا  الــتــزم 
فـــإن  عـــقـــبـــات،  دون  مــــن  مـــاكـــهـــا 

عـــدد الــمــشــاريــع الــمــتــعــثــرة يــعــّد 
محدودًا جدًا مقارنة بالمشاريع 
مة إلى ماكها،  المكتملة والمسلَّ
مـــا يتمتع  يــعــكــس  ــــذي  الـ ــر  ــ األمـ
مملكة  فــي  الــعــقــاري  القطاع  بــه 
ــة،  ــانــ ــتــ ــريــــن مـــــن قـــــــوة ومــ ــبــــحــ الــ
آمنًا،  استثماريًا  مجااًل  بوصفه 
عــلــى  يـــقـــوم  فـــيـــه  الـــتـــعـــامـــل  وأن 
أســـس مـــن الــثــقــة الــمــبــنــيــة على 
اكتسبتها  التي  الطيبة  السمعة 
على  المحلية  العقارية  الــســوق 
وتعززت  الماضية،  العقود  مــدى 
واآللــيــات  األدوات  بفضل  الــيــوم 

القانونية«.
ــد بــن  ــ ــالـ ــ ــيــــخ خـ وشـــــــــدد الــــشــ
ع قد تنبه  عبداهلل على أن المشرِّ
التشريعات  تضمين  ضــرورة  إلى 
المنظمة للقطاع العقاري، على 
رقــم )27( لسنة  الــقــانــون  رأســهــا 

والــضــمــانــات  الــمــعــالــجــات   ،2017
ــدم تــعــثــر مــشــاريــع  ــعـ الــكــفــيــلــة بـ
بعد  المنشأة  العقاري  التطوير 
ــر تــنــظــيــم  ــبـ صـــــــدور الــــقــــانــــون عـ
ــيـــة واإلداريـــــــــة  ــالـ ــمـ ــوانــــب الـ ــجــ الــ
ــلــــمــــشــــاريــــع، وال  لــ ــة  ــيــ ــونــ ــانــ ــقــ والــ
على  البيع  عملية  تنظيم  سيما 
ــزام الــمــطــور فتح  الــخــريــطــة، وإلــ
حـــســـاب ضـــمـــان لــلــمــشــروع لــدى 
من  لها  ص  المرخَّ البنوك  أحــد 
المركزي  البحرين  مصرف  قبل 

ليتولى إدارة حساب المشروع.
وفـــي هـــذا الـــصـــدد، وحــرصــًا 
عــلــى إنـــهـــاء مـــشـــاريـــع الــتــطــويــر 
الشيخ  ــه  وجَّ المتعثرة،  العقاري 
ــداهلل آل خــلــيــفــة  ــبــ عــ ــن  بــ خـــالـــد 
نــــائــــب رئــــيــــس مـــجـــلـــس الــــــــوزراء 
رئيس اللجنة الوزارية للمشاريع 
ــة الــتــحــتــيــة  ــيـ ــنـ ــبـ الـــتـــنـــمـــويـــة والـ

ــة الـــتـــنـــظـــيـــم الــــعــــقــــاري،  مـــؤســـسـ
والجهات  الوزارات  بالتنسيق مع 
إلــى  ــة،  ــعـــاقـ الـ ذات  الــحــكــومــيــة 
ــع  ــاريــ ــشــ ــمــ حــــصــــر ومــــتــــابــــعــــة الــ
المبيعة على الخريطة المنشأة 
قبل صدور قانون تنظيم القطاع 
ال  والتي   2017 عام  في  العقاري 
تزال متعثرة أو لم ُتستكمل بعد، 
والتأكد من فاعلية إجراءات رهن 
إلى  العقاري،  التطوير  مشاريع 
آليات تسمح  جانب دراســة وضع 
ــارات الـــمـــرهـــونـــة  ــ ــقـ ــ ــعـ ــ ــمــــاك الـ لــ
من  لتمكينهم  اتــحــادات  بإنشاء 
المحافظة  فــي  حقهم  مــمــارســة 
وإدارة  الــمــشــاريــع وصــيــانــة  عــلــى 

األجزاء المشتركة فيها.
ــوم بــقــانــون  ــمـــرسـ ف الـ ــرِّ ــعــ ويــ
بــشــأن   2014 لــســنــة   )66( رقـــــم 
ــتــــطــــويــــر  ــة مـــــشـــــاريـــــع الــ ــ ــويـ ــ ــسـ ــ تـ
ــثـــرة مـــشـــروع  ــعـ ــتـ ــمـ ــاريــــة الـ ــقــ ــعــ الــ
بأنه  المتعثر  العقاري  التطوير 
ــاري تم  ــقـ ــروع تــطــويــر عـ كـــل مـــشـ
في  الخريطة  على  وحــداتــه  بيع 
عنها  دفعاٌت  واستلمت  المملكة 
مقابل ذلك، وتعثر أو توقف عن 
الــتــنــفــيــذ بــمــا يــضــر بــاالقــتــصــاد 

الوطني بالمملكة.
بقانون،  المرسوم  وبموجب 
فــــإنــــه عـــلـــى الـــلـــجـــنـــة الـــمـــحـــددة 
ــوزراء والــتــي  ــ مــن قــبــل مجلس الـ
ــة الــمــشــاريــع،  ــ ُيــســنــد إلــيــهــا دراسـ
للمشاريع  الوزارية  اللجنة  وهي 
أن  التحتية،  والــبــنــيــة  التنموية 
تصدر قرارًا بإحالة المشروع إلى 
التطوير  مــشــاريــع  تسوية  لجنة 
الصفة  ذات  المتعثرة،  العقارية 
القضائية، للبت فيه، وذلك وفق 
الضوابط والمعايير التي يعتبر 

المشروع طبقًا لها متعثرًا.

اإحالة 5 م�ساريع متعثرة اإلى اللجنة الق�سائية.. بيعت وحداتها على الخريطة ولم يت�سلم مالكها وثائقهم

المبيع��ة  الم�ش���اريع  ح��ش���ر  اإل����ى  يوج��ه  عب��داهلل  ب��ن  خ���الد 

العق��اري تنظي��م  قان��ون  �ش��دور  قب��ل  المن�ش��اأة  الخريط��ة  عل��ى 

أعلنت اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية 
برئاسة الشيخ خالد بن عبداهلل آل خليفة نائب رئيس مجلس 
الــوزراء إحالة خمسة مشاريع تطوير عقاري ُشيدت قبل صدور 
إلــى  لــســنــة 2017،  رقـــم )27(  الــعــقــاري  الــقــطــاع  تــنــظــيــم  قـــانـــون 
الصفة  ذات  المتعثرة،  العقاري  التطوير  مشاريع  تسوية  لجنة 

القضائية.

اســتــقــبــل عــبــداهلل بــن فيصل 
وزير  مساعد  الــدوســري،  جبر  بن 
الخارجية، أمس األربعاء الموافق 
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الــخــارجــيــة، يــاســر مــحــمــد أحمد 
شــعــبــان، ســفــيــر جــمــهــوريــة مصر 

العربية لدى مملكة البحرين.
مساعد  رحــب  اللقاء  وخــال 
جمهورية  بسفير  الخارجية  وزير 
ــًدا عــمــق  ــ ــؤكــ ــ ــة، مــ ــيــ ــربــ ــعــ مـــصـــر الــ
التي  الراسخة  األخوية  العاقات 
ــيـــن مــمــلــكــة الــبــحــريــن  تـــجـــمـــع بـ
ــة  ــيــ ــربــ ــعــ ــر الــ ــ ــصـ ــ وجـــــمـــــهـــــوريـــــة مـ
الـــشـــقـــيـــقـــة، مـــســـتـــعـــرًضـــا مـــســـار 
بين  القائمة  الثنائية  الــعــاقــات 
الشقيقين  والــشــعــبــيــن  الــبــلــديــن 
ــا وتــنــســيــًقــا  ــاوًنـ ــعـ والـــتـــي تــشــهــد تـ
القضايا،  مختلف  إزاء  مشترًكا 
ــود جـــمـــهـــوريـــة مــصــر  ــهـ ــا جـ مــثــمــًن
القومي  العربية في تعزيز األمن 

العربي والسام في المنطقة.
ياسر محمد  أكد   من جانبه 
حـــرص جمهورية  شــعــبــان  أحــمــد 
مصر العربية على تعزيز التعاون 
الـــثـــنـــائـــي مــــع مــمــلــكــة الــبــحــريــن 

المشتركة،  المصالح  يحقق  بما 
مــشــيــًدا بـــالـــدور الــمــحــوري الــهــام 
لمملكة البحرين في تعزيز األمن 
واالستقرار في المنطقة، متمنًيا 

للمملكة دوام الرفعة واالزدهار.
واســتــقــبــل الــســفــيــر تــوفــيــق 
وزارة  وكـــيـــل  الـــمـــنـــصـــور،  أحـــمـــد 
القنصلية  لــلــشــؤون  الــخــارجــيــة 
واإلدارية، أمس األربعاء الموافق 
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أحمد  محمد  ياسر  الخارجية، 
مصر  جمهورية  سفير  شــعــبــان، 

العربية لدى مملكة البحرين. 
ــاد وكــيــل  ــال الــلــقــاء أشــ وخــ
ــلــــشــــؤون  لــ ــة  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــخـ ــ الـ وزارة 
بالعاقات  واإلداريـــة  القنصلية 
ــة الـــثـــنـــائـــيـــة الـــوطـــيـــدة  ــ ــويـ ــ األخـ
البحرين  مملكة  بــيــن  الــقــائــمــة 
ــة  ــيـ ــربـ ــعـ ــر الـ ــصــ وجــــمــــهــــوريــــة مــ
الشقيقة وما تمتاز به من نماء 

ُمــــطــــرد عـــلـــى كـــافـــة األصــــعــــدة، 
وتكثيف  مواصلة  أهمية  مؤكًدا 
الــــتــــعــــاون والـــتـــنـــســـيـــق الــثــنــائــي 
ــن  ــديــ ــلــ ــبــ الـــــمـــــشـــــتـــــرك بـــــيـــــن الــ
الشقيقين بما يلبي الطموحات 
واآلمــــــــال الـــمـــشـــتـــركـــة، مــتــمــنــًيــا 
العربية  لسفير جمهورية مصر 
دوام  ــريـــن  ــبـــحـ الـ مــمــلــكــة  ــدى  ــ لــ

التوفيق والنجاح. 
من جهته عبر ياسر محمد 

أحمد شعبان عن تقديره الكبير 
تشهده  الــذي  المتقدم  للمسار 
العاقات الثنائية الوثيقة التي 
البلدين الشقيقين،  تجمع بين 
مــؤكــًدا حـــرص جــمــهــوريــة مصر 
العربية على المضي قدًما بهذه 
أشمل  مستويات  نحو  العاقات 
بما يحقق المصالح المشتركة، 
متمنًيا لمملكة البحرين مزيًدا 

من التقدم والمنعة واالزدهار.

البحري��ن وم�ش��ر توؤك��دان عم��ق عالقاتهم��ا الثنائي��ة وتميزه��ا

بـــن خليفة  ولـــيـــد  الـــدكـــتـــور  ــرأس  ــ تـ   
االجــتــمــاع  الــصــحــة  وزارة  وكــيــل  الــمــانــع 
الـــســـابـــع عــشــر لـــوكـــاء صــحــة الــخــلــيــج، 
بـــدول  الــصــحــة  وزارات  وكـــــاء  بــحــضــور 
ــاون الــخــلــيــجــي والــمــديــر  ــعـ ــتـ مــجــلــس الـ
الـــعـــام لــمــجــلــس الــصــحــة لــــدول مجلس 
التعاون الدكتور سليمان الدخيل، لبحث 

مستجدات فيروس كورونا »كوفيد-19«.
وفي بداية االجتماع الـ 17 رحب وكيل 
وزارات  بــوكــاء  البحريني  الصحة  وزارة 
الصحة بدول مجلس التعاون الخليجي، 
عيد  بمناسبة  تحياته  أطيب  عن  معربا 
على  يــعــاد  أن  متمنيا  الــســعــيــد،  الــفــطــر 
أزمنة  والسامة  الصحة  بــدوام  الجميع 
عديدة. وقد تطرق اجتماع وكاء وزارات 
الصحة بدول مجلس التعاون الخليجي 
بمستجدات  تتعلق  مــواضــيــع  ــدة  عـ ــى  إلـ
فيروس كورونا، ومناقشة آخر مستجدات 
التطعيمات، مع التطرق إلى التطعيمات 

المعتمدة في دول مجلس التعاون. 
بــدول  الــصــحــة  وزارات  وكـــاء  وبــحــث 
ــاون الـــخـــلـــيـــجـــي تــوحــيــد  ــعــ ــتــ مـــجـــلـــس الــ
ــن عــبــر  ــيــ ــنــ ــواطــ ــمــ إجــــــــــــــراءات دخـــــــــول الــ

وناقش  التعاون.  مجلس  بــدول  المنافذ 
المجتمعون كذلك إمكانية تفعيل دراسة 
فحص التسلسل الجيني لعينات كوفيد-
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ــاع بــــطــــرح كـــافـــة  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــم االجـ ــتــ ــتــ واخــ
كورونا  بفيروس  المتعلقة  المستجدات 
ــد-19(، واإلجـــــــــــراءات الــمــتــخــذة  ــ ــيـ ــ ــوفـ ــ )كـ
ــة، إلــــى جـــانـــب الــمــقــتــرحــات  ــ فـــي كـــل دولــ
معربين  الــقــادمــة،  للمرحلة  المطروحة 
عــــــن شــــكــــرهــــم وتــــقــــديــــريــــهــــم لــجــمــيــع 

وتبذل  بــذلــت  الــتــي  الصحية  القطاعات 
اليوم  إلــى  الــفــيــروس  ظــهــور  منذ  الكثير 
مـــن أجـــل الــحــد مـــن انــتــشــار الــفــيــروس، 
العالية  الـــروح  مواصلة  ضـــرورة  مؤكدين 
والـــمـــهـــنـــيـــة فــــي الـــتـــعـــاطـــي مــــع مـــراحـــل 
ــــاء الــصــحــة لـــدول  ــا وكـ ــ ــيـــروس. ودعـ الـــفـ
والمقيمين  المواطنين  التعاون  مجلس 
بـــــدول الــمــجــلــس إلــــى ضــــــرورة االلـــتـــزام 
والوقائية  االحــتــرازيــة  بــاإلجــراءات  التام 

التجمعات  وتجنب  الكمامات  ارتــداء  من 
االجتماعي،  التباعد  على  والمحافظة 
لما  التطعيم  بأخذ  المبادرة  ضــرورة  مع 
له من أثر كبير في خلق مناعة مجتمعية 

ضد الفيروس ومضاعفاته.
ــورة مــريــم  ــتــ ــدكــ حـــضـــر االجـــتـــمـــاع الــ
إبـــراهـــيـــم الـــهـــاجـــري، الــوكــيــل الــمــســاعــد 
التنفيذية  الهيئة  عضو  العامة  للصحة 

لمجلس الصحة لدول مجلس التعاون.

وك�����الء ال�����ش��ح��ة ب�����دول م��ج��ل�����س ال���ت���ع���اون ي��ب��ح��ث��ون اإم��ك��ان��ي��ة 

ت��ف��ع��ي��ل درا����ش���ة ف��ح�����س ال��ت�����ش��ل�����ش��ل ال��ج��ي��ن��ي ل��ع��ي��ن��ات ك��ورون��ا

اأمي�ن ع�ام »التعلي�م العال�ي« توؤك�د الحر��س 

لال�ش�تثمار ال�جاذب��ة  ال��بيئة  توف��ير  ع�ل��ى 

} وزير خارجية الهند.

نظي�ره م�ع  هاتفي�ا  يبح�ث  الخارجي�ة  وزي�ر 

تعزيزه�ا و�ش�بل  الثنائي�ة  العالق�ات  الهن�دي 

الم�شرية  المبادرة  تدعم  البحرين 

ل��وق��ف اإط�����الق ال���ن���ار ف���ي غ��زة 
راشد  بن  الدكتور عبداللطيف  بين  أمس  اتصال هاتفي  جرى 
جمهورية  خارجية  وزيــر  شكري،  وسامح  الخارجية،  وزيــر  الزياني، 
مصر العربية الشقيقة، وذلك في إطار التنسيق والتشاور المستمر 

بين البلدين الشقيقين.
ــــي  وتــــم خــــال االتـــصـــال بــحــث تـــطـــورات األوضــــــاع فـــي األراضـ
إلى  والتوصل  التصعيد  لوقف  تبذل  التي  والجهود  الفلسطينية، 
وقف إطاق نار شامل بين الفلسطينيين واإلسرائيليين في قطاع 

غزة.
المصرية  للمبادرة  البحرين  الخارجية دعم مملكة  وزير  وأكد 
والوصول  واإلسرائيلي  الفلسطيني  الجانبين  بين  هدنة  لتحقيق 
الــنــار، مــؤكــًدا أهــمــيــة دور المجتمع  الــفــوري إلطـــاق  إلـــى الــوقــف 
األبــريــاء،  للمدنيين  الحماية  وتوفير  التصعيد،  وقــف  في  الــدولــي 
فــي هــذا  تبذلها مــصــر  الــتــي  الــجــهــود  بــنــجــاح  مــعــرًبــا عــن تمنياته 

الخصوص. 
أهمية  العربية  وزير خارجية جمهورية مصر  أكد   من جانبه، 
ومــواصــلــة  الشقيقين،  الــبــلــديــن  بــيــن  الــمــشــتــرك  التنسيق  تــعــزيــز 
العسكرية  المواجهات  في  النار  إطاق  وقف  إلى  للتوصل  الجهود 
في غزة، والعمل على استئناف جهود السام بما يضمن الحقوق 

المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق.



صــــرح الــمــهــنــدس عـــصـــام بن 
ــال  ــغــ ــداهلل خـــلـــف وزيـــــــر األشــ ــ ــبـ ــ عـ
وشــــــؤون الـــبـــلـــديـــات والــتــخــطــيــط 
ــم بــــدء أعــمــال  الـــعـــمـــرانـــي بـــأنـــه تـ
مشروع توسعة المحجر البيطري 
في بوري، إذ يعد هذا المشروع من 
باألمن  المتعلقة  المشاريع  أهــم 
الـــغـــذائـــي، تــنــفــيــذًا لــلــتــوجــيــهــات 
المفدى  الملك  لجاللة  السامية 
الذي  آل خليفة  بن عيسى  حمد 
ــرا لــأمــن  ــيـ ــبـ ــا كـ ــامـ ــمـ ــتـ ُيـــــوِلـــــي اهـ
الـــغـــذائـــي الــبــحــريــنــي مـــن خــالل 
تــنــفــيــذ مـــشـــاريـــع اســتــراتــيــجــيــة 
لــإنــتــاج الــوطــنــي لــلــغــذاء ووضــع 
ــادة  ــ ــل زيـ ــ خـــطـــة خــمــســيــة مــــن أجـ
نسبة األمـــن الــغــذائــي بــمــعــدل ال 
حكومة  وخــطــة   ،%30 عـــن  يــقــل 
الشاملة  االستراتيجية  البحرين 
الغذائي من خالل تطوير  لأمن 
والــثــروة السمكية  الــزراعــة  قــطــاع 
ــة إلــــى  ــ ــافـ ــ ــــاإلضـ والــــحــــيــــوانــــيــــة، بـ
الـــمـــراقـــبـــة والــمــتــابــعــة الــخــاصــة 
لـــلـــواردات الــنــبــاتــيــة والــحــيــوانــيــة، 
وتـــطـــويـــر قــــــــدرات الـــمـــمـــلـــكـــة فــي 
ورفع  الغذائية  الصناعات  مجال 
الحيواني  المحلي  اإلنتاج  نسبة 
والـــحـــفـــاظ عــلــى خـــبـــرة أصــحــاب 
ا  مهّمً جــزًءا  ليكونوا  المهن  تلك 

في إنجاح تلك المشاريع.
وقال الوزير إن الوزارة تهدف 
ــتــــوى الـــمـــحـــاجـــر  إلـــــــى رفـــــــع مــــســ
الــبــيــطــريــة وضــــمــــان مــطــابــقــتــهــا 
للمتطلبات والمعايير المعتمدة، 
على  حرصها  منطلق  مــن  وذلـــك 
متابعة عمليات استيراد وتصدير 

المواشي وتوفير الرعاية الصحية 
والــتــأكــد مــن خلوها  لها  الــالزمــة 
المعدية،  الوبائية  األمـــراض  من 
إنـــشـــاء  الـــمـــشـــروع  ســيــتــضــمــن  إذ 
وصيانة 3 حظائر للماشية لرفع 
للمحجر  االســتــيــعــابــيــة  الــطــاقــة 
مــن  رأس   3000 ــى  ــ إلـ الـــبـــيـــطـــري 

الماشية.
أن المشروع  إلى  وأشار خلف 
وكالة  بين  بالتعاون  تنفيذه  يتم 
الثروة الحيوانية وشؤون األشغال 
البناء  مشاريع  إدارة  في  متمثلة 
الــتــي أعــــدت الــتــصــامــيــم وتــشــرف 
الــمــشــروع..  تنفيذ  مــراحــل  عــلــى 
عــلــمــًا أنـــه تــمــت تــرســيــة الــمــشــروع 
مــــن قـــبـــل مـــجـــلـــس الــمــنــاقــصــات 
ــادة دار  ــ ــسـ ــ الـ والـــــمـــــزايـــــدات عـــلـــى 
ــاوالت بــكــلــفــة  ــ ــقـ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ ــيــــج لـ ــلــ الــــخــ
بحرينيا  ديــنــارا   556.789 قــدرهــا 
ألفًا  وخمسون  وستة  )خمسمائة 
وسبعمائة وتسعة وثمانون دينارًا( 
ومن المتوقع االنتهاء من تنفيذ 
الثاني من  الربع  األعــمــال خــالل 

العام القادم.
إلــى أن مملكة  الــوزيــر  ــار  وأشـ
ــام  ــبــــحــــريــــن اســـــــتـــــــوردت فـــــي عــ الــ
رأس  ألــــف   156 مـــن  أكـــثـــر   2020
ــا  ــة بــــــزيــــــادة قــــدرهــ ــيــ ــاشــ ــمــ مـــــن الــ
عــن  رأس  ألــــــــف   30 مــــــن  أكـــــثـــــر 
تــطــويــر  يــســتــدعــي  مـــا  ــام 2019  عــ
في  الــبــيــطــري  المحجر  وتــوســعــة 
ــوري الســـتـــيـــعـــاب هـــذه  ــ مــنــطــقــة بــ
الحيوانات  مــن  المطردة  الــزيــادة 
دول، الفتا  عـــدة  مــن  الــمــســتــوردة 
التوسع  استراتيجية  انتهاج  إلــى 

في فتح أسواق جديدة لالستيراد 
ــع اســتــراتــيــجــيــة  ــواكـــب مــ ــتـ بـــمـــا يـ
األمن الغذائي لمملكة البحرين.

الــوزارة  أن  الوزير خلف  وبين 
تــحــتــســب رســـومـــا بــخــصــوص إذن 
ــوم عــلــى  ــ ــيــــراد وكــــذلــــك رســ ــتــ االســ
الحجر البيطري للمواشي، مبينا 
الــبــيــطــري  الــمــحــجــر  تــوســعــة  أن 
المواشي  زيادة كمية  ستمكن من 
المستوردة بما يلبي االحتياجات 
الحالية والمستقبلية للسوق من 

اللحوم.
ــى أن  ــلــ ــــرص عــ ــحــ ــ وقـــــــــــال: »نــ
ــات  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــيـــع اإلرسـ ــمـ ــي جـ تـــســـتـــوفـ
االســتــيــراد  متطلبات  الــحــيــوانــيــة 

البيطري  الحجر  قــانــون  بحسب 
 2003 ــة  ــنـ ــسـ لـ  8 رقـــــــم  الــــمــــوحــــد 
لسنة   7 رقــم  التنفيذية  والئحته 
الـــدلـــيـــل  إلــــــى  ــة  ــافــ ــاإلضــ بــ  2004
للحجر  الخليجي  االســتــرشــادي 
الــبــيــطــري الـــــذي تـــم إقـــــــراره من 
ــاون الـــــــزراعـــــــي فــي  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــة الـ ــنـ لـــجـ
في  المنعقد   28 رقــم  اجتماعها 

المنامة«.
ــر عـــلـــى تـــجـــار  ــ ــوزيــ ــ وشــــــــدد الــ
الـــمـــواشـــي اســـتـــشـــارة الــمــعــنــيــيــن 
قبل  الحيوانية  الــثــروة  وكــالــة  فــي 
الــدخــول فــي تــعــاقــدات الســتــيــراد 
سواء  واللحوم  الحية  الحيوانات 
لــمــعــرفــة  الـــحـــمـــراء  أو  الــبــيــضــاء 

التصدير  لبلد  الــوبــائــي  الــوضــع 
وأخــــذ الــمــوافــقــات والــتــراخــيــص 
الــمــنــاســبــة ومــعــرفــة الــمــســتــنــدات 
المطلوبة لتيسير وتسهيل حركة 

انسياب اإلرساليات في المنافذ.
كـــــمـــــا دعــــــــــا الـــــــــوزيـــــــــر خـــلـــف 
ــيـــن والـــمـــقـــيـــمـــيـــن إلـــى  ــنـ ــواطـ ــمـ الـ
التعامل مع المسالخ المرخصة، 
ــر االشـــــتـــــراطـــــات  ــ ــوافـ ــ ــتـ ــ وذلـــــــــك لـ
ــيـــع مــــراحــــل  ــمـ الـــصـــحـــيـــة فـــــي جـ
تواجد طبيب  العمل، عالوة على 
اإلشراف  يتولى  مختص  بيطري 
على عملية الذبح، ويباشر فحص 
الذبائح قبل مباشرة عملية الذبح 
للتحقق من  الــذبــح  بعد  وكــذلــك 
أيــة أمـــراض قــد تؤثر  خلوها مــن 

على صحة اإلنسان.
وأضـــــــــــــــاف: »الـــــتـــــعـــــامـــــل مـــع 
ــؤدي  ــيـ ــة سـ ــرخـــصـ ــمـ ــخ الـ ــالـ ــسـ ــمـ الـ
الــذبــح  أمــاكــن  عـــدم تشجيع  إلـــى 
العشوائية لمواصلة عملهم الذي 
تشوبه الكثير من المخالفات وال 
بــاالشــتــراطــات  االلـــتـــزام  يتضمن 
الــصــحــيــة، وذلــــك بــحــســب قــانــون 
لسنة   43 رقــــم  الـــعـــامـــة  الــصــحــة 
2018 واللوائح والقرارات المنفذة 

له«.
ــار إلـــى أن وكـــالـــة الــثــروة  ــ وأشـ
ــهــــا  الــحــيــوانــيــة تـــبـــذل عــبــر إداراتــ
الـــمـــخـــتـــصـــة جـــــهـــــودًا مـــتـــواصـــلـــة 
ــهــــوض  ــنــ وكـــــبـــــيـــــرة مـــــــن أجـــــــــل الــ
من  البيطري  الحجر  بفعاليات 
أجل تحقيق أكبر قدر من السالمة 
ــواردات الــحــيــوانــيــة،  ــلــ الــحــيــويــة لــ
الحيوانية  لــلــثــروة  حماية  وذلـــك 
آثار  أي  من  البحرين  مملكة  في 
التي  الــوبــائــيــة  لــلــمــوجــات  سلبية 
آخر،  إلى  وقت  العالم من  تجتاح 
ــذي يــتــطــلــب مــواكــبــة الــتــطــور  ــ والـ
اإلقليمية  المخاطر  مواجهة  في 
األمــراض  تسببها  التي  والدولية 
والمتناقلة  الــســاريــة  الــحــيــوانــيــة 

والعابرة للحدود. 
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»أخبار  حصلت  الــذي  البيان 
الخليج« على نسخة منه جاء فيه 
للمؤسسات  الــعــربــيــة  الشبكة  أن 
ــان  ــ ــســ ــ ــــوق اإلنــ ــقـ ــ ــــحـ ــة لـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــــوطـ الـ
االحتالل  قــوات  مواصلة  تستنكر 
الممنهج  عـــدوانـــهـــا  اإلســرائــيــلــي 
عــلــى قــطــاع غـــزة وتــصــعــيــده منذ 
بـــتـــاريـــخ 10 مــايــو  الــــعــــدوان  بــــدء 
ــداف هــجــمــات  ــهــ ــتــ الـــــجـــــاري، واســ
ــتــــالل الــمــكــثــفــة على  قـــــوات االحــ
مختلف مناطق القطاع السكنية 
الـــمـــأهـــولـــة بـــالـــســـكـــان، وتــعــمــدهــا 
فلسطينيين  ــازل  ــنـ مـ اســـتـــهـــداف 
ــم  ــهـ ــا عـــلـــى رؤوسـ ــهـ آمـــنـــيـــن وهـــدمـ
وهم نيام من دون سابق إنذار، ما 
إبادة أسر بكاملها، مع  تسبب في 
المدنية  األعيان  استهداف  تعمد 

والــمــرافــق الــعــامــة بــشــكــل منظم 
واإلضرار بها على قاعدة االنتقام 
في  متسببة  والجماعي  والعقاب 
ســقــوط عــشــرات الــشــهــداء ومئات 
الجرحى مع االشتباه باستخدام 

أسلحة وغازات محرمة دولية.
كما تطرق البيان إلى مواصلة 
ــلــــي  ــيــ ــرائــ دولـــــــــة االحــــــتــــــالل اإلســ
ــا عــــلــــى الـــمـــســـجـــد  ــ ــهــ ــ ــ ــداءات ــ ــتــ ــ اعــ
األقـــصـــى فـــي الـــقـــدس الــمــحــتــلــة، 
وســـعـــيـــهـــا لــتــنــفــيــذ مــخــطــطــاتــهــا 
وسياسة  التوسعية  االستيطانية 
الـــتـــطـــهـــيـــر الــــعــــرقــــي فــــي مــديــنــة 
القدس المحتلة، لتهجير عشرات 
العائالت الفلسطينية قسريا من 
حـــي الــشــيــخ جـــــراح واالســـتـــيـــالء 
عــلــى مــنــازلــهــم الــواقــعــة فــي قلب 

ــار سعي  الــمــديــنــة، وذلــــك فـــي إطــ
ســـلـــطـــات االحــــتــــالل إلـــــى تــغــيــيــر 
للمدينة  الــديــمــغــرافــي  الــتــكــويــن 
وإحالل  عليها،  وإحكام سيطرتها 
ــان الـــســـكـــان  ــ ــكـ ــ ــنـــيـــهـــا مـ مـــســـتـــوطـ
واضح  انتهاك  في  الفلسطينيين 
ــي الـــذي  ــدولـ لــمــبــادئ الــقــانــون الـ
يــعــتــبــر الـــقـــدس الــشــرقــيــة أرضـــا 
محتلة، وباإلضافة إلى اعتداءات 
والمستوطنين  االحـــتـــالل  قــــوات 
ــلــــى الـــمـــقـــدســـيـــيـــن  ــنـــهـــج عــ الـــمـــمـ
والمصلين في المسجد األقصى 
فــــي شـــهـــر رمــــضــــان وســــكــــان حــي 
ــيـــخ جـــــــراح والــمــتــضــامــنــيــن  ــشـ الـ
الفتا  عــلــيــهــم،  والــتــضــيــيــق  معهم 
الغربية  الضفة  مواطني  أن  إلــى 
الـــمـــحـــتـــلـــة يـــتـــعـــرضـــون لــهــجــمــة 
قــوات  قبل  مــن  جــديــدة  احتاللية 
االحتالل والمستوطنين، تسببت 
فــي  فــلــســطــيــنــيــا  مـــقـــتـــل 16  فــــي 
ــاطـــق مــخــتــلــفــة مــــن الــضــفــة  ــنـ مـ
الــغــربــيــة مــنــذ بـــدء الـــعـــدوان على 
تمت  مواجهات  وخــالل  األقــصــى، 
لــلــعــدوان عــلــى القطاع  اســتــنــكــارا 
وحــوادث انتقامية أخــرى وهــو ما 
ينذر بخطر المستوطنين القادم.
ــلـــت الـــشـــبـــكـــة الــعــربــيــة  ــمـ وحـ
لــلــمــؤســســات الـــوطـــنـــيـــة لــحــقــوق 
اإلنسان دولة االحتالل المسؤولية 
الفلسطينيين  حياة  عن  الكاملة 

الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة  األرض  فــــــــي 
الــمــحــتــلــة، وعـــن مــخــطــط الــطــرد 
والـــتـــهـــجـــيـــر الــــقــــســــري لـــعـــشـــرات 
حي  مــن  الفلسطينية  الــعــائــالت 
القدس  مدينة  فــي  جــراح  الشيخ 
التداعيات  ومسؤولية  المحتلة، 
اإلنــســانــيــة الــعــمــلــيــة لــذلــك على 
الـــعـــائـــالت الـــمـــتـــضـــررة، وطــالــبــت 
في حي  االحتالل  بجرائم  بوقف 
األقصى  والمسجد  جــراح  الشيخ 

واحترام حرمته وحماية األماكن 
المحتلة،  الــقــدس  فــي  المقدسة 
كما طالبت ببذل الجهود واتخاذ 
اإلجـــــراءات والــتــدخــالت الــفــوريــة 
والعاجلة لوقف عمليات اإلخالء 
للفلسطينيين  الوشيك  القسري 
الشيخ  حــي  مــن  والفلسطينيات 
جــــــــــراح ومـــــنـــــع تـــهـــجـــيـــرهـــم مــن 
منازلهم احتراما لمبادئ القانون 

الدولي اإلنساني.

العربية  الشبكة  واســتــنــكــرت 
لــلــمــؤســســات الــوطــنــيــة لــحــقــوق 
اإلنــســان جــرائــم قـــوات االحــتــالل 
ــق الــمــدنــيــيــن  ــحـ ــلــــي بـ ــيــ ــرائــ اإلســ
ــي قــــطــــاع غــــــزة ومــمــتــلــكــاتــهــم  ــ فـ
فيه  التحتية  والــبــنــيــة  واألعـــيـــان 
جرائم  مستوى  إلــى  ترقى  والتي 
الـــــــحـــــــرب، وحــــــــــــذرت مــــــن مــغــبــة 
تصعيد قوات االحتالل لعدوانها 
لعملياتها  وتوسيعها  وجرائمها 

الفلسطينيين،  ضــد  الــعــســكــريــة 
كـــمـــا اســـتـــنـــكـــرت جــــرائــــم الـــحـــرب 
الــتــي تــقــوم بــهــا قــــوات االحــتــالل 
صمت  أن  وتؤكد  المدنيين  بحق 
دولــة  وإفــــالت  الــدولــي  المجتمع 
ــو مــا  ــاب هــ ــقـ ــعـ ــن الـ ــــالل مــ ــتـ ــ االحـ
ــادي فــي  ــ ــمــ ــ ــتــ ــ شـــجـــعـــهـــا عــــلــــى الــ
ــا وارتــــكــــاب الـــمـــزيـــد من  ــهـ عـــدوانـ
الجرائم في القطاع الذي مازال 
أثار العدوان المتكررة  يعاني من 
المشدد  والحصار  عليه  السابقة 

المفروض عليه.
وطـــالـــبـــت الــشــبــكــة الــعــربــيــة 
لــلــمــؤســســات الــوطــنــيــة لــحــقــوق 
ــي  ــ ــدولـ ــ ــع الـ ــمـ ــتـ ــجـ ــمـ اإلنــــــســــــان الـ
الــســامــيــة  األطـــــــــراف  ســيــمــا  وال 
جنيف  اتفاقية  على  المتعاقدة 
المدنيين  حماية  بشأن  الــرابــعــة 
وقــــــت الـــــحـــــرب بــــالــــوقــــوف أمـــــام 
واألخالقية  القانونية  التزاماتها 
الحماية  تــوفــيــر  فــي  والــمــتــمــثــلــة 
لــلــمــدنــيــيــن الــفــلــســطــيــنــيــيــن في 
المحتلة،  الفلسطينية  األرض 
ــل واتـــــخـــــاذ  ــ ــاجـ ــ ــعـ ــ بــــالــــتــــحــــرك الـ
اإلجـــــــــــــــــراءات الــــفــــاعــــلــــة لـــوقـــف 
العدوان اإلسرائيلي على القطاع 
لــمــمــارســة الــضــغــط الـــجـــاد على 
ــة االحـــتـــالل لــوقــف عــدوانــهــا  دولــ
غــزة وحماية  الــفــوري على قطاع 
دون  والـــحـــيـــلـــولـــة  ســـكـــانـــه  أرواح 

حد  ووضـــع  منها،  المزيد  إزهـــاق 
الجسيمة  والنتهاكاته  لترويعهم 
بـــحـــقـــهـــم وبــــحــــق مــمــتــلــكــاتــهــم، 
وضــمــان احــتــرام دولـــة االحــتــالل 
لمبادئ القانون الدولي اإلنساني 
ــي كــل  ــ ــه فـ ــ ــي تـــعـــد مـــلـــزمـــة لـ ــتــ الــ

األحوال.
ــتـــمـــع  ــت الـــمـــجـ ــ ــبـ ــ ــالـ ــ ــا طـ ــ ــمـ ــ كـ
الــــــــدولــــــــي ومــــــؤســــــســــــات األمـــــــم 
التــخــاذ  المتخصصة  الــمــتــحــدة 
كــافــة اإلجــــــراءات مــن أجـــل وقــف 
ــري  ــسـ ــقـ ــر الـ ــيـ ــهـــجـ ــتـ عـــمـــلـــيـــات الـ
ــوات  الــجــمــاعــي الـــتـــي تــنــفــذهــا قـ
ــلـــي لــســكــان  ــيـ ــتــــالل اإلســـرائـ االحــ
المحكمة  طــالــبــت  كــمــا  الــقــطــاع، 
في  بالتحقيق  الدولية  الجنائية 
ــرائـــم ضد  ــرائـــم الـــحـــرب والـــجـ جـ
اإلنسانية التي قام بها االحتالل 
بـــاقـــتـــرافـــهـــا فــــي الـــقـــطـــاع والـــتـــي 
تــســتــهــدف الــمــدنــيــيــن واألطـــفـــال 
في كل عدوان شنته على القطاع، 
الذين  االحــتــالل  قــادة  ومحاسبة 
أعطوا األوامر بارتكابها وكل من 
قيام  ضـــرورة  مــع  بتنفيذها،  قــام 
الــمــنــظــمــات اإلنــســانــيــة الــدولــيــة 
اإلنسانية  االحــتــيــاجــات  بتوفير 
للمهجرين قسريا في قطاع غزة 
والمستلزمات  الــغــذاء  ذلـــك  بــمــا 
الــطــبــيــة واألدويـــــة ومــيــاه الــشــرب 

النظيفة.

بم�ساركة الموؤ�س�سة الوطنية لحقوق الإن�سان

ال�����س��ب��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ل��ل��م��وؤ���س�����س��ات ال��ح��ق��وق��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة ت��ط��ال��ب »ال��ج��ن��ائ��ي��ة ال��دول��ي��ة« 

ب��ال��ت��ح��ق��ي��ق ف����ي ج����رائ����م ال����ح����رب الإ����س���رائ���ي���ل���ي���ة ب���ح���ق ال��م��دن��ي��ي��ن ف����ي غ���زة

شارك المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية 
في  العام  األمين  شاهين  غانم  ياسر  والمستشار  اإلنسان  لحقوق 
االجتماع الطارئ للجنة التنفيذية في الشبكة العربية للمؤسسات 
للشبكة عن  العامة  اإلدارة  الذي عقدته  اإلنسان  لحقوق  الوطنية 
بعد، بدعوة من الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان بفلسطين التي 
تتولى رئاسة الشبكة العربية في دورتها الحالية، حول االعتداءات 
اإلسرائيلية على قطاع غزة، واالنتهاكات اليومية لحقوق اإلنسان، 
في  األعضاء  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  المؤسسات  بحضور  وذلــك 
بــيــان خــاص حــول هذه  اعــتــمــاد  الشبكة، وتــم فــي نهاية االجــتــمــاع 

االنتهاكات.

بدء العمل في الم�سروع بكلفة 556 األف دينار..

الما�سية راأ�س من   3000 اإلى  بوري  لمحجر  ال�ستيعابية  الطاقة  رفع 

م��ح��اف��ظ ال��ج��ن��وب��ي��ة ي��ل��ت��ق��ي الأه���ال���ي وي��وؤك��د

الحر��س عل�ى الرتق�اء بم�س�توى الخدم�ات المقدم�ة
التقى سمو الشيخ خليفة 
بن علي بن خليفة آل خليفة 
محافظ المحافظة الجنوبية 
الــمــرئــي، خالل  عبر االتــصــال 
الذي  االفــتــراضــي«  »المجلس 
الجنوبية،  المحافظة  أقامته 
عددا من األهالي والمواطنين 
ــن مــــن مــخــتــلــف  ــيـ ــؤولـ ــسـ ــمـ والـ
بحضور  المحافظة،  مناطق 
العميد عيسى ثامر الدوسري 
نائب المحافظ، وذلك تعزيزا 
للتواصل الدائم عبر االتصال 

المرئي الحديث.
رحب  اللقاء  وفي مستهل 
ــافـــظ الــمــحــافــظــة  ــو مـــحـ ــمـ سـ
مــؤكــدًا  بــالــحــضــور،  الجنوبية 
الــمــحــافــظــة  ســعــي  أن  ســـمـــوه 
ــل  ــ ــواصـ ــ ــتـ ــ ــر فـــــــي الـ ــمــ ــتــ ــســ ــمــ الــ
الــمــبــاشــر مـــع األهـــالـــي، يــأتــي 
في إطار التوجيهات السديدة 
لـــحـــضـــرة صــــاحــــب الـــجـــاللـــة 
الــمــلــك حــمــد بـــن عــيــســى آل 
البحرين  خليفة ملك مملكة 
المتواصل  والــدعــم  الــمــفــدى، 
مـــن صـــاحـــب الــســمــو الــمــلــكــي 
ــيـــر ســلــمــان بـــن حــمــد آل  األمـ
خـــلـــيـــفـــة ولـــــــي الــــعــــهــــد نـــائـــب 

مجلس  رئيس  األعلى  القائد 
الوزراء.

ــو الـــمـــحـــافـــظ  ــمــ وأكــــــــد ســ
في  مــســتــمــرة  الــمــحــافــظــة  أن 
مــتــابــعــة احــتــيــاجــات األهــالــي 
والـــمـــواطـــنـــيـــن فــــي مــخــتــلــف 
والخدمية  األمنية  المجاالت 
ــيــــة، مــــــن حــيــث  ــعــ ــتــــمــ والــــمــــجــ
الــخــدمــات  بمستوى  االرتـــقـــاء 
ــا، والـــتـــي  ــهــ الـــمـــقـــدمـــة وجــــودتــ
ــورة الـــتـــنـــمـــويـــة  ــ ــصــ ــ تـــعـــكـــس الــ
تشهدها  الــتــي  والــمــســتــدامــة 
كافة مناطق المحافظة، وذلك 
ضمن تعزيز الشراكة والتعاون 
ــتــــرك مــع  والـــتـــنـــســـيـــق الــــمــــشــ
الحكومية.  الجهات  مختلف 
ــاء تــــابــــع ســمــو  ــقــ ــلــ وخــــــــالل الــ
محافظ المحافظة الجنوبية 
األهــالــي في  ومــقــتــرحــات  آراء 
التنموية،  المجاالت  مختلف 
»الــمــجــلــس  أن  مـــؤكـــدًا ســـمـــوه 
تفاعلية  منصة  االفــتــراضــي« 
ــذي  ــ ــي الــــتــــواصــــل الـ ــ بـــــــــارزة فـ
ــا لــعــمــل  ــ ــخــ ــ ــد نـــهـــجـــا راســ ــعــ يــ
ــــذي يــتــم من  الــمــحــافــظــة، والـ
خــــاللــــه إبـــــــــراز الــــتــــعــــاون مــع 
مختلف القطاعات الحكومية 

المدني  المجتمع  ومؤسسات 
المجتمعية  الشراكة  لتفعيل 

واالنتماء الوطني.
ــخ  ــيــ ــشــ ــو الــ ــ ــمــ ــ وأشــــــــــــــــار ســ
بـــن خليفة  عــلــي  ــن  بـ خــلــيــفــة 
آل خليفة محافظ المحافظة 
المحافظة  أن  إلــى  الجنوبية 
تبني  فــي  مستمرة  الجنوبية 
واحتضان المبادرات والبرامج 
شرائح  كافة  لخدمة  الــهــادفــة 
الجهود  لمواصلة  المجتمع، 
التنسيق  لــتــعــزيــز  الــمــبــذولــة 
األمني  المجال  في  المستمر 

والمجتمعي.
ــام »الـــمـــجـــلـــس  ــ ــتـ ــ وفـــــــي خـ
ــّبـــر الــحــضــور  ــي« عـ ــراضــ ــتــ االفــ
عن  والمواطنين  األهالي  من 
ــكـــرهـــم وتـــقـــديـــرهـــم لــســمــو  شـ
الــشــيــخ خــلــيــفــة بـــن عــلــي بن 
آل خــلــيــفــة مــحــافــظ  خــلــيــفــة 
الــجــنــوبــيــة، على  الــمــحــافــظــة 
ــعـــة ســــمــــوه الــمــســتــمــرة  ــابـ ــتـ مـ
والنظر  األهــالــي  الحتياجات 
فـــــي آرائــــــهــــــم ومـــقـــتـــرحـــاتـــهـــم 
الواقع  أرض  على  لتحقيقها 
الـــجـــهـــات ذات  بـــالـــتـــعـــاون مـــع 

العالقة. 

أبوابه ما بين 20 و22   يفتح سوق »سوق القيصرية« في مدينة المحّرق 
مايو 2021م من الساعة 4 حتى 9 مساء، حيث يقّدم لزّواره تجربة ثقافية فريدة 
وعصرية،  تراثية  منتجات  تقّدم  متنوعة  محالت  في  التسّوق  بين  ما  تدمج 
ا من موقع »مسار  والتعرف على تاريخ وحكاية السوق الذي يشكل جزًءا مهّمً
العالمي  الــتــراث  قائمة  على  والمسجل  جــزيــرة«،  اقتصاد  على  شاهد  اللؤلؤ: 

لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة )يونسكو(.
ويتضمن سوق القيصرية محالت تجارية معاصرة قام بتصميمها استوديو 
والمجوهرات،  لــأزيــاء  تجارية  عــالمــات  المتاجر  هــذه  وتــعــرض  هــولــتــروب،  آن 
الــســوق.  قلب  فــي  المحالت  مــن  وغيرها  المقاهي  على  احــتــوائــه  إلــى  إضــافــة 
من بين العالمات التجارية والمحالت في سوق القيصرية: كايا، هال كيكسو، 
أوم / يال حبيبي /.في.  تايني  الماجد، بيسيكس باي نيتشر،  أمل  مجوهرات 
كريم،  كب  آيسد،  قــرطــاس،  بالبشرة،  للعناية  أومني  بويل،  مهيري   / ديزاينز 
ماسا، آي كي إس، آيالندرز / عايشة / ترينيتاي / زيلونا، أيادي اإلغاثية، كاال 
ديزاين مع بريتي رانا. ويعد السوق أحد أقدم مناطق سوق المحّرق، وقام بدور 
أساسي في تشكيل اقتصاد اللؤلؤ في البحرين، حيث كان يشهد صفقات شراء 
وبيع اللؤلؤ واستالم وتخزين األخشاب التي استخدمت في بناء أساطيل سفن 
صيد اللؤلؤ. ويضم السوق خمسة مبان تاريخية تقع ضمن موقع مسار اللؤلؤ 

من بينها محالت ودكاكين سيادي التي تمثل نماذج معمارية للمتاجر الصغيرة 
الــلــؤلــؤ: شاهد  »مــســار  موقع  أن  يذكر  الــســوق.   منها معظم  يتكون  كــان  التي 
قائمة  على  المسجلة  البحرين  مملكة  مواقع  ثاني  هو  جزيرة«  اقتصاد  على 
التراث العالمي لمنظمة اليونسكو، ويمتد ما بين شاطئ قلعة بوماهر جنوب 
التاريخية.  المدينة  قلب  في  سيادي  ومسجد  مجلس  إلــى  وصــواًل  المحّرق، 

ويربط هذا المسار العديد من المكونات الحضرية التي تحكي وتشرح قصة 
صيد وتجارة اللؤلؤ في مملكة البحرين، وهي عبارة عن 16 مبنى أثرًيا تاريخًيا 
والعديد من الساحات العامة، إضافة إلى مركز الزّوار الرئيسي الذي يحتضن 
فخرو  عبدالرحمن  بن  يوسف  لعمارة  األثرية  البقايا  الداخلي  تصميمه  في 

التاريخية، والتي تم بناؤها في ثالثينيات القرن العشرين.

»�س���وق القي�سري���ة« بالم����حرق يف����تح اأبواب���ه خ���ال عط����لة نه����اية الأ�سب����وع
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ــام الــمــجــلــس  ــ ــن عـ ــيـ أكــــــدت مـــســـاعـــد أمـ
األعــلــى لــلــمــرأة، الــشــيــخــة ديــنــا بــنــت راشــد 
للتوازن  الوطنية  الــمــبــادرة  أن  خليفة،  آل 
بين الجنسين في مجاالت علوم المستقبل 
باتت  المجلس في عام 2019  أطلقها  التي 
قــبــل حكومات  مــن  دولـــي  بــاهــتــمــام  تحظى 
مشاركة  لــدعــم  تسعى  وشــركــات  ومنظمات 
المرأة في التكنولوجيا الحديثة واالستفادة 
من إمكاناتها المحتملة كمنتج ومستهلك 

لهذه التكنولوجيا.
جــــاء ذلــــك خــــالل مـــشـــاركـــة الــمــجــلــس 
ــامــــج  ــرأة فــــــي إطــــــــــالق بــــرنــ ــ ــمـ ــ ـــلـ األعــــــلــــــى لــ
الــذي   »Women Tech Founders«
نظمته وزارة الخارجية األمريكية بالتعاون 
وجــرى  الــعــالــمــيــة،   GOOGLE شــركــة  مــع 
خــاللــهــا تــســلــيــط الـــضـــوء عــلــى الــتــحــديــات 
ــة لـــلـــمـــرأة فــــي مــجــال  ــاحـ ــتـ ــمـ والـــــفـــــرص الـ
التكنولوجيا وكيف يمكن للقطاعين العام 

والخاص دعم النساء في هذه الصناعة.
ــام أن  ــعـ ــن الـ ــيـ وأوضــــحــــت مــســاعــد األمـ
المبادرة الوطنية للتوازن بين الجنسين في 
ترتبط بمجاالت  المستقبل  علوم  مجاالت 
الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية 
وباألخص مجال التعلم مدى الحياة الذي 
الــقــادم فــي مختلف  يــهــدف إلعـــداد الجيل 

على  قدرتهم  رفع  عبر  التعليمية  المراحل 
صناعة التنمية االقتصادية واالجتماعية.

الفعالية  في  مشاركتها  خــالل  وأشــارت 
ذات  ــة،  ــيــ ــوعــ ــنــ الــ ــادرة  ــ ــبـ ــ ــمـ ــ الـ هــــــذه  أن  إلــــــى 
الخصوصية الوطنية المرتبطة بالتغيرات 
األداة  بمثابة  هــي  الــدولــيــة،  والمستجدات 
التنظيمية بأهداف تركز على تسريع تحقيق 
علوم  مــجــاالت  فــي  الجنسين  بين  الــتــوازن 
المستقبل بجهود تشاركية بين المؤسسات 
القطاعات  ومختلف  والحكومية  الرسمية 
ذات العالقة، مستندًة إلى األرضية الصلبة 
فــي مجال  الــبــحــريــن  تــوفــرهــا مملكة  الــتــي 
تطوير قطاع المعلومات واالتصاالت وتبني 
بينها  ومــن  الحديثة  التقنية  التطبيقات 
الرقمي،  والتحول  أوال«  »السحابة  سياسة 
كــوفــيــد-19 برهنت  أن جائحة  إلــى  وأشـــارت 
ــي هــذا  عــلــى جـــاهـــزيـــة الــمــمــلــكــة الـــتـــامـــة فـ

المجال.
وقـــالـــت الــشــيــخــة ديــنــا بــنــت راشـــــد، إن 
المجلس األعلى للمرأة يحرص من خالل 
ــبـــادرة عــلــى تــعــزيــز حـــضـــور الـــمـــرأة في  الـــمـ
تحقق  الــتــي  الحديثة  التقنية  الــمــجــاالت 
مــمــلــكــة الــبــحــريــن فــيــهــا نـــجـــاحـــات كــبــيــرة، 
المالية  التكنولوجيا  قــطــاع  ذلــك  فــي  بما 
ــي، وعـــلـــوم  ــاعـ ــمـ ــل الـــجـ ــويـ ــمـ ــتـ ــتــــك«، والـ ــنــ »فــ

وتكنولوجيا وتطبيقات الفضاء، والمبادرات 
بــالــبــرمــجــة والـــذكـــاء  الــصــلــة  األخـــــرى ذات 
الصناعي وانترنت األشياء وغيرها، وخاصة 
أنها مجاالت متداخلة تكمل بعضها بعضًا.

ــي الــفــعــالــيــة الـــتـــي تــحــدثــت  ــارك فـ ـــ وشـ
فـــيـــهـــا مـــســـاعـــد األمــــيــــن الــــعــــام لــلــمــجــلــس 
البحرين،  لمملكة  ممثلة  لــلــمــرأة،  األعــلــى 
كل من السيدة سارة األميري وزيرة الدولة 
اإلمــارات  دولــة  في  المتقدمة  للتكنولوجيا 
العربية المتحدة، والدكتورة رانيا المشاط 
ــرة الــتــعــاون الـــدولـــي بــجــمــهــوريــة مصر  ــ وزيـ
الــعــربــيــة، حــيــث أبـــديـــن إعــجــابــهــن بــقــيــادة 
الــمــجــلــس األعـــلـــى لـــلـــمـــرأة لــجــهــود زيــــادة 
على  التقنية  المجاالت  في  المرأة  حضور 
المرتقب  واألثــر  والنوعي،  الكمي  الصعيد 
التنمية  وتــيــرة  تسريع  على  الجهود  لتلك 

الشاملة.
عدد  الفعالية  بــرنــامــج  فــي  شـــارك  كما 
مـــن الــمــتــحــدثــيــن مـــن ضــمــنــهــم مــســؤولــون 
ومصر،  والبحرين  اإلمـــارات  من  حكوميون 
ــاء الــبــعــثــات مــن الــســفــارة األمــريــكــيــة  ــ ورؤسـ
ــارة األمـــريـــكـــيـــة فــي  ــفــ ــرة، والــــســ ــاهــ ــقــ فــــي الــ
ظبي  أبو  في  األمريكية  والسفارة  المنامة، 
أعمال،  ورائــدات   ،Google شركة  وممثلو 
وشــخــصــيــات مـــؤثـــرة مـــن مــنــطــقــة الــشــرق 

األوسط وشمال إفريقيا، باإلضافة إلى قادة 
صناعة التكنولوجيا، وتابعها مشاركون من 
والمجتمع  العام  والقطاع  الخاص  القطاع 
ــال  ــ ــة ورجـ ــيـ ــمـ ــاديـ الـــمـــدنـــي واألوســـــــــاط األكـ
األعــــمــــال الــمــلــهــمــيــن فـــي مــنــطــقــة الــشــرق 

األوسط وشمال إفريقيا.
وناقشت الفعالية العديد من المحاور 
النسائية  األعـــمـــال  ــادة  ريــ وضـــع  بينها  مــن 
الــشــرق األوســــط، والــتــحــديــات  فــي منطقة 
ــرأة فـــي مــجــال  ــمـ ــفـــرص الــتــي تـــواجـــه الـ والـ
التكنولوجيا، وكيف يمكن للحكومات دعم 
ــذه الــصــنــاعــة،  الــنــســاء بــشــكــل أفــضــل فــي هـ
إضـــافـــة إلــــى مــســتــقــبــل الــتــكــنــولــوجــيــا في 

المنطقة بشكل عام.
 Women برنامج   وسيتم من خــالل 
Tech Founder تدريب 50 سيدة أعمال 
من منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا 
في مجال تقنية المعلومات وعلى المهارات 
سلسلة  إلــى  إضــافــة   Google مــن  الفنية 
والتكنولوجيا  من مفاهيم تطوير األعمال 
اآللــي،  والتعلم  التصميمي،  التفكير  مثل 
وتطوير المنتجات، وذلك على أيدي خبراء 
إلــى 8  الــفــتــرة مــن 18 مــايــو  مختصين فــي 

يونيو 2021.

منشغلون  اليوم   الجميع 
بــالــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة في 
ــرب الـــــدائـــــرة بــيــن  ــحــ ضـــــوء الــ
ــنـــي فــي  ــيـ ــلـــســـطـ ــب الـــفـ ــعــ ــشــ الــ
الــــــقــــــدس وغــــــــــزة واألراضــــــــــــي 
وبين  المحتلة  الفلسطينية 
ــيــــن، وتـــتـــضـــارب  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ اإلســ
ومتشائم  متفائل  بين  اآلراء 
ومشكك وبين مؤيد ومعارض.

إلـــى مـــا يثبت  ولــلــوصــول 
ــح الـــنـــفـــس ال  ــ ــريـ ــ الـــــفـــــؤاد ويـ
أمــــريــــن؛  بـــيـــن  نــــفــــرق  أن  بــــد 
للقضية  اإليــمــانــيــة  الــثــوابــت 
والــــــواقــــــع  الفلسطينية, 
ــي والـــــعـــــربـــــي  ــنــ ــيــ ــطــ ــســ ــلــ ــفــ الــ

واإلسالمي.
أوال: الثوابت اإليمانية للقضية الفلسطينية 
ــثـــل الـــــثـــــوابـــــت اإليــــمــــانــــيــــة لــلــقــضــيــة  ــمـ ــتـ تـ

الفلسطينية في أمور:
على  الــيــهــود  بــاســم  الصهيونية  *السيطرة 
فلسطين أو على جزء منها وقيام كيان لهم في 
فلسطين هو قدر رباني, وهو ابتالء لفئة كبيرة 

من بني إسرائيل.
*هناك فئة قليلة من بني إسرائيل ال توافق 
عــلــى هـــذه الــدولــة وتـــرى أن إقــامــتــهــا شـــؤم على 
الــفــئــة  ــذه  هــ عـــن  تــعــالــى  اهلل  ــال  قــ ــد  وقــ اليهود, 
ـــٌة  ــِل الــِكــتــاِب ُأمَّ الــصــغــيــرة: )لــيــســوا َســــواًء ِمــن أَهـ
يِل َوُهم َيسُجدوَن   ِ آناَء اللَّ قاِئَمٌة َيتلوَن آياِت اهللَّ
ِبالَمعروِف  َوَيأُمروَن  اآلِخــرِ  َوالَيوِم   ِ ِبــاهللَّ ُيؤِمنوَن 
ــنــَهــوَن َعـــِن الــُمــنــَكــِر َوُيـــســـاِرعـــوَن ِفــي الــَخــيــراِت  َوَي
َخيٍر  ِمــن  َيفَعلوا  َومــا  الّصاِلحيَن   ِمــَن  َوُأولــِئــَك 
عمران:  ]آل  قيَن(  ِبالُمتَّ َعليٌم   ُ َواهللَّ ُيكَفروُه  َفَلن 

.]115-113
*هذا الكيان الذي يفرح به كثير من اليهود 
ومـــن شــايــعــهــم مـــن الــصــهــايــنــة هـــو كــيــان مــؤقــت 
فلسطين  على  المسلمين  بعودة سيطرة  ينتهي 

كلها.
*هذا الكيان الصهيوني كيان فاسد ومفسد 
بل  فحسب  فلسطين  أرض  فــي  ال  األرض,  فــي 
ــوا مــن  ــ ــ أوتـ بـــمـــا  إفــــســــاد فــــي جــمــيــع األرض  هــــو 
ســيــطــرة عــلــى قـــوى الــمــال واإلعـــــالم والــســيــاســة 
العلمي  والتقدم  والتقنية  والسالح  والتخطيط 
واالستراتيجيات وغيرها من القوى: )وجعلناكم 

أكثر نفيرا(.
أنهم  األرض  فــي  وإفــســادهــم  فــســادهــم  *من 
يخططون للسيطرة على العالم كله وجعل العالم 
بروتوكوالت  في  جاء  كما  للصهاينة  خادما  كله 
تم  أن  بعد  مزيفة  أنها  يــدعــون  صهيون  حكماء 
تسريبها بعد الثورة البلشفية الروسية, والواقع 
كل  يخدم  أن  وينتظرون  بها,  عملهم  على  يــدل 

يهودي أربعون شخصا من غير اليهود.
جعل  المعلنة  اإلسرائيلي  الكيان  *خطط 
جميع  مــنــهــا  يـــخـــرج  يهودية,  دولـــــة  فــلــســطــيــن 
ومسيحيين  مــســلــمــيــن  مـــن  األخـــــرى  الـــديـــانـــات 

وغيرهم. 
اليهود  بــاســم  الصهيوني  الــكــيــان  *سيطرة 
ــة الــنــهــايــة  ــدايــ ــو بــ ــى هــ عـــلـــى الــمــســجــد األقــــصــ
على  السيطرة  على  يعملون  فهم  الكيان,  لهذا 
المعلنة  الخطط  مــن  بــعــدد  األقــصــى  المسجد 
األرض  فـــوق  مــا  للمسلمين  أن  مــخــطــط  مــنــهــا 
تقسيم  ومــخــطــط  األرض,  تــحــت  مـــا  ولــلــيــهــود 

المسجد األقصى. 
ديني,  فــكــر  إال  يــقــاومــه  ال  الــديــنــي  *الفكر 
إسرائيل  فــدولــة  الحديد,  إال  الحديد  يفل  فــال 
)ولــيــدخــلــوا  المسلمون,  إال  عليها  يــقــضــي  لــن 
علو  ما  وليتبروا  مــرة  أول  دخلوه  كما  المسجد 

تتبيرا(.
ــربـــي  ــعـ الـــــواقـــــع الــفــلــســطــيــنــي والـ ــا :  ــيـ ــانـ ثـ

واإلسالمي 
*كـــــــــــــــــل مـــــــــــــن الـــــــــــواقـــــــــــع 
الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــي والــــــعــــــربــــــي 
قول  عليه  ينطبق  واإلسالمي 
اهلل مثال  )ضـــرب  تــعــالــى:  اهلل 
رجال فيه شركاء متشاكسون(.
ــيــــع مـــنـــظـــمـــاتـــهـــم  *فــــجــــمــ
أعـــــــضـــــــاؤهـــــــا مــــتــــشــــاكــــســــون, 
الــــجــــامــــعــــة الــــعــــربــــيــــة الـــتـــي 
أعــضــاؤهــا   1945 عـــام  أنــشــئــت 
متشاكسون, ومنظمة التحرير 
الفلسطينية التي أنشئت عام 
متشاكسون,  مــكــونــاتــهــا   1964
ومــنــظــمــة الـــتـــعـــاون اإلســـالمـــي 
التي أنشئت عام 1969 أعضاؤها 
متشاكسون, واتحاد المغرب العربي الذي أنشئ 
سوى  يبق  ولــم  متشاكسون,  أعــضــاؤه   1989 عــام 
مجلس الــتــعــاون لـــدول الــخــلــيــج الــعــربــي الــذي 
أنشئ عام 1981 أعضاؤه شبه متشاكسين إن لم 

يكونوا متشاكسين.
)تحسبهم  تــعــالــى:  قــولــه  ذلـــك  فــي  *السبب 

جميعا وقلوبهم شتى(. 
*فــــمــــاذا يــنــتــظــر الــفــلــســطــيــنــيــون والـــعـــرب 
متشاكسون  شركاؤها  منظمات  من  والمسلمون 

وقلوبهم شتى؟
ثالثا: انتفاضة األقصى الرمضانية 

مــخــطــط  ــنـــفـــيـــذ  تـ اإلســــرائــــيــــلــــيــــون  *أراد 
السيطرة على بيت المقدس في 28 من رمضان 
الساحر  عــلــى  الــســحــر  فــانــقــلــب   1442 الــمــبــارك 
واجــه  الــــذي  الفلسطيني  الــشــعــب  مــوقــف  أمــــام 
العدو اإلسرائيلي بصدورهم وأيديهم وموقفهم 
السياسية  الحركات  قيادات  واضطرت  الموحد, 
إلـــى الــتــدخــل بــمــا فـــي جــعــبــتــهــا وكــــان الــمــوقــف 
ومشرفا  يساندهم  ولمن  لإلسرائيليين  موجعا 

للفلسطينيين.
*هــــل هــــذا هـــو الـــوقـــت الـــمـــنـــاســـب؟ لـــم يــرد 
اإلسرائيليون والقيادات السياسية الفلسطينية 
هذا الوقت, ولكن اهلل تعالى أراد, وال راد إلرادته. 
يمكن  فمتى  مناسبا  الــوقــت  هـــذا  يــكــن  لــم  وإذا 
الفلسطيني  الــواقــع  ضــوء  فــي  مناسبا  يكون  أن 

والعربي واإلسالمي؟
يــقــوم  كـــيـــان  أي  مــثــل  اإلســـرائـــيـــلـــي  *العدو 
الهزيمة  ألن  بــالــهــزيــمــة  يقبل  ال  الــبــاطــل  عــلــى 
تقضي عليه, فسوف يستخدم كل قواه الداخلية 
ال  حتى  الفلسطيني  الشعب  ضــد  والــخــارجــيــة 
دوره  وأمــام من صنعه ليؤدي  أمــام شعبه  ُيخزى 

في العالم العربي واإلسالمي.
الــشــعــب  بـــأخـــذ  بــــدأ  قـــد  الــتــغــيــيــر  أن  *أرى 
الــفــلــســطــيــنــي قــــــــراره بـــيـــده ال بـــيـــد الـــقـــيـــادات 

السياسية.
*أسأل اهلل تعالى أال تسرق انتفاضة الشعب 
تــتــوحــد على  ــادات  ــيــ قــ تـــأتـــي  وأن  الــفــلــســطــيــنــي 
تدخالت  أو  مفاوضات  أي  تنفع  فلن  المقاومة, 
األمــــم الــمــتــحــدة أو مــواقــف الــــدول الــعــربــيــة أو 

اإلسالمية.
الفلسطيني  الشعب  توحد  بانتظار  *نحن 
ذاك  ويــــوم  الفلسطينية,  الــقــضــيــة  مــركــز  فــهــو 
ستأتيه الدول العربية واإلسالمية, وسيستجديه 
إلــيــه  تــعــود  يــقــبــل حــتــى  الــعــالــم كله, وعــلــيــه أال 
حقوقه, وال حّل غير هذا فجميع الحلول التي 
ولم  قد فشلت,  الدولتين  فيها حل  بما  طرحت 
يبق أمام الشعب الفلسطيني إال أن يأخذ حقه 

بيده. 
*وما النصر إال من عند اهلل العزيز الحكيم. 
بل  الفلسطينيون؟  يملك  مــاذا  تقولوا  *ال 
إذا  للفلسطينيين  اهلل  سيسخر  مـــاذا  انــتــظــروا 

اتحدوا.  
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صـــرح رئــيــس نــيــابــة الـــــــوزارات والــجــهــات 
ــالــــت إلـــى  ــة أحــ ــامـ ــعـ ــأن الـــنـــيـــابـــة الـ ــ ــة بـ ــامـ ــعـ الـ
المحكمة المختصة القضايا المقيدة لديها 
عن مخالفة اإلجراءات والتدابير االحترازية 
ــيــــروس كــــورونــــا الــمــســتــجــد  ــار فــ ــتـــشـ لــمــنــع انـ
والـــتـــي تـــم ضــبــطــهــا خـــالل أيــــام الــعــيــد، وقــد 
تلك  في  الجنائية  الصغرى  المحكمة  أمــرت 
وعشرة  متهمًا  عشر  اثــنــي  بتغريم  القضايا 

مطاعم لمخالفة اإلجراءات بغرامات تتراوح 
ديــنــار وبما مجموعه  ألفي  إلــى  ألــف  بين  مــا 

34 ألف دينار.
أبلغت  قــد  الــعــامــة  الــصــحــة  إدارة  وكــانــت 
المبارك تم ضبط  الفطر  أيــام عيد  بأنه في 
والتدابير  باإلجراءات  تلتزم  لم  عدة مطاعم 
االحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، حيث 
سمحوا للزبائن بالدخول إلى تلك المطاعم 

على  الحصول  دون  مــن  لهم  خدمة  وتقديم 
الــتــطــعــيــم ضـــد فـــيـــروس كـــورونـــا الــمــســتــجــد، 
الــدالــة على  ــراز الوثيقة  إبـ وذلـــك مــن خــالل 
ذلك في تطبيق »مجتمع واعي«، إضافة إلى 
الزبائن، فتم تحرير  عدم قياس درجة حرارة 
المطاعم  وغلق  المخالفات  بتلك  محاضر 

إداريا.
تحقيقاتها  العامة  النيابة  بــاشــرت  وقــد 

الــمــســؤولــيــة  ثــبــوت  وإزاء  الــبــالغــات  ورد  فـــور 
ــرت  ــ ــة بـــحـــق الـــمـــتـــهـــمـــيـــن فـــقـــد أمـ ــيـ ــائـ ــنـ الـــجـ
بإحالتهم إلى المحكمة المختصة وهم اثنا 
إلى  بالدخول  للزبائن  سمحوا  متهمًا  عشر 
المطاعم بالمخالفة لالشتراطات، فضاًل عن 
القانون  قــرر  اعتبارية  كــأشــخــاص  المطاعم 
المحكمة  فـــأصـــدرت  اإلدانـــــة  عــنــد  تــغــريــمــهــا 

حكمها المتقدم.

بالسجن  األولـــى  الجنائية  الكبرى  المحكمة  حكمت 
بتقديم مخدر  إدانــتــه  بعد  بحريني  شــاب  على  ســنــوات   10
دينار،  آالف   3 المحكمة  وغرمته  فيه  واالتــجــار  الهيروين 
فــيــمــا قــضــت الــمــحــكــمــة بــحــبــس آخـــر مـــدة ســنــة للتعاطي 

وغرمته المحكمة ألف دينار.
المتهم  بأن  المعنية تلقت بالغا يفيد  الجهات  وكانت 
ومن  للتعاطي،  بمقابل  ويــقــدمــه  الهيروين  بــتــرويــج  يــقــوم 
خالل أحد المصادر السرية تم التأكد من صحة المعلومات 
فتم استصدار إذن من النيابة بالقبض على المتهم وتوجهت 
قوة أمنية للقبض عليه وأثناء ذلك شوهد المتهم الثاني 

بحالة غير طبيعية  وكـــان  األول  مــنــزل  مــن  أثــنــاء خــروجــه 
وتبين تعاطيه مادة الهيروين المخدرة.

عثر  وتفتيشه  األول  المتهم  مسكن  إلـــى  وبــالــدخــول 
بــحــيــازتــه عــلــى 38 لــفــافــة هــيــرويــن وتــبــيــن تــعــاطــيــه للمادة 
المخدرة كما عثر على عدد من األقراص الطبية المؤثرة 
الــمــخــدرة.  الـــمـــادة  عــلــى  يــحــتــوي  إدراره  أن  وتــبــيــن  عــقــلــيــا، 
المخدر  بتقديم  النيابة  تحقيقات  فــي  المتهم  واعــتــرف 
المتهم  التعاطي مع  اعتاد  أنه  إلى  الثاني، مشيرا  للمتهم 
عن  الــمــخــدرة  الــمــادة  بتوفير  يقوم  مــن  وأنــه  يوميا  الثاني 
ويقوم  فقط  هاتفيا  معه  يتواصل  آســيــوي  شخص  طريق 

بتسلم المادة المخدرة من نقاط يتم التوافق عليها، وثبت 
جنائية  أحــكــام  صـــدور  المتهمين  أســبــقــيــات  صحيفة  مــن 
بحقهما عن تهمة تعاطي المادة المخدرة وأنهما استبدال 

العقوبة.
غضون  فــي  أنهما  للمتهمين  العامة  النيابة  وأســنــدت 
عام 2021 بدائرة أمن محافظة الشمالية، قدم بمقابل مادة 
مخدرة »هيروين« للتعاطي في غير األحوال المرخص بها، 
وحال كونه عائدا حاز وأحرز بقصد التعاطي مادة مخدرة 
حال  أنه  الثاني  المتهم  إلى  أسندت  كما  عقلية،  ومؤثرات 

كونه عائدا حاز وأحرز بقصد التعاطي مادة مخدرة. 
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أنه  الخليج«  »أخــبــار  علمت 
المحكمة  تعقد  أن  المقرر  مــن 
اليوم  الرابعة  الجنائية  الكبرى 
اولــــــى جــلــســاتــهــا لــنــظــر قــضــيــة 
غسل األموال التي تضم البنك 
المركزي اإليراني و12 بنكا آخر 
غسل  قضية  أضخم  تعد  والتي 
العامة  الــنــيــابــة  تحيلها  ــوال  أمــ
مجموع  بلغ  أن  بعد  للمحاكمة 
أكــثــر من  الــتــي غسلها  األمــــوال 

1.3 مليار دوالر أمريكي. 
ــلــــي بــن  ــور عــ ــ ــتـ ــ ــدكـ ــ وكــــــــان الـ
العام  النائب  البوعينين  فضل 
قـــد أعـــلـــن إحـــالـــة الــقــضــيــة إلــى 
أنه  كاشفا  الجنائية  المحكمة 
المكثفة  التحقيقات  إطـــار  فــي 
الــتــي تــجــريــهــا الــنــيــابــة الــعــامــة 
ــوال  ــ ــ بــــشــــأن جــــرائــــم غـــســـل األمـ
المنسوبة لبعض مسؤولي بنك 
والبنوك  بالبحرين  المستقبل 
المرتبطة  الخارج  في  اإليرانية 
ما  الفترة  فــي  وقعت  والــتــي  بــه، 
بين عامي 2008 و2012، فقد تم 
مصرفية  ممارسات  عن  الكشف 
أخرى أجريت على خالف أحكام 
البنك  قيام  ثبت  حيث  القانون 
ــدار  ــإصــ الــــمــــركــــزي اإليــــــرانــــــي بــ
المستقبل  بنك  إلــى  تعليماته 
تحويالت  نظام  استخدام  بشأن 
بـــــديـــــل غــــيــــر مـــعـــتـــمـــد إلتــــمــــام 
الـــعـــمـــلـــيـــات الـــمـــصـــرفـــيـــة وذلــــك 
بـــغـــرض إخـــفـــاء مـــصـــدر وحــركــة 
األمــــــوال الــمــحــولــة مـــن خــاللــه 
ــة  ــيــ ــرانــ ــنــــوك اإليــ ــبــ ــالــــح الــ ولــــصــ
والتحايل على العقوبات الدولية 

ــلــــى الـــكـــيـــانـــات  الــــمــــفــــروضــــة عــ
المعامالت  مجال  في  اإليرانية 
مكافحة  لـــضـــرورات  المصرفية 
اإلرهــاب  وتمويل  األمـــوال  غسل 
بنكي  سيطرة  ذلك  في  مستغاًل 
ــران  ــ ــلـــي إيــــــــران وصـــــــــــادرات إيــ مـ
التشغيلية على بنك المستقبل 
ــاًل  ــه فــــضــ ــ ــاتـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــه سـ ــ ــيــ ــ ــوجــ ــ وتــ
الــوقــت  ذات  فـــي  تبعيتهما  عـــن 
ــة والــبــنــك  ــيــ ــرانــ لــلــحــكــومــة اإليــ
ــي، وتــنــفــيــًذا  ــ ــرانـ ــ ــركـــزي اإليـ ــمـ الـ
مسؤولو  قـــام  التعليمات  لتلك 
مع  باالشتراك  المستقبل  بنك 
ــن مـــســـؤولـــي الــبــنــوك  ــن مـ ــريـ آخـ
ــة والـــبـــنـــك الـــمـــركـــزي  ــيــ ــرانــ اإليــ
اإليراني بتنفيذ عمليات إرسال 
مليار  مــن  أكثر  وتلقي  وتحويل 
أمريكي  دوالر  مليون  وثالثمائة 
ــتــــخــــدام ذلـــــك الــنــظــام  عـــبـــر اســ

البديل.

الجدير بالذكر أن المحكمة 
الكبرى الجنائية الرابعة قد تم 
تخصيصها للفصل في الجرائم 
المحالة إليها من نيابة الجرائم 
الــمــالــيــة وغــســل األمــــــوال، وهــي 
الـــجـــرائـــم الــمــالــيــة الـــــــواردة في 
غسل  وجــرائــم  العقوبات  قــانــون 
في  عليها  المنصوص  األمـــوال 
لسنة   )4( رقم  بقانون  المرسوم 
ومــكــافــحــة  حـــظـــر  ــأن  بـــشـ  2001
اإلرهــاب  وتمويل  األمـــوال  غسل 
ــقـــرارات الــصــادرة  وتــعــديــالتــه والـ
بـــنـــاء عــلــيــه، وكـــذلـــك الــجــرائــم 
المتعلقة بالذمة المالية، كونها 
مــن أبـــرز الــجــرائــم االقــتــصــاديــة 
ــــل خـــــــطـــــــرا عـــلـــى  ــكـ ــ ــشـ ــ الـــــــتـــــــي تـ
البالد  فــي  التنموية  الــمــشــاريــع 
ــر بـــاالقـــتـــصـــاد فــــي جــمــيــع  وتـــضـ

المستويات.

حـــكـــمـــت الـــمـــحـــكـــمـــة الـــكـــبـــرى 
إخــالء  بــإلــزام مستأجر  اإليــجــاريــة 
وظــل   2016 مــنــذ  اســتــأجــرهــا  أرض 
يــمــاطــل فــي دفـــع اإليـــجـــار المتفق 
ــوال  ــ طـ األرض  ــالــــك  مــ ــع  ــ مـ عـــلـــيـــه 
ذمته  في  ترصد  حتى  الفترة  تلك 
ــن مـــائـــة ألــف  ــو وشـــريـــكـــه أكـــثـــر مـ هـ
المحكمة  كــمــا شــمــل حــكــم  ديـــنـــار، 
مائة  من  أكثر  دفع  وشريكه  إلزامه 
المتأخرة  األجــرة  قيمة  دينار  ألــف 
وإلــزامــهــمــا دفــع رســـوم ومــصــروفــات 

الدعوى. 
قالت  الواقعة  تفاصيل  وحــول 
الــمــحــامــيــة إيـــمـــان الــعــنــزي وكــيــلــة 
األرض(  )أصـــــــحـــــــاب  الــــمــــدعــــيــــن 
أبـــرمـــا عقد  الــمــســتــأجــر  وآخــــر  إن 
واســتــأجــرا   2016 فــي  معهم  إيــجــار 
 3000 شهرية  أجـــرة  مقابل  األرض 
ديــنــار عــلــى أن تــزيــد ســنــويــا لتصل 
بـــدءا مــن مـــارس 2020  3300 ديــنــار 
تــخــلــفــا  عــلــيــهــمــا  ــمـــدعـــى  الـ أن  إال 
عــن ســداد األجـــرة أكثر مــن عامين 

ونــصــف الــعــام وتــرصــد فــي ذمتهما 
أن  إال  ديـــنـــار،  ألــــف   100 مـــن  أكـــثـــر 
لم  أنهما  زعما  وشريكه  المستأجر 
يستلما األرض بشكل فعلي خاصة 
بــتــأجــيــر  قـــامـــوا  األرض  مــــالك  أن 
في  تسبب  آخـــر  لشخص  مدخلها 
منعهما من استالم األرض. وخالل 
نظر الدعوى أمرت المحكمة بندب 
محل  األرض  إلــى  لالنتقال  خبير 
النزاع لبيان إذا ما كان هناك فعال 
عليهما  المدعى  اســتــالم  يعيق  مــا 
ــه حـــيـــث بـــاشـــر  ــدمــ ــــن عــ لـــــــأرض مـ
الــخــبــيــر عــمــلــه وكــشــف تــقــريــره أن 
مداخلها  تقع  النزاع  محل  األرض 
عـــلـــى 3 شـــــــوارع بــيــنــهــمــا مـــدخـــالن 
مــفــتــوحــان وال يــوجــد بــهــمــا عــائــق 
والــمــدخــل الــثــالــث يــقــع عــلــى شــارع 
لمصنع،  بحائطين  ومغلق  داخلي 
إلــــى أن الــمــدعــى  الــتــقــريــر  وأشــــــار 
ــن اســـتـــخـــراج  ــم يــتــمــكــن مــ عــلــيــه لــ
الــــمــــداخــــل  ألن  تــــــجــــــاري  ســــجــــل 
منطقة سكنية  في  تقع  المفتوحة 

وعلى  قــديــم  المغلق  الــمــدخــل  وأن 
وضــعــه قــبــل تــوقــيــع عــقــود اإليــجــار 
وأن المدعى عليهما كانا على علم 

بحالة األرض قبل توقيع العقود.
الــمــقــرر  الــمــحــكــمــة إن  وقـــالـــت 
قانونا أن العقد شريعة المتعاقدين 
يــســتــقــل  أن  ــا  ــمـ ألحـــدهـ يـــجـــوز  وال 
في  إال  أحــكــامــه  تــعــديــل  أو  بنقضه 
ــه االتــــفــــاق أو  ــا يــســمــح بــ حــــــدود مــ
يقضي به القانون وأن عقد اإليجار 
بالوفاء  يلتزم  المستأجر  وأن  ملزم 
باألجرة المحددة المتفق عليها في 
العقد خالل مدة ال تجاوز أسبوعا 
من تاريخ استحقاقها، وأضافت أن 
المدعى عليه يقع عليه عبء إثبات 

دفعه األجرة المتفق عليها.
تــقــريــر  أن  إلــــــى  أشـــــــــارت  كـــمـــا 
الخبير أكد أن المدعى عليهما كان 
على علم ودراية بحالة األرض وقت 
بما   2016 فــي  األرض  اســتــأجــرا  أن 
يؤكد أن األرض ظلت في حوزتهما 
كــانــت  وإن  حـــتـــى  ــه  ــ ــ وأنـ ســــنــــوات   4

مناطق  عــلــى  تــقــع  األرض  مــداخــل 
ذلك  يترتب على  أنــه ال  إال  سكنية 
أنـــهـــا غــيــر صــالــحــة لــالنــتــفــاع بها 
المحكمة  معه  تستخلص  مــا  وهــو 
بدفع  ملزمان  عليهما  المدعى  أن 
 101 بـ  والمقررة  المتأخرة  األجــرة 

ألف دينار.
امـــتـــنـــع  إذا  أنـــــــــه  وأضــــــــافــــــــت 
ــرة في  ــ ــداد األجـ الــمــســتــأجــر عـــن ســ
الـــمـــيـــعـــاد الـــمـــحـــدد فــــي الـــعـــقـــد أو 
شهرين  لمدة  المحكمة  مــن  بــقــرار 
تحكم  أال  للجنة  يــجــوز  متتاليين 
الــمــســتــأجــر  أن  ثــبــت  إذا  بـــاإلخـــالء 
تــأخــر عــن الــدفــع بسبب عــذر قوي 
وإذا تكرر امتناعه أو تأخره عن أداء 
ــرة دون مــبــرر لــمــرتــيــن طـــوال  ــ األجـ
الحكم باإلخالء،  العقد وجب  مدة 
عدم  إلــى  انتهت  لما  أنــه  موضحة 
ــاء الـــمـــدعـــى عــلــيــهــمــا بـــاألجـــرة  ــ وفــ
لـــمـــدة شـــهـــريـــن مــتــتــالــيــن وقــضــت 
األمر  باألجرة،  بإلزامها  المحكمة 
الذي يستوجب فسخ العقد المبرم 

بين الطرفين وإخالء األرض محل 
النزاع.

ولــــــــهــــــــذه األســـــــــبـــــــــاب حـــكـــمـــت 
الــمــحــكــمــة بــفــســخ عـــقـــد اإليـــجـــار 
وإخالء المدعى عليهما من األرض 
وإلــزامــهــمــا بــالــتــضــامــن بـــأن يــؤديــا 
مع  ديــنــار   101700 مبلغ  للمدعي 
تــضــمــيــنــهــمــا الــــرســــوم ومـــصـــروفـــات 

الدعوى المقدرة بـ 2926 دينارا.

ال�����ي�����وم ب�������دء ن����ظ����ر اأك�����ب�����ر ق�����ض��ي��ة 

غ�����ض��ل اأم���������وال ف����ي ت����اري����خ ال��ب��ح��ري��ن

اإل�زام م�ض�تاأجر اإخ�اء اأر��ض ودف�ع 100 األ�ف دين�ار اأج�رة متاأخ�رة

} المحامية إيمان العنزي.

بعد غلقها اإداريا خالل اأيام العيد..

تغري��م 12 متهم��ا و10 مطاع��م 34 األ��ف دين��ار لمخالف��ة التدابي��ر الحترازية 



 كتبت زينب إسماعيل:
والحكومة  المعلومات  هيئة  عــن  الــصــادرة  الرسمية  األرقـــام  كشفت 
عددهم  يبلغ  إذ  متزوجون،  البحرين  سكان  من   %45.3 أن  اإللكترونية 
667 ألفا و835 من بحرينيين وأجانب، وذلك من أصل عدد السكان البالغ 

عددهم مليونا و501 ألف.
لم  الـــزواج  في سن  السكان ممن هم  36.1% من  فــإن  المقابل،  في 
يسبق لهم أن تزوجوا، ويبلغ عددهم 531 ألف فرد، ما يقارب 37 ألفا منهم 

أعمارهم تبدأ من 50 عاما فما فوق.
وذكرت األرقام أن عدد المطلقين في المجتمع البحريني يصل إلى 
ما يقارب 25 ألفا، في حين أن إجمالي عدد األرامل يفوق 19 ألفا نساء 
الرجال بعدد يقارب 17 ألف امرأة  النساء األرامل على  ورجاال. وتتفوق 

مقابل ألفي رجل.
وتبين اإلحصائيات أن 8.5% من البحرينيات اللواتي تزوجن في سن 

15-19 عاما طّلقن، إذ بلغ عدد المطلقات 48 من أصل 563 متزوجات.
بلغ 172  الــزواج  لهم  لم يسبق  البحرينيين ممن  أن عدد  وأوضحت 
الــزواج،  ألف بحريني في سن  وذلــك من أصل 495  ألفا بنسبة %34.7، 
وكان عدد الذكور منهم 94 ألفا واإلناث أقل بـ78 ألفا، وسجلت المحافظة 
كان  فيما  ألفا.   61 بلغ  إذ  العزاب  األكبر من حيث عدد  العدد  الشمالية 
واألرامــل  ألفا،   22 والمطلقين  ألفا،   283 نحو  المتزوجين  إجمالي عدد 

17 ألفا.
يتزوجوا سابقا  لم  الذين  الذكور  البحرينيين، وصل عدد  وعن غير 
إلى 301 ألف، فيما كان عدد النساء يفوق 57 ألفا. وتشير اإلحصائيات 

إلى أن 51% من األجانب ممن هم في سن الزواج غير متزوجين. 
غير  عــدد  إجمالي  مــن حيث  األولـــى  المرتبة  فــي  العاصمة  وجـــاءت 

المتزوجين، إذ بلغ 175 ألفا.

45% من �سكـان البحريـن متـزوجـون

مملكة البحرين 

والقت�ساد الأخ�سر

محميد احملميد malmahmeed7@gmail.com

أول السطر:
نسبته  عما  مسؤولة  اإلنــشــائــيــة،  واألعــمــال  التقليدية  »المباني 
المشاريع  وتستهلك  العالم،  الضارة حول  الطاقة  انبعاثات  39% من 
اإلسكانية العادية ما يتراوح بين 60 و70% من طاقة الكهرباء والماء، 
للبيئة  صديقة  وتشييد  بناء  بــدائــل  إيــجــاد  الجميع  على  يحتم  مما 
وقت ممكن  أســرع  في  »صفرية«  كربونية  انبعاثات  تحقيق  على  قــادرة 

قبل فوات األوان«. المصدر: المجلس العالمي للمباني الخضراء. 
مملكة البحرين واالقتصاد األخضر:

المجلس  وعــبــر  البحرين  مملكة  أن  يعلم  بحرينيا  مــواطــنــا  كــم 
عام  منذ  واالتــصــاالت  المعلومات  تقنية  مشروع  تبنت  للبيئة  األعلى 
منتدى  نظم  للبيئة  األعلى  المجلس  أن  يعرف  مواطنا  وكــم  2009؟ 
والمنتدى   ،2012 عــام  الخضراء  للتقنية  الــدولــي  البحرين  ومــعــرض 
الرفيع  والمنتدى   ،2015 عام  الخضراء  والتقنيات  لالقتصاد  الدولي 
الــمــســتــوى لــمــنــطــقــة الـــشـــرق األوســـــط وشـــمـــال إفــريــقــيــا لـــعـــام 2019 
والمشاركات  الوطنية  التقارير  عن  فضال  األخــضــر؟  االقتصاد  حــول 
الخدمة  مــع  تفاعل  مواطنا  وكــم  الخارجية؟  الدولية  واالجتماعات 
التي يقدمها المجلس األعلى للبيئة للجمهور في توفير المعلومات 
حول المبادرات التي يبذلها المجلس األعلى للبيئة في مجال تقنية 

المعلومات واالتصاالت الخضراء..؟؟
في المقابل، كم مؤسسة وهيئة رسمية أو أهلية ساهمت في تنفيذ 
واالقتصاد  الخضراء  البيئة  بشأن  للبيئة  األعــلــى  المجلس  مــشــروع 
األخضر؟ وكم تبلغ نسبة االهتمام والتركيز على االقتصاد األخضر في 
برنامج عمل الحكومة الموقرة، وفي التشريعات والقوانين واإلجراءات 
والمبادرات؟ علما بأن االقتصاد األخضر يعد من أبرز أهداف التنمية 

المستدامة التي وضعتها األمم المتحدة.
تقليل االستخدام الورقي، والتحول إلى العمل اإللكتروني، ووضع 
»أصايص« في ممرات مواقع العمل، وتقليل انبعاثات الكربون، وإعادة 
المتنزهات،  وبناء  الــشــوارع،  في  األشــجــار  وزراعـــة  والتصنيع،  التدوير 
ــادة الــمــســاحــات الــخــضــراء، وخــاصــة فــي الــمــشــاريــع االســتــثــمــاريــة  ــ وزيـ
عن  مــاذا  ولكن  الــخــضــراء،  البيئة  مــن  جــزء  هــي  السكنية،  والمناطق 
ومــاذا عن تشجيع االستثمار األخضر من خالل  االقتصاد األخضر؟ 

الشراكات بين القطاعين العام والخاص؟
الرؤية الملكية السامية لحضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن 
عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى حفظه اهلل ورعاه، توجه دائما 
وتأكيدا  االقتصادي،  المجال  في  واستثمارها  بالبيئة  االهتمام  نحو 
للريادة البحرينية في دعم ومواكبة االهتمام العالمي الحضاري نحو 
لشؤون  خــاص  مبعوث  تعيين  تــم  فقد  والمناخية  البيئية  التغيرات 

المناخ في مملكة البحرين، وهي خطوة حكيمة ذات رؤية مستقبلية.
عديدة،  والتحديات  كثيرة،  والتطلعات  كبيرة،  الجهود  أن  نــدرك 
ولكننا نؤمن بأن اإلرادة البحرينية والريادة الوطنية قادرة على تحقيق 
معادلة ناجحة عبر مزيد من االهتمام والمبادرات في مجال االقتصاد 
من  دائما  تعمل  البحرين  ومملكة  الــقــادم،  المستقبل  ألنــه  األخــضــر، 

أجل المستقبل. 
آخر السطر: 

أهمية  بالقصيرة،  ليست  فترة  منذ  البحرين  مملكة  إدراك  »رغــم 
المتجددة، وتبني مجموعة  إلى االقتصاد األخضر، والطاقة  التحول 
من الممارسات التي تؤدي إلى كفاءة في استخدام الموارد من طاقة 
التأخر  مع  استحياء،  على  تبذل  مــازالــت  الجهود  تلك  أن  إال  ومــيــاه، 
أداء  تحسين  في  الزاميته  وعــدم  الخضراء،  المباني  دليل  إصــدار  في 
المباني، وخفض استهالك الطاقة والمياه والموارد، وتحسين الصحة 

العامة للسكان«. المصدر: المهندس فادي الشيخ.
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الزنا في اإلسالم هو الوطء 
الــمــحــرم مــن غــيــر عــقــد شرعي 
الــزنــا  تــقــربــوا  تــعــالــى »وال  قــــال 
وســـاء سبيال«.  فاحشة  كــان  إنــه 
ــا  ــزنـ ويـــشـــتـــرط إلقــــامــــة حــــد الـ
شهادة أربعة رجال عدول لقوله 
تعالى »والالتي يأتين الفاحشة 
من نسائكم فاستشهدوا عليهن 

أربعة منكم«.
ــه  ــقـ ــفـ وأمــــــــــا الــــــزنــــــا فــــــي الـ
والـــقـــضـــاء فــيــتــحــقــق بـــالـــوطء 
ســــــــــــواء تـــــــم ضـــــبـــــط الـــــزانـــــيـــــة 
أو  التلبس  حــالــة  فــي  وشريكها 
أي ممكن  الــتــلــبــس  غــيــر حــالــة 
والبراهين  األدلــة  بكافة  إثباته 
األدلــة  تلك  وتخضع  والــقــرائــن 

إلــى  الــوصــول  فــي  للقاضي  الــتــقــديــريــة  للسلطة 
ارتكاب واقعة جريمة الزنا.

ان تحقق  إلى  البحريني  القضاء  انتهى  وقد 
الزنا ال يشترط فيه أن يكون المتهم قد  جريمة 
أن  بــل يكفي  بالفعل,  الــزنــا  ارتــكــابــه  شــوهــد حــال 
يكون قد شوهد في ظروف ال تترك مجاال للشك 
في أنه ارتكب الجريمة, وأن الصور الفوتوغرافية 
ممكن يتبين منها ارتكاب جريمة الزنا بما ال يدع 
الزانية  للشك بوجود عالقة غرامية جنسية بين 
الــمــعــاشــرة الجنسية  إلـــى حــد  وشــريــكــهــا وصــلــت 

بينهما وكذلك المحادثات الهاتفية.
فــيــشــتــرط فـــي جــريــمــة الـــزنـــا أن يــكــون الــزنــا 
ــا بــدلــيــل يــشــهــد عــلــيــه مباشرة,  ــع فــعــال إمـ قـــد وقـ
المحكمة  منه  تستخلص  مباشر  غير  دليل  وإمــا 
وقــع وال يشترط  الــوطء قد  بــأن فعل  ما يقنعها 
الزانية  أن  يثبت  أن  الزنا  الــدال على  التلبس  في 
عقب  أو  الفعل  ارتكاب  وقــت  قد شوهدا  وشريكها 
لــقــيــام حالة  بــل يكفي  يــســيــرة  بــبــرهــة  ارتــكــابــهــمــا 
قد شوهدا  وشريكها  الزانية  أن  يثبت  أن  التلبس 
أن  فــي  مــجــاال للشك عقال  فــي ظـــروف ال تجعل 

الجريمة قد ارتكبت فعال.
البحرينية في  التمييز  كما استقرت محكمة 
لم  القانون  أن  المقرر  مــن  الــزنــا  بقضايا  اإلدانـــة 
يــشــتــرط أدلــــة خــاصــة إلثـــبـــات جــريــمــة الـــزنـــا في 
حق الزوجة وشريكها في الجريمة بل ترك األمر 
الــقــاضــي من  اقــتــنــع  إذا  الــعــامــة بحيث  لــلــقــواعــد 
التقرير  فله  الجريمة  بارتكاب  قرينة  أو  دليل  أي 

بإدانتها وتوقيع العقاب عليها.
المكاتيب  أن  الـــى  الــنــقــض  محكمة  وذهــبــت 
بها على  التي يجوز االستدالل  األدلــة  تعتبر من 
التي  المكاتيب  تلك  وهي  بالزنا  المتهمة  شريك 
عــلــى حصول  ــة  دالــ المتهمين  عــن  صــــادرة  تــكــون 
استندت  هي  إذ  المحكمة  على  تثريب  وال  الفعل 
في إثبات الزنا على المتهم إلى مسودات مكاتيب 

بينه وبين المتهمة ما دام قد ثبت صدوره عنه.
الزنا في  واقعة  دليل حــدوث  توسع في  وهــذا 
التي  اإلسالمية  الشريعة  عن  الوضعي  التشريع 

تتطلب أربعة شهود عدول أو باإلقرار.
ــزوج  ــ كـــمـــا مـــنـــح الـــمـــشـــرع الــبــحــريــنــي حــــق الـ
المجني عليه أو الزوجة المجني عليها إذا »فاجأ 
ــة« بـــوقـــوع الـــزنـــا أن يــقــتــل زوجــــه الــجــانــي أو  ــ زوجـ
الحبس  الــقــاتــل  عقوبة  وتــكــون  وشــريــكــه  الجانية 

أي  تزيد على 3 سنوات  مــدة ال 
بدال  مخففة  تكون  العقوبة  أن 

من عقوبة القتل العمد.
جــريــمــة  أن  نـــعـــلـــم  ــن  ــحــ ونــ
لم  إذا  المؤبد  عقوبتها  القتل 
يــتــوافــر فــيــهــا الــظــرف الــمــشــدد 
إذا  سبق اإلصرار والترصد, أما 
تــوافــر الــظــرفــان فــتــكــون عقوبة 

القتل اإلعدام.
البحريني  الــمــشــرع  أن  إال 
ــلــــب الـــتـــشـــريـــعـــات الــعــربــيــة  وأغــ
اعـــتـــبـــر جـــريـــمـــة الـــــزنـــــا ظـــرفـــا 
المجني  قتل  حــال  فــي  مخففا 
وشريكه حيث نص  زوجــه  عليه 
ــب بـــالـــحـــبـــس مــن  ــاقـ ــعـ عـــلـــى: »يـ
بجريمة  مــتــلــبــســا  زوجــــه  فــاجــأ 
الزنا فقتله وشريكه في الحال أو اعتدى عليهما 
اعــتــداء أفــضــى إلـــى مـــوت أو عــاهــة. ويــســري هــذا 
أو  أو فــروعــه  الحكم على مــن فــاجــأ أحــد أصــولــه 

أخواته متلبسة بجريمة الزنا«.
أن  الـــذكـــور  مــن  مــن حــق األصــــول  أن  بمعنى 
يقتل أصوله من اإلناث متى تفاجأ بارتكاب أحد 
أصوله أو فروعه أو أخوته متلبسة بجريمة الزنا.

ولم  األنثى  اقتصرت على  »متلبسة«  كلمة  إن 
القانون  أن  أي  الذكور  المتلبس من  تقتصر على 
فمن  متلبسة  كلمة  بذكر  حميد  غير  تمييزا  ميز 
قتلها  حقه  مــن  الــزنــا  جريمة  ترتكب  أخته  فاجأ 
ــن فــاجــأت  ويــســتــفــيــد مـــن الـــظـــرف الــمــخــفــف ومــ
الزنا ال يحق لها قتله وال  أخوها يرتكب جريمة 

تستفيد من الظرف المخفف.
إن هذا التمييز العنصري ال يجوز أن ينتهجه 
الــواحــد  الــقــرن  الــمــشــرع على أســـاس الجنس فــي 
والعشرين عصر التحضر والمساواة أمام القانون 

وعصر النهوض بالمرأة.
ــذا الــتــشــريــع شــجــع عــلــى اســتــمــرار  كــمــا أن هـ
ــن الـــشـــرف  ــ ــوى الـــــدفـــــاع عـ ــ ــدعـ ــ ــم الـــقـــتـــل بـ ــ ــرائـ ــ جـ
الـــذي قــد يكون  واالســتــفــادة مــن الــعــذر المخفف 
غطاء ألسباب ودوافع حقيقية غير الزنا والشرف 
كإرغام الفتاة على الزواج من شخص ال ترغب فيه 
أو أنها تدخل في عالقة عاطفية مع شخص من 
أسرة ال ترغب فيه أسرتها أو القتل بسبب خالفات 
فيستغل  الطالق  بسبب طلب  أو  ميراث  أو  مادية 
مرتكبوها الشرف للحصول على عذر مخفف في 

حال ارتكابهم جريمة القتل.
وقد تكون جريمة القتل تغطية على جريمة 
إلى  اللجوء  استسهال  أو  القربى  كسفاح  أخـــرى 
العنف ضد  ثقافة  انتشار  إطــار  وذلــك في  العنف 
اختيارات  تحجيم  أو  العربي,  العالم  في  النساء 
ــد تــكــون اإلشـــاعـــات  الـــمـــرأة او تــقــيــيــم ســلــوكــهــا وقـ
واالتهامات الكيدية أو المرض النفسي للزوج هي 
يتم  ذلــك  ومــع  الجريمة  مــن  الحقيقية  الــدوافــع 

التخفيف لقاتل ال يستحق التخفيف.
العربي  الــوطــن  فــي  النصوص  إن وجــود هــذه 
بشكل عام والقانون البحريني بشكل خاص يكرس 

مفاهيم العنف ضد النساء والتمييز الجندري. 
الــنــص لكل  بــإلــغــاء هــذا  لــذلــك نحن نطالب 
ــورة كــمــا فــعــلــت دولـــــة اإلمــــــارات  ــذكـ ــمـ ــبــــاب الـ األســ

بإلغائه. 

جريمة ال�ضرف.. جريمة قتل مرفو�ضة

بقلم:
 احملامية فاطمة احلواج

شـــــــــــــارك وزيـــــــــــــر الــــصــــنــــاعــــة 
ــيـــس  ــارة والــــســــيــــاحــــة رئـ ــ ــجــ ــ ــتــ ــ والــ
الــبــحــريــن  هــيــئــة  إدارة  مــجــلــس 
لــلــســيــاحــة والـــمـــعـــارض زايـــــد بن 
رئيسي  كمتحدث  الــزيــانــي  ــد  راشـ
في اللقاء النقاشي الذي نظمته 
جامعة نورث إيسترن في بوسطن 
بــالــواليــات الــمــتــحــدة األمــريــكــيــة، 
ــبـــاب تــراجــع  ــــك لــمــنــاقــشــة أسـ وذلـ
خالل  والسفر  الدولية  السياحة 
وبعد الظرف االستثنائي العالمي 
الذي أقيم مساء أمس عبر تقنية 
وزيــر  بمشاركة  المرئي،  االتــصــال 
اإلندونيسي  واالقتصاد  السياحة 
ســانــديــاجــا صــــالح الـــديـــن أونــــو ، 
المعنيين  المسؤولين  مــن  وعــدد 

بهذا الشأن.
مناقشة  اللقاء جرى  وخــالل 
والــتــي من  الموضوعات  عــدد مــن 
بينها: أهمية السياحة في مملكة 
السياحة  عــلــى  واألثــــر  الــبــحــريــن 
ــائــــي  ــنــ ــثــ ــتــ خــــــــالل الــــــظــــــرف االســ
الــعــالــمــي، كــمــا تـــم الــتــطــرق إلــى 
مــــوضــــوع الـــوظـــائـــف واالقـــتـــصـــاد 
ــا عـــلـــى الـــقـــطـــاعـــيـــن  ــهــ ــراتــ ــيــ ــأثــ وتــ
المالي واالقتصادي في المملكة، 
ــادرات  ــ ــبـ ــ ــمـ ــ واســـــتـــــعـــــراض أهـــــــم الـ
ــتــــي قــــامــــت بــهــا  ــيـــالت الــ ــهـ ــتـــسـ والـ
حــكــومــة مــمــلــكــة الــبــحــريــن الــتــي 
تــصــب فـــي مــصــلــحــة الــمــواطــنــيــن 
ــاص وتـــنـــشـــيـــط  ــ ــخــ ــ والـــــقـــــطـــــاع الــ
االقـــتـــصـــاد والـــحـــركـــة الــتــجــاريــة 

وعــلــى وجـــه الــخــصــوص الــحــزمــة 
الــمــالــيــة واالقـــتـــصـــاديـــة الــتــي تم 
ــام الــمــاضــي  ــعـ ــة الـ إطــالقــهــا بـــدايـ
ومـــنـــذ بـــدايـــة الــجــائــحــة تــنــفــيــذًا 
لــلــتــوجــيــهــات الــمــلــكــيــة الــســامــيــة 
الملك  الجاللة  صاحب  لحضرة 
حمد بن عيسى آل خليفة عاهل 

البالد المفدى.
كــــمــــا أشــــــــــار الـــــــوزيـــــــر خــــالل 
اتخذت  الحكومة  أن  إلــى  اللقاء 
ــة  ــ ــالزمــ ــ ــع اإلجـــــــــــــــــــراءات الــ ــيــ ــمــ جــ
لــتــأمــيــن دخــــول الــــــزوار والــســيــاح 
ــولـــة ومـــن  ــهـ ــّل سـ ــكــ ــى الــــبــــالد بــ ــ إلــ
مستوى  ورفــعــت  عــوائــق،  أي  دون 
ــي الــصــحــي  ــومـ ــكـ ــحـ الـــتـــنـــســـيـــق الـ
الخليج  دول  بلدان  مختلف  بين 
كما  التطعيم،  شــهــادات  العــتــمــاد 
بين  آمن  اعتماد ممر سفر  جرى 
اإلمـــارات  ودولـــة  البحرين  مملكة 
يتيح  الشقيقة  المتحدة  العربية 
لـــلـــمـــواطـــنـــيـــن والـــمـــقـــيـــمـــيـــن فــي 

دون  من  بينهما  التنقل  البلدين 
متطلبات  تــطــبــيــق  إلـــى  الــحــاجــة 
الحجر الصحي، إضافة إلى فتح 
المنافذ الستقبال السياح والزوار 
األشـــقـــاء مـــن الــمــمــلــكــة الــعــربــيــة 
مايو   17 يــوم  من  بــدءا  السعودية 

الجاري.
الزياني  زايــد  الــوزيــر  واختتم 
وبــالــتــعــاون  الــــــوزارة  »إن  بــالــقــول: 
للسياحة  الــبــحــريــن  الــهــيــئــة  مـــع 
ــارض تـــقـــوم بــــــدور رقـــابـــي  ــعــ ــمــ والــ
حيث  السياحية،  المنشآت  على 
قمنا بتشديد إجراءاتنا الرقابية، 
الـــقـــطـــاع  ــد فـــتـــح  ــريــ نــ فـــنـــحـــن ال 
بــفــوضــى  والــتــســبــب  تــنــظــيــم  دون 
لــهــا انــعــكــاســاتــهــا الــســلــبــيــة على 
من  أمــلــه  عــن  معربا  المجتمع«، 
المجتمع المحلي التعاون وزيادة 
الوعي ليكون جزءًا فاعاًل في هذه 
بمسؤولية  يتصرف  وأن  العملية 

بما يخدم الصالح العام .

وزير ال�ضناعة ي�ضارك في اللقاء الذي تنظمه جامعة نورث 

اإي�ضترن بالواليات المتحدة االأمريكية عبر االت�ضال المرئي

أكد رئيس لجنة الخدمات 
ــب أحـــــمـــــد األنــــــصــــــاري  ــ ــائـ ــ ــنـ ــ الـ
ــي تــثــبــيــت  ضـــــــرورة اإلســـــــــراع فــ
الـــعـــامـــلـــيـــن الــمــتــطــوعــيــن فــي 
ــة والـــذيـــن  ــيـ ــامـ الـــصـــفـــوف األمـ
منذ  العمل  في  الخبرة  كسبوا 
ــة أزمــــــة جـــائـــحـــة كـــورونـــا  ــدايــ بــ
ــن يــــواجــــهــــون الــخــطــر  ــ ــذيــ ــ والــ
اآلن  وإلـــى  عملهم  مــن  الكبير 
لـــم يــتــم تــثــبــيــتــهــم وإنــصــافــهــم 
سرعة  إلى  داعيًا  ومساعدتهم، 
أســرع وقت ممكن  تثبيتهم في 
المؤهلين  أنهم من  وخصوصًا 
ــة  ــامــ ــتــ وكـــــســـــبـــــوا الـــــخـــــبـــــرة الــ

المطلوبة للعمل.
إن  األنــــــــــــصــــــــــــاري  وقـــــــــــــــال 
الــــعــــامــــلــــيــــن فـــــــي الــــصــــفــــوف 
ــة مــــن الــمــتــطــوعــيــن  ــيــ ــامــ األمــ
ألجل  والنفيس  الغالي  قدموا 
البحرين واإلنسانية وإلى اآلن 
تــثــبــيــت  أو  ــدون مـــكـــافـــأة  ــ بــ هــــم 
ــة طــالــت،  ــ وخــصــوصــًا أن األزمـ
وهــذا مــا قــد يــؤدي إلــى تركهم 
حالة  غيابهم  وسيخلق  العمل 

من اإلرباك والفراغ.
الــمــتــطــوعــيــن  أن  ــح  ــ ــ وأوضـ
في الصفوف األمامية هم من 
ــاء الــبــحــريــن ويــســتــحــقــون  ــنـ أبـ
ــن  اإلنــــــصــــــاف والــــتــــقــــديــــر ومــ
ــيـــن لــلــتــثــبــيــت حــيــث  ــلـ ــؤهـ ــمـ الـ
ــســــى الــــظــــروف  ــوا فــــي أقــ ــلـ ــمـ عـ
والمنطقي  المعقول  ومن غير 
إحـــــالل  ــتــــم  يــ أن  واإلنـــــــصـــــــاف 

عنهم  بــدالء  أشخاص  وتثبيت 
بـــعـــد أن عـــرضـــوا  الـــعـــمـــل،  فــــي 

أنفسهم وأهاليهم للخطر.
بــــــدوره أكــــد الـــنـــائـــب حمد 
الـــعـــامـــلـــيـــن  أن  ــي  ــ ــجـ ــ ــوهـ ــ ــكـ ــ الـ
الـــمـــتـــطـــوعـــيـــن فــــي الـــصـــفـــوف 
الــكــوادر الطبية  األمــامــيــة مــن 
يستحقون التقدير واإلنصاف، 
ــدوا طـــــــــوال ســنــة  ــ ــمــ ــ ــيــــث صــ حــ
ونـــــصـــــف تــــقــــريــــبــــًا وعـــــرضـــــوا 
أهاليهم  من  وحــرمــوا  أنفسهم 
إلى  الفترة، مشيرًا  طوال هذه 
ماديًا  وتقديرهم  إنصافهم  أن 

ومعنويًا بات أمرًا ملحًا.
وطــــــــــــــالــــــــــــــب بــــــــإنــــــــصــــــــاف 
الـــمـــتـــطـــوعـــيـــن فــــي الـــصـــفـــوف 
مكافأتهم  خــالل  من  األمامية 
بشكل فوري وتكريمهم وإيجاد 
آلـــيـــة لــتــوظــيــفــهــم وتــســكــيــنــهــم 

ــم وخـــــصـــــوصـــــًا مــع  ــهـ ــتـ ــيـ ــبـ ــثـ وتـ
ونصف،  سنة  األزمـــة  اســتــمــرار 
داعيًا وزيرة الصحة إلى القيام 
بدورها من خالل التواصل مع 
لوضع  المدنية  الخدمة  جهاز 
آلية لتثبيت المتطوعين  بداًل 

من توظيف األجانب.
وأكد أن المتطوعين أثبتوا 
جدارتهم في العمل وكفاءتهم، 
مـــن تخصيص  بـــد  ال  ولـــذلـــك 
مــكــافــآت شــهــريــة لــهــم والــعــمــل 
عــلــى تــثــبــيــتــهــم فـــي الــوظــائــف 
بإيجاد خطة مع جهاز الخدمة 

المدنية.

االأم��ام��ي��ة ب��ال�����ض��ف��وف  ال��م��ت��ط��وع��ي��ن  تثبيت  ف��ي  ب���االإ����ض���راع  ن��ي��اب��ي��ة  دع����وات  ال�ض�يخ  �ض�ارع  عل�ى  م�ض�ارات  غل�ق 

جابر االأحمد ال�ضباح بالقرب من �ضترة
أعلنت وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني 
أعمال  أن  الداخلية  بــوزارة  للمرور  العامة  اإلدارة  بالتنسيق مع 
تــمــديــدات كــابــالت الــكــهــربــاء عــلــى شـــارع الــشــيــخ جــابــر األحــمــد 
على  ومسارين  مسار  غلق  تستدعي  سترة  من  بالقرب  الصباح 

مراحل في كل اتجاه.
ســـوف يــتــم الــعــمــل فــي الــمــوقــع الــمــذكــور لــيــاًل مــن الساعة 
السبت  يــوم  من  بــدءًا  صباحًا   05:00 الساعة  إلــى  مساًء   11:00
الموافق 2021/05/22م لمدة 4 ليال، لذا يرجى من المواطنين 
على  حــفــاظــًا  الــمــروريــة  بالقواعد  االلــتــزام  الــكــرام  والمقيمين 

سالمة الجميع.
} حمد الكوهجي. } أحمد األنصاري.

اللجنة  اجتماع  فــي  البرلمانية  الشعبة  شــاركــت 
التابعة  لــلــديــمــقــراطــيــات وحــقــوق اإلنــســان  الــدائــمــة 
لــالتــحــاد الــبــرلــمــانــي الـــدولـــي، والــــذي عــقــد عــن بعد، 
االستغالل  لمكافحة  العالمية  التشريعات  لمناقشة 
الجنسي لألطفال عبر اإلنترنت، وإحداث تقدم لسد 

الثغرات القانونية على المستوى الوطني.
ومثل الشعبة البرلمانية في االجتماع الذي عقد 
العامة  للجمعية  التحضيرية  االجــتــمــاعــات  ضــمــن 
لالتحاد البرلماني الدولي جميلة علي سلمان النائب 
الــثــانــي لــرئــيــس مــجــلــس الـــشـــورى، والــنــائــب عــبــداهلل 

خليفة الذوادي عضو مجلس النواب.
وجـــرى خـــالل االجــتــمــاع بــحــث الــتــعــاون الــدولــي 
تجابه  التي  المناسبة  التشريعات  توفير  مجال  فــي 
تــفــاقــم الــمــخــاطــر الــتــي يــتــعــرض لــهــا األطـــفـــال عبر 
التي  »كوفيد 19«  اإلنترنت، وخصوصا خالل جائحة 
سببت تزايدا في العزلة االجتماعية نظرا إلى إغالق 
قضاء  وبالتالي  المنزلي،  الحجر  وفــرض  الــمــدارس 

ساعات أطول عبر اإلنترنت للتعلم والتواصل.
لها  مــداخــلــة  خــالل  سلمان  علي  جميلة  وأكـــدت 
في االجتماع أن مملكة البحرين خالل العهد الزاهر 
آل  بن عيسى  الملك حمد  الجاللة  لحضرة صاحب 

خليفة عاهل البالد المفدى قطعت شوطا كبيرا في 
والناشئة،  للطفل  والــحــمــايــة  الــرعــايــة  توفير  سبيل 
لــوزارة  التابعة  للطفولة  الوطنية  اللجنة  خــالل  من 
الطفل،  حماية  ومركز  االجتماعية،  والتنمية  العمل 
والــعــديــد مــن الــمــؤســســات الــعــامــة واألهــلــيــة المعنية 
الــذوادي  عبداهلل  النائب  قــال  جهته،  من  بالطفولة، 
إن مملكة البحرين حققت نجاحات وإنجازات كبيرة 
فـــي مــجــال رعـــايـــة وحــمــايــة الــطــفــل مـــن االســتــغــالل 
الشاملة  التنموية  المسيرة  إطــار  في  أشكاله،  بكافة 
لــحــضــرة صــاحــب الــجــاللــة الــمــلــك حــمــد بــن عيسى 
البالد المفدى، ومن خالل الجهود  آل خليفة عاهل 
الملكي  السمو  الحثيثة للحكومة بدعم من صاحب 
ــي الــعــهــد  ــ ــر ســـلـــمـــان بــــن حـــمـــد آل خــلــيــفــة ولـ ــيــ األمــ
تشكيل  فــي  الجهود  وتمثلت  ــوزراء،  الــ مجلس  رئيس 
الــوزارات  عن  ممثلين  من  للطفولة  الوطنية  اللجنة 
المعنية  األهلية  والجمعيات  الرسمية  والمؤسسات 
الصلة  ذات  األمـــور  بكافة  تختص  والــتــي  بالطفولة 
المراحل  كافة  في  تنميتهم  على  والعمل  باألطفال، 
العمرية، وتوفير الحماية التشريعية لهم في مختلف 
واحتياجاتهم  مشاكلهم  ــة  ودراســ ورصـــد  الــمــجــاالت، 

األساسية واقتراح حلول مناسبة لها.

ال�ضعبة البرلمانية ت�ضتعر�ض الت�ضريعات الوطنية لحماية الطفولة



العدد )15763( - السنة السادسة واألربعون - الخميس 8 شوال 1442هـ - 20 مايو 2021م6

بالدخول في  إسرائيل  بدأت  اآلونة األخيرة  في 
مــرحــلــة جـــديـــدة. إنــهــا مــرحــلــة تــحــّول الــفــرص إلــى 

ورطات متتالية.
تــرامــب هــو عصرها  اعــتــقــدت إســرائــيــل أن عهد 
ـــدة  بـــالـــقـــدس »عـــاصـــمـــة مـــوحَّ ــبـــي، وأن وعـــــده  الـــذهـ
يتبق منه سوى  ولــم  تــمــامــا،  قــد تحقق  إلســرائــيــل« 
بعض الرتوش الصغيرة، أو التشطيبات االستكمالية.

العربي،  الــجــمــود  أن حــالــة  إســرائــيــل  واعــتــقــدت 
القضية  لتصفية  واسعًا  الطريق  أمامها  فتحت  قد 
ــقــــوق الــشــعــب  ــلـــى حــ ــاز عـ ــ ــهــ ــ الــفــلــســطــيــنــيــة، واإلجــ
ــــرض الــمــشــروع  ــه، وفـ الــفــلــســطــيــنــي، واالســـتـــفـــراد بــ
الصهيوني عليه، وإجباره على مقايضة لقمة عيشه 

بالتخلي عن هذه الحقوق.
واعتقدت إسرائيل أن »فتات« المساواة سيسحب 
ــل  ــداخــ ــي الــ ــ ــن تـــحـــت أرجـــــــل األهـــــــل فـ ــ ــبــــســــاط مـ الــ
زيــادة صغيرة  وأن مجرد  الفلسطيني )عرب 1948(، 
ــوف تــبــعــدهــم عـــن حــقــوقــهــم  فـــي »الـــمـــيـــزانـــيـــات«، ســ

القومية.
في  سيكتفي  غــزة  قطاع  أن  إسرائيل  واعتقدت 
النهاية بالمخصصات التي تمررها إسرائيل شهريا، 
وأن بعض »المشاريع«، وبعض الهبات والعطايا من 
هنا وهناك سيجلب إلسرائيل الهدوء والتهدئة، وأن 
التهام الضفة، واإلطباق على القدس، لن يثير أكثر 

من زوبعات صغيرة.
واعتقدت إسرائيل أن تحويل الضفة إلى معازل 
قد أصبح أمرا واقعا، وأن ال خيار أمام الفلسطينيين 
العودة  وأن  المعازل،  هــذه  مع  ف«  »التكيُّ ســوى  فيها 
إلـــى مـــشـــروع إنـــهـــاء االحـــتـــال بــاتــت مـــن الــمــاضــي، 

وأصبحت وراءنا.
واعـــتـــقـــدت إســـرائـــيـــل أن الــشــعــوب الــعــربــيــة قد 
لـــم تعد  الــشــعــوب«  »طــّلــقــت« فــلــســطــيــن، وأنـــهـــا »أي 
تكترث إاّل بعوزها وفقرها ولقمة الخبز التي ُسرقت 
منها، ولم تعد تأبه بحّريتها وبكرامتها الوطنية أو 

القومية بسبب حرمانها منها.
ــب،  واعــتــقــدت إســرائــيــل أن الــعــالــم نــائــم وُمــغــيَّ
أزماته  ولديه  أولوياته،  وتغيرت  يكفيه،  ما  فيه  ألن 
الــيــوم عــن مناصرة  يــكــون  مــا  أبــعــد  ومشكاته، وهــو 

الحقوق أو التصدي لإلجرام والعدوان والبلطجة.
ــول الــفــصــل عــنــد إســـرائـــيـــل هـــو مـــا تــقــولــه  ــقـ والـ
ــؤكـــده« لــهــا مــراكــز الـــدراســـات  ــا »تـ أجــهــزة األمــــن، ومـ
والبحث واالستقصاء، وما تقدمه لها وسائل اإلعام 
في  تــرى  ال  والــتــي  بــالــكــامــل،  عقالها  مــن  المنفلتة 
الرماد، وكل ما  كل ما يحدث، وكل ما يعتمل تحت 
وتبعات  باهتة،  هوامش  ســوى  انتهاكات  من  يتراكم 

ثانوية وصغيرة.

إنه غرور االستعاء والعنجهية، وغباء العنصرية 
وهو  الخرقاء،  االستشراقية  الذهنية  وهو  وصلفها، 

مرّكبات التفكير االستعماري البغيض.
ربما أن إسرائيل لم تهزم بعد، وربما أن في جعبة 
مكامن  من  ويفيض  يكفي  ما  الصهيوني  المشروع 
القوة والجبروت، لكن األمر المؤكد اآلن أن هزيمة 
ساحقة وماحقة قد لحقت بهذه العقلية، وأن رؤوسًا 
كبيرة في إسرائيل ستسقط في قادم األيام القريبة.

للمحاسبة  كــافــيــة  فــرصــا  إســـرائـــيـــل  فـــي  أن  لـــو 
هــذه  إلــيــهــا  أدت  الــتــي  اإلخــفــاقــات  عــلــى  الحقيقية 
أن اسرائيل ليس فيها بعد  ـ والحقيقة  االنتكاسات 
مثل هذه الفرص ـ لقامت الدنيا ولم تقعد، ولسيق 
بالمصير  الــمــقــامــرة  بتهمة  الــمــحــاكــم  إلـــى  قــادتــهــا 
كــلــه مــن أجـــل مــصــالــح طبقة سياسية  اإلســرائــيــلــي 

فاسدة وكاذبة ومضّللة.
استطاع نتنياهو أن يجّر الدولة كلها، والجيش 
خدمة  خطرة،  ميادين  في  اللعب  إلــى  األمــن  وأذرع 
ــن الــرصــيــد  لــلــيــمــيــن الـــفـــاشـــي األخـــــــرق، ودفــــاعــــًا عـ
الكبير،  فشله  على  وخــوفــًا  اليمين،  لهذا  السياسي 
وصونًا لكرسي الحكم، ومقاعد انتخابية عّلها تأتي.

أو  لإلسرائيليين،  »يزّين«  أن  نتنياهو  واستطاع 
والتهامها  الــقــدس  قضم  بــأن  منهم  لألغلبية  ربما 
وأنــه سيخمد غزة  بالكامل أصبح متاحًا وضــروريــًا، 
إلـــى غــيــر رجـــعـــة، وأن يــبــعــثــر الــحــالــة الــوطــنــيــة في 
الضفة  يدّجن  وأن  اهلل«،  »شاء  ما  وإلى  الداخل مرة 
المتناحرة، تمامًا  »الواليات«  ويدخلها في صراعات 
وأن »يضمن« تخاذل  العرب،  بات يضمن صمت  كما 

العالم وسكوته عن كل جرائمه.
هذه هي الفرص التي حاول نتنياهو أن يسوقها 
المستوطنين،  قطعان  باقي  مــن  أعــوانــه  على  أواًل، 
وثــانــيــًا، عــلــى شــركــائــه فــي الــيــمــيــن الــفــاشــي، وعلى 
المتطرف  والقومي  الديني  اليمين  من  مساعديه 
كــل مكان  فــي  اإلسرائيليين  وعــلــى  تــطــرفــًا،  واألشـــّد 

وحزب وشارع وزقاق.
فماذا كانت النتيجة، وما هو الحصاد الحقيقي 
حتى اآلن؟ إخفاق وفشل كامل في ردع غزة، وإخفاق 
أكبر في القدرة على فرض أي شروط، والبحث عن 
ماء الوجه لوقف إطاق النار، وعودة األمور إلى ما 
كــانــت عليه فــي أحــســن األحــــوال، وبــقــاء ســاح غزة 
سياساته  في  مستمر  أنــه  طالما  وجهه  في  مشرعًا 

العنصرية والعدوانية.
لم يكن ســاح غــزة قبل هــذا اإلخــفــاق، وقبل أن 
يصبح هذا الساح على درجة حقيقية من التهديد 
رادعــًا بما يكفي، وكانت إسرائيل تسعى إلى  ساحًا 
تقليم أظافر غزة دون أن »تضحي« ببقائها منفصلة 
عن الجسد الفلسطيني، وكانت ال تتردد في ضربها 
على  تحافظ  وكانت  والــضــرورة«،  »الحاجة  دعــت  إذا 
والبقاء«  الــغــذاء  مقابل  »األمــن  قاعدة  على  واقعها 
ويتحول  إســرائــيــل،  رأس  عــلــى  ينقلب  بــاألمــر  فـــإذا 

معظم مناطقها إلى هدف مباشر لساح غزة.
بل وتحول ساح غزة موضوعيًا ـ وبغض النظر 
المهمة في  الــعــنــاصــر  أحـــد  إلـــى  ـ  الــبــعــض  رأي  عــن 

مجمل الحالة الوطنية الفلسطينية الشاملة.
كان نتنياهو وأعوانه ومساعدوه أمام ساح تحت 
دائرة التحكم، أو في إطار لعبة التوازنات والحسابات 
اإلسرائيلية لإلبقاء على االنقسام الفلسطيني فإذا 
ــدة، عــنــوانــهــا  ــديـ ــام مــعــادلــة كــبــيــرة وجـ بــإســرائــيــل أمــ
ــي مـــعـــركـــة وطــنــيــة  ـ فــ الـــــضـــــرورة  ـ عـــنـــد  االلــــتــــحــــام 

فلسطينية شاملة في المواجهة والتحدي.
أما اإلخفاق الذي ما بعده إخفاق ـ فهو اعتقاد 
اسرائيل وأجهزتها األمنية أن نماذج منصور عباس 
ــان مستعدا  )مـــن نــــواب الــكــنــيــســت الـــعـــرب( الــــذي كـ
هم  من  أو  نتنياهو،  يرأسها  حكومة  إلــى  لانضمام 
عــلــى شــاكــلــتــه، والــبــاحــثــيــن والــاهــثــيــن وراء فــتــات 
الميزانيات هم النموذج »القادم«، وأن زمان الحقوق 
القومية قد وّلى، وأن الحركة الوطنية الفلسطينية 
كانت  فماذا  الهزيمة.  إلــى  طريقها  في  الداخل  في 

النتيجة؟
سواعد شاّبة سمراء وشجاعة، خرجت لهم من 
الـــمـــوازيـــن وحــســمــت كل  كـــل  بــاطــن األرض وقــلــبــت 
الــوهــم الصهيوني  نــمــاذج  الــخــيــارات، وأطــاحــت بكل 
االستشراقي  التفكير  مــن  عــامــًا  سبعين  مــن  ألكــثــر 

األبله.
طار »التعايش« بشروط اإلذالل القومي، وطارت 
»المساواة« القائمة على حفنة من الميزانيات، وطار 
والتمييز  العنصرية  يفرض  الــذي  القومية  قــانــون 
واألبارتهايد، وبقيت الرايات الفلسطينية هي سيدة 

المشهد الحقيقية.
كــيــف ألجــهــزة اســتــخــبــارات أن تبقى قــائــمــة في 
وسياساتها  ووجــودهــا  كيانيتها  كل  في  تعتمد  دولــة 
الفشل؟ وكيف استطاع  على األمن وتفشل كل هذا 
اليمين أن يحجب بالكامل رؤية بعض القائمين في 
هذه األجهزة والذين كانوا يحذرون من »الخداع« في 

رؤية المشهد وقراءته؟!
وأين ُحسن التقدير النتفاضة الضفة، ولوحدة 
ومن  رفــح،  وحتى  الناقورة  من  الفلسطيني  الشعب 
الــنــهــر إلـــى الــبــحــر؟ بــل أيـــن الــحــد األدنــــى مــن ســوء 
العامة  السمة  هو  التقدير  سوء  أن  طالما  التقدير 

للحالة اإلسرائيلية كلها؟
وأين وأين وأين في كل مجال وعلى كل مستوى؟

كل إخفاق من هذه اإلخفاقات هو بمثابة كارثة 
وأزمة كبرى.

هذه اإلخفاقات هي عنوان لمرحلة جديدة، وهي 
عناوين لكتابات كثيرة قادمة.

ــنـــذ اآلن  ولــتــســتــعــد الــنــخــب الــفــلــســطــيــنــيــة ومـ
لقراءة المشهد اإلسرائيلي في ضوء هذه الخيبات 

واإلخفاقات المدّوية.
} كاتب من فلسطين

ــا  ــ ــورونـ ــ ــي فـــــيـــــروس كـ ــشـ ــفـ ــب تـ ــبـ ــسـ بـ
وتـــحـــولـــه الــــى جــائــحــة عــالــمــيــة، شهد 
العالم بحلول مطلع شهر أبريل/2020، 
بإغاق  تمثلت  جديدة  عالمية  ظاهرة 
ــات، وفـــــرض منع  ــعـ ــامـ الــــمــــدارس والـــجـ
التجمعات والفعاليات، وإغاق تدريجي 
والمجمعات  العمل  لمواقع  شامل  ثــم 
ــواق الــكــبــيــرة. وفـــرض قــيــود على  ــ واالسـ
الــســفــر عــلــى نــطــاق اقــلــيــمــي وعــالــمــي، 
الــتــعــافــي اليــــــزال مـــحـــدودا  وحـــيـــث ان 
وبــطــيــئــا ونــســبــيــا، وبــالــتــالــي، فــمــن غير 
العام  اإلغــاق  إنهاء  يــؤدي  أن  المرجح 
ــاعـــات االجــتــمــاعــيــة  ــفـ ــتـ إلـــــى عــــــودة الـ
والــنــشــاطــات االقــتــصــاديــة بـــذات الزخم 
ــلـــذيـــن كـــانـــا عــلــيــهــمــا قــبــل  ــنـــمـــط الـ والـ
استمرار  المحتمل  مــن  بــل  الــجــائــحــة، 
لسنوات  الطوعي  االجتماعي  التباعد 
عديدة بشكل او باخر، سواء الناجم عن 
الخوف او نتيجة تطور الوعي الصحي، 
او تغير الثقافة العامة، نتيجة العادات 
في  نشأت  التي  الــجــديــدة  والسلوكيات 
ظل الجائحة ومن جرائها، االمر الذي 
ــيـــاســـات اقــتــصــاديــة  ســيــتــرتــب عــلــيــه سـ
له،  مائمة  استثمار  وانــمــاط  جــديــدة، 
االقــتــصــاديــة  الــقــطــاعــات  الــيــهــا  ستلجأ 
ــد عــبــر  ــديـ لــتــفــعــيــل نــشــاطــاتــهــا مــــن جـ
ــائــــل لــلــعــمــل مـــتـــرافـــقـــة مــع  ــاد وســ إيــــجــ
ــي. لـــذا  ــاعــ ــمــ ــتــ ــد الـــتـــبـــاعـــد االجــ ــ ــواعـ ــ قـ
ســيــشــهــد الــعــالــم اســـتـــمـــرار الــعــمــل عن 
بــعــد لــلــعــديــد مـــن الـــوظـــائـــف، وتــنــامــي 
والمصرفية  المالية  التعامات  انــجــاز 
عـــبـــر الـــهـــاتـــف الـــمـــحـــمـــول، واالعـــتـــمـــاد 
التسوق،  في  االلكترونية  التجارة  على 
ــيـــة فــي  ــتـــرونـ ــكـ ــبــــرامــــج االلـ ــتــــمــــاد الــ واعــ
وانجاز  واالستشارات،  المواعيد،  حجز 
الــــمــــعــــامــــات، واســـــتـــــمـــــرار مــــؤتــــمــــرات 
الــفــيــديــو وعــبــر الــمــنــصــات االفــتــراضــيــة 
اعـــــادة تنظيم  الــتــفــاعــلــيــة، فــضــا عـــن 
النقل  وســائــط  مختلف  فــي  الــجــلــوس 
يحقق  بما  والبحرية  والــبــريــة  الجوية 
لتجنب  المناسب  االجتماعي  التباعد 
ــادة تصميم  ــ واعــ بــالــفــيــروس،  ــة  ــابـ االصـ
نظم الــجــلــوس فــي الــقــاعــات الــدراســيــة 
فــي  الــــتــــدريــــب  وورش  ــبــــرات  ــتــ والــــمــــخــ
ــمــــدارس والــمــعــاهــد والــكــلــيــات الــتــي  الــ
ســتــفــتــح ابـــوابـــهـــا الحـــقـــا. واالمـــــر ذاتـــه 

مـــع الــمــطــاعــم والــمــقــاهــي والــمــقــاصــد 
العرض  وقاعات  والمسارح،  السياحية، 
السينمائية، والنوادي الصحية، واماكن 
ومحطات  المستشفيات  فــي  االنــتــظــار 
ارتفاعا  ستشهد  التي  وغيرها،  القطار 
في اسعار الخدمات التي تقدمها بسبب 
ـــراءات، بــاإلضــافــة الـــى اعـــادة  ــ هـــذه اإلجـ
الشركات  في  الموظفين  مكاتب  ترتيب 

والمؤسسات المختلفة.
الى جانب استمرار قطاع واسع من 
التعليم والتدريب عن بعد في العديد من 
وفي  والتدريبية،  التعليمية  المؤسسات 
التعليم  احسن االحــوال ستعتمد نظم 
ورش  في  والتطبيقي  )العملي  المدمج 
ومــخــتــبــرات الــجــامــعــات، والــنــظــري من 
خــــال الــتــعــلــيــم عـــن بـــعـــد(. والــتــوســع 
ــرار فــــي اعـــتـــمـــاد الــتــقــنــيــات  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ واالسـ
الــمــالــيــة واحـــــال االقـــتـــصـــاد الــرقــمــي، 
والخدمات  الروبوت،  دور خدمات  وبروز 
االلكترونية،  والــتــجــارة  تامسية،  الــا 
مختلف  فــي  التقنية  الــخــيــارات  وتبني 
المجاالت، وقد مثل هذا التوجه تحديا 
كبيرا للمجتمعات ترتبت عليه في ظل 
النطاق  نوعية  فــرص  كــورونــا  جائحة 
ــتـــصـــاديـــة الــتــي  وتـــوســـع االنـــشـــطـــة االقـ
لمتطلباته،  واســتــجــابــت  معه  تناغمت 
وتــكــالــيــف مــالــيــة واقـــتـــصـــاديـــة جــديــدة 
تــحــمــلــتــهــا الـــقـــطـــاعـــات االخــــــــرى، وقـــد 
رقمية  بنية  تمتلك  الــتــي  الـــدول  كــانــت 

وتــقــنــيــة مـــتـــطـــورة قــبــل الــجــائــحــة هي 
الــفــرص واالقــل  لــهــذه  االكــثــر استثمارا 
تــكــلــفــة فـــي الــتــحــول الـــواســـع نــحــوهــا. 
فقد  السياحي  بالقطاع  يتصل  وفيما 
برزت اتجاهات جديدة منها أن مرحلة 
الذين  الناس  ستدفع  النسبي  التعافي 
اعتادوا السياحة الى التوجه للماذات 
ــمـــع لــــهــــم بــيــن  الـــســـيـــاحـــيـــة الــــتــــي تـــجـ
الراحة  توفير  مثل  السياحية  غاياتهم 
الضغوط  والتخفيف من  واالستجمام، 
ــي تــســبــبــت بـــهـــا جــائــحــة  ــتـ الــنــفــســيــة الـ
كورونا، مع االلتزام بمتطلبات التباعد 
االجـــتـــمـــاعـــي، والــتــعــقــيــم والــتــطــهــيــر، 
ــات، وغـــيـــرهـــا مــن  ــامـ ــمـ ــكـ ــتــــخــــدام الـ واســ
المنافسة  تظهر  وهنا  الوقاية.  وسائل 
في  السياحية  المقاصد  بين  الجديدة 
االجتماعي  التباعد  متطلبات  توفير 
عــبــر تــوفــيــر الـــفـــضـــاءات الــكــافــيــة الــتــي 
ــدرا مــنــاســبــا مـــن الــخــصــوصــيــة  ــ تـــوفـــر قـ
بيئة  في  السياحية  االنشطة  لممارسة 
امنة من الفيروسات واالوبئة سواء على 
المنتجعات  فــي  او  البحرية  الشواطئ 
الــفــنــادق  قـــاعـــات  فـــي  او  الـــصـــحـــراويـــة 
والــمــطــاعــم ومـــدن االلــعــاب، والــحــدائــق 
والمسارح  والتراثية  الشعبية  واالسواق 
السينما  ودور  الفنية  العروض  وقاعات 

وغيرها. 
المقاصد  نمط  في  التغيرات  هذه 
الـــســـيـــاحـــيـــة تـــقـــود الـــــى اعــــــــادة هــيــكــلــة 
الــســيــاحــي ومــوائــمــتــه معها  الــمــقــصــد 
ــه مـــقـــصـــدا  ــلــ ــعــ بــــالــــشــــكــــل الـــــــــــذي يــــجــ
الــســوق  متطلبات  يــلــبــي  ذكــيــا  ســيــاحــيــا 
الى  ادت جائحة كورونا  المتغايرة. كما 
تــعــزيــز مــفــهــوم ســيــاحــة الــبــدو/الــرحــل 
 )Digital nomad tourism( الــرقــمــيــون 
جائحة  قبل  ظهر  الـــذي  المفهوم  هــذا 
كورونا وكنتيجة لتطور نظم المعلومات 
العمل  ظهر  االلكترونية،  واالتــصــاالت 
عـــن بــعــد مـــن خــــال شــبــكــة االنــتــرنــت 
وبــاعــتــمــاد اجــهــزة الــحــاســوب والــهــاتــف 
الذين  الشباب  لفئة  اتــاح  مما  النقال، 
ــلـــب اعـــمـــالـــهـــم مــــن خـــال  ــنـــجـــزون اغـ يـ
هــــذه الــتــقــنــيــات )الـــشـــبـــاب الــرقــمــيــون( 
والسفر  بالسياحة  للتمتع  اكــبــر  وقــتــا 
ويكون  نفسه.  بالوقت  اعمالهم  وانجاز 
الــمــفــضــل لديهم  الــســيــاحــي  الــمــقــصــد 

ذلـــك الـــذي تــتــاح فــيــه وســائــل االتــصــال 
واالســــرع  االفــضــل   WiFiconnection((
واالقـــــــل كــلــفــة والـــــــذي يــمــنــح تــأشــيــرة 

سياحية طويلة نسبيا )سنة مثا(. 
ــل جـــائـــحـــة كــــورونــــا تــعــزز   وفـــــي ظــ
ــن بـــعـــد، ومـــــن الـــمـــتـــوقـــع ان  الـــعـــمـــل عــ
الخاصة  الشركات  مــن  العديد  تستمر 
والــهــيــئــات الــعــامــة فــي الــعــمــل عــن بعد 
التعافي  مــرحــلــة  فــي  اخـــر  او  بمستوى 
وفــورات  من  يحققه  لما  الجائحة،  من 
اقتصادية ومالية، ووصول اسرع للعمل 
لــلــعــمــال الـــذيـــن ال يــعــيــشــون فـــي نفس 
الــمــديــنــة، ونــوعــيــة حــيــاة أفــضــل بسبب 
عدم الحركة في أوقات الذروة، واختيار 
ــريـــة  ــــب لـــلـــعـــمـــل، وحـ ــسـ ــ الــــســــاعــــات االنـ
الــهــوايــات، وقــضــاء وقــت ممتع  ممارسة 
بــاإلضــافــة الـــى مـــا يــحــقــقــه مـــن وقــايــة 

صحية من الفيروسات واالوبئة.
كما ان قطاعا واسعا من العاملين 
ــل الـــكـــتـــاب  ــثــ ــاص مــ ــ ــخــ ــ لـــحـــســـابـــهـــم الــ
والمترجمين ومديري وسائل التواصل 
االجــتــمــاعــي والــمــدونــيــن والــمــحــلــلــيــن 
واالســـتـــشـــاريـــيـــن، والــمــســوقــيــن لــلــغــيــر، 
وغيرهم الكثير، يمكنهم القيام بعملهم 
مــــن أجــــهــــزة الـــكـــمـــبـــيـــوتـــر، والــــهــــواتــــف 
الــمــحــمــولــة الــخــاصــة بــهــم، دون وجـــود 
لهم  يتيح  مما  العمل،  مكان  في  مــادي 
ان  ويتوقع  والسفر.  للسياحة  الفرصة 
عالميا  الرقميين  الــرحــالــة  عــدد  يبلغ 
مما   ،2035 عام  بحلول  فرد  مليار  نحو 
السياحة  لتفعيل  واســعــة  فــرصــا  يتيح 
الذي  الركود  وتعويضها عن  العالم  في 
شهدته. وقد سارعت العديد من الدول 
السياحية لاستعداد لذلك عبر تطوير 
التأشيرة  مــدة  تكون  بحيث  تشريعاتها 
ــة واحـــــــــــــدة، وتـــســـمـــح  ــنــ ــيــــة ســ ــيــــاحــ الــــســ
وتــطــويــر مقاصدها  بــعــد،  بــالــعــمــل عــن 
صغيرة  مكاتب  توفر  بحيث  السياحية 
وبأسعار  السرعة،  عالي  بإنترنت  مزودة 
ــة جـــــاذبـــــة، ومـــحـــفـــزة  ــئـ ــيـ تـــنـــافـــســـيـــة، وبـ
ــاق الــطــاقــات وانـــجـــاز الــعــمــل عن  إلطــ
بــعــد. ولــلــمــوضــوع بقية فــي مــقــال قــادم 

إن شاء اهلل.
} أكاديمي وخبير اقتصادي
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ــا  ــورونــ كــ فــــيــــروس  اجــــتــــاح  أن  ــنـــذ  مـ  
العالم، وتم تطبيق اإلجراءات االحترازية 
واألمني،  االجتماعي  للضبط  اإللزامية 
للمحافظة على الصحة العامة للجميع، 
حاول البعض أن يجد مخرجًا للتخلص 
مــن تــبــعــات وآثــــار الــجــائــحــة، واجــراءاتــهــا 
االحـــتـــرازيـــة، ومـــــأزق الــحــجــر الــمــنــزلــي، 
من  عنها  الناتجة  النفسية  والــتــأثــيــرات 
اكتئاب وتوتر ومشاجرات وعنف وانفكاك 
باالهتمام  وذلــك  وغيره،  أســري  وانشقاق 
ايجابية  كــمــمــارســة  الصحية  بــالــنــواحــي 
فـــي الــحــيــاة االجــتــمــاعــيــة، حــيــث أصــبــح 
الكثير من األفــراد يركز عليها سواء عن 
أنــواع أخرى من  أو  طريق رياضة المشي 

الممارسات الرياضية. 
 وعـــلـــى ســبــيــل الـــمـــثـــال فـــــإن ريـــاضـــة 
ــات الــهــوائــيــة مــن الــريــاضــات التي  ــدراجـ الـ
واسعا  جماهيريا  نطاقا  وأخـــذت  انتشرت 

فــي زمـــن الــكــورونــا، حــيــث شــهــدت أســرابــا مــتــعــددة مــن فــرق 
الدرجات تجول بالمدن والطرقات في كثير من الدول ومنها 
فيها  منتشرة  الرياضة  هــذه  تكن  لم  التي  البحرين  مملكة 
بخاف غيرها من الدول األوروبية التي مهدت طرقها لهذا 
النوع من وسائل النقل، )أنموذجًا( هولندا عاصمة الدراجات 
الهوائية في أوروبا والتي يستخدم فيها خمسة مايين فرد 
روتــه«  »مــارك  الحالي  الـــوزراء  رئيس  ومنهم  يوميا  الــدراجــة 
الذي يذهب الى مقار المؤسسات السياسية بدراجته، حيث 
العقد  ثمانينيات  مــنــذ  بــالــدراجــة  الــهــولــنــديــيــن  غـــرام  وقـــع 
التاسع عشر حتى فاق عددها اليوم أكثر من عدد السكان، 
الطرق  وشــبــكــات  التحتية،  بالبنية  هــولــنــدا  اهتمت  وعليه 
بــهــدف الــتــصــدي للتغير الــمــنــاخــي، مــا جــعــل هــولــنــدا جنة 
ومساحاتها  الطرق  مــســارات  خــال  من  الهوائية  الــدراجــات 
الطويلة التي بلغت نحو 37 ألف كيلو متر شاملة الحارات 
الضيقة التي توجد على يمين حارات السيارات والحافات، 
اضافة الى المسارات العريضة في المدن الكبيرة والمناطق 
الــســيــارات  تــجــاوز  لــعــدم  األحــمــر  بــالــلــون  المطلية  السكنية 
30كــم/ تتجاوز  ال  التي  المطلوبة  السرعة  تعدي  أو  عليها 

المرورية، اضافة  الخالية من اإلشارات  والمسارات  الساعة، 
والجامعات  المدينة  وســط  فــي  المخصصة  الــمــواقــف  الــى 
ومــحــطــات الــقــطــارات وأمـــاكـــن تــأجــيــر الـــدراجـــات الــهــوائــيــة 

وبأسعار رمزية ال تتعدى 4 يورو في اليوم. 
شــغــلــت ريـــاضـــة الــــدرجــــات الــهــوائــيــة مــخــتــلــف األعــمــار 
واألجناس حتى أصبحت ظاهرة مجتمعية ال تقتصر على 
لكونها  وإنما  الفيروسية،  الجائحة  بــدء  منذ  رياضة  كونها 
اقتصادية،  جوانب  منها  عدة  بجوانب  ارتبط  مهما  عنصرا 
وسياحية  واجتماعية،  ونفسية،  وبيئية،  وقانونية،  وثقافية، 
من  فكان  التغيير  على  تأثير  مــن  لها  لما  الكثير،  وغيرها 
النتائج  أهــم  الـــدراســـات لمعرفة  عــدد مــن  اجـــراء  الــضــرورة 
وأنماطها  الــتــغــيــرات الصحية  دراســـة حــول  مــثــل:  ذلــك  فــي 
الــدرجــات،  لرياضة  الممارسة  الــجــديــدة  المجتمعات  على 
دراسة حول تأثير ممارسة الدراجات الهوائية على المجال 
االقتصادي في الدولة، دراسة حول تأثير ممارسة الدراجات 
اإلجـــراءات  مــن  الناتجة  النفسية  الــجــوانــب  على  الهوائية 
الهوائية  الدراجات  ممارسة  تأثير  حول  دراســة  االحترازية، 
على الصحة البيئية، دراسة حول الدور الذي تلعبه ممارسة 
الدراجات الهوائية في انعاش السياحة الدولية في المنطقة، 
الهوائية  الدراجات  الذي تلعبه ممارسة  الدور  ودراسة حول 
ــدور  ــول الـ فـــي تــعــزيــز االنــتــمــاء الــوطــنــي، ودراســـــة أخــــرى حـ
النسيج  روابـــط  تعزيز  فــي  الهوائية  الــدراجــات  تلعبه  الــذي 
المجتمعي، وهناك الكثير من الدراسات االخرى التي يمكن 
أن تجرى في هذا المجال لما للدراجات الهوائية من فوائد 
جمة ليس على المستوى الشخصي أو المحلي وإنما على 

المستوى المجتمعي والدولي.
 بــمــمــارســة ريــاضــة الـــدراجـــات الــهــوائــيــة وكــونــهــا شغلت 
وأطفاال وال  ورجــاال شبابا  األفــراد نساء  الكثير من  اهتمام 
يخلو بيت من وجود دراجة هوائية فيه لمختلف المستويات 
الــى هذه  الــدولــة  التفات  الــيــوم  الــضــرورة  كــان مــن  العمرية، 
الحركة الرياضية المجتمعية والوسيلة التنقلية البسيطة 
هذا  فــي  اهلل  إنــهــا حكمة  جــمــة،  أبــعــاد مستقبلية  لها  الــتــي 
تغير  أمــور بسيطة  الى  يلتفتون  البشر  الــذي جعل  التغيير 

أمورا كبيرة في حياتهم.
 يمكن للمسؤولين في الدولة النظر بعين االعتبار إلى 
األفــراد  كم من  أكبر  اإليجابية من خال ممارسة  النواحي 
رياضة الدراجات الهوائية في المواسم الباردة أو التنقل بها 
في موسم محدد من العام، وتأثيرها على المدى البعيد في 
المحافظة  ومنها  للتغيير  االستراتيجية  األهـــداف  تعزيز 
للحد  الــمــنــاخــي  للتغير  والــتــصــدي  الصحية  البيئة  عــلــى 

مـــن الــتــلــوث الـــجـــوي الــنــاتــج مـــن عــــوادم 
السيارات خال العام، تخفيف ازدحامات 
ــارات والـــضـــغـــط الــنــفــســي الــنــاتــج  ــيــ الــــســ
المالية  والــتــخــفــيــف مــن األعــبــاء  مــنــهــا، 
السيارات  وقــود  على  للصرف  المطلوبة 
العام، حيث  من  المحدد  الموسم  خــال 
ادخــــارا  الـــدراجـــة  اســتــخــدام  فــتــرة  تعتبر 

ماليا للفرد في فترة وجيزة.
تــخــصــيــص  يـــتـــم  ان  ــو  ــرجــ نــ ــيـــه  وعـــلـ
ــلــــدراجــــات الــهــوائــيــة  ــة لــ ــاصـ مــــســــارات خـ
بإعادة دراسة شبكات الطرق وتخطيطها 
والتشجيع على وضع مسارات متخصصة 
في المدن والطرقات بمساحات ومسافات 
واألماكن  المناطق  مسارات  مع  تتناسب 
المهمة والضرورية، كأن تفتح مسارات الى 
المرافق العامة بدون اشارات ضوئية ومنع 
تجاوزها من قبل السيارات والمارة كما هو 
المنطقة  فــي  الــهــوائــيــة  الــدرجــات  مضمار 
من  بتوجيهات  اعــد  والــذي  البحرين،  مملكة  في  الجنوبية 
صــاحــب الــســمــو الــشــيــخ نــاصــر بــن حــمــد آل خــلــيــفــة، حيث 
لما  الهوائية  الدراجات  راكبي  للكثيرين من  أصبح مقصدا 
الرياضة  النوع من  به من مواصفات متميزة لممارسة هذا 
على  منعكسة  البدنية  والصحة  العقلية  القدرة  تعزز  التي 
نشر  إلــى  إضافة  بالسعادة،  والشعور  االجتماعية  العاقات 
في  وممارستها  الــريــاضــة  بهذه  والقانوني  الثقافي  الــوعــي 
الطرقات والممرات والشوارع العامة من خال وسائل اإلعام 
وغيرها كما هي الحملة التوعوية التي اقيمت بتنظيم من 
بن  الشيخ خالد  برئاسة سمو  للدرجات  البحريني  االتحاد 
تهدف  التي  األنشطة  من  آل خليفة ضمن مجموعة  حمد 
للطرق  اآلخرين  للمستخدمين  احترام  ثقافة  تشكيل  إلى 
بين  الوعي  ونشر  والسامة  الطرق  وقوانين  قواعد  واتــبــاع 
الدراجات وترك مسافة آمنة  راكبي  الى  السائقين واالنتباه 
ببعد 1.5 متر من راكبي الدراجات تحت شعار »ال تكتب نصا 

خال السياقة ابقني على قيد الحياة«. 
تسجيل  على  الرياضية  المؤسسات  تشجع  يمكننا  كما 
تسير  لكونها  الرياضة  من  النوع  هــذا  في  الرياضية  الفرق 
بــقــيــادات ألفـــــراد ال تــعــرف هــويــتــهــم ويــتــنــقــلــون فـــي أمــاكــن 
بالنواحي  الــقــيــادات  هــذه  وتثقيف  المجتمع،  مــن  مختلفة 
والتعليمات  والـــشـــوارع  والــمــمــرات  الــطــرقــات  فــي  القانونية 
الجميع  وسامة  الطريق  أمــن  على  بالمحافظة  اإللزامية 
وتعزيز المواطنة لديهم لتحقيق أهداف السياحة الثقافية 
السياحة،  أنــواع  من  وغيرها  والدينية  والرياضية  والتراثية 
مختلف  فــي  مــتــعــددة  جـــوالت  بتنظيم  تــقــوم  فــرقــا  لكونهم 
مناطق المنطقة بعضها من اقتصر على الحدود المحلية 
وبعضها من اجتاز الطموح ليخرج خارج حدود المنطقة في 

تسجيل أكثر المسافات والتعرف على أكثر المناطق.
التفات  الى  تحتاج  الهوائية  الدرجات  رياضة  أصبحت 
حكومي فعلي لما لها من أهداف عدة محققة على مستوى 
األصعدة ومتغيرات مؤثرة على سلوكيات األفراد التي أخذت 
في  التجول  خال  من  وإنسانية  وخيرية  تطوعية  توجهات 
المناطق وتكوين العاقات وزيادة الترابط المجتمعي الذي 
الى  الهادفة  الوطنية  الخطط  إطــار  في  يستثمر  أن  يجب 
تحويل هذه الفرق وقيادتها على سبيل المثال الى »قيادات 
سياحية  جــوالت  تنظيم  فــي  منها  االســتــفــادة  يتم  سياحية 
البحرين  مملكة  فــي  والثقافية  التراثية  لألماكن  للسواح 
الــى تخصيص  بــدورهــا تحتاج  والــتــي  الــمــدن«،  مــن  وغيرها 
مسارات للمواقع األثرية والتراثية والتنقل اليها عبر وسيلة 
النقل الصديقة للبيئة وفي أجواء مريحة ومرحة، وتحويلها 

الى قصص نجاح فاعلة.
الــريــاضــات الترفيهية  الــهــوائــيــة مــن  الـــدراجـــات  ريــاضــة 
الناتجة من ضغط  النفسية  اآلثار  البسيطة للتخلص من 
اإلجراءات االحترازية كلما ركزت على قطع أطول المسافات 
في  والــجــديــدة  التراثية  السياحية  المواقع  أكثر  وتسجيل 
االيجابية  والتوجهات  القيم  تعزيز  على  وتساعد  زيارتها، 
نواح  من  المستقبلية  الدولة  تغيير خطط  في  تسهم  التي 
التي أخــذت  والعربية  الـــدول األوروبــيــة  فــي  عــدة كما حــدث 
انعشت  التي  الهوائية  الــدراجــات  ركــوب  في  األمثل  خيارها 
محات بيعها مسجلة 290 ألف طلبية في أمريكا الشمالية 
)مــثــااًل(، وإعـــان شــركــة أوبـــر لــســيــارات األجـــرة بالفعل أنها 
تخطط للتركيز أكثر على أعمال تسيير الدراجات الهوائية 
والتقليل من السيارات لكونها أسرع وأسهل وسيلة للنقل في 

المناطق المكتظة وأكثر شعبية.
لمعالجة  اإلمــكــانــيــات  تسخير  فــي  الــجــهــود  تــكــاتــف  إن 
في خطط  تصب  المجتمع  في  الجديدة  الظواهر  سلبيات 
التنمية المساهمة في التطوير والتغيير من أجل األفضل.
Suhier80@gmail.com

ممار�سة الريا�سة وتاأثيرها في تطور المجتمع

بقلم:
 د. سهير املهندي 

رغـــم مــــرور ثــاثــة عــقــود عــلــى تفكك 
اتحاد الجمهوريات االشتراكية السوفيتية 
وانهياره في بداية التسعينيات من القرن 
الماضي وحصول الجمهوريات السوفيتية 
من  بعضا  فــإن  استقالها،  على  السابقة 
هذه الجمهوريات ال تزال تعاني من ذلك 
االنهيار المدوي ومنها جمهورية أوكرانيا 
ــيــــة  ــيــــادة األوكــــرانــ بــســبــب مــــحــــاوالت الــــقــ
فــك عاقتها األزلــيــة مــع جــارتــهــا روســيــا 
ــغـــرب على  ــاه نــحــو الـ ــجــ ــة واالتــ ــاديـ االتـــحـ
الغربية  المساعدات  على  الحصول  أمــل 
ــة لـــحـــل مــشــاكــلــهــا االقـــتـــصـــاديـــة  ــ ــازمـ ــ الـ
متجاوزة  السياسية  وحتى  واالجتماعية 
الــزمــن جمعتها  مــن  عــقــود  بــذلــك سبعة 

ــة فــيــدرالــيــة واحــــدة ضــمــت خمس  فــي دولــ
عشرة جمهورية كانت خالها أوكرانيا أحد 
ــاد مـــن الــنــاحــيــة  أهـــم مــكــونــات هـــذا االتـــحـ

االقتصادية والسياسية.
أوكـــرانـــيـــا عــنــدمــا قــــررت الــتــمــرد على 

الجارة األزلية روسيا االتحادية اعتمادا على الدعم الغربي 
على  وتأثيره  التمرد  هذا  مخاطر  الحسبان  في  تأخذ  لم 
األمــــن الــقــومــي الـــروســـي واألوكــــرانــــي عــلــى حــد ســــواء في 
الحدود  إلــى  للوصول  التمدد  الناتو  حلف  محاوالت  ظل 
الروسية ومحاصرتها وجعل أوكرانيا خنجرا في الخاصرة 

الروسية.
ولذلك دفعت أوكرانيا ثمن أخطاء قيادتها غاليا، منها 
خسارة شبه جزيرة القرم التي تشكل -بحسب ما اعتقد- 
ثلث مساحة الباد وإعان جمهوريتي دونيسك والدنباس 
عن  وانفصالهما  الباد  شرق  في  مستقلتين  جمهوريتين 

أوكرانيا وسوف نتناول هذه المسألة في مقال آخر.
زيلينسكي  فاديمير  األوكــرانــي  الرئيس  استغل  لقد 
بلينكن لكييف  أنــتــونــي  الــخــارجــيــة األمــريــكــي  وزيـــر  زيـــارة 
ونائبته  بــايــدن  جــو  األمريكي  الرئيس  إلــى  دعــوة  لتوجيه 
لحضور لقاء »منصة القرم« الذي سيقام في 23 أغسطس 
أوكرانيا،  الستقال  الثاثين  الذكرى  هامش  على  القادم 
بين  العام سيكون عاما أساسيا للعاقات  ان هذا  وأضــاف 

أوكرانيا والواليات المتحدة األمريكية.
التي دعا  القرم«  أن »منصة  األوكراني يعتقد  الرئيس 
األوربــي  االتحاد  ودول  وكندا  وتركيا  بريطانيا  أيضا  إليها 

جزيرة  شبه  اســتــعــادة  على  تساعد  ســوف 
في  االتحادية  روسيا  ضمتها  التي  القرم 

14 مارس 2014.
ــة وشــبــه  ــويــ ــا دولــــــة عــظــمــى وقــ ــيــ روســ
جــزيــرة الــقــرم أصـــا تــابــعــة لــروســيــا قبل 
ضمها إلــى أوكــرانــيــا ووافــقــت روســيــا على 
تبقى  النهاية  في  أنها  اعتبار  على  الضم 
السوفيتي  لاتحاد  تابعة  سوفيتية  أرضا 
أوكرانية،  أو  أنها روسية  النظر عن  بغض 
وحـــتـــى بــعــد انــهــيــار االتـــحـــاد الــســوفــيــتــي 
شبه  تبعية  على  تعترض  لــم  روســيــا  فــإن 
ــود  الـــجـــزيـــرة الـــواقـــعـــة عــلــى الــبــحــر األســ
الــقــيــادة األوكــرانــيــة لم  ألوكــرانــيــا، إال أن 
تحترم عدم اعتراض روسيا ولم تأخذ في 
الحسبان حساسية هذه المنطقة بالنسبة 
الى األمن القومي الروسي وال الى موقعها 
االستراتيجي، فحاولت بناء قاعد عسكرية 
البحر األسود متاخمة للحدود  غربية في 
الــروســيــة، هـــذه الــخــطــوة األوكــرانــيــة كانت 
بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير، كما يقال، ما أدى 
إلى ضم شبه جزيرة القرم وعودتها إلى السيادة الروسية 
إطار  مــارس 2014 في   14 الــذي جــرى في  االستفتاء  بعد 
عــودة شبه  الــذي صوت لصالح  القرم  تقرير مصير سكان 
الجزيرة إلى السيادة الروسية بأغلبية ساحقة، وخصوصا 
الحكومة  من  الــازم  االهتمام  يجدوا  لم  القرم  سكان  أن 
ــدار الــســنــوات الــتــي أعقبت  الــمــركــزيــة فـــي كــيــيــف عــلــى مــ
كلفها  باهظا  التمرد  السوفيتي فكان ثمن  االتحاد  انهيار 
عودة شبه جزيرة القرم إلى السيادة الروسية واآلن تسعى 
أوكرانيا إلى استعادتها مستنجدة بالغرب، وعليه فإن هذه 
الغربي  الحضور  وهذا  »المنصة«  وهذه  األوكرانية  الدعوة 
لن يعيد شبه جزيرة القرم إلى أوكرانيا بعد أن قال سكان 
شبه الجزيرة كلمتهم وعادت شبه الجزيرة إلى أمها روسيا، 
من  هم  القرم  سكان  من  العظمى  الغالبية  أن  وخصوصا 
الــدوالرات لتعمير  الــروس وبعد أن ضخت روسيا مليارات 
القرم وإن هذه القمة لن تؤدي إال إلى مزيد من التوتر في 
العاقات بين روسيا وأوكرانيا وبين روسيا والدول الغربية، 
الشجب  بــيــانــات  بـــإصـــدار  »الــمــنــصــة«  هـــذه  وســـوف تكتفي 
التي  والعقوبات  بالمقاطعة  والتهديد  والقلق  واالستنكار 
هي أصا مفروضة منذ عودة القرم إلى السيادة الروسية. 

م��ا وراء ال�س��راع بي��ن رو�س��يا واأوكراني��ا

بقلم:
د. نبيل العسومي
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اإجراءات للحفاظ على الثقة يف النظام امل�صريف.. املعراج:

التحفظ على اأموال البنوك املتوّرطة يف غ�صل الأموال
للق�شايا  بالن�شبة  اأنه  املعراج  ر�شيد  املركزي  البحرين  م�شرف  حمافظ  �شّرح 

تنظرها  زالت  ما  التي  وكذلك  ب�شاأنها،  نهائية  اأحكام  �شدرت  اأن  �شبق  التي  اجلنائية 

تلك  تخ�ّس  التي  الأموال  فاإن  اأموال،  غ�شل  توّرطت يف جرائم  ببنوك  املتعلّقة  املحاكم، 

النيابة  من  �شادرة  ق�شائية  قرارات  مبوجب  �شابًقا  عليها  التحفظ  مت  قد  كان  البنوك 

العامة، و�شي�شتمر هذا التحفظ حلني الف�شل يف جميع الدعاوى املتعلّقة بتلك البنوك.

كبرًيا  اهتماًما  تويل  البحرين  مملكة  اأن  املركزي  البحرين  م�شرف  حمافظ  واأكد 

النظام  يف  الثقة  على  للحفاظ  الالزمة؛  الإجــراءات  واتخاذ  الأموال  غ�شل  مبكافحة 

البحريني. امل�شريف 

اإطار  يف  اأنه  الأول،  اأم�س  اأعلن،  العام  النائب  البوعينني  علي  الدكتور  وكان 

لبع�س م�شوؤويل  املن�شوبة  الأموال  ب�شاأن جرائم غ�شل  النيابة  التي جتريها  التحقيقات 

الك�شف  مت  فقد  بها،  املرتبطة  اخلارج  يف  الإيرانية  والبنوك  بالبحرين  امل�شتقبل  بنك 

اأحكام القانون. وك�شف عن عمليات  عن ممار�شات م�شرفية اأخرى اأجريت على خالف 

املركزي  والبنك  ايرانية  بنوك  م�شوؤويل  مع  امل�شتقبل  بنك  فيها  توّرط  اأموال  غ�شيل 

ر�شيد املعراجالإيراين، باأكرث من مليار و300 مليون دولر.

بيعت وحداتها على اخلريطة ومل يت�صّلم مالكها وثائقهم

اإحالة 5 م�صاريع متعرثة للجنة الق�صائية

اأعلنت اللجنة الوزارية للم�شاريع 

برئا�شة  التحتية،  والبنية  التنموية 

خليفة  اآل  عبداهلل  بن  خالد  ال�شيخ 

اإحالة  الوزراء،  جمل�س  رئي�س  نائب 

اإىل  عقاري  تطوير  م�شاريع  خم�شة 

التطوير  م�شاريع  ت�شوية  جلنة 

ال�شفة  ذات  املتعرثة،  العقاري 

ئية. لق�شا ا

واأكد اأن قرار اللجنة الوزارية ياأتي 

بريز  م�شاريع  اللجنة  تدار�شت  اأن  بعد 

ودار  و2،   1 مارينا  وبريز  ال�شيف، 

والعرين  ريف،  ومارينا  و3،   2 العز 

هذه  وحدات  اأن  اإىل  واأ�شار  هومز. 

ال�شيخ خالد بن عبداهللامل�شاريع بيعت على اخلريطة.

تغرمي 12 متهًما  و10مطاعم 

خالفوا الحرتازات

 وزير البلديات: ا�صتحداث ت�صنيف

جديد لـ»الأرا�صي الزراعية ال�صتثمارية«

خديجة العرادي:

قال وزير الأ�شغال والبلديات ع�شام خلف اإن هيئة 

التخطيط والتطوير العمراين تبحث ا�شتحداث  ت�شنيف 

دعًما  وذلك  )AGI(؛  ال�شتثمارية  الزراعية  لالأرا�شي 

للقطاع الزراعي وت�شجيًعا وحتفيًزا ملالك تلك الأرا�شي 

للحفاظ على الرقعة الزراعية يف اململكة.

واأفاد يف ر�شالة اإىل جمل�س بلدي املحرق اأن الوزارة 

�شّكلت فريًقا ثالثًيا للعمل بني الوزارة وهيئة التخطيط 

والتطوير العمراين و�شوؤون الزراعة، يعمل على حتديد 

تلك  ت�شنيف  يتم  اأن  على  للزراعة،  ال�شاحلة  الأرا�شي 

الأرا�شي وو�شعها يف خريطة واحدة.

الحتاد الأوروبي يفتح 

حدوده للم�صافرين امللقحني

بروك�شل - اأ ف ب:

الأوروبي،  الحتاد  يف  الأع�شاء  الدول  ممثلو  اتفق   

الحتاد  اأرا�شي  اإىل  بالدخول  ال�شماح  على  اأم�س، 

للم�شافرين من دول اأخرى الذين تلقوا اجلرعات الالزمة 

على  واملرّخ�شة  لـ»كوفيد-19«  امل�شادة  اللقاحات  من 

امل�شتوى الأوروبي، وفق ما اأفادت م�شادر اأوروبية.

ومع اقرتاب املو�شم ال�شياحي ال�شيفي، �شادق �شفراء 

الدول الـ27 على هذه التو�شية التي طرحتها املفو�شية 

الأوروبية، مع اأنها لي�شت ملزمة.

اإعداد 94 خمطًطا

تف�صيلًيا ملناطق غري خمططة

�شارة جنيب:

املهند�شة  العمراين  التخطيط  هيئة  ممثل  اأكدت 

اإعداد  من  النتهاء  على  تعمل  الهيئة  اأن  ناجي  اإميان 

بحاجة  منطقة غري خمططة ومنطقة  لـ94  املخططات 

اإطار زمني  اإعادة التخطيط، وقد مت توزيعها وفق  اإىل 

على ال�شنوات الأربع القادمة، م�شرية اإىل اأن من املقّرر 

النتهاء من املخطط التف�شيلي ملنطقة العكر خالل العام 

اجلاري 2021.

جاء ذلك خالل اجتماع جمل�س اأمانة العا�شمة الذي 

ة »زوم«. ُعقد اأم�س، افرتا�شًيا على من�شّ

نتنياهو م�صّمم على »�صحق حما�س« 

ق�صف غزة يدخل يومه العا�صر.. وبوادر هدنة

عوا�شم - وكالت:

حث الرئي�س جو بايدن، رئي�س الوزراء الإ�شرائيلي 

التوتر يف �شراع  اأم�س، على خف�س  نتنياهو،  بنيامني 

غزة متهيًدا لوقف اإطالق النار.

اإنه  الأربعاء،  اأم�س  �شابق  نتنياهو، يف وقت  وقال 

مع غزة،  القتال  لإنهاء  زمنًيا  اإطاًرا  يحدد  اأن  ل ميكنه 

فيه  �شّن  الذي  الوقت  يف  اأيام،  ع�شرة  منذ  امل�شتمر 

غزة  قطاع  على  جوية  �شربات  الإ�شرائيلي  اجلي�س 

ووا�شل امل�شلحون الفل�شطينيون اإطالق ال�شواريخ عرب 

احلدود.

الق�شف اجلوي تهدف اىل  اإن حملة  نتنياهو  وقال 

»�شحق حما�س« اإذا مل تنجح يف »ردعها«.

اجلانبني  اإن  م�شري  اأمني  م�شدر  قال  ذلك،  ومع 

بعد  النار  لإطالق  وقف  على  املبداأ«  حيث  »من  وافقا 

م�شاعدة و�شطاء ،واإن كان التفاو�س ما زال يجري �شًرا 

التفاق  بخ�شو�س  علني  نفي  و�شط  التفا�شيل،  حيال 

ملنع انهياره.

طلبات نيابية لرفع قوائم لوزيرة ال�صّحة

حتّرك نيابي لتثبيت »متطّوعي كورونا« بوظائف دائمة

غالب اأحمد:

يقود نّواب حتّركات من اأجل العمل على تثبيت املتطّوعني يف ال�شفوف 

الأمامية لكوادر الت�شدي لفريو�س كورونا بوظائف ثابتة بوزارة ال�شحة، 

واإعطائهم الأولوية يف التوظيف.

واأفادت النائب زينب عبدالأمري اأن 4 نّواب تقدموا بطلب لقاء وزيرة 

ال�شحة فائقة ال�شالح من اأجل رفع قوائم باملتطّوعني، وقالت: »ننتظر لقاء 

الوزيرة حاملني معنا ر�شائل الكفاءات البحرينية بقطاع التمري�س الذين 

وهبوا اأرواحهم للوطن الغايل، واآخرين يف �شركات برواتب بخ�شة، ومنهم 

يعملون يف الوزارة بنظام )اأوت �شور�س(«.

وياأتي ذلك فيما ت�شهد و�شائل التوا�شل الجتماعي منذ اأيام مطالبات 

عمليات  يف  الأمامية  ال�شفوف  يف  للمتطّوعني  الأولوية  اإعطاء  ب�شرورة 

التوظيف يف وزارة ال�شحة وقطاعاتها املختلفة.

ل�شان  على  املا�شية،  الأيام  يف  فيديو  ومقاطع  اأخبار  وتداولت 

مكان  لإحاللهم  موؤقتة  بعقود  اأجانب  بتوظيف  تفيد  املتطّوعني،  بع�س 

من  اآخرين  مواطنني  توظيف  اإىل  بالإ�شافة  تدريجي،  ب�شكل  املتطّوعني 

ات  املواطنني على من�شّ العديد من  اأثار  الذي  الأمر  املتطّوعني، وهو  غري 

الجتماعي. التوا�شل 

اإدخال بيانات التطعيم قبل 72 �صاعة من التوّجه للمملكة

4 لقاحات معتمدة فقط لدخول ال�صعودية
ال�شعودية  الداخلية  وزارة  دعت 

اململكة  خارج  من  القادمني  امل�شافرين 

التعاون  جمل�س  دول  »مــواطــنــي 

اخلليجي - حاملي التاأ�شريات اجلديدة 

اللقاحات  ت�شجيل  اإىل  باأنواعها« 

اإلكرتونًيا قبل و�شولهم.

اأن  الداخلية  وزارة  وا�شرتطت 

ح�شلوا  قد  القادمون  امل�شافرون  يكون 

على اأحد اللقاحات املعتمدة يف اململكة، 

لقاح  من  )جرعتان  الآن  اإىل  وهــي 

لقاح  من  جرعتان  فايزر-بايونتك، 

جرعتان  اأوك�شفورد-اأ�شرتازينيكا، 

من  واحدة  جرعة  موديرنا،  لقاح  من 

لقاح جان�شني(، واأل تقل املدة بني تلقي 

اململكة  اإىل  واملغادرة  الأخرية  اجلرعة 

عن 14 يوًما.

اأن  اللقاح  ل�شهادات  ا�شرتطت  كما 

ال�شحية  اجلهات  من  ت�شديقها  يتم 

القادمني  امل�شافرين  بالد  يف  الر�شمية 

�شحية  جهة  اأو  ال�شحة  )وزارة 

ال�شهادة  اإح�شار  يتم  واأن  خمّولة(، 

الأ�شلية عند املغادرة للمملكة، واإدخال 

املعلومات قبل املغادرة اإىل اململكة بـ72 

�شاعة كحد اأق�شى.
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 دبابات اإ�شرائيلية تق�شف غزة 

البحرين تتخطى حاجز الألفي

اإ�صابة لأول مرة منذ بدء اجلائحة

بفريو�س  اإ�شابة  الألفي  حاجز  البحرين  تخطت   

كورونا )كوفيد-19( للمرة الأوىل منذ بدء اجلائحة.

بلغ  التي  الفحو�شات  اأن  ال�شحة  وزارة  واأعلنت 

عددها 19308 يوم اأم�س، اأظهرت ت�شجيل 2354 حالة 

قائمة جديدة، منها 855 حالة لعمالة وافدة، و1485 

حالة ملخالطني حلالت قائمة.



جمل�س  رئي�س  رعاية  حتت 

ال�صورى علي بن �صالح ال�صالح، تقيم 

املوؤمتر  ال�صبابية  اخلالدية  جمعية 

حتت   2021 للعام  الإقليمي  ال�صحي 

يف  وذلك  اآمن«،  م�صتقبل  »نحو  �صعار 

الفرتة 24-25 مايو اجلاري عرب قناة 

.Zoom البث الفرتا�صية على تطبيق

يف  الإ�صهام  اإىل  املوؤمتر  ويهدف 

الإقليمي  ال�صحي  امل�صتقبل  حت�صني 

خالل  من  له،  الآمن  الطريق  ور�صم 

اخلربات  من  ال�صتفادة  تعظيم 

الب�صرية  زالت  ما  التي  والتجارب 

تخو�صها مع جائحة »كوفيد-19«.

جل�صات  ثماين  املوؤمتر  ويت�صّمن 

الأطباء  من  نخبة  فيها  ي�صارك  علمية 

البحرين  مملكة  من  املتخ�ص�صني 

واأرجاء الوطن العربي كافة، ويتناول 

على  بالت�صاوي  مق�ّصمة  ثمانية حماور 

يومني.

الأول  اليوم  جل�صات  وتدير 

ن�صرين  الإعالمية  الأ�صتاذة  للموؤمتر 

البحرين،  اإذاعة  رئي�س  معروف 

»حوكمة  هي  حماور،  اأربعة  وتتناول 

د.  ويقدمه  ال�صحية«  الأزمات  واإدارة 

علوم  اأ�صتاذ  النواجدة  خ�صر  �صامر 

الإح�صاء  واأ�صتاذ  امل�صاعد  التمري�س 

ُبعد«  عن  »التطبيب  امل�صاعد،  احليوي 

ا�صت�صاري  املليجي  اأمين  د.  ويقدمه 

»التقنيات  والرتميم،  التجميل  جراحة 

ال�صحية«  الرعاية  قطاع  يف  النا�صئة 

ا�صت�صاري  �صالح  جمال  د.  ويقدمه 

اجلمعية  رئي�س  العظام  جراحة 

والعلوم  الريا�صي  للطب  البحرينية 

»تنظيم  الرابع  املحور  اأما  الريا�صية، 

ال�صحية«  اخلدمات  تقدمي  عمليات 

ا�صت�صاري  الدفرت  اأ�صعد  د.  فيقدمه 

ال�صكري والغدد ال�صم.

الثاين  اليوم  جل�صات  تدير  بينما 

معدة  البناء  اآلء  الأ�صتاذة  للموؤمتر 

البحرين،  اإذاعة  يف  برامج  ومقدمة 

هي  اأخرى،  حماور  اأربعة  وتتناول 

»توفري الأدوية وامل�صتلزمات ال�صحية« 

وتقدمه د. عفاف عبداهلل طبيبة خمت�صة 

الب�صرية  »املوارد  ال�صكري،  مبر�س 

ال�صحية« ويتحدث فيه د. الهادي اأحمد 

اأبوعجيلة باحث يف العلوم ال�صيدلنية 

النف�صية  »ال�صحة  ال�صحية،  والإدارية 

�صيف  د.  ويتناوله  النف�صي«  والدعم 

دروي�س اأخ�صائي طب املجتمع املتحدث 

با�صم جمعية الإمارات لل�صحة العامة، 

»املجالت  فيدر�س  الأخري  املحور  اأما 

للدرا�صة  التخ�ص�صية  ال�صحية 

وتقدمه  امل�صتقبل«  لطلبة  اجلامعية 

الطب  متخ�ص�صة يف  ال�صهلي  د. جناة 

ال�صيني والتغذية.
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خالل ات�صال هاتفي بني وزير اخلارجية ونظريه امل�صري.. الزياين:

ندعم مبادرة م�صر للهدنة ووقف اإطالق النار يف قطاع غزة

الدكتور  بني  اأم�س  هاتفي  ات�صال  جرى 

وزير  الزياين  را�صد  بن  عبداللطيف 

خارجية  وزير  �صكري  و�صامح  اخلارجية، 

يف  وذلك  ال�صقيقة،  العربية  م�صر  جمهورية 

اإطار التن�صيق والت�صاور امل�صتمر بني البلدين 

ال�صقيقني.

تطورات  بحث  الت�صال  خالل  ومت 

الأو�صاع يف الأرا�صي الفل�صطينية، واجلهود 

اإىل  ل  والتو�صّ الت�صعيد  لوقف  تبذل  التي 

الفل�صطينيني  بني  �صامل  نار  اإطالق  وقف 

والإ�صرائيليني يف قطاع غزة.

مملكة  دعم  اخلارجية  وزير  واأكد 

البحرين للمبادرة امل�صرية لتحقيق هدنة بني 

اجلانبني الفل�صطيني والإ�صرائيلي والو�صول 

موؤكًدا  النار،  لإطالق  الفوري  الوقف  اإىل 

اأهمية دور املجتمع الدويل يف وقف الت�صعيد 

وتوفري احلماية للمدنيني الأبرياء، معرًبا عن 

متنياته بنجاح اجلهود التي تبذلها م�صر يف 

هذا اخل�صو�س.

من جانبه، اأكد وزير خارجية جمهورية 

م�صر العربية اأهمية تعزيز التن�صيق امل�صرتك 

اجلهود  وموا�صلة  ال�صقيقني،  البلدين  بني 

للتو�صل اإىل وقف اإطالق النار يف املواجهات 

ا�صتئناف  على  والعمل  غزة،  يف  الع�صكرية 

امل�صروعة  ي�صمن احلقوق  ال�صالم مبا  جهود 

ال�صقيق. الفل�صطيني  لل�صعب 
وزير اخلارجية

رئي�س جمل�س ال�شورى

�شامح �شكري

وكيل اخلارجية لل�ص�ؤون

القن�صلية ي�صيد بالعالقات مع م�صر

م�صاعد وزير اخلارجية ي�صتعر�ض 

العالقات مع ال�صفري امل�صري

القن�صلية  لل�صوؤون  اخلارجية  وزارة  وكيل  ا�صتقبل 

الأربعاء  اأم�س  املن�صور،  اأحمد  توفيق  ال�صفري  والإدارية 

�صفري  اخلارجية،  وزارة  مبقر   2021 مايو   19 املوافق 

جمهورية م�صر العربية لدى مملكة البحرين يا�صر حممد 

اأحمد �صعبان.

لل�صوؤون  اخلارجية  وزارة  وكيل  اأ�صاد  اللقاء،  وخالل 

الوطيدة  الثنائية  الأخوية  بالعالقات  والإدارية  القن�صلية 

العربية  م�صر  وجمهورية  البحرين  مملكة  بني  القائمة 

الأ�صعدة  على  ُم�صطرد  مناء  من  به  متتاز  وما  ال�صقيقة 

والتن�صيق  التعاون  وتكثيف  موا�صلة  اأهمية  موؤكًدا  كافة، 

الثنائي امل�صرتك بني البلدين ال�صقيقني مبا يلبي الطموحات 

العربية  ل�صفري جمهورية م�صر  متمنًيا  امل�صرتكة،  والآمال 

لدى مملكة البحرين دوام التوفيق والنجاح.

بن  في�صل  بن  عبداهلل  اخلارجية  وزير  م�صاعد  ا�صتقبل 

 2021 مايو   19 املوافق  الأربعاء  اأم�س  الدو�صري،  جرب 

مبقر وزارة اخلارجية، �صفري جمهورية م�صر العربية لدى 

مملكة البحرين يا�صر حممد اأحمد �صعبان.

ب�صفري  اخلارجية  وزير  م�صاعد  رحب  اللقاء،  وخالل 

الأخوية  العالقات  عمق  موؤكًدا  العربية،  م�صر  جمهورية 

الرا�صخة التي جتمع بني مملكة البحرين وجمهورية م�صر 

الثنائية  العالقات  م�صار  ا  م�صتعر�صً ال�صقيقة،  العربية 

القائمة بني البلدين وال�صعبني ال�صقيقني التي ت�صهد تعاوًنا 

وتن�صيًقا م�صرتًكا اإزاء خمتلف الق�صايا.

برعاية فخرية من رئي�ض جمل�ض ال�ص�رى

»اخلالدية« تنّظم امل�ؤمتر ال�صحي الإقليمي الأول

الزياين:  دعم جه�د احلك�مة 

الهندية يف م�اجهة اجلائحة

الزياين  را�صد  بن  عبداللطيف  الدكتور  اأجرى 

الدكتور  مع  هاتفًيا  ات�صالً  اأم�س،  اخلارجية،  وزير 

�صوبرا همانيام جاي �صانكر وزير ال�صوؤون اخلارجية 

الهند ال�صديقة. بجمهورية 

ال�صداقة  عالقات  بحث  الت�صال  خالل  وجرى 

الوثيقة بني مملكة البحرين وجمهورية الهند، و�صبل 

خدمة  املجالت  جميع  يف  الثنائي  التعاون  تعزيز 

للم�صالح امل�صرتكة بني البلدين وال�صعبني ال�صديقني.

مملكة  ت�صامن  عن  اخلارجية  وزير  اأعرب  وقد   

ال�صديق  و�صعبها  الهند  جمهورية  مع  البحرين 

جائحة  تداعيات  من  الكبرية  الب�صرية  للخ�صائر 

اهتمام مملكة  موؤكًدا  )كوفيد-19(،  كورونا  فريو�س 

البحرين وحر�صها على دعم جهود احلكومة الهندية 

ملواجهة اجلائحة، معرًبا عن تعازي وموا�صاة مملكة 

و�صعبها  الهند  جلمهورية  و�صعًبا  قيادة  البحرين 

ال�صديق جراء الإع�صار الذي �صرب املناطق الغربية 

الهند، وما خلفه من دمار وخ�صائر يف  يف جمهورية 

دوام  الهند  جلمهورية  متمنًيا  واملمتلكات،  الأرواح 

الأمن وال�صتقرار والزدهار.

من جانبه، عرّب وزير ال�صوؤون اخلارجية الهندي 

امل�صرفة  للمواقف  الهندية  احلكومة  وتقدير  �صكر  عن 

للهند  ودعم  م�صاندة  من  قدمته  وما  البحرين  ململكة 

ملواجهة تداعيات جائحة كوفيد-19.
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دعا املواطنني واملقيمني للتعامل مع امل�صالخ املرّخ�صة.. خلف:

رفع الطاقة اال�صتيعابية ملحجر بوري اإىل 3  اآالف راأ�س من املا�صية

رف�س املالك يوؤّخر »املخططات« وبدء تطبيق »اال�صتمالك«.. التخطيط العمراين:

اإعداد 94 خمطًطا تف�صيلًيا ملناطق غري خمططة

بن  ع�شام  املهند�س  �شرح 

الأ�شغال  ــر  وزي خلف  عــبــداهلل 

والتخطيط  البلديات  و�شوؤون 

اأعمال  ــدء  ب مت  ــه  اأن الــعــمــراين 

املحجر  تــو�ــشــعــة  ــروع  ــش ــ� م

ُيعد  اإذ  بـــوري،  يف  البيطري 

امل�شاريع  اهم  من  امل�شروع  هذا 

تنفيًذا  الغذائي،  بالأمن  املتعلقة 

جلاللة  ال�شامية  للتوجيهات 

اآل  عي�شى  بن  حمد  املفدى  امللك 

اهتماًما  ــويل  ُي ــذي  وال خليفة، 

البحريني  الغذائي  بالأمن  كبرًيا 

م�شاريع  تنفيذ  خـــالل  ــن  م

الوطني  لالإنتاج  ا�شرتاتيجية 

من  للغذاء وو�شع خطة خم�شية 

الغذائي  الأمن  ن�شبة  زيادة  اأجل 

وخطة   ،%30 عن  يقل  ل  مبعدل 

ال�شرتاتيجية  البحرين  حكومة 

ال�شاملة لالأمن الغذائي من خالل 

والرثوة  الزراعة  قطاع  تطوير 

بالإ�شافة  واحليوانية،  ال�شمكية 

اخلا�شة  واملتابعة  املراقبة  اإىل 

واحليوانية،  النباتية  للواردات 

اململكة يف جمال  قدرات  وتطوير 

ورفــع  الغذائية  ال�شناعات 

احليواين  املحلي  الإنتاج  ن�شبة 

اأ�شحاب  خربة  على  واحلفاظ 

ليكونوا جزًءا مهًما يف  املهن  تلك 

امل�شاريع. تلك  اإجناح 

ــوزارة  ال اإن  الــوزيــر  ــال  وق

املحاجر  م�شتوى  رفع  اىل  تهدف 

مطابقتها  و�شمان  البيطرية 

املعتمدة،  واملعايري  للمتطلبات 

حر�شها  منطلق  ــن  م ـــك  وذل

ا�شترياد  عمليات  متابعة  على 

وتوفري  املــوا�ــشــي  وت�شدير 

لها  الالزمة  ال�شحية  الرعاية 

الأمرا�س  من  خلّوها  من  والتاأكد 

�شيت�شمن  اإذ  املعدية،  الوبائية 

 3 و�شيانة  اإن�شاء  امل�شروع 

الطاقة  لرفع  للما�شية  حظائر 

البيطري  للمحجر  ال�شتيعابية 

اىل 3000 راأ�س من املا�شية.

امل�شروع  اأن  اإىل  واأ�شار خلف 

وكالة  بني  بالتعاون  تنفيذه  يتم 

و�ــشــوؤون  احليوانية  الـــرثوة 

اإدارة  يف  متمثلة  ال�ــشــغــال 

ــدت  اأع التي  البناء  م�شاريع 

مراحل  على  وت�شرف  الت�شاميم 

متت  اأنه  علًما  امل�شروع.  تنفيذ 

جمل�س  قبل  من  امل�شروع  تر�شية 

على  واملــزايــدات  املناق�شات 

للمقاولت  اخلليج  دار  ال�شادة 

ديناًرا   556789 قدرها  بتكلفة 

النتهاء  املتوقع  ومن  بحرينًيا، 

الربع  خالل  الأعمال  تنفيذ  من 

الثاين من العام القادم.

مملكة  اأن  اإىل  الوزير  واأ�شار 

العام  يف  ا�شتوردت  قد  البحرين 

األــف   156 مــن  اأكـــرث   2020

قدرها  بزيادة  املا�شية  من  راأ�س 

عام  عن  راأ�س  األف   30 من  اأكرث 

تطوير  ي�شتدعي  ما   ،2019

يف  البيطري  املحجر  وتو�شعة 

هذه  ل�شتيعاب  بــوري  منطقة 

احليوانات  من  املطردة  الزيادة 

لفًتا  دول،  عدة  من  امل�شتوردة 

التو�شع  ا�شرتاتيجية  انتهاج  اىل 

يف فتح اأ�شواق جديدة لال�شترياد 

ا�شرتاتيجية  مع  يتواكب  مبا 

البحرين. ململكة  الغذائي  الأمن 

وبنّي الوزير خلف اأن الوزارة 

اذن  بخ�شو�س  ر�شوم  حتت�شب 

على  ر�شوم  وكذلك  ال�شترياد 

مبيًنا  للموا�شي،  البيطري  احلجر 

البيطري  املحجر  تو�شعة  اأن 

املوا�شي  كمية  زيادة  من  �شيمكن 

الحتياجات  يلبي  امل�شتوردة مبا 

من  لل�شوق  وامل�شتقبلية  احلالية 

اللحوم.

اأن  على  »نحر�س  وقـــال: 

الإر�شاليات  جميع  ت�شتويف 

ال�شترياد  ملتطلبات  احليوانية 

البيطري  احلجر  قانون  ح�شب 

 2003 ل�شنة   8 رقــم  املوحد 

ل�شنة   7 رقم  التنفيذية  ولئحته 

الدليل  اىل  بالإ�شافة   ،2004

للحجر  اخلليجي  ال�شرت�شادي 

من  اإقـــراره  مت  الــذي  البيطري 

يف  ــي  ــزراع ال الــتــعــاون  جلنة 

يف  املنعقد   28 رقم  اجتماعها 

املنامة«.

�شارة جنيب:

التخطيط  هيئة  ممثل  اأكــدت 

ناجي  اإميان  املهند�شة  العمراين 

من  النتهاء  على  تعمل  الهيئة  اأن 

اإعداد املخططات لـ94 منطقة غري 

لإعادة  بحاجة  ومنطقة  خمططة 

وفق  توزيعها  مت  وقد  التخطيط، 

الأربع  ال�شنوات  على  زمني  اإطار 

املقرر  من  اأن  اإىل  م�شرية  القادمة، 

التف�شيلي  املخطط  من  النتهاء 

ملنطقة العكر خالل العام اجلاري 

.2021

جاء ذلك خالل اجتماع جمل�س 

�شباح  ُعقد  الذي  العا�شمة  اأمانة 

افرتا�شًيا  »الأربعاء«  اأم�س  يوم 

وا�شتعر�س  »زوم«،  من�شة  على 

فيه املجل�س تو�شية اللجنة الفنية 

التف�شيلي  املخطط  بخ�شو�س 

ملنطقة العكر جممع 624.

الفنية  اللجنة  رئي�س  واأ�شار 

مبارك النعيمي اإىل اأهمية تخطيط 

ال�شتخدامات  وحتديد  الأرا�شي 

املثلى لها، مبا ي�شهم يف دفع عجلة 

بالتعاون مع  القت�شادية  التنمية 

املعنية،  جميع اجلهات احلكومية 

جمتمعات  تاأ�شي�س  يف  والإ�شهام 

وم�شتدامة،  متكاملة  عمرانية 

ف�شالً عن تطوير القطاع العمراين 

والربامج  وتنميته ح�شب اخلطط 

املو�شوعة لذلك، مبا يكفل الرتقاء 

يف  العمراين  التخطيط  مب�شتوى 

التطوير  و�شمان  البحرين  مملكة 

التنمية  جمــال  يف  املــ�ــشــتــدام 

العمرانية.

ممثل  �ـــشـــّددت  ـــا،  ـــدوره ب

اأهمية  على  العمراين  التخطيط 

�شتو�شح  والتي  امل�شح،  �شهادة 

واخلــدمــات  الــ�ــشــوارع  تخطيط 

والتفا�شيل، م�شرية اإىل اأن �شهادة 

اأكرث  تو�شيحات  تت�شّمن  امل�شح 

مهمة  وهــي  امللكية،  وثيقة  من 

القدمية،  املناطق  يف  خا�شة  جًدا 

وميكن احل�شول عليها بطلبها من 

جهاز امل�شاحة.

قانون  »تطبيق  ــت:  ــال وق

لقيمة  ننظر  يجعلنا  ال�شتمالك 

�شاحلة  كانت  اإذا  وما  ــس  الأر�

جديدة  اإجراءات  وهناك  للتعمري، 

يتم العمل بها الآن ومل تطبق حتى 

املوافقات  ا�شتكمال  فبعد  الآن، 

اجلريدة  يف  املخططات  ون�شر 

مالك  مع  التن�شيق  يتم  الر�شمية، 

الــعــقــارات لإكــمــال الإجـــراءات 

واإ�شدار الوثائق«.

املالك  رف�س  اأن  اإىل  ولفتت 

كان  ال�شابق  يف  للت�شنيف 

املخططات  اإقرار  تاأخر  اإىل  يوؤدي 

التف�شيلية.

هناء  املهند�شة  واأو�شحت 

خمطط  درا�شة  متت  اأنه  املو�شى 

امللكيات  وربط  التف�شيلي،  العكر 

بال�شوارع القائمة، وحتديد عر�س 

 15 عن  يقل  ل  بحيث  ال�شارع، 

الت�شنيف  درا�شة  متت  كما  مرًتا، 

»ب«،  خا�س  �شكن  وهو  املحيط 

و�شيكون مكّمالً للت�شنيف املعتمد 

بتوفري  املخطط  واهتم  للمنطقة، 

واحتياجات  واخلدمات  ال�شوارع 

هيئة  ومنها  اخلدمية  اجلهات 

الكهرباء واملاء املخطط.

ــي  وقــالــت: »اأغــلــب الأرا�ــش

وبالتايل  م�شنفة،  غري  احلالية 

ال�شتفادة  ــايل  ــالأه ل ميكن  ل 

اجلهات  مع  نتوا�شل  نحن  منها. 

متطلباتهم،  ون�شتويف  اخلدمية 

الالزمة  املوافقات  على  وح�شلنا 

ويعترب املخطط �شبه جاهز«.

املجل�س  اأعــ�ــشــاء  ــّوت  و�ــش

هيئة  مــقــرتح  على  بــاملــوافــقــة 

التخطيط العمراين ب�شاأن املخطط 

جممع  العكر  ملنطقة  التف�شيلي 

ت�شنيف  مع  متا�شًيا  وذلك   ،624

العقارات املجاورة و4 عقارات اإىل 

ت�شنيف مناطق اخلدمات واملرافق 

ا�شتخدامات  اإىل  وعقارين  العامة، 

حكومية م�شتقبلية.

رئي�س  قال  اجلل�شة،  وخالل 

النعيمي  مبارك  الفنية  اللجنة 

على  املوافقة  ــاأت  ارت اللجنة  اإن 

والتطوير  التخطيط  هيئة  مقرتح 

حدود  ت�شنيف  ب�شاأن  العمراين 

عدد من العقارات يف منطقة توبلي 

بت�شنيف  ــك  وذل  ،705 جممع 

اإىل  امل�شنفة  غري  العقارات  اأحد 

مناطق اخلدمات واملرافق العامة، 

�شكن  اإىل  اآخــر  عقار  وت�شنيف 

بقية  ت�شنف  فيما  »ب«،  مت�شل 

»ب«،  مت�شل  �شكن  اإىل  العقارات 

وثيقة  حــدود  مع  متا�شًيا  وذلــك 

امللكية واملخطط العام للمنطقة.

على  املجل�س  اأع�شاء  و�شّوت 

تغيري طفيف بحدود ت�شنيف عقار 

اآخر يف منطقة توبلي جممع 713 

من حدود ل حتمل ت�شنيف معتمد 

العمارات  مناطق  ت�شنيف  اإىل 

ذات ثالثة الطوابق، وذلك متا�شًيا 

واأ�شوة  النلكية  وثيقة  حدود  مع 

بت�شنيف العقارات املجاورة.

التخطيط  هيئة  ممثل  وقــال 

هو  التغيري  هــذا  اإن  العمراين 

ت�شحيح و�شع قائم، ليكون هناك 

ول  العقار،  حدود  مع  تام  تطابق 

ُيعد ذلك ت�شنيًفا جديًدا.

خليفة بن علي: االرتقاء مب�صتوى

اخلدمات وجودتها يف خمتلف مناطق »اجلنوبية«

النيابة: الغرامة بحق 12 متهًما

و10 مطاعم ملخالفة االإجراءات االحرتازية

»�صوؤون االأ�صغال«: غلق م�صارات على �صارع 

ال�صيخ جابر االأحمد ال�صباح بالقرب من �صرتة

علي  بن  خليفة  ال�شيخ  �شمو  التقى 

املحافظة  حمافظ  خليفة  اآل  خليفة  بن 

خالل  املرئي،  الت�شال  عرب  اجلنوبية، 

اأقامته  ــذي  ال الفــرتا�ــشــي«  »املجل�س 

الأهــايل  من  بعدد  اجلنوبية،  املحافظة 

واملواطنني وامل�شوؤولني من خمتلف مناطق 

ثامر  عي�شى  العميد  بح�شور  املحافظة، 

تعزيزا  وذلك  املحافظ،  نائب  الدو�شري 

املرئي  الت�شال  عرب  الدائم  للتوا�شل 

احلديث.

�شمو  ــب  رح الــلــقــاء،  م�شتهل  ويف 

باحل�شور،  اجلنوبية  املحافظة  حمافظ 

امل�شتمر  املحافظة  �شعي  اأن  �شموه  موؤكدا 

ياأتي  الأهــايل،  مع  املبا�شر  التوا�شل  يف 

حل�شرة  ال�شديدة  التوجيهات  اإطــار  يف 

اآل  عي�شى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �شاحب 

خليفة ملك مملكة البحرين املفدى، والدعم 

الأمري  امللكي  ال�شمو  املتوا�شل من �شاحب 

�شلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد نائب 

القائد الأعلى رئي�س جمل�س الوزراء.

املحافظة  اأن  املحافظ  �شمو  واأكــد 

الأهايل  احتياجات  متابعة  يف  م�شتمرة 

الأمنية  املجالت  خمتلف  يف  واملواطنني 

الرتقاء  حيث  من  واملجتمعية،  واخلدمية 

وجودتها،  املقدمة  اخلدمات  مب�شتوى 

التنموية  الــ�ــشــورة  تعك�س  ــي  ــت وال

التي ت�شهدها مناطق املحافظة  وامل�شتدامة 

ال�شراكة  تعزيز  �شمن  ــك  وذل كــافــة، 

مع خمتلف  امل�شرتك  والتن�شيق  والتعاون 

اجلهات احلكومية.

حمافظ  �شمو  تابع  اللقاء،  وخــالل 

ومقرتحات  اآراء  اجلنوبية  املحافظة 

التنموية،  املجالت  خمتلف  يف  الأهــايل 

الفرتا�شي«  »املجل�س  اأن  �شموه  موؤكدا 

الذي  التوا�شل  يف  بارزة  تفاعلية  من�شة 

والذي  املحافظة،  لعمل  را�شخا  نهجا  يعد 

خمتلف  مع  التعاون  اإبراز  خالله  من  يتم 

املجتمع  وموؤ�ش�شات  احلكومية  القطاعات 

املدين لتفعيل ال�شراكة املجتمعية والنتماء 

الوطني.

علي  بن  خليفة  ال�شيخ  �شمو  واأ�شار 

املحافظة  حمافظ  خليفة  اآل  خليفة  بن 

اجلنوبية  املحافظة  اأن  اإىل  اجلنوبية 

املبادرات  واحت�شان  تبني  يف  م�شتمرة 

املجتمع  �شرائح  خلدمة  الهادفة  والربامج 

لتعزيز  املبذولة  اجلهود  ملوا�شلة  كافة، 

الأمني  املــجــال  يف  امل�شتمر  التن�شيق 

واملجتمعي.

الفرتا�شي«،  »املجل�س  ختام  ويف 

عن  واملواطنني  الأهايل  من  احل�شور  عرّب 

�شكرهم وتقديرهم ل�شمو ال�شيخ خليفة بن 

علي بن خليفة اآل خليفة حمافظ املحافظة 

امل�شتمرة  �شموه  متابعة  على  اجلنوبية، 

اآرائهم  يف  والنظر  ــايل  الأه لحتياجات 

الواقع  اأر�س  على  لتحقيقها  ومقرتحاتهم 

بالتعاون مع اجلهات ذات العالقة.

�شدّرح رئي�س نيابة الوزارات واجلهات 

اإىل  اأحالت  قد  العامة  النيابة  باأن  العامة 

املحكمة املخت�شة الق�شايا املقيدة لديها عن 

الحرتازية  والتدابري  الإجــراءات  خمالفة 

امل�شتجد،  كورونا  فريو�س  انت�شار  ملنع 

وقد  العيد،  اأيام  خالل  �شبطها  مت  والتي 

تغرمي  اجلنائية  ال�شغرى  املحكمة  اأمرت 

12 متهًما و10 مطاعم ملخالفة الإجراءات 

األفني  اإىل  األــف  بني  ما  تــرتاوح  بغرامات 

دينار، مبا جمموعه 34 األف دينار.

اأبلغت  اإدارة ال�شحة العامة قد  وكانت 

�شبط  مت  املبارك  الفطر  عيد  اأيام  يف  اأنه 

عدة مطاعم مل تلتزم بالإجراءات والتدابري 

كورونا،  فريو�س  انت�شار  ملنع  الحرتازية 

املطاعم  لتلك  بالدخول  للزبائن  �شمحوا  اإذ 

على  احل�شول  دون  لهم  خدمة  وتقدمي 

امل�شتجد،  كورونا  فريو�س  �شد  التطعيم 

على  الدالة  الوثيقة  اإبراز  خالل  من  وذلك 

اإ�شافة  واعــي«،  »جمتمع  تطبيق  يف  ذلك 

فتم  الزبائن،  درجة حرارة  قيا�س  عدم  اإىل 

وغلق  املخالفات  لتلك  حما�شر  حترير 

املطاعم اإدارًيا.

وبا�شرت النيابة العامة حتقيقاتها فور 

امل�شوؤولية  ثبوت  واإزاء  البالغات  ورود 

اجلنائية يف حق املتهمني، واأمرت باإحالتهم 

للمحكمة املخت�شة، وهم 12 متهًما �شمحوا 

باملخالفة  للمطاعم  بالدخول  للزبائن 

لال�شرتاطات، ف�شالً عن املطاعم كاأ�شخا�س 

عند  تغرميهم  القانون  قــّرر  اعتباريني، 

الإدانة، فاأ�شدرت املحكمة حكمها املتقدم.

املقررة  العقوبة  اأن  بالذكر  اجلدير 

والتدابري  الإجــراءات  خمالفة  عن  قانوًنا 

كورونا  جائحة  تف�شي  ملنع  الحرتازية 

)كوفيد-19( هي احلب�س الذي ت�شل مدته 

اإىل ثالث �شنوات اأو الغرامة التي ل تقل عن 

دينار  اآلف  ع�شرة  اإىل  وت�شل  دينار  األف 

بالن�شبة لل�شخ�س الطبيعي، وع�شرين األف 

دينار بالن�شبة لل�شخ�س العتباري.

و�شوؤون  الأ�شغال  وزارة  اأعلنت 

بالتن�شيق  العمراين،  والتخطيط  البلديات 

بوزارة  للمرور  العامة  الإدارة  مع 

كابالت  متديدات  اأعمال  اأن  الداخلية، 

الأحمد  جابر  ال�شيخ  �شارع  على  الكهرباء 

غلق  ت�شتدعي  �شرتة  من  بالقرب  ال�شباح 

م�شار وم�شارين على مراحل يف كل اجتاه.

املذكور  املوقع  يف  العمل  يتم  �شوف 

ليالً من ال�شاعة 11:00 م�شاًء اإىل ال�شاعة 

ال�شبت  يوم  من  بدًءا  �شباًحا   05:00

لياٍل،   4 وملدة   2021 /5 /22 املوافق 

الكرام  واملقيمني  املواطنني  من  يرجى  لذا 

على  حفاًظا  املرورية  بالقواعد  اللتزام 

�شالمة اجلميع.

اأو�صت بكوادر موؤهلة يف »املواهب« وتطوير املناهج.. درا�صة بجامعة اخلليج:

املعّلمات االإناث اأكرث تطبيًقا ال�صرتاتيجيات »املوهوبني« مقارنًة بالذكور
حديث  بحث  نتائج  ك�شفت 

تطبيًقا  اأكرث  الإناث  املعلمات  اأن 

املتمايز  التعليم  ل�شرتاتيجيات 

واملتفوقني  املوهوبني  للطلبة 

كما  الذكور،  بنظرائهن  مقارنة 

قليلي  املعلمني  اأن  اإىل  لت  تو�شّ

اخلربة العملية كانوا اأكرث التزاًما 

با�شرتاتيجيات التعلم القائم على 

العاديني  الطلبة  بني  التمايز 

واملوهوبني، مقارنة بنظرائهم من 

ذوي اخلربة.

مناق�شة  لـــدى  ذلـــك  جـــاء 

اأطروحة اأعدت يف جامعة اخلليج 

العربي �شمن متطلبات احل�شول 

تربية  يف  الدكتوراه  درجة  على 

تطبيق  »مدى  بعنوان  املوهوبني 

املتمايز  التعليم  ا�شرتاتيجيات 

واملتفوقني  املوهوبني  للطلبة 

البتدائية«،  املرحلة  معلمي  لدى 

عبداهلل  نعيمة  الباحثة  اأعّدتها 

الكعبي. 

اإن  الكعبي  الباحثة  وقالت 

توفري  عملية  باأنه  يعرف  التمايز 

للمتعلمني  متعددة  ــارات  خــي

لتكوين  املعلومة،  اإىل  للو�شول 

املتعلم  لي�شتطيع  لالأفكار  معنى 

ومبعنى  تعلمه،  عما  التعبري 

طرق  املتمايز  التعليم  يوفر  اآخر 

املحتوى  مــن  للتمكن  خمتلفة 

لالأفكار  معنى  تكوين  ومعاجلة 

لتطوير منتجات متكن كل متعلم 

من التعلم بفاعلية.

البحث  ـــدف  ه ذلــــك،  اإىل 

تطبيق  مــدى  على  التعرف  اإىل 

املتمايز  التعليم  ا�شرتاتيجيات 

للطلبة املوهوبني واملتفوقني �شمن 

املرحلة  يف  العادي  ال�شف  نطاق 

يف  الثانية(  )احللقة  البتدائية 

)اللغة  الأربعة  الأ�شا�شية  املواد 

والريا�شيات،  العلوم،  العربية، 

قبل  من  الجنليزية(،  واللغة 

برنامج  �شمن  املوؤهلني  املعلمني 

اأجــل  مــن  التدري�س  اأكــادميــيــة 

يطلق  والتي  و)2(   )1( التعلم 

التدري�س  )حقيبة  حالًيا  عليها 

الأ�شا�شية(، يف املدار�س احلكومية 

بوزارة الرتبية والتعليم يف مملكة 

البحرين.



حمرر ال�ش�ؤون الربملانية:

يتلم�شه  ما  اأن  الع�شريي  اأحمد  د.ه�شام  النائب  اأكد 

قبل  من  م�شتمرة  ورعاية  مبا�شر  اهتمام  من  امل�اطن�ن 

خليفة  اآل  حمد  بن  �شلمان  الأمري  امللكي  ال�شم�  �شاحب 

ارتياح  حالة  ي�شكل  ال�زراء،  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل 

امل�اطنني،  هم�م  من  �شم�ه  قرب  مدى  ويبني  واطمئنان 

واهتمامه بتحقيق تطلعاتهم وحتقيق ال�شتقرار لهم على 

جميع الأ�شعدة.

الطلبة  اأهايل  من  جمم�عة  اأن  اإىل  الع�شريي  واأ�شار 

يف  معه،  ت�ا�شل�ا  قد  اخلارج  يف  الطب  يدر�ش�ن  الذي 

حماولة لإيجاد خمرج مل�شكلة اأبنائهم ب�شاأن �شنة المتياز، 

اإذ يجدون اأنف�شهم اأمام عقبة كبرية يف ظل حالة الإغالق 

نتيجة لتف�شي جائحة ك�رونا )ك�فيد-19( وما ت�شكله 

الظروف من حتد يف ا�شتكمال م�ش�ارهم يف ح�ش�ل على 

�شنة المتياز.

اخلارج  يف  الطب  خريجي  من  الطلبة  اأن  اإىل  ولفت 

يعرتيهم  الط�يلة  الدرا�شة  �شن�ات  من  النتهاء  ورغم 

لتجاوز  احلاجة  ب�شبب  املجه�ل،  من  والرتقب  اخل�ف 

كامل  لعام  التدرب  منهم  تتطلب  التي  المتياز  �شنة 

ميادين  يف  حلمهم  ومزاولة  التخرج  �شهادة  ل�شتحقاق 

العمل وخدمة املجتمع.

القطاع  ملنظ�مة  احل�شا�شة  التداعيات  »اإن  واأ�شاف: 

ال�شحي يف العديد من دول العامل، خا�شة يف ظل امل�جة 

الأخرية التي ت�شهد طفرات وحت�رات للفريو�س، جتعل 

ال�طن لأخذ �شنة المتياز يف دول خارج  اأبناء  من ترك 

الدول  بع�س  تعي�شه  ملا  كبري،  ال�طن حمل خطر  نطاق 

التي يدر�ش�ن فيها من اأو�شاع عالية اخلط�رة، يف وقت 

الراهن يف مملكة  ال�قت  المتياز يف  �شنة  منحهم  ميكن 

البحرين، وال�شتفادة من قدرات اأبناء ال�طن، باإ�شراكهم 

ك�رونا،  جائحة  مبكافحة  املعني  الطبي  الفريق  �شمن 

خدمة لل�طن واأهله«.

واأ�شار الع�شريي اإىل اأن فريق البحرين بقيادة �شم� 

البيئة  ي�فر  اأن  ا�شتطاع  ال���زراء،  رئي�س  العهد  ويل 

وال�قائية،  الحرتازية  التدابري  اأرقى  واإيجاد  ال�شحية 

حتى  املختلفة،  العمل  ميادين  يف  اأو  املجتمع  يف  �ش�اء 

باتت البحرين من�ذجا ُي�شار اإليه بالإ�شادة والإعجاب، ما 

يجعل بيئة العمل يف البحرين خلريجي الطب يف اخلارج 

من البحرينيني، هي اأف�شل بيئة ميكن اأن يقدم�ن خاللها 

قدراتهم واإمكاناتهم، ويعي�س اأهاليهم حالة من الطمئنان 

وال�شتقرار.

وذكر النائب الع�شريي اأن اأهايل اخلريجني ي�شع�ن 

اأملهم -من بعد اهلل �شبحانه- يف اأن يلقى ملفهم الدعم من 

اأ�شدر  اأن  �شبق  اإذ  ال�زراء،  رئي�س  العهد  �شم� ويل  قبل 

طلبة  لحت�شان  الكرمية  اأوام��ره  املا�شي  العام  �شم�ه 

المتياز الدار�شني يف اخلارج، ومبا�شرتهم ل�شنة المتياز 

م�ؤكًدا  البحرين،  وطنهم  يف  ال�شحية  املنظ�مة  �شمن 

الع�شريي اأن مثل هذه الرعاية لي�شت م�شتغربة على �شم� 

املفدى  امللك  الر�شيد جلاللة  احلكم  ظل  ويف  العهد،  ويل 

حفظه اهلل ورعاه.

مع  الت�ا�شل  عديدة  مرات  الأهايل  »حاول  وتابع: 

بال�زارة،  التدريب  ال�شحة، وق�شم  امل�ش�ؤولني يف وزارة 

ملعرفة مدى اإمكانية التحاق اأبنائهم بربنامج المتياز، اإل 

اأن الرد الذي كان�ا يح�شل�ن عليه ه� اأن الربنامج يقبل 

يجعلهم  ما  فقط،  املحلية  باجلامعات  الدرا�شني  الطلبة 

العهد  ويل  �شم�  قبل  من  الكرمية  للت�جيهات  يتطلع�ن 

رئي�س جمل�س ال�زراء ملعاجلة ق�شية اأبنائهم«.
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فخرو لدى م�شاركته يف الربملان الدويل: 

»الأمن ال�شيرباين« اأولوية برملانية

�شارك جمال حممد فخرو النائب الأول لرئي�س جمل�س 

البحرين،  ململكة  الربملانية  ال�شعبة  عن  ممثالً  ال�ش�رى، 

الربملاين  الحتاد  يف  امل�شتدامة  التنمية  جلنة  اجتماع  يف 

اأنظمة  با�شتخدام  )الثالثاء(  اأم�س  م�شاء  ُعقد  الذي  الدويل 

الت�شال املرئي )عن ُبعد(، وذلك لبحث م�شروع قرار ب�شاأن 

تعميم الرقمنة والقت�شاد الدائري لتحقيق اأهداف التنمية 

امل�شتدامة، ل �شيما الهدف الثاين ع�شر املتعلق ب�»ال�شتهالك 

والإنتاج امل�ش�ؤولني«.

ويف مداخلة له خالل الجتماع، اأكد جمال فخرو اأهمية 

ب�ش�رة  الإنرتنت  �شبكة  اإىل  الآمن  ال��ش�ل  حق  �شمان 

عادلة بني جميع اأفراد املجتمع.

من  اأ�شبح  ال�شيرباين  الأمن  اأن  اإىل  فخرو  واأ�شار 

احلك�مات خالل  باهتمام  التي حتظى  املهمة  امل��ش�عات 

�شبيل �شمان حتققه  الأخرية، وتبذل جه�ًدا يف  ال�شن�ات 

يف اإطار التقدم والتط�ر التكن�ل�جي، م�ؤكًدا اأن الربملانات 

عرب  احلك�مات  م�شاعدة  ميكنها  الت�شريعية  واملجال�س 

مت�يل الأمن ال�شيرباين.

كما اأعرب فخرو عن ال�شكر والتقدير اإىل اأع�شاء جلنة 

اإعداد  يف  جه�د  من  بذل�ه  ملا  القرار؛  م�شروع  �شياغة 

لإقراره،  امل�شتدامة  التنمية  جلنة  على  وعر�شه  امل�شروع 

متهيًدا لرفعه اإىل اجلمعية العامة لالحتاد الربملاين الدويل.

الجتماع  خالل  امل�شتدامة  التنمية  جلنة  وبحثت 

الر�شمي  والإعالن  املقبلة،  العامة  للجمعيات  التح�شري 

البند  باقرتاح  املتعلق  ال�شمنية  امل�افقة  اإجراء  نتائج  عن 

امل��ش�ع للقرار املقبل، اإذ جرى الت�افق على اأن امل��ش�ع 

املقبل ه� »اأثر تغري املناخ على امل�ارد الطبيعية«.

اللجنة،  مكتب  اأع�شاء  ت�شمية  الجتماع  خالل  وجرى 

وملء ال�ش�اغر احلالية، وذلك بناًء على القرتاحات ال�اردة 

من املجم�عات اجلي��شيا�شية.

جمال فخرو

د. ه�شام الع�شريي

اأهايل الطلبة ينا�شدون �شمو ويل العهد رئي�س الوزراء.. الع�شريي:

يجب اإتاحة �شنة المتياز خلريجي الطب باخلارج يف وطنهم

القا�شي: ج�شر امللك فهد �شريان اقت�شادي مهم للبحرين وال�شعودية

مب�شاركة العامر والبنمحمد.. ال�شعبة النفيعي يدعو اإىل تاأجيل اأق�شاط البنوك ل�شتة �شهور

الربملانية ت�شارك يف منتدى الربملانيني ال�شباب

لإعادة  ال�شع�دي   - البحريني  التعاون  اأن  اإىل  م�شرًيا 

ال�شريان القت�شادي بني البلدين من �شاأنه اأن يعزز القت�شاد 

دول  ي�شمل  �ش�ف  والذي  التجاري  التبادل  م�شت�ى  ورفع 

اخلليج.

بعب�ر  احرتازية  اإج��راءات  و�شع  اإن  القا�شي  وقال 

املتطعمني بلقاحات ك�رونا واملتعافني من الفريو�س، ومنع 

البلدين  ال�شحي يف  الأمن  على  يحافظ  الفئات  باقي  دخ�ل 

مع اللتزام بالتباعد الجتماعي وو�شع الكمامات، والت�شديد 

اللتزام  على  للتاأكيد  والفندقية  ال�شياحية  املن�شاآت  على 

ك�رونا  جائحة  لفرتة  واملنظمة  ال�شادرة  القرارات  بجميع 

الت�شبب  وعدم  الفريو�س  انت�شار  ملنع  عنها  اخلروج  وعدم 

الإ�شابة  معدلت  على  جديد  من  ت�ؤثر  قد  �شلبية  بنتائج 

والتعايف وت�ؤدي لتخاذ قرارات جديدة ت�ؤثر على القت�شاد 

بهدف وقاية املجتمع.

ال��ن���اب  جمل�س  ع�ش�  دع��ا 

احلك�مة  النفيعي،  خالد  اإبراهيم 

وم�شرف البحرين املركزي والبن�ك، 

اأق�شاط  لتاأجيل  ت�ش�ر جديد  ل��شع 

مبا  اأخ��رى،  �شه�ر  ل�شتة  القرو�س 

ي�شمن حق�ق جميع الأطر.

واأو�����ش����ح ب����اأن ال��ظ��روف 

القت�شادية الراهنة والتاأثريات التي 

القطاعني  على  اجلائحة  بها  ت�شببت 

ذلك،  تتطلب  وال�شتثماري  التجاري 

التي  الكبرية  التحديات  ا�شتمرار  مع 

وزيادة  العاملي،  القت�شاد  ي�اجهها 

وكلفة  وال�فيات،  الإ�شابات  ن�شبة 

وت�فري  ال�شحية،  واملتابعة  العالج 

اللقاحات.

القرار  ب��اأن  النفيعي  واأو�شح 

ب�شكل  الأق�����ش��اط  ل�قف  ال�شابق 

نهاية  مع  �شتنتهي  والتي  اختياري 

التمديد،  تتطلب  املقبل،  ي�ني� 

املتكررة  امل�اطنني  ملطالبات  نظًرا 

منهم  الكثريين  وتاأثر  واملتزايدة، 

والتي  تداعيات فريو�س ك�رونا  من 

غريت منط احلياة، وزادت من كلفة 

على  فادح  ب�شكل  واأث��رت  املعي�شة 

القطاعات املت��شطة وال�شغرية.

الأق�شاط  تاأجيل  ب���اأن  وب��ني 

على  �شي�شاعد  اأخرى  �شه�ر  ل�شتة 

حتقيق الت�ازن املايل، وزيادة الق�ة 

ال�شرائية يف ال�ش�ق املحلي، وحتريك 

املت�شررة،  للقطاعات  الراكدة  املياه 

كما اأنها �شت�شاعد على زيادة مدخ�ل 

يف  تدخل  والتي  امل�شافة  ال�شريبة 

خزينة الدولة.

�شاركت ال�شعبة الربملانية ململكة البحرين يف اجلل�شة 

الفرتا�شية ملنتدى الربملانيني ال�شباب، واملنعقد �شمن اأعمال 

لالحتاد  العم�مية  اجلمعية  لجتماعات  ال�142  الدورة 

الربملاين الدويل، عن ُبعد.

رئي�س  العامر  اأحمد  النائب  باملنتدى  �شارك  حيث 

اللجنة الن�عية الدائمة لل�شباب والريا�شة مبجل�س الن�اب، 

والدكت�ر ب�شام البنمحمد ع�ش� جمل�س ال�ش�رى.

وتاأتي م�شاركة ال�شعبة الربملانية يف هذه الجتماعات 

بت�جيه من ف�زية بنت عبداهلل زينل رئي�شة جمل�س الن�اب 

رئي�س اللجنة التنفيذية لل�شعبة الربملانية مبملكة البحرين، 

ا�شتمراًرا ودعًما مل�شاركتها اخلارجية رغم جائحة ك�رونا 

)ك�فيد-19(.

ال�شدمات  اأثر  املنتدى  من  الأوىل  اجلل�شة  ناق�شت  وقد 

جائحة  عن  الناجمة  والقت�شادية  والجتماعية  ال�شحية 

اأنحاء  جميع  يف  وال�شابات  ال�شباب  على  )ك�فيد-19( 

العامل، حيث قام امل�شارك�ن بتقييم اآثار اجلائحة مبختلف 

بعد  ما  ملرحلة  تطرقت  كما  ال�شباب.  فئة  على  ج�انبها 

ال�شباب،  لتمكني  الأول�ية  اإعطاء  وا�شرتاتيجيات  اجلائحة، 

وتعزيز ال�شيا�شات والت�شريعات لإعادة بناء قدرات ال�شباب، 

وخرجت مبجم�عة من الت��شيات التي تدعم متكني ال�شباب 

خالل مرحلة ما بعد اجلائحة.

اأما اجلل�شة الثانية فقد ت�شمنت حلقة نقا�شية بعن�ان 

والربملانات  الدويل  الربملاين  الحتاد  عمل  من  جديد  »عقد 

ب�شاأن م�شاركة ال�شباب«، بهدف تقييم م�شاركة ال�شباب يف 

الداعمة  الربملانات  جه�د  ا�شتعرا�س  جانب  اإىل  الربملان، 

للم�شاركة ال�شبابية.

اإبراهيم النفيعي

متطوعون بال�شفوف الأمامية: ال�شحة وقعت عقوًدا موؤقتة مع اآخرين بدلً منا

حتركات نيابية ل�شرف مكافاآت للمتطوعني وتثبيتهم يف وظائف دائمة بـ»ال�شحة«
غالب اأحمد:

خالل  الجتماعي  الت�ا�شل  و�شائل  �شهدت 

اإعطاء  ب�شرورة  مطالبات  املا�شية  الأي��ام 

الأمامية يف  ال�شف�ف  للمتط�عني يف  الأول�ية 

عمليات الت�ظيف يف وزارة ال�شّحة وقطاعاتها 

املختلفة.

اأخبار  انت�شار  �ش�ء  يف  ذل��ك  وي��اأت��ي 

املتط�عني  بع�س  ل�شان  على  فيدي�  ومقاطع 

لإحاللهم  م�ؤقتة  بعق�د  اأجانب  بت�ظيف  تفيد 

اإىل  املتط�عني ب�شكل تدريجي، بالإ�شافة  مكان 

املتط�عني،  غري  من  اآخرين  م�اطنني  ت�ظيف 

وه� الأمر الذي اأثار العديد من امل�اطنني على 

من�شات الت�ا�شل الجتماعي.

داخل  من  مل�اطنة  فيدي�  مقطع  وانت�شر 

الرئي�س  املقر   - للمعار�س  البحرين  مركز 

للك�ادر املتط�عة يف ال�شف�ف الأمامية - وهي 

تتحدث عن عملها التط�عي الذي امتد لأكرث من 

�شنة دون اأي مقابل، يف حني تفاجاأوا قبل اأيام 

ب�ج�د اأجانب يعمل�ن معهم لإحاللهم مكانهم 

بعق�د م�ؤقتة.

وقال اآخر يف مقطع فيدي� اإن وزارة ال�شحة 

م�ؤقتة  بعق�د  اآخرين  مع  بالت�قيع  قامت 

ال�شف�ف  يف  املتط�عني  العاملني  وجتاهلت 

الأمامية.

عبدالأمري  زينب  النائب  ن�شرت  بدورها، 

عقد  يطلب  ال�شحة  وزيرة  اإىل  م�جًها  خطاًبا 

يف  العاملني  تعيني  ملناق�شة  ال�زيرة  مع  لقاء 

واخلربة  الكفاءة  ذوي  من  الأمامية  ال�شف�ف 

والخت�شا�س.

وقالت يف تغريدة لها اإن 4 ن�اب ينتظرون 

الكفاءات  اأن��ني  معهم  حاملني  ال�زيرة  لقاء 

وهب�ا  والذين  التمري�س  بقطاع  البحرينية 

�شركات  يف  واآخرين  العايل  لل�طن  اأرواحهم 

ال���زارة  يف  يعمل�ن  ومنهم  بخ�شة  برواتب 

م�عد  اأن  اإىل  م�شريًة  �ش�ر�س«،  »اأوت  بنظام 

لالأجانب  م�شتمر  والت�ظيف  يحن  مل  اللقاء 

والإعالنات تتداول بني الآ�شي�يني.

من جهته، اأكد رئي�س جلنة اخلدمات النائب 

تثبيت  يف  الإ�شراع  �شرورة  الأن�شاري  اأحمد 

الأمامية  ال�شف�ف  يف  املتط�عني  العاملني 

والذين ك�شب�ا اخلربة يف العمل منذ بداية اأزمة 

جائحة ك�رونا والذين ي�اجه�ن اخلطر الكبري 

من عملهم واإىل الآن مل يتم تثبيتهم واإن�شافهم 

يف  تثبيتهم  �شرعة  اإىل  داعًيا  وم�شاعدتهم، 

ا اأنهم من امل�ؤهلني  اأ�شرع وقت ممكن وخ�ش��شً

وك�شب�ا اخلربة التامة املطل�بة للعمل.

ال�شف�ف  العاملني يف  اإن  الأن�شاري  وقال 

والنفي�س  الغايل  قدم�ا  املتط�عني  الأمامية من 

لأجل البحرين والإن�شانية واإىل الآن هم بدون 

الأزمة طالت،  اأن  ا  تثبيت وخ�ش��شً اأو  مكافاأة 

و�شيخلق  العمل  تركهم  اإىل  ي�ؤدي  قد  ما  وهذا 

غيابهم حالة من الإرباك والفراغ.

اأن  الأن�شاري  اأحمد  النائب  واأو���ش��ح 

اأبناء  من  هم  الأمامية  ال�شف�ف  يف  املتط�عني 

والتقدير  الإن�شاف  وي�شتحق�ن  البحرين 

اأق�شى  يف  عمل�ا  حيث  للتثبيت،  امل�ؤهلني  ومن 

الظروف ومن غري املعق�ل واملنطقي والإن�شاف 

عنهم  بدلء  اأ�شخا�س  وتثبيت  اإحالل  يتم  اأن 

واأهاليهم  اأنف�شهم  عر�ش�ا  اأن  بعد  العمل،  يف 

للخطر.

حمد  النائب  اأك��د  ذات���ه،  ال�شياق  ويف 

ال�شف�ف  املتط�عني يف  العاملني  اأن  الك�هجي 

الأمامية من الك�ادر الطبية ي�شتحق�ن التقدير 

ون�شف  �شنة  ط�ال  �شمدوا  حيث  والإن�شاف، 

اأهاليهم  من  وحرم�ا  اأنف�شهم  وعر�ش�ا  تقريًبا 

اإن�شافهم  اأن  اإىل  م�شرًيا  الفرتة،  هذه  ط�ال 

وتقديرهم مادًيا ومعن�ًيا بات اأمًرا ملًحا.

يف  املتط�عني  باإن�شاف  الك�هجي  وطالب 

ب�شكل  مكافاأتهم  خالل  من  الأمامية  ال�شف�ف 

لت�ظيفهم  اآلية  واإي��ج��اد  وتكرميهم  ف���ري 

ا�شتمرار  مع  ا  خ�ش��شً وتثبيتهم  وت�شكينهم 

ال�شحة  وزيرة  داعًيا  ون�شف،  ل�شنة  الأزمة 

اإىل القيام بدورها من خالل الت�ا�شل مع جهاز 

املتط�عني  لتثبيت  اآلية  ل��شع  املدنية  اخلدمة 

بدلً من ت�ظيف الأجانب.

اأثبت�ا  املتط�عني  اأن  الك�هجي  واأك��د 

من  لبد  ولذلك  وكفاءتهم  العمل  يف  جدارتهم 

على  والعمل  لهم  �شهرية  مكافاآتهم  تخ�شي�س 

جهاز  مع  خطة  باإيجاد  ال�ظائف  يف  تثبيتهم 

اخلدمة املدنية.

مع  العاملني  اإن�شاف  م�ش�ؤولية  اإن  وقال 

الك�ادر الطبية تقع على وزيرة ال�شحة ب�شفتها 

البحرين  يف  ال�شحي  امللف  على  امل�ش�ؤولة 

اأن  م�ش�ؤولية د�شت�رية وقان�نية، م�ؤكًدا على 

القطاعات  لكل  الكامل  الدعم  قدمت  احلك�مة 

املت�شررة يف الأزمة بحزمة مالية كبرية.

واأ�شار اإىل اأن العاملني يف ال�شف�ف المامية 

قدم�ا كل ما ميلك�ن لأجل البحرين والإن�شانية 

ولبد من اإن�شافهم، فمن غري الن�شاف األ يتم 

مكافاآت لهم وبدل م�ا�شالت.

حمد الكوهجيزينب عبدالأمري اأحمد الأن�شاري

عي�شى القا�شي

تعزز  فهد  امللك  ج�شر  على  الطبيعية  ال�شفر  حركة  عودة  اأن  القا�شي  عي�شى  النائب  اأكد 

العالقات الجتماعية والقت�شادية وخمتلف املجالت بعد انقطاع لأكرث من 14 �شهًرا ب�شبب 

الأو�شاع ال�شحية يف العامل لنت�شار جائحة كورونا واتخاذ دول العامل قرارات لغلق حدودها 

اأمام امل�شافرين وال�شياح مما ت�شبب يف تاأثر القت�شادات يف غالبية دول العامل.
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مّمن متت ترقيتهم اإىل منا�شب اإدارية عليا

ال���وزي���ر احل���م���ر ي�����ش��ت��ق��ب��ل م��وظ��ف��ي ب��ن��ك الإ���ش��ك��ان

اإدارة بنك  الإ�شكان رئي�س جمل�س  التقى وزير 

عرب  احلمر،  يعقوب  بن  با�شم  املهند�س  الإ�شكان 

تقنية البث الإلكرتوين املرئي، موظفي بنك الإ�شكان 

الذين مت ترقيتهم اإىل منا�شب اإدارية عليا، ت�شجيعا 

خطوة  ويف  لها،  امل�شهود  وكفاءتهم  جلهودهم 

تعك�س جناح البنك يف بناء كوادره واحلفاظ عليهم 

�شعياً  وكذلك  امكاناتهم،  واإطالق  قدراتهم  وتفعيل 

من  وال�شتفادة  بالكفاءات  املنا�شب  لتدعيم  منه 

عملهم يف  اثبتت جدارتها من خالل  التي  اخلربات 

الوزير  عرب  اللقاء،  وخالل  املختلفة.  العمل  مواقع 

واملخل�شة  املتميزة  للجهود  وتقديره  �شكره  عن 

املبذولة من قبل موظفي البنك، كما اكد اأهمية رعاية 

والتطور  الرتقاء  اجل  من  الب�شري  العن�شر  ودعم 

جديدة،  مرحلة  اإىل  والنتقال  الدوؤوب  املتوا�شل 

اإذ  النتاجية،  الكفاءة  رفع  با�شرتاتيجية  خا�شة 

يعمل على خطة احالل القيادات البحرينية ال�شابة 

اخلطط  ح�شب  للرتقي  واعدادهم  الإدارة،  يف 

بامل�شوؤوليات  قدراتهم  بتعزيز  وذلك  الوظيفية، 

مهاراتهم  تطور  تدعم  التي  التدريبية  والربامج 

ومعرفتهم يف كل املجالت.

للمراأة  يكون  باأن  جدا  �شعيد  اأنه  وا�شاف   

مما  الرتقيات،  �شل�شلة  يف  وفري  حظ  البحرينية 

والدفع  املراأة  متكني  نحو  البنك  اإلتزام  يعك�س 

الفر�س،  تكافوؤ  مبداأ  وفق  القيادية  للمنا�شب  بها 

مهم  رافد  هي  البحرينية  امل�شرفية  الكوادر  وباأن 

للموؤ�ش�شات املالية يف البحرين، واأن البنك ياأتي يف 

والطاقات  الكفاءات  هذه  اعداد  املوؤثرين يف  طليعة 

البحرينية، ومنحهم الثقة ملوا�شلة م�شرية التطور 

مكانة  على  واحلفاظ  وامل�شريف  املايل  القطاع  يف 

مملكة البحرين كمركز مايل رائد.

الندوة الفرتا�شية ليوم التمري�ض العاملي

يحتفل  عام،  كل  من  مايو   12 يف 

بعمله  يقوم  الذي  التمري�س  بطاقم  العامل 

من  جمموعة  اأكرب  وهم  وتفاٍن،  حب  بكل 

يف  ال�شحية  الرعاية  يف  املتخ�ش�شني 

اخلطوط الأمامية، اإذ اإن طاقم التمري�س هم 

مر�شاهم  ورفاهية  �شحة  حماية  يف  قادة 

املنا�شبة،  وبهذه  والعامل.  وجمتمعاتهم 

ال�شمو  ل�شاحب  والعرفان  بال�شكر  نتقدم 

امللكي المري �شلمان بن حمد اآل خليفة ويل 

العهد رئي�س جمل�س الوزراء املوقر، وفريق 

�شبيل  يف  املبذولة  اجلهود  على  البحرين، 

التي  كوفيد-19  فريو�س  انت�شار  من  احلد 

جعلتنا يف م�شاف الدول املتقدمة من حيث 

الجراءات الحرتازية وحماية الكادر الطبي 

واملتطوعني يف ال�شفوف الأمامية.

كوفيد- فريو�س  انت�شار  بداية  منذ 

عن  العاملية  ال�شحة  منظمة  19واإعالن 

ت�شنيف الفريو�س كجائحة عاملية؛ تعر�س 

الكادر الطبي اإىل �شغوطات كبرية يف �شبيل 

الت�شدي للجائحة واحلد من انت�شاره. 

مهاراتي  موؤ�ش�شة  راأت  املنطلق  هذا  من 

رد جزء  ولو  الواجب  من  انه  لال�شت�شارات 

من اجلميل للذين عر�شوا �شحتهم وحياتهم 

الأ�شرية للخطر وكر�شوا وقتهم للعمل على 

التعاون  خالل  من  الوباء،  لهذا  الت�شدي 

لتنظيم  البحرينية  التمري�س  جمعية  مع 

النف�شية  ال�شحة  حول  افرتا�شية  ندوة 

ت�شببها  التي  والتحديات  التمري�س  لطاقم 

يوم  فيها.  يعملون  التي  املجهدة  البيئة 

لهم  واحتفال  تكرمي  هو  العاملي  التمري�س 

و�شكرهم على م�شاهمتهم البارزة يف مهنتهم 

ومر�شاهم وجمتمعهم وعطائهم الالحمدود. 

الأطباء  من  جمموعة  الندوة  �شيقدم 

النف�شية  ال�شحة  واملتخ�ش�شني يف جمالت 

و ال�شت�شارات ال�شحية والأ�شرية. و�شتكون 

الدكتور  رعاية  حتت  الفرتا�شية  الندوة 

ال�شحة  وزارة  وكيل  املانع  خليفة  وليد 

با�شم   .2021 مايو   22 يف  �شتقام  والتي 

وموؤ�ش�شة  البحرينية  التمري�س  جمعية 

فخر  وقفة  نقف  لال�شت�شارات  مهاراتي 

الطبي  والكادر  التمري�س  لطاقم  واعتزاز 

�شعيد  بيوم  لهم  متنياتنا  مع  واملتطوعني 

يف هذه املنا�شبة اخلا�شة وان تزهر حياتهم 

بالعطاء والتوفيق

»طلبات البحرين« تختتم 

حملة #دامًيا_معاك الرم�شانية

خالل �شهر رم�شان املبارك، 

كّر�شت �شركة »طلبات«؛ املن�شة 

تو�شيل  يف  اإقليمًيّا  الرائدة 

ال�شريعة،  والتجارة  الطعام 

تطبيقها لحت�شان املبادرات التي 

ت�شعى ملد يد العون للمجتمعات 

املحلية. فقد تعاونت ال�شركة مع 

وموؤ�ش�شة  جمعية   15 من  اأكرث 

تعمل  التي  الأ�شواق  يف  خريية 

عمالء  متّكن  اإذ  املنطقة،  يف  بها 

»طلبات« من امل�شاهمة يف العديد 

املتاحة  املختلفة  املبادرات  من 

رم�شان  �شهر  التطبيق. يف  عرب 

يًدا  ال�شركة  ا�شتطاعت  الكرمي، 

اأن  البحرين  مع عمالئها يف  بيٍد 

#دامًيا_معاك مل�شاعدة املحتاجني، وا�شتطاعت جمع قيمة 21606  باأن تكون  تفي بوعدها 

اأول ثالثة  اأنحاء اململكة ل�شالح برنامج الأغذية العاملي لالأمم املتحدة يف  وجبة من جميع 

مع جمعية  العام  هذا  »طلبات«   تعاونت  �شعيد حملي،  على  رم�شان.  �شهر  من  اأحٍد  اأيام 

ّكن  »حفظ النعمة« لإن�شاء قوائم طعام خا�شة على التطبيق خالل �شهر رم�شان، والتي متمُ

ة »طلبات«  امل�شتخدمني من الّتربع بوجبات اإفطاٍر لالأفراد والأ�شر املمُعِوّزة. كما تعاونت ِمن�شّ

ة  مِلن�شّ العام  املدير  ال�شاعاتي  ه�شام  علّق  الإن�شانية،   لالأعمال  امللكية  املوؤ�ش�شة  مع  ا  اأي�شً

الرم�شانية.  #دامًيا_معاك  حملة  نتائج  لأ�شارككم  تحّم�ٌس  ممُ »اأنا  قائاًل:  البحرين«  »طلبات 

كنة،  ا�شتطعنا يف »طلبات«  اأن نمُي�ّشر التربعات للعمالء عرب التطبيق باأ�شهل واأي�شر طريقة مممُ

اأيام ال�شهر الكرمي،  اأبناء املجتمع خالل  التكافل بني  التاآزر  كما اأحتنا الفر�شة لإظهار روح 

و�شهدنا جميًعا الأثر الطيب الذي ميكن اأن نرتكه بالعمل مًعا، وهذا ما نراه وا�شًحا بالنظر 

اإىل نتائج هذه احلملة الرم�شانية«.

توفر م�شًحا �شوئًيا للم�شتندات الورقية

»الزياين للخدمات« تقّدم حلولها لتقنيات املعلومات

م�شت�شفى الإر�شالية الأمريكية يفوز 

ائي علم الأمرا�ض باعتماد الكلية الأمريكية لأخ�شّ

جممع العايل يتزّين ل�شتقبال الأ�شقاء ال�شعوديني

ب�شورٍة  القائمة  العمليات  من  التحول  اإن 

د يف  يعمُ بيئٍة رقمية مل  اإىل  الورق  كبرية على 

بالغة  خطوًة  بل  ابتكاًرا،  يعدُّ  اليوم  عاملنا 

موؤ�ش�شٍة حري�شة على  لكل  واأ�شا�شية  الأهمية 

يف  خ�شو�شا  اأعمالها  وا�شتدامة  ا�شتمراريتها 

�شممت  ولقد  كوفيد-19.  جائحة  ظهور  �شل 

حلولها  التجارية  للخدمات  الزياين  �شركة 

م�شًحا  ووفرة  وامل�شتندات  املعلومات  لتقنيات 

�شوئًيا للم�شتندات الورقية اخلا�شة باملوؤ�ش�شة 

وت�شليمها للعميل على �شكل ن�شخ رقمية.

التجارية  للخدمات  الزياين  �شركة  توفر 

للم�شتندات  والأر�شفة  ال�شوئي  امل�شح  خدمات 

من  بــدًءا   A1،A2،A3،A4 كانت  �شواء 

النهائي  الت�شليم  الوثائق وحتى  جتميع وفرز 

النهائي،  العميل  اإىل  الرقمية  للم�شتندات 

امل�شتندات  اإدارة  نظام  تطبيق  اإىل  بالإ�شافة 

Laserfiche اإذا لزم الأمر. تتلخ�س ااحلدمات 
التجارية  للخدمات  الزياين  �شركة  تقدم  التي 

خلدمات الر�شفة اللكرتونية مبا يلي: 

-خدمات امل�شح ال�شوئي للم�شتندات

الوثائق  اإدارة  بنظام  املوؤ�ش�شات  -تزويد 

 Laserfiche املوؤر�شفة

الوثائق:  اإدارة  ا�شت�شارات  -خدمات 

اخلربة  ذوي  ال�شت�شاريني  من  توفرالعديد 

من  ميكنها  مما  الأر�شفة،  جمال  يف  العالية 

يف  تعمل  التي  املوؤ�ش�شات  اإىل  خرباتها  تقدمي 

البحث عن حل لإدارة الوثائق .

على  ولالجابة  املعلومات  من  للمزيد    

موقعنا  زيــارة  منكم  يرجى  ا�شتف�شاراتكم 

�شركة   www.azcsbh.com اللــكــرتوين 

الت�شال  او  التجارية  للخدمات  الــزيــاين 

 ،17294800 الــتــالــيــة:  الرقــــام  على 

.33305468،

اأول  الأمريكية  الإر�شالية  م�شت�شفى  اأ�شبحت 

م�شت�شفى خا�س يف البحرين يح�شل على اعتماد 

الكلية الأمريكية لأخ�شائي علم الأمرا�س  لق�شم 

علم الأمرا�س والطب املخربي بامل�شت�شفى. 

م�شت�شفى  بعد  اململكة،  الثانية يف  الآن  وهي 

العتماد  بهذا  تفوز  التي  اجلامعي،  حمد  امللك 

معايري  ا�شتيفاء  عند  اإل  نح  ميمُ ل  الذي  املرموق 

اجلودة ال�شارمة التي و�شعتها الكلية الأمريكية 

لأخ�شائيي علم الأمرا�س. 

الرئي�س  �شرييان،  جورج  الدكتور  وقال 

»اإن   : امل�شت�شفى  لدى  لل�شركات   التنفيذي 

اعتماد الكلية الأمريكية لأخ�شائي علم الأمرا�س 

يف  الطبية  املختربات  قبل  من  فيه  مرغوب 

اعرتاًفا  يعطي  لأنه  العامل،  اأنحاء  جميع 

يف  امل�شتخدمة  العالية  اجلودة  مبعايري  عاملًيا 

التي  امل�شتمرة  للتح�شينات  وكذلك  عملياتها، 

فخورون  نحن  لذلك  الأنظمة.  يف  اإجراوؤها  يتم 

خ�شعت  قد  بامل�شت�شفى  املختربات  اأنظمة  باأن 

على  احل�شول  قبل  للكلية  ال�شارمة  للتقييمات 

هذا العتماد«.

�شيك�شتو  الدكتور  الق�شم  لرئي�س  وتقديًرا 

قالت  احلموي،  زكية  املخترب  ومدير  فيلينا  اإملار 

تويف:  جوليا  للمجموعات  التنفيذي  الرئي�س 

ق�شم  رئي�س  وخا�شة  امل�شت�شفى،  حر�س  »لقد 

املخترب،  وفريق  واملدير  لدينا  الأمرا�س  علم 

ن�شتخدمها  التي  املعدات  اأن  من  التاأكد  على 

التي  والتقارير  جنريها  التي  والختبارات 

املعايري  تلبي  عملياتنا  جميع  خالل  من  ننتجها 

ر�شية للغاية بالن�شبة  العاملية. اإنها حًقا حلظة ممُ

منوذج  الكلية  اعتماد  برنامج  يتبع  جميًعا«  لنا 

حتديثات  مع  جنب  اإىل  جنًبا  الأقران،  فح�س 

مدار  على  والتعليم  ال�شنوية  املراجعة  قائمة 

تقدمي  على  خمترب  كل  قدرة  يعزز  مما  العام، 

اأف�شل رعاية ممكنة  خدمة عالية اجلودة ت�شمن 

للمر�شى«.

اململكتني  واأعالم  الرتحيب  بعبارات 

مع حملة  وتفاعل  العايل  تزين جممع  ال�شقيقتني، 

البحرين  هيئة  اأطلقتها  التي  عليكم«  »ولهنا 

لل�شياحة واملعار�س، لالحتفال با�شتقبال الأ�شقاء 

القادمني من اململكة العربية ال�شعودية، والرتحيب 

من  لأكرث  دام  انقطاع  بعد  البحرين  اإىل  بعودتهم 

عام و�شهرين ب�شبب تداعيات جائحة كورونا.

على  حر�شها  العايل  جممع  اإدارة  واأكدت 

والوقائية  الحرتازية  الإجراءات  كافة  اتباع 

يف  )كوفيد-19(  كورونا  لفايرو�س  للت�شدي 

جتربة  وتقدمي  للمجمع،  التابعة  املرافق  جميع 

العالمات  واأرقى  اأفخم  يف  للت�شوق  واآمنة  مميزة 

اأ�شهر  بزيارة  وال�شتمتاع  العاملية،  التجارية 

والتي  البحرين،  مملكة  يف  واملطاعم  املقاهي 

عنها  اأعلنت  التي  ال�شرتاطات  جميع  فيها  يراعى 

يقع  الذي  العايل  جممع  اأن  يذكر  ال�شحة.  وزارة 

مراكز  اأبرز  اأحد  يعد  ال�شيف،  �شاحية  منطقة  يف 

حمالت  يت�شمن  اإذ  البحرين،  مملكة  يف  الت�شوق 

لالأزياء، اأثاث املنازل، الهدايا، بالإ�شافة اإىل الالآلئ 

كما  العطور،  من  متنوعة  وت�شكيلة  واملجوهرات، 

الراقية بجل�شات  املطاعم واملقاهي  ي�شم عدًدا من 

العايل  ت�شميم جممع  داخلية وخارجية. ويعترب 

املميز عامل جذب �شياحي، اإذ يجمع بني العنا�شر 

العربية التاريخية العريقة، ويت�شمن جزءا ي�شمى 

ب�شوق »الطواوي�س«، وميتزج الطابع التقليدي مع 

املجمع حتفة  ليمثل  واحلديثة،  املعا�شرة  اللم�شة 

عمرانية.

»ال�شيارات الأوروبية« ت�شتعر�ض

 اأحدث طرازاتها يف جممع الأفنيوز

»ال�شيارات  جمموعة  قامت 

واملوزع  امل�شتورد  وهي  الأوروبية«، 

ولندروفر،  جاكوار  ل�شيارات  احل�شري 

من  املذهلة  طرازاتها  اأحدث  عن  بالك�شف 

خالل عر�س جمموعة من �شيارات جاكوار 

الأفنيوز  جممع  يف  ح�شرًيا  ولندروفر 

خالل الفرتة من 19 اىل 23 مايو 2021.  

على  الأوروبية  ال�شيارات  وتعمل 

ولندروفر  جاكوار  طرازات  اأحدث  تقدمي 

والأناقة  الفخامة  توفر  التي  الأيقونية 

حياة  اأ�شلوب  لتنا�شب  واملتانة  والتنوع 

العمالء  �شيتمكن  حيث  العمالء.  كافة 

الت�شكيلة  على  التعرف  بفر�شة  بالتمتع 

اإيفوك  روفر  رينج  ل�شيارات  الرائعة 

اجلديدة  �شبورت  روفر  ورينج  اجلديدة، 

اإىل  بالإ�شافة   ،90 ديفندر  ولندروفر 

ت�شم  والتي  املتميزة  جاكوار  ت�شكيلة 

 E اجلديدة وجاكوار   F - Pace جاكوار 

 F  اجلديدة بالإ�شافة اىل جاكوار  Pace
Type اجلديدة.

ويف تعليق له على الطرازات اجلديدة 

املدير  م�شاعد  وويل،  اآندي  قال  املميزة، 

الأوروبية:  ال�شيارات  ملجموعة  العام 

كافة  اإر�شاء  على  با�شتمرار  »نعمل 

عن  الك�شف  خالل  من  املميزين  عمالئنا 

اىل  دوًما  نهدف  حيث  طرازاتنا،  اأحدث 

اأحدث  عر�س  خالل  من  منهم  التقرب 

الطرازات، كما نود اأن ندعو كافة العمالء 

اىل زيارة جممع الأفنيوز لفر�شة م�شاهدة 

الرائع  املجمع  هذا  يف  الطرازات  اأحدث 

اأو  العائالت  �شواء  اجلميع،  ينا�شب  الذي 

الأفراد«.
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تل أبيب تفشل في اغتيال قائد »القسام« محمد ضيف

4 صواريخ من لبنان نحو إسرائيل تستهدف عكا وحيفا

طوابع رقمية على السلع 
 المعفاة من الضرائب 

للحد من التالعب

80٪ من مستخدمي اإلنترنت 
في البحرين تعرضوا 
لمحاولة سرقة أموال
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تشمل »بريز السيف« و»بريز مارينا 1 و2« و»دار العز 2 و3« و»مارينا ريف« و»العرين هومز«

إحالة 5 مشاريع متعثرة للجنة القضائية 
بيعت على الخريطة ولم يتسلم مالكها الوثائق

أعلن��ت اللجنة الوزارية للمش��اريع التنموي��ة والبنية 
التحتية، برئاس��ة نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
خال��د بن عبداهلل آل خليفة، إحالة 5 مش��اريع تطوير 
عق��اري ُش��يدت قبل ص��دور قان��ون تنظي��م القطاع 
العق��اري رقم )27( لس��نة 2017، إلى لجنة تس��وية 
مش��اريع التطوي��ر العق��اري المتعث��رة، ذات الصفة 

القضائية.
وأكد الشيخ خالد بن عبداهلل آل خليفة أن »قرار اللجنة 
الوزارية للمش��اريع التنموية والبني��ة التحتية، الذي 
ت��م اتخاذه ف��ي اجتماعها عن ُبعد بواس��طة تقنية 
االتصال المرئي أمس، يأتي بعد أن تدارست اللجنة 
الوزارية مش��اريع بريز السيف، وبريز مارينا 1و2، ودار 

العز 2و3، ومارين��ا ريف، والعرين هومز، المحالة من 
مجلس الوزراء مطلع مايو الجاري إلى اللجنة الوزارية، 
كل على حدة، عبر حصر االلتزامات والحقوق، واالطالع 
والمس��تندات  والمعلوم��ات  البيان��ات  كاف��ة  عل��ى 
ه الشيخ خالد بن عبداهلل  والوثائق الخاصة بها«. ووجَّ
آل خليفة، مؤسس��ة التنظيم العقاري بالتنس��يق مع 
الوزارات والجهات الحكومية ذات العالقة، إلى »حصر 
ومتابعة المش��اريع المبيعة على الخريطة المنش��أة 
قب��ل صدور قانون تنظيم القط��اع العقاري في العام 
2017 والت��ي ال ت��زال متعثرة أو لم ُتس��تكمل بعد، 
والتأكد م��ن فاعلية إجراءات رهن مش��اريع التطوير 

العقاري«.  الشيخ خالد بن عبداهلل آل خليفة

رشيد المعراج

المعراج: التحفظ على أموال 
البنوك المتورطة بجرائم غسل األموال

ق��ال محاف��ظ مصرف البحري��ن المركزي رش��يد المعراج إنه 
»بالنس��بة إلى القضايا الجنائية التي سبق أن صدرت أحكام 
نهائي��ة بش��أنها، وكذل��ك الت��ي مازالت تنظره��ا المحاكم 
والمتعلق��ة ببن��وك تورط��ت في جرائم غس��ل أم��وال، فإن 
األم��وال التي تخ��ص تلك البن��وك كان تم التحف��ظ عليها 
س��ابقًا بموجب قرارات قضائية صادرة ع��ن النيابة العامة، 
وسيس��تمر التحف��ظ إل��ى حين الفص��ل في جمي��ع الدعاوى 
المتعلق��ة بتلك البن��وك«. وكان��ت النيابة العام��ة، أحالت 

المتهمين ببنك المس��تقبل وبنك مل��ي إيران وبنك صادرات 
إيران وبنوك إيرانية أخرى، فضاًل على البنك المركزي اإليراني 
إلى المحاكمة الجنائية بتهم تتعلق بمكافحة غسل األموال 
وتمويل اإلرهاب، وغس��ل أكثر من 1.3 ملي��ار دوالر عبر بنك 
المس��تقبل، مش��يرة إلى أن »هناك تحقيقات أخ��رى ال تزال 
جاري��ة بش��أن العديد م��ن المخالفات المماثل��ة التي تمت 
من خالل بنك المس��تقبل والبنوك اإليراني��ة، بهدف تحديد 

المسؤولية الجنائية فيها«.

استشهاد 241 فلسطينيًا بينهم عشرات األطفال

بايدن يطلب خفض التصعيد.. 
ونتنياهو يصر على مواصلة القصف

أعل��ن البي��ت األبيض أم��س أن الرئي��س األمريكي 
تحدث إلى رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو 
4 مرات ح��ول ضرورة خف��ض التصعي��د الدائر منذ 
9 أي��ام بين الجيش اإلس��رائيلي وقطاع غ��زة، إال أن 
نتنياهو أصر على مواصلة العملية العس��كرية حتى 

تحقق هدفها واستعادة الهدوء.
وعل��ى الرغ��م من أن البي��ت األبيض ذك��ر أن بايدن 
أبل��غ نتنياهو أن��ه يتوقع خفض العنف بش��كل كبير 
أمس، ق��ال رئيس الوزراء اإلس��رائيلي: »وصلت للتو 
من غرفة العمليات الحربية الرئيسة التابعة لجيش 
الدفاع، وأخذت انطباعًا شديدًا جدًا عما يجري هناك.. 
كل ي��وم نضرب مزيدًا من الق��درات التي تتمتع بها 
التنظيم��ات اإلرهابي��ة، ونحب��ط مزيدًا م��ن قادتها 
الكب��ار، ونس��قط مزيدًا من أب��راج اإلرهاب، ونضرب 
مزيدًا من مخازن األس��لحة«. ومنذ العاش��ر من مايو 
استشهد في القصف اإلسرائيلي على قطاع غزة 241 
فلس��طينيًا، بينهم عش��رات األطفال، وأصيب اآلالف، 
بحس��ب آخر إحصاء لوزارة الصحة الفلسطينية. فيما 
سقط من الجانب اإلسرائيلي 12 شخصًا، وجرح 309 

أشخاص.

 تغريم 12 مدانًا 
و10 مطاعم 34 ألف دينار 
لمخالفة إجراءات »كورونا«

قال رئيس نيابة الوزارات والجهات العامة »إن النيابة العامة 
أحالت إلى المحكم��ة المختصة القضاي��ا المقيدة لديها عن 
مخالف��ة اإلج��راءات االحترازية لمنع انتش��ار في��روس كورونا 
)كوفي��د19(، والتي تم ضبطها خالل أي��ام العيد، حيث أمرت 
المحكمة الصغ��رى الجنائية بتغريم 12 مدان��ًا و10 مطاعم 
لمخالف��ة اإلج��راءات بغرامات تت��راوح ما بين أل��ف إلى ألفي 

دينار، وبما مجموعه 34 ألف دينار«.

اكتمال توسعة محجر بوري 
بالربع الثاني من 2022

األش��غال وشؤون  وزير  كشف 
البلديات والتخطيط العمراني 
عصام خلف، عن »بدء توسعة 
البيطري ف��ي بوري،  المحج��ر 
م��ن خ��الل إنش��اء وصيانة 3 
الطاقة  لرفع  للماشية  حظائر 
االس��تيعابية للمحج��ر إلى 3 
آالف رأس من الماش��ية، حيث 
من المتوقع اكتمال التوسعة 
 .»2022 الثاني م��ن  بالرب��ع 
وأش��ار إلى أنه »تمت ترسية 
المش��روع م��ن قب��ل مجلس 

المناقص��ات على دار الخليج للمق��اوالت بكلفة قدرها 556,789 
دينار«.

استقالة وزير الخارجية اللبناني 
بعد تصريحاته المسيئة 

أعلنت رئاس��ة الجمهورية اللبنانية، أمس، أن الرئيس ميشال 
عون وقع مرس��وم تعيي��ن وزيرة الدفاع ف��ي حكومة تصريف 
األعمال زينة عكر، في منص��ب وزيرة الخارجية بالوكالة، بعد 
طلب ش��ربل وهبة إعفاءه من منصبه على خلفية التصريحات 

المسيئة التي أطلقها بحق دول خليجية.

عصام خلف

 6 من أبرز مرشحي إيران 
على قائمة عقوبات أمريكا وأوروبا

تقاطرت أسماء حوالي 592 مرشحًا لالنتخابات الرئاسية في إيران مع 
االقتراب من ساعة االقتراع في يونيو المقبل الختيار رئيس للسلطة 
التنفيذية في إيران، إال أن 6 من بين تلك األسماء مع المرشح األوفر 
حظ��ًا إبراهيم رئيس��ي موضوعون على قائمة العقوب��ات األمريكية 

واألوروبية.
وضمت قائمة األسماء، باإلضافة إلى رئيسي، كال من رستم قاسمي، 
حسين دهقان، أبو الحس��ن فيروز آبادي، فريدون عباسي، وعزت اهلل 

ضرغامي.
وي��رى مراقب��ون أن فوز أي من هؤالء الخاضعي��ن للعقوبات الدولية 
قد يرسل إش��ارة إلى المجتمع الدولي بأن عالقات طهران مع الغرب 
لن تتحس��ن على المدى المنظور، وعلى العالم أن ينتظر المزيد من 

التوتر بين إيران والواليات المتحدة وحتى أوروبا.
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السعودية: تسجيل 
اللقاحات إلكترونيًا للقادمين.. 

والصيني غير مدرج
أصدرت الهيئ��ة العامة للطيران المدني بالس��عودية، أمس 
األربعاء، تعميمًا إلى جميع شركات الطيران العاملة بمطارات 
المملك��ة، بش��أن تس��جيل بيان��ات المس��افرين المحصنين 
القادمي��ن قب��ل وصولهم إل��ى المملكة من غي��ر المواطنين 
الس��عوديين والفئ��ات المس��تثناة على البواب��ة اإللكترونية 
المخصصة لتس��جيل اللقاح إلكترونيا للمسافرين المحصنين 
القادمين إلى المملكة عبر المنافذ الجوية المختلفة. وبحسب 
المنص��ة، فإن اللقاح��ات المعتمدة هي »جرعت��ان من لقاح 
فاي��زر- بايونتك، جرعتان من لقاح أوكسفورد-أس��ترازينيكا، 
جرعتان من لقاح موديرنا، جرعة واحدة من لقاح جانس��ين«. 
وقالت إن البوابة تتيح تس��جيل اللقاح إلكترونيا للمس��افرين 
المحصني��ن القادمي��ن إل��ى المملك��ة م��ن غي��ر المواطنين 
السعوديين والفئات المس��تثناة، وتسجيل بياناتهم الخاصة 
بالتحصين إلكترونيًا مما يس��هم في تسهيل إجراءاتهم عند 
الوص��ول وذل��ك لمن أتم كاف��ة اإلجراءات النظامي��ة للقدوم 

للمملكة.

ً 9:00
19 مايو 2021

(الجرعة الثانية)(الجرعة األولى)
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الملك يهنئ رئيس الكاميرون 
بذكرى اليوم الوطني

بعث حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة 
عاه��ل البالد المف��دى حفظ��ه اهلل ورعاه، برقي��ة تهنئة إلى 
فخامة الرئيس ب�ول بي�ا رئي��س جمهورية الكاميرون، وذلك 
بمناس��بة ذكرى اليوم الوطني لبالده، أعرب جاللته فيها عن 
أطي��ب تهانيه وتمنياته لفخامته بموفور الصحة والس��عادة 

بهذه المناسبة الوطنية.

 الدوسري: عالقات أخوية 
راسخة تجمع البحرين ومصر

اس��تقبل مس��اعد وزير الخارجي��ة عبداهلل بن فيص��ل بن جبر 
الدوسري بمقر وزارة الخارجية، سفير مصر لدى البحرين ياسر 

محمد أحمد شعبان.
ورحب مس��اعد وزير الخارجية بس��فير مصر، مؤكدًا على عمق 
العالقات األخوية الراس��خة التي تجمع بي��ن مملكة البحرين 
وجمهورية مصر العربية، مستعرضًا مسار العالقات الثنائية 
القائم��ة بي��ن البلدي��ن والش��عبين والت��ي تش��هد تعاونًا 
وتنسيقًا مشتركًا إزاء مختلف القضايا، مثمنًا جهود جمهورية 
مصر العربي��ة في تعزيز األمن القومي العربي والس��الم في 

المنطقة.
م��ن جانبه، أك��د الس��فير المص��ري ح��رص جمهورية مصر 
العربية على تعزيز التع��اون الثنائي مع مملكة البحرين بما 
يحق��ق المصالح المش��تركة، مش��يدًا بالدور المح��وري الهام 
لمملك��ة البحرين في تعزيز األمن واالس��تقرار في المنطقة، 

متمنيًا للمملكة دوام الرفعة واالزدهار.

المنصور: تكثيف التنسيق 
المشترك بين البحرين ومصر

استقبل وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية واإلدارية السفير 
توفيق أحم��د المنصور، أمس بمقر وزارة الخارجية، س��فير مصر 

لدى البحرين ياسر محمد أحمد شعبان.
وأش��اد وكي��ل وزارة الخارجي��ة للش��ؤون القنصلي��ة واإلداري��ة 
بالعالقات األخوية الثنائية الوطيدة القائمة بين مملكة البحرين 
وجمهورية مص��ر العربية وما تمتاز به م��ن نماء ُمضطرد على 
كافة األصعدة، مؤكدًا س��ادته أهمية مواصلة وتكثيف التعاون 
والتنس��يق الثنائي المش��ترك بين البلدين بما يلبي الطموحات 
واآلمال المش��تركة، متمنيًا لس��فير مصر العربي��ة لدى البحرين 
دوام التوفيق والنجاح. من جهته، عبر السفير شعبان عن تقديره 
الكبير للمس��ار المتقدم الذي تشهده العالقات الثنائية الوثيقة 
التي تجمع بين البلدين الشقيقين، مؤكدًا حرص جمهورية مصر 
العربية على المضي قدًما بهذه العالقات نحو مس��تويات أشمل 
بما يحقق المصالح المش��تركة، متمني��ًا لمملكة البحرين مزيدًا 

من التقدم والمنعة واالزدهار.

مندوبو »التعاون« يعقدون اجتماعًا 
للتحضير لمؤتمر »الصحة العالمية«

عقد س��فراء دول مجلس التع��اون لدول الخلي��ج العربية في 
جني��ف اجتماعه��م الدوري أمس، برئاس��ة، المن��دوب الدائم 
لمملك��ة البحرين الس��فير د. يوس��ف بوجيري رئي��س الدورة 
الحالي��ة لمجل��س التعاون، بمق��ر البعثة المراقب��ة الدائمة 

لمجلس التعاون بجنيف.
وناقش الس��فراء عدد من المسائل المرتبطة بتنسيق العمل 
الخليج��ي المش��ترك وتعزيز حضوره الجماع��ي في إطار عمل 

المنظمات الدولية المختلفة في جنيف. 
كما ناقش االجتماع بش��كل خاص تنسيق المواقف في سياق 
مشاركة دول المجلس في أعمال منظمة الصحة العالمية في 
دورتها 74 المرتقب بدء أعمالها األس��بوع القادم، إضافة إلى 
الترتيب والتحضير لالس��تحقاقات الدبلوماس��ية العديدة في 

الفترة القادمة.

بيعت وحداتها على الخريطة ولم يتسلم مالكها وثائقهم

 خالد بن عبداهلل: 
إحالة 5 مشاريع متعثرة إلى اللجنة القضائية

أعلن��ت اللجن��ة الوزارية للمش��اريع 
التنموية والبنية التحتية، برئاس��ة 
نائ��ب رئيس مجلس الوزراء الش��يخ 
خالد ب��ن عبداهلل آل خليف��ة، إحالة 
خمسة مشاريع تطوير عقاري ُشيدت 
قبل ص��دور قانون تنظي��م القطاع 
العق��اري رق��م )27( لس��نة 2017، 
إلى لجنة تس��وية مش��اريع التطوير 
الصف��ة  المتعث��رة، ذات  العق��اري 

القضائية.
وأك��د الش��يخ خال��د بن عب��داهلل آل 
الوزاري��ة  اللجن��ة  ق��رار  أن  خليف��ة 
للمشاريع التنموية والبنية التحتية، 
ال��ذي ت��م اتخ��اذه ف��ي اجتماعها 
الذي عقد عن ُبعد بواس��طة تقنية 
االتص��ال المرئي أم��س، يأتي بعد 
أن تدارس��ت اللجنة الوزارية مشاريع 
بريز السيف، وبريز مارينا 1 و2، ودار 
الع��ز 2 و3، ومارينا ري��ف، والعرين 
هوم��ز، المحالة من مجل��س الوزراء 
مطل��ع ماي��و الج��اري إل��ى اللجن��ة 
الوزاري��ة، كل على ح��دة، عبر حصر 
واالط��الع  والحق��وق،  االلتزام��ات 
عل��ى كاف��ة البيان��ات والمعلومات 
والمستندات والوثائق الخاصة بها.

وق��ال: »تبي��ن للجن��ة الوزاري��ة أن 
مش��روع مارينا ريف ال��ذي تم البدء 
ببيع وحداته على الخريطة بالتزامن 
مع البدء بتش��ييده ع��ام 2007، قد 
تأخر مط��وره ف��ي تس��ليم المالك 
وحداتهم ف��ي الوقت المح��دد. أما 
المش��اريع األخ��رى فه��ي تتفق في 
كون وحداته��ا بيعت على الخريطة 
قبل صدور القانون رقم )27( لس��نة 
2017، واستوفى المشترون جزءًا أو 
كل التزاماتهم المالية المس��تحقة 
المطوري��ن، فقام  عليه��م لصال��ح 
المط��ورون خ��الل فترة اإلنش��اء أو 
الوح��دات،  بعده��ا وقب��ل تس��ليم 
برهن تلك المش��اريع ل��دى البنوك 
والمصارف المحلي��ة، األمر الذي لم 
ن الم��الك من اس��تالم وثائق  يمكِّ
الملكي��ة، وترت��ب على ذل��ك عدم 
اتحادات  الس��ماح له��م بتأس��يس 
الم��الك لضم��ان حس��ن االنتف��اع 
والوح��دات  المش��ترك  بالعق��ار 
العقارية، واستخدام وصيانة األجزاء 

المشتركة«.
وأوض��ح أن البحري��ن وه��ي دول��ة 
بقي��ادة  والقان��ون  المؤسس��ات 
حضرة صاحب الجالل��ة الملك حمد 
بن عيس��ى آل خليف��ة، عاهل البالد 
المفدى، والحكومة، برئاسة صاحب 
الس��مو الملك��ي األمير س��لمان بن 
حم��د آل خليفة ول��ي العهد رئيس 
مجلس ال��وزراء، حريصة كل الحرص 
على حفظ وحماي��ة حقوق ومصالح 
األف��راد ف��ي كل األح��وال وبكاف��ة 
الس��بل، الس��يما القانوني��ة منه��ا 

والتي أثبتت صحة وس��المة التوجه 
الحكوم��ي في التعامل مع مش��اريع 
العق��اري المتعثرة، وذلك  التطوير 
وفق اآلليات التي نظمها المرس��وم 
بقانون رقم )66( لسنة 2014 بشأن 
تس��وية مش��اريع التطوير العقارية 

المتعثرة.
وأض��اف قائ��اًل: »إنه ومن��ذ العمل 
بأحكام المرس��وم بقانون رقم )66( 
لسنة 2014 قبل سبع سنوات وحتى 
اليوم، فق��د جرى البت ف��ي ثمانية 
مش��اريع متعثرة فقط بناء على ما 
ورد من ش��كاوى من المالك، وأسفر 
ذل��ك عن تس��وية خمس��ة من تلك 
المش��اريع وإزالة حالة التعثر عنها. 
وبالنظر إلى المشاريع التي تضمها 
المملك��ة اليوم والتي أنش��ئت قبل 
وبعد صدور قان��ون تنظيم القطاع 
العق��اري لس��نة 2017 والتي التزم 
مطوروه��ا بتس��ليمها إل��ى مالكها 
دون عقب��ات، ف��إن عدد المش��اريع 
المتعثرة يعد مح��دودًا جدًا مقارنة 
بالمش��اريع المكتمل��ة والمس��لَّمة 
إل��ى مالكه��ا، األم��ر ال��ذي يعكس 
ما يتمتع ب��ه القط��اع العقاري في 
مملك��ة البحرين من ق��وة ومتانة، 
بوصفه مجااًل اس��تثماريًا آمنًا، وأن 
التعامل فيه يقوم على أس��س من 
الثقة المبنية على الس��معة الطيبة 

الت��ي اكتس��بتها الس��وق العقارية 
المحلية على مدى العقود الماضية، 
األدوات  بفض��ل  الي��وم  وتع��ززت 

واآلليات القانونية«.
وشدد الش��يخ خالد بن عبداهلل على 
أن المش��رِّع ق��د تنب��ه إل��ى ضرورة 
المنظم��ة  التش��ريعات  تضمي��ن 
رأس��ها  وعل��ى  العق��اري،  للقط��اع 
القان��ون رق��م )27( لس��نة 2017، 
المعالج��ات والضمان��ات الكفيل��ة 
التطوي��ر  مش��اريع  تعث��ر  بع��دم 
ص��دور  بع��د  المنش��أة  العق��اري 
القانون عبر تنظيم الجوانب المالية 
للمش��اريع،  والقانوني��ة  واإلداري��ة 
الس��يما تنظي��م عملية البي��ع على 
الخريط��ة، وإل��زام المط��ور بفت��ح 
حس��اب ضمان للمش��روع لدى أحد 
��ص له��ا م��ن قب��ل  البن��وك المرخَّ
مص��رف البحرين المرك��زي ليتولى 

إدارة حساب المشروع.
وف��ي هذا الصدد، وحرصًا على إنهاء 
مشاريع التطوير العقاري المتعثرة، 
��ه الش��يخ خال��د بن عب��داهلل آل  وجَّ
العقاري  التنظيم  خليفة، مؤسس��ة 
والجهات  ال��وزارات  مع  وبالتنس��يق 
الحكومي��ة ذات العالق��ة، إلى حصر 
ومتابع��ة المش��اريع المباع��ة على 
ص��دور  قب��ل  المنش��أة  الخريط��ة 
قان��ون تنظيم القط��اع العقاري في 

الع��ام 2017 والتي ال تزال متعثرة 
والتأك��د  بع��د،  ُتس��تكمل  ل��م  أو 
من فاعلي��ة إجراءات رهن مش��اريع 
التطوي��ر العق��اري، ه��ذا إلى جانب 
دراس��ة وض��ع آليات تس��مح لمالك 
العقارات المرهونة بإنشاء اتحادات 
لتمكينهم من ممارس��ة حقهم في 
المحافظ��ة على المش��اريع وصيانة 

وإدارة األجزاء المشتركة فيها.
ويعرِّف المرس��وم بقانون رقم )66( 
لسنة 2014 بش��أن تسوية مشاريع 
التطوير العقارية المتعثرة، مشروع 
التطوي��ر العق��اري المتعث��ر بأن��ه 
كل مش��روع تطوير عق��اري تم بيع 
وحداته عل��ى الخريطة في المملكة 
واستلمت دفعاٌت عنها مقابل ذلك، 
وتعث��ر أو توق��ف ع��ن التنفيذ بما 

يضر باالقتصاد الوطني بالمملكة.
وبموجب المرس��وم بقان��ون، فإنه 
عل��ى اللجن��ة المح��ددة م��ن قب��ل 
مجل��س ال��وزراء والتي ُيس��ند إليها 
اللجن��ة  وه��ي  المش��اريع،  دراس��ة 
والبنية  التنموية  للمشاريع  الوزارية 
التحتي��ة، أن تص��در ق��رارًا بإحال��ة 
المش��روع إلى لجنة تسوية مشاريع 
التطوي��ر العقاري��ة المتعثرة، ذات 
الصف��ة القضائية، للبت فيه، وذلك 
وف��ق الضواب��ط والمعايي��ر الت��ي 

يعتبر المشروع طبقًا لها متعثرًا.

 قانون تنظيم القطاع العقاري يضم 
معالجات تكفل عدم تعثر المشاريع الحالية

حصر المشاريع المبيعة على الخريطة 
المنشأة قبل صدور القانون وال تزال متعثرة أو متوقفة

شارك كمتحدث رئيس في اللقاء النقاشي بجامعة نورث إيسترن األمريكية

وزير الصناعة: البحرين اتخذت كافة 
اإلجراءات لتأمين دخول السياح دون عوائق

ق��ال وزي��ر الصناعة والتج��ارة والس��ياحة رئيس 
مجلس إدارة هيئة البحرين للس��ياحة والمعارض 
زايد الزيان��ي إن الحكومة اتخذت جميع اإلجراءات 
الالزمة لتأمي��ن دخول الزوار والس��ياح إلى البالد 
ب��كّل س��هولة دون أي عوائ��ق، ورفعت مس��توى 
التنس��يق الحكوم��ي الصحي بين مختل��ف بلدان 
دول الخلي��ج العتم��اد ش��هادات التطعي��م، كما 
جرى اعتماد ممر س��فر آمن بي��ن البحرين ودولة 
يتي��ح  الش��قيقة  المتح��دة  العربي��ة  اإلم��ارات 
للمواطنين والمقيمين في البلدين التنقل بينهما 
دون الحاجة إلى تطبيق متطلبات الحجر الصحي، 
إضافة إلى فتح المنافذ الس��تقبال السياح والزوار 
األشقاء من المملكة العربية السعودية بدءًا من 

17 مايو الماضي.
ج��اء ذل��ك خالل مش��اركته كمتح��دث رئيس في 
اللقاء النقاشي الذي نظمته جامعة نورث إيسترن 
في بوسطن بالواليات المتحدة االمريكية، وذلك 
لمناقشة أس��باب تراجع السياحة الدولية والسفر 
خ��الل وبعد الظ��رف االس��تثنائي العالمي والذي 
أقيم مس��اء أمس عب��ر تقنية االتص��ال المرئي، 
بمش��اركة وزير الس��ياحة واالقتصاد اإلندونيسي 
ساندياجا صالح الدين أونو، وعدد من المسؤولين 

المعنيين بهذا الشأن.
وخالل اللقاء جرى مناقش��ة عدد من الموضوعات 
الت��ي م��ن بينه��ا: أهمية الس��ياحة ف��ي مملكة 
البحري��ن واألث��ر عل��ى الس��ياحة خ��الل الظ��رف 
االستثنائي العالمي، كما تم التطرق إلى موضوع 
الوظائ��ف واالقتصاد وتأثيراته��ا على القطاعين 
المالي واالقتصادي في المملكة، واستعراض أهم 
المبادرات والتس��هيالت التي قام��ت بها حكومة 
البحري��ن والتي تصب ف��ي مصلح��ة المواطنين 
والقط��اع الخاص وتنش��يط االقتص��اد والحركة 
التجاري��ة، وعلى وجه الخص��وص الحزمة المالية 

واالقتصادي��ة الت��ي ت��م إطالقه��ا بداي��ة العام 
الماض��ي منذ بداية الجائحة تنفي��ذًا للتوجيهات 
الملكية الس��امية لحضرة صاح��ب الجاللة الملك 

حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى.
وأضاف الزيان��ي قائاًل: »إن ال��وزارة بالتعاون مع 
الهيئ��ة البحريني��ة للس��ياحة والمع��ارض تقوم 
بدور رقابي على المنش��آت الس��ياحية، حيث قمنا 
بتش��ديد إجراءاتن��ا الرقابية، فنح��ن ال نريد فتح 
القط��اع دون تنظي��م والتس��بب ف��ي فوضى لها 
انعكاساتها الس��لبية على المجتمع«، معربًا عن 
أمله من المجتمع المحلي التعاون وزيادة الوعي 

ليكون ج��زءًا فاعاًل في هذه العملية، وأن يتصرف 
بمسؤولية بما يخدم الصالح العام«.

 وح��ول مس��اهمة طي��ران الخلي��ج ف��ي تطوي��ر 
المنظوم��ة الس��ياحية، ذكر الزياني أن الش��ركة 
كانت تن��وي إطالق 8 وجهات س��فر جديدة خالل 
العام الماضي، إال أن الظرف االستثنائي العالمي 
حال دون ذلك، وس��يتم إطالقها بصورة تدريجية 
في المس��تقبل القري��ب، منوهًا إلى أن الش��ركة 
فتح��ت وجه��ات مث��ل س��نغافورة وس��انتوريني 
وميكون��وس ف��ي اليونان وبصدد إط��الق رحالت 

أخرى سيعلن عنها في الوقت المناسب.

 رفع مستوى التنسيق الحكومي الصحي 
بين دول الخليج العتماد شهادات التطعيم

 اعتماد ممر سفر آمن بين البحرين 
واإلمارات للتنقل دون حجر صحي
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»Google« في نشاط نظمته »الخارجية األمريكية« بالتعاون مع

 »األعلى للمرأة«: مبادرة التوازن بين الجنسين 
في علوم المستقبل إسهام وطني ببعد دولي

أكدت مس��اعد أمين عام المجلس األعلى للمرأة 
الش��يخة دينا بنت راش��د آل خليفة، أن المبادرة 
الوطني��ة للت��وازن بين الجنس��ين ف��ي مجاالت 
عل��وم المس��تقبل الت��ي أطلقه��ا المجلس في 
الع��ام 2019 بات��ت تحظ��ى باهتم��ام دول��ي 
من قبل حكومات ومنظمات وش��ركات تس��عى 
لدعم مش��اركة المرأة في التكنولوجيا الحديثة 
واالس��تفادة م��ن إمكاناتها المحتمل��ة كمنتج 

ومستهلك لهذه التكنولوجيا.
جاء ذلك خالل مش��اركة المجلس األعلى للمرأة 
 »Women Tech Founders« في إطالق برنامج
الذي نظم��ه وزارة الخارجية األمريكية بالتعاون 
مع ش��ركة GOOGLE العالمي��ة، وجرى خاللها 
تسليط الضوء على التحديات والفرص المتاحة 
للم��رأة ف��ي مج��ال التكنولوجي��ا وكي��ف يمكن 
للقطاعين العام والخاص دعم النس��اء في هذه 

الصناعة.
وأوضح��ت مس��اعد األمي��ن الع��ام أن المبادرة 
الوطنية للتوازن بين الجنسين في مجاالت علوم 
المس��تقبل ترتبط بمج��االت الخط��ة الوطنية 
لنهوض المرأة البحرينية وباألخص مجال التعلم 
مدى الحياة الذي يهدف إلعداد الجيل القادم في 
مختلف المراحل التعليمية عبر رفع قدرتهم على 

صناعة التنمية االقتصادية واالجتماعية.
وأش��ارت خ��الل مش��اركتها ف��ي الفعالي��ة إلى 
أن ه��ذه المب��ادرة النوعي��ة، ذات الخصوصي��ة 
الوطني��ة المرتبط��ة بالتغيرات والمس��تجدات 
الدولية، هي بمثاب��ة األداة التنظيمية بأهداف 
تركز على تس��ريع تحقيق التوازن بين الجنسين 
في مجاالت علوم المس��تقبل بجهود تش��اركية 
بين المؤسسات الرس��مية والحكومية ومختلف 
القطاع��ات ذات العالقة، مس��تندًة إلى األرضية 
الصلبة التي توفره��ا مملكة البحرين في مجال 
تطوي��ر قط��اع المعلومات واالتص��االت وتبني 
التطبيقات التقنية الحديثة ومن بينها سياس��ة 
»السحابة أواًل« والتحول الرقمي، وأشارت إلى أن 
جائحة كوفيد-19 برهنت على جاهزية المملكة 

التامة في هذا المجال.
وقال��ت الش��يخة دينا بن��ت راش��د، إن المجلس 
األعلى للم��رأة يحرص من خ��الل المبادرة على 

تعزي��ز حض��ور الم��رأة ف��ي المج��االت التقنية 
الحديث��ة الت��ي تحق��ق البحرين فيه��ا نجاحات 
كبي��رة، بما في ذلك قط��اع التكنولوجيا المالية 
»فنتك«، والتمويل الجماعي، وعلوم وتكنولوجيا 
وتطبيق��ات الفض��اء، والمب��ادرات األخ��رى ذات 
الصل��ة بالبرمج��ة وال��ذكاء الصناع��ي وإنترنت 
األش��ياء وغيرها، خاصة وأنه��ا مجاالت متداخلة 

تكمل بعضها بعضًا.
وش��ارك في الفعالية التي تحدثت فيها مساعد 
األمي��ن الع��ام للمجلس األعلى للم��رأة، ممثلة 
للمملك��ة، كل من وزي��رة الدول��ة للتكنولوجيا 
المتقدم��ة في دولة اإلم��ارات العربية المتحدة 
سارة األميري، ووزيرة التعاون الدولي بجمهورية 
مص��ر العربي��ة راني��ا المش��اط، حي��ث أبدي��ن 
إعجابهن بقيادة المجلس األعلى للمرأة لجهود 
زي��ادة حضور المرأة في المج��االت التقنية على 
الصعيد الكمي والنوع��ي، واألثر المرتقب لتلك 

الجهود على تسريع وتيرة التنمية الشاملة.
كم��ا ش��ارك ف��ي برنام��ج الفعالي��ة ع��دد من 
المتحدثي��ن من ضمنهم مس��ؤولين حكوميين 
من اإلمارات والبحرين ومصر، ورؤس��اء البعثات 
من الس��فارة األمريكية في القاهرة، والس��فارة 
األمريكي��ة ف��ي المنام��ة، والس��فارة األمريكية 

ف��ي أبو ظبي وممثلو ش��ركة Google، ورائدات 
أعمال، وش��خصيات مؤثرة من منطقة الش��رق 
األوس��ط وش��مال أفريقيا، باإلضاف��ة إلى قادة 
صناع��ة التكنولوجي��ا، وتابعها مش��اركون من 
القطاع الخاص والقطاع العام والمجتمع المدني 
واألوساط األكاديمية ورجال األعمال الملهمين 

في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.
وناقشت الفعالية العديد من المحاور من بينها 
وضع ريادة األعمال النسائية في منطقة الشرق 
األوسط، والتحديات والفرص التي تواجه المرأة 
في مجال التكنولوجي��ا، وكيف يمكن للحكومات 
دعم النس��اء بش��كل أفضل في ه��ذه الصناعة، 
إضاف��ة إلى مس��تقبل التكنولوجيا في المنطقة 

بشكل عام.
 Women Tech برنام��ج  خ��الل  م��ن  وس��يتم 
Founder تدريب 50 س��يدة أعمال من منطقة 
الش��رق األوسط وشمال إفريقيا في مجال تقنية 
 Google المعلومات وعلى المهارات الفنية من
إضافة إلى سلس��لة من مفاهيم تطوير األعمال 
والتكنلوجيا مثل التفكي��ر التصميمي، والتعلم 
اآللي، وتطوير المنتجات، وذلك على أيدي خبراء 
مختصي��ن في الفترة م��ن 18 مايو إلى 8 يونيو 

.2021

بحث هاتفيًا مع نظيره الهندي العالقات الثنائية وسبل تعزيزها

 وزير الخارجية: البحرين حريصة على دعم 
جهود الحكومة الهندية لمواجهة »كورونا«

بح��ث وزير الخارجية عبداللطي��ف الزياني، أمس، 
خالل إجرائ��ه اتص��ااًل هاتفيًا مع وزير الش��ؤون 
الخارجي��ة بجمهوري��ة الهن��د الصديقة س��وبرا 
همانيام جاي ش��انكر، عالقات الصداقة الوثيقة 
بي��ن البحرين وجمهوري��ة الهند، وس��بل تعزيز 
التع��اون الثنائ��ي ف��ي جمي��ع المج��االت خدمة 
للمصالح المش��تركة بي��ن البلدين والش��عبين 

الصديقين.
وأعرب الزياني عن تضامن البحرين مع جمهورية 
الهند وشعبها الصديق للخسائر البشرية الكبيرة 
م��ن تداعيات جائحة فيروس كورونا )كوفيد19(، 

مؤكدًا اهتمام البحرين وحرصها على دعم جهود 
الحكومة الهندي��ة لمواجهة الجائحة، معربًا عن 
تعازي ومواساة البحرين قيادة وشعبًا لجمهورية 
الهند وشعبها الصديق جراء اإلعصار الذي ضرب 
المناط��ق الغربية في جمهورية الهند، وما خلفه 
من دمار وخسائر في األرواح والممتلكات، متمنيًا 
لجمهورية الهند دوام األمن واالستقرار واالزدهار. 

م��ن جانبه عب��ر وزير الش��ؤون الخارجية الهندي 
ع��ن ش��كر وتقدير الحكوم��ة الهندي��ة للمواقف 
المشرفة للبحرين وما قدمته من مساندة ودعم 
للهند لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، مش��يدًا 
بم��ا يربط بين البلدي��ن الصديقين من عالقات 
وطيدة وتعاون مس��تمر في مختل��ف المجاالت، 

متمنيًا للبحرين مزيدًا من التقدم واالزدهار.

 شانكر: مواقف مشرفة 
للبحرين في مساندة الهند بمواجهة »كورونا«

رنا بنت عيسى: توفير البيئة 
الجاذبة لالستثمار في التعليم

اس��تقبلت األمي��ن العام لمجل��س التعليم العال��ي نائب رئيس 
مجلس أمن��اء مجلس التعليم العالي الدكتورة الش��يخة رنا بنت 
عيس��ى بن دعيج آل خليفة بمكتبها، رئي��س الجامعة األمريكية 

في البحرين الدكتورة سوزان ساكستون.
وخ��الل اللق��اء، أعربت األمي��ن العام ع��ن تقديرها لم��ا تبذله 
رئي��س الجامع��ة األمريكي��ة ف��ي البحرين من جهود ملموس��ة 
وحثيثة لالرتقاء بأداء ومخرجات الجامعة، بما يعكس المستوى 
المتميز والمتقدم لما تقدمه الجامعة من برامج أكاديمية، وما 
تمتلكه من خبرات علمية وبحثية وكوادر بش��رية. وأكدت حرص 
البحرين على توفير البيئة الجاذبة لالستثمار في التعليم، وإنجاز 
المش��اريع الرامية لالرتقاء بقطاع التعليم العالي، وتخريج أجيال 
متمكن��ة م��ن كافة المه��ارات المطلوبة في س��وق العمل. من 
جانبها، تقدمت رئي��س الجامعة األمريكية في البحرين بخالص 
التهنئة لألمين العام لمجلس التعليم العالي، بمناس��بة صدور 
المرس��وم الملكي الس��امي بتعيينها في ه��ذا المنصب، معربًة 
ع��ن عميق تقديرها وامتنانها لما تحظ��ى به الجامعة من دعم 
على كافة المس��تويات، يعكس ما لقط��اع التعليم من اهتمام 
وتقدير كبيري��ن في مملكة البحرين. حضر اللقاء األمينة العامة 

المساعدة للتقييم واالعتمادية الدكتورة منى البلوشي.

»الوطنية لحقوق اإلنسان« تشارك 
في اجتماع الشبكة العربية حول 

االعتداءات اإلسرائيلية على غزة

ش��ارك رئيس المؤسس��ة الوطنية لحقوق اإلنسان المهندس 
عل��ي أحمد ال��درازي واألمي��ن العام المستش��ار ياس��ر غانم 
ش��اهين في االجتماع الط��ارئ للجنة التنفيذية في الش��بكة 
العربية للمؤسس��ات الوطنية لحقوق اإلنس��ان الذي عقدته 
اإلدارة العامة للشبكة عن بعد، بدعوة من الهيئة المستقلة 
لحقوق اإلنسان بفلسطين التي تتولى رئاسة الشبكة العربية 
ف��ي دورتها الحالية، حول االعتداءات اإلس��رائيلية على قطاع 
غ��زة، واالنتهاكات اليومي��ة لحقوق اإلنس��ان، وذلك بحضور 

المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان األعضاء في الشبكة.
وت��م ف��ي نهاي��ة االجتم��اع اعتماد بي��ان خاص ح��ول هذه 

االنتهاكات، وستقوم الشبكة العربية بتعميمه باللغتين.

محافظ الجنوبية: االرتقاء بالخدمات 
المقدمة لألهالي والمواطنين

أك��د محافظ الجنوبية س��مو الش��يخ خليفة بن عل��ي بن خليفة 
آل خليف��ة، اس��تمرار المحافظ��ة في متابعة احتياج��ات األهالي 
والمواطنين في مختلف المجاالت األمنية والخدمية والمجتمعية، 
من حيث االرتقاء بمس��توى الخدم��ات المقدمة وجودتها، والتي 
تعكس الصورة التنموية والمستدامة التي تشهدها المحافظة، 
ضمن تعزيز الش��راكة والتعاون والتنسيق المشترك مع مختلف 
الجه��ات الحكومية. جاء ذلك، أثناء لقائ��ه عبر االتصال المرئي، 
خالل »المجلس االفتراضي« ال��ذي أقامته المحافظة، بعدد من 
األهالي والمواطنين والمسؤولين من مختلف مناطق المحافظة، 
بحضور نائب المحافظ العميد عيسى الدوسري، تعزيزا للتواصل 

الدائم عبر االتصال المرئي الحديث.
وأكد سموه أن س��عي المحافظة المستمر في التواصل المباشر 
م��ع األهالي، يأتي في إطار التوجيهات الس��ديدة لحضرة صاحب 
الجالل��ة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة مل��ك مملكة البحرين 
المف��دى، والدعم المتواص��ل من صاحب الس��مو الملكي األمير 
س��لمان ب��ن حم��د آل خليفة ول��ي العه��د نائب القائ��د األعلى 
رئيس مجلس ال��وزراء. وتابع س��موه آراء ومقترحات األهالي في 
مختلف المجاالت التنموية، مؤكدًا سموه أن المجلس االفتراضي 
منص��ة تفاعلية بارزة في التواصل الذي يعد نهجا راس��خا لعمل 
المحافظ��ة، وال��ذي يتم م��ن خالله إب��راز التعاون م��ع مختلف 
القطاع��ات الحكومي��ة ومؤسس��ات المجتم��ع المدن��ي لتفعيل 

الشراكة المجتمعية واالنتماء الوطني.
وأش��ار س��موه إلى أن المحافظة مس��تمرة في تبن��ي واحتضان 
المب��ادرات والبرام��ج الهادف��ة لخدم��ة كافة ش��رائح المجتمع، 
لمواصلة الجهود المبذولة لتعزيز التنسيق المستمر في المجال 
األمن��ي والمجتمع��ي. وعب��ر الحضور ع��ن ش��كرهم وتقديرهم 
لمحاف��ظ الجنوبية، على متابعة س��موه المس��تمرة الحتياجات 
األهال��ي والنظر في آرائه��م ومقترحاته��م لتحقيقها على أرض 

الواقع بالتعاون مع الجهات ذات العالقة.

 وزير الخارجية: ندعم مبادرة مصرية 
لتحقيق هدنة بين فلسطين وإسرائيل

جرى اتصال هاتفي، أمس، بين وزير الخارجية 
الدكت��ور عبداللطي��ف الزياني ووزي��ر خارجية 
جمهورية مصر العربية الشقيقة سامح شكري، 
وذلك في إطار التنس��يق والتش��اور المس��تمر 
بي��ن البلدي��ن الش��قيقين، ت��م خالل��ه، بحث 
تط��ورات األوض��اع في األراضي الفلس��طينية، 
والجهود الت��ي تبذل لوقف التصعيد والتوصل 
إلى وقف إطالق نار ش��امل بين الفلس��طينيين 

واإلسرائيليين في قطاع غزة.
وأك��د وزي��ر الخارجية دع��م مملك��ة البحرين 
بي��ن  هدن��ة  لتحقي��ق  المصري��ة  للمب��ادرة 
الجانبين الفلس��طيني واإلس��رائيلي والوصول 
إلى الوقف الف��وري إلطالق النار، مؤكدًا أهمية 
دور المجتم��ع الدول��ي ف��ي وق��ف التصعي��د، 
وتوفير الحماي��ة للمدنيين األبرياء، معربا عن 
تمنياته بنجاح الجه��ود التي تبذلها مصر في 

هذا الخصوص.
من جانبه، أك��د وزير الخارجي��ة المصري على 
أهمية تعزيز التنس��يق المشترك بين البلدين 
الش��قيقين، ومواصل��ة الجه��ود للتوصل إلى 
وقف إطالق النار في المواجهات العسكرية في 
غزة، والعمل على اس��تئناف جهود السالم بما 
يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني 

الشقيق.

 خالد بن حمد يتلقى مزيدًا من التهاني 
بتعيينه رئيسًا للهيئة العامة للرياضة

تلقى س��مو الش��يخ خال��د بن حم��د آل خليفة، 
النائ��ب األول لرئيس المجلس األعلى للش��باب 
والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس 
اللجنة األولمبية البحريني��ة، مزيدًا من برقيات 
التهنئ��ة، بمناس��بة ص��دور المرس��وم الملكي 
من ل��دن حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن 
عيس��ى آل خليفة، عاهل الب��الد المفدى حفظه 
اهلل ورعاه، بتعيين س��موه رئيسا لمجلس إدارة 

الهيئة العامة للرياضة.
وتلقى س��موه برقيات تهنئة من س��مو الشيخ 
خليف��ة بن علي ب��ن خليف��ة آل خليفة محافظ 
المحافظة الجنوبية، وس��مو الش��يخ سلمان بن 
محم��د آل خليف��ة نائب رئيس الهيئ��ة العامة 
للرياض��ة رئيس المجل��س البحرين��ي لأللعاب 
القتالي��ة، وس��مو الش��يخ حمد ب��ن محمد بن 
س��لمان آل خليفة، والشيخ س��لمان بن راشد آل 
خليفة المدير التنفيذي لنادي راش��د للفروسية 
وس��باق الخي��ل، والش��يخ خليفة بن راش��د بن 

عبداهلل آل خليفة رئيس المحكمة الدس��تورية، 
وجمال فارس الرويعي، المندوب الدائم لمملكة 
البحرين لدى األمم المتحدة - نيويورك، والسفير 
الش��يخ خالد بن عبداهلل آل خليفة سفير مملكة 
البحرين لدى دولة اإلم��ارات العربية المتحدة، 
والس��فير أحمد عبدالرحمن الس��اعاتي س��فير 
مملكة البحرين لدى روسيا االتحادية، والدكتور 
محمد غس��ان محمد عدنان شيخو سفير مملكة 
البحري��ن لدى جمهورية إندونيس��يا، والس��فير 
الش��يخ ثامر ب��ن جاب��ر األحمد الصباح س��فير 
دول��ة الكويت ل��دى مملكة البحرين، والس��فير 
عب��داهلل ب��ن راش��د بن عل��ي المديلوي س��فير 
سلطنة عمان لدى مملكة البحرين، وأحمد خالد 
الوزان رئيس االتحاد البحريني للكيك بوكسينغ، 
وعب��ادة عدن��ان المال رئيس االتح��اد البحريني 
الكوهج��ي  عبدالمجي��د  ويوس��ف  للمصارع��ة، 
رئيس االتحاد البحريني للمالكمة، وفارس غازي 
القصيب��ي رئيس االتح��اد البحرين��ي للكراتيه، 

ومحم��د علي جناح��ي رئيس االتح��اد البحريني 
للس��امبو، وس��امي عبداهلل بوهزاع وكيل وزارة 
المواص��الت واالتصاالت للنقل الب��ري والبريد، 
والس��فير بدي��وان وزارة الخارجي��ة وحيد مبارك 
س��يار، وعلى إس��حاقي عض��و مجل��س النواب، 
وعادل حميد عبدالحس��ين جعف��ر عضو اللجنة 
التنسيقية بمحافظة العاصمة ورئيس مجلس 
إدارة أمف��ا القابضة، ومحم��د رجب أيوب نائب 

رئيس مجلس إدارة أمفا القابضة.
وأعرب المهنئون عن خالص التهاني إلى سمو 
الش��يخ خالد بن حمد آل خليفة بالثقة الملكية، 
مؤكدي��ن أن الثقة التي يحظى بها س��موه من 
ل��دن جاللة المل��ك المفدى حفظ��ه اهلل ورعاه، 
م��ا هي إال تأكي��د على الجه��ود المتميزة التي 
يبذلها سموه لخدمة مملكة البحرين، متمنين 
لس��موه التوفيق والس��داد في مواصلة تطوير 
الحركة الرياضية، لتحقي��ق التطلعات الملكية 

لنهضة وتقدم الرياضة البحرينية.
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 المدارس الثانوية تشارك 
في ورشة افتراضية عن برمجة الروبوتات

ش��اركت المدارس الثانوية الحكومية في ورش��ة افتراضية لتهيئة المشاركين 
في مسابقة البحرين الوطنية للروبوتات في دورتها لعام 2021، والتي نفذتها 

مدرسة االستقالل الثانوية للبنات، بتكليف من وزارة التربية والتعليم.
وقد اس��تمرت الورش��ة لمدة يومين، عبر االتصال المباشرة عن ُبعد، واستفاد 
منه��ا ٢٠ مدرب��ًا ومدربة م��ن المدارس الثانوي��ة المختلفة، بحض��ور فرقهم 
الطالبي��ة المش��اِركة، وذلك به��دف إعداد المدربي��ن والطلبة للمش��اركة في 

المسابقة.
هذا وقد أوضحت منس��قة الروبوتكس في مدرسة االس��تقالل األستاذة جميلة 
عم��ر عب��داهلل أن وزارة التربي��ة والتعلي��م تس��عى لتأهيل الم��دارس وتوفير 
اإلمكان��ات الالزمة لتوظيف الروبوت في المقررات الدراس��ية، حيث قدمت خالل 
األعوام الس��ابقة ورش��ًا منتظمة للمعلمين الراغبين بالدخول في هذا المجال، 

وشجعت المدارس على خوض مسابقات الروبوت السنوية.
وأضافت أن هناك اس��تخدامًا متميزًا للروبوت في المدارس، ولكن ما يميز هذه 
الورشة هو أنها تناولت سبل تدريب الطلبة في ظل تحديات الفترة االستثنائية، 
والس��يما انه س��يتم تنظيم هذه المس��ابقة الوطنية لهذا العام عن بعد، حيث 
 LEGO MINDSTORMS تناولت الورشة تذكيرًا بأساسيات البرمجة باستخدام
Education EV3، وعرضًا آللية تدريب فاعلة لتدريب الطلبة عن ُبعد، وبعض 
برمجيات المحاكات لتركيب الروبوت، والتعرف على أجزائه دون الحاجة لتوافره 

بصورة حقيقية لدى الطالب خالل فترة التدريب.

 كم��ا تمت مش��اركة مجموعة من التماري��ن والملفات التعليمية باس��تخدام 
خاصية التخزين السحابي لتحقيق أكبر فائدة للحضور.

 وف��ي الخت��ام تم عرض بعض قص��ص النجاح في التدريب عن ُبعد، لتش��جيع 
المدارس على المشاركة، فضاًل عن اإلجابة عن االستفسارات بما يخص شروط 

ومعايير االشتراك في المسابقة.

 مدارس البحرين المنتسبة لليونسكو تشارك 
في مؤتمر »التعليم من أجل التنمية المستدامة«

المنتسبة  البحرين  ش��اركت مدارس 
لليونس��كو ف��ي مؤتم��ر اليونس��كو 
العالم��ي ح��ول التعلي��م م��ن أجل 
ESD، والذي  المس��تدامة  التنمي��ة 
أقي��م خ��الل الفت��رة م��ن 17 – 19 
ماي��و 2021 ع��ن بع��د، بحض��ور ما 
يقارب 2500 من صانعي السياسات 
التعلي��م  مج��ال  ف��ي  العاملي��ن 
الصل��ة  ذات  األخ��رى  والمج��االت 
بالتنمي��ة المس��تدامة، والمنظمات 
غي��ر الحكومي��ة والخب��راء وأعض��اء 
الخاص  التنم��وي والقطاع  المجتمع 

من مختلف دول العالم.
جاء المؤتمر بتنظيم من قبل منظمة 
ال��وزارة  م��ع  بالتع��اون  اليونس��كو 
االتحادي��ة للتعلي��م والبحث العلمي 
األلماني��ة، وم��ع اللجن��ة األلماني��ة 
استش��اري،  كش��ريك  لليونس��كو 
بتحدي��ات  الوع��ي  تعزي��ز  به��دف 
التنمية المس��تدامة وفقدان التنوع 
البيولوجي، وال س��يما أزم��ة المناخ، 
وإبراز الدور الحاس��م للتعليم كعامل 
أه��داف  لتحقي��ق  رئيس��ي  تمكي��ن 
التنمية المس��تدامة بنج��اح، ودوره 

ف��ي رس��م اإلط��ار العالم��ي الجديد 
للتعليم من أجل التنمية المستدامة 
لعام 2030، وذلك م��ن خالل إعالن 
برلين الذي من المتوقع أن يتضمن 
دعوة التخاذ إجراءات عاجلة لتسريع 
المناخ��ي من  والعم��ل  االس��تدامة 

خالل التعليم.
وش��اركت البحري��ن خ��الل الجلس��ة 
السادس��ة للمؤتم��ر، والت��ي ركزت 
على »وضع التعليم من أجل التنمية 
المس��تدامة في التعلي��م الثانوي«، 
حيث مّثل��ت المملكة عائش��ة فريد 

منس��قة اليونس��كو بمدرس��ة غازي 
القصيب��ي الثانوي��ة للبن��ات، والتي 
ش��اركت بمداخل��ة أش��ادت خالله��ا 
بالدع��م والمس��اندة الت��ي يوليه��ا 
س��عادة الدكت��ور ماج��د ب��ن عل��ي 
النعيم��ي وزي��ر التربي��ة والتعلي��م 
كما  التعليمية،  بالمس��يرة  لالرتقاء 
اس��تعرضت الجه��ود الت��ي قام��ت 
به��ا المدرس��ة في مج��ال النهوض 
بالتنمي��ة المس��تدامة م��ن خ��الل 
المجتمع المدرسي، عبر تبنيها لنهج 
المدرسة الشاملة، وإطالق المشاريع 

التي تعتمد على اس��تخدام األدوات 
الرقمي��ة في تن��اول قضاي��ا المناخ 
إلى  العالمي��ة، وتحوي��ل المدرس��ة 
للمن��اخ، تمّكن  مؤسس��ة صديق��ة 
الطلب��ة والمجتم��ع المدرس��ي ككل 
م��ن تطوير مهارات جدي��دة لخدمة 

مجتمعهم وبلدهم والعالم بأكمل.
وخ��الل المؤتمر، أش��اد ني��ك نوتال 
مدي��ر االتصاالت االس��تراتيجية في 
ش��بكة ي��وم األرض بم��ا ق��دم من 
مش��اريع في مدارس البحرين، والتي 
تخدم العم��ل العالمي للحفاظ على 
البيئة، كما أش��اد غيري��ك غولياردي 
من مكتب التثقيف المناخي بفرنسا 
بالمش��اريع المطبقة ف��ي المدارس 
البحرينية باعتبارها مث��ااًل نموذجيًا 
متكاماًل لتس��خير التعليم في خدمة 

التغيير المناخي.
حض��رت المؤتم��ر الدكت��ورة لبن��ى 
لش��بكة  الوطني  المنس��ق  صليبي��خ 
م��دارس مملكة البحرين المنتس��بة 
لليونس��كو، باإلضافة إل��ى عدد من 
المش��اركين في المؤتم��ر من دول 

العالم.

دراسة في جامعة الخليج 
العربي تبحث في انفعاالت 

المراهقين التوحديين
بحثت دراس��ة حديثة مظاهر التنظيم االنفعالي لدى المراهقين 
التوحديي��ن، حيث وج��دت الدراس��ة أن المراهقي��ن التوحديين 
لديهم صعوب��ة في التنظي��م االنفعالي راجعة لعدة مس��ببات 
تؤدي إلى ظهور االنفعاالت السلبية وكان أكثرها هي الصعوبات 
االجتماعي��ة، يليه��ا تغيير الروتين، ثم صعوبات المدرس��ة، ثم 
الصعوبات الحس��ية، ثم الصعوبات البيولوجي��ة، ثم الخوف من 

الفشل.
جاء ذلك لدى مناقش��ة دراس��ة علمية ناقش��تها الباحثة فاطمة 
منص��ور آل عل��ي بعن��وان )مظاه��ر التنظي��م االنفعال��ي ل��دى 
المراهقي��ن التوحديين( نوقش��ت كجزء م��ن متطلبات الحصول 
عل��ى درجة الماجس��تير من قس��م صعوبات التعل��م واإلعاقات 

النمائية في جامعة الخليج العربي.
إلى ذلك بحثت الدراسة في مدى الوعي االنفعالي لدى المراهقين 
التوحديي��ن حيث بينت النتائج أن الصعوبات التي تواجههم في 
التعبير عن مشاعرهم، وميلهم الس��تخدام التعبيرات الجسدية 
بش��كل أفضل من التعبيرات اللفظية، وتراكم المشاعر عندهم، 
وإدراكهم لمش��اعر أمهم ومعلميهم بشكل أفضل من إدراكهم 

لمشاعر اآلخرين.

في ورشة »منازعات العمل الفردية بقانون العمل«

 ربيع: سقوط طلب 
 تعويض الفصل بعد شهر واحد

أيمن شكل «

كش��ف المحام��ي محم��ود ربي��ع خالل ورش��ة عمل 
نظمته��ا لجنة التدريب والثقافة العمالية باالتحاد 
الُح��ر لنقاب��ات عمال البحري��ن بعن��وان »منازعات 
العم��ل الفردية بقان��ون العمل«، الف��رق بين حق 
العامل في طل��ب التعويض عن إنهاء عقد العمل، 
وطلب��ه لباقي حقوقه بش��أن س��قوط الحق في رفع 
الدع��اوى، مبينًا أن دعاوى التعويض عن إنهاء عقد 
العم��ل تصق��ط بعد مرور ش��هر واحد م��ن تاريخ 
انته��اء عالق��ة العم��ل عند اإلن��كار، بينم��ا يمكن 
للعامل رفع دعوى للمطالبة بباقي حقوقه العمالية 

خالل سنة.
وتن��اول المحامي ربيع خالل الورش��ة الت��ي ُعِقدت 
عن ُبعد طريقة وآلي��ة إدارة الدعوى العمالية وفقًا 
للباب الثالث عش��ر م��ن قانون العم��ل في القطاع 
األهل��ي الص��ادر ع��ام 2012، موضحًا المس��تندات 
واألدل��ة واجبة التقديم عند قي��د الدعوى العمالية 
وأهمها عق��د العمل وإخطار إنه��اء الخدمة وإفادة 
من الهيئة العامة للتأمينات التأمينات االجتماعية 
بتاري��خ االلتح��اق بالعمل ومقدار األج��ر، باإلضافة 
إلى البيان��ات الوافية والكافية ع��ن أطراف الدعوى 
والتأكد من كتابة االس��م والسجل التجاري وعنوان 
التواصل صحيحًا، مع التأكيد على ضرورة المسارعة 
في رف��ع المنازع��ة العمالي��ة ل��دى إدارة المحاكم 
بوزارة العدل أو ع��ن طريق النظام اإللكتروني لكي 
ال يس��قط حقه في التعويض عن إنهاء عقد العمل 
وفقًا للمادة 135 التي حددت فترة ش��هر لكي قيد 

العام��ل دعواه عن طل��ب التعويض و إال س��قطت 
باإلنكار. 

كما ش��دد على ضرورة التقيد بتقديم كافة األوراق 
والمس��تندات واألدلة فيما في ذلك شهود األطراف 
لدى نظر الدعوى في مكتب اإلدارة العمالية وخالل 
اآلجال المحددة في كش��ف االجتماع��ات وذلك ألن 
المقرر وفق��ًا لنص المادة 132 م��ن قانون العمل 
رق��م 36 لس��نة 2012 أن��ه ال يج��وز ألي من طرفي 
الدع��وى العمالية أن يتقدم ب��أي طلبات جديدة أو 
إبداء أي دفع أو دفاع لم يس��بق إب��داؤه أمام قاضي 
إدارة الدع��وى إال إذا كان متعلقًا بالنظام العام وال 
يجوز تقديم أية أدل��ة جديدة إلى هذه المحكمة إال 
في الح��االت التي يثبت فيها أن عدم تقديم الدليل 
إل��ى قاض��ي إدارة الدع��وى العمالية كان ألس��باب 
خارجة عن إرادة من يتمس��ك به وبشرط أن يكون 
الدلي��ل الجديد، بحس��ب الظاه��ر، صحيح��ًا وجديًا 

ومنتجًا في الدعوى.
واختت��م المحامي ربيع الورش��ة بش��رح طريقة رفع 

الدعوى ع��ن طريق النظ��ام اإللكترون��ي للمحاكم 
وطريقة االستعالم عن سير القضية وطريقة تقديم 
المذكرات والطلبات القضائية ومتابعتها، مش��يدًا 
بالتح��ول الرقمي لدى النظ��ام العدلي في البحرين 
من النظام الورقي إلى النظام اإللكتروني الش��امل 
بما في��ه رفع الدعوى والمرافع��ة والنطق باألحكام 
واستئنافها بحيث ساهم هذا التطور باإلضافة إلى 
قرارات المجلس األعلى للقضاء في س��رعة البت في 

القضايا وحسمها في وقت قياسي.
م��ن جانب��ه تس��اءل رئيس االتح��اد الح��ر لنقابات 
عم��ال البحرين عن زمن الدع��وى العمالية، منوهًا 
لما أعلنت��ه وزارة العدل بأن الحد األقصى للبت في 

الدعوى ثالثة أشهر.
وأش��ار إل��ى أن االتحاد الح��ر يتابع دع��اوى عمالية 
ت��م الفصل فيها منذ فت��رة طويلة، لكن لم يحصل 
المنفذ له��م على حقوقه��م العمالي��ة رغم صدور 
ملف��ات تنفيذ عل��ى أصح��اب األعمال والش��ركات 

المحكوم ضدها.

 »النيابة«: تغريم 12 متهمًا 
و10 مطاعم 34 ألف دينار لمخالفة إجراءات »كورونا«

ق��ال رئيس نيابة ال��وزارات والجهات العام��ة إن النيابة 
العام��ة ق��د أحالت إل��ى المحكم��ة المختص��ة القضايا 
المقيدة لديها عن مخالفة اإلجراءات والتدابير االحترازية 
لمنع انتشار فيروس كورونا، والتي تم ضبطها خالل أيام 
العي��د، وقد أمرت المحكمة الصغرى الجنائية تغريم 12 
متهمًا و10 مطاعم لمخالفة اإلجراءات بغرامات تتراوح 
ما بين ألف إلى ألفي دينار، وبما مجموعه 34 ألف دينار.

وكان��ت إدارة الصح��ة العامة ق��د أبلغت بأن��ه في أيام 
عي��د الفط��ر المبارك تم ضب��ط عدة مطاع��م لم تلتزم 
باإلج��راءات والتدابي��ر االحترازية لمنع انتش��ار فيروس 
كورونا، حيث س��محوا للزبائن بالدخ��ول لتلك المطاعم 
وتقدي��م خدمة له��م دون الحصول عل��ى التطعيم ضد 
كورون��ا، وذلك من خ��الل إبراز الوثيق��ة الدالة على ذلك 
في تطبيق »مجتمع واعي«، إضافة إلى عدم قياس درجة 

حرارة الزبائن، فتم تحرير محاضر لتلك المخالفات وغلق 
المطاعم إداريًا.

وباشرت النيابة العامة تحقيقاتها فور ورود البالغات وإزاء 
ثبوت المس��ؤولية الجنائية في ح��ق المتهمين، وأمرت 
بإحالتهم للمحكمة المختصة، وهم 12 متهمًا س��محوا 
للزبائ��ن بالدخول للمطاع��م بالمخالفة لالش��تراطات، 
فضاًل عن المطاعم كأش��خاص اعتباريي��ن، قرر القانون 

تغريمه عند اإلدانة فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.
يذكر أن العقوبة المقررة قانون��ًا عن مخالفة اإلجراءات 
والتدابير االحترازية لمنع تفش��ي جائحة كورونا )كوفيد 
19( ه��ي الحب��س الذي تصل مدته إلى ثالث س��نوات أو 
الغرامة التي ال تقل عن ألف دينار وتصل إلى عشرة آالف 
دينار بالنس��بة للش��خص الطبيعي، وعش��رين ألف دينار 

بالنسبة للشخص االعتباري.

»البحرينية األوروبية للتواصل«: 
 لن نتلقى توجيهات 

أو إمالءات من أي جهة
البحرينية  الرابطة  أكدت 
للتواص��ل  األوروبي��ة 
االجتماعي، أنها مستقلة 
جمعي��ة  أي  تتب��ع  وال 
سياس��ية  أو  حقوقي��ة 
أخ��رى، وأنه��ا مس��تقلة 
ف��ي م��ا تتبناه وتنش��ره 
وال تتلق��ى أي توجيهات 
أو إم��الءات م��ن أي جهة 
ف��ي  التدخ��ل  وترف��ض 
ومنش��وراتها  توجهاتها 

من أي جهة كانت.
وأضاف��ت، أن ذل��ك يأتي 

انطالق��ا م��ن الدور ال��ذي اضطلعت ب��ه الرابط��ة البحرينية 
األوروبية منذ تأسيس��ها في م��ارس الماضي، واألهداف التي 
باش��رت بتنفيذها والمتمثلة في رصد ومتابعة ما يتم نشره 
في وس��ائل اإلع��الم والتواصل وبي��ان الحقائق لل��رأي العام 
وتوثيق األحداث والتطورات بما يخدم نقل الحقائق للجمهور 
دون تزييف أو فبركات والرد على ما ينشر من تضليل إعالمي.

وأعلن��ت الرابط��ة عزمه��ا عل��ى التواص��ل وترس��يخ عالقات 
مع مختل��ف المنظمات والجمعي��ات الحقوقية عربي��ًا ودوليًا 
للتع��اون معها بما يخدم العمل المش��ترك في مجال حماية 
حقوق اإلنسان واطالع الرأي العام على الحقائق كما هي دون 

تهويل أو تحجيم ودون تحيز عرقي أو طائفي أو حزبي.
وأض��اف رئيس الرابطة عبداهلل الش��اعر في بي��ان، أنها حاليا 
وبعد تأسيس��ها واختيار رئيس��ها وأعضائها، تباش��ر عملها 
في وس��ائل التواصل االجتماعي بعدد من الحس��ابات، منها 
beafsn_bh، باإلضاف��ة إل��ى موقعه��ا  حس��ابها الرئي��س 
اإلخباري اإللكتروني الذي س��يتم تدش��ينه خالل ساعات كما 
س��تفتح الرابطة العضوية أمام من يرغ��ب باالنضمام إليها 

ليساهم معنا في هذا الجهد اإلعالمي والحقوقي.

عبداهلل الشاعر

الشاعر: سوق القيصرية بالمحرق 
عبق التاريخ وأصالة الماضي

االجتماعي  الناشط  أشاد 
أس��امة الش��اعر بالحل��ة 
ظه��ر  الت��ي  الجدي��دة 
عليه��ا س��وق القيصرية، 
الطاب��ع  م��ع  ودمج��ت 
التراثي والهوية الوطنية 
ألهل البحري��ن من خالل 
تصميمات أنيقة تناغمت 
بسالس��ة  خطوطه��ا 
وانس��جمت م��ع األج��واء 
البحريني��ة  واألصال��ة 
القديم��ة عبر تصاميمها 
والخالب��ة،  المتنوع��ة 

مثمنًا جهود هيئة البحرين للثقافة واآلثار برئاس��ة الش��يخة 
مي بنت محم��د آل خليفة والجهات المعني��ة في هذا الصدد 

ودورها في الحفاظ على الهوية التراثية بمحافظة المحرق. 
ونوه بأهمية زيارة سوق القيصرية، باعتباره واحدا من أفضل 
األس��واق الس��ياحية والتراثية ف��ي البحرين. وأك��د أن تزامن 
افتت��اح س��وق القيصرية بالمح��ّرق أمام الجمه��ور مع عودة 
اإلخوة األش��قاء بالمملكة العربية الس��عودية لزيارة بلدهم 
الثان��ي البحري��ن بعد غياب ج��راء تداعيات في��روس كورونا، 
أم��ر يدعو للتفاؤل والفرحة، خاصة وأن ذلك س��ينعكس على 
انتعاش حركة السوق وازدهار القطاع السياحي في البحرين.

أسامة الشاعر
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السلمان: البحرين قطعت شوطًا كبيراَ في توفير الحماية للطفل والناشئة

»الشعبة البرلمانية« تستعرض التشريعات 
الوطنية لحماية الطفولة أمام البرلمان الدولي

شاركت الشعبة البرلمانية لمملكة 
البحرين في اجتماع اللجنة الدائمة 
للديمقراطي��ات وحق��وق اإلنس��ان 
التابعة لالتحاد البرلماني الدولي، 
والذي ُعقد عن ُبعد مس��اء الثالثاء 
الماض��ي، لمناقش��ة التش��ريعات 
االس��تغالل  لمكافح��ة  العالمي��ة 
اإلنترنت،  عب��ر  لألطفال  الجنس��ي 
الثغ��رات  لس��د  تق��دم  وإح��داث 

القانونية على المستوى الوطني.
ف��ي  البرلماني��ة  الش��عبة  ومّث��ل 
ضم��ن  ُعق��د  ال��ذي  االجتم��اع 
االجتماع��ات التحضيرية للجمعية 
العامة لالتح��اد البرلماني الدولي، 
س��لمان  عل��ي  جميل��ة  األس��تاذة 
النائ��ب الثان��ي لرئي��س مجل��س 
الش��ورى، والنائب عب��داهلل خليفة 
الذوادي عضو مجلس النواب. حيث 
ج��رى بح��ث التع��اون الدولي في 
مجال توفير التش��ريعات المناسبة 
الت��ي تجابه تفاق��م المخاطر التي 
يتعرض لها األطفال عبر اإلنترنت، 
وخصوصًا خالل جائحة »كوفيد19« 
الت��ي س��ببت تزاي��دًا ف��ي العزلة 
االجتماعية نظ��رًا إلغالق المدارس 
وف��رض الحجر المنزل��ي، وبالتالي 
قضاء س��اعات أطول عبر اإلنترنت 

للتعلم والتواصل.
م��ن جانبها، أك��دت جميل��ة علي 
س��لمان النائ��ب الثان��ي لرئي��س 
مجلس الش��ورى، خالل مداخلة لها 
في االجتم��اع، أن مملكة البحرين 
لحض��رة  الزاه��ر  العه��د  وخ��الل 
صاح��ب الجالل��ة المل��ك حمد بن 
عيس��ى آل خليف��ة، عاه��ل الب��الد 
المف��دى، قطعت ش��وطًا كبيرًا في 
والحماية  الرعاي��ة  توفي��ر  س��بيل 
للطفل والناش��ئة، من خالل اللجنة 
الوطني��ة للطفول��ة التابعة لوزارة 
االجتماعي��ة،  والتنمي��ة  العم��ل 
ومرك��ز حماي��ة الطف��ل، والعديد 
من المؤسس��ات العام��ة واألهلية 
مس��تعرضة  بالطفولة،  المعني��ة 
القوانين النافذة والحديثة الخاصة 
بالطفل، والتي منها قانون رقم )4( 
لسنة 2021 بإصدار قانون العدالة 
اإلصالحية لألطفال وحمايتهم من 
س��وء المعاملة، وقانون رقم )37( 

لسنة 2012 بإصدار قانون الطفل، 
وغيره��ا م��ن القواني��ن والقرارات 
التنظيمية رفيعة المستوى، فضاًل 
ع��ن انضمام البحري��ن كعضو في 
التحالف األمني الدولي الذي يكافح 

جرائم الشبكة العنكبوتية.
ونوه��ت س��لمان بض��رورة توافر 
تشريعات حديثة ُمنِظمة وصارمة، 
ُتعنى بمكافحة االستغالل الجنسي 
لألطف��ال عبر اإلنترن��ت، مبينًة أن 
جائح��ة »كوفيد 19« أب��رزت هذه 
جمي��ع  لتواج��د  نظ��رًا  المش��كلة 
األطفال اآلن في المنازل، واقتصار 
الخارج��ي  بالعال��م  اتصاله��م 
ع��ن طري��ق اإلنترن��ت والوس��ائل 
التكنولوجي��ة، إذ أصب��ح تلقيه��م 
التعليم ع��ن ُبعد وكذلك التواصل 
م��ع األه��ل واألصدق��اء والتس��وق 
واللع��ب كلها عن ُبع��د، وهي من 
حقيق��ة  نستش��عر  الت��ي  األم��ور 

خطورتها كأولياء أمور.
وأشارت األستاذة سلمان إلى أهمية 
إش��راك فئة األطفال والناشئة في 
العملي��ة التوعوي��ة والتثقيفي��ة، 
واس��تقطابهم للمش��اركة وإب��داء 
ال��رأي ف��ي القضاي��ا الت��ي تمس 
حاضرهم ومس��تقبلهم، وخصوصًا 
أن الجيل الحالي من األطفال يعتبر 
جي��ل عص��ري ومتحض��ر، ويض��م 

خبراء صغار في التكنلوجيا وتنقية 
المعلومات، الفتًة إلى الدور المهم 
ال��ذي يج��ب أن يضطلع ب��ه أولياء 
األمور في الرقابة والتوعية وتوفير 
ألبنائه��م،  التكنولوج��ي  األم��ان 
التوعية  عب��ر  بالخطر  وإش��عارهم 
الس��ليمة والمصارح��ة، وأال نغفل 
التعليمي��ة  المناه��ج  إث��راء  ع��ن 
متخصص��ة  بمحت��وى  والتربوي��ة 
لتثقي��ف األطفال ضد االس��تغالل، 
مهم��ة  كأداة  اإلع��الم  وتوظي��ف 
لممارسة دورها المهني المسؤول 
لنش��ر الوع��ي ح��ول خط��ورة هذه 

الجرائم وتفاديهم.
وم��ن جهته، أش��ار النائب عبداهلل 
ال��ذوادي إل��ى أنَّ البحري��ن حققت 
ف��ي  كبي��رة  وإنج��ازات  نجاح��ات 
مجال رعاي��ة وحماي��ة الطفل من 
االس��تغالل بكاف��ة أش��كاله، ف��ي 
المش��روع اإلصالحي لصاحب  إطار 
الجالل��ة الملك حمد بن عيس��ى آل 
خليفة، ومن خالل الجهود الحثيثة 
للحكومة بدعم من صاحب السمو 
الملكي األمير س��لمان بن حمد آل 
خليف��ة ولي العه��د رئيس مجلس 
الجه��ود  تمثل��ت  حي��ث  ال��وزراء، 
الوطني��ة  اللجن��ة  تش��كيل  ف��ي 
للطفولة من ممثلين عن الوزارات 
والجمعيات  الرسمية  والمؤسسات 

األهلي��ة المعني��ة بالطفولة التي 
تخت��ص بكافة األم��ور ذات الصلة 
باألطفال، والعم��ل على تنميتهم 
في كافة المراحل العمرية، وتوفير 
ف��ي  له��م  التش��ريعية  الحماي��ة 
مختل��ف المجاالت، ورصد ودراس��ة 
األساسية  واحتياجاتهم  مشاكلهم 

واقتراح حلول مناسبة لها.
وأوض��ح الذوادي أن إص��دار قانون 
الطفل رقم 37 لس��نة 2012، وما 
تضمنت��ه غيره��ا م��ن المواثي��ق 
الصلة،  الدولي��ة ذات  واالتفاقيات 
والت��ي تنص مواده��ا على تجريم 
لألطف��ال  الجنس��ي  االس��تغالل 
عبر ش��بكة اإلنترن��ت، إضافة إلى 
عضوي��ة البحري��ن ف��ي التحال��ف 
األمن��ي الدول��ي الذي أطل��ق عام 
2017 بهدف تعزيز حماية وسالمة 
المجتمع��ات م��ن خ��الل مكافحة 
والعالمي��ة،  المنظم��ة  الجرائ��م 
ساهم بال شك في وضع حد النتشار 
هذه الظاهرة الخطيرة، وس��اعدت 
في إلقاء القبض على 771 متهمًا 
بارتكاب جرائم اس��تغالل جنسي، 
األذى  م��ن  طف��اًل   549 وإنق��اذ 
واالستغالل، إلى جانب إغالق 580 
موقع��ًا إلكترونيًا وتطبيقًا تنش��ر 
وتروج لمواد االس��تغالل الجنس��ي 

في غيرها من الدول.

 الكوهجي يطالب
بمكافآت للمتطوعين 

بالصفوف األمامية وتثبيتهم

أك��د النائ��ب حم��د الكوهج��ي أن العاملي��ن المتطوعين في 
الصف��وف األمامي��ة من الك��وادر الطبية يس��تحقون التقدير 
واإلنص��اف حيث صمدوا طوال س��نة ونصف تقريب��ًا وعرضوا 
أنفس��هم وحرموا من أهاليهم طوال هذه الفترة، مش��يرًا إلى 

أن إنصافهم وتقديرهم ماديًا ومعنويًا بات أمرًا ملحًا.
وطال��ب الكوهجي بإنصاف المتطوعين في الصفوف األمامية 
م��ن خالل مكافأتهم بش��كل ف��وري وتكريمه��م وإيجاد آلية 
لتوظيفهم وتسكينهم وتثبيتهم خصوصًا مع استمرار األزمة 
لس��نة ونصف، داعي��ًا وزيرة الصح��ة الى القي��ام بدورها من 
خ��الل التواصل مع جهاز الخدمة المدني��ة لوضع آلية لتثبيت 

المتطوعين بداًل من توظيف األجانب.
وأك��د الكوهج��ي أن المتطوعين أثبت��وا جدارتهم في العمل 
وكفاءتهم ولذلك البد من تخصيص مكافآتهم ش��هرية لهم 
والعمل عل��ى تثبيتهم ف��ي الوظائف بإيجاد خط��ة مع جهاز 

الخدمة المدنية.
وقال إن مس��ؤولية إنصاف العاملين مع الك��وادر الطبية تقع 
عل��ى وزيرة الصحة بصفتها المس��ؤولة عل��ى الملف الصحي 
في البحرين مس��ؤولية دس��تورية وقانونية، مؤك��دًا على أن 
الحكومة قدمت الدعم الكام��ل لكل القطاعات المتضررة في 

األزمة بحزمة مالية كبيرة.
وأش��ار إل��ى أن العاملين في الصفوف األمامي��ة قدموا كل ما 
يملكون ألجل البحرين واإلنس��انية والبد من إنصافهم، فمن 

غير اإلنصاف أن ال يتم مكافآت لهم وبدل مواصالت.

األنصاري يدعو لإلسراع في تثبيت 
المتطوعين بالصفوف األمامية

أكد رئيس لجنة الخدمات النائب أحمد األنصاري ضرورة اإلس��راع 
ف��ي تثبيت العاملين المتطوعين ف��ي الصفوف األمامية والذين 
كس��بوا الخبرة في العمل منذ بداية أزم��ة جائحة كورونا والذين 
يواجهون الخط��ر الكبير من عملهم وإل��ى اآلن لم يتم تثبيتهم 
وإنصافهم ومس��اعدتهم، داعيًا إلى س��رعة تثبيتهم في أس��رع 
وقت ممكن وخصوصًا أنهم من المؤهلين وكسبوا الخبرة التامة 

المطلوبة للعمل.
وق��ال األنص��اري إن العاملي��ن ف��ي الصف��وف األمامي��ة م��ن 
المتطوعين قدم��وا الغالي والنفيس ألجل البحرين واإلنس��انية 
وإل��ى اآلن هم بدون مكافأة أو تثبيت وخصوصًا أن األزمة طالت، 
وهذا ما قد يؤدي إلى تركهم العمل وس��يخلق غيابهم حالة من 

اإلرباك والفراغ.
وأوض��ح أن المتطوعي��ن ف��ي الصف��وف األمامية هم م��ن أبناء 
البحرين ويس��تحقون اإلنصاف والتقدير ومن المؤهلين للتثبيت 
حي��ث عملوا في أقس��ى الظ��روف ومن غير المعق��ول والمنطقي 
واإلنصاف أن يتم إحالل وتثبيت أشخاص بدالء عنهم في العمل، 

بعد أن عرضوا أنفسهم وأهاليهم للخطر.
وأش��ار إل��ى أن المتطوعين عملوا لمدة س��نة ونص��ف وبكل جد 
واجته��اد ول��م يت��م إعطاؤهم أي ش��يء حتى ب��دل التنقل حيث 
ينتقلون إلى أماكن العمل على حسابهم الخاص، مؤكدًا على أن 
تثبيت المتطوعين في الصفوف األمامية يعتبر أقل مكافأة لهم.
ولف��ت إلى أن الدعم المال��ي وصل إلى جهات كثي��رة من الحزم 
المالي��ة الت��ي قدمته��ا الحكوم��ة إضاف��ة إل��ى تقدي��م العالج 
والفحوص��ات إل��ى الوافدين وبش��كل مجان��ي، لذل��ك فإنه من 
اإلنص��اف تثبي��ت أبناء البحري��ن والذين وقفوا ف��ي صف الفريق 

الوطني لمكافحة فيروس كورونا.

 األنصاري يشجب تطاول 
وزير الخارجية اللبناني على دول الخليج

ش��جب النائب أحمد األنصاري بش��دة تطاول وزير 
الخارجي��ة اللبناني عل��ى بلدان الخلي��ج والمملكة 
وإس��اءته  خ��اص،  بش��كل  الس��عودية  العربي��ة 
البالغة للش��عوب الخليجية وتعييرها بما أس��ماه 
الب��داوة واإلرهاب، وانفعال��ه وغضبه وحقده على 
ش��عوب الخلي��ج والذي لم يس��تطع إخف��اءه خالل 
مقابل��ة تليفزيوني��ة في قن��اة الح��رة األمريكية، 
ضاربًا بع��رض الحائط كل األعراف الدبلوماس��ية 
واالنضب��اط الذي يفرضه عليه منصبه السياس��ي 
الرفي��ع، ومبادئ األخ��وة واالحت��رام المتبادل بين 

الدول العربية خاصة.

وأثنى األنصاري على قيام وزارة الخارجية البحرينية 
باستدعاء السفير اللبناني وإبالغه احتجاج حكومة 
البحري��ن على تطاول وزير خارجي��ة حكومة لبنان، 
ورفضه��ا إس��اءته وغضب��ه الكبير ال��ذي ينم عن 
حق��د وغيظ دفي��ن بداخله )وما ُتخف��ي صدورهم 
أكب��ر(، وذلك بالتواف��ق مع قي��ام وزارات الخارجية 
واإلم��ارات  الس��عودية  العربي��ة  المملك��ة  ف��ي 
والكويت باستدعاء س��فراء لبنان لديها وإبالغهم 
احتجاجهم وش��جبهم لهذا التطاول غير المسبوق، 
وض��رورة التكفير عن هذه الجريمة الكبرى في حق 
ش��عوب وبلدان الخليج، والس��يما أن��ه يمثل رأس 

الدبلوماس��ية اللبناني��ة، وكان من المفترض فيه 
أن يحترم المنصب الذي يشغله، ويحفظ العالقات 
األخوي��ة بين لبنان وأش��قائها في بل��دان الخليج، 

لكنه لم يستطع أن يلجم غيظه ويحبسه بداخله. 
وش��جب األنصاري ردة فعل الرئاسة اللبنانية التي 
ل��م تطلب من الوزير االس��تقالة مراعاة لمش��اعر 
بل��دان الخليج، وب��داًل من ذلك قال��ت إنه تصريح 
شخصي، وال عجب في أنه قيادي بارز في تيار رئيس 
الجمهوري��ة اللبناني، وحليف لتيار حزب الش��يطان 
عميل إيران ف��ي لبنان، ويطلق ه��ذه التصريحات 

تقربًا للنظام اإليراني وحقدًا على بلدان الخليج.

 معصومة عبدالرحيم: اإلساءة 
للسعودية إساءة لكل دول الخليج

اس��تنكرت النائب الدكتورة معصومة بنت حسن 
عبدالرحي��م تصريحات وزي��ر الخارجي��ة اللبناني 
في حكوم��ة تصريف األعمال ش��ربل وهبة خالل 

مقابلة تلفزيونية على شاشة قناة الحرة.
وقال��ت: إن التصريحات المس��يئة التي أدلى بها 
ش��ربل يجب أن ال تصدر من شخص مسؤول في 
دول��ة ش��قيقة، وكان حري به احت��رام العالقات 
األخوية التي تربط شعوب دول مجلس التعاون 

مع الشعب اللبناني الشقيق.
وأوضح��ت: »نرفض اإلس��اءة للمملك��ة العربية 

السعودية الشقيقة، وأن التعرض لها هي إساءة 
لكاف��ة دول الخليج، والت��ي يجب على الجمهورية 
اللبناني��ة أن تق��دم اعت��ذارًا رس��ميًا عم��ا صدر 
من وزي��ر خارجيته��ا، وأن يتم اتخ��اذ اإلجراءات 

المناسبة بحقه«.
وثمنت موقف مملكة البحرين بعد اس��تدعائها 
لس��فير الجمهوري��ة اللبنانية وتس��ليمه مذكرة 
القاط��ع  الرف��ض  تضمن��ت  رس��مية  احتج��اج 
واالستنكار للتصريحات المسيئة التي صدرت من 

وزير الخارجية والمغتربين اللبناني.

وبين��ت أن المملك��ة العربي��ة الس��عودية هي 
العم��ق االس��تراتيجي ل��دول مجل��س التعاون 
والدول العربية، ونرفض أي تدخل أو تصريحات 
مس��يئة، ويج��ب أن تت��م اإلدان��ة ورفض هذه 
التصريح��ات التي تأتي مفاجئ��ة وغير متوقعة 
م��ن مس��ؤول يتبوأ منص��ب وزي��ر خارجية دول 
عربي��ة، مبين��ًة أنه يج��ب عليه االعت��ذار وعلى 
الحكومة اللبنانية إص��دار بيان بهذا الخصوص 
والمحافظ��ة عل��ى العالق��ات الت��ي تربطنا مع 

الجمهورية اللبنانية.

 الذوادي: شخصيات 
وأحزاب لبنانية تعمل بسياسات ضد أمن الخليج

قال النائب عبداهلل الذوادي إن تصريحات وزير 
الخارجية اللبناني شربل وهبة والموجهة ضد 
الخليج لن تنتهي باستقالته ففي تصريحاته 
أبع��اد ت��دل عل��ى توج��ه ش��خصيات وأحزاب 
لبناني��ة ض��د المملك��ة العربية الس��عودية 
ودول الخليج بالرغم ال��ذي تقدمه هذه الدول 
للبن��ان سياس��يًا واقتصاديًا ودوره��ا في دعم 
المغتربين اللبنانيي��ن في دول الخليج وتوفير 
االس��تقرار الوظيفي والتجاري لهم وش��ملهم 
في كثي��ر من الخدم��ات الحكومي��ة المجانية 

الصحية والتعليمية وغيرها.
وق��ال إن ش��ربل وهبة وبالفكر ال��ذي يطرحه 
العربي��ة  للمملك��ة  المس��يئة  واتهامات��ه 
الس��عودية وإدعاءات دعم داعش تثبت بما ال 
يدع مجاال للش��ك رؤية الحكومة اللبنانية وإن 
تبرأت من تصريحات وزيرها، الفتًا إلى أن دول 
الخليج كانت لها أدوار هامة لضمان اس��تقرار 
لبنان أمني��ًا واقتصاديًا، وآخره��ا انفجار مرفأ 
بيروت وما قام به الخليج بدعم ال محدود بعد 
س��قوط الضحايا والمصابين وخس��ائر فادحة 

في الممتلكات والبنية التحتية، وقامت الدول 
الخليجي��ة بتس��يير طائرات تحمل مس��اعدات 

ودعما إنسانيا وإغاثيا لألشقاء في لبنان.
وذكر أن شخصيات وأحزابا لبنانية تعمل دائمًا 
على زرع الفتن بين الخليج ولبنان، واليوم أثبت 
الش��عب اللبناني الذي مأل الفضائيات ومواقع 
التواصل االجتماعي بالرد الحاسم على الوزير 
المخلوع واتهامه بالغباء السياس��ي والتخبط 
بالرغم من أنه مس��ؤول بش��كل مباش��ر على 

المغتربين كونه وزيرًا للخارجية.

أك��دت األمانة العام��ة لمجلس الن��واب، أن جمي��ع مضابط 
جلس��ات دور االنعقاد الثالث من الفصل التش��ريعي الخامس 

موجودة على الموقع عبر رابط »العمل البرلماني«.
جاء ذلك في ردها، على ما نش��ر في صحيفة »الوطن« الثالثاء 
الماضي، بش��أن مضابط الجلس��ات في الموق��ع اإللكتروني 

لمجلس النواب..وفيما يلي حق الرد كما ورد من األمانة:
سعادة األستاذ/ إيهاب أحمد المحترم

رئيس تحرير جريدة الوطن
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، وتحية طيبة وبعد...

بداية نش��كر لكم تعاونك��م الدائم وجهدكم الب��ارز في نقل 
أعم��ال المجلس واللج��ان والس��ادة النواب لل��رأي العام عبر 
جريدتك��م الموقرة، دعمًا لعمل المؤسس��ة التش��ريعية في 

مملكة البحرين.
توضيح��ًا للخب��ر المنش��ور في صحيفتك��م الغراء ع��دد اليوم 
الثالثاء الموافق 18 مايو 2021م، بش��أن مضابط الجلس��ات 
في الموقع اإللكترون��ي لمجلس النواب، نود أن نفيدكم علمًا 
بأن جميع مضابط جلس��ات دور االنعق��اد الثالث من الفصل 
التش��ريعي الخامس موجودة عل��ى الموقع عبر رابط »العمل 
البرلماني«، حيث ستجدون مضابط الجلسات وجداول األعمال 
كامل��ة، من خالل تصفح رابط الجلس��ة، ش��اكرين ومقدرين 

تعاونكم واهتمامكم وحرصكم. 
وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير...

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،
األمانة العامة لمجلس النواب

الثالثاء 18 مايو 2021

حق الرد



أكدت مساعد أمين عام المجلس 
األعلى للمرأة، الشـــيخة دينا بنت 
المبـــادرة  أن  خليفـــة،  آل  راشـــد 
الوطنيـــة للتـــوازن بين الجنســـين 
في مجاالت علوم المستقبل التي 
أطلقها المجلس فـــي العام 2019 
دولـــي  باهتمـــام  تحظـــى  باتـــت 
ومنظمـــات  قبـــل حكومـــات  مـــن 
وشـــركات تســـعى لدعم مشـــاركة 
المرأة فـــي التكنولوجيا الحديثة 
إمكاناتهـــا  مـــن  واالســـتفادة 
المحتملة كمنتج ومســـتهلك لهذه 

التكنولوجيا.
جاء ذلك خالل مشاركة المجلس 
األعلى للمـــرأة في إطالق برنامج 
 “  Women Tech Founders“
الخارجيـــة  وزارة  نظمتـــه  الـــذي 
األميركيـــة بالتعـــاون مـــع شـــركة 
وجـــرى  العالميـــة،   GOOGLE
علـــى  الضـــوء  تســـليط  خاللهـــا 
المتاحـــة  والفـــرص  التحديـــات 
للمـــرأة فـــي مجـــال التكنولوجيـــا 
العـــام  للقطاعيـــن  يمكـــن  وكيـــف 
والخـــاص دعم النســـاء فـــي هذه 

الصناعة.
وأوضحت مســـاعد األميـــن العام 
للتـــوازن  الوطنيـــة  المبـــادرة  أن 
مجـــاالت  فـــي  الجنســـين  بيـــن 
علوم المســـتقبل ترتبط بمجاالت 
الخطـــة الوطنيـــة لنهـــوض المرأة 
مجـــال  وباألخـــص  البحرينيـــة 
التعلم مـــدى الحياة الـــذي يهدف 
إلعداد الجيل القادم في مختلف 
رفـــع  عبـــر  التعليميـــة  المراحـــل 
التنميـــة  صناعـــة  علـــى  قدرتهـــم 

االقتصادية واالجتماعية.
وأشـــارت خـــالل مشـــاركتها فـــي 
الفعاليـــة إلـــى أن هـــذه المبـــادرة 
الخصوصيـــة  ذات  النوعيـــة، 
بالتغيـــرات  المرتبطـــة  الوطنيـــة 
هـــي  الدوليـــة،  والمســـتجدات 
بمثابـــة األداة التنظيمية بأهداف 
تركز على تسريع تحقيق التوازن 
بين الجنســـين في مجاالت علوم 
المســـتقبل بجهود تشـــاركية بين 
والحكومية  الرسمية  المؤسسات 
ومختلف القطاعات ذات العالقة، 
إلـــى األرضيـــة الصلبـــة  مســـتندًة 
التي توفرهـــا مملكة البحرين في 
مجـــال تطوير قطـــاع المعلومات 
واالتصـــاالت وتبنـــي التطبيقـــات 
بينهـــا  ومـــن  الحديثـــة  التقنيـــة 
سياسة “الســـحابة أوال” والتحول 
الرقمي، وأشـــارت إلى أن جائحة 
كوفيد19- برهنـــت على جاهزية 

المملكة التامة في هذا المجال.
وقالت الشـــيخة دينا بنت راشـــد، 
للمـــرأة  األعلـــى  المجلـــس  إن 
يحـــرص من خالل المبـــادرة على 

تعزيز حضور المرأة في المجاالت 
تحقـــق  التـــي  الحديثـــة  التقنيـــة 
مملكـــة البحريـــن فيهـــا نجاحـــات 
قطـــاع  ذلـــك  فـــي  بمـــا  كبيـــرة، 
“فنتـــك”،  الماليـــة  التكنولوجيـــا 
وعلـــوم  الجماعـــي،  والتمويـــل 
وتكنولوجيـــا وتطبيقات الفضاء، 
والمبـــادرات األخـــرى ذات الصلة 
الصناعـــي  والـــذكاء  بالبرمجـــة 
وانترنت األشياء وغيرها، خاصة 
وأنهـــا مجـــاالت متداخلـــة تكمـــل 

بعضها بعضًا.
التـــي  الفعاليـــة  فـــي  وشـــارك 
األميـــن  مســـاعد  فيهـــا  تحدثـــت 
للمـــرأة،  األعلـــى  للمجلـــس  العـــام 
كل  البحريـــن،  لمملكـــة  ممثلـــة 
من ســـارة األميـــري وهـــي وزيرة 
الدولة للتكنولوجيا المتقدمة في 
دولة اإلمـــارات العربية المتحدة، 
وزيـــرة  وهـــي  المشـــاط  ورانيـــا 
التعاون الدولـــي بجمهورية مصر 
العربيـــة، حيـــث أبديـــن إعجابهن 

بقيـــادة المجلـــس األعلـــى للمـــرأة 
لجهـــود زيـــادة حضـــور المرأة في 
المجـــاالت التقنيـــة علـــى الصعيد 
الكمي والنوعـــي، واألثر المرتقب 
لتلـــك الجهود على تســـريع وتيرة 

التنمية الشاملة.
كمـــا شـــارك فـــي برنامـــج الفعالية 
مـــن  المتحدثيـــن  مـــن  عـــدد 
حكومييـــن  مســـؤولين  ضمنهـــم 
مـــن اإلمـــارات والبحريـــن ومصر، 
ورؤســـاء البعثـــات مـــن الســـفارة 
األمريكية في القاهرة، والســـفارة 
األميركية في المنامة، والســـفارة 
األميركيـــة في أبو ظبـــي وممثلو 
ورائـــدات   ،Google شـــركة 
أعمـــال، وشـــخصيات مؤثـــرة من 
منطقة الشـــرق األوســـط وشـــمال 
قـــادة  إلـــى  باإلضافـــة  إفريقيـــا، 
وتابعهـــا  التكنولوجيـــا،  صناعـــة 
مشـــاركون مـــن القطـــاع الخـــاص 
والقطاع العـــام والمجتمع المدني 
ورجـــال  األكاديميـــة  واألوســـاط 
فـــي منطقـــة  الملهميـــن  األعمـــال 

الشرق األوسط وشمال إفريقيا.

مـــن  العديـــد  الفعاليـــة  وناقشـــت 
المحـــاور مـــن بينهـــا وضـــع ريادة 
منطقـــة  فـــي  النســـائية  األعمـــال 
والتحديـــات  األوســـط،  الشـــرق 
والفـــرص التي تواجـــه المرأة في 
مجـــال التكنولوجيا، وكيف يمكن 
للحكومـــات دعم النســـاء بشـــكل 
أفضل في هـــذه الصناعة، إضافة 
إلـــى مســـتقبل التكنولوجيـــا فـــي 

المنطقة بشكل عام.
هـــذا وســـيتم مـــن خـــالل برنامج 
Women Tech Founder تدريب 
منطقـــة  مـــن  أعمـــال  ســـيدة   50
الشـــرق األوسط وشـــمال إفريقيا 
في مجال تقنية المعلومات وعلى 
 Google مـــن  الفنيـــة  المهـــارات 
إضافـــة إلى سلســـلة مـــن مفاهيم 
والتكنولوجيـــا  األعمـــال  تطويـــر 
مثل التفكيـــر التصميمي، والتعلم 
اآللي، وتطويـــر المنتجات، وذلك 
علـــى أيدي خبـــراء مختصين في 
الفتـــرة من 18 مايـــو إلى 8 يونيو 
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مساعد األمين العام للمجلس األعلى للمرأة الشيخة دينا بنت راشد آل خليفة

الرفاع - المجلس االعلى للمرأة

“األعلى للمرأة”: اهتمام دولي بمبادرة التوازن بين الجنسين في علوم المستقبل
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“بابكو” وجامعة البحرين تدعمان البحث العلمي
ــاق الـــتـــعـــاون الــمــشــتــرك ــ ــر آفـ ــوي ــط ــان ت ــحــث ــب ــزة ي ــمـ نــصــيــف وحـ

اســـتقبل رئيـــس مجلـــس اإلدارة الرئيـــس 
التنفيـــذي لشـــركة نفـــط البحريـــن، داوود 
نصيـــف، بمكتبـــه ظهـــر أمـــس )األربعـــاء(، 
رئيـــس جامعـــة البحرين، الدكتـــور رياض 
حمزة والوفد المرافق له. تأتي الزيارة في 
إطار عالقات التعاون المشترك بين شركة 
نفط البحرين وشـــتى المؤسسات العلمية 
الجهـــود  كافـــة  بهـــدف دعـــم  والتعليميـــة 
والمبـــادرات الراميـــة إلـــى تشـــجيع حركة 
البحـــث العلمـــي، بمـــا يســـهم فـــي مـــؤازرة 
جهود التنمية المستدامة وترسيخ دعائم 
النهضـــة المباركـــة وفـــق رؤى وتوجيهـــات 

القيادة الرشيدة حفظها هللا ورعاها. 
وفـــي مســـتهل الزيارة، أعـــرب نصيف عن 
ترحيبـــه برئيـــس جامعة البحريـــن والوفد 
التعـــاون  بعالقـــات  لـــه، مشـــيدًا  المرافـــق 
المشـــترك بيـــن جامعـــة البحريـــن وشـــركة 

نفط البحرين في شـــتى المجاالت العلمية 
والبحثية عبر الســـنوات الماضية. وخالل 
مـــن  عـــددًا  الجانبـــان  بحـــث  االجتمـــاع، 
المشـــترك،  االهتمـــام  ذات  الموضوعـــات 
والســـبل الكفيلـــة بتطويـــر آفـــاق التعـــاون 
المرحلـــة  فـــي  الجانبيـــن  بيـــن  المشـــترك 

المقبلة. وشـــدد نصيف على التزام شـــركة 
بابكـــو بدعـــم شـــتى المؤسســـات العلميـــة 
والتعليمية، مشـــيدًا بدور جامعة البحرين 
ورســـالتها النبيلة كمؤسسة تعليمية رائدة 
فـــي دعم مســـيرة العلم واإلســـهام بشـــكل 

فعال في تعزيز تنمية المجتمع. 

ومـــن جانبـــه، توجه رياض حمـــزة بجزيل 
الشـــكر واالمتنـــان لشـــركة نفـــط البحرين، 
مشـــيدًا بدعمها المتواصـــل وحرصها على 
مواكبـــة أحـــدث النظريـــات والتطبيقـــات 
العلميـــة من أجل االرتقاء بمنظومة األداء 
وتحســـين اإلنتاجية فـــي خدمة االقتصاد 
والتطلعـــات  الطموحـــات  وفـــق  الوطنـــي 
المنشـــودة. وفـــي ختـــام الزيـــارة، توّجـــه 
الشـــكر  بجزيـــل  اإلدارة  مجلـــس  رئيـــس 
واالمتنان لرئيس جامعة البحرين والوفد 
المرافـــق له لتفضله بزيارة الشـــركة، معربًا 
عن تطلعه لتعميق أواصر التعاون الثنائي 
مـــع جامعـــة البحرين في شـــتى المجاالت 
العلميـــة والبحثية في المســـتقبل القريب. 
ضـــم وفد جامعـــة البحرين الدكتـــور فؤاد 

األنواري، عميد كلية الهندسة بالجامعة.

نصيف مستقبال رئيس جامعة البحرين

عوالي - بابكو

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

المنامة - وزارة الخارجية

اســـتقبلت األميـــن العام لمجلـــس التعليم العالي نائب رئيـــس مجلس أمناء 
مجلس التعليم العالي الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة بمكتبها، 

رئيس الجامعة األميركية في مملكة البحرين سوزان ساكستون.
وخـــالل اللقاء، أعربـــت األمين العام عن تقديرها لمـــا تبذله رئيس الجامعة 
األميركيـــة فـــي البحريـــن مـــن جهـــود ملموســـة وحثيثـــة لالرتقـــاء بـــأداء 
ومخرجـــات الجامعـــة، بمـــا يعكس المســـتوى المتميـــز والمتقـــدم لما تقدمه 
الجامعـــة مـــن برامـــج أكاديميـــة، ومـــا تمتلكـــه من خبـــرات علميـــة وبحثية 
وكـــوادر بشـــرية، مؤكدًة األميـــن العام حـــرص مملكة البحريـــن على توفير 
البيئـــة الجاذبة لالســـتثمار في التعليـــم، وإنجاز المشـــاريع الرامية لالرتقاء 
بقطاع التعليم العالي، وتخريج أجيال متمكنة من كافة المهارات المطلوبة 
فـــي ســـوق العمـــل. مـــن جانبهـــا، تقدمـــت رئيـــس الجامعـــة األميركيـــة في 
البحريـــن بخالـــص التهنئـــة لألميـــن العام لمجلـــس التعليم العالي، بمناســـبة 

صدور المرسوم الملكي السامي بتعيينها في المنصب.

عقـــد ســـفراء دول مجلـــس التعـــاون لـــدول الخليـــج العربيـــة فـــي جنيـــف 
اجتماعهم الدوري أمس األربعاء، برئاسة السفير يوسف بوجيري، المندوب 
الدائم لمملكة البحرين رئيســـة الدورة الحالية لمجلس التعاون، وذلك بمقر 

البعثة المراقبة الدائمة لمجلس التعاون بجنيف.
وناقـــش الســـفراء عددا مـــن المســـائل المرتبطة بتنســـيق العمـــل الخليجي 
المشـــترك وتعزيـــز حضـــوره الجماعـــي في إطـــار عمـــل المنظمـــات الدولية 
المختلفة في جنيف. كما ناقشـــوا بشـــكل خاص تنسيق المواقف في سياق 
مشـــاركة دول المجلس فـــي أعمال منظمة الصحة العالميـــة في دورتها ٧٤ 
المرتقـــب بـــدء أعمالها األســـبوع المقبـــل، إضافة إلـــى الترتيـــب والتحضير 

لالستحقاقات الدبلوماسية العديدة في الفترة المقبلة.

مشاريع جاذبة لالرتقاء بالتعليم العالي

تنسيق المواقف الخليجية في المشاركات الدولية

 

”Women Tech Founders2“ مشاركة المجلس األعلى للمرأة في إطالق برنامج

“اإلرسالية األميركية” يفوز باعتماد “كلية أخصائي علم األمراض”
ـــفى ـــي المستش ـــتخدمة ف ـــودة المس ـــر الج ـــي بمعايي ـــراف عالم ـــيريان: اعت ش

اإلرســـالية  مستشـــفى  أصبـــح 
األميركية أول مستشفى خاص في 
البحريـــن يحصل على اعتماد الكلية 
األميركيـــة ألخصائي علـــم األمراض 
لقسم علم األمراض والطب المخبري 

بالمستشفى. 
وهـــي اآلن الثانية فـــي المملكة، بعد 
مستشفى الملك حمد الجامعي، التي 
تفـــوز بهذا االعتمـــاد المرموق والذي 
ال ُيمنـــح إال عنـــد اســـتيفاء معاييـــر 
وضعتهـــا  التـــي  الصارمـــة  الجـــودة 
الكليـــة األميركيـــة ألخصائيـــي علـــم 

األمراض. 
الرئيـــس  صـــرح  المناســـبة،  وبهـــذه 
التنفيذي للشـــركات لدى المستشفى 
الدكتور جورج شيريان: “بأن اعتماد 
علـــم  األميركيـــة ألخصائـــي  الكليـــة 

مـــن قبـــل  األمـــراض مرغـــوب فيـــه 
المختبـــرات الطبية في جميع أنحاء 
العالـــم، ألنـــه يعطـــي اعتراًفـــا عالمًيا 
بمعايير الجودة العالية المستخدمة 
فـــي عملياتهـــا، وكذلك للتحســـينات 
المســـتمرة التـــي يتـــم إجراؤهـــا في 
األنظمـــة. لذلـــك نحن فخـــورون بأن 

أنظمـــة المختبرات بالمستشـــفى قد 
خضعت للتقييمـــات الصارمة للكلية 

قبل الحصول على هذا االعتماد”. 
الدكتـــور  القســـم  لرئيـــس  وتقديـــًرا 
ومديـــرة  فيلينـــا  إلمـــار  سيكســـتو 
قالـــت  الحمـــوي،  زكيـــة  المختبـــر 
للمجموعـــات  التنفيذيـــة  الرئيســـة 

حـــرص  “لقـــد  توفـــي:  جوليـــا 
المستشـــفى، خصوصا رئيس قســـم 
علم األمراض لدينـــا والمدير وفريق 
المختبر، على التأكد من أن المعدات 
التي نســـتخدمها واالختبارات التي 
نجريهـــا والتقاريـــر التـــي ننتجها من 
خالل جميع عملياتنـــا تلبي المعايير 
العالميـــة”، مردفـــة، “إنهـــا حًقا لحظة 

ُمرضية للغاية بالنسبة لنا جميًعا”.
الجديـــر بالذكـــر، أن برنامـــج اعتماد 
الكليـــة يتبع نمـــوذج فحص األقران، 
جنًبـــا إلى جنب مـــع تحديثات قائمة 
المراجعـــة الســـنوية والتعليـــم علـــى 
كل  قـــدرة  يعـــزز  ممـــا  العـــام،  مـــدار 
مختبـــر علـــى تقديـــم خدمـــة عاليـــة 
الجودة تضمـــن أفضل رعاية ممكنة 

للمرضى.

المنامة- مستشفى اإلرسالية األميركية
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الموافقة على تخطيط 35 عقاًرا في العكر

العصفور: صحة كبار السن أمانة في أعناقنا

ــادة تخطيـــط 94 منطقـــة غيـــر مصنفـــة ــر فـــي إعـ مجلـــس الـــوزراء ينظـ

ـــم ـــة للتطعيـــ ـــة الــوطنيـــ ـــم الحملـــ ـــي دعـــ ـــم فـــ ـــة” تسهـــ “الشمـاليــــ

وافـــق مجلـــس أمانـــة العاصمة فـــي اجتماعـــه االعتيادي 
أمـــس األربعـــاء علـــى توصيـــة وزارة األشـــغال وشـــئون 
البلديات والتخطيط العمراني بشـــأن المخطط التفصيلي 

لمنطقة العكر مجمع 624 والذي يضم 35 عقارا.
معظـــم  تصنيـــف  علـــى  الموافقـــة  التوصيـــة  وتضمنـــت 
العقـــارات التـــي تقـــع شـــمال غرب مقبرة الشـــيخ ســـهالن 
إلـــى تصنيف مناطق الســـكن الخاص تماشـــيا مع تصنيف 
العقـــارات المجـــاورة وتصنيـــف 4 عقـــارات إلـــى تصنيـــف 
الخدمـــات والمرافـــق العامـــة وعقارين إلى اســـتخدامات 
التخطيـــط  هيئـــة  ممثـــل  وأفـــادت  مســـتقلة.  حكوميـــة 
العمرانـــي أن المخطـــط التفصيلي لمجمع 624 في منطقة 
العكـــر يحتوي على عقـــارات غالبيتها أراض غير مخططة 
وغير مرتبطة بشـــبكة الطرق القائمة ، ونظرا إلى وضعية 
األراضـــي المتداخلـــة وعـــدم توافـــر شـــوارع تخـــدم هذه 
األراضـــي فلـــم يتمكن مالكهـــا من تطويرها أو االســـتفادة 
منهـــا رغم قربها من المناطق الســـكنية، مؤكدة أنه ســـيتم 

االنتهـــاء من التخطيط خـــالل العام الجاري. وأضافت أنه 
تم تعديل وضعيات األراضي بالمنطقة عن طريق توسعة 
شـــبكة الطـــرق وتصنيـــف بعـــض العقـــارات غيـــر المصنفة 
وتوفير الخدمات المجتمعية والبنية التحتية.  وأشـــارت 
إلى أن نســـبة االستقطاع من هذه العقارات ال تتجاوز 30 
%، وذلك حسب اإلجراءات لتوفير الشوارع، والخدمات 
ومحطـــات الكهربـــاء والمـــاء، مؤكـــدة أن المخطـــط جاهز 

وبانتظار الموافقة عليه الستكمال باقي اإلجراءات ليكون 
مكمال لتصنيف المنطقة المحيطة به، حيث إنه عبارة عن 
أراض غيـــر مخططـــة وال تملك أي تصنيـــف معتمد، تقوم 
عليها منشـــآت مخالفة غير مرخصة عليها.  وأكدت ممثل 
الهيئـــة أنه تم رفع خطـــة لمجلس الوزراء إلعادة تخطيط 
94 منطقـــة غيرة مصنفة تـــم توزيعها تنفيذها على خالل 

4 سنوات القادمة لتغطية كل المناطق غير المخططة.

الوطنيـــة  الحملـــة  دعـــم  إطـــار  فـــي 
للتطعيـــم تحت شـــعار “يـــدا بيد لنهزم 
جائحـــة كورونـــا”، أقامـــت المحافظـــة 
الشـــمالية بالتنســـيق مع مكتب ســـمو 
ولـــي العهـــد رئيـــس مجلس الـــوزراء، 
ووزارة الصحـــة ونـــادي عبدالرحمـــن 
فعاليـــة  للوالديـــن  االجتماعـــي  كانـــو 
لتطعيم كبار المواطنين من منتســـبي 
النادي في مدينة حمد، حيث تم وضع 
الترتيبـــات الالزمـــة لتواجـــد الوحـــدة 
الطبـــي  بالطاقـــم  مدعومـــة  المتنقلـــة 
للتمريـــض لعمـــل اللقاحـــات الالزمـــة، 
وذلـــك ألخذ الجرعة األولـــى من لقاح 
نائـــب  الفعاليـــة  حضـــر  ســـينوفارم، 
محافظ الشـــمالية العميـــد خالد ربيعة 
األهالـــي  وممثـــل  الدوســـري،  ســـنان 
بالمجلـــس التنســـيقي ورئيـــس النادي 

وعـــدد من المســـؤولين في المحافظة 
يوسف المحميد.

وأشار محافظ الشمالية علي العصفور 
إلـــى أن مبـــادرة المجلـــس التنســـيقي 
بالمحافظـــة الشـــمالية لدعـــم الحملـــة 
الـــوزارات  فـــي  للتطعيـــم  الوطنيـــة 
ومؤسســـات  الحكوميـــة  والهيئـــات 

المجتمـــع المدني، حرصت على إقامة 
ومنتســـبي  لألهالـــي  الفعاليـــة  هـــذه 
النـــادي ألكثـــر من 40 شـــخصا؛ لتعزيز 
والتدابيـــر  االحترازيـــة  اإلجـــراءات 
الوقائيـــة بيـــن كبـــار المواطنيـــن للحد 
مـــن تفشـــي جائحـــة كورونـــا، وصوال 
لتحقيق المناعة الجماعية المكتســـبة، 

مشـــيرا إلـــى أن صحـــة وســـالمة كبار 
المواطنين هي مســـؤولية وأمانه في 
اعناقنـــا، مثمنـــا العصفـــور دور فريـــق 
البحرين في تقديـــم الرعاية الصحية 
من خـــالل توفير اللقاحـــات وإيصالها 
إلى المواقع الســـكنية، وهو ما يعكس 
التميز في تســـهيل أخـــذ اللقاح اآلمن 

على مستوى المملكة.
مـــن جانبـــه، أشـــاد المحميـــد بمبـــادرة 
المحافظة الشمالية واهتمامها بصحة 
وسالمة كبار المواطنين، والذي تأتي 
ضمـــن التطلعات للوصول إلى المناعة 
الجماعيـــة وتحقيق المأمونية لتأمين 
للعمـــل  االجتماعيـــة  النـــوادي  عـــودة 
ومقـــدرا  شـــاكرا  الطبيعـــي،  بالشـــكل 
هـــذه  دعـــم  فـــي  المتعاونيـــن  جميـــع 
المبـــادرة التـــي ترجمـــت روح الفريق 

الواحد ضمن فريق البحرين.

الجنبية - المحافظة الشمالية

المنامة - وزارة الخارجية

المنامة - جمعية اإلصالح

استقبل وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية واإلدارية، السفير توفيق 
أحمـــد المنصـــور أمس، بمقـــر وزارة الخارجية، ياســـر محمد أحمد شـــعبان، 
ســـفير جمهوريـــة مصـــر العربية لـــدى مملكـــة البحرين. وأشـــاد وكيل وزارة 
الخارجية للشؤون القنصلية واإلدارية بالعالقات األخوية الثنائية الوطيدة 
القائمة بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشـــقيقة وما تمتاز به 
من نماء ُمطرد على كافة األصعدة، مؤكًدا أهمية مواصلة وتكثيف التعاون 
والتنســـيق الثنائـــي المشـــترك بين البلدين الشـــقيقين بما يلبـــي الطموحات 
واآلمال المشتركة. وأكد شعبان حرص جمهورية مصر العربية على المضي 
قدًما بهذه العالقات نحو مســـتويات أشـــمل بما يحقق المصالح المشـــتركة، 

متمنًيا لمملكة البحرين مزيًدا من التقدم والمنعة واالزدهار.

نظمـــت واحـــات القرآن الكريـــم بجمعية اإلصالح فرع الحد مســـابقة جامع 
اإلســـراء رقـــم ١٢ ألجمل تـــالوة للقرآن الكريـــم، وذلك خالل شـــهر رمضان 
الفائـــت، بواســـطة تقنية االتصـــال المرئي، التزاًما باإلجـــراءات االحترازية؛ 
للحـــد مـــن انتشـــار فيـــروس كورونا، حيـــث شـــارك بالمســـابقة ٦٥ طالبا من 
داخل وخارج البحرين. وانقســـمت المســـابقة إلى ثالث فئات هي المرحلة 
االبتدائية واإلعدادية والثانوية، يرســـل المتســـابقون في كل مرحلة مقطع 
فيديو مدته دقيقة واحدة لتالوته، يتم تقييم المقاطع المشـــاركة من قبل 
مجموعـــة من المتخصصين واختيار 8 مشـــاركين مـــن كل فئة؛ للتأهل إلى 
المرحلة الثانية من المســـابقة، بعدها يتم تقسيم الطالب المتأهلين من كل 
فئة على بعض القراء المتقنين لتطوير قراءتهم استعداًدا للتصفية النهاية، 
حيـــث يقوم المشـــاركون بالتـــالوة أمام لجنـــة التحكيم عن طريـــق برنامج 
“زووم”، ويتـــم اختيار أربعـــة فائزين من كل مرحلة. وفي نهاية المســـابقة، 
تم إعالن النتائج ونشـــر التالوات الفائزة من كل فئة على حساب الواحات 

باالنستغرام، وتم تكريم الفائزين بجوائز تزيد عن 700 دينار.

تكثيف التعاون بين البحرين ومصر

700 دينار جوائز ألجمل تالوة قرآنية

خطة استباقية الستقبال الزائرين عبر الجسر
“المـــرور”: تســـهيل دخـــول األشـــقاء مـــن الســـعودية وبقيـــة الـــزوار

أشـــار النقيـــب فايـــز رئيـــس شـــعبة اإلعالم والنشـــر 
بـــإدارة الثقافـــة المرورية بـــوزارة الداخليـــة إلى أن 
الوزارة اتخذت كافة اإلجراءات االنسيابية الحركة 

المرورية مع إعادة فتح جسر الملك فهد.
وقـــال فـــي اتصـــال هاتفـــي ببرنامـــج صبـــاح الخير 
يـــا بحرين، كان مـــن المتوقع أن يكـــون هناك إقبال 
وعـــودة ملحوظـــة للحركـــة المرورية بجســـر الملك 
فهـــد فتم وضع خطة اســـتباقية بتوجيـــه من وزير 
الداخليـــة إلـــى جانـــب متابعة مســـتمرة علـــى مدار 
الســـاعة مـــن المديـــر العـــام لـــإدارة العامـــة للمرور 
تهدف النسيابية الحركة المرورية وتسهيل دخول 
األشقاء من المملكة العربية السعودية وبقية الزوار 
ابتداء من دخولهم جســـر الملك فهـــد ووصوالً إلى 

الشوارع الداخلية بداخل مملكة البحرين.
وأضاف: قامت إدارة العامة للمرور بنشر الدوريات 

المرورية وتكثيفها بالشـــوارع الرئيســـية وباألخص 
فـــي األماكن الســـياحية بما أن هـــذه الفترة تتزامن 
مـــع أيام عيـــد الفطر المبـــارك، فتم توزيـــع دوريات 

توعوية بمختلف األماكن لتذكير الســـواق بااللتزام 
باألنظمة والقواعد المرورية حفاظًا على ســـالمتهم 
ولســـهولة الحركـــة المروريـــة لتتـــم انســـيابية تامة 

وسهلة.
ودعـــا خالل هـــذه الفترة التـــي تزداد فيهـــا الحركة 
المروريـــة خـــالل أيـــام العيـــد الفطـــر وفتح الجســـر 
الملك فهد لعدم اســـتخدام الهاتف أثناء القيادة بما 
يتسبب بخطورة على السائق لمستخدمي الطريق، 
والحذر منه، وعدم أســـتعماله أثنـــاء قيادة المركبة 
مما يعرض السائق ومرتادي الطرق إلى الخطورة.

وطالب باســـتخدام حـــزام األمان لمصلحة الســـائق 
أوالً وآخـــرًا واالنتبـــاه لإشـــارة الضوئيـــة، ووضـــع 

األطفال في المقاعد الخلفية المخصص لهم.
و نوه لطلب المساعدة والمرور يمكن االتصال على 
غرفـــة عمليات المـــرور911 وغرفة عمليـــات وزارة 

الداخلية  999 والتي تعمل على مدار 24 ساعة.

المنامة - وزارة الداخلية

“الوطني لإليرادات” يوقع اتفاقية الطوابع الرقمية مع “دي ال رو”
أعلــن الجهــاز الوطنــي لإليــرادات عــن توقيعه اتفاقية لتنفيذ مشــروع اســتراتيجي 
مع شركة دي ال رو، وهو األول من نوعه في مملكة البحرين لتوفير حلول متقدمة 

للتأكد من مطابقة السلع للمعايير المعتمدة وتتبعها.

وتعتبـــر شـــركة دي ال رو مـــن الشـــركات 
الرقميـــة  الطوابـــع  فـــي صناعـــة  الرائـــدة 
فـــي جميـــع أنحـــاء العالـــم، ويأتـــي هـــذا 
الرقميـــة،  الطوابـــع  لحلـــول  التعـــاون 
للضريبـــة  الموحـــدة  لالتفاقيـــة  اســـتنادًا 
االنتقائيـــة لـــدول مجلس التعـــاون لدول 
الخليـــج العربية بشـــأن تطبيـــق العالمات 
المميزة على الســـلع االنتقائيـــة باإلضافة 
إلـــى الالئحـــة التنفيذية لقانـــون الضريبة 
االنتقائية، لتشـــمل جميـــع منتجات التبغ 
من الســـجائر والشيشـــة ومنتجـــات التبغ 

األخرى.
حيث يقدم هذا المشروع تقنية متطورة 

األمنيـــة(  )الملصقـــات  الرقميـــة  للطوابـــع 
على عدد من الســـلع االنتقائية في مملكة 
البحريـــن مما ســـيمهد الطريـــق لمزيد من 
الفعالـــة  التكنولوجـــي والحلـــول  التقـــدم 
المبتكـــرة التـــي يقدمهـــا الجهـــاز الوطني 

لإيرادات.
وأكد الجهاز بأن تطبيق مشـــروع الطوابع 
المواطنيـــن  ســـيضمن حصـــول  الرقميـــة 
والمقيميـــن فـــي مملكـــة البحريـــن علـــى 
قبـــل  مـــن  األصليـــة  االنتقائيـــة  الســـلع 
المورديـــن المصرح لهـــم مع ضمان حماية 
الســـلع من التزوير واالتجار غير القانوني 
حيث تعـــزز الطوابع مصداقيـــة المتاجرة 

بتلـــك الســـلع وتســـاعد فـــي التغلـــب على 
التهريب عبر الحدود؛ وســـيتمكن كل من 
الجهـــاز الوطنـــي لإيـــرادات والخاضعين 
الســـلع  وتعقـــب  تتبـــع  مـــن  لالنتقائيـــة 
االنتقائيـــة باســـتخدام الطوابـــع الرقمية، 
ممـــا يســـفر عنـــه المزيـــد مـــن التواصـــل 

والتعاون بين األطراف المشاركة.
المشـــروع  أن  تأكيـــده  الجهـــاز  ويجـــدد 
الجديد ســـيلعب دوًرا في حركة التجارة 
التعـــاون  ألهـــداف  تحقيًقـــا  اإلقليميـــة 
االقتصـــادي بيـــن دول مجلـــس التعـــاون 

حلـــول  تطبيـــق  بعـــد  وذلـــك  الخليجـــي، 
مماثلة في عدد من دول مجلس التعاون 

الخليجي.
وســـيتم اإلعـــالن عـــن مراحل المشـــروع 
وجميع التوضيحات واإلرشادات الالزمة 
فيما يتعلق بتطبيـــق العالمة المميزة في 

الفتـــرات القادمة عبـــر الموقع اإللكتروني 
www.nbr.( للجهـــاز الوطنـــي لإيـــرادات

التـــي  المعلومـــات  إلـــى جانـــب   )gov.bh
خـــالل  مـــن  باســـتمرار  الجهـــاز  ينشـــرها 
قنوات مواقع التواصل االجتماعي تويتر 
.)BahrainNBR@( وانستغرام ويوتيوب

المنامة - بنا

حماية السلع من التزوير 
ومكافحة التهريب عبر 

الحدود

المنامة - وزارة الخارجية

اســـتقبل مســـاعد وزيـــر الخارجية، عبدهللا الدوســـري، أمـــس، بمقر 
وزارة الخارجية، سفير جمهورية مصر العربية لدى مملكة البحرين 
ياســـر شـــعبان.وأكد مســـاعد وزيـــر الخارجيـــة عمـــق العالقـــات األخويـــة 
الراســـخة التـــي تجمـــع بيـــن مملكـــة البحريـــن وجمهوريـــة مصـــر العربيـــة 
الشـــقيقة، مستعرًضا مسار العالقات الثنائية القائمة بين البلدين والشعبين 
الشقيقين والتي تشهد تعاوًنا وتنسيًقا مشترًكا إزاء مختلف القضايا، مثمًنا 
جهود جمهورية مصر العربية في تعزيز األمن القومي العربي والسالم في 
المنطقة. وأكد الســـفير شـــعبان حـــرص جمهورية مصـــر العربية على تعزيز 
التعاون الثنائي مع مملكة البحرين بما يحقق المصالح المشـــتركة، مشـــيًدا 
بالـــدور المحـــوري المهم لمملكة البحريـــن في تعزيز األمن واالســـتقرار في 

المنطقة، متمنًيا للمملكة دوام الرفعة واالزدهار.

تنسيق بحريني مصري إزاء مختلف القضايا

ليلى مال اهلل



34 ألف دينار غرامات على 12 متهًما و10 مطاعم مخالفة

خلف: رفع الطاقة االستيعابية لمحجر 
بوري إلى 3000 رأس من الماشية

ــرارة ــ ــ ــح ــ ــ ــن ولـــــــم يـــقـــيـــســـوا درجـــــــــة ال ــيـ ــنـ ــصـ ــحـ ــر مـ ــ ــي ــ ــن غ ــ ــ ــائ ــ ــ أدخــــــلــــــوا زب

557 ألف دينار تكلفة المشروع وينتهي في 2022

صــرح رئيــس نيابــة الــوزارات والجهات العامــة بأن النيابة العامة قد أحالت إلــى المحكمة المختصة القضايا المقيــدة لديها عن مخالفة 
اإلجراءات والتدابير االحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، والتي تم ضبطها خالل أيام العيد، وقد أمرت المحكمة الصغرى 

الجنائية تغريم 12 متهمًا و10 مطاعم لمخالفة اإلجراءات بغرامات تتراوح ما بين ألف إلى ألفين دينار، وبما مجموعه 34 ألف دينار.

وكانـــت إدارة الصحـــة العامة قد 
أبلغـــت بأنـــه في أيام عيـــد الفطر 
المبـــارك تـــم ضبـــط عـــدة مطاعم 
لم تلتـــزم باإلجـــراءات والتدابير 
االحترازية لمنع انتشـــار فيروس 

كورونـــا، حيـــث ســـمحوا للزبائـــن 
بالدخول لتلـــك المطاعم وتقديم 
خدمـــة لهـــم دون الحصـــول على 
التطعيـــم ضـــد فيـــروس كورونـــا 
المســـتجد، وذلك من خالل إبراز 

الوثيقـــة الدالـــة علـــى ذلـــك فـــي 
تطبيـــق “مجتمع واعـــي”، إضافة 
إلـــى عـــدم قيـــاس درجة حـــرارة 
الزبائن، فتم تحرير محاضر لتلك 
المخالفات وغلق المطاعم إداريًا.

وباشرت النيابة العامة تحقيقاتها 
فـــور ورود البالغات وإزاء ثبوت 
فـــي حـــق  الجنائيـــة  المســـؤولية 
بإحالتهـــم  وأمـــرت  المتهميـــن، 

 12 وهـــم  المختصـــة،  للمحكمـــة 
متهمًا ســـمحوا للزبائـــن بالدخول 
للمطاعم بالمخالفة لالشتراطات، 
فضـــالً عـــن المطاعـــم كأشـــخاص 
اعتبارييـــن، قرر القانـــون تغريمه 
عند االدانـــة فأصـــدرت المحكمة 

حكمها المتقدم.
الجدير بالذكر أن العقوبة المقررة 
قانونـــًا عـــن مخالفـــة اإلجـــراءات 

والتدابير االحترازية لمنع تفشي 
جائحـــة كورونا )كوفيـــد 19( هي 
الحبـــس الـــذي تصـــل مدتـــه إلـــى 
ثـــالث ســـنوات أو الغرامـــة التـــي 
ال تقـــل عـــن ألـــف دينـــار وتصـــل 
إلـــى عشـــرة آالف دينار بالنســـبة 
وعشـــرين  الطبيعـــي،  للشـــخص 
للشـــخص  بالنســـبة  دينـــار  ألـــف 

االعتباري.

صــرح وزيــر األشــغال وشــئون البلديــات والتخطيــط العمرانــي عصام خلف بأنه تم البدء بأعمال مشــروع توســعة المحجــر البيطري في 
بــوري، حيــث يعــد هــذا المشــروع من أهــم المشــاريع المتعلقة باألمــن الغذائي تنفيــذًا للتوجيهات الســامية لعاهل البــالد صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيســى آل خليفة، مشــيرا إلى أن المشــروع ســيتضمن إنشاء وصيانة 3 حظائر للماشية لرفع الطاقة االستيعابية للمحجر 

البيطري إلى 3000 رأس من الماشية.

وأوضح خلف أن المشـــروع يتم تنفيذه 
بالتعـــاون بيـــن وكالة الثـــروة الحيوانية 
إدارة  فـــي  وشـــؤون األشـــغال متمثلـــة 
مشـــاريع البنـــاء التي أعـــدت التصاميم 
وتشـــرف على مراحل تنفيذ المشـــروع. 
علمـــًا أنـــه تمـــت ترســـية المشـــروع مـــن 
قبـــل مجلـــس المناقصـــات والمزايـــدات 
بتكلفـــة  للمقـــاوالت  الخليـــج  دار  علـــى 
)خمســـمائة  دينـــار   556,789 قدرهـــا 
وستة وخمسون ألفًا وسبعمائة وتسعة 
وثمانون دينارًا( ومـــن المتوقع االنتهاء 

مـــن تنفيذ األعمـــال خالل الربـــع الثاني 
من العام القادم.

البحريـــن  مملكـــة  أن  الوزيـــر  وذكـــر 
اســـتوردت فـــي العـــام 2020 أكثـــر مـــن 
بزيـــادة  الماشـــية  مـــن  رأس  ألـــف   156
قدرهـــا أكثـــر من 30 ألـــف رأس عن عام 
2019 ممـــا يســـتدعي تطوير وتوســـعة 
المحجـــر البيطـــري فـــي منطقـــة بـــوري 
الســـتيعاب هـــذه الزيـــادة المطـــردة من 
الحيوانـــات المســـتوردة من عـــدة دول، 
الفتا إلى انتهاج اســـتراتيجية التوســـع 

في فتح أســـواق جديدة لالســـتيراد بما 
يتواكب مع استراتيجية االمن الغذائي 

لمملكة البحرين.
وأردف الوزير خلف أن الوزارة تحتسب 
رسوم بخصوص إذن االستيراد وكذلك 
رســـوم على الحجر البيطري للمواشـــي، 
البيطـــري  المحجـــر  توســـعة  أن  مبينـــا 
المواشـــي  كميـــة  زيـــادة  مـــن  ســـيمكن 
االحتياجـــات  يلبـــي  بمـــا  المســـتوردة 
مـــن  للســـوق  والمســـتقبلية  الحاليـــة 

اللحوم.

المنامة - النيابة العامة

المنامة- وزارة األشغال وشؤون البلديات
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Vacancies Available
HAJI HASSAN READYMIX B.S.C CLOSED 

has a vacancy for the occupation of
  WORKER 

 suitably qualified applicants can contact
 17785353  or  VIJESH.NAIR@HAJIHASSAN.COM 

Arkan Itihad Development Co. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 13300444  or  HROFFICER@AIMSBAHRAIN.COM 

CPIC Abahsain Fiberglass W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17468532  or  MSYED@ABAHSAIN.COM 

CPIC Abahsain Fiberglass W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17468532  or  MSYED@ABAHSAIN.COM 

CPIC Abahsain Fiberglass W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17468532  or  MSYED@ABAHSAIN.COM 

CPIC Abahsain Fiberglass W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17468532  or  MSYED@ABAHSAIN.COM 

Burj Mushraf Contracting Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION).GENERAL 
 suitably qualified applicants can contact

 33346825  or  ABDULLAHMASOODK@GMAIL.COM 

Burj Mushraf Contracting Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION).GENERAL 
 suitably qualified applicants can contact

 33346825  or  ABDULLAHMASOODK@GMAIL.COM 

Burj Mushraf Contracting Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33346825  or  ABDULLAHMASOODK@GMAIL.COM 

WESTPOINT HOME (BAHRAIN) W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17838129  or  ADEL.JABBER@WPHOME.COM 

WESTPOINT HOME (BAHRAIN) W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17838129  or  ADEL.JABBER@WPHOME.COM 

ALMAHROOS CURTAIN DESIGHNING 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR(CURTAINS) 
 suitably qualified applicants can contact

 17613250  or  MAHROOSDESIGN@GMAIL.COM 

DURRAT RESORT MANAGEMENT COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 77777070  or  gosi@DRM.BH 

Scarabee Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17745060  or  RAMY75.GOV@GMAIL.COM 

Scarabee Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17745060  or  RAMY75.GOV@GMAIL.COM 

Scarabee Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17745060  or  RAMY75.GOV@GMAIL.COM 

ARADOUS CONTRACTING AND MAINTENANCE CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact
 69991130  or  hderazi@aradouscm.com 

CALIFORNIA PETS 
has a vacancy for the occupation of

  ANIMALS KEEPER 
 suitably qualified applicants can contact

 17600833  or  JEHAD_1234@OUTLOOK.COM 

KUMAIL TOWERS CONSTRUCTION AND REEL ESTATE 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33225077  or  KHULOODSANGOOR1@GMAIL.COM 

MC 6 CONSTRUCTION W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact

 17402050  or  hrheadoffice@mcsix.me 

MONROE HOTEL S P C 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17296699  or  ALMAHROOS@HOTMAIL.COM 

WORLEYPARSONS SERVICES PTY LIMITED - FOREIGN BRANCH 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17181400  or  IAN.PEAREY@WORLEYPARSONS.COM 

WORLEYPARSONS SERVICES PTY LIMITED - FOREIGN BRANCH 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17181400  or  IAN.PEAREY@WORLEYPARSONS.COM 

KARAM ALKHAIR CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17251315  or  sales@lucky4group.com 

ALEA WORLD CONTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39669225  or  SAATI-2002@HOTMAIL.COM 

Wyndham Grand Manama 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER 
 suitably qualified applicants can contact

 17826260  or  info@CIHBAHRAIN.COM 

ALDEERAH PHARMACY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 77207730  or  SARAISLAMIC@YAHOO.COM 

AIN ALHYAT FOOD STUFF 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 33771447  or  ALIALAIWI633@GMAIL.COM 

SPECIALIZED SAFETY ITEMS CO W L L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17001640  or  info@sss.bh 

SPECIALIZED SAFETY ITEMS CO W L L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 17001640  or  info@sss.bh 

Seef waves construction 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 39522260  or  HAKIM.SALEH999@GMAIL.COM 

Celine Events Management 
has a vacancy for the occupation of

  SERVICES HELPER 
 suitably qualified applicants can contact
 36858085  or  khalilnass.bh@gmail.com 

LILOU ARTISAN PATISSERIE 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17710271  or  hrvp@alghalia.com 

Suprema marine co. w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 17111722  or  TARIQ1@BATELCO.COM.BH 

GRACE JET SERVICES W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  OFFICER 
 suitably qualified applicants can contact

 13606444  or  MARWAN@GRACE-JET.COM 

Al Maqwar Contracting & Cleaning Est 
has a vacancy for the occupation of
  SUPERVISOR(INTERNAL WORKS) 

 suitably qualified applicants can contact
 39994830  or  OM-MAHMOOD2013@HOTMAIL.COM 

WHITE VELVET TAILORING AND EMBROIDERY 
has a vacancy for the occupation of

  TAILOR 
 suitably qualified applicants can contact

 36388878  or  ISATHEKING2@GMAIL.COM 

S water company W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SALES AGENT 
 suitably qualified applicants can contact
 39376057  or  ESSAM@ALMADKHL.COM 

Universal Cold Store Trgd .Co .LTd Foreign Company 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36103031  or  HR_BAHRAIN@UNIVERSALCSC.COM 

Jawa Restaurant 
has a vacancy for the occupation of

  COOK(GENERAL) 
 suitably qualified applicants can contact

 17244162  or  ARABIANAGENCY1@YAHOO.COM 

Burj Mushraf Contracting Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION).GENERAL 
 suitably qualified applicants can contact

 33346825  or  ABDULLAHMASOODK@GMAIL.COM 

LULU BAHRAIN HYPERMARKET. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact
 17553555  or  careers@bh.lulumea.com 

LULU BAHRAIN HYPERMARKET. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  RETAIL TRADE SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17553555  or  careers@bh.lulumea.com 

First Choice Cleaning Services Co. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  LABOURER 
 suitably qualified applicants can contact

 36491411  or  MURTAZAWALI100@GMAIL.COM 

CAZAK PLAZA COFFEE SHOP & RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39955454  or  NANTUJOY127@GMAIL.COM 

Foodex restaurent w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17001880  or  FOODEX1RESTAURANT@GMAIL.COM 

IRFAN PAKISTANI RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33891776  or  IRFAN.PAKISTANIRESTURENT@GMAIL.COM 

ALHAIKI UNIVERSAL CONTRACTING COMPANY W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17276776  or  alhayki.co@outlook.com 

ANN FASHIONS 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33933816  or  jaffarhabibjaffar@gmail.com 

LAYALI SHOPPING CENTRE 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17346677  or  WEDADBUHAMOOD@HOTMAIL.COM 

ALRIYADH FURNITURE SHOWROOM 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39933255  or  murad@gdnpr.gov.bh 

VICTORIA TOUCH CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 77089192  or  VICTORIATOUCHCONTRACTINGCO@GMAIL.COM 

OKADA 4 STROKE TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17213617  or  RIYASKARAMULA@GMAIL.COM 

ALANI & ALRASHIDI FOOD COMPANY WLL 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER/BARTENDER 
 suitably qualified applicants can contact
 17291500  or  MUDHER69@YAHOO.COM 

SILVER PHONE 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39122210  or  jaisal.othayi@gmail.com 

SHEFAA ALGAZERA MEDICAIL CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  RECEPTIONIST(CLINIC) 
 suitably qualified applicants can contact
 17288000  or  SHIFA.BAH@GMAIL.COM 

PATRICK YORK IRELAND INSURANCE AND REINSURANCE BROKERS CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  ADMINISTRATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17587031  or  finance@pybahrain.com 

AREENA CONTRACTOR GROUP CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17245222  or  ALANSARI@AREENAGROUP.COM 

AL MUNTAZAH FURNISHING 
has a vacancy for the occupation of

  ACCOUNTING ASSISTANT 
 suitably qualified applicants can contact

 17785050  or  ALQABAS@BATELCO.COM.BH 

AHMED GARAGE 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17611641  or  AHMEDGRARG@GMAIL.COM 

GHAZLAN PALACE TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(SALES) 
 suitably qualified applicants can contact
 33332125  or  TARADA99@GMAIL.COM 

RACE KIT CAR for MOTOR VEHICLE PARTS 
has a vacancy for the occupation of

  DRIVER 
 suitably qualified applicants can contact

 37111115  or  ADHIMALGHALI1968@GMAIL.COM 

AL-KHARDAWI MECHANICAL & ELCTRICAL 
has a vacancy for the occupation of

  AUTOMOBILE PAINTER 
 suitably qualified applicants can contact

 17735778  or  abonoor75@yahoo.com 

Aljumairy Modern Industries 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17675002  or  ALJUMAIRI.FURNITURE.FACTORY@HOTMAIL.COM 

MOHAMMED AHMADI CO W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17268111  or  HRD1@MACBH.COM 

KINGDOM ASPHALT COMPANY W L L 
has a vacancy for the occupation of

  PLANT / UNIT OPERATOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17466776  or  TAHERA@KINGODM.BH 

HILTI BAHRAIN CO WL L 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17811675  or  SAGER@SHAHEENGROUP.COM 

EWAN ALBAHRAIN FOR CONSTRUCTION & RENOVATION CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17255525  or  AAJA1970@GMAIL.COM 

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

  SUPERVISOR 
 suitably qualified applicants can contact

 17532010  or  jawaheri@aol.com 

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

  DRAFTSMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17532010  or  jawaheri@aol.com 

SECOND  WIFE RESTAURANT 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 39312875  or  ISAM.SIDDIQUE204@GMAIL.COM 

Sandean Contructing 
has a vacancy for the occupation of

  CARPENTER(CONSTRUCTION) 
 suitably qualified applicants can contact
 33173330  or  SANDEANCO@GMAIL.COM 

ALFAJR CONTRACTING & REAL ESTATE ESTABLI 
has a vacancy for the occupation of

  WELDER 
 suitably qualified applicants can contact
 39433830  or  CO.ALFAJER@GMAIL.COM 

SHAIAAN CARS ELECTRCAL 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 33335433  or  AAAONE1@HOTMAIL.COM 

SUPER STEEL INDUSTRIAL MAINTENANCE W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  PAINTER(METAL SPRAYER) 
 suitably qualified applicants can contact
 33342299  or  supersteelwll@gmail.com 

Almoayyed Air Conditioning W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 17400407  or  ameer@almoayyedcg.com 

Clean and green services 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact
 77111125  or  cleangreenbh@gmail.com 

Al enma house for security services W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  SECURITY GUARD 
 suitably qualified applicants can contact

 36574740  or  admin@enmabh.com 

City Point Hotel W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WAITER (HOTEL) 
 suitably qualified applicants can contact
 17500794  or  ayman@sevenleisure.net 

TOTI CLENING CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33303946  or  HADI.SHEHABI@HOTMAIL.COM 

AL AMANI OASIS SPARE PARTS  W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17140090  or  SHIKKULAL@GMAIL.COM 

Wafa laundry 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(LAUNDRY) 
 suitably qualified applicants can contact

 17592016  or  UTOCCE@GMAIL.COM 

Muharraq Wastewater Services Company W.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER (MAINTENANCE) 
 suitably qualified applicants can contact

 17560540  or  PETER.NAYLOR@MWWSCO.COM 

BLUE RAY SATELITE 
has a vacancy for the occupation of

  ELECTRICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 36388283  or  DREAM_ASSISTANT@HOTMAIL.COM 

KARAM ALKHAIR CONSTRUCTION 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17251315  or  sales@lucky4group.com 

Jasaf Building Technology CO. L.L.C - Emarati Branch Company 
has a vacancy for the occupation of

  MANAGER 
 suitably qualified applicants can contact

 16001000  or  FATEMA@THEDOMAINHOTELS.COM 

LOONA TRADING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 36663959  or  BU.ABDULLA280@GMAIL.COM 

ASFI CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17777355  or  ALDARALKHALIDAH@GMAIL.COM 

PLUTO GENTS SALOON 
has a vacancy for the occupation of

  BARBER-HAIRDRESSER 
 suitably qualified applicants can contact

 36663334  or  MOATHALNIAMI@GMAIL.COM 

Wawan Protein Bahrain w.l.l 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 38058058  or  nayef@wawan.cc 

PALMA TRADING EST. 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17009161  or  M.I.75@HOTMAIL.COM 

M I CONTRACTING 
has a vacancy for the occupation of

  CLEANER 
 suitably qualified applicants can contact

 17009161  or  M.I.75@HOTMAIL.COM 

BASMAN GULF CONTRACTING CO. W.L.L 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER(CONSTRUCTION).GENERAL 
 suitably qualified applicants can contact
 33660133  or  shakeel@bassmanbh.com 

DAR AL ETIHAD TRADING AND REAL ESTATE 
has a vacancy for the occupation of

  SECRETARY 
 suitably qualified applicants can contact

 34567893  or  HASHEM.ALMAHARA@GMAIL.COM 

CAPZEON TRADING CO. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact

 39026367  or  QASSIMOOV18@HOTMAIL.COM 

BAYAN AL BAHRAIN CLEANING 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 17259995  or  nhbahrain@gmail.com 

MULTY ZONE SPORTS CO. W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  SALESMAN 
 suitably qualified applicants can contact
 17001259  or  HARISINCHN@GMAIL.COM 

LEGEND PAINTS COMPANY W.L.L. 
has a vacancy for the occupation of

  TECHNICIAN 
 suitably qualified applicants can contact

 17458999  or  hr.recruitment@deekobahrain.com 

Bab alridha markets 
has a vacancy for the occupation of

  WORKER 
 suitably qualified applicants can contact

 33992587  or  MR.ALGHANAMI@HOTMAIL.COM  
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