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 øjôëÑdG  áμ∏ªªd  »∏°üØdG  …OÉ°üàb’G  ôjô≤àdG  ∞°ûc
 ƒªædG  QGô`̀ª`̀à`̀°`̀SG  2019 »`̀dÉ`̀ë`̀dG  ΩÉ`̀©`̀dG  ø`̀e  »`̀fÉ`̀ã`̀dG  ™`̀Hô`̀∏`̀d
 ¿RGƒàdG  èeÉfôH  ™e  …RGƒàdÉH  »æWƒdG  OÉ°üàbÓd  »HÉéjE’G
 PEG  ,á«£ØædG  ô«Z äÉYÉ£≤dG  AGOCG  Iƒbh ´ƒæàH ÉeƒYóe »dÉªdG
 áfQÉ≤e %3^4 áÑ°ùæH Éªf ób OÉ°üàb’G ¿CG AGOC’G äGô°TDƒe âæq«H
 »dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG Qóbh ,2019 ΩÉY øe ∫hC’G ™HôdÉH
 ´É£≤dG πé°Sh ,»æjôëH QÉæjO äGQÉ«∏e 3^24 ƒëæH »≤«≤ëdG
 ∫ÓN  áàHÉãdG  QÉ©°SC’ÉH  %1^2  â¨∏H  ƒªf  áÑ°ùf  »£ØædG  ô«Z
 ,2018 »°VÉªdG ΩÉ©dG øe É¡°ùØf IôàØdÉH áfQÉ≤e »fÉãdG ™HôdG

.%0^8 áÑ°ùæH »£ØædG ´É£≤dG ƒªf ™LGôJ Éª«a
 á«£ØædG  ô«Z äÉYÉ£≤dG  QGôªà°SG  äGô°TDƒªdG  âë°VhCGh
 ´É£b Q só°ünJ PEG ,áμ∏ªªdG »a …OÉ°üàb’G ƒªædG á∏éY ºYO »a
 â∏°Uh áÑ°ùæH G vƒªf ôãcC’G äÉYÉ£≤dG áªFÉb ºYÉ£ªdGh ¥OÉæØdG
 ´É£≤a  ,%4  áÑ°ùæH  ó««°ûàdGh  AÉæÑdG  ´É£b  ¬«∏j  ,%8^7  ≈dEG
 Éªc ,%3^4 ≈dEG â∏°Uh ƒªf áÑ°ùæH ä’É°üJ’Gh äÓ°UGƒªdG
 øjôëÑdG ±ô°üe øY IQOÉ°üdG á«HÉéjE’G äGAÉ°üME’G â°ùμY

 ,%2^6 áÑ°ùæH Éªf á«dÉªdG äÉYhô°ûªdG ´É£b AGOCG ¿CG …õcôªdG
 ôãcCG øe ó©j á«dÉªdG äÉYhô°ûªdG ´É£b ¿CG äGô°TDƒªdG âæq«Hh
 ;»dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG »a áªgÉ°ùe á«£ØædG ô«Z äÉYÉ£≤dG

 á«∏jƒëàdG  äÉYÉæ°üdG  ´É£b  ¬«∏j  ,%16^4  ¬àÑ°ùf  â¨∏H  PEG
.%13^3 áÑ°ùæH á«eƒμëdG äÉeóîdG ´É£≤a ,%14^1 áÑ°ùæH

 á°SÉFôH  ¢ùeCG  AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée  á°ù∏L  ∫Ó`̀N  ∂`̀dP  AÉ`̀L

 áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U
 ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  Qƒ°†ëHh  AGQRƒ``̀ dG  ¢ù«FQ
 ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »`̀dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S

.AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG
 äGQGRƒ``dG  AGQRƒ``̀dG  ¢ù«FQ  ƒª°S  ¬`̀ sLh  ¬`̀JGP  âbƒdG  »a
 IQÉéàdGh  ájó∏ÑdGh  áë°üdG  äÉYÉ£b  øY  ádhDƒ°ùªdG  á«eóîdG
 ≈∏Y  É¡JOÉjRh  á«HÉbôdGh  á«°û«àØàdG  äÓªëdG  ∞«ãμJ  ≈`̀ dEG
 ø«ªFÉ≤dG  ΩGõàdG  Ωó`̀Y  ÖÑ°ùàj  ób  »àdG  ≥aGôªdGh  äÓëªdG
 áë°üH  QGô°VE’G  »a  áeÓ°ùdGh  á«ë°üdG  äÉWGôà°T’ÉH  É¡«∏Y

.™ªàéªdGh øWGƒªdG
 á©HGôdG  áî°ùædG  äÉLôîªH  AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  OÉ°TCG  óbh
 ™jQÉ°ûe  ø`̀e  ¬æª°†J  É`̀ª`̀Hh  2019  »eƒμëdG  ≈≤à∏ªdG  ø`̀e
 ¬H »≤JôJh »eƒμëdG πª©dG áeƒ¶æe ôjƒ£J ºYóJ äGQOÉÑeh

.äGõéæe øe ≥≤ëJ Ée ≈∏Y AÉæÑdG πØμJh

(2¢U π«°UÉØàdG)

 Ö`̀eGô`̀J ó`̀ dÉ`̀ fhO »`̀μ`̀jô`̀eC’G ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG ¬``̀ sLh
 ΩÉ«≤dG áÑ¨e øe É«côJ ≈dEG  áé¡∏dG ójó°T GôjòëJ
 ÖeGôJ Oógh .OhóëdG  êQÉN …ôμ°ùY πªY …CÉH
 OÉ°üàbG ô«eóàH OhóëdG ÉgRhÉéJ ∫ÉM »a Iô≤fCG
 :¬Jójô¨J »a ÖeGôJ ∫Ébh .ÉeÉªJ ¬°ùªWh É«côJ
 â∏©a  GPEG  :Qô`̀cCG  §≤a  ,πÑb  øe  Iƒ≤H  äó`̀cCG  Éªc{
 »àdG  áª«¶©dG  »àªμëH ,√ôÑàYCG  A»°T …CG  É«côJ

 ô`̀eOCG  ±ƒ°ùa  ,Ohó`̀ë`̀dG  GRhÉ`̀é`̀à`̀e  ,É¡d  π«ãe  ’
 Gòg â∏©a) ÓeÉ°T Gô«eóJ πeÉμdÉH É«côJ OÉ°üàbG
 ÖeGôJ í°Vƒj ºdh .zGhQòëj ¿CG º¡«∏Y .(πÑb øe
 ¢ùeCG øμdh ,OhóëdG É«côJ RhÉéàH Oƒ°ü≤ªdG Ée
 É¡JGƒb øe AõL Öë°S ÉμjôeCG ¿ÓYEG ó¡°T ø«æKE’G
 Ωƒég ø°ûH Iô≤fCG äó¡©J Éª«a ,ÉjQƒ°S ∫Éª°T »a

.ÉÑjôb ≥WÉæªdG ∂∏J »a OGôcC’G ≈∏Y

 QGôb  øY  ÖeGôJ  »μjôeC’G  ¢ù«FôdG  ™`̀aGOh
 ∫Éª°T  ø`̀e  á`̀«`̀μ`̀jô`̀eC’G  äGƒ`̀≤`̀ dG  Öë°S  ¬````̀JQGOEG
 ájOôμdG  äGƒ≤dG  ºYO  á∏°UGƒe  ¿EG  ∫Ébh  ,ÉjQƒ°S
 á≤£æªdG  »a  IóëàªdG  äÉ`̀j’ƒ`̀dG  ™e  áØdÉëàªdG

.ájÉ¨∏d áØ∏μe

(14¢U π«°UÉØàdG)

…ƒb AGOCGh »HÉéjEG ƒªf ..»æWƒdG OÉ``°üàb’G
á``«dÉªdG  äÉYhô``°ûªdGh  ¥OÉ``æØdG  ´É``£≤d  ô``«Ñc  ΩÉ¡``°SEGh  ..ƒ``ªædG  áÑ``°ùf  ٪3^4

IQhÉéªdG iô``≤dGh QÉ``HQÉH äÉ``LÉ«àMG á``«Ñ∏J ≈``dEG ¬``Lƒj AGQRƒ``dG ¢``ù«FQ

Ö``eGôJh ..É`jQƒ``°S  ∫É`ª``°T  ø```e  É``¡JGƒb Öë``°ùJ Éμ``jôeCG
Ohó``ëdG  äRhÉ``éJ  GPEG  É``«côJ  OÉ``°ü`àbG  ô```«eó`à`H  Oó```¡`j

 ÜÉë``°UCG  ô``ªJDƒe  ≈``Yôj  ∂``∏ªdG
Üô``©dG  øjôªãà``°ùªdGh ∫É``ªYC’G

 πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  ≈Yôj
 ¬JQhO  »a  Üô©dG  øjôªãà°ùªdGh  ∫ÉªYC’G  ÜÉë°UCG  ôªJDƒe  ióØªdG  OÓÑdG
 QÉμàH’Gh IOÉjôdG :á©HGôdG á«YÉæ°üdG IQƒãdG »a QÉªãà°S’G{ QÉ©°T âëJ18``dG
 ∫ÉªYC’G OGhôd »ªdÉ©dG ióàæªdG øe áãdÉãdG IQhódGh ,z»ªbôdG OÉ°üàb’G »a
 ∫ÉªYC’G  ÜÉë°UCG  ôªJDƒe  ΩÉ≤jh  .2019  ôÑªaƒf  13h  11  ø«H  QÉªãà°S’Gh
 øjôëÑdG  áYÉæ°Uh  IQÉéJ  áaôZ  øe  º`̀YOh  º«¶æàH  Üô©dG  øjôªãà°ùªdGh
 á°ù°SDƒªdGh  á«Hô©dG  ∫hó`̀dG  á©eÉLh  á«Hô©dG  ±ô¨dG  OÉëJG  ™e  ¿hÉ©àdÉH
 IóëàªdG  º`̀eC’G  áª¶æeh  äGQOÉ°üdG  ¿ÉªàFGh  QÉªãà°S’G  ¿Éª°†d  á«Hô©dG
 ∫hC’G ôªJDƒªdG Ö£≤à°ùj ¿CG  ™bƒàªdG øeh .øjôëÑdG »a á«YÉæ°üdG á«ªæà∏d
 øe áÑîf º¡æ«H ºdÉ©dG AÉëfCG ≈à°T øe ∑QÉ°ûe 1500 á≤£æªdG »a ¬Yƒf øe

.∫ÉªYC’G OGhQh á«ª«¶æàdG äÉ¡édGh »°SÉ«°ùdG QGô≤dG ´Éæ°üc ,AGôÑîdG

(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

.∂∏ªdG ádÓL |

.ó¡©dG »dh ƒª°S Qƒ°†ëH AGQRƒdG ¢ù∏ée á°ù∏L ¬°SDhôJ ∫ÓN AGQRƒdG ¢ù«FQ ƒª°S |

 ∫ÉÑ≤à°SG  Aó``H  AGQRƒ````dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG  Öàμe  ø`̀∏`̀YCG
 »a º¡°ùj ÉªH ,zIôμa{ á≤HÉ°ùe øe á«fÉãdG  áî°ùædG »a ácQÉ°ûª∏d  äÉMôà≤ªdG
 á«eƒμëdG  áeóîdG  »a  õq«ªàdG  ºYód  QÉμàH’Gh  ´GóHE’G  áaÉ≤K  õjõ©J  á∏°UGƒe
 »eƒμëdG  πª©dG  äÉLôîe ≈∏Y ÉHÉéjEG  ¢ùμ©æjh ΩÉ©dG  ´É£≤dG  »ØXƒe iód

.¬d É°SÉ°SCG øWGƒªdG QÉÑàYG ≈∏Y ºFÉ≤dG
 ¿ƒ∏ª©j  øªe  ,≈°übCG  óëc  OGôaCG  4  øe  äÉYƒªéªdG  hCG  OGôaCÓd  øμªjh

 ácQÉ°ûª∏d  Ωó≤àdG  ,á«eƒμëdG  äÉcô°ûdG  ió``̀MEG  hCG  »eƒμëdG  ´É£≤dG  »`̀a
 ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  Öàμªd  »fhôàμdE’G  ™bƒªdG  ôÑY  äÉMôà≤ªdÉH
 óYƒe  ô`̀NBG  ¿CG  É kª∏Y  ,http://www.fdpm.gov.bh  :AGQRƒ```̀dG
 á∏Môe  Égó©H  CGóÑàd  ,πÑ≤ªdG  ôÑªaƒf  øe  ¢SOÉ°ùdG  ƒg  äÉMôà≤ªdG  ∫ÉÑ≤à°S’

.¢UÉ°üàN’Gh ¿CÉ°ûdG …hP øe º««≤àdG áæéd πÑb øe äÉMôà≤ªdG á©LGôe

(3¢U π«°UÉØàdG)

 AGQRƒ```dG  ¢``ù`∏`ée ¢``ù`«`Fô`d  ∫hC’G Ö```FÉ`æ`dG  Ö```à`μ`e
zIô``μa{ á`≤HÉ``°ùe »``a ácQÉ``°ûª∏d äÉ``Môà≤ªdG πÑ≤à``°ùj
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بنت  رنـــا  الشيخة  د.  حققت 
عيسى بن دعيج آل خليفة األمين 
الـــعـــام لــمــجــلــس الــتــعــلــيــم الــعــالــي 
نائب رئيس مجلس أمناء مجلس 
بحرينيًا  إنــجــازًا  العالي  التعليم 
جـــديـــدًا لــلــمــرأة الــبــحــريــنــيــة على 
ــي، حــــيــــث تــم  ــ ــ ــدولـ ــ ــ الــــمــــســــتــــوى الـ
صوفي  األميرة  قبل  من  تكريمها 
ــر الـــذي  كــونــتــيــســة ويــســكــس، االمــ
ــق ومــــتــــانــــة روابـــــــط  ــمــ يـــعـــكـــس عــ
الـــصـــداقـــة الــتــاريــخــيــة والـــتـــعـــاون 
ــن مـــمـــلـــكـــة  ــ ــيـ ــ االســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــي بـ
الـــبـــحـــريـــن والــمــمــلــكــة الــمــتــحــدة 

والتي تمتد أكثر من 200 عام.
وأقـــيـــم حــفــل جـــائـــزة الـــمـــرأة 
العاصمة  في   2022 لعام  العربية 

بحضور اللورد  لندن،  البريطانية 
بارعة  والسيدة  تويد  من  بيرفس 
بــدوري  والــســيــد عمر  الــديــن  علم 
سفيرة  صبري  ياسمين  والفنانة 
من  وعــدد  العربية  لندن  مؤسسة 

الشخصيات العربية والعالمية.
وتـــأتـــي هــــذه الـــجـــائـــزة بــهــدف 
إبــــــــراز الــــــــدور الـــمـــمـــيـــز لـــســـيـــدات 
ــبـــرن قــــــدوة ومـــثـــااًل  ــتـ ــات اعـ ــيـ ــربـ عـ
لــأجــيــال الــقــادمــة، حــيــث منحت 
ــا بــنــت عــيــســى بن  د. الــشــيــخــة رنــ
الـــجـــائـــزة عــن  ــيـــج آل خــلــيــفــة  دعـ
نظير  االجتماعية(  )القيادة  فئة 
االستثنائية،  المهنية  مسيرتها 
وذلــك من خالل عملها بمناصب 
وزارة  ــي  ــ ــ فـ مـــخـــتـــلـــفـــة  قـــــيـــــاديـــــة 

لمجلس  عــامــا  وأمينا  الخارجية 
التعليم العالي. 

بنت  رنــا  الشيخة  د.  وأعــربــت 
عــيــســى آل خــلــيــفــة عـــن ســعــادتــهــا 
بهذه الجائزة، وخصوصا أنها تأتي 
بــالــتــزامــن مــع احــتــفــاالت الــعــالــم 
بــيــوم الــمــرأة الــعــالــمــي، مــؤكــدة أن 
اإلمكانيات  كــل  أعــطــت  البحرين 
لتحقيق  والــظــروف  والتسهيالت 
ــازات مـــبـــهـــرة عـــلـــى مــخــتــلــف  ــ ــجـ ــ إنـ
هذه  على  حصولها  وأن  األصعدة 
الـــجـــائـــزة يـــأتـــي تـــأكـــيـــدًا لــلــمــكــانــة 
ــرأة  ــمـ ــي تــحــتــلــهــا الـ ــتـ الـــرفـــيـــعـــة الـ
عــلــى الــمــســتــوى الــوطــنــي فــي ظل 
المسيرة التنموية الشاملة بقيادة 
الــجــاللــة الملك  حــضــرة صــاحــب 

آل خليفة عاهل  بن عيسى  حمد 
صاحب  ومتابعة  المفدى،  البالد 
بن  سلمان  األمير  الملكي  السمو 
حمد آل خليفة ولي العهد رئيس 
القيادي  والـــدور  ــوزراء،  الــ مجلس 
األميرة  الملكي  السمو  لصاحبة 
خليفة  آل  إبــراهــيــم  بــنــت  سبيكة 
ــة الـــمـــلـــك الــمــفــدى  قـــريـــنـــة جـــاللـ
للمجلس األعلى للمرأة والعطاء 
الغايات  تحقيق  نحو  المتواصل 
واألهـــــداف الــمــرجــوة، مــعــربــة عن 
تنظيم  عــلــى  لــلــقــائــمــيــن  شــكــرهــا 
ــزة الــــمــــرأة الـــعـــربـــيـــة الـــذيـــن  ــائــ جــ
ــورة  ــيــــوم الـــصـ ــالـــم الــ ــعـ يـــعـــطـــون الـ
ــيــــزة لــلــعــالــم  ــة الــــمــــمــ ــاريــ ــضــ ــحــ الــ

العربي.

} سمو األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة.

إبراهيم  بنت  سبيكة  األمــيــرة  الملكي  السمو  صاحبة  بعثت 
األعلى  المجلس  رئيسة  المفدى  الــبــالد  عاهل  قرينة  خليفة  آل 
للمرأة برقية تهنئة إلى الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج 
المجلس  عضو  العالي  التعليم  لمجلس  العام  األمين  خليفة  آل 
القيادة  في  العربية  المرأة  جائزة  نيلها  بمناسبة  للمرأة،  األعلى 

االجتماعية لعام 2022 من قبل مؤسسة لندن العربية.
الباعثة على الفخر والسعادة  وأعربت سموها بهذه المناسبة 
الدولي  والتقدير  التكريم  لهذا  والتبريكات  التهاني  خالص  عن 
الــــذي يــأتــي، مــن دون شـــك، نــظــيــر مــا تــبــذلــه د. الــشــيــخــة رنـــا من 
الوطنية،  للمسؤوليات  توليها  فــي  متميزة  وجــهــود  حثيثة  مــســاٍع 
البحرينية  المرأة  ومكانة  يتناسب  بما  تأديتها  على  تحرص  التي 
التنموية، والتي تحرص بدورها  الوطن  وإسهاماتها ضمن مسيرة 
على أن تكون خير شريك في إدارة الوطن والحفاظ على مكتسباته 
في ظل ما تتمتع به المرأة البحرينية من رعاية ملكية سامية نعتز 

بها أشد االعتزاز.
الخالصة  التهاني  الــعــاهــل  قرينة  كـــررت  الــبــرقــيــة،  خــتــام  وفــي 
للدكتورة الشيخة رنا مع تمنياتها لها مزيدا من التقدم والنجاح 

في مسيرتها العملية لخدمة مملكة البحرين الغالية.

قرينة العاهل تهنئ د.ال�شيخة رنا 
بمنا�شبة نيلها جائزة المراأة العربية 

} وزير اإلعالم يستقبل أعضاء الجمعيات الصحفية الخليجية.

وزي��������ر الإع�����������ام ي�������ش���ي���د ب���ج���ه���ود 
ت��ط��وي��ر ال��ع��م��ل ال�����ش��ح��ف��ي ال��خ��ل��ي��ج��ي

وزير الخارجية يجتمع مع نظيره الإ�شرائيلي

وزيــر اإلعــالم أمس،  الرميحي  السيد علي بن محمد  استقبل 
زيارتهم  بمناسبة  الخليجية  الصحفية  الجمعيات  وأعضاء  رؤساء 
للجمعيات  الخليجي  الملتقى  فــي  للمشاركة  البحرين  مملكة 

الصحفية الذي يقام خالل الفترة من 27 إلى 28 مارس 2022.
اللقاء، رحب وزير اإلعالم برؤساء وأعضاء الجمعيات  وخالل 
الــصــحــفــيــة الــخــلــيــجــيــة، وأشــــاد بــجــهــودهــم وإســهــامــاتــهــم فــي دعــم 
وتــطــويــر الــعــمــل الــصــحــفــي الــخــلــيــجــي، مــؤكــدا أن مــشــاركــتــهــم في 
ترسيخ  فــي  سيسهم  الصحفية  للجمعيات  الخليجي  الملتقى 
الصحفية،  الجمعيات  بين  اإلعــالمــي  والتنسيق  التعاون  وتعزيز 
العالقات  تعزيز  فــي  يسهم  بما  المشترك  العمل  آلــيــات  وتــطــويــر 

األخوية التاريخية بين دول وشعوب مجلس التعاون.

اجتمع الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، 
في النقب، اليوم، مع يائير البيد، وزير خارجية دولة إسرائيل، وذلك 
بمناسبة الزيارة التي يقوم بها لدولة إسرائيل بناء على دعوة من 

وزير الخارجية.
وبحث الجانبان خالل جلسة المباحثات أوجه التعاون الثنائي 
المشترك وسبل تعزيزها وتطويرها إلى مستويات أشمل بما يحقق 
المصالح المشتركة بين البلدين تنفيًذا لخطة العمل المشتركة. 
من  تحقيقه  تم  وما  المشتركة  العالقات  مسار  استعراض  تم  كما 
نتائج في إطار إعالن تأييد السالم واتفاق مبادئ إبراهيم ومذكرات 

التفاهم واالتفاقات الموقعة بين البلدين.
كما بحث الوزيران مستجدات األوضاع السياسية واألمنية في 
منطقة الشرق األوسط، واألوضاع اإلقليمية والدولية وانعكاساتها 
والتعاون  التنسيق  تعزيز  وسبل  واستقرارها،  المنطقة  أمــن  على 
المشترك  االهتمام  ذات  القضايا  إلــى  إضافة  تجاهها،  المشترك 

على الصعيدين اإلقليمي والدولي.
حضر االجتماع، السفير خالد يوسف الجالهمة، سفير مملكة 
دولــة  نــاويــه، سفير  إيــتــان  والسفير  إســرائــيــل،  دولـــة  لــدى  البحرين 
إسرائيل لدى مملكة البحرين، وعدد من كبار المسؤولين في وزارتي 

الخارجية في البلدين.

الملكي  الــســمــو  أكـــد صــاحــب 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
الوزراء  العهد رئيس مجلس  ولي 
أهمية مواصلة العمل على توطيد 
ــيـــجـــي  ــتـــراتـ آفـــــــاق الــــتــــعــــاون االسـ
والمملكة  البحرين  مملكة  بين 
المتحدة ودفع العالقات الثنائية 
يسهم  بما  أرحـــب  مستويات  إلــى 
المشتركة،  التطلعات  تلبية  فــي 
ــوه بـــعـــمـــق عـــالقـــات  ــمــ ــا ســ ــوًهــ ــنــ مــ
الـــصـــداقـــة الــتــاريــخــيــة الــمــمــتــدة 
بـــيـــن الـــبـــلـــديـــن الــصــديــقــيــن ومـــا 
تتسم به من نماٍء وتطور على كل 

األصعدة.
جاء ذلك لدى لقاء سموه في 
قصر الرفاع أمس، بحضور الشيخ 
سلمان بن خليفة آل خليفة وزير 
ــاد الـــوطـــنـــي،  ــصــ ــتــ الـــمـــالـــيـــة واالقــ
الـــــلـــــورد فــيــلــيــب هـــامـــونـــد عــضــو 
ــوردات الــبــريــطــانــي،  ــ ــلـ ــ مــجــلــس الـ

الـــعـــالقـــات  أن  ــد ســـمـــوه  ــ أكـ حـــيـــث 
تشهد  الــبــريــطــانــيــة  الــبــحــريــنــيــة 
تطوًرا وازدهاًرا مستمرا بفضل ما 

من  واهتمام  دعــٍم  من  به  تحظى 
الصديقين،  البلدين  قــيــادة  قبل 
وآفاقها  العالقات  متانة  وتجسد 

المستقبلية، منوًها سموه بأهمية 
التعاون  تطوير مجاالت  مواصلة 
الـــثـــنـــائـــي بـــمـــا يـــصـــب فــــي صــالــح 

البلدين والشعبين الصديقين.
وجــــــــــــــــرى خـــــــــــــالل الــــــلــــــقــــــاء 
استعراض القضايا ذات االهتمام 

الـــمـــشـــتـــرك، ومـــنـــاقـــشـــة مــخــتــلــف 
الـــمـــســـتـــجـــدات عـــلـــى الــســاحــتــيــن 

اإلقليمية والدولية. 

ولي العهد رئي�س الوزراء يوؤكد اأهمية توطيد التعاون ال�شتراتيجي بين البحرين وبريطانيا
الثنائي���ة العالق���ات  بتط���ور  وين���وه  البريطان���ي  الل���وردات  مجل����س  ع�ض���و  يلتق���ي  �ض���موه 

} سمو ولي العهد رئيس الوزراء يستقبل عضو مجلس اللوردات البريطاني.

في حفل اأقيم في العا�ضمة البريطانية لندن

كونتي�ش���ة وي�شك����س تكرم اأمين عام التعلي���م العالي بجائ���زة المراأة العربي���ة في القيادة 

} خالل تكريم د. الشيخة رنا بنت عيسى.

بـــعـــد الــــــمــــــردود اإليـــجـــابـــي 
والــــنــــجــــاح الــــــــذي تـــحـــقـــق عــلــى 
ــوام الــمــاضــيــة، أطلق  ــ مـــدى األعـ
ســمــو الــشــيــخ خــلــيــفــة بـــن علي 
محافظ  خليفة  آل  خليفة  بــن 
الــمــحــافــظــة الــجــنــوبــيــة مـــبـــادرة 
حلتها  فـــي   »5 الــخــيــر  »مـــاجـــلـــة 
وذلـــك  2022م،  لـــعـــام  الـــجـــديـــدة 
عــبــر تــقــنــيــة االتــــصــــال الــمــرئــي، 
بــحــضــور الــعــمــيــد عــيــســى ثــامــر 
ــــب الـــمـــحـــافـــظ  ــائـ ــ الـــــــدوســـــــري نـ
ــي ومــنــتــســبــي  ــالــ وعـــــدد مـــن األهــ
الــمــحــافــظــة. وبــهــذه الــمــنــاســبــة، 
أكـــد ســمــو الــمــحــافــظ أن مــبــادرة 
»مــاجــلــة الــخــيــر 5« أثــبــتــت مــدى 
عام  في  انطالقها  منذ  نجاحها 
فــي  األصــــيــــل  ــا  ــ ــدورهـ ــ لـ 2018م، 
تعزيز مبدأ الشراكة المجتمعية 
والسير على نهج الخير والنماء 
وفــــق تــعــالــيــم الـــديـــن اإلســالمــي 
نهج  إبـــراز  جــانــب  إلــى  الحنيف، 
ــتـــالحـــم  الــــتــــواصــــل وروابـــــــــــط الـ
المجتمعي  والتكافل  اإلنساني 

بـــيـــن كــــافــــة أفـــــــــراد ومـــؤســـســـات 
سموه  مبينًا  المدني،  المجتمع 
أهـــم  ــدى  ــ ــد إحــ ــّعـ تـ ــادرة  ــبــ الــــمــ أن 
ــبــــادرات االســتــثــنــائــيــة الــتــي  الــــمــ
تــعــود بــالــنــفــع عــلــى كــافــة أهــالــي 
الــمــحــافــظــة الــجــنــوبــيــة لــكــونــهــا 
ــيـــن أهــــــداف  ــي مـــضـــامـ ــ ــّب فـ ــصــ تــ
تتطلع  التي  المحافظة  ورسائل 
الــتــعــاون  ــر  أطـ إلـــى تفعيل  فــيــهــا 
ــن ومــتــآخ  ــل مــجــتــمــع آمــ ــن أجــ مـ
يــعــزز مــن روح األســـرة الــواحــدة. 
وقــد بــدأ إطــالق مــبــادرة »ماجلة 
الشيخ  سمو  بتفضل   »5 الخير 
آل  خليفة  بــن  عــلــي  بــن  خليفة 
خــلــيــفــة مـــحـــافـــظ الــمــحــافــظــة 
الــجــنــوبــيــة بــتــدشــيــن الـــمـــبـــادرة 
إيذانًا بإطالقها، ثم بدء الحفل 
افــتــراضــيــا بـــتـــالوة آيــــات عــطــرة 
ذلك  أعقب  الحكيم،  الذكر  من 
كلمة للسيد محمد حسن الفاو 
مدير إدارة البرامج االجتماعية 
وشؤون المجتمع أعرب خاللها 
عن شكره وتقديره لدعم ورعاية 

ســمــو الــمــحــافــظ فـــي اســتــمــرار 
منوهًا  الخير«،  »ماجلة  مــبــادرة 
أن  استطاعت  الــمــبــادرة  أن  إلــى 
تحقق نجاحًا مميزًا في ميادين 
الــعــمــل الــمــجــتــمــعــي والــخــيــري 
حيث تضع المحافظة على رأس 
أولــويــاتــهــا االهــتــمــام بــاألهــالــي، 
التطوعية  الفرق  أن  إلى  منوهًا 
أثبتت بجهود وإشــراف موظفي 
الــمــحــافــظــة الــجــنــوبــيــة دورهــــا 
ــي خـــدمـــة أهـــــداف  الـــمـــنـــشـــود فــ

هذه المبادرة الخّيرة، بعدها تم 
عرض فيديو قصير عن قصص 
نــجــاح مـــبـــادرة »مــاجــلــة الــخــيــر« 
منذ إطالقها، بتوفير الصناديق 
لــأســر مـــن أهـــالـــي الــمــحــافــظــة 
مستوى  على  األولــى  كالمبادرة 
باشتمالها  المملكة  محافظات 
المستلزمات  مــن  الــعــديــد  على 
ــــمـــــــواد الــــغــــذائــــيــــة، فـــــي كــل  والـــ
ــع شــهــر رمــضــان  عــــام تـــزامـــنـــا مـ

المبارك.

م��ح��اف��ظ ال��ج��ن��وب��ي��ة ي��ط��ل��ق م���ب���ادرة »م��اج��ل��ة ال��خ��ي��ر 5«
آل  أكد الشيخ أحمد بن محمد 
المالية  الرقابة  ديوان  رئيس  خليفة 
يــولــي الشباب  الــديــوان  أن  واإلداريــــة 
الــبــحــريــنــي دعــمــا خــاصــا مـــن خــالل 
بــهــدف تمكينهم  بــرامــجــه وخــطــطــه، 
في مسيرة  وإشراكهم  قدراتهم  وبناء 

اإلنجاز والتطور.
دراســة  يعتزم  الــديــوان  أن  وبــّيــن 
كـــل األنـــظـــمـــة والـــخـــطـــط الــمــطــّبــقــة 
لــتــســتــوعــب أفـــضـــل الـــمـــمـــارســـات في 
الشباب  قـــدرات  وبــنــاء  تمكين  مجال 
والتدريب  العمل  فــي  ممنهج  بشكل 
الشباب  يـــوم  أن  وأوضــــح  واالتـــصـــال. 
مــارس   25 يــصــادف  الـــذي  البحريني 

مـــن كـــل عـــام فــرصــة لــالحــتــفــاء بثمار 
بطاقاتهم  واالرتـــقـــاء  الــشــبــاب  تنمية  فــي  الــمــتــفــردة  الــبــحــريــنــيــة  الــتــجــربــة 
ومهاراتهم ورعايتهم على مختلف األصعدة. ونوه الشيخ أحمد إلى الدعم 
الملك حمد بن  الشباب من قبل حضرة صاحب الجاللة  به  الذي يحظى 
الملكي  السمو  وحـــرص صــاحــب  الــمــفــدى،  الــبــالد  عــاهــل  آل خليفة  عيسى 
على  الـــوزراء  رئيس مجلس  العهد  ولــي  آل خليفة  بن حمد  األمير سلمان 
الدفع بالشباب البحريني من خالل تفعيل دورهم. كما أشاد بالجهود التي 
يبذلها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جاللة الملك لأعمال 

اإلنسانية وشؤون الشباب في تمكين الشباب البحريني. 

رئ��ي�����س »ال����رق����اب����ة«: ت��م��ك��ي��ن ال�����ش��ب��اب 
التط�ور م�ش�يرة  ف�ي  واإ�ش�راكهم  البحرين�ي.. 

} الشيخ أحمد بن محمد.

البحرين  مملكة  تستضيف 
مـــــنـــــتـــــدى »هـــــــــــــارفـــــــــــــارد« حـــــول 
نخبة  بمشاركة  كــورونــا  فــيــروس 
ــن الــمــتــحــدثــيــن الــعــالــمــيــيــن  مــ
ــاع  ــقـــطـ الـــمـــتـــخـــصـــصـــيـــن فـــــي الـ
الــــصــــحــــي حــــــــول مـــســـتـــجـــدات 
فيروس كورونا »كوفيد-19« حيث 
يناقش أبرز الدروس المستفادة 
ــائــــحــــة  ــلــــجــ مـــــــــن الـــــــتـــــــصـــــــدي لــ
ــاع الــصــحــي،  ــقـــطـ ومــســتــقــبــل الـ
ــارس الـــجـــاري،  ــ فـــي الــــــ31 مـــن مـ
وذلك بدعم من شركة »سيسكو« 
بــالــتــعــاون مـــع جــامــعــة هـــارفـــارد 

بالواليات المتحدة األمريكية.
الضوء  المنتدى  وسيسلط 
على آخر المستجدات واآلليات 
لجائحة  التصدي  فــي  المتبعة 
فيروس كورونا، واالستراتيجيات 
في  تطبيقها  تــم  الــتــي  الــفــعــالــة 
الفيروس  مع  التعامل  مــســارات 
ــنـــت مـــــن خـــاللـــهـــا  ــكـ والـــــتـــــي تـــمـ
تحقيق  مـــن  الــبــحــريــن  مــمــلــكــة 
ــلـــى مــخــتــلــف  ــيـــزة عـ ــمـ ــائـــج مـ ــتـ نـ
اليوم،  التصدي حتى  مستويات 
وســيــتــضــمــن الــمــنــتــدى مــشــاركــة 
البحرين  مملكة  من  متحدثين 
ــيــــب مـــنـــاف  ــبــ هــــــم الـــــمـــــقـــــدم طــ
األمراض  استشاري  القحطاني 
المعدية بالمستشفى العسكري 
الــوطــنــي الطبي  الــفــريــق  عــضــو 
ــا  ــ ــورونـ ــ لـــلـــتـــصـــدي لــــفــــيــــروس كـ
جميلة  والدكتورة  )كوفيد-19(، 
الــســلــمــان اســتــشــاريــة األمــــراض 
الباطنية  واألمـــــراض  الــمــعــديــة 

بـــمـــجـــمـــع الـــســـلـــمـــانـــيـــة الــطــبــي 
الــوطــنــي الطبي  الــفــريــق  عــضــو 
ــا،  ــ ــورونـ ــ ــيــــروس كـ ــفــ ــتـــصـــدي لــ ــلـ لـ
جــواد  السيد  جليلة  والــدكــتــورة 
ــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــمـــراكـــز  الــــرئــ
ــة  ــ ــيـ ــ الـــــرعـــــايـــــة الــــصــــحــــيــــة األولـ
الــوطــنــي الطبي  الــفــريــق  عــضــو 
ــا  ــ ــورونـ ــ لـــلـــتـــصـــدي لــــفــــيــــروس كـ
في  كما سيشارك  )كــوفــيــد-19(، 
المنتدى نخبة من المتحدثين 
الـــعـــالـــمـــيـــيـــن الــمــتــخــصــصــيــن 
فـــي الــقــطــاع الــصــحــي مـــن عــدد 
مـــن الــــــدول، وأبـــــرز الــمــؤســســات 
العالمية مثل »فايزر« و»جوجل« 

و»فيسبوك«.
وتـــــأتـــــي مــــشــــاركــــة مــمــلــكــة 
»هــارفــارد«  منتدى  في  البحرين 
التصدي  في  لجهودها  تقديرا 
ــنــــذ بــــدء  لــــفــــيــــروس كــــــورونــــــا مــ
مملكة  أعلنت  حيث  الجائحة، 
البحرين تشكيل الفريق الوطني 
ــيـــروس  ــفـ ــبــــي لـــلـــتـــصـــدي لـ الــــطــ
وضع  على  يعمل  الـــذي  كــورونــا 
الطبية  والبرتوكوالت  الخطط 

الـــالزمـــة لــلــتــصــدي لــلــفــيــروس، 
واســــتــــخــــدام مــخــتــلــف الــــمــــوارد 
واإلمكانيات المتاحة للحد من 
كما نجحت  الــفــيــروس،  انــتــشــار 
ــبـــحـــريـــن مــــن خـــالل  مــمــلــكــة الـ
الــحــمــلــة الـــوطـــنـــيـــة لــلــتــطــعــيــم 
ــول نـــســـبـــة الـــحـــاصـــلـــيـــن  ــ ــوصــ ــ بــ
عــلــى جــرعــتــيــن مـــن الــتــطــعــيــم 
الــمــضــاد لــفــيــروس كـــورونـــا من 
إلــى %82.1،  الــســكــان  إجــمــالــي 
ووصـــــــــــول نـــســـبـــة الـــحـــاصـــلـــيـــن 
عـــلـــى الـــجـــرعـــة الــمــنــشــطــة مــن 
الــمــؤهــلــيــن ألخــذهــا إلـــى %85 
جــعــل  ــا  مــ  ،2022 مــــــارس  حـــتـــى 
الــبــحــريــن نــمــوذجــا عــالــمــيــا في 
العدوى  انتشار  معدالت  تقليل 

والتصدي للجائحة.
كــمــا أن مــنــتــدى »هـــارفـــارد«« 
مــــــفــــــتــــــوح لـــــلـــــعـــــامـــــة ويــــمــــكــــن 
ــــالل  ــه مـــــــن خـ ــ ــيـ ــ ــيــــل فـ ــتــــســــجــ الــ
ــتــــرونــــي:  ــكــ زيـــــــــارة الـــــرابـــــط اإللــ
https://registration.
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مناق�ضة تجربة المملكة في الت�ضدي للجائحة 

البحري�ن ت�ش�ت�شيف منت�دى »هارف�ارد« ح�ول فيرو��س كورون�ا 
جمعية وطني البحرين: كلمة وزير الداخلية في يوم
جديدة لمرحلة  طريق  خريطة  المجتمعية  ال�شراكة 

ـــة وطــــنــــي  ثـــــّمـــــنـــــت جــــمــــعــــيـ
كلمة  مضامين  عاليا  البحرين 
راشد  الشيخ  أول معالي  الفريق 
وزيــــر  آل خــلــيــفــة  عــــبــــداهلل  بــــن 
متابعة  لجنة  رئــيــس  الــداخــلــيــة 
لتعزيز  الوطنية  الخطة  تنفيذ 
ــيـــخ  ــرسـ ــاء الــــوطــــنــــي وتـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ االنـ
ــنـــا(،  ــنـ ــنــــة )بـــحـــريـ قـــيـــم الــــمــــواطــ
خـــالل االحــتــفــال بــيــوم الــشــراكــة 
الوطني  واالنــتــمــاء  المجتمعية 
إرادة  عــــن  تـــعـــبـــيـــرا  جـــــاء  الـــــــذي 
شعب البحرين العزيز في والئه 
وتــطــلــعــاتــه وتــمــســكــه بــالــقــيــادة 
ــاحـــب الـــجـــاللـــة  الـــحـــكـــيـــمـــة لـــصـ
ــيـــســـى آل  الــــمــــلــــك حــــمــــد بـــــن عـ
خــلــيــفــة مـــلـــك الــــبــــالد الــمــفــدى 
ــاحـــب  وصـ ورعــــــــــاه،  اهلل  حـــفـــظـــه 
الــمــلــكــي األمــيــر سلمان  الــســمــو 
العهد  ولــي  خليفة  آل  بــن حمد 
الــــــوزراء حفظه  رئــيــس مــجــلــس 

اهلل.
إدارة  مــجــلــس  رئـــيـــس  ــال  ــ وقـ
الجمعية فواز أحمد سليمان: »إن 
هذه  فــي  الداخلية  وزيــر  خطاب 
المناسبة الوطنية العزيزة يمثل 
)جمعية  إدارة  مــجــلــس  فـــي  لــنــا 
ــة  ــ ــارطـ ــ ــي الـــــبـــــحـــــريـــــن( خـ ــ ــنــ ــ وطــ
المرحلة  في  كبير  لعمل  طريق 
الــمــقــبــلــة نــتــشــارك فــيــه مـــع كل 
مـــؤســـســـات الــمــجــتــمــع الــمــدنــي 
الــتــحــديــات بــالــعــمــل الــمــشــتــرك 
ودفعا  الوطنية،  لوحدتنا  صونا 
توجيهات  لتحقيق  الجهود  بكل 

ــا لـــتـــحـــقـــيـــق الـــتـــنـــمـــيـــة  ــنــ ــادتــ ــيــ قــ
الشاملة المستدامة، وكل ما من 
العزيزة  ببالدنا  يرتقي  أن  شأنه 
واضعين  الحياة  مناحي  كل  في 

البحرين نصب أعيننا«.
ــة  ــمــ ــلــ »كــ أن  إلــــــــــى  وأشـــــــــــــــار 
الــشــيــخ  مـــعـــالـــي  أول  ــق  ــريــ ــفــ الــ
ــداهلل آل خــلــيــفــة  ــبــ عــ ــن  بــ راشــــــد 
بالكثير  حفلت  الــداخــلــيــة  وزيـــر 
مـــن الــمــعــانــي والـــقـــيـــم الـــتـــي ال 
بالنواجذ  عليها  نــِعــض  وأن  بــد 
بمستقبلنا  يتعلق  فيما  خاصة 
ــيـــده أنــــه مــرهــون  ــأكـ الـــوطـــنـــي وتـ
ــا  ــ ــنـ ــ ــاداتـ ــ ــعـ ــ ــا بـ ــنــ ــكــ ــســ ــمــ بــــــمــــــدى تــ
يتصل  ومــا  وهويتنا،  وتقاليدنا 
للمتغيرات  الرشيد  بالتوظيف 
لتعزيز  العصرية  والمستجدات 
لدى  وتعميقها  الوطنية  الهوية 
ومشاركتها  البحريني  المواطن 
ــر الـــفـــضـــاء  ــبــ ــع اآلخــــــريــــــن عــ ــ مــ

بــاعــتــبــاره سمة هذا  االفــتــراضــي 
األســرع  تواصله  ووسيلة  العصر 
انــــتــــشــــاًرا، حـــتـــى تـــبـــرز الـــصـــورة 
الــحــقــيــقــيــة لــجــمــيــع الـــمـــبـــادرات 
اإلنــســانــيــة والــمــجــتــمــعــيــة الــتــي 

انتهجتها مملكة البحرين«.
وأوضــــــــــــح رئـــــيـــــس جــمــعــيــة 
الــبــحــريــن »أن االحــتــفــال  وطــنــي 
وتعزيز  الوطنية  الــشــراكــة  بــيــوم 
االنتماء الوطني يأتي هذا العام 
قـــد قطعت  الــغــالــيــة  ومــمــلــكــتــنــا 
ــي مــســيــرتــهــا  ــ شــــوطــــا طــــويــــال فـ
الــتــنــمــويــة بــكــل مــنــاحــي الــحــيــاة 
ــال  ــجــ وبـــــشـــــكـــــل خــــــــــاص فـــــــي مــ
ــان والـــصـــحـــة وتـــجـــاوزهـــا  ــكــ اإلســ
 ،)19 )كوفيد  أزمة عالمية  ألكبر 
التحتية  البنى  وزيــادة  والتعليم 
من طرق وجسور، باعتبارها من 
اإلصالحي  المشروع  أســس  أهــم 
ــفـــدى الــــــذي وضـــع  ــمـ لــلــمــلــك الـ
المواطن وحقوقه اإلنسانية في 
لها،  ورعايتها  وأهدافه  أولوياته 
وهنا نذكر بكل الفخر واالعتزاز 
ــر  ــيـ ــدابـ ــتـ قــــانــــون الـــعـــقـــوبـــات والـ
الـــبـــديـــلـــة الـــــــذي جــــــاء تـــعـــزيـــًزا 
الشخصية  الــحــريــة  فـــي  لــلــحــق 
ــان، وتــوفــيــر كــل الــخــدمــات  ــ واألمـ
وزيـــادة  إنــشــاء  فــي  للموماطنين 
والثقافية،  الترفيهية  الــمــرافــق 
اإلنــجــازات  مــن  الكثير  وتحقيق 
فـــي الـــمـــجـــال الـــريـــاضـــي، األمـــر 
الذي يؤكد أهمية الحفاظ على 

هذه المكاسب الوطنية«.

} فواز سليمان.

وافــــــق مــجــلــس الــــشــــورى بـــاإلجـــمـــاع 
على مرسوم بقانون بتعديل قانون غرفة 
المنازعات االقتصادية  البحرين لتسوية 
والــمــالــيــة واالســتــثــمــاريــة، والــــذي يسهم 
المنازعات  في  الفصل  وتيرة  تسريع  في 
الــنــاشــئــة عـــن الــعــاقــات الــتــجــاريــة فيما 
بين الشركات التجارية، وليكون للقاضي 
حسًما  وأكثر  وأشمل  أســرع  دور  المنتدب 
فيما يتعلق باختصاصه القائم إلى حين 
يسهم  مما  الــنــزاع،  تسوية  هيئة  تشكيل 
المملكة  فــي  التنافسية  روح  تــعــزيــز  فــي 
مائمة  بيئة  لتوفير  وعالميـًا  إقليميـًا 
ــة  ــاذبـ ــتــــصــــادي وجـ وُمـــحـــفـــزة لــلــنــمــو االقــ

لاستثمار.
ــيـــر أن  ــمــــن جـــمـــشـ ــرحــ ــدالــ ــبــ وأكـــــــــد عــ
ــــى تــطــويــر  ــهـــدف إلـ الـــمـــرســـوم بـــقـــانـــون يـ
الــبــحــريــن لتسوية  غــرفــة  عــمــل  وتــعــزيــز 
ــيــــع  الـــــمـــــنـــــازعـــــات االقـــــتـــــصـــــاديـــــة وتــــوســ
النظر  صاحية  بــإضــافــة  اختصاصاتها 
في المنازعات التجارية التي يكون طلبها 
مــن شــركــات تــمــارس الــنــشــاط الــتــجــاري، 
واستفسر جمشير عن إحصاءات الغرفة.

لجنة  رئــيــســة  الــــزايــــد  دالل  ولــفــتــت 
أن  إلـــى  والــقــانــونــيــة  التشريعية  الــشــؤون 
غـــرفـــة الـــبـــحـــريـــن لـــتـــســـويـــة الـــمـــنـــازعـــات 
تعتبر غرفة متخصصة في نطاق معين، 
وهـــي تــخــتــص بــنــظــر الـــنـــزاعـــات الــمــالــيــة 
ــاديـــة والـــتـــجـــاريـــة مــتــى مـــا زاد  ــتـــصـ واالقـ

الــنــصــاب الــقــيــمــي عـــن 500 ألــــف ديــنــار، 
واستثناء قضايا اإلفاس وإعادة التنظيم 
جاء بناء على صدور قانون خاص بذلك 

في 2018.
وأشـــــار عــلــي الـــعـــرادي إلـــى أن غــرفــة 
رديفا  لتكون  أنشئت  الــمــنــازعــات  تسوية 
يضيف  بقانون  المرسوم  وهــذا  للقضاء، 
يكون  بأن  اختصاصا جديًدا  الغرفة  إلى 
طــرفــا الـــنـــزاع شــركــات مــرخــصــة بموجب 

قانون الشركات.
مــن جــانــبــه أوضـــح الــشــيــخ خــالــد بن 
عــلــي آل خــلــيــفــة وزيــــر الـــعـــدل والـــشـــؤون 
ــاف أن آخــر إحــصــاءات  اإلســامــيــة واألوقــ
تتعلق بغرفة تسوية المنازعات نشرت في 

2019 وأشارت إلى أنها فصلت في نزاعات 
المليار  ونصف  مليار  إلــى  قيمتها  تصل 
دوالر أمريكي، من خال نظر قرابة 300 

قضية.
إلــى أن رســوم الغرفة هــي ذات  وأشـــار 
القضاء  أمـــام  أخــذهــا  الــتــي يتم  الــرســوم 
إلـــــى أن الئــحــة  ــســـب، الفـــتـــا  ــنـ الـ بــنــفــس 
صــدرت  للتعديل  طبقا  الغرفة  إجـــراءات 
الــغــرفــة  ــوم  ــيـ والـ  ،2021 ديــســمــبــر   23 فـــي 
كــمــركــز تحكيم،  دولـــيـــة  بــســمــعــة  تــحــظــى 
المتخصصة  المحاكم  كــأحــد  وكــفــاءتــهــا 
قــائــمــة، والــتــعــديــل ســيــســهــم فـــي تــوســعــة 
اختصاص الغرفة بين الشركات، وسيكون 

له أثر طيب على العمل التجاري.
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أن  يحاول  ردع من  هو  منه  الهدف  أن  القانون  مؤيدو مشروع  وأكــد 
يخفي عند فحص الجثث المتوفاة أي فعل يقود إلى نوع من الجنحة 
الطبية  للكوادر  الصاحية  القانون  إعــطــاء  أن  إلــى  الفتين  والــجــرائــم، 
بالتبليغ تأكيد للثقة بهم وما يقومون به من دور، ودعوا الجهات المعنية 
بتوعية الكوادر الطبية بشأن الواجبات القانونية المسندة إليهم بموجب 

هذا التعديل.
ــر الـــعـــدل والـــشـــؤون  ــ وأشـــــار الــشــيــخ خـــالـــد بـــن عــلــي آل خــلــيــفــة وزيـ
اإلسامية واألوقاف إلى أن مشروع القانون يتعامل مع نص كان يقضي 
النصوص  مــع  مــتــوازن  نــص غير  وهــو  فــقــط،  دنانير  بــــ10  تــقــدر  بعقوبة 
أن  إلــى  الفتا  اإلبـــاغ،  بعدم  والمتعلقة  العقوبات  قانون  في  الموجودة 
الــذي  والشخص  جنحة  أو  جناية  جــراء  متوفى  بشخص  يتعلق  األمــر 
كــشــف عــلــيــه، مــشــددا عــلــى أن هـــذا األمـــر يــعــد مــن بــنــود مــدونــة قــواعــد 

السلوك الخاص باألطباء.
العقوبات منذ عام 1976، أي  وارد في قانون  أن هذا النص  وأوضــح 
أن المبدأ معمول به، مشيرا إلى أنه لم يجد أي جديد بشأنه إال إعادة 
وتم  الــنــواب  من مجلس  مقترح  عن طريق  وجــاء  الموضوع،  في  النظر 
التوافق على تعديل النص المقترح، ألن الحكومة رأت أن عتبته عالية، 
بحيث يكون الحبس الذي أقله 10 أيام وأعاه 3 سنوات أو الغرامة التي 
أقصاها 500 دينار أي أن هناك خيارا أمام القاضي لتوقيع عقوبة بعشرة 

دنانير أيضا، ولكن يجب ان يكون النص القانوني منضبطا.
الــضــابــط الرئيسي هــو مــدونــة السلوك  إلــى أن  الــعــدل  ولــفــت وزيـــر 
الخاصة باألطباء للتعامل مع هذه المسائل، وهناك توازن بين اإلباغ 
على  المريض  افشاء خصوصية  إلى  يهدف  ال  والقانون  والخصوصية، 
بسبب  الجسيمة  واالصــابــات  الــوفــاة  حــاالت  في  ولكن حددها  اطاقها، 

جناية أو جنحة، والتي يجب إباغ السلطات العامة بشأنهما.
وأشار إلى أن مشروع القانون يوفر نصا متوازنا ومرنا وال يهدف إلى 

التشديد، ولكن يضمن انتظام نصوص قانون العقوبات.
وتطرق وزير العدل إلى أن القيمة المبتغاة من هذا النص هي قيام 
أو اإلصــابــة  الــوفــاة  أن  إلــى  بــاإلبــاغ عند وجـــود عــامــات تشير  الطبيب 
المصاب،  أو  المتوفى  الشخص  حق  نحمي  وهنا  جنحة،  أو  جناية  من 
التهاون يخفف من حماية حق هذا  فإن  وهذا ليس سرا مهنيا، لذلك 
الشخص، ونحن نحمي الناس ونحمي القيمة الطبية التي توجب على 
باستخدام  يأتي الحقا  الشرعي  الطب  أن  إلى  اإلبــاغ، مشيرا  الطبيب 

أجهزة معينة للتشريح وتقرير اإلصابات.
من جانبه أكد وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين 
أن عقوبة الحبس تصل في حدها األدنى إلى 10 أيام في حين القوانين 

المقارنة في 3 دول بمجلس التعاون تشير إلى الحبس والسجن، حيث 
يعاقب القانون االماراتي بالحبس مدة ال تقل عن سنة وبالغرامة التي 
ال تقل عن 20 ألف درهم، أما القانون العماني فإنه يعاقب بالسجن مدة 
والقانون  عماني،  ريــال  ألــف   100 عن  تقل  ال  وبغرامة  شهر  عن  تقل  ال 
التي ال  وبالغرامة  3 سنوات  تقل عن  ال  مدة  بالحبس  يعاقب  القطري 

تزيد على 10 ألف ريال قطري، وال يوجد تخيير في العقوبات.
وقال البوعينين إنه لم يوصم أحد الطبيب باإلجرام، ولم يرد ذلك 
فــي الــقــانــون، مشيرا إلــى أن مــشــروع الــقــانــون يــهــدف إلــى الــوصــول إلى 
الفاعل، وهذا لن يتحقق إال من خال إباغ الطبيب للجهات المختصة، 
مؤكدا أنه ال يمكن تأمين العدالة الناجزة للمعتدى عليه أو ذويه إال من 
خال إباغ الطبيب لجهات تطبيق العدالة، لذا فإنه من المهم تحديد 

عقوبة لمن يتقاعس عن اإلباغ ألنه يكون قد نكث بقسمه.

ا�ستهــداف لـلأطبــاءالال
�ل�شورى يو�فق على تغليظ عقوبة عدم �لإبالغ عن �أي وفاة �أو �إ�شابة ت�شوبها جريمة

ل �نتقا�ص من �لكو�در �لطبية

وزير �لعدل: �لت�شريع مرن ومتو�زن ول يف�شي �لأ�شر�ر.. ويحمي حق �لمتوفى

بالإبالغ تبد�أ  �لناجزة  بالإجر�م.. و�لعد�لة  �لطبيب  لم ن�شم  �لمجل�شين:  وزير 

تغطية: أحمد عبدالحميد
تصوير - عبداألمير الساطنة

رغم تحفظ األطباء الشوريين، 
الــشــورى فــي جلسته  وافــق مجلس 
ــنـــاوب عــلــى رئــاســتــهــا  أمــــس الـــتـــي تـ
رئيس  الصالح  علي صالح  من  كل 
الــمــجــلــس وجـــمـــال فـــخـــرو الــنــائــب 
عــلــى  الـــمـــجـــلـــس،  لـــرئـــيـــس  األول 
مـــشـــروع قـــانـــون بــتــغــلــيــظ الــعــقــوبــة 
أحد  إبـــاغ  عــدم  الــمــقــررة لجريمة 
أو الصحية  الطبية  المهن  مزاولي 
أثناء  به  علم  عما  العامة  للسلطة 
إشــارات وأمارات  مزاولته من وجود 
يــشــتــبــه مــعــهــا أن إصـــابـــة  ودالئـــــــل 
ناتجة عن جناية  وفاته  أو  شخص 
رأي  بالتوافق مع  وذلــك  أو جنحة، 

مجلس النواب.

»»
»»

} رئيس مجلس الشورى.} وزير شؤون المجلسين.} وزير العدل.} جمال فخرو.

يــســتــهــدف  الـــنـــص ال  الــــعــــرادي أن  أكــــد عــلــي 
األطباء أو الكوادر الصحية، لكن ظروف 
الــعــمــل اتـــاحـــت لـــه فــرصــة اكــتــشــاف 
ــارات وعــامــات تــدل على  وجـــود امــ
نــتــيــجــة  الـــــوفـــــاة  أو  اإلصـــــابـــــة  أن 
جــنــايــة، الفــتــا إلــــى أن الــتــعــديــل 
في  العقابية  بالسياسة  يتصل 
مملكة البحرين، التي تقوم على 
تــتــاءم مع  كــي  التحديث  مــبــدأ 

المرحلة التي نمر بها.
وأشـــــار إلـــى أن الــتــعــديــل ال 
ولكن  الطبية  بالقوانين  يتعلق 
التعديل يتصل باإلباغ في قانون 
بالعدالة  تتصل  وهــي  الــعــقــوبــات، 
موضحا  الــعــام،  بالحق  واالخــــال 
مــن خــال  للطبيب  تــجــريــم  ال  أنـــه 
إلــــى حبس  نـــهـــدف  ــروع، وال  ــمـــشـ الـ ــذا  هــ

األطباء بل نحن نفتخر بأطبائنا.

واجب  عليه  ومقيم  مواطن  كل  إن  العرادي  وقــال 
اإلباغ عن أي جريمة علم بها، مشيرا إلى أن الطب 
في  يوجد  وال  المشروع،  بهذا  مخاطب  غير  الشرعي 

المستشفيات الحكومية والخاصة أطباء شرعيون.
وأضاف أن البحرين تستثمر في القطاع الصحي 
القطاع،  هــذا  في  استثمارات  استقطاب  الــى  وتتطلع 

ومن الواجب أن يتم تطوير تشريعاته.
القانون  إن مشروع  الحاجي  فــؤاد  قال  من جانبه 
الكوادر  العدالة، وال يعني االنتقاص من  يخص سير 
الطبية، ولكن يجب أن يكون هناك عقاب رادع للتستر 
عــلــى حـــــدوث وفـــــاة ألســـبـــاب غــيــر طــبــيــعــيــة، مــطــالــبــا 
المستشفيات الخاصة بتدريب أطبائها على المعاينة، 

وخاصة أن الرسوم التي تحصل عليها باهظة.
ــار إلــى فتح االســتــثــمــار فــي الــقــطــاع الصحي  وأشـ
بالمملكة، وهذا يتطلب االنتباه، وال يوجد فارق بين 
الــقــانــون، مــؤكــدا أن  أمــام  أو أي شخص آخــر  الطبيب 
القانون ترك للقاضي تحديد مابسات القضية وفقا 

للتقارير التي تقدم له.

أبدى د. أحمد العريض تحفظه على عقوبة 
الحبس الــــواردة فــي مــشــروع الــقــانــون، مــؤكــدا أن 
هــنــاك لــبــســا فـــي األمـــــر، ألن عــمــل الــطــبــيــب في 
اإلســعــاف أو الــطــوارئ هــو انــقــاذ الــمــريــض، الفتا 
ــه عــنــد الــشــك هــنــاك طــب شــرعــي فــي كل  ــى أنـ إلـ
المستشفيات، ويتم اباغهم ألخذ رأيهم في هذا 
لفظ جريمة،  اســتــخــدام  على  واعــتــرض  الــشــأن. 
يقوم  إنه  الطبيب،  يمارسها  جريمة  أي  متسائا 
بواجبه بإنقاذ المريض، معتبرا هذا اللفظ إهانة 
وال  والــطــوارئ،  واالســعــاف  والممرضين  لألطباء 
داعي لها، مشددا على أن الحبس في هذا القانون 
ــى إلـــغـــاء الــحــبــس من  هـــو إهـــانـــة أيـــضـــا، داعـــيـــا إلـ
إيقاف  أو  الــغــرامــة  تغليظ  مــع  الــقــانــون،  مــشــروع 

الترخيص مدة سنة.
على  متحقق  الــمــوضــوع  إن  الــعــريــض  وقـــال 
الوقائع، وفي  اإلبــاغ عن  الواقع من خال  أرض 
نــفــس الــوقــت فـــإن األطــبــاء مــلــتــزمــون بالحفاظ 
الــدالل،  ابتسام  د.  وأيــدتــه  المرضى.  أســـرار  على 
مــؤكــدة اتــفــاقــهــا مــع تغليظ الــعــقــوبــة مــن خــال 
حبس،  دون  مــن  معينة  لفترة  الترخيص  إيــقــاف 

مرئيات  أخــذ  عــدم  مــن  استغرابها  معربة 
هـــيـــئـــة الـــمـــهـــن الـــطـــبـــيـــة وهــــــي الــجــهــة 
في  التحقيق  لجان  بتشكيل  المعنية 

أنه  إلــى  الفتة  الموضوعات،  هــذه  كل 
لــم يــتــم أخـــذ رأي الــقــطــاع الــخــاص 
فـــي هــــذا الـــمـــشـــروع. وأشـــــــارت إلــى 
الــمــســتــشــفــيــات  فــــي  األطـــــبـــــاء  أن 
الــحــكــومــيــة يـــلـــجـــؤون إلــــى الــطــب 
الشرعي في حالة االشتباه، ولكن 
بالقطاع  ذلــك  في  صعوبة  هناك 
ــخـــاص، ألنــــه ال يــوجــد تــدريــب  الـ
الكتشاف هذه الحاالت، متسائلة 
هل األطباء الجدد مدربون على 
حاالت االشتباه؟ مؤكدة أن األمر 
يحتاج إلى منظومة شرعية كاملة 

تــدخــل فـــي الــقــطــاع الــصــحــي قبل 
تطوير  إلى  داعية  العقوبة،  تغليظ 

الــطــب الــشــرعــي فــي الــبــحــريــن، ألنه 
لـــم يــطــور بــالــطــريــقــة الــتــي تــنــاســب 

المنظومة العدلية في البحرين.

�أوقفوهم ول تحب�شوهم

�شمعة دولية لغرفة �لبحرين لت�شوية �لمنازعات
الزايد 

تحل م�شكلة 
»�لمعاودة«

المعاودة  عــادل  يتمكن  لــم 
من استكمال قراءة تقرير لجنة 
والقانونية  التشريعية  الشؤون 
بـــشـــأن مـــرســـوم تــعــديــل قــانــون 
المنازعات، وذلك  غرفة تسوية 
بعد أن اضطر إلى التوقف عن 
تاوة التقرير عدة مرات بسبب 
»نــوبــة« الــســعــال الــتــي ألــمــت به 
ــا دفـــع  ــو مــ ــ عـــلـــى الـــمـــنـــصـــة، وهـ
الــلــجــنــة  رئــيــســة  ــد  ــزايــ الــ دالل 
التشريعية إلى التدخل سريعا 
قــراءة  وتستكمل  محله  لتحل 
الـــتـــقـــريـــر، وتـــقـــوم بـــــدور مــقــرر 

التقرير أثناء المناقشات. 
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 øjôëÑdG  áμ∏ªªd  »∏°üØdG  …OÉ°üàb’G  ôjô≤àdG  ∞°ûc
 ƒªædG  QGô`̀ª`̀à`̀°`̀SG  2019 »`̀dÉ`̀ë`̀dG  ΩÉ`̀©`̀dG  ø`̀e  »`̀fÉ`̀ã`̀dG  ™`̀Hô`̀∏`̀d
 ¿RGƒàdG  èeÉfôH  ™e  …RGƒàdÉH  »æWƒdG  OÉ°üàbÓd  »HÉéjE’G
 PEG  ,á«£ØædG  ô«Z äÉYÉ£≤dG  AGOCG  Iƒbh ´ƒæàH ÉeƒYóe »dÉªdG
 áfQÉ≤e %3^4 áÑ°ùæH Éªf ób OÉ°üàb’G ¿CG AGOC’G äGô°TDƒe âæq«H
 »dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG Qóbh ,2019 ΩÉY øe ∫hC’G ™HôdÉH
 ´É£≤dG πé°Sh ,»æjôëH QÉæjO äGQÉ«∏e 3^24 ƒëæH »≤«≤ëdG
 ∫ÓN  áàHÉãdG  QÉ©°SC’ÉH  %1^2  â¨∏H  ƒªf  áÑ°ùf  »£ØædG  ô«Z
 ,2018 »°VÉªdG ΩÉ©dG øe É¡°ùØf IôàØdÉH áfQÉ≤e »fÉãdG ™HôdG

.%0^8 áÑ°ùæH »£ØædG ´É£≤dG ƒªf ™LGôJ Éª«a
 á«£ØædG  ô«Z äÉYÉ£≤dG  QGôªà°SG  äGô°TDƒªdG  âë°VhCGh
 ´É£b Q só°ünJ PEG ,áμ∏ªªdG »a …OÉ°üàb’G ƒªædG á∏éY ºYO »a
 â∏°Uh áÑ°ùæH G vƒªf ôãcC’G äÉYÉ£≤dG áªFÉb ºYÉ£ªdGh ¥OÉæØdG
 ´É£≤a  ,%4  áÑ°ùæH  ó««°ûàdGh  AÉæÑdG  ´É£b  ¬«∏j  ,%8^7  ≈dEG
 Éªc ,%3^4 ≈dEG â∏°Uh ƒªf áÑ°ùæH ä’É°üJ’Gh äÓ°UGƒªdG
 øjôëÑdG ±ô°üe øY IQOÉ°üdG á«HÉéjE’G äGAÉ°üME’G â°ùμY

 ,%2^6 áÑ°ùæH Éªf á«dÉªdG äÉYhô°ûªdG ´É£b AGOCG ¿CG …õcôªdG
 ôãcCG øe ó©j á«dÉªdG äÉYhô°ûªdG ´É£b ¿CG äGô°TDƒªdG âæq«Hh
 ;»dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG »a áªgÉ°ùe á«£ØædG ô«Z äÉYÉ£≤dG

 á«∏jƒëàdG  äÉYÉæ°üdG  ´É£b  ¬«∏j  ,%16^4  ¬àÑ°ùf  â¨∏H  PEG
.%13^3 áÑ°ùæH á«eƒμëdG äÉeóîdG ´É£≤a ,%14^1 áÑ°ùæH

 á°SÉFôH  ¢ùeCG  AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée  á°ù∏L  ∫Ó`̀N  ∂`̀dP  AÉ`̀L

 áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U
 ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  Qƒ°†ëHh  AGQRƒ``̀ dG  ¢ù«FQ
 ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »`̀dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S

.AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG
 äGQGRƒ``dG  AGQRƒ``̀dG  ¢ù«FQ  ƒª°S  ¬`̀ sLh  ¬`̀JGP  âbƒdG  »a
 IQÉéàdGh  ájó∏ÑdGh  áë°üdG  äÉYÉ£b  øY  ádhDƒ°ùªdG  á«eóîdG
 ≈∏Y  É¡JOÉjRh  á«HÉbôdGh  á«°û«àØàdG  äÓªëdG  ∞«ãμJ  ≈`̀ dEG
 ø«ªFÉ≤dG  ΩGõàdG  Ωó`̀Y  ÖÑ°ùàj  ób  »àdG  ≥aGôªdGh  äÓëªdG
 áë°üH  QGô°VE’G  »a  áeÓ°ùdGh  á«ë°üdG  äÉWGôà°T’ÉH  É¡«∏Y

.™ªàéªdGh øWGƒªdG
 á©HGôdG  áî°ùædG  äÉLôîªH  AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  OÉ°TCG  óbh
 ™jQÉ°ûe  ø`̀e  ¬æª°†J  É`̀ª`̀Hh  2019  »eƒμëdG  ≈≤à∏ªdG  ø`̀e
 ¬H »≤JôJh »eƒμëdG πª©dG áeƒ¶æe ôjƒ£J ºYóJ äGQOÉÑeh

.äGõéæe øe ≥≤ëJ Ée ≈∏Y AÉæÑdG πØμJh

(2¢U π«°UÉØàdG)

 Ö`̀eGô`̀J ó`̀ dÉ`̀ fhO »`̀μ`̀jô`̀eC’G ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG ¬``̀ sLh
 ΩÉ«≤dG áÑ¨e øe É«côJ ≈dEG  áé¡∏dG ójó°T GôjòëJ
 ÖeGôJ Oógh .OhóëdG  êQÉN …ôμ°ùY πªY …CÉH
 OÉ°üàbG ô«eóàH OhóëdG ÉgRhÉéJ ∫ÉM »a Iô≤fCG
 :¬Jójô¨J »a ÖeGôJ ∫Ébh .ÉeÉªJ ¬°ùªWh É«côJ
 â∏©a  GPEG  :Qô`̀cCG  §≤a  ,πÑb  øe  Iƒ≤H  äó`̀cCG  Éªc{
 »àdG  áª«¶©dG  »àªμëH ,√ôÑàYCG  A»°T …CG  É«côJ

 ô`̀eOCG  ±ƒ°ùa  ,Ohó`̀ë`̀dG  GRhÉ`̀é`̀à`̀e  ,É¡d  π«ãe  ’
 Gòg â∏©a) ÓeÉ°T Gô«eóJ πeÉμdÉH É«côJ OÉ°üàbG
 ÖeGôJ í°Vƒj ºdh .zGhQòëj ¿CG º¡«∏Y .(πÑb øe
 ¢ùeCG øμdh ,OhóëdG É«côJ RhÉéàH Oƒ°ü≤ªdG Ée
 É¡JGƒb øe AõL Öë°S ÉμjôeCG ¿ÓYEG ó¡°T ø«æKE’G
 Ωƒég ø°ûH Iô≤fCG äó¡©J Éª«a ,ÉjQƒ°S ∫Éª°T »a

.ÉÑjôb ≥WÉæªdG ∂∏J »a OGôcC’G ≈∏Y

 QGôb  øY  ÖeGôJ  »μjôeC’G  ¢ù«FôdG  ™`̀aGOh
 ∫Éª°T  ø`̀e  á`̀«`̀μ`̀jô`̀eC’G  äGƒ`̀≤`̀ dG  Öë°S  ¬````̀JQGOEG
 ájOôμdG  äGƒ≤dG  ºYO  á∏°UGƒe  ¿EG  ∫Ébh  ,ÉjQƒ°S
 á≤£æªdG  »a  IóëàªdG  äÉ`̀j’ƒ`̀dG  ™e  áØdÉëàªdG

.ájÉ¨∏d áØ∏μe

(14¢U π«°UÉØàdG)

…ƒb AGOCGh »HÉéjEG ƒªf ..»æWƒdG OÉ``°üàb’G
á``«dÉªdG  äÉYhô``°ûªdGh  ¥OÉ``æØdG  ´É``£≤d  ô``«Ñc  ΩÉ¡``°SEGh  ..ƒ``ªædG  áÑ``°ùf  ٪3^4

IQhÉéªdG iô``≤dGh QÉ``HQÉH äÉ``LÉ«àMG á``«Ñ∏J ≈``dEG ¬``Lƒj AGQRƒ``dG ¢``ù«FQ

Ö``eGôJh ..É`jQƒ``°S  ∫É`ª``°T  ø```e  É``¡JGƒb Öë``°ùJ Éμ``jôeCG
Ohó``ëdG  äRhÉ``éJ  GPEG  É``«côJ  OÉ``°ü`àbG  ô```«eó`à`H  Oó```¡`j

 ÜÉë``°UCG  ô``ªJDƒe  ≈``Yôj  ∂``∏ªdG
Üô``©dG  øjôªãà``°ùªdGh ∫É``ªYC’G

 πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  ≈Yôj
 ¬JQhO  »a  Üô©dG  øjôªãà°ùªdGh  ∫ÉªYC’G  ÜÉë°UCG  ôªJDƒe  ióØªdG  OÓÑdG
 QÉμàH’Gh IOÉjôdG :á©HGôdG á«YÉæ°üdG IQƒãdG »a QÉªãà°S’G{ QÉ©°T âëJ18``dG
 ∫ÉªYC’G OGhôd »ªdÉ©dG ióàæªdG øe áãdÉãdG IQhódGh ,z»ªbôdG OÉ°üàb’G »a
 ∫ÉªYC’G  ÜÉë°UCG  ôªJDƒe  ΩÉ≤jh  .2019  ôÑªaƒf  13h  11  ø«H  QÉªãà°S’Gh
 øjôëÑdG  áYÉæ°Uh  IQÉéJ  áaôZ  øe  º`̀YOh  º«¶æàH  Üô©dG  øjôªãà°ùªdGh
 á°ù°SDƒªdGh  á«Hô©dG  ∫hó`̀dG  á©eÉLh  á«Hô©dG  ±ô¨dG  OÉëJG  ™e  ¿hÉ©àdÉH
 IóëàªdG  º`̀eC’G  áª¶æeh  äGQOÉ°üdG  ¿ÉªàFGh  QÉªãà°S’G  ¿Éª°†d  á«Hô©dG
 ∫hC’G ôªJDƒªdG Ö£≤à°ùj ¿CG  ™bƒàªdG øeh .øjôëÑdG »a á«YÉæ°üdG á«ªæà∏d
 øe áÑîf º¡æ«H ºdÉ©dG AÉëfCG ≈à°T øe ∑QÉ°ûe 1500 á≤£æªdG »a ¬Yƒf øe

.∫ÉªYC’G OGhQh á«ª«¶æàdG äÉ¡édGh »°SÉ«°ùdG QGô≤dG ´Éæ°üc ,AGôÑîdG

(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

.∂∏ªdG ádÓL |

.ó¡©dG »dh ƒª°S Qƒ°†ëH AGQRƒdG ¢ù∏ée á°ù∏L ¬°SDhôJ ∫ÓN AGQRƒdG ¢ù«FQ ƒª°S |

 ∫ÉÑ≤à°SG  Aó``H  AGQRƒ````dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG  Öàμe  ø`̀∏`̀YCG
 »a º¡°ùj ÉªH ,zIôμa{ á≤HÉ°ùe øe á«fÉãdG  áî°ùædG »a ácQÉ°ûª∏d  äÉMôà≤ªdG
 á«eƒμëdG  áeóîdG  »a  õq«ªàdG  ºYód  QÉμàH’Gh  ´GóHE’G  áaÉ≤K  õjõ©J  á∏°UGƒe
 »eƒμëdG  πª©dG  äÉLôîe ≈∏Y ÉHÉéjEG  ¢ùμ©æjh ΩÉ©dG  ´É£≤dG  »ØXƒe iód

.¬d É°SÉ°SCG øWGƒªdG QÉÑàYG ≈∏Y ºFÉ≤dG
 ¿ƒ∏ª©j  øªe  ,≈°übCG  óëc  OGôaCG  4  øe  äÉYƒªéªdG  hCG  OGôaCÓd  øμªjh

 ácQÉ°ûª∏d  Ωó≤àdG  ,á«eƒμëdG  äÉcô°ûdG  ió``̀MEG  hCG  »eƒμëdG  ´É£≤dG  »`̀a
 ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  Öàμªd  »fhôàμdE’G  ™bƒªdG  ôÑY  äÉMôà≤ªdÉH
 óYƒe  ô`̀NBG  ¿CG  É kª∏Y  ,http://www.fdpm.gov.bh  :AGQRƒ```̀dG
 á∏Môe  Égó©H  CGóÑàd  ,πÑ≤ªdG  ôÑªaƒf  øe  ¢SOÉ°ùdG  ƒg  äÉMôà≤ªdG  ∫ÉÑ≤à°S’

.¢UÉ°üàN’Gh ¿CÉ°ûdG …hP øe º««≤àdG áæéd πÑb øe äÉMôà≤ªdG á©LGôe

(3¢U π«°UÉØàdG)

 AGQRƒ```dG  ¢``ù`∏`ée ¢``ù`«`Fô`d  ∫hC’G Ö```FÉ`æ`dG  Ö```à`μ`e
zIô``μa{ á`≤HÉ``°ùe »``a ácQÉ``°ûª∏d äÉ``Môà≤ªdG πÑ≤à``°ùj
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أطلق المجلس األعلى للقضاء 
الــمــوقــع االلــكــتــرونــي الــخــاص بهيئة 
fd.sjc.( فحص إقرار الذمة المالية
bh(، وذلك في إطار اهتمام المجلس 
األعلى للقضاء بالتحول اإللكتروني 
وما يعكسه من تطور وارتقاء في أداء 
للمستفيدين  تــقــدم  الــتــي  الــخــدمــات 
بشأن  المختلفة  للمعلومات  كمرجع 

إقرارات الذمة المالية. 
ــداهلل بــن  ــبــ وقــــــال الـــمـــســـتـــشـــار عــ
ــيـــس  ــب رئـ ــ ــائـ ــ ــن الـــبـــوعـــيـــنـــيـــن نـ ــســ حــ
ــلــــى لــلــقــضــاء رئــيــس  الــمــجــلــس األعــ
فحص  هيئة  رئيس  التمييز  محكمة 
إقرار الذمة المالية بأن إنشاء الهيئة 
يــعــد أحــــد ثـــمـــار الــعــهــد اإلصـــالحـــي 
ــاحـــب الـــجـــاللـــة الــمــلــك  لـــحـــضـــرة صـ
ــن عــيــســى آل خــلــيــفــة عــاهــل  حــمــد بـ
أدوات  أهـــــم  ومـــــن  الـــمـــفـــدى  الــــبــــالد 
به  تعمل  الــفــســاد  لمكافحة  الــرقــابــة 
ديمقراطي  كنظام  البحرين  مملكة 
لالتفاقيات  وفــقــا  تنفيذه  فــي  تلتزم 
الدولية لمكافحة جميع أنواع الفساد 
المالية  الــنــزاهــة  تــعــزز  أن  شأنها  مــن 
العام  المال  وحماية  القانون  وسيادة 
ومكافحة الكسب الغير مشروع، وبين 
أن القانون رقم 32 لسنة 2010 بشأن 
جاء  قــد  المالية  الــذمــة  عــن  الكشف 
لــبــنــة تــســتــكــمــل فــيــهــا مملكة  لــيــكــون 

الـــبـــحـــريـــن الــمــنــظــومــة الــتــشــريــعــيــة 
مظنة  أي  ودرء  الـــفـــســـاد  لــمــكــافــحــة 
ــعـــام ومــــن في  ــوء عـــن الــمــوظــف الـ ســ
الفئات  الــقــانــون  حــدد  وقــد  حكمهم، 
الخاضعة ألحكامه وما يجب عليهم 
الــقــيــام بـــه مـــن إجـــــــراءات فـــي سبيل 
بمؤسسات  والشفافية  الثقة  تعزيز 
الـــدولـــة والــقــائــمــيــن عــلــيــهــا وأضــــاف 
بالمعلومات  أحــاط  قــد  القانون  بــأن 
بــالــســريــة وفــق  الــمــلــزم  الــتــي يقدمها 
ــرار ومــن لهم  إجــــراءات الســتــالم اإلقــ
كانت  اذا ما  الحق في االطــالع عليه 
ــة بـــخـــصـــوص  ــ ــديـ ــ ــوى جـ ــ ــكـ ــ ــاك شـ ــ ــنـ ــ هـ
البحرين  مملكة  أن  وأضــاف  الملزم، 
لتعزيز  واضحة  استراتيجية  وضعت 
ــاد وهـــيـــئـــة فــحــص  ــســ ــفــ ــة الــ ــافـــحـ ــكـ مـ
إقـــــرار الـــذمـــة الــمــالــيــة احــــدى ركــائــز 
تلزم  التي  الفساد  مكافحة  منظومة 
الذمة  إقــرار  لقانون  الخاضعين  بها 
الــمــالــيــة تــقــديــم إقــــــرارا عـــن ذمــمــهــم 
وأكد  القصر،  أوالدهــم  وذمــم  المالية 
االلكتروني لهيئة  الموقع  أن تدشين 
ــرار الـــذمـــة الــمــالــيــة الـــذي  ــ فــحــص إقـ
ــن قـــبـــل قـــســـم نــظــم  ــم تــصــمــيــمــه مــ تــ
الــمــعــلــومــات الــتــابــع لــأمــانــة الــعــامــة 
ــلـــقـــضـــاء يــعــد  ــى لـ ــ ــلـ ــ لــلــمــجــلــس األعـ
للتحول  المجلس  ألهـــداف  امــتــدادا 
االلكتروني واالرتقاء بالخدمات التي 

الوسائل  أحــد  ويــعــد  الهيئة  تقدمها 
ــتـــواصـــل مــــع الــمــعــنــيــيــن  ــلـ الـــهـــامـــة لـ
مــن افــــراد وقــطــاعــات عــامــة وخــاصــة 
الهيئة  عــن  المعلومات  كــل  يتضمن 
بسهولة  ويتميز  وأهــدافــهــا  ومهامها 
الــتــصــفــح واالنـــتـــقـــال مـــن حــقــل الــى 

آخر.
الخاضع  بإمكان  الــيــوم  وأصــبــح 
لـــقـــانـــون الـــذمـــة الــمــالــيــة الــحــصــول 
عــلــى نـــمـــوذج اإلقـــــرار إلــكــتــرونــيــًا من 
الشخصي،  الــى حــضــوره  حــاجــة  دون 
المعلومات  كل  توفير  إلــى  باإلضافة 

وخطوات ملء النموذج وتسليمه.
وتـــــعـــــد الـــــخـــــدمـــــات الـــمـــقـــدمـــة 
ــى  ــ ــة األولــ ــلـ ــمـــرحـ الـــكـــتـــرونـــيـــًا هــــي الـ
للتحول اإللكتروني الكامل في عمل 

العمل  ــاٍر  جـ خــطــة  ــود  وجـ مــع  الهيئة 
عــلــيــهــا لــتــوفــيــر خـــدمـــات الــكــتــرونــيــة 
ــل تــســهــيــل الــخــدمــات  ــرى مـــن أجــ ــ أخـ

وتيسيرها للخاضعين. 
الشيخ  القاضي  بين  جانبه  من 
محمد بن علي آل خليفة عضو هيئة 
وكيل  المالية  الذمة  إقـــرارات  فحص 
ألحكام  طبقًا  بأنه  التمييز  محكمة 
أحكامه  بــصــدد  الـــذي نحن  الــقــانــون 
هــــي مـــجـــمـــوع مــــا يــمــلــكــه الـــخـــاضـــع 
يتم 21 سنة-  لم  الُقّصر-من  وأوالده 
مــن الــعــقــارات فــي الــداخــل والــخــارج، 
الــبــنــوك  فــي  ــا يملكه مــن أرصــــده  ومـ
وتشمل  الشركات  في  وأسهم  وأنصبة 
ــون لــلــمــلــزم  ــكـ ــا يـ ــة الـــمـــالـــيـــة مــ ــ ـ مَّ ــذِّ ــ الـ
ــر مــن حــقــوق فــي ذمــة  الــُقــصَّ وأوالده 
الــغــيــر ومـــا عــلــيــهــم مـــن ديـــــون، حيث 
يــهــدف الــقــانــون إلـــى الــحــفــاظ على 
المال العام ومكافحة الفساد المالي 
المشروع  اإلثــراء غير  واإلداري ومنع 
الصفة  أو  الوظيفة  استغالل  نتيجة 
العامة  الــوظــائــف  متقلدي  كــبــار  مــن 
بن  الشيخ محمد  وأكـــد  الــدولــة،  فــي 
العديد  هنالك  بــان  خليفة  آل  علي 
للخاضع  الــمــقــدمــة  الــضــمــانــات  مـــن 
والــتــي تــضــمــن خــصــوصــيــتــه فــي هــذا 
الهيئة  تشكيل  واقـــع  ومــنــهــا:  الــشــأن 
يترأسهم  القضاة  مــن  مجموعة  مــن 

عدد  يعاونه  التمييز  بمحكمة  قــاض 
كــــــاف مــــن الــــقــــضــــاة مــــن الــمــحــكــمــة 
لهذا  ندبهم  يتم  األقــل،  الكبرى على 
الغرض بأمر ملكي بناء على ترشيح 
باعتبار  لــلــقــضــاء  األعــلــى  الــمــجــلــس 
في  عليها  المنصوص  ــرارات  ــ اإلقـ أن 
والمعلومات  والبيانات  القانون  هــذا 
المتعلقة بالذمة المالية من األسرار 
ويــحــظــر عــلــى أي شــخــص إفــشــاء أي 
حصل  قد  يكون  بيانات  أو  معلومات 
عليها بسبب أعمال وظيفته إال بناء 
عــلــى أمـــر صـــادر مــن الــنــيــابــة العامة 
بان  وأوضــح  المختصة،  المحكمة  أو 
معلومات  أي  بــإفــشــاء  يــقــوم  مــن  كــل 
الــذمــة  بـــإقـــرارات  متعلقة  بــيــانــات  أو 
اطلع عليها بسبب  يكون قد  المالية 
أعمال وظيفته يعاقب بالحبس مدة 
ال تــقــل عـــن ســتــة أشــهــر وبــغــرامــة ال 
تــقــل عـــن ألـــف ديـــنـــار وال تــزيــد على 
هاتين  بــإحــدى  أو  ديــنــار  آالف  ثــالثــة 
ــه ال يــجــوز  ــد أنــ الــعــقــوبــتــيــن، كــمــا أكــ
للهيئة فتح الخزينة الخاصة بحفظ 
الــمــالــيــة إال بحضور  الــذمــة  ــرارات  ــ إقـ
ــاة الــمــنــتــدبــيــن  عـــضـــويـــن مــــن الـــقـــضـ
بـــالـــهـــيـــئـــة كـــمـــا ال يــــجــــوز لـــهـــا فــتــح 
الــمــظــروف الــمــحــتــوي عــلــى إقــــرارات 
الذمة المالية للخاضع إال بحضوره 

شخصيًا أو من ينوب عنه قانونا.

الأعلى للق�شاء يد�شن خدمات اإلكترونية لهيئة فح�ص اإقرار الذمة المالية
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ــة  ــيـ ــائـ ــنـ ــرى الـــجـ ــ ــبـ ــ ــكـ ــ أكــــــــــدت الـــمـــحـــكـــمـــة الـ
االستئنافية ان جريمة اإلتالف ال بد أن تقع على 
وصف  عند  ويــجــب  عليه  للمجني  مملوك  مــال 
الشيء بالمال أن يكون له قيمة مادية أو معنوية، 
ــبـــراءة طبيب  جـــاء ذلـــك فـــي حــيــثــيــات حــكــمــهــا بـ
أســـنـــان مـــن تــهــمــة إتــــالف عــقــد الــعــمــل الــخــاص 

نتيجة  بها  يعمل  كــان  خــاصــة  مــع مستشفى  بــه 
حيث  راتبه،  لخفض  عليه  التوقيع  على  إجباره 
أشارت المحكمة الى أن عقد العمل ال يعتبر ماال 
مقوما وإنما وسيلة إلثبات االلتزامات المتبادلة 

بين العامل ورب العمل.
موكلها  ان  اهلل  عبد  فــداء  المحامية  وقالت 

لدى  يعمل  كان  أسنان  تقويم  اختصاصي  دكتور 
مــركــز طــبــي، وقـــام الــمــركــز بالخصم مــن رواتــبــه 
وحرمانه من رواتب أشهر أخرى بدون وجه حق، 
وطلب منه التوقيع على االستقالة والتنازل عن 
جميع مستحقاته بموجب نموذج أعد من قبلهم، 
وإدخــال  العيادة  إلى  الدخول  من  منعه  وحاولوا 

وقــدمــوا ضده  المرضى  رغــم طلب  عليه  مرضى 
من  العمالي  التقرير  صــدور  بعد  كيدية  بالغات 
مستحقاته،  بكل  االولــى  العمالية  الدعوى  ادارة 
فما كان منهم إال أن تقدموا ببالغ بإتالفه عقد 
العمل الملحق الذي حاولوا إجباره على التوقيع 
أنه  موكلها  الــى  العامة  النيابة  وأســنــدت  عليه. 
أتــلــف عــمــدا الــمــنــقــول الــمــبــيــن الــوصــف والــنــوع 
بالمحضر والمملوك للمركز الطبي وذلك على 
النحو المبين بــاألوراق، وتقرر قيد األوراق كأمر 
 409/1 بــالــمــادة  العمد  اإلتـــالف  بجنحة  جنائي 
من قانون العقوبات، وعليه تم تغريم المتهم 50 
فحكمت  بالمعارضة  الحكم  على  فطعن  دينارا، 
المحكمة بقبول االعتراض شكال وبسقوط األمر 
مجدد  والقضاء  يكن  لم  كــأن  واعتباره  الجنائي 
بــاالســتــئــنــاف.  فطعن  ديـــنـــارا،  عــشــريــن  بتغريمه 
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن المستقر 
عليه أن جريمة اإلتالف ال بد أن تقع على مال 
مملوك للمجني عليه، وحتى يمكن إسباغ المال 
قيمة  ولــه  مقوما  يــكــون  أن  فيجب  الــشــيء  على 
كان  ولما  لــدى صاحبه،  معنوية  أو  مــاديــة  ســواء 
عقد  بإتالف  قام  المستأنف  أن  بــاألوراق  الثابت 
العمل الخاص به وبالمجني عليه، وهو ال يعتبر 
مـــاال مــقــومــا وإنـــمـــا وســيــلــة إلثـــبـــات االلــتــزامــات 
المتبادلة بين العامل ورب العمل، فضال عن أن 
اإلتالف ال يجعل منه غير صالح لالستخدام مع 
إمكانه إثبات عالقة العمل بشتى طرق اإلثبات، 

وقضت ببراءته مما أسند إليه.

المحكم�ة تب�رئ طبيب�ا م�ن تهم�ة اإت�اف عق�د عم�ل م�ع م�شت�ش�فى خا��ص
�أو معنوي���ة �أن يق���ع عل���ى �ش���يء ذي قيم���ة مادي���ة  �أن �الإت���اف ال ب���د  �أك���دت 

الثقافة الأمنية..
ت����ع����اون ال���م���واط���ن وال���م���ق���ي���م م����ع ال�����ش��رط��ة 
رك�������ي�������زة ال����م����ح����اف����ظ����ة ع�����ل�����ى الأم���������ن

يــعــتــبــر تـــعـــاون الــمــواطــن والــُمــقــيــم مـــع رجـــال 
المحافظة على األمن  أساسية في  ركيزة  الشرطة 
بقول  هــنــا  ونستشهد  آمــنــة،  بيئة  وخــلــق  ــان  ــ واألمـ
حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل 
خليفة، بأن المواطن هو رجل األمن األول وشريكًا 

مع المؤسسة األمنية في حماية الوطن.
ولم يُكن لمعظم النجاحات واالنجازات أن تتم 
من دون عالقة قوية بين المواطن والُمقيم ورجل 
األمن، حيث ان إحساس المواطن بمسئوليته تجاه 
مجتمعه من خالل اإلبالغ عن الجريمة والسلوكيات 
تجسيدًا  يأتي  مكافحتها  على  والعمل  الخاطئة 
لــمــبــدأ الــشــراكــة الــمــجــتــمــعــيــة وتــعــزيــز اإلحــســاس 
كون  للجريمة،  التصدي  فــي  الفاعلة  للمساهمة 
التي كفلتها  الحقوق األساسية لإلنسان  ذلك من 
المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية، وإذ يحول 
ذلك دون وقوع الجريمة وتفادي نتائجها الوخيمة 
التي قد تنجم عنها، ويأتي ذلك بهدف إسهام أفراد 
المجتمع في بناء الثقة والطمأنينة في المجتمع 
أشكالها  بكافة  الــجــرائــم  ــواع  أنـ شتى  مكافحة  فــي 
القيام  على  األمنية  السلطات  ومــعــاونــة  وصــورهــا 
بــواجــبــهــا عــلــى أكــمــل وجـــه، وهـــذا الــتــعــاون النبيل 
والوطني من المواطنين والُمقيمين يسهم بشكل 
المواطن  أن  حيث  الــجــريــمــة،  انــخــفــاض  فــي  كبير 
في  كبيرة  مسئولية  عاتقهما  على  يقع  والُمقيم 
اســتــتــبــاب األمــــن كـــون احــدهــمــا ولـــي أمـــر ومــربــيــًا، 
النبيلة  والــمــفــاهــيــم  الــقــيــم  غـــرس  عــلــيــه  يــجــب  إذ 

ــن لــــدى أبــنــائــهــم  ــوطـ ــاء وحــــب الـ ــمـ ــتـ والـــــــوالء واالنـ
بأن  أبنائهم  وتعريف  الخاطئة  الممارسات  ورفض 
الــمــحــافــظــة عــلــى األمــــن والــنــظــام الــعــام ُيــعــد من 

أمنهم األسري.
ــمــكــن لــلــمــواطــن أو الــُمــقــيــم الـــتـــواصـــل مع  وُي
لإلبالغ  الُمعتمدة  الــتــواصــل  قــنــوات  عبر  الشرطة 
والــشــك، من  الــريــبــة  يثير  مــا  ُكــل  أو  الجريمة  عــن 
العمليات  أرقــام هواتف غرفة  على  االتصال  خالل 
والُمعلنة  لــلــمــديــريــات  الــتــابــعــة  األمــنــيــة  والــمــراكــز 
عبر  أو  الشخصي  الحضور  خــالل  من  أو  للجميع 
المنصات اإللكترونية التي يتم متابعتها من ِقبل 

المعنيين بوزارة الداخلية.
البحرين  مملكة  نهج  الــى  ــارة  اإلشـ تجدر  كما 
الــــذي تــولــيــه لــشــعــبــهــا والــُمــقــيــمــيــن عــلــى أرضــهــا، 
العمليات  غرفة  في  الداخلية  وزارة  خصصت  فقد 
الرئيسية قناة مرئية مباشرة للتواصل مع شريحة 
الصم  فئة  فيهم  بمن  الخاصة  االحتياجات  ذوي 
والــُبــكــم الســتــقــبــال بــالغــاتــهــم بــعــد أن تـــم تــدريــب 
الــعــامــلــيــن فـــي مـــراكـــز اســتــقــبــال الـــبـــالغ عــلــى لغة 
لــغــات مختلفة تخدم  عـــدة  عــلــى  وكــذلــك  ــارة  ــ اإلشـ

المواطن والمقيم.
البالغات  مــع  التعامل  يتم  السياق  هــذا  وفــي 
يتم  وال  تــامــة،  بسرية  وُمــحــاطــة  بعناية  تــرد  الــتــي 
توفير  يتم  كما  الُمبّلغ،  هوية  عن  الكشف  ُمطلقًا 
أن  بياناتهم، عــالوة على  تــداول  األمــان لهم وعــدم 

الواقعة تكون غير قابلة للتداول ويتم حجبها.

المحرق  بلدية  بــاشــرت 
يوم األربعاء 9 مارس 2022م 
يقضي  جــنــائــي  أمـــر  تنفيذ 
ــال  ــ ــمـ ــ بــــمــــوجــــبــــه إزالـــــــــــــة أعـ
عقار  مــن  مخالفة  إنشائية 
الـــحـــد مجمع  فـــي مــنــطــقــة 
أدوار   )6( مـــن  مـــكـــون   111
بــــدون ترخيص  بــنــاؤهــا  تـــم 
مــســبــق مــن الــبــلــديــة، حيث 
ــاء  ــنـ ــبـ ــالـ ــالــــف بـ ــخــ ــمــ قـــــــام الــ
الصادر  للترخيص  مخالفا 
ــتــــراطــــات  لــــه بـــتـــجـــاوز االشــ
الـــتـــنـــظـــيـــمـــيـــة الـــمـــطـــلـــوبـــة، 
والـــنـــســـبـــة الـــمـــســـمـــوح بــهــا 
 %33 قــدرهــا  بــزيــادة  للبناء 
وعليه  الــعــقــار،  مساحة  مــن 
ــر الــجــنــائــي  ــدار األمــ ــ تـــم إصـ

باإلزالة.
ــل  ــ ــيــ ــ ــاصــ ــ ــفــ ــ وحـــــــــــــــــــــول تــ
البلدية  ذكــــرت  الــمــخــالــفــة، 
بأن قسم الرقابة والتفتيش 
قــــام بـــرصـــد عـــقـــار مــخــالــف 
الميدانية  الكشوفات  خالل 
تصنيف مشاريع استثمارية 
لــلــتــرخــيــص  مـــخـــالـــفـــًا  )د( 
النسبة  الصادر له، وتجاوزه 
والتي  للبناء  بها  المسموح 
مساحة  من   %300 بـ  تقدر 
العقار، وعليه قامت البلدية 
بإخطار المخالف بتاريخ 19 
بلصق  وذلك  2021م  فبراير 
اشـــعـــار عــلــى الــمــبــنــى محل 
التوقف  بضرورة  المخالفة 
ومراجعة  البناء  أعمال  عن 
الــوضــع  لتصحيح  الــبــلــديــة 
اســتــنــادًا لــلــمــواد رقــم )1( و 
الـــمـــرســـوم  مــــن  و)23(   )2(
لــســنــة   )13( رقـــــم  بـــقـــانـــون 
1977 بإصدار قانون تنظيم 
المباني والمعدل بالمرسوم 
لــســنــة   )42( رقـــــم  بـــقـــانـــون 

2014، ولكن دون االستجابة 
من قبل المخالف والمبادرة 
بمراجعة البلدية وتصحيح 
االعـــــــــــمـــــــــــال االنــــــشــــــائــــــيــــــة 

المخالفة.
وبــنــاء عــلــى ذلـــك قامت 
اإلجـــراءات  باتخاذ  البلدية 
الالزمة  والقانونية  اإلداريــة 
وإحـــالـــة الــمــخــالــفــة بــتــاريــخ 
النيابة  إلى  2021م  إبريل   8
ــدار  ــ الـــعـــامـــة، حـــيـــث تــــم إصـ

ــائــــي بــــتــــاريــــخ 23  ــنــ أمـــــــر جــ
بدفع  2022م يقضي  فبراير 
الـــمـــخـــالـــف غــــرامــــة مــالــيــة، 
ــة األعـــمـــال  ــ ــإزالـ ــ وإلـــــزامـــــه بـ
خالل  المخالفة  االنشائية 
ــاريــــخ  ــر مـــــن تــ ــ ــهـ ــ ــة أشـ ــ ــــالثـ ثـ
ــادر،  ــصــ األمــــــر الـــجـــنـــائـــي الــ
ــاب الــمــخــالــف  ــجـ ــتـ وقـــــد اسـ
لتنفيذ األمر وأزال األجزاء 
على  العقار  مــن  المخالفة 

نفقته الخاصة. 

اإزالة اأعمال اإن�شائية مخالفة من عقار في منطقة الحد

�شنوات   3 مدار  على  »بحريننا«  اإنجازات  ي�شتعر�ص  الإذاعي  الأمن 
الوطنية  للخطة  التنفيذي  المكتب  مدير  سليمان  هالة  أكــدت 
خالل  »بحريننا«  الــمــواطــنــة  قيم  وتــرســيــخ  الــوطــنــي  االنــتــمــاء  لتعزيز 
وتــقــدمــه اإلدارة  تــعــده  الـــذي  بــرنــامــج األمـــن اإلذاعــــي  فــي  استضافتها 
البحرين  إذاعة مملكة  بالتعاون مع  األمنية  والثقافة  العامة لإلعالم 
المجتمعية  الشراكة  أقيم بمناسبة االحتفال بيوم  الذي  المنتدى  أن 
آل  عــبــداهلل  بــن  راشــد  الشيخ  أول  الفريق  بحضور  الوطني  واالنــتــمــاء 
خليفة وزير الداخلية، يأتي ليؤكد ما تم انجازه خالل السنوات الثالث 
الوطني  االنتماء  لتعزيز  الوطنية  الخطة  تدشين  بدء  من  الماضية 
وتــرســيــخ قيم الــمــواطــنــة وأيــضــًا احــتــفــاء بــإنــجــازات وجــهــود المواطن 

البحريني .
وترسيخ  الوطني  االنتماء  لتعزيز  الوطنية  الخطة  أن  وأوضحت 
أبرزها  ومــن  المحطات  مــن  بالعديد  مــرت  »بحريننا«  المواطنة  قيم 
ــات والــبــحــوث لـــدراســـة أثـــر الــمــبــادرات إلــى  ــدراسـ الــعــمــل عــلــى وضـــع الـ
جانب استمرارية تنفيذها بالرغم من انتشار جائحة كورونا، حيث تم 

التوجه إلى تقنية االتصال المرئي، مشيرًة في ذات الوقت إلى أنه تم 
استعراض العديد من المحاور والمناقشات الهادفة في المنتدى من 
قبل الجهات المشاركة، من أبرزها ضرورة تعزيز دور المواطن وترسيخ 

قيم المواطنة في العالم االفتراضي وعبر المنصات الرقمية.
وقد تضمن البرنامج تقديم عدد من الفقرات األمنية والتوعوية 
واالجتماعية، حيث تم تسليط الضوء خالل فقرة »األمن في أسبوع« 
االتصال  وذلــك من خالل  التعامل معها  تم  التي  البالغات  أبــرز  على 
الــمــبــاشــر بــغــرفــة الــعــمــلــيــات الــرئــيــســيــة وغـــرفـــة الــعــمــلــيــات والــمــراقــبــة 

المرورية.
كما ناقش البرنامج في فقرة »دردشة الخميس« إقامة المحافظة 
الجنوبية عرض طابور عسكري بالتزامن مع االحتفال بيوم الشراكة 
المجتمعية، واستضافت فقرة »إشراقة أمل« أحد المنتفعين من قانون 
العقوبات والتدابير البديلة وعرض مدى استفادته من هذه التجربة، 

التي انعكست إيجابًا على حياته كونه اآلن مع أسرته. 

} عبداهلل بن حسن البوعينين.
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أطلق المجلس األعلى للقضاء 
الــمــوقــع االلــكــتــرونــي الــخــاص بهيئة 
fd.sjc.( فحص إقرار الذمة المالية
bh(، وذلك في إطار اهتمام المجلس 
األعلى للقضاء بالتحول اإللكتروني 
وما يعكسه من تطور وارتقاء في أداء 
للمستفيدين  تــقــدم  الــتــي  الــخــدمــات 
بشأن  المختلفة  للمعلومات  كمرجع 

إقرارات الذمة المالية. 
ــداهلل بــن  ــبــ وقــــــال الـــمـــســـتـــشـــار عــ
ــيـــس  ــب رئـ ــ ــائـ ــ ــن الـــبـــوعـــيـــنـــيـــن نـ ــســ حــ
ــلــــى لــلــقــضــاء رئــيــس  الــمــجــلــس األعــ
فحص  هيئة  رئيس  التمييز  محكمة 
إقرار الذمة المالية بأن إنشاء الهيئة 
يــعــد أحــــد ثـــمـــار الــعــهــد اإلصـــالحـــي 
ــاحـــب الـــجـــاللـــة الــمــلــك  لـــحـــضـــرة صـ
ــن عــيــســى آل خــلــيــفــة عــاهــل  حــمــد بـ
أدوات  أهـــــم  ومـــــن  الـــمـــفـــدى  الــــبــــالد 
به  تعمل  الــفــســاد  لمكافحة  الــرقــابــة 
ديمقراطي  كنظام  البحرين  مملكة 
لالتفاقيات  وفــقــا  تنفيذه  فــي  تلتزم 
الدولية لمكافحة جميع أنواع الفساد 
المالية  الــنــزاهــة  تــعــزز  أن  شأنها  مــن 
العام  المال  وحماية  القانون  وسيادة 
ومكافحة الكسب الغير مشروع، وبين 
أن القانون رقم 32 لسنة 2010 بشأن 
جاء  قــد  المالية  الــذمــة  عــن  الكشف 
لــبــنــة تــســتــكــمــل فــيــهــا مملكة  لــيــكــون 

الـــبـــحـــريـــن الــمــنــظــومــة الــتــشــريــعــيــة 
مظنة  أي  ودرء  الـــفـــســـاد  لــمــكــافــحــة 
ــعـــام ومــــن في  ــوء عـــن الــمــوظــف الـ ســ
الفئات  الــقــانــون  حــدد  وقــد  حكمهم، 
الخاضعة ألحكامه وما يجب عليهم 
الــقــيــام بـــه مـــن إجـــــــراءات فـــي سبيل 
بمؤسسات  والشفافية  الثقة  تعزيز 
الـــدولـــة والــقــائــمــيــن عــلــيــهــا وأضــــاف 
بالمعلومات  أحــاط  قــد  القانون  بــأن 
بــالــســريــة وفــق  الــمــلــزم  الــتــي يقدمها 
ــرار ومــن لهم  إجــــراءات الســتــالم اإلقــ
كانت  اذا ما  الحق في االطــالع عليه 
ــة بـــخـــصـــوص  ــ ــديـ ــ ــوى جـ ــ ــكـ ــ ــاك شـ ــ ــنـ ــ هـ
البحرين  مملكة  أن  وأضــاف  الملزم، 
لتعزيز  واضحة  استراتيجية  وضعت 
ــاد وهـــيـــئـــة فــحــص  ــســ ــفــ ــة الــ ــافـــحـ ــكـ مـ
إقـــــرار الـــذمـــة الــمــالــيــة احــــدى ركــائــز 
تلزم  التي  الفساد  مكافحة  منظومة 
الذمة  إقــرار  لقانون  الخاضعين  بها 
الــمــالــيــة تــقــديــم إقــــــرارا عـــن ذمــمــهــم 
وأكد  القصر،  أوالدهــم  وذمــم  المالية 
االلكتروني لهيئة  الموقع  أن تدشين 
ــرار الـــذمـــة الــمــالــيــة الـــذي  ــ فــحــص إقـ
ــن قـــبـــل قـــســـم نــظــم  ــم تــصــمــيــمــه مــ تــ
الــمــعــلــومــات الــتــابــع لــأمــانــة الــعــامــة 
ــلـــقـــضـــاء يــعــد  ــى لـ ــ ــلـ ــ لــلــمــجــلــس األعـ
للتحول  المجلس  ألهـــداف  امــتــدادا 
االلكتروني واالرتقاء بالخدمات التي 

الوسائل  أحــد  ويــعــد  الهيئة  تقدمها 
ــتـــواصـــل مــــع الــمــعــنــيــيــن  ــلـ الـــهـــامـــة لـ
مــن افــــراد وقــطــاعــات عــامــة وخــاصــة 
الهيئة  عــن  المعلومات  كــل  يتضمن 
بسهولة  ويتميز  وأهــدافــهــا  ومهامها 
الــتــصــفــح واالنـــتـــقـــال مـــن حــقــل الــى 

آخر.
الخاضع  بإمكان  الــيــوم  وأصــبــح 
لـــقـــانـــون الـــذمـــة الــمــالــيــة الــحــصــول 
عــلــى نـــمـــوذج اإلقـــــرار إلــكــتــرونــيــًا من 
الشخصي،  الــى حــضــوره  حــاجــة  دون 
المعلومات  كل  توفير  إلــى  باإلضافة 

وخطوات ملء النموذج وتسليمه.
وتـــــعـــــد الـــــخـــــدمـــــات الـــمـــقـــدمـــة 
ــى  ــ ــة األولــ ــلـ ــمـــرحـ الـــكـــتـــرونـــيـــًا هــــي الـ
للتحول اإللكتروني الكامل في عمل 

العمل  ــاٍر  جـ خــطــة  ــود  وجـ مــع  الهيئة 
عــلــيــهــا لــتــوفــيــر خـــدمـــات الــكــتــرونــيــة 
ــل تــســهــيــل الــخــدمــات  ــرى مـــن أجــ ــ أخـ

وتيسيرها للخاضعين. 
الشيخ  القاضي  بين  جانبه  من 
محمد بن علي آل خليفة عضو هيئة 
وكيل  المالية  الذمة  إقـــرارات  فحص 
ألحكام  طبقًا  بأنه  التمييز  محكمة 
أحكامه  بــصــدد  الـــذي نحن  الــقــانــون 
هــــي مـــجـــمـــوع مــــا يــمــلــكــه الـــخـــاضـــع 
يتم 21 سنة-  لم  الُقّصر-من  وأوالده 
مــن الــعــقــارات فــي الــداخــل والــخــارج، 
الــبــنــوك  فــي  ــا يملكه مــن أرصــــده  ومـ
وتشمل  الشركات  في  وأسهم  وأنصبة 
ــون لــلــمــلــزم  ــكـ ــا يـ ــة الـــمـــالـــيـــة مــ ــ ـ مَّ ــذِّ ــ الـ
ــر مــن حــقــوق فــي ذمــة  الــُقــصَّ وأوالده 
الــغــيــر ومـــا عــلــيــهــم مـــن ديـــــون، حيث 
يــهــدف الــقــانــون إلـــى الــحــفــاظ على 
المال العام ومكافحة الفساد المالي 
المشروع  اإلثــراء غير  واإلداري ومنع 
الصفة  أو  الوظيفة  استغالل  نتيجة 
العامة  الــوظــائــف  متقلدي  كــبــار  مــن 
بن  الشيخ محمد  وأكـــد  الــدولــة،  فــي 
العديد  هنالك  بــان  خليفة  آل  علي 
للخاضع  الــمــقــدمــة  الــضــمــانــات  مـــن 
والــتــي تــضــمــن خــصــوصــيــتــه فــي هــذا 
الهيئة  تشكيل  واقـــع  ومــنــهــا:  الــشــأن 
يترأسهم  القضاة  مــن  مجموعة  مــن 

عدد  يعاونه  التمييز  بمحكمة  قــاض 
كــــــاف مــــن الــــقــــضــــاة مــــن الــمــحــكــمــة 
لهذا  ندبهم  يتم  األقــل،  الكبرى على 
الغرض بأمر ملكي بناء على ترشيح 
باعتبار  لــلــقــضــاء  األعــلــى  الــمــجــلــس 
في  عليها  المنصوص  ــرارات  ــ اإلقـ أن 
والمعلومات  والبيانات  القانون  هــذا 
المتعلقة بالذمة المالية من األسرار 
ويــحــظــر عــلــى أي شــخــص إفــشــاء أي 
حصل  قد  يكون  بيانات  أو  معلومات 
عليها بسبب أعمال وظيفته إال بناء 
عــلــى أمـــر صـــادر مــن الــنــيــابــة العامة 
بان  وأوضــح  المختصة،  المحكمة  أو 
معلومات  أي  بــإفــشــاء  يــقــوم  مــن  كــل 
الــذمــة  بـــإقـــرارات  متعلقة  بــيــانــات  أو 
اطلع عليها بسبب  يكون قد  المالية 
أعمال وظيفته يعاقب بالحبس مدة 
ال تــقــل عـــن ســتــة أشــهــر وبــغــرامــة ال 
تــقــل عـــن ألـــف ديـــنـــار وال تــزيــد على 
هاتين  بــإحــدى  أو  ديــنــار  آالف  ثــالثــة 
ــه ال يــجــوز  ــد أنــ الــعــقــوبــتــيــن، كــمــا أكــ
للهيئة فتح الخزينة الخاصة بحفظ 
الــمــالــيــة إال بحضور  الــذمــة  ــرارات  ــ إقـ
ــاة الــمــنــتــدبــيــن  عـــضـــويـــن مــــن الـــقـــضـ
بـــالـــهـــيـــئـــة كـــمـــا ال يــــجــــوز لـــهـــا فــتــح 
الــمــظــروف الــمــحــتــوي عــلــى إقــــرارات 
الذمة المالية للخاضع إال بحضوره 

شخصيًا أو من ينوب عنه قانونا.
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ــة  ــيـ ــائـ ــنـ ــرى الـــجـ ــ ــبـ ــ ــكـ ــ أكــــــــــدت الـــمـــحـــكـــمـــة الـ
االستئنافية ان جريمة اإلتالف ال بد أن تقع على 
وصف  عند  ويــجــب  عليه  للمجني  مملوك  مــال 
الشيء بالمال أن يكون له قيمة مادية أو معنوية، 
ــبـــراءة طبيب  جـــاء ذلـــك فـــي حــيــثــيــات حــكــمــهــا بـ
أســـنـــان مـــن تــهــمــة إتــــالف عــقــد الــعــمــل الــخــاص 

نتيجة  بها  يعمل  كــان  خــاصــة  مــع مستشفى  بــه 
حيث  راتبه،  لخفض  عليه  التوقيع  على  إجباره 
أشارت المحكمة الى أن عقد العمل ال يعتبر ماال 
مقوما وإنما وسيلة إلثبات االلتزامات المتبادلة 

بين العامل ورب العمل.
موكلها  ان  اهلل  عبد  فــداء  المحامية  وقالت 

لدى  يعمل  كان  أسنان  تقويم  اختصاصي  دكتور 
مــركــز طــبــي، وقـــام الــمــركــز بالخصم مــن رواتــبــه 
وحرمانه من رواتب أشهر أخرى بدون وجه حق، 
وطلب منه التوقيع على االستقالة والتنازل عن 
جميع مستحقاته بموجب نموذج أعد من قبلهم، 
وإدخــال  العيادة  إلى  الدخول  من  منعه  وحاولوا 

وقــدمــوا ضده  المرضى  رغــم طلب  عليه  مرضى 
من  العمالي  التقرير  صــدور  بعد  كيدية  بالغات 
مستحقاته،  بكل  االولــى  العمالية  الدعوى  ادارة 
فما كان منهم إال أن تقدموا ببالغ بإتالفه عقد 
العمل الملحق الذي حاولوا إجباره على التوقيع 
أنه  موكلها  الــى  العامة  النيابة  وأســنــدت  عليه. 
أتــلــف عــمــدا الــمــنــقــول الــمــبــيــن الــوصــف والــنــوع 
بالمحضر والمملوك للمركز الطبي وذلك على 
النحو المبين بــاألوراق، وتقرر قيد األوراق كأمر 
 409/1 بــالــمــادة  العمد  اإلتـــالف  بجنحة  جنائي 
من قانون العقوبات، وعليه تم تغريم المتهم 50 
فحكمت  بالمعارضة  الحكم  على  فطعن  دينارا، 
المحكمة بقبول االعتراض شكال وبسقوط األمر 
مجدد  والقضاء  يكن  لم  كــأن  واعتباره  الجنائي 
بــاالســتــئــنــاف.  فطعن  ديـــنـــارا،  عــشــريــن  بتغريمه 
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن المستقر 
عليه أن جريمة اإلتالف ال بد أن تقع على مال 
مملوك للمجني عليه، وحتى يمكن إسباغ المال 
قيمة  ولــه  مقوما  يــكــون  أن  فيجب  الــشــيء  على 
كان  ولما  لــدى صاحبه،  معنوية  أو  مــاديــة  ســواء 
عقد  بإتالف  قام  المستأنف  أن  بــاألوراق  الثابت 
العمل الخاص به وبالمجني عليه، وهو ال يعتبر 
مـــاال مــقــومــا وإنـــمـــا وســيــلــة إلثـــبـــات االلــتــزامــات 
المتبادلة بين العامل ورب العمل، فضال عن أن 
اإلتالف ال يجعل منه غير صالح لالستخدام مع 
إمكانه إثبات عالقة العمل بشتى طرق اإلثبات، 

وقضت ببراءته مما أسند إليه.

المحكم�ة تب�رئ طبيب�ا م�ن تهم�ة اإت�اف عق�د عم�ل م�ع م�شت�ش�فى خا��ص
�أو معنوي���ة �أن يق���ع عل���ى �ش���يء ذي قيم���ة مادي���ة  �أن �الإت���اف ال ب���د  �أك���دت 

الثقافة الأمنية..
ت����ع����اون ال���م���واط���ن وال���م���ق���ي���م م����ع ال�����ش��رط��ة 
رك�������ي�������زة ال����م����ح����اف����ظ����ة ع�����ل�����ى الأم���������ن

يــعــتــبــر تـــعـــاون الــمــواطــن والــُمــقــيــم مـــع رجـــال 
المحافظة على األمن  أساسية في  ركيزة  الشرطة 
بقول  هــنــا  ونستشهد  آمــنــة،  بيئة  وخــلــق  ــان  ــ واألمـ
حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل 
خليفة، بأن المواطن هو رجل األمن األول وشريكًا 

مع المؤسسة األمنية في حماية الوطن.
ولم يُكن لمعظم النجاحات واالنجازات أن تتم 
من دون عالقة قوية بين المواطن والُمقيم ورجل 
األمن، حيث ان إحساس المواطن بمسئوليته تجاه 
مجتمعه من خالل اإلبالغ عن الجريمة والسلوكيات 
تجسيدًا  يأتي  مكافحتها  على  والعمل  الخاطئة 
لــمــبــدأ الــشــراكــة الــمــجــتــمــعــيــة وتــعــزيــز اإلحــســاس 
كون  للجريمة،  التصدي  فــي  الفاعلة  للمساهمة 
التي كفلتها  الحقوق األساسية لإلنسان  ذلك من 
المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية، وإذ يحول 
ذلك دون وقوع الجريمة وتفادي نتائجها الوخيمة 
التي قد تنجم عنها، ويأتي ذلك بهدف إسهام أفراد 
المجتمع في بناء الثقة والطمأنينة في المجتمع 
أشكالها  بكافة  الــجــرائــم  ــواع  أنـ شتى  مكافحة  فــي 
القيام  على  األمنية  السلطات  ومــعــاونــة  وصــورهــا 
بــواجــبــهــا عــلــى أكــمــل وجـــه، وهـــذا الــتــعــاون النبيل 
والوطني من المواطنين والُمقيمين يسهم بشكل 
المواطن  أن  حيث  الــجــريــمــة،  انــخــفــاض  فــي  كبير 
في  كبيرة  مسئولية  عاتقهما  على  يقع  والُمقيم 
اســتــتــبــاب األمــــن كـــون احــدهــمــا ولـــي أمـــر ومــربــيــًا، 
النبيلة  والــمــفــاهــيــم  الــقــيــم  غـــرس  عــلــيــه  يــجــب  إذ 

ــن لــــدى أبــنــائــهــم  ــوطـ ــاء وحــــب الـ ــمـ ــتـ والـــــــوالء واالنـ
بأن  أبنائهم  وتعريف  الخاطئة  الممارسات  ورفض 
الــمــحــافــظــة عــلــى األمــــن والــنــظــام الــعــام ُيــعــد من 

أمنهم األسري.
ــمــكــن لــلــمــواطــن أو الــُمــقــيــم الـــتـــواصـــل مع  وُي
لإلبالغ  الُمعتمدة  الــتــواصــل  قــنــوات  عبر  الشرطة 
والــشــك، من  الــريــبــة  يثير  مــا  ُكــل  أو  الجريمة  عــن 
العمليات  أرقــام هواتف غرفة  على  االتصال  خالل 
والُمعلنة  لــلــمــديــريــات  الــتــابــعــة  األمــنــيــة  والــمــراكــز 
عبر  أو  الشخصي  الحضور  خــالل  من  أو  للجميع 
المنصات اإللكترونية التي يتم متابعتها من ِقبل 

المعنيين بوزارة الداخلية.
البحرين  مملكة  نهج  الــى  ــارة  اإلشـ تجدر  كما 
الــــذي تــولــيــه لــشــعــبــهــا والــُمــقــيــمــيــن عــلــى أرضــهــا، 
العمليات  غرفة  في  الداخلية  وزارة  خصصت  فقد 
الرئيسية قناة مرئية مباشرة للتواصل مع شريحة 
الصم  فئة  فيهم  بمن  الخاصة  االحتياجات  ذوي 
والــُبــكــم الســتــقــبــال بــالغــاتــهــم بــعــد أن تـــم تــدريــب 
الــعــامــلــيــن فـــي مـــراكـــز اســتــقــبــال الـــبـــالغ عــلــى لغة 
لــغــات مختلفة تخدم  عـــدة  عــلــى  وكــذلــك  ــارة  ــ اإلشـ

المواطن والمقيم.
البالغات  مــع  التعامل  يتم  السياق  هــذا  وفــي 
يتم  وال  تــامــة،  بسرية  وُمــحــاطــة  بعناية  تــرد  الــتــي 
توفير  يتم  كما  الُمبّلغ،  هوية  عن  الكشف  ُمطلقًا 
أن  بياناتهم، عــالوة على  تــداول  األمــان لهم وعــدم 

الواقعة تكون غير قابلة للتداول ويتم حجبها.

المحرق  بلدية  بــاشــرت 
يوم األربعاء 9 مارس 2022م 
يقضي  جــنــائــي  أمـــر  تنفيذ 
ــال  ــ ــمـ ــ بــــمــــوجــــبــــه إزالـــــــــــــة أعـ
عقار  مــن  مخالفة  إنشائية 
الـــحـــد مجمع  فـــي مــنــطــقــة 
أدوار   )6( مـــن  مـــكـــون   111
بــــدون ترخيص  بــنــاؤهــا  تـــم 
مــســبــق مــن الــبــلــديــة، حيث 
ــاء  ــنـ ــبـ ــالـ ــالــــف بـ ــخــ ــمــ قـــــــام الــ
الصادر  للترخيص  مخالفا 
ــتــــراطــــات  لــــه بـــتـــجـــاوز االشــ
الـــتـــنـــظـــيـــمـــيـــة الـــمـــطـــلـــوبـــة، 
والـــنـــســـبـــة الـــمـــســـمـــوح بــهــا 
 %33 قــدرهــا  بــزيــادة  للبناء 
وعليه  الــعــقــار،  مساحة  مــن 
ــر الــجــنــائــي  ــدار األمــ ــ تـــم إصـ

باإلزالة.
ــل  ــ ــيــ ــ ــاصــ ــ ــفــ ــ وحـــــــــــــــــــــول تــ
البلدية  ذكــــرت  الــمــخــالــفــة، 
بأن قسم الرقابة والتفتيش 
قــــام بـــرصـــد عـــقـــار مــخــالــف 
الميدانية  الكشوفات  خالل 
تصنيف مشاريع استثمارية 
لــلــتــرخــيــص  مـــخـــالـــفـــًا  )د( 
النسبة  الصادر له، وتجاوزه 
والتي  للبناء  بها  المسموح 
مساحة  من   %300 بـ  تقدر 
العقار، وعليه قامت البلدية 
بإخطار المخالف بتاريخ 19 
بلصق  وذلك  2021م  فبراير 
اشـــعـــار عــلــى الــمــبــنــى محل 
التوقف  بضرورة  المخالفة 
ومراجعة  البناء  أعمال  عن 
الــوضــع  لتصحيح  الــبــلــديــة 
اســتــنــادًا لــلــمــواد رقــم )1( و 
الـــمـــرســـوم  مــــن  و)23(   )2(
لــســنــة   )13( رقـــــم  بـــقـــانـــون 
1977 بإصدار قانون تنظيم 
المباني والمعدل بالمرسوم 
لــســنــة   )42( رقـــــم  بـــقـــانـــون 

2014، ولكن دون االستجابة 
من قبل المخالف والمبادرة 
بمراجعة البلدية وتصحيح 
االعـــــــــــمـــــــــــال االنــــــشــــــائــــــيــــــة 

المخالفة.
وبــنــاء عــلــى ذلـــك قامت 
اإلجـــراءات  باتخاذ  البلدية 
الالزمة  والقانونية  اإلداريــة 
وإحـــالـــة الــمــخــالــفــة بــتــاريــخ 
النيابة  إلى  2021م  إبريل   8
ــدار  ــ الـــعـــامـــة، حـــيـــث تــــم إصـ

ــائــــي بــــتــــاريــــخ 23  ــنــ أمـــــــر جــ
بدفع  2022م يقضي  فبراير 
الـــمـــخـــالـــف غــــرامــــة مــالــيــة، 
ــة األعـــمـــال  ــ ــإزالـ ــ وإلـــــزامـــــه بـ
خالل  المخالفة  االنشائية 
ــاريــــخ  ــر مـــــن تــ ــ ــهـ ــ ــة أشـ ــ ــــالثـ ثـ
ــادر،  ــصــ األمــــــر الـــجـــنـــائـــي الــ
ــاب الــمــخــالــف  ــجـ ــتـ وقـــــد اسـ
لتنفيذ األمر وأزال األجزاء 
على  العقار  مــن  المخالفة 

نفقته الخاصة. 

اإزالة اأعمال اإن�شائية مخالفة من عقار في منطقة الحد

�شنوات   3 مدار  على  »بحريننا«  اإنجازات  ي�شتعر�ص  الإذاعي  الأمن 
الوطنية  للخطة  التنفيذي  المكتب  مدير  سليمان  هالة  أكــدت 
خالل  »بحريننا«  الــمــواطــنــة  قيم  وتــرســيــخ  الــوطــنــي  االنــتــمــاء  لتعزيز 
وتــقــدمــه اإلدارة  تــعــده  الـــذي  بــرنــامــج األمـــن اإلذاعــــي  فــي  استضافتها 
البحرين  إذاعة مملكة  بالتعاون مع  األمنية  والثقافة  العامة لإلعالم 
المجتمعية  الشراكة  أقيم بمناسبة االحتفال بيوم  الذي  المنتدى  أن 
آل  عــبــداهلل  بــن  راشــد  الشيخ  أول  الفريق  بحضور  الوطني  واالنــتــمــاء 
خليفة وزير الداخلية، يأتي ليؤكد ما تم انجازه خالل السنوات الثالث 
الوطني  االنتماء  لتعزيز  الوطنية  الخطة  تدشين  بدء  من  الماضية 
وتــرســيــخ قيم الــمــواطــنــة وأيــضــًا احــتــفــاء بــإنــجــازات وجــهــود المواطن 

البحريني .
وترسيخ  الوطني  االنتماء  لتعزيز  الوطنية  الخطة  أن  وأوضحت 
أبرزها  ومــن  المحطات  مــن  بالعديد  مــرت  »بحريننا«  المواطنة  قيم 
ــات والــبــحــوث لـــدراســـة أثـــر الــمــبــادرات إلــى  ــدراسـ الــعــمــل عــلــى وضـــع الـ
جانب استمرارية تنفيذها بالرغم من انتشار جائحة كورونا، حيث تم 

التوجه إلى تقنية االتصال المرئي، مشيرًة في ذات الوقت إلى أنه تم 
استعراض العديد من المحاور والمناقشات الهادفة في المنتدى من 
قبل الجهات المشاركة، من أبرزها ضرورة تعزيز دور المواطن وترسيخ 

قيم المواطنة في العالم االفتراضي وعبر المنصات الرقمية.
وقد تضمن البرنامج تقديم عدد من الفقرات األمنية والتوعوية 
واالجتماعية، حيث تم تسليط الضوء خالل فقرة »األمن في أسبوع« 
االتصال  وذلــك من خالل  التعامل معها  تم  التي  البالغات  أبــرز  على 
الــمــبــاشــر بــغــرفــة الــعــمــلــيــات الــرئــيــســيــة وغـــرفـــة الــعــمــلــيــات والــمــراقــبــة 

المرورية.
كما ناقش البرنامج في فقرة »دردشة الخميس« إقامة المحافظة 
الجنوبية عرض طابور عسكري بالتزامن مع االحتفال بيوم الشراكة 
المجتمعية، واستضافت فقرة »إشراقة أمل« أحد المنتفعين من قانون 
العقوبات والتدابير البديلة وعرض مدى استفادته من هذه التجربة، 

التي انعكست إيجابًا على حياته كونه اآلن مع أسرته. 

} عبداهلل بن حسن البوعينين.

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16075/pdf/1-Supplime/16075.pdf?fixed7992
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://media.akhbar-alkhaleej.com/sup.php?i=/source/16075/pdf/3-MAIN/6.pdf?fixed04805#page=1&zoom=auto,-20,1668
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/section/EVNT
http://media.akhbar-alkhaleej.com/sup.php?i=/source/16075/pdf/3-MAIN/6.pdf?fixed04805#page=1&zoom=auto,-20,1668
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اأمريكا تبلغ لبنان: �سنعاقب كلَّ   من يدعم »حزب اهلل«
بريوت - وكاالت:

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

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

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

للحزب.

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

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

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

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

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

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

اجلهات اخلبيثة التي حتاول زعزعة ا�ستقرار لبنان«.

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

منح املقاول الوطني االأف�سلية يف امل�ساريع

االأمري  امللكي  ال�سم�  وّجه �ساحب 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

املقاول  منح  درا�سة  اإىل  ال�زراء 

امل�ساريع  يف  االأف�سلية  ال�طني 

مع  يت�اءم  مبا  احلك�مية  االإن�سائية 

والتزامات  الدولية  التجارة  اأنظمة 

مملكة البحرين.

وقّرر جمل�س ال�زراء �سراء اأ�س�ل 

ال�سيد  الروبيان من ب�اني�س  �سيادي 

حت�يل  اأو  ذلك  يف  منهم  رغب  ملن 

رخ�س �سيد الروبيان اإىل رخ�س �سيد 

االأ�سماك و�سراء عدة ال�سيد منهم.

زيادة  ال�زراء  جمل�س  وبحث   

االأكادميي  التاأهيل  ملنح  املايل  الدعم 

تقّدمه  الذي  االإعاقة  لذوي  واملهني 

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

واخلا�سة العاملة يف جمال االإعاقة.

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

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

للبحريــن وم�ســّرفة  ثابتــة  اأخويــة  مواقــف  �ســلمان:  امللــك 

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

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

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

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

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

ت�قيت مهم ويف ي�م مهم لنا جميًعا.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

يف ال�س�ق العاملية.

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

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

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

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

تهديدات واعتداءات اإرهابية تخريبية ت�ستهدف النيل من مكانتها.

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

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

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

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

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

جميًعا �سد اأية خماطر وتهديدات.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

دربـنـا واحــد

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

الرقمية

مواطنون ي�ستكون: ال مواعيد 
لتجديد البطاقة الذكية 

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

املحتوى اخلربي ل�سحف حملية

خادم �حلرمني ي�ستقبل جاللة �مللك يف جدة
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زار امل�شاريع التطويرية لـ»هاربر هايت�س« و»هاربر رو« .. الوزير خلف:

القطاع اخلا�س �شريك اأ�شا�شي يف عملية التنمية ال�شاملة 

وزير  خلف  عبداهلل  بن  ع�شام  املهند�س  اأكد 

العمراين  البلديات والتخطيط  االأ�شغال و�ش�ؤون 

ال�طنية  جه�دها  يف  م�شتمرة  ال�زارة  اأن  على 

تعزيًزا مل�شرية اخلري والنماء التي يق�دها  ح�شرة 

اهلل  حفظه  املفدى  البالد  ملك  اجلاللة  �شاحب 

ورعاه، ويف ظل الروؤى ال�شديدة ل�شاحب ال�شم� 

حفظه  ال�زراء  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  امللكي 

اهلل ورعاه ، م�شرًيا اىل اأن القطاع اخلا�س �شريك 

اأ�شا�شي يف عملية التنمية امل�شتدامة ال�شاملة ويف 

ما ت�شهده مملكة البحرين من نه�شة يف خمتلف 

املجاالت احل�شارية والتنم�ية من خالل امل�شاريع 

احلي�ية التي يتم تننفيذها بالتعاون مع القطاع 

التحيتة  البنية  جمال  يف  وبخا�شة  اخلا�س 

وم�شاريع التط�ير العقاري واال�شتثماري والتي 

ت�شكل رافداً من روافد االقت�شاد ال�طني.

ال�زير  التي قام بها  الزيارة  جاء ذلك خالل 

اآل خليفة وكيل  اأحمد  ال�شيخ حممد بن  ويرافقة 

كبار  من  وعدد  البلديات  ل�ش�ؤون  ال�زارة 

امل�ش�ؤولني بال�زارة اىل البحرين هارب�ر بدع�ة 

من ه�شام الري�س الرئي�س التنفيذي ملجم�عة جي 

اف ات�س املالية لالطالع على امل�شاريع التط�يرية 

وهاربر  )هاربرهايت�س  املجم�عة  تنفذها  التي 

الذي  هارب�ر  البحرين  مم�شى  وكذلك  رو(، 

 2.5 من  اأكرث  ط�له  ويبلغ  م�ؤخًرا  افتتاحه  مت 

كيل�مرت، حيث اأ�شاد ال�زير باجله�د الطيبة التي 

تق�م بها جمم�عة جي اف ات�س املالية وم�شاهمتها 

ان�شطتها  خالل  من  ال�طني  االقت�شاد  دعم  يف 

اال�شتثمار  ادارة  املتن�عة يف جمال  اال�شتثمارية 

وم�شاريع التط�ير العقاري والبنية التحتية التي 

ت�شرف عليها �شركة انفراك�رب التي اعلنت عنها 

املجم�عة م�ؤخًرا.   

لدى  ال�زير  م�شتقبلي  مقدمة  يف  كان  وقد 

الري�س  ه�شام  هارب�ر  البحرين  اىل  و�ش�له 

الرئي�س التنفيذي ملجم�عة جي اف ات�س املالية 

و ماجد اخلان الرئي�س التنفيذي ل�شركة اخلليج 

القاب�شة والع�ش� املنتدب و�شالح �شريف رئي�س 

كبارامل�ظفني  من  وعدد  التنفيذية  العمليات 

ال�زير،  بزيارة  ه�شام  رّحب  حيث  باملجم�عة، 

وجميع  بها  يق�م  التي  الطيبة  باجله�د  م�شيًدا 

البلديات  و�ش�ؤون  االأ�شغال  ل�زراة  املنت�شبني 

والتخطيط العمراين والدور الهام الذي ت�شطلع 

وت�فري  احلياة  ج�دة  حت�شني  يف  ال�زارة  به 

يلبي  مبا  واملقيمني  للم�اطنني  اخلدمات  اأف�شل 

احتياجاتهم وتطلعاتهم، يف ظل ما ت�شهده مملكة 

مت�شارع،  تط�ر ح�شاري وعمراين  من  البحرين 

التحتية  البنية  م�شاريع  جمال  يف  وبخا�شة 

اال�شرتاتيجية بالتعاون مع القطاع اخلا�س الذي 

اأ�شبح �شريًكا اأ�شا�شًيا يف م�شرية البناء والتط�ير 

من  وامل�شاندة  والدعم  الثاقبة  الروؤى  خالل  من 

املفدى  البالد  ملك  اجلاللة  �شاحب  ح�شرة  لدن 

ويل  امللكي  ال�شم�  و�شاحب  ورعاه  اهلل  حفظه 

ورعاه،  اهلل  ال�زراء حفظه  رئي�س جمل�س  العهد 

والت�ازن  االقت�شادي  التعايف  خطة  خالل  من 

املايل التي اأعلنتها احلك�مة امل�قرة م�ؤخًرا والتي 

ال�طني ململكة  االقت�شاد  ت�ؤكد على ق�ة ومتانة 

نتائج  حتقيقه  وم�ا�شلة  وا�شتقراره  البحرين 

املالية  وال�شيا�شات  املبادرات  بف�شل  ايجابية 

االقت�شادية  للروؤية  ال��ش�ل  اأجل  من  املت�ازنة 

للمملكة 2030.

»الرتبية«: كتب درا�شية جديدة 

لرت�شيخ االنتماء لدى الطلبة

متابعة  جلنة  ع�ش�  والتعليم،  الرتبية  وزير  �شّرح 

تنفيذ اخلطة ال�طنية لتعزيز االنتماء ال�طني وتر�شيخ قيم 

امل�اطنة »بحريننا« ماجد بن علي النعيمي اأن وزارة الرتبية 

والتعليم وبف�شل الدعم واالهتمام الكبري الذي حتظى به من 

لدن ح�شرة �شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة 

ال�شم�  اهلل ورعاه ومن �شاحب  املفدى حفظه  البالد  عاهل 

رئي�س  العهد  خليفة ويل  اآل  بن حمد  �شلمان  االأمري  امللكي 

ال�زراء حفظه اهلل ورعاه مت�شي يف تنفيذ مبادرات ال�زارة 

�شمن اخلطة ال�طنية »بحريننا« ب�شكل اإيجابي ومدرو�س، 

يف ظل الظروف التي فر�شتها جائحة ك�رونا، وذلك بف�شل 

التفاعل املجتمعي واالعتزاز ال�طني، الذي تعرب عنه كافة 

فئات املجتمع.

واأو�شح اأن ال�زارة لها ن�شيب وافر من مبادرات اخلطة 

باالإ�شافة  مبادرة   )13( وعددها  رئي�شية  كجهة  ال�طنية 

اأخرى من املبادرات كجهة متعاونة، ي�شتفيد  اإىل جمم�عة 

منها �شريحة كبرية من املجتمع وهي فئة االأطفال وال�شباب 

وبعدد اإجمايل يف�ق )246( األف طالب وطالبة من املدار�س 

االإجنازات  من  العديد  حققت  وقد  واخلا�شة،  احلك�مية 

من  املتميز  لالأداء  نتيجة  الي�م،  اإىل  ال�شن�ات  ثالث  خالل 

جانب فرق العمل املخت�شة. م�شيًفا اأنه فيما يتعلق مببادرة 

تط�ير املناهج الدرا�شية، متّكنت ال�زارة من ت�شمني الكتب 

الدرا�شية وامل�اد التعليمية الرقمية ال�شرية ال�طنية جلاللة 

امللك املفدى والكلمات واخلطابات ال�شامية جلاللته، كما مت 

جت�شيد ت�جيهات جاللته ال�شامية وروؤيته الثاقبة كم�جه 

اإ�شافة  املنهج وتط�يره،  وطني رئي�س عند ت�شميم وبناء 

اإىل اعتماد االإطار ال�طني العام للمناهج من املجل�س االأعلى 

اأ�شا�شًيا  مرجًعا  ميثل  الذي  والتدريب،  التعليم  لتط�ير 

لتط�ير منظ�مة القيم املراد تعزيزها يف املجتمع البحريني 

وبذات الت�شنيف املتبع للقيم يف بحريننا.

اأكدت على اأهمية االنتماء الوطني.. جمعية وطني البحرين:

كلمة وزير الداخلية خارطة طريق ملرحلة جديدة

البحرين  وطني  جمعية  ثّمنت 

اأول   الفريق  كلمة  م�شامني  عاليا 

خليفة  اآل  عبداهلل  بن  را�شد  ال�شيخ 

وزير الداخلية رئي�س جلنة متابعة 

لتعزيز  ال�طنية  اخلطة  تنفيذ 

قيم  وتر�شيخ  ال�طني  االنتماء 

امل�اطنة )بحريننا(، خالل االحتفال 

واالنتماء  املجتمعية  ال�شراكة  بي�م 

عن  تعبريا  ــاء  ج الــذي  ال�طني 

يف  العزيز  البحرين  �شعب  اإرادة 

بالقيادة  ومت�شكه  وتطلعاته  والئه 

امللك  اجلاللة  ل�شاحب  احلكيمة 

حمد بن عي�شى اآل خليفة ملك البالد 

و�شاحب  ورعاه،  اهلل  حفظه  املفدى 

ال�شم� امللكي االأمري �شلمان بن حمد 

العهد رئي�س جمل�س  اآل خليفة ويل 

ال�زراء حفظه اهلل.

اإدارة  جمل�س  رئي�س  وقــال 

»اإن  �شليمان:  اأحمد  ف�از  اجلمعية 

خطاب معايل وزير الداخلية يف هذه 

العزيزة ميثل لنا  ال�طنية  املنا�شبة 

وطني  )جمعية  اإدارة  جمل�س  يف 

لعمل  طريق  خارطة  البحرين( 

نت�شارك  املقبلة  املرحلة  يف  كبري 

املجتمع  م�ؤ�ش�شات  كافة  مع  فيه 

امل�شرتك  بالعمل  التحديات  املدين 

�ش�نا ل�حدتنا ال�طنية، ودفًعا بكل 

قيادتنا  ت�جيهات  لتحقيق  اجله�د 

لتحقيق التنمية ال�شاملة امل�شتدامة، 

اأن يرتقي ببالدنا  وكل ما من �شاأنه 

احلياة  مناحي  كافة  يف  العزيزة 

وا�شعني البحرين ن�شب اأعيننا«.

واأ�شار اإىل اأن »كلمة الفريق اأول 

خليفة  اآل  عبداهلل  بن  را�شد  ال�شيخ 

من  بالكثري  حفلت  الداخلية  وزير 

املعاين والقيم التي البد واأن نِع�س 

يتعلق  فيما  بالن�اجذ خا�شة  عليها 

على  وتاأكيده  ال�طني  مب�شتقبلنا 

بعاداتنا  مت�شكنا  مبدى  مره�ن  اأنه 

يت�شل  وما  وه�يتنا،  وتقاليدنا 

للمتغريات  الر�شيد  بالت�ظيف 

لتعزيز  الع�شرية  وامل�شتجدات 

لدى  وتعميقها  ال�طنية  اله�ية 

مع  وم�شاركتها  البحريني  امل�اطن 

االفرتا�شي  الف�شاء  عرب  االآخرين 

باعتباره �شمة هذا الع�شر وو�شيلة 

حتى  انت�شاًرا،  االأ�شرع  ت�ا�شله 

جلميع  احلقيقية  ال�ش�رة  تــربز 

واملجتمعية  االإن�شانية  املبادرات 

التي انتهجتها مملكة البحرين«.

وطني  جمعية  رئي�س  واأو�شح 

بي�م  االحتفال  »اأن  البحرين، 

االنتماء  وتعزيز  ال�طنية  ال�شراكة 

ومملكتنا  العام  هذا  يجي  ال�طني 

الغالية قد قطعت �ش�طا ط�يال يف 

مناحي  بكافة  التنم�ية  م�شريتها 

جمال  يف  خا�س  وب�شكل  احلياة 

وجتــاوزهــا  وال�شحة  االإ�ــشــكــان 

)ك�فيد-19(،  عاملية  اأزمــة  الأكرب 

والتعليم وزيادة البنى التحتية من 

اأهم  من  باعتبارها  وج�ش�ر،  طرق 

للملك  االإ�شالحي  امل�شروع  اأ�ش�س 

املفدى الذي و�شع امل�اطن وحق�قه 

واأهدافه  اأول�ياته  يف  االن�شانية 

ورعايتها لها، وهنا نذكر بكل الفخر 

واالعتزاز قان�ن العق�بات والتدابري 

للحق يف  تعزيًزا  الذي جاء  البديلة 

احلرية ال�شخ�شية واالأمان، وت�فري 

اإن�شاء  كافة اخلدمات للم�اطنني يف 

وزيادة املرافق الرتفيهية والثقافية، 

يف  االإجنــازات  من  الكثري  وحتقيق 

ي�ؤكد  الذي  االأمر  الريا�شي،  املجال 

املكا�شب  هذه  على  احلفاظ  اأهمية 

ال�طنية«.

فواز �سليمان

اإجناز 42% من اأعمال اإعادة تاأهيل و�شيانة »مدر�شة مرمي بنت عمران«

»االأ�شغال«: طرح مناق�شات ل�شيانة 4 مدار�س تاريخية
واجله�د  امل�شتمر  االهتمام  اإطار  يف 

االأ�شغال  وزارة  بها  تق�م  التي  املبذولة 

العمراين  والتخطيط  البلديات  و�ش�ؤون 

ال�زارات  خمتلف  مع  ال�ثيق  والتعاون 

ال�كيل  �شّرح  احلك�مية،  والهيئات 

امل�شاعد مل�شاريع البناء وال�شيانة ب�زارة 

والتخطيط  البلديات  و�ش�ؤون  االأ�شغال 

بن  م�شعل  ال�شيخ  املهند�س  العمراين 

حممد اآل خليفة باأن ال�زارة بداأت باأعمال 

تاأهيل و�شيانة مدر�شة مرمي بنت  اإعادة 

منطقة  يف  للبنات  االبتدائية  عمران 

املحرق، حيث بلغت ن�شبه االإجناز %42

طرح  ــًرا  ــ�ؤخ م مت  كما  ــاف:  ــش واأ�

عدد  و�شيانة  تاأهيل  الإعادة  مناق�شات 

مدر�شة  وهم  تاريخية،  مدار�س   )4(

طارق بن زياد االإعدادية للبنني ومدر�شة 

االإعدادية  االبتدائية  النا�شر  عبدالرحمن 

اخلطاب  بــن  عمر  ومــدر�ــشــة  للبنني 

ومدر�شة  للبنني  االإعــداديــة  االبتدائية 

اأميمة بنت النعمان الثان�ية للبنات.

اآل  م�شعل  ال�شيخ  املهند�س  واأ�شاف 

خليفة اأن م�شروع ال�شيانة لتلك املدار�س 

الرتبية  وزارة  مع  بالتعاون  ياأتي 

والتعليم وهيئة البحرين للثقافة واالآثار 

والذي يهدف اإىل اإعادة تاأهيل تلك املدار�س 

التعليمية  للعملية  الدعم  تقدمي  مل�ا�شلة 

تلك  تك�ن  بحيث  البحرين،  مملكة  يف 

املدار�س مهيئة من جديد ال�شتقبال الكادر 

والطالبات،  والطلبة  والتعليمي  االإداري 

املدار�س  من  املدار�س  تلك  تعترب  حيث 

عليهم  احلفاظ  واأن  القدمية  احلك�مية 

املعامل  من  جــزء  على  حفاظ  �شيك�ن 

التعليمية التاريخية يف مملكة البحرين؛ 

نظًرا الأهميتهم التاريخية واملعمارية.

يقع�ن  مدار�س   )3( عدد  باأن  يذكر 

طارق  مدر�شة  وهم  املحرق  حمافظة  يف 

ُبنيت  والتي  للبنني  االإعدادية  زياد  بن 

عبدالرحمن  ومدر�شة  العام 1966م  يف 

النا�شر االبتدائية االإعدادية للبنني والتي 

عمر  ومدر�شة  العام 1960م  �شيدت يف 

للبنني  االإعدادية  االبتدائية  اخلطاب  بن 

والتي �شيدت يف العام 1951م، يف حني 

تقع مدر�شة اأميمة بنت النعمان الثان�ية 

والتي  عي�شى  مدينة  منطقة  يف  للبنات 

كانت قد بنيت يف العام 1972م. 

م�شعل  ال�شيخ  امل�شاعد  ال�كيل  واأفاد 

بتنفيذ  البدء  امل�ؤمل  من  باأنه  اخلليفة 

امل�شاريع مطلع �شهر ي�ني� القادم على اأن 

من  االأول  الربع  بنهاية  منها  االنتهاء  يتم 

تنفيذ  �شيتم  حيث  2023م،  القادم  العام 

م�ؤهلني  مقاولني  طريق  عن  االأعمال  تلك 

ــ�زارة  ال لــدى  ومعتمدين  خــربة  ذوي 

معايري  وفق  العمل  تنفيذ  �شري  ل�شمان 

اجل�دة وامل�ا�شفات املعتمدة يف ال�زارة.

م�شعل  ال�شيخ  املهند�س  واأ�شاف 

اإعداد  ت�شمل  التاأهيل  اإعادة  اأعمال  باأن 

احلل�ل  اأف�شل  وو�ــشــع  الت�شاميم 

ال�شتعادة  للمدار�س  الالزمة  الهند�شية 

الرتاثي،  وطابعها  الت�شغيلية  قدرتها 

االأعمال  على  امل�شروع  �شي�شتمل  حيث 

الأعمال  املت�شمنة  واالن�شائية  املدنية 

واإعادة  واخلارجية  الداخلية  ال�شباغة 

االأب�اب  واإ�شالح  املياه  دورات  تاأهيل 

االن�شائية  العنا�شر  وتدعيم  والن�افذ 

احلالية يف جميع املباين وكذلك ا�شتبدال 

ع�ازل مياه االأمطار التالفة، باالإ�شافة اإىل 

ال�شتبدال  املت�شمنة  الكهربائية  االأعمال 

والفرعية  الرئي�شية  الت�زيع  ل�حات 

االإنارة  وم�شابيح  الكهرباء  وت�شليكات 

امليكانيكية  االأعمال  جانب  اإىل  القدمية 

املت�شمنة ا�شتبدال اإمدادات املاء واالأدوات 

ال�شحية التالفة وغريها من االأعمال ذات 

العالقة.

كما اأكد ال�كيل امل�شاعد مل�شاريع البناء 

اإعادة  م�شاريع  تنفيذ  اأن  على  وال�شيانة 

خطة  �شمن  ياأتي  االأربع  املدار�س  تاأهيل 

املدار�س  كافة  ب�شيانة  املتعلقة  ال�زارة 

للقيام  ال�زارة  ت�شعى  حيث  احلك�مية، 

للمدار�س  دوري  ب�شكل  ال�شيانة  باأعمال 

�شالمة  على  احلفاظ  بهدف  احلك�مية 

الداخلية  البيئة  وحت�شني  املباين  هيكل 

و�شمان  االفرتا�شي  عمرها  واإطالة  فيها 

من  وكفاءتها  قيمتها  ورفع  ا�شتدامتها 

مبا  واالقت�شادية  الت�شغيلية  الناحية 

يدعم االحتياجات التعليمية مع احلفاظ 

و�شالمة  وحمت�ياتها  املــرافــق  على 

�شيانة  اأن  م�شيًفا  املباين،  م�شتخدمّي 

املدار�س  ا  وخ�ش��شً احلك�مية  املن�شاآت 

ياأتي متا�شًيا مع اهتمام احلك�مة ب�شيانة 

على  احلفاظ  بغية  املدر�شية  املباين 

م�شت�ى عاٍل من اخلدمات وذلك يف اإطار 

مدار�س  �شيانة  اإىل  تهدف  �شن�ية  خطة 

ترب�ي  ك�شرح  الأهميتها  نظًرا  اململكة؛ 

ح�شاري ململكة البحرين.

ال�سيخ م�سعل بن حممد

مر�شى ال�شكلر ي�شكون 

�شوء املعاملة من اأحد االأطباء امل�شرفني

واأكد املر�شى اأن عدًدا كبرًيا منهم قد رف�س ي�م اأم�س 

االأربعاء 23 مار�س الدخ�ل على الطبيب نف�شه للعالج، 

مطالبني اجلهات الر�شمية يف وزارة ال�شحة اإيجاد حّل يف 

اأقرب وقت ممكن لهذه امل�شكلة.

اإىل  واأر�شلها  ر�شمية  ب�شك�ى  املر�شى  اأحد  وتقّدم 

امل�ش�ؤولني مبركز اأمرا�س الدم ال�راثية مبجمع ال�شلمانية 

الطبي، �شد الطبيب، وقال فيه: »اأنا مري�س �شكلر، و�شلت 

ال�شاعة 9:17 دقيقة م�شاًء،  امل�شت�شفى بتاريخ 4 مار�س 

بدوره  والذي   ،10:30 يقارب  ما  الدكت�ر  على  ودخلت 

رف�س اإكمال العالج املقدم يل لت�شكني االأمل بحجة »حالتك 

واإبر  �شيالن  فقط  ويكتفى  العالج،  اإكمال  ت�شتدعي  ما 

تقّدم �شك�ى  تقدر  واإذا م� عاجبك عالجي  برفنقان فقط، 

�شدي«.

وتابع: »بعدها، مت اإخباري واإخبار جميع امل�ج�دين 

واحل�ادث  الط�ارئ  مبنى  اىل  الذهاب  باإمكانكم  اإنه 

اعطائي  مت  معه،  مط�ل  نقا�س  وبعد  العالج،  ال�شتكمال 

يف  املناوب  الدكت�ر  انتظار  ومت  التحاليل،  بعمل  طلًبا 

لنا  الدواء  كتابة  رف�س  بدوره  والذي  الثانية،  املناوبة 

بحجة ان الطبيب يف املناوبة ال�شابقة رف�س كتابته لكم، 

يف  مذكرة  كتابة  مت  كما  كالمه(،  اك�شر  راح  )ما  وقال: 

النظام االإلكرتوين بالط�ارئ باأين مرّخ�س، م�ؤكًدا اأن هذه 

لي�شت معاناته ل�حده فقط اإمنا هي جلميع املر�شى.

»اإنه  وقال:  معاناته،  عن  عرب  اآخر،  �شكلر  مري�س 

ال�راثيه، واأنه يرف�س ان  الدم  اأمرا�س  مت�اجد يف مركز 

املركز،  يف  املت�اجد  الطبيب  هذا  قبل  من  معاجلته  يتم 

الئق  غري  واأ�شل�ب  طريقة  يعتمد  الطبيب  هذا  ان  ب�شبب 

يف املعاملة واأنه يتعمد معاملتي بطريقة �شيئة، واأنا �شبق 

ر�شمية،  �شك�ى  وقّدم  اال�شت�شاري  عند  �شك�ى  وقدمت 

على  و�شعنا  ا�شتمر  اإذا  العالج  باإمكاننا  كيف  مت�شائالً 

ال�شكلر ملجاأنا  اأين نذهب، نحن مر�شى  هذا احلال، واإىل 

ال�حيد ه� مركز اأمرا�س الدم ال�راثية بال�شلمانية«.

جتدر االإ�شارة اإىل اأن عدد مر�شى ال�شكلر اأو ما يعرف 
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اآالف مري�س ح�شب بع�س االإح�شائيات.

خديجة العرادي:

�سكا عدد من مر�سى ال�سكلر من املعاملة التي يتلّقونها من اأحد الأطباء امل�سرفني 

على عالجهم يف مركز اأمرا�ض الدم الوراثية مبجمع ال�سلمانية الطبي.

وقال عدد من املر�سى يف �سكواهم لـ)الأيام(: »اإن هذا الطبيب يتعّمد يف تعطيل 

عالج املر�سى وتكدي�سهم ل�ساعات ويتفّن يف ا�ستفزازهم والتعامل معهم ب�سورة 

غري لئقة ومهينة وكان بكل ب�ساطة يقول للمر�سى: )قدموا �سكوى علي(، وذكر 

دون  ولكن  اخل�سو�ض  بهذا  الأمر  يهمه  ملن  �سكاوى  بعّدة  تقّدموا  اأنهم  املر�سى 

جدوى اأو تغيري يف معاملة الطبيب لهم«.

وزير اخلارجية يجتمع مع وزير خارجية دولة اإ�شرائيل

تعزيز التعاون اإىل م�شتويات اأ�شمل لتحقيق امل�شالح امل�شرتكة

الدكت�ر عبداللطيف بن را�شد  اجتمع 

الزياين وزير اخلارجية، يف النقب اأم�س، 

دولة  خارجية  وزير  البيد  يائري  مع 

التي  الزيارة  مبنا�شبة  وذلك  اإ�شرائيل، 

اإ�شرائيل بناء على دع�ة  يق�م بها لدولة 

من وزير اخلارجية.

جل�شة  خالل  اجلانبان  وبحث 

املباحثات اأوجه التعاون الثنائي امل�شرتك 

و�شبل تعزيزها وتط�يرها اإىل م�شت�يات 

بني  امل�شرتكة  امل�شالح  يحقق  مبا  اأ�شمل، 

البلدين تنفيًذا خلطة العمل امل�شرتكة، كما 

امل�شرتكة  العالقات  م�شار  ا�شتعرا�س  مت 

وما مت حتقيقه من نتائج يف اإطار اإعالن 

اإبراهيم  مبادئ  واتفاق  ال�شالم  تاأييد 

ومذكرات التفاهم واالتفاقات امل�قعة بني 

البلدين.

م�شتجدات  ال�زيران  بحث  كما 

منطقة  يف  واالأمنية  ال�شيا�شية  االأو�شاع 

االإقليمية  واالأو�شاع  االأو�شط،  ال�شرق 

املنطقة  اأمن  على  وانعكا�شاتها  والدولية 

التن�شيق  تعزيز  و�شبل  وا�شتقرارها، 

اإىل  اإ�شافة  جتاهها،  امل�شرتك  والتعاون 

على  امل�شرتك  االهتمام  ذات  الق�شايا 

ال�شعيدين االإقليمي والدويل.

ح�شر االجتماع ال�شفري خالد ي��شف 

اجلالهمة �شفري مملكة البحرين لدى دولة 

�شفري  ناويه  اإيتان  وال�شفري  اإ�شرائيل، 

دولة ا�شرائيل لدى مملكة البحرين، وعدد 

من كبار امل�ش�ؤولني يف وزارتي اخلارجية 

يف البلدين.
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موؤكًدا احلر�ص على توفري بيئة عقارية م�صتقرة و�صحية.. حممد بن خليفة:

اإ�صدار قرارات تنفيذية جديدة تواكب متطلبات القطاع العقاري

خليفة  اآل  خليفة  بن  حممد  ال�شيخ  اأكد 

العقاري،  التنظيم  مل�ؤ�ش�شة  التنفيذي  الرئي�س 

ا�شرتاتيجيتها  تك�ن  اأن  امل�ؤ�ش�شة  على  حر�س 

وخطة عملها متما�شيتني مع اأف�شل املمار�شات 

الدولية، من اأجل م�ا�شلة دور امل�ؤ�ش�شة الفّعال 

والنه��س  العقاري  القطاع  تط�ير  جمال  يف 

به.

وقال اإن م�ؤ�ش�شة التنظيم العقاري ومن اأجل 

اأ�شدرت  امل��ش�عة،  واأهدافها  روؤيتها  حتقيق 

واالإجراءات  القرارات واال�شرتاطات  حزمة من 

التنظيمية بح�شب ما ين�س عليه قان�ن تنظيم 

كافة  باإعداد  قامت  حيث  العقاري،  القطاع 

الدرا�شات الالزمة مع جميع اأ�شحاب امل�شلحة 

والقرارات  الل�ائح  واإ�شدار  اإعداد  ثم  ومن 

التنفيذية التي تنفذ مبقت�شاها اأحكام قان�ن.

من  العديد  امل�ؤ�ش�شة  نّظمت  كما  وتابع: 

العقارية  باملعار�س  و�شاركت  العمل،  ور�س 

يف  جّمة  جه�ًدا  وبذلت  والدولية،  املحلية 

اأر�س  اإىل  ا�شتقطاب املعار�س العاملية الكربى 

مملكة البحرين، وحر�شت امل�ؤ�ش�شة كذلك على 

االإعالمية  التدريبية واحلمالت  الدورات  تقدمي 

يف  وال�اجبات  باحلق�ق  الت�عية  اأجل  من 

باأحكام  جاءت  وكما  العقاري  القطاع  جمال 

القان�ن والقرارات التنفيذية والتي من �شاأنها 

ال�عي لدى  العقاري ون�شر  النه��س بالقطاع 

القطاع  هذا  تط�ر  ي�شمن  ومبا  فيه  املتعاملني 

مراتب  اأعلى  وفق  اال�شتقرار  وحتقيق  ال�اعد 

واملمار�شات  املنظم  املهني  والعمل  ال�شفافية 

لتحقيقها  امل�ؤ�ش�شة  تتطلع  والتي  املميزة، 

مب�شت�ى عاٍل من االإجراءات ال�شامنة للحق�ق 

وامل�ؤكدة على ال�اجبات.

واأ�شاف ال�شيخ حممد بن خليفة اأن م�ؤ�ش�شة 

الدرا�شات  اإعداد  العقاري م�شتمّرة يف  التنظيم 

جديدة  تنفيذية  قرارات  الإ�شدار  وامل�شاورات 

العقاري،  القطاع  ومتغريات  متطلبات  ت�اكب 

اأهدافها مبا يتما�شى مع  وذلك ل�شمان حتقيق 

-2021 العقاري  للقطاع  ال�طنية  »اخلطة 

جمل�س  قبل  من  اعتمادها  مت  التي   »2024

تط�ير  يف  �شت�شهم  والتي  امل�قر،  ال�زراء 

قطاع عقاري متما�شك واآمن و�شفاف وم�شتدام، 

وب�شكل ي�شّجع على جذب اال�شتثمارات وعلى 

ومبا  املبتكرة،  العقارية  امل�شاريع  تط�ير 

العقارية،  املهن  املهنية ملمار�شي  الكفاءة  يعّزز 

املتعاملني يف هذا  ويحافظ على حق�ق جميع 

والتحّديات  التغيريات  ظّل  يف  الهام  القطاع 

الراهنة.

ال�شيخ حممد بن خليفة

العنزور: ك�ّصافة البحرين اأمنوذج ُم�صّرف مبنجزاتها واأخالقها احلميدة

»الرتبية« حتتفل بيوم الأخوة الك�صفية بالتعاون مع »مديرية اجلنوبية«

احتفل ق�شم الرتبية الك�شفية ب�زارة الرتبية 

مع  بالتعاون  الك�شفية  االأخ�ة  بي�م  والتعليم 

مديرية �شرطة املحافظة اجلن�بية، وذلك مبقر 

ال�زارة مبدينة عي�شى. 

ال�كيل  العنزور  كفاية  احلفل  وح�شر 

الرتبية  ب�زارة  التعليمية  للخدمات  امل�شاعد 

والتعليم نائب رئي�س جمعية ك�شافة البحرين، 

واأن�شطة  وخمتلفة  متن�عة  اأركاًنا  وت�شمن 

يف  الك�شفية  احلركة  وازدهار  تط�ر  ج�شدت 

اململكة وما و�شلت اإليه من من� وتقدم بف�شل 

اأعلى  من  بها  حتظى  التي  والرعاية  الدعم 

املُ�شت�يات نظًرا للدور الرائد واملهم الذي تلعبه 

يف تر�شيخ القيم ال�شامية، ويف مقدمتها ال�الء 

�شيما  ال  احلميدة،  املبادئ  وغر�س  واالنتماء 

على  عالوًة  والت�شحية،  االآخرين  م�شاعدة 

وت�شمل  االأ�شا�شية  املهارات  من  الكثري  تنمية 

العمل التط�عي وال�شراكة املجتمعية.

العنزور  بتكرمي  الفعالية  واختتمت 

يف  الك�شفية  احلركة  مع  املتعاونة  للجهات 

اململكة، باالإ�شافة للقادة املتميزين يف احلركة 

ا�شتثنائية  جناحات  ح�شدت  التي  والفرق 

وكان لها اإ�شهامات بارزة يف ن�شاطات احلركة. 

امل�شاعد  ال�كيل  اأكدت  ال�شدد،  هذا  ويف 

يف  الك�شفية  احلركة  اأن  التعليمية  للخدمات 

ما  بف�شل  ُم�شرًفا  اأمن�ذًجا  اأ�شحت  اململكة 

به  يتحلى  مبا  من�هًة  منجزات،  من  حققته 

واأفكار  حميدة  اأخالق  من  املمكلة  يف  الك�شاف 

ة قادرة على االبداع واالبتكار واالإلهام.  نريرٌ

رئي�س  احلميدي  حممد  اأكد  جانبه،  من 

ق�شم الرتبية الك�شفية املف��س الدويل جلمعية 

متيزت  االحتفالية  هذه  اأن  البحرين  ك�شافة 

مديرية  بينها  ومن  اجلهات  مب�شاركة خمتلف 

�شرطة املحافظة اجلن�بية وفريق نب�شة حياة 

الك�شفية  التط�عي مبا يرتجم حر�س احلركة 

على بناء ج�ش�ر التعاون وال�شراكة املجتمعية 

يف خمتلف االأن�شطة.

بالتزامن مع انطالقة مهرجان »تاء ال�صباب« باإك�صبو دبي 2020

الإعالن عن بيت »تاء ال�صباب« على م�صار اللوؤلو مبدينة املحرق

انطلق من اإك�شب� 2020 دبي 

مهرجان تاء ال�شباب الثاين ع�شر، 

البحرين  مملكة  جناح  يف  وذلك 

ال�طني الذي ياأتي تزامًنا مع ي�م 

ي�م  امل�افق  البحريني  ال�شباب 

بعد  وذلك  اجلاري،  مار�س   25

االإعالن عن بيت تاء ال�شباب على 

م�شار الل�ؤل�ؤ يف املحرق.

بح�ش�ر  املهرجان  واأقيم 

اآل خليفة  ال�شيخة مي بنت حممد 

للثقافة  البحرين  هيئة  رئي�شة 

واالآثار م�شاء االأربعاء امل�افق 23 

هال  وال�شيخة  2022م  مار�س 

العام  املدير  اآل خليفة  بنت حممد 

جم�شري  ون�رة  والفن�ن،  للثقافة 

البحرين  ملعهد  التنفيذي  الرئي�س 

لل�ؤل�ؤ واالأحجار الكرمية )دانات(، 

وعدد من املهتمني بال�شاأن الثقايف 

مملكة  يف  ال�شبابي  والعمل 

البحرين. 

االإعالن  احتفالية  انطلقت  اإذ 

مركز  من  م�شرية  يف  البيت  عن 

اآل  حممد  بن  اإبراهيم  ال�شيخ 

م�قع  والبح�ث،  للثقافة  خليفة 

ل�الدة  مّهد  الذي  االجتماع  اإقامة 

تاء  مهرجان  من  االأوىل  الن�شخة 

انتقاالً  2009م،  عام  ال�شباب 

م�شار  على  احلايل  البيت  مقّر  اإىل 

خمتلفة  مب�شاحات  مروًرا  الل�ؤل�ؤ، 

تركيبية  اأعمال  على  حتت�ي 

وتبني  املهرجان،  مبادرات  جت�شد 

ذكريات الن�شخ ال�شابقة.

�شرحت  املنا�شبة،  وبهذه 

ال�شيخة مي بنت حممد اآل خليفة: 

اإن�شاء بنية حتتية ثقافية  »ي�شكل 

اأحد  البحرين  م�شتدامة يف مملكة 

اأهم دعائم تط�ير احلراك الثقايف، 

وه� ما تعمل عليه هيئة البحرين 

للثقافة واالآثار �شمن ا�شرتاتيجية 

العمل  الإك�شاب  عامة  ثقافية 

الثقايف ح�ش�ره الذي ي�شتحقه«، 

ال�شباب  تاء  بيت  »ُيعد  واأ�شافت 

والثقافة،  والفكر  للفن  حا�شنة 

يت�ا�شل من خالله �شباب التاء مع 

واخلارج«،  الداخل  يف  جمه�ره 

بال�شكر  معاليها  وتقّدمت  كما 

اجلزيل اإىل ن�رة جم�شري الرئي�س 

لل�ؤل�ؤ  البحرين  ملعهد  التنفيذي 

على  )دانات(  الكرمية  واالأحجار 

دعم املعهد يف تاأثيث بيت التاء. 

الدكت�ر  قال  جهته،  ومن 

اللجنة  رئي�س  فل�طي  اإيلي 

»ب�ج�د  للمهرجان:  التنظيمية 

اأ�شبح  ال�شباب  لتاء  دائم  مقر 

من  يعربون  مكانرٌ  لل�شباب 

وطم�حاتهم  اأحالمهم  عن  خالله 

اأن  وجميلرٌ  الثقافية،  وم�شاريعهم 

املحّرق  من  العام  هذا  ن�شاط  نبداأ 

االعتيادية  غري  االنطالقة  قبيل 

اإك�شب�  عرب م�شاركة املهرجان يف 

بالتزامن  ياأتي  الذي  دبي   2020

اإىل  البحريني«،  ال�شباب  ي�م  مع 

جانب ذلك عرّب ال�شباب من خالل 

برئا�شة  ال�شباب  تاء  مكتب  هيئة 

عن  ال�شيخ  عقيل  منرية  االآن�شة 

�شكرهم وتقديرهم لهيئة البحرين 

معايل  برئا�شة  واالآثار  للثقافة 

اآل خليفة  ال�شيخة مي بنت حممد 

للمهرجان  الداعمني  وجلميع 

واأهدافه.

ال�شائغ،  اإ�شماعيل  بيت  وُيعد 

من  جزء  حالياً،  ال�شباب  تاء  بيت 

جمم�عة بي�ت تقليدية يف �شمال 

مدينة املحرق التي ت�شكل جمتمعة 

املدرج  الل�ؤل�ؤ  م�شار  على  بي�ًتا 

للرتاث  الي�ن�شك�  الئحة  على 

اأحد  ويعد  كما  العاملي،  االإن�شاين 

اأقدم املباين باملنطقة«.

هذا  مهرجان  بخ�ش��س  اأما 

دبي،   2020 اإك�شب�  يف  العام 

الرئي�شية  الفكرة  فتتمح�ر 

مل�شاركة تاء ال�شباب ح�ل الكيفية 

ال�ش�ء  ت�شليط  بها  ميكن  التي 

البحريني  ال�شباب  م�شاهمة  على 

كثف  حيث  الثقايف،  احلراك  يف 

االإك�شب�  يف  امل�شارك  ال�شباب 

جه�دهم الإبراز اجلانب التاريخي 

مبادراتهم  يف  البحرين  ململكة 

العمل  تد�شني  التفاعلية من خالل 

الرتكيبي الذي ي�شلط ال�ش�ء على 

امل��شيقى  من خالل  الكثافة  تاأثري 

ذلك  ويتمثل  اجلمه�ر،  وتفاعل 

يف �شل�شلة من الركائز امل��ش�عة 

عن�شر  اعتماد  مع  باجلناح 

�شماع  ميكن  بحيث  امل��شيقى، 

اأو  اثنان  اأو  واحد  م��شيقي  اإيقاع 

درجة  بح�شب  م��شيقية  مقط�عة 

امل�ؤلفة  االأعمدة  من  االقرتاب 

ي�شاهم  ذلك  جانب  اإىل  للعمل. 

متعلقة  ج�انب  يف  ال�شباب  تاء 

ال�شعر  امل��شيقى،  بالعمارة، 

برنامج  خالل  من  والتكن�ل�جيا 

ا للمهرجان وجلمه�ٍر  اأعّد خ�شي�شً

عاملي يزور االإك�شب�.

ال�صتغناء عن ا�صتمالك

 11 عقاًرا مل�صروع احلورة الإ�صكاين

�شارة جنيب:

و�شئ�ن  االأ�ــشــغــال  وزيـــر  ــدر  اأ�ــش

ع�شام  العمراين  والتخطيط  البلديات 

باال�شتغناء  ــرارات  ق خلف  عبداهلل  بن 

منطقة  يف  عقاًرا   11 عن  ا�شتمالك  عن 

احل�رة.

ووفًقا للقرارات املن�ش�رة يف اجلريدة 

و�ش�ؤون  االأ�شغال  وزارة  فاإن  الر�شمية 

على  وبناًء  العمراين  والتخطيط  البلديات 

اأحكام  مب�جب  لها  املخ�لة  ال�شالحيات 

ب�شاأن   2009 ل�شنة   )39( رقم  القان�ن 

قد  العامة،  للمنفعة  العقارات  ا�شتمالك 

م�شتملكة  عقارات  عن  اال�شتغناء  قررت 

احل�رة  م�شروع  اأجل  من  �شابقة  بقرارات 

الأعمال  لزومها  لعدم  وذلك  االإ�شكاين؛ 

العامة. املنفعة 

القان�ن  باأحكام  عمالً  اأنه  واأو�شحت 

اجلريدة  يف  االإعالنات  تعترب  اإليه  امل�شار 

ملالك  ر�شمية  ــارات  ــع ــش اإ� الر�شمية 

للت�ا�شل  القرارات  ودعــت  العقارات، 

ب�زارة  والتع�ي�س  اال�شتمالك  اإدارة  مع 

والتخطيط  البلديات  و�ش�ؤون  االأ�شغال 

العمراين يف حال وج�د اأي ا�شتف�شار.

حظر الفواتري املكتوبة باليد و6 

اأ�صهر لتوفيق اأو�صاع املن�صاآت ال�صياحية

�شارة جنيب:

والتجارة  ال�شناعة  وزير  اأ�شدر 

ب�شاأن  قراًرا  الزياين  زايد  وال�شياحة 

ال�شياحي،  االإلكرتوين  االإح�شاء  نظام 

البحرينلل�شياحة  بهيئة  مب�جبه  ين�شاأ 

اإلكرتوين  اإح�شاء  نظام  واملعار�س 

متكامل ي�شمى )نظام االإح�شاء االإلكرتوين 

ال�شياحي(. 

املن�شاآت  تلتزم  القرار،  وبح�شب 

جميع  ب�شاأن  معل�مات  بت�فري  ال�شياحية 

الن�شاط  مزاولة  من  املتح�شلة  االإيرادات 

ال�شياحي يف املن�شاأة ال�شياحية مبا فيها تلك 

املخ�ش�شة  ال�شياحية  املرافق  عن  الناجتة 

بالفنادق  وامل�شروبات  املاأك�الت  خلدمة 

اخلا�شعة  االأخرى  ال�شياحية  واملرافق 

حتدده  ح�شبما  الفندقية  اخلدمات  لر�ش�م 

هيئة البحرين لل�شياحة واملعار�س.

البيانات  بجميع  النظام  ويعنى 

ال�شياحية  باملن�شاأة  املتعلقة  االإح�شائية 

لل�شياحة  البحرين  هيئة  حتددها  التي 

اأخرىتطلبها  معل�مات  واأي  واملعار�س، 

هيئة البحرين لل�شياحة واملعار�س.

الأن  ال�شياحية  املن�شاآت  القرار  ودعا 

واملعدات  االأجهزة  جميع  بت�فري  تلتزم 

واالأنظمة االإلكرتونية الالزمة لربط املن�شاأة 

االإح�شاء  بنظام  االأخرى  مرافقها  وجميع 

االإلكرتوين ال�شياحي ح�شب متطلبات هيئة 

ويعترب  واملعار�س،  لل�شياحة  البحرين 

ذلك من متطلبات احل�ش�ل على الرتخي�س 

ال�شياحي وجتديده.

املن�شاأة  على  القرار،  وبح�شب 

القرار  هذا  الأحكام  اخلا�شعة  ال�شياحية 

خالل  من  ال�شياحية،  اأن�شطتها  ممار�شة 

االإلكرتونية  واالأنظمة  واملعدات  االأجهزة 

التي مت ربطها بنظام االإح�شاء االإلكرتوين 

االأح�ال  جميع  يف  ويحظر  ال�شياحي، 

بل يجب  اليد،  فات�رة مكت�بة بخط  تقدمي 

ب�شكل  كلًيا  مطب�عة  تك�نالفات�رة  اأن 

اإلكرتوين واآيل من خالل االأجهزة واملعدات 

واالأنظمة االإلكرتونية التي مت ربطها بنظام 

االإح�شاء االإلكرتوين ال�شياحي.

اأن تك�ن  اأنه يتعنّي  ون�ّس القرار على 

البيانات املدخلة يف النظام من قبل املن�شاأة 

البيانات  جميع  مع  متطابقة  ال�شياحية 

لل�شياحة  البحرين  هيئة  اإىل  منها  املقدمة 

اخلدمات  بر�شم  واخلا�شة  واملعار�س 

املرافق  اأو  املن�شاآت  ذلك  وي�شمل  الفندقية، 

التي تدار اأو ت�شتثمر من قبل الغري ح�شب 

لل�شياحة  البحرين  هيئة  ا�شرتاطات 

واملعار�س، وتك�ن اإدارة املن�شاأة ال�شياحية 

م�شئ�لة عن �شحة بيانات املن�شاأة ال�اردة 

يف نظام االإح�شاء االإلكرتوين ال�شياحي. 

على  »يتعني  اأنه  على  القرار  ون�ّس 

يف  الرغبة  حال  يف  ال�شياحية  املن�شاأة 

االإلكرتوين  االإح�شاء  بنظام  الربط  وقف 

اإلغاء  اأو  مزاولة  وقف  ب�شبب  ال�شياحي 

اأحد  اأو  املن�شاأة  يف  ال�شياحي  الن�شاط 

الكتابية  امل�افقة  على  احل�ش�ل  مرافقها، 

بهيئة  والرتاخي�س  الرقابة  اإدارة  من 

يتعنّي  كما  واملعار�س،  لل�شياحة  البحرين 

على املن�شاأة ال�شياحية احل�ش�ل على ذات 

من  اأي  اأو  املن�شاأة  ت�شغيل  الإعادة  امل�افقة 

مرافقها«.

املعني  لل�زير  فاإن  القرار،  ومب�جب 

ت��شية  على  بناًء  التجارة  ب�ش�ؤون 

الرئي�س التنفيذي لهيئة البحرين لل�شياحة 

واملعار�س اأن يقرر وقف العمل بالرتخي�س 

من  اأي  اأو  ال�شياحية  للمن�شاأة  ال�شياحي 

اأ�شهر  ثالثة  على  تزيد  ال  ملدة  مرافقها 

اإلغاء  وله  القرار،  هذا  اأحكام  خمالفة  عند 

اأكرث من  اإذا ما تكررت املخالفة  الرتخي�س 

بالرتخي�س  العمل  وقف  يخل  وال  مرتني، 

يف  ال�اردة  العق�بات  بت�قيع  اإلغاوؤه  اأو 

ل�شنة 1986   )15( رقم  بقان�ن  املر�ش�م 

ب�شاأن تنظيم ال�شياحة. 

املن�شاآت  على  اأن  القرار  واأو�شح 

ال�شياحية املرخ�س لها القائمة وقت العمل 

مبا  اأو�شاعها  ت�فيق  القرار  هذا  باأحكام 

يتفق واأحكامه خالل �شتة اأ�شهر من تاريخ 

العمل به.

الرئي�س  على  فاإن  القرار  وبح�شب 

لل�شياحة  البحرين  لهيئة  التنفيذي 

واملعار�س تنفيذ اأحكام هذا القرار، ويعمل 

يف  ن�شره  لتاريخ  التايل  الي�م  من  به 

اجلريدة الر�شمية.

12 اأبريل احلكم بق�صية �صاب زّور �صهادة 
التطعيم بتعديل نوع لقاح كورونا لعبور اجل�صر

علي طريف:

اجلنائية  الكربى  املحكمة  ت�شدر 

احلكم   2022 اأبريل   12 يف  االأوىل 

يف   �شابقة   هي   االأوىل   من   ن�عها  

 ارتكب   �شاب   بحريني   واقعة   تزوير  

 يف   نــ�ع   تطعيم   فريو�س   ك�رونا  

 الذي   ح�شل   عليه   بغر�س   الدخ�ل  

 اإىل   اململكة   العربية   ال�شع�دية   عرب  

 اجل�شر،   وذلــك   تفادًيا   ال�شرتاطات  

 اأن�اع   التطعيم   امل�شرح   بها   للعب�ر،  

 حيث   اأقــدم   ال�شاب   الثالثيني   على  

 تغيري   ن�ع   التطعيم   الذي   حت�شل  

 عليه   عن   طريق   احلا�شب   االآيل،  

 بح�شب   ما   اعرتف   به . 

العامة  اإىل   املتهم   النيابة  ووجهت 

2022    ارتكب    اأنــه   يف   غ�ش�ن   عام 

 تزويًرا   يف   حمرر   ر�شمي   وه�   �شهادة  

 التطعيم   اخلا�شة   بفريو�س   ك�رونا  

 املن�ش�ب   �شدورها   اإىل   وزارة   ال�شحة  

 على   النح�   املبني   بالتحقيقات،   باأن   قام  

 با�شطناع   ال�شهادة   على   نح�   من   �شاأنه  

 اإظهار   اأنها   �شحيحة. 

باأن  الق�شية  تفا�شيل  وتع�د 

اأثناء  ال�اقعة  بي�م  اأنه  ذكر  �شابط 

ب�شرطة  العمل  ــس  راأ� على  ت�اجده 

قبل  من  هاتفًيا  ات�شاالً  تلقى  اجل�شر 

قرر  حيث  ال�شع�دي،  اجلانب  عيادة 

له املت�شل باأنه مت �شبط املتهم بتزوير 

بفريو�س  اخلا�س  التطعيم  �شهادة 

البحرين  مبملكة  اخلا�س  ك�رونا 

ال�شحة وعليه  ت�شدر من وزارة  التي 

مكتب  اإىل  االأمنية  الدورية  اجتهت 

باجل�شر ومت جلب  ال�شع�دي  ال�شحة 

املتهم اىل مكتب البحث والتحري. 

وعند �ش�ؤاله عن �شبب قيام تزوير 

بتغيري  قام  باأنه  املتهم  اإقرار  الفح�س 

اىل  تلقاه من ن�ع  الذي  التطعيم  ن�ع 

عيادة  يف  امل�ظف  بت�شليم  وقام  اآخر 

ومت  الفح�س  ال�شع�دي  اجلــانــب 

اإخباره باأن ال�شهادة مزورة. 

وكما مت التاأكد من عيادة اخلا�شة 

امل�شح  طريق  عن  البحريني  باجلانب 

يف  ــ�د  ــ�ج امل للبارك�د  ال�ش�ئي 

ال�شهادة، وقد تبنّي باأن املتهم مل يتلَق 

ثالث جرعات من لقاح املزور كما ه� 

مبني يف املحرر املزور. 

وخالل اجلل�شة ح�شر املتهم وطلب 

باأننا  ا  وخ�ش��شً والرحمة  الراأفة 

املبارك،  رم�شان  �شهر  على  مقبل�ن 

باال�شافة اىل اأنه يعيل اأمه واآخرين من 

حمامي  تقدم  الذي  ال�قت  يف  عائلته، 

براءة  ختامها  يف  طلب  مبذكرة  املتهم 

م�كله مما ن�شب اإليه.

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12042/pdf/INAF_20220328005342499.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/954272/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/954292/News.html
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اأمريكا تبلغ لبنان: �سنعاقب كلَّ   من يدعم »حزب اهلل«
بريوت - وكاالت:

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

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

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

للحزب.

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

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

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

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

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

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

اجلهات اخلبيثة التي حتاول زعزعة ا�ستقرار لبنان«.

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

منح املقاول الوطني االأف�سلية يف امل�ساريع

االأمري  امللكي  ال�سم�  وّجه �ساحب 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

املقاول  منح  درا�سة  اإىل  ال�زراء 

امل�ساريع  يف  االأف�سلية  ال�طني 

مع  يت�اءم  مبا  احلك�مية  االإن�سائية 

والتزامات  الدولية  التجارة  اأنظمة 

مملكة البحرين.

وقّرر جمل�س ال�زراء �سراء اأ�س�ل 

ال�سيد  الروبيان من ب�اني�س  �سيادي 

حت�يل  اأو  ذلك  يف  منهم  رغب  ملن 

رخ�س �سيد الروبيان اإىل رخ�س �سيد 

االأ�سماك و�سراء عدة ال�سيد منهم.

زيادة  ال�زراء  جمل�س  وبحث   

االأكادميي  التاأهيل  ملنح  املايل  الدعم 

تقّدمه  الذي  االإعاقة  لذوي  واملهني 

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

واخلا�سة العاملة يف جمال االإعاقة.

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

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

للبحريــن وم�ســّرفة  ثابتــة  اأخويــة  مواقــف  �ســلمان:  امللــك 

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

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

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

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

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

ت�قيت مهم ويف ي�م مهم لنا جميًعا.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

يف ال�س�ق العاملية.

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

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

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

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

تهديدات واعتداءات اإرهابية تخريبية ت�ستهدف النيل من مكانتها.

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

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

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

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

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

جميًعا �سد اأية خماطر وتهديدات.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

دربـنـا واحــد

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

الرقمية

مواطنون ي�ستكون: ال مواعيد 
لتجديد البطاقة الذكية 

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

املحتوى اخلربي ل�سحف حملية

خادم �حلرمني ي�ستقبل جاللة �مللك يف جدة
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توافق على تقوية وتعزيز ن�شو�ض غرفة ف�ّض املنازعات التجارية.. »ال�شورى«:

 تغليظ عقوبة الكوادر الطبية املمتنعة عن التبليغ بجرائم املهن الطبية

 فاطمة �شلمان - اأبرار �شكري: 

وافق جمل�س ال�شورى، يف جل�شة يوم اأم�س، وبعد انق�شام 

يف الآراء، على م�شروع بقانون نيابي يق�شي بتغليظ عقوبة 

املمتنعني من العاملني يف املهن الطبية املختلفة عن الإبالغ عن 

�شبهات اجلرائم عند الك�شف على املر�شى.

احلب�س  عقوبة  اإ�شافة  على  بقانون  امل�شروع  وين�س 

باإحدى  اأو  األفي دينار،  اإىل  التي ترتواح بني مئتي  والغرامة 

يق�شي  حالًيا  النافذ  القانون  اأن  حني  يف  العقوبتني،  هاتني 

بغرامة 10 دنانري فقط ودون عقوبة احلب�س.

للقانون  موؤّيد  بني  ال�شوريون  انق�شم  الت�شويت،  وقبل 

وبني راف�س لبنوده ومعتربا فحواه اإهانة وا�شتنقا�شا للكوادر 

الطبية، وبني مطالب با�شرتجاع القانون للجنة اخلدمات ملزيد 

من الدرا�شة، اإل اأن الغالبية خل�شت باملوافقة على القانون.

اإىل  يهدف  اأنه  للم�شروع  الإي�شاحية  املذكرة  يف  وجاء 

قانون  من   )231( رقم  املادة  يف  ال��واردة  العقوبة  تغليظ 

من  اجلرائم  �شبهات  عن  التبليغ  عن  املمتنع  على  العقوبات 

اإحدى  اأو  والغرامة،  احلب�س  لت�شبح  الطبية  املهن  ممار�شي 

اأن  بالتبليغ  امللزمني  لأحد  ميكن  ل  وبهذا  العقوبتني،  هاتني 

التي ترتتب على  العقوبة  ل�شدة  التزاماته  تاأدية  يتهاون يف 

�شخ�س  على  الطبي  بالك�شف  يقومون  من  واإبالغ  امتناعه، 

متوفى اأو م�شاب باإ�شابات ج�شيمة وجدت به عالمات ت�شري 

اإىل اأن وفاته اأو اإ�شابته من جناية اأو جنحة، اأو اإذا توافرت 

ظروف اأخرى تدعو اإىل ال�شتباه يف �شبب الوفاة اأو الإ�شابة 

على  والعمل  الأمر  يف  بالتحقيق  العامة  ال�شلطات  قيام  يف 

ك�شف مرتكبيها لإحقاق احلق وحتقيق العدالة.

يف �شياق اآخر، وافق جمل�س ال�شورى خالل جل�شته، يوم 

لت�شوية  البحرين  غرفة  ب�شاأن  بقانون  املر�شوم  على  اأم�س، 

بهدف  وذلك  وال�شتثمارية،  واملالية  القت�شادية  املنازعات 

مملكة  يف  الق�شائية  املنظومة  ودعم  حتديث  يف  الإ�شهام 

البحرين، وليكون للقا�شي املنتدب دور اأ�شرع واأ�شمل واأكرث 

ح�شًما فيما يتعلق باخت�شا�شه القائم اإىل حني ت�شكيل هيئة 

ت�شوية النزاع، بالإ�شافة اىل تعزيز روح التناف�شية يف اململكة 

اإقليمًيا وعاملًيا لتوفري بيئة مالئمة وحمفزة للنمو القت�شادي 

وجاذبة لال�شتثمار.
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خالل  الفا�شل،  جهاد  ال�شورية  اأو�شحت 

اأن  العقوبات،  قانون  تعديل  ب�شاأن  مداخلتها 

الطبية  للكوادر  ال�شالحية  القانون  اإعطاء 

وما  بهم  الثقة  على  تاأكيًدا  ياأتي  بالتبليغ 

املعنية  اجلهات  داعية  دور،  من  به  يقومون 

الواجبات  ب�شاأن  الطبية  ال��ك��وادر  بتوعية 

التعديل.  لهم مبوجب هذا  امل�شندة  القانونية 

الطبية  الكوادر  توعية وتثقيف  بد من  وقالت: »ل 

القانون،  هذا  يف  لهم  امل�شندة  القانونية  الواجبات  ب�شاأن 

من اجل جتنب وقوعهم يف جرائم يعاقب عليها القانون«.

واأكد ال�شوري اأحمد احلداد ان الهدف من هذا امل�شروع 

اأن يخفي عند فح�س اجلثث  بقانون هو الردع ملن يحاول 

واجلرائم،  اجلنحة  من  نوع  اإىل  يقود  فعل  اأي  املتوفاة 

التي ترفع للجهات  للتقارير  بالن�شبة  اأن هذا مهم  مو�شًحا 

املعنية. 

�شلمان:  جميلة  ال�شورية  قالت  جانبها،  من 

فعل  نحو  وواجبهم  الأطباء  عن  نتكلم  »نحن 

امتناعهم  وعند  واأدبًيا،  اأخالقًيا  التزاًما  ي�شكل 

نحو  �شكوك  اأو  �شبهة  عن  بالإبالغ  وتقاع�شهم 

واإخ��اللً  جرمية  ي�شكل  امل�شاب  اأو  املتوفى 

بالعدالة«.

التزام  مبنزلة  ُيعد  التعديل  هذا  اأن  وتابعت 

قانوين واأدبي واأخالقي للكوادر الطبية لعدم امتناعهم 

�شبهة  وجود  عن  البالغ  عن  تقاع�شهم  وحتى  ت�شرتهم  او 

جرمية  ي�شكل  الذي  الأمر  مري�س،  موت  حول  �شكوك  او 

والق�شاء. العدالة  ب�شري  ج�شيًما  واإخاللً 

الن�س  اأن  العقوبة والغرامات، خا�شة  مطالبة بتغليظ 

اإخ�شاع  النافذ ل يتنا�شب مع ج�شامة اجلرمية، اىل جانب 

اىل  واخلا�شة  العامة  امل�شت�شفيات  يف  الطوارئ  اأطباء 

املهم. ال�شاأن  تدريب وتوعية وتثقيف بهذا 

مداخلته  خالل  �شرحان،  من�شور  ال�شوري  اأكد 

م�شروع  ان  العقاري،  الت�شجيل  قانون  ب�شاأن 

القانون يهدف اإىل اإعفاء املواطنني من دفع ر�شوم 

 ،%2 تبلغ  والتي  مرة  لأول  العقاري  الت�شجيل 

ولي�س  فقط  لل�شكن  امللكية  نقل  ي�شرتط  والتي 

هذه  ت�شكل  املواطنني  من  والكثري  لال�شتثمار، 

الن�شبة عبًئا ماليا عليهم.

القانون  هذا  ان  اإىل  الدو�شري  �شباح  ال�شوري  واأ�شار 

املواطن  �شكن  لأن  الدعم،  ويتطلب  اإن�شانية  مل�شة  به 

احلكيمة، وعلى  القيادة  بها  تهتم  التي  الأمور  من 

راأ�شها جاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة.

من جانبه، قال عادل املعاودة: »نحن نتحدث 

عن الطبقة الب�شيطة التي يتاأخر انتقالها ل�شكنها 

اأو غريه، ون�شبة 2% ر�شوم  تاأثيث  اجلديد ب�شبب 

الت�شجيل العقاري حتقق للمواطن الب�شيط الكثري«.

ذكر ال�شوري في�شل النعيمي ان امل�شروع بقانون 

بتغليظ عقوبات املمتنعني عن الإبالغ عن اجلرائم 

يحرتمهم  واجلميع  الأطباء،  مي�س  ل  الطبية 

للمت�شاهل  عقوبة  هذه  اأن  مو�شحا  ويقدرهم، 

احلب�س  وعقوبة  جرمية،  اأي  عن  الإف�شاح  يف 

�شاأن  من  تقليل  يوجد  ول  القا�شي  يحددها 

البالغ،  يف  يت�شاهل  ملن  عقوبة  اإنها  اإذ  الأطباء، 

من  املخت�س  القا�شي  يراه  ما  ح�شب  حمددة  والعقوبة 

غرامة او حب�س.

من  التق�شري  اأبل:  عبدالعزيز  ال�شوري  قال  جانبه،  من 

املمكن اأن يواجه بعقوبات اإدارية، منها وقف الطبيب 

ترخي�شه  اإلغاء  حتى  املمكن  ومن  العمل،  عن 

اجلرمية،  يف  �شريكا  اأو  متقاع�شا  فعال  كان  اإذا 

وهي عقوبة اأ�شد من احلب�س، ومن املمكن زيادة 

الغرامة اإن كانت ل تتنا�شب«.

احلاجي:  ف��وؤاد  ال�شوري  ق��ال  جهته،  من 

»اجلميع يحرتم ويجل الأطباء وما يقومون به من 

دور كبري، ول يعني اأن مناق�شتنا للم�شروع بقانون هو 

عقاب  اإيجاد  ي�شتوجب  العدالة  �شري  اإن  بل  منهم،  انتقا�س 

رادع للت�شرت على �شبهة جنائية جتاه املتوفى اأو امل�شاب«.

القانون  اأن  اأكد ال�شوري عبدالرحمن جم�شري 

لت�شوية  البحرين  غرفة  ب�شاأن  اجل��دي��د 

املنازعات القت�شادية واملالية وال�شتثمارية 

يهدف لتطوير ولتعزيز عمل غرفة البحرين 

وتو�شيع  القت�شادية  املنازعات  لت�شوية 

النظر  �شالحية  واإ�شافة  اخت�شا�شاتها، 

من  طلبها  يكون  التي  التجارية  املنازعات  يف 

�شركات متار�س الن�شاط التجاري. 

من جانبه، �شدد ال�شوري حممد اخلزاعي على اأن هذا 

التناف�شية،  روح  لتعزيز  ياأتي  بقانون  املر�شوم 

وجاذبة  وحمفزة  مالئمة  بيئة  لتوفري  وذلك 

للنمو القت�شادي يف مملكة البحرين. 

هذا  اأن  املوؤيد  منى  ال�شورية  اأكدت  كما 

املنازعات  ف�س  اىل  يهدف  بقانون  املر�شوم 

املنظومة  ودع��م  التجارية  ال�شركات  بني 

النزاع،  لت�شوية  هيئة  وتكوين  الق�شائية، 

جلذب  ومناخ  تناف�شية  بيئة  توفري  يف  ي�شهم  ما 

املحلي. ال�شتثمار 

اآل  علي  بن  خالد  ال�شيخ  اأكد 

وال�شوؤون  العدل  وزير  خليفة 

الإ���ش��الم��ي��ة والأوق�����اف 

اأن����ه وف����ق اح�����ش��اءات 

قامت  فقد   ،2019 العام 

لت�شوية  البحرين  غ��رف��ة 

واملالية  القت�شادية  املنازعات 

نزاعات  يف  بالف�شل  وال�شتثمارية 

املليار  ون�شف  مليار  اىل  قيمتها  ت�شل 

دولر امريكي.

واأفاد يف مداخلة له اأم�س باأن الغرفة 

والعدد  ق�شية،   300 يف  نظرت 

وذلك  اليوم،  هذا  حتى  يزيد 

الثالث  ال�����ش��ن��وات  خ��الل 

املا�شية.

�شمعة  على  اأك��د  كما 

القائمة،  الغرفة  وك��ف��اءة 

يف  التعديل  هذا  ي�شهم  اأن  اآمال 

للف�شل  الغرفة  اخت�شا�س  تو�شعة 

�شيكون  ال��ذي  الأم��ر  ال�شركات،  بني 

التجاري  العمل  على  الطيب  الث��ر  له 

معا. والتجار 

ع�شو  ال��دلل  ابت�شام  اأ�شارت 

دور  اىل  ال�����ش��ورى  جمل�س 

غرفة  قانون  يف  التعديل 

مزيد  منح  يف  امل��ن��ازع��ات 

�شالحيات  يف  التو�شع  من 

النزاعات  حل  يف  الغرفة 

كما  والو�شاطة،  والتحكيم 

يف  اأي�شا  التو�شع  �شاأنه  من 

له  ليكون  املنتدب  القا�شي  اخت�شا�س 

احلماية  يكفل  مبا  واأ�شمل،  اأو�شع  دور 

العاجلة حلقوق اأطراف النزاع.

ال�شوري  ال��راأي  ووافقها 

دروي�س املناعي الذي راأى اأن 

التعديل من �شاأنه اأن ي�شّرع 

التجارية  املنازعات  حل 

اإ�شناد  عرب  ال�شركات،  بني 

متخ�ش�س  قا�ٍس  اىل  املهمة 

منتدب بقرار من املجل�س الأعلى 

لت�شكيل  النتظار  من  بدل  للق�شاء، 

النزاع. جلنة ت�شوية 

اأحمد  الدكتور  ال�شوري  اعترب 

العري�س اأن قانون تغليظ عقوبات 

الطبية  اجلرائم  عن  التبليغ  عدم 

ينطوي على اإهانة لالأطباء.

»اأرف�س  مداخلته:  يف  وقال 

القانون من م�شميات،  ما جاء يف 

وجرمية  حب�س  كلمة  مثل  م��ن 

اإهانة  فيها  الأل��ف��اظ  فهذه  وتقاع�س، 

وا�شحة لالأطباء واملمر�شني وموظفي ال�شعاف 

والطوارئ«، لفتا اإىل وجوب عدم معاملة هذه 

الكوادر بكلمة احلب�س، والكتفاء فقط بتغليظ 

اأو �شحب  العمل  الطبيب عن  اأو وقف  الغرامة 

املهن ملدة عام مثال، دون ذكر  رخ�شة مزاولة 

ال�شورية  واتفقت  احلب�س.  لكلمة 

ابت�شام الدلل مع تغليظ العقوبة، 

اأمور  هناك  لالأطباء  بالن�شبة  اإذ 

مو�شحة  بهم،  خا�شة  قانونية 

مو�شوع  على  توافق  ل  اأنها 

اإيقاف  هناك  بينما  احلب�س، 

للرتخي�س الطبي لفرتة معّينة.

واأ�شار ال�شوري حممد علي ح�شن اإىل 

اأن الإبالغ عن جرمية هو مبداأ رئي�س من مبادئ 

التبليغ  يف  يتعلق  ما  ولكن  العدالة،  تثبيت 

فهذا  املتوفني  اأحد  بج�شم  بجرمية  بال�شتباه 

اأمر يحيط به الكثري من التعقيدات والظروف 

الطبية.

الزايد  دلل  ال�شورية  اأ�شارت 

غ��رف��ة  ال��ب��ح��ري��ن  اأن  اىل 

ُتعد  امل��ن��ازع��ات  لت�شوية 

غ���رف���ة م��ت��خ�����ش�����ش��ة يف 

تخت�س  وهي  معنّي،  نطاق 

املالية  النزاعات  يف  بالنظر 

والتجارية،  والقت�شادية 

الن�شاب  زاد  م��ا  متى  بحيث 

وا�شتثناء  دينار،  األف   500 عن  القيمي 

ق�شايا الإفال�س واإعادة التنظيم جاء بناء 

يف  بذلك  خا�س  قانون  �شدور  على 

 .2018

علي  ال�����ش��وري  وق���ال 

غرفة  باأن  »الأ�شل  العرادي: 

اأن�شئت  املنازعات  ت�شوية 

وهذا  للق�شاء،  رديًفا  لتكون 

ي�شيف  ب��ق��ان��ون  امل��ر���ش��وم 

وذلك  جديًدا،  ا  اخت�شا�شً للغرفة 

مرخ�شة  �شركات  النزاع  طرفا  ليكون 

ال�شركات«. قانون  مبوجب 

عند فح�ض »اجلثث«.. احلداد:

الردع للطبيب الذي يحاول اإخفاء اجلرمية 

�شرحان: اإعفاء املواطنني 2% من ر�شوم الت�شجيل العقاري

النعيمي: القانون ل ينتق�ض من مكانة الأطباء 

اخلزاعي: توفري بيئة حمفزة لنمو القت�شاد املحلي

ف�شل نزاعات قيمتها مليار ون�شف.. وزير العدل:

300 ق�شيـــــــة نظرتـــها غرفــــة املنازعــــات

الدلل: القانون

حماية حلقوق الأطراف املتنازعة 

العري�ض: كلمة »حب�ض«

و»جرمية« اإهانة للكوادر الطبيبة 

الزايد: غرفة البحرين

 تخت�ّض بالنزاعات القت�شادية

توافق على تقوية وتعزيز ن�شو�ض غرفة ف�ّض املنازعات التجارية.. »ال�شورى«:

 تغليظ عقوبة الكوادر الطبية املمتنعة عن التبليغ بجرائم املهن الطبية

 فاطمة �شلمان - اأبرار �شكري: 

وافق جمل�س ال�شورى، يف جل�شة يوم اأم�س، وبعد انق�شام 

يف الآراء، على م�شروع بقانون نيابي يق�شي بتغليظ عقوبة 

املمتنعني من العاملني يف املهن الطبية املختلفة عن الإبالغ عن 

�شبهات اجلرائم عند الك�شف على املر�شى.

احلب�س  عقوبة  اإ�شافة  على  بقانون  امل�شروع  وين�س 

باإحدى  اأو  األفي دينار،  اإىل  التي ترتواح بني مئتي  والغرامة 

يق�شي  حالًيا  النافذ  القانون  اأن  حني  يف  العقوبتني،  هاتني 

بغرامة 10 دنانري فقط ودون عقوبة احلب�س.

للقانون  موؤّيد  بني  ال�شوريون  انق�شم  الت�شويت،  وقبل 

وبني راف�س لبنوده ومعتربا فحواه اإهانة وا�شتنقا�شا للكوادر 

الطبية، وبني مطالب با�شرتجاع القانون للجنة اخلدمات ملزيد 

من الدرا�شة، اإل اأن الغالبية خل�شت باملوافقة على القانون.

اإىل  يهدف  اأنه  للم�شروع  الإي�شاحية  املذكرة  يف  وجاء 

قانون  من   )231( رقم  املادة  يف  ال��واردة  العقوبة  تغليظ 

من  اجلرائم  �شبهات  عن  التبليغ  عن  املمتنع  على  العقوبات 

اإحدى  اأو  والغرامة،  احلب�س  لت�شبح  الطبية  املهن  ممار�شي 

اأن  بالتبليغ  امللزمني  لأحد  ميكن  ل  وبهذا  العقوبتني،  هاتني 

التي ترتتب على  العقوبة  ل�شدة  التزاماته  تاأدية  يتهاون يف 

�شخ�س  على  الطبي  بالك�شف  يقومون  من  واإبالغ  امتناعه، 

متوفى اأو م�شاب باإ�شابات ج�شيمة وجدت به عالمات ت�شري 

اإىل اأن وفاته اأو اإ�شابته من جناية اأو جنحة، اأو اإذا توافرت 

ظروف اأخرى تدعو اإىل ال�شتباه يف �شبب الوفاة اأو الإ�شابة 

على  والعمل  الأمر  يف  بالتحقيق  العامة  ال�شلطات  قيام  يف 

ك�شف مرتكبيها لإحقاق احلق وحتقيق العدالة.

يف �شياق اآخر، وافق جمل�س ال�شورى خالل جل�شته، يوم 

لت�شوية  البحرين  غرفة  ب�شاأن  بقانون  املر�شوم  على  اأم�س، 

بهدف  وذلك  وال�شتثمارية،  واملالية  القت�شادية  املنازعات 

مملكة  يف  الق�شائية  املنظومة  ودعم  حتديث  يف  الإ�شهام 

البحرين، وليكون للقا�شي املنتدب دور اأ�شرع واأ�شمل واأكرث 

ح�شًما فيما يتعلق باخت�شا�شه القائم اإىل حني ت�شكيل هيئة 

ت�شوية النزاع، بالإ�شافة اىل تعزيز روح التناف�شية يف اململكة 

اإقليمًيا وعاملًيا لتوفري بيئة مالئمة وحمفزة للنمو القت�شادي 

وجاذبة لال�شتثمار.
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خالل  الفا�شل،  جهاد  ال�شورية  اأو�شحت 

اأن  العقوبات،  قانون  تعديل  ب�شاأن  مداخلتها 

الطبية  للكوادر  ال�شالحية  القانون  اإعطاء 

وما  بهم  الثقة  على  تاأكيًدا  ياأتي  بالتبليغ 

املعنية  اجلهات  داعية  دور،  من  به  يقومون 

الواجبات  ب�شاأن  الطبية  ال��ك��وادر  بتوعية 

التعديل.  لهم مبوجب هذا  امل�شندة  القانونية 

الطبية  الكوادر  توعية وتثقيف  بد من  وقالت: »ل 

القانون،  هذا  يف  لهم  امل�شندة  القانونية  الواجبات  ب�شاأن 

من اجل جتنب وقوعهم يف جرائم يعاقب عليها القانون«.

واأكد ال�شوري اأحمد احلداد ان الهدف من هذا امل�شروع 

اأن يخفي عند فح�س اجلثث  بقانون هو الردع ملن يحاول 

واجلرائم،  اجلنحة  من  نوع  اإىل  يقود  فعل  اأي  املتوفاة 

التي ترفع للجهات  للتقارير  بالن�شبة  اأن هذا مهم  مو�شًحا 

املعنية. 

�شلمان:  جميلة  ال�شورية  قالت  جانبها،  من 

فعل  نحو  وواجبهم  الأطباء  عن  نتكلم  »نحن 

امتناعهم  وعند  واأدبًيا،  اأخالقًيا  التزاًما  ي�شكل 

نحو  �شكوك  اأو  �شبهة  عن  بالإبالغ  وتقاع�شهم 

واإخ��اللً  جرمية  ي�شكل  امل�شاب  اأو  املتوفى 

بالعدالة«.

التزام  مبنزلة  ُيعد  التعديل  هذا  اأن  وتابعت 

قانوين واأدبي واأخالقي للكوادر الطبية لعدم امتناعهم 

�شبهة  وجود  عن  البالغ  عن  تقاع�شهم  وحتى  ت�شرتهم  او 

جرمية  ي�شكل  الذي  الأمر  مري�س،  موت  حول  �شكوك  او 

والق�شاء. العدالة  ب�شري  ج�شيًما  واإخاللً 

الن�س  اأن  العقوبة والغرامات، خا�شة  مطالبة بتغليظ 

اإخ�شاع  النافذ ل يتنا�شب مع ج�شامة اجلرمية، اىل جانب 

اىل  واخلا�شة  العامة  امل�شت�شفيات  يف  الطوارئ  اأطباء 

املهم. ال�شاأن  تدريب وتوعية وتثقيف بهذا 

مداخلته  خالل  �شرحان،  من�شور  ال�شوري  اأكد 

م�شروع  ان  العقاري،  الت�شجيل  قانون  ب�شاأن 

القانون يهدف اإىل اإعفاء املواطنني من دفع ر�شوم 

 ،%2 تبلغ  والتي  مرة  لأول  العقاري  الت�شجيل 

ولي�س  فقط  لل�شكن  امللكية  نقل  ي�شرتط  والتي 

هذه  ت�شكل  املواطنني  من  والكثري  لال�شتثمار، 

الن�شبة عبًئا ماليا عليهم.

القانون  هذا  ان  اإىل  الدو�شري  �شباح  ال�شوري  واأ�شار 

املواطن  �شكن  لأن  الدعم،  ويتطلب  اإن�شانية  مل�شة  به 

احلكيمة، وعلى  القيادة  بها  تهتم  التي  الأمور  من 

راأ�شها جاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة.

من جانبه، قال عادل املعاودة: »نحن نتحدث 

عن الطبقة الب�شيطة التي يتاأخر انتقالها ل�شكنها 

اأو غريه، ون�شبة 2% ر�شوم  تاأثيث  اجلديد ب�شبب 

الت�شجيل العقاري حتقق للمواطن الب�شيط الكثري«.

ذكر ال�شوري في�شل النعيمي ان امل�شروع بقانون 

بتغليظ عقوبات املمتنعني عن الإبالغ عن اجلرائم 

يحرتمهم  واجلميع  الأطباء،  مي�س  ل  الطبية 

للمت�شاهل  عقوبة  هذه  اأن  مو�شحا  ويقدرهم، 

احلب�س  وعقوبة  جرمية،  اأي  عن  الإف�شاح  يف 

�شاأن  من  تقليل  يوجد  ول  القا�شي  يحددها 

البالغ،  يف  يت�شاهل  ملن  عقوبة  اإنها  اإذ  الأطباء، 

من  املخت�س  القا�شي  يراه  ما  ح�شب  حمددة  والعقوبة 

غرامة او حب�س.

من  التق�شري  اأبل:  عبدالعزيز  ال�شوري  قال  جانبه،  من 

املمكن اأن يواجه بعقوبات اإدارية، منها وقف الطبيب 

ترخي�شه  اإلغاء  حتى  املمكن  ومن  العمل،  عن 

اجلرمية،  يف  �شريكا  اأو  متقاع�شا  فعال  كان  اإذا 

وهي عقوبة اأ�شد من احلب�س، ومن املمكن زيادة 

الغرامة اإن كانت ل تتنا�شب«.

احلاجي:  ف��وؤاد  ال�شوري  ق��ال  جهته،  من 

»اجلميع يحرتم ويجل الأطباء وما يقومون به من 

دور كبري، ول يعني اأن مناق�شتنا للم�شروع بقانون هو 

عقاب  اإيجاد  ي�شتوجب  العدالة  �شري  اإن  بل  منهم،  انتقا�س 

رادع للت�شرت على �شبهة جنائية جتاه املتوفى اأو امل�شاب«.

القانون  اأن  اأكد ال�شوري عبدالرحمن جم�شري 

لت�شوية  البحرين  غرفة  ب�شاأن  اجل��دي��د 

املنازعات القت�شادية واملالية وال�شتثمارية 

يهدف لتطوير ولتعزيز عمل غرفة البحرين 

وتو�شيع  القت�شادية  املنازعات  لت�شوية 

النظر  �شالحية  واإ�شافة  اخت�شا�شاتها، 

من  طلبها  يكون  التي  التجارية  املنازعات  يف 

�شركات متار�س الن�شاط التجاري. 

من جانبه، �شدد ال�شوري حممد اخلزاعي على اأن هذا 

التناف�شية،  روح  لتعزيز  ياأتي  بقانون  املر�شوم 

وجاذبة  وحمفزة  مالئمة  بيئة  لتوفري  وذلك 

للنمو القت�شادي يف مملكة البحرين. 

هذا  اأن  املوؤيد  منى  ال�شورية  اأكدت  كما 

املنازعات  ف�س  اىل  يهدف  بقانون  املر�شوم 

املنظومة  ودع��م  التجارية  ال�شركات  بني 

النزاع،  لت�شوية  هيئة  وتكوين  الق�شائية، 

جلذب  ومناخ  تناف�شية  بيئة  توفري  يف  ي�شهم  ما 

املحلي. ال�شتثمار 

اآل  علي  بن  خالد  ال�شيخ  اأكد 

وال�شوؤون  العدل  وزير  خليفة 

الإ���ش��الم��ي��ة والأوق�����اف 

اأن����ه وف����ق اح�����ش��اءات 

قامت  فقد   ،2019 العام 

لت�شوية  البحرين  غ��رف��ة 

واملالية  القت�شادية  املنازعات 

نزاعات  يف  بالف�شل  وال�شتثمارية 

املليار  ون�شف  مليار  اىل  قيمتها  ت�شل 

دولر امريكي.

واأفاد يف مداخلة له اأم�س باأن الغرفة 

والعدد  ق�شية،   300 يف  نظرت 

وذلك  اليوم،  هذا  حتى  يزيد 

الثالث  ال�����ش��ن��وات  خ��الل 

املا�شية.

�شمعة  على  اأك��د  كما 

القائمة،  الغرفة  وك��ف��اءة 

يف  التعديل  هذا  ي�شهم  اأن  اآمال 

للف�شل  الغرفة  اخت�شا�س  تو�شعة 

�شيكون  ال��ذي  الأم��ر  ال�شركات،  بني 

التجاري  العمل  على  الطيب  الث��ر  له 

معا. والتجار 

ع�شو  ال��دلل  ابت�شام  اأ�شارت 

دور  اىل  ال�����ش��ورى  جمل�س 

غرفة  قانون  يف  التعديل 

مزيد  منح  يف  امل��ن��ازع��ات 

�شالحيات  يف  التو�شع  من 

النزاعات  حل  يف  الغرفة 

كما  والو�شاطة،  والتحكيم 

يف  اأي�شا  التو�شع  �شاأنه  من 

له  ليكون  املنتدب  القا�شي  اخت�شا�س 

احلماية  يكفل  مبا  واأ�شمل،  اأو�شع  دور 

العاجلة حلقوق اأطراف النزاع.

ال�شوري  ال��راأي  ووافقها 

دروي�س املناعي الذي راأى اأن 

التعديل من �شاأنه اأن ي�شّرع 

التجارية  املنازعات  حل 

اإ�شناد  عرب  ال�شركات،  بني 

متخ�ش�س  قا�ٍس  اىل  املهمة 

منتدب بقرار من املجل�س الأعلى 

لت�شكيل  النتظار  من  بدل  للق�شاء، 

النزاع. جلنة ت�شوية 

اأحمد  الدكتور  ال�شوري  اعترب 

العري�س اأن قانون تغليظ عقوبات 

الطبية  اجلرائم  عن  التبليغ  عدم 

ينطوي على اإهانة لالأطباء.

»اأرف�س  مداخلته:  يف  وقال 

القانون من م�شميات،  ما جاء يف 

وجرمية  حب�س  كلمة  مثل  م��ن 

اإهانة  فيها  الأل��ف��اظ  فهذه  وتقاع�س، 

وا�شحة لالأطباء واملمر�شني وموظفي ال�شعاف 

والطوارئ«، لفتا اإىل وجوب عدم معاملة هذه 

الكوادر بكلمة احلب�س، والكتفاء فقط بتغليظ 

اأو �شحب  العمل  الطبيب عن  اأو وقف  الغرامة 

املهن ملدة عام مثال، دون ذكر  رخ�شة مزاولة 

ال�شورية  واتفقت  احلب�س.  لكلمة 

ابت�شام الدلل مع تغليظ العقوبة، 

اأمور  هناك  لالأطباء  بالن�شبة  اإذ 

مو�شحة  بهم،  خا�شة  قانونية 

مو�شوع  على  توافق  ل  اأنها 

اإيقاف  هناك  بينما  احلب�س، 

للرتخي�س الطبي لفرتة معّينة.

واأ�شار ال�شوري حممد علي ح�شن اإىل 

اأن الإبالغ عن جرمية هو مبداأ رئي�س من مبادئ 

التبليغ  يف  يتعلق  ما  ولكن  العدالة،  تثبيت 

فهذا  املتوفني  اأحد  بج�شم  بجرمية  بال�شتباه 

اأمر يحيط به الكثري من التعقيدات والظروف 

الطبية.

الزايد  دلل  ال�شورية  اأ�شارت 

غ��رف��ة  ال��ب��ح��ري��ن  اأن  اىل 

ُتعد  امل��ن��ازع��ات  لت�شوية 

غ���رف���ة م��ت��خ�����ش�����ش��ة يف 

تخت�س  وهي  معنّي،  نطاق 

املالية  النزاعات  يف  بالنظر 

والتجارية،  والقت�شادية 

الن�شاب  زاد  م��ا  متى  بحيث 

وا�شتثناء  دينار،  األف   500 عن  القيمي 

ق�شايا الإفال�س واإعادة التنظيم جاء بناء 

يف  بذلك  خا�س  قانون  �شدور  على 

 .2018

علي  ال�����ش��وري  وق���ال 

غرفة  باأن  »الأ�شل  العرادي: 

اأن�شئت  املنازعات  ت�شوية 

وهذا  للق�شاء،  رديًفا  لتكون 

ي�شيف  ب��ق��ان��ون  امل��ر���ش��وم 

وذلك  جديًدا،  ا  اخت�شا�شً للغرفة 

مرخ�شة  �شركات  النزاع  طرفا  ليكون 

ال�شركات«. قانون  مبوجب 

عند فح�ض »اجلثث«.. احلداد:

الردع للطبيب الذي يحاول اإخفاء اجلرمية 

�شرحان: اإعفاء املواطنني 2% من ر�شوم الت�شجيل العقاري

النعيمي: القانون ل ينتق�ض من مكانة الأطباء 

اخلزاعي: توفري بيئة حمفزة لنمو القت�شاد املحلي

ف�شل نزاعات قيمتها مليار ون�شف.. وزير العدل:

300 ق�شيـــــــة نظرتـــها غرفــــة املنازعــــات

الدلل: القانون

حماية حلقوق الأطراف املتنازعة 

العري�ض: كلمة »حب�ض«

و»جرمية« اإهانة للكوادر الطبيبة 

الزايد: غرفة البحرين

 تخت�ّض بالنزاعات القت�شادية

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12042/pdf/INAF_20220328005342499.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/alayam/Parliament/954283/News.html
https://www.alayam.com/alayam/Parliament/954278/News.html
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اأمريكا تبلغ لبنان: �سنعاقب كلَّ   من يدعم »حزب اهلل«
بريوت - وكاالت:

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

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

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

للحزب.

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

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

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

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

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

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

اجلهات اخلبيثة التي حتاول زعزعة ا�ستقرار لبنان«.

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

منح املقاول الوطني االأف�سلية يف امل�ساريع

االأمري  امللكي  ال�سم�  وّجه �ساحب 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

املقاول  منح  درا�سة  اإىل  ال�زراء 

امل�ساريع  يف  االأف�سلية  ال�طني 

مع  يت�اءم  مبا  احلك�مية  االإن�سائية 

والتزامات  الدولية  التجارة  اأنظمة 

مملكة البحرين.

وقّرر جمل�س ال�زراء �سراء اأ�س�ل 

ال�سيد  الروبيان من ب�اني�س  �سيادي 

حت�يل  اأو  ذلك  يف  منهم  رغب  ملن 

رخ�س �سيد الروبيان اإىل رخ�س �سيد 

االأ�سماك و�سراء عدة ال�سيد منهم.

زيادة  ال�زراء  جمل�س  وبحث   

االأكادميي  التاأهيل  ملنح  املايل  الدعم 

تقّدمه  الذي  االإعاقة  لذوي  واملهني 

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

واخلا�سة العاملة يف جمال االإعاقة.

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

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

للبحريــن وم�ســّرفة  ثابتــة  اأخويــة  مواقــف  �ســلمان:  امللــك 

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

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

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

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

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

ت�قيت مهم ويف ي�م مهم لنا جميًعا.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

يف ال�س�ق العاملية.

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

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

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

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

تهديدات واعتداءات اإرهابية تخريبية ت�ستهدف النيل من مكانتها.

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

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

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

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

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

جميًعا �سد اأية خماطر وتهديدات.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

دربـنـا واحــد

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

الرقمية

مواطنون ي�ستكون: ال مواعيد 
لتجديد البطاقة الذكية 

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

املحتوى اخلربي ل�سحف حملية

خادم �حلرمني ي�ستقبل جاللة �مللك يف جدة
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توافق على تقوية وتعزيز ن�شو�ض غرفة ف�ّض املنازعات التجارية.. »ال�شورى«:

 تغليظ عقوبة الكوادر الطبية املمتنعة عن التبليغ بجرائم املهن الطبية

 فاطمة �شلمان - اأبرار �شكري: 

وافق جمل�س ال�شورى، يف جل�شة يوم اأم�س، وبعد انق�شام 

يف الآراء، على م�شروع بقانون نيابي يق�شي بتغليظ عقوبة 

املمتنعني من العاملني يف املهن الطبية املختلفة عن الإبالغ عن 

�شبهات اجلرائم عند الك�شف على املر�شى.

احلب�س  عقوبة  اإ�شافة  على  بقانون  امل�شروع  وين�س 

باإحدى  اأو  األفي دينار،  اإىل  التي ترتواح بني مئتي  والغرامة 

يق�شي  حالًيا  النافذ  القانون  اأن  حني  يف  العقوبتني،  هاتني 

بغرامة 10 دنانري فقط ودون عقوبة احلب�س.

للقانون  موؤّيد  بني  ال�شوريون  انق�شم  الت�شويت،  وقبل 

وبني راف�س لبنوده ومعتربا فحواه اإهانة وا�شتنقا�شا للكوادر 

الطبية، وبني مطالب با�شرتجاع القانون للجنة اخلدمات ملزيد 

من الدرا�شة، اإل اأن الغالبية خل�شت باملوافقة على القانون.

اإىل  يهدف  اأنه  للم�شروع  الإي�شاحية  املذكرة  يف  وجاء 

قانون  من   )231( رقم  املادة  يف  ال��واردة  العقوبة  تغليظ 

من  اجلرائم  �شبهات  عن  التبليغ  عن  املمتنع  على  العقوبات 

اإحدى  اأو  والغرامة،  احلب�س  لت�شبح  الطبية  املهن  ممار�شي 

اأن  بالتبليغ  امللزمني  لأحد  ميكن  ل  وبهذا  العقوبتني،  هاتني 

التي ترتتب على  العقوبة  ل�شدة  التزاماته  تاأدية  يتهاون يف 

�شخ�س  على  الطبي  بالك�شف  يقومون  من  واإبالغ  امتناعه، 

متوفى اأو م�شاب باإ�شابات ج�شيمة وجدت به عالمات ت�شري 

اإىل اأن وفاته اأو اإ�شابته من جناية اأو جنحة، اأو اإذا توافرت 

ظروف اأخرى تدعو اإىل ال�شتباه يف �شبب الوفاة اأو الإ�شابة 

على  والعمل  الأمر  يف  بالتحقيق  العامة  ال�شلطات  قيام  يف 

ك�شف مرتكبيها لإحقاق احلق وحتقيق العدالة.

يف �شياق اآخر، وافق جمل�س ال�شورى خالل جل�شته، يوم 

لت�شوية  البحرين  غرفة  ب�شاأن  بقانون  املر�شوم  على  اأم�س، 

بهدف  وذلك  وال�شتثمارية،  واملالية  القت�شادية  املنازعات 

مملكة  يف  الق�شائية  املنظومة  ودعم  حتديث  يف  الإ�شهام 

البحرين، وليكون للقا�شي املنتدب دور اأ�شرع واأ�شمل واأكرث 

ح�شًما فيما يتعلق باخت�شا�شه القائم اإىل حني ت�شكيل هيئة 

ت�شوية النزاع، بالإ�شافة اىل تعزيز روح التناف�شية يف اململكة 

اإقليمًيا وعاملًيا لتوفري بيئة مالئمة وحمفزة للنمو القت�شادي 

وجاذبة لال�شتثمار.
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خالل  الفا�شل،  جهاد  ال�شورية  اأو�شحت 

اأن  العقوبات،  قانون  تعديل  ب�شاأن  مداخلتها 

الطبية  للكوادر  ال�شالحية  القانون  اإعطاء 

وما  بهم  الثقة  على  تاأكيًدا  ياأتي  بالتبليغ 

املعنية  اجلهات  داعية  دور،  من  به  يقومون 

الواجبات  ب�شاأن  الطبية  ال��ك��وادر  بتوعية 

التعديل.  لهم مبوجب هذا  امل�شندة  القانونية 

الطبية  الكوادر  توعية وتثقيف  بد من  وقالت: »ل 

القانون،  هذا  يف  لهم  امل�شندة  القانونية  الواجبات  ب�شاأن 

من اجل جتنب وقوعهم يف جرائم يعاقب عليها القانون«.

واأكد ال�شوري اأحمد احلداد ان الهدف من هذا امل�شروع 

اأن يخفي عند فح�س اجلثث  بقانون هو الردع ملن يحاول 

واجلرائم،  اجلنحة  من  نوع  اإىل  يقود  فعل  اأي  املتوفاة 

التي ترفع للجهات  للتقارير  بالن�شبة  اأن هذا مهم  مو�شًحا 

املعنية. 

�شلمان:  جميلة  ال�شورية  قالت  جانبها،  من 

فعل  نحو  وواجبهم  الأطباء  عن  نتكلم  »نحن 

امتناعهم  وعند  واأدبًيا،  اأخالقًيا  التزاًما  ي�شكل 

نحو  �شكوك  اأو  �شبهة  عن  بالإبالغ  وتقاع�شهم 

واإخ��اللً  جرمية  ي�شكل  امل�شاب  اأو  املتوفى 

بالعدالة«.

التزام  مبنزلة  ُيعد  التعديل  هذا  اأن  وتابعت 

قانوين واأدبي واأخالقي للكوادر الطبية لعدم امتناعهم 

�شبهة  وجود  عن  البالغ  عن  تقاع�شهم  وحتى  ت�شرتهم  او 

جرمية  ي�شكل  الذي  الأمر  مري�س،  موت  حول  �شكوك  او 

والق�شاء. العدالة  ب�شري  ج�شيًما  واإخاللً 

الن�س  اأن  العقوبة والغرامات، خا�شة  مطالبة بتغليظ 

اإخ�شاع  النافذ ل يتنا�شب مع ج�شامة اجلرمية، اىل جانب 

اىل  واخلا�شة  العامة  امل�شت�شفيات  يف  الطوارئ  اأطباء 

املهم. ال�شاأن  تدريب وتوعية وتثقيف بهذا 

مداخلته  خالل  �شرحان،  من�شور  ال�شوري  اأكد 

م�شروع  ان  العقاري،  الت�شجيل  قانون  ب�شاأن 

القانون يهدف اإىل اإعفاء املواطنني من دفع ر�شوم 

 ،%2 تبلغ  والتي  مرة  لأول  العقاري  الت�شجيل 

ولي�س  فقط  لل�شكن  امللكية  نقل  ي�شرتط  والتي 

هذه  ت�شكل  املواطنني  من  والكثري  لال�شتثمار، 

الن�شبة عبًئا ماليا عليهم.

القانون  هذا  ان  اإىل  الدو�شري  �شباح  ال�شوري  واأ�شار 

املواطن  �شكن  لأن  الدعم،  ويتطلب  اإن�شانية  مل�شة  به 

احلكيمة، وعلى  القيادة  بها  تهتم  التي  الأمور  من 

راأ�شها جاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة.

من جانبه، قال عادل املعاودة: »نحن نتحدث 

عن الطبقة الب�شيطة التي يتاأخر انتقالها ل�شكنها 

اأو غريه، ون�شبة 2% ر�شوم  تاأثيث  اجلديد ب�شبب 

الت�شجيل العقاري حتقق للمواطن الب�شيط الكثري«.

ذكر ال�شوري في�شل النعيمي ان امل�شروع بقانون 

بتغليظ عقوبات املمتنعني عن الإبالغ عن اجلرائم 

يحرتمهم  واجلميع  الأطباء،  مي�س  ل  الطبية 

للمت�شاهل  عقوبة  هذه  اأن  مو�شحا  ويقدرهم، 

احلب�س  وعقوبة  جرمية،  اأي  عن  الإف�شاح  يف 

�شاأن  من  تقليل  يوجد  ول  القا�شي  يحددها 

البالغ،  يف  يت�شاهل  ملن  عقوبة  اإنها  اإذ  الأطباء، 

من  املخت�س  القا�شي  يراه  ما  ح�شب  حمددة  والعقوبة 

غرامة او حب�س.

من  التق�شري  اأبل:  عبدالعزيز  ال�شوري  قال  جانبه،  من 

املمكن اأن يواجه بعقوبات اإدارية، منها وقف الطبيب 

ترخي�شه  اإلغاء  حتى  املمكن  ومن  العمل،  عن 

اجلرمية،  يف  �شريكا  اأو  متقاع�شا  فعال  كان  اإذا 

وهي عقوبة اأ�شد من احلب�س، ومن املمكن زيادة 

الغرامة اإن كانت ل تتنا�شب«.

احلاجي:  ف��وؤاد  ال�شوري  ق��ال  جهته،  من 

»اجلميع يحرتم ويجل الأطباء وما يقومون به من 

دور كبري، ول يعني اأن مناق�شتنا للم�شروع بقانون هو 

عقاب  اإيجاد  ي�شتوجب  العدالة  �شري  اإن  بل  منهم،  انتقا�س 

رادع للت�شرت على �شبهة جنائية جتاه املتوفى اأو امل�شاب«.

القانون  اأن  اأكد ال�شوري عبدالرحمن جم�شري 

لت�شوية  البحرين  غرفة  ب�شاأن  اجل��دي��د 

املنازعات القت�شادية واملالية وال�شتثمارية 

يهدف لتطوير ولتعزيز عمل غرفة البحرين 

وتو�شيع  القت�شادية  املنازعات  لت�شوية 

النظر  �شالحية  واإ�شافة  اخت�شا�شاتها، 

من  طلبها  يكون  التي  التجارية  املنازعات  يف 

�شركات متار�س الن�شاط التجاري. 

من جانبه، �شدد ال�شوري حممد اخلزاعي على اأن هذا 

التناف�شية،  روح  لتعزيز  ياأتي  بقانون  املر�شوم 

وجاذبة  وحمفزة  مالئمة  بيئة  لتوفري  وذلك 

للنمو القت�شادي يف مملكة البحرين. 

هذا  اأن  املوؤيد  منى  ال�شورية  اأكدت  كما 

املنازعات  ف�س  اىل  يهدف  بقانون  املر�شوم 

املنظومة  ودع��م  التجارية  ال�شركات  بني 

النزاع،  لت�شوية  هيئة  وتكوين  الق�شائية، 

جلذب  ومناخ  تناف�شية  بيئة  توفري  يف  ي�شهم  ما 

املحلي. ال�شتثمار 

اآل  علي  بن  خالد  ال�شيخ  اأكد 

وال�شوؤون  العدل  وزير  خليفة 

الإ���ش��الم��ي��ة والأوق�����اف 

اأن����ه وف����ق اح�����ش��اءات 

قامت  فقد   ،2019 العام 

لت�شوية  البحرين  غ��رف��ة 

واملالية  القت�شادية  املنازعات 

نزاعات  يف  بالف�شل  وال�شتثمارية 

املليار  ون�شف  مليار  اىل  قيمتها  ت�شل 

دولر امريكي.

واأفاد يف مداخلة له اأم�س باأن الغرفة 

والعدد  ق�شية،   300 يف  نظرت 

وذلك  اليوم،  هذا  حتى  يزيد 

الثالث  ال�����ش��ن��وات  خ��الل 

املا�شية.

�شمعة  على  اأك��د  كما 

القائمة،  الغرفة  وك��ف��اءة 

يف  التعديل  هذا  ي�شهم  اأن  اآمال 

للف�شل  الغرفة  اخت�شا�س  تو�شعة 

�شيكون  ال��ذي  الأم��ر  ال�شركات،  بني 

التجاري  العمل  على  الطيب  الث��ر  له 

معا. والتجار 

ع�شو  ال��دلل  ابت�شام  اأ�شارت 

دور  اىل  ال�����ش��ورى  جمل�س 

غرفة  قانون  يف  التعديل 

مزيد  منح  يف  امل��ن��ازع��ات 

�شالحيات  يف  التو�شع  من 

النزاعات  حل  يف  الغرفة 

كما  والو�شاطة،  والتحكيم 

يف  اأي�شا  التو�شع  �شاأنه  من 

له  ليكون  املنتدب  القا�شي  اخت�شا�س 

احلماية  يكفل  مبا  واأ�شمل،  اأو�شع  دور 

العاجلة حلقوق اأطراف النزاع.

ال�شوري  ال��راأي  ووافقها 

دروي�س املناعي الذي راأى اأن 

التعديل من �شاأنه اأن ي�شّرع 

التجارية  املنازعات  حل 

اإ�شناد  عرب  ال�شركات،  بني 

متخ�ش�س  قا�ٍس  اىل  املهمة 

منتدب بقرار من املجل�س الأعلى 

لت�شكيل  النتظار  من  بدل  للق�شاء، 

النزاع. جلنة ت�شوية 

اأحمد  الدكتور  ال�شوري  اعترب 

العري�س اأن قانون تغليظ عقوبات 

الطبية  اجلرائم  عن  التبليغ  عدم 

ينطوي على اإهانة لالأطباء.

»اأرف�س  مداخلته:  يف  وقال 

القانون من م�شميات،  ما جاء يف 

وجرمية  حب�س  كلمة  مثل  م��ن 

اإهانة  فيها  الأل��ف��اظ  فهذه  وتقاع�س، 

وا�شحة لالأطباء واملمر�شني وموظفي ال�شعاف 

والطوارئ«، لفتا اإىل وجوب عدم معاملة هذه 

الكوادر بكلمة احلب�س، والكتفاء فقط بتغليظ 

اأو �شحب  العمل  الطبيب عن  اأو وقف  الغرامة 

املهن ملدة عام مثال، دون ذكر  رخ�شة مزاولة 

ال�شورية  واتفقت  احلب�س.  لكلمة 

ابت�شام الدلل مع تغليظ العقوبة، 

اأمور  هناك  لالأطباء  بالن�شبة  اإذ 

مو�شحة  بهم،  خا�شة  قانونية 

مو�شوع  على  توافق  ل  اأنها 

اإيقاف  هناك  بينما  احلب�س، 

للرتخي�س الطبي لفرتة معّينة.

واأ�شار ال�شوري حممد علي ح�شن اإىل 

اأن الإبالغ عن جرمية هو مبداأ رئي�س من مبادئ 

التبليغ  يف  يتعلق  ما  ولكن  العدالة،  تثبيت 

فهذا  املتوفني  اأحد  بج�شم  بجرمية  بال�شتباه 

اأمر يحيط به الكثري من التعقيدات والظروف 

الطبية.

الزايد  دلل  ال�شورية  اأ�شارت 

غ��رف��ة  ال��ب��ح��ري��ن  اأن  اىل 

ُتعد  امل��ن��ازع��ات  لت�شوية 

غ���رف���ة م��ت��خ�����ش�����ش��ة يف 

تخت�س  وهي  معنّي،  نطاق 

املالية  النزاعات  يف  بالنظر 

والتجارية،  والقت�شادية 

الن�شاب  زاد  م��ا  متى  بحيث 

وا�شتثناء  دينار،  األف   500 عن  القيمي 

ق�شايا الإفال�س واإعادة التنظيم جاء بناء 

يف  بذلك  خا�س  قانون  �شدور  على 

 .2018

علي  ال�����ش��وري  وق���ال 

غرفة  باأن  »الأ�شل  العرادي: 

اأن�شئت  املنازعات  ت�شوية 

وهذا  للق�شاء،  رديًفا  لتكون 

ي�شيف  ب��ق��ان��ون  امل��ر���ش��وم 

وذلك  جديًدا،  ا  اخت�شا�شً للغرفة 

مرخ�شة  �شركات  النزاع  طرفا  ليكون 

ال�شركات«. قانون  مبوجب 

عند فح�ض »اجلثث«.. احلداد:

الردع للطبيب الذي يحاول اإخفاء اجلرمية 

�شرحان: اإعفاء املواطنني 2% من ر�شوم الت�شجيل العقاري

النعيمي: القانون ل ينتق�ض من مكانة الأطباء 

اخلزاعي: توفري بيئة حمفزة لنمو القت�شاد املحلي

ف�شل نزاعات قيمتها مليار ون�شف.. وزير العدل:

300 ق�شيـــــــة نظرتـــها غرفــــة املنازعــــات

الدلل: القانون

حماية حلقوق الأطراف املتنازعة 

العري�ض: كلمة »حب�ض«

و»جرمية« اإهانة للكوادر الطبيبة 

الزايد: غرفة البحرين

 تخت�ّض بالنزاعات القت�شادية

توافق على تقوية وتعزيز ن�شو�ض غرفة ف�ّض املنازعات التجارية.. »ال�شورى«:

 تغليظ عقوبة الكوادر الطبية املمتنعة عن التبليغ بجرائم املهن الطبية

 فاطمة �شلمان - اأبرار �شكري: 

وافق جمل�س ال�شورى، يف جل�شة يوم اأم�س، وبعد انق�شام 

يف الآراء، على م�شروع بقانون نيابي يق�شي بتغليظ عقوبة 

املمتنعني من العاملني يف املهن الطبية املختلفة عن الإبالغ عن 

�شبهات اجلرائم عند الك�شف على املر�شى.

احلب�س  عقوبة  اإ�شافة  على  بقانون  امل�شروع  وين�س 

باإحدى  اأو  األفي دينار،  اإىل  التي ترتواح بني مئتي  والغرامة 

يق�شي  حالًيا  النافذ  القانون  اأن  حني  يف  العقوبتني،  هاتني 

بغرامة 10 دنانري فقط ودون عقوبة احلب�س.

للقانون  موؤّيد  بني  ال�شوريون  انق�شم  الت�شويت،  وقبل 

وبني راف�س لبنوده ومعتربا فحواه اإهانة وا�شتنقا�شا للكوادر 

الطبية، وبني مطالب با�شرتجاع القانون للجنة اخلدمات ملزيد 

من الدرا�شة، اإل اأن الغالبية خل�شت باملوافقة على القانون.

اإىل  يهدف  اأنه  للم�شروع  الإي�شاحية  املذكرة  يف  وجاء 

قانون  من   )231( رقم  املادة  يف  ال��واردة  العقوبة  تغليظ 

من  اجلرائم  �شبهات  عن  التبليغ  عن  املمتنع  على  العقوبات 

اإحدى  اأو  والغرامة،  احلب�س  لت�شبح  الطبية  املهن  ممار�شي 

اأن  بالتبليغ  امللزمني  لأحد  ميكن  ل  وبهذا  العقوبتني،  هاتني 

التي ترتتب على  العقوبة  ل�شدة  التزاماته  تاأدية  يتهاون يف 

�شخ�س  على  الطبي  بالك�شف  يقومون  من  واإبالغ  امتناعه، 

متوفى اأو م�شاب باإ�شابات ج�شيمة وجدت به عالمات ت�شري 

اإىل اأن وفاته اأو اإ�شابته من جناية اأو جنحة، اأو اإذا توافرت 

ظروف اأخرى تدعو اإىل ال�شتباه يف �شبب الوفاة اأو الإ�شابة 

على  والعمل  الأمر  يف  بالتحقيق  العامة  ال�شلطات  قيام  يف 

ك�شف مرتكبيها لإحقاق احلق وحتقيق العدالة.

يف �شياق اآخر، وافق جمل�س ال�شورى خالل جل�شته، يوم 

لت�شوية  البحرين  غرفة  ب�شاأن  بقانون  املر�شوم  على  اأم�س، 

بهدف  وذلك  وال�شتثمارية،  واملالية  القت�شادية  املنازعات 

مملكة  يف  الق�شائية  املنظومة  ودعم  حتديث  يف  الإ�شهام 

البحرين، وليكون للقا�شي املنتدب دور اأ�شرع واأ�شمل واأكرث 

ح�شًما فيما يتعلق باخت�شا�شه القائم اإىل حني ت�شكيل هيئة 

ت�شوية النزاع، بالإ�شافة اىل تعزيز روح التناف�شية يف اململكة 

اإقليمًيا وعاملًيا لتوفري بيئة مالئمة وحمفزة للنمو القت�شادي 

وجاذبة لال�شتثمار.

برملان 08www.alayam.com

الثنني 25  �شعبان 1443 � العدد 12042

Monday 28th March 2022 - No. 12042

خالل  الفا�شل،  جهاد  ال�شورية  اأو�شحت 

اأن  العقوبات،  قانون  تعديل  ب�شاأن  مداخلتها 

الطبية  للكوادر  ال�شالحية  القانون  اإعطاء 

وما  بهم  الثقة  على  تاأكيًدا  ياأتي  بالتبليغ 

املعنية  اجلهات  داعية  دور،  من  به  يقومون 

الواجبات  ب�شاأن  الطبية  ال��ك��وادر  بتوعية 

التعديل.  لهم مبوجب هذا  امل�شندة  القانونية 

الطبية  الكوادر  توعية وتثقيف  بد من  وقالت: »ل 

القانون،  هذا  يف  لهم  امل�شندة  القانونية  الواجبات  ب�شاأن 

من اجل جتنب وقوعهم يف جرائم يعاقب عليها القانون«.

واأكد ال�شوري اأحمد احلداد ان الهدف من هذا امل�شروع 

اأن يخفي عند فح�س اجلثث  بقانون هو الردع ملن يحاول 

واجلرائم،  اجلنحة  من  نوع  اإىل  يقود  فعل  اأي  املتوفاة 

التي ترفع للجهات  للتقارير  بالن�شبة  اأن هذا مهم  مو�شًحا 

املعنية. 

�شلمان:  جميلة  ال�شورية  قالت  جانبها،  من 

فعل  نحو  وواجبهم  الأطباء  عن  نتكلم  »نحن 

امتناعهم  وعند  واأدبًيا،  اأخالقًيا  التزاًما  ي�شكل 

نحو  �شكوك  اأو  �شبهة  عن  بالإبالغ  وتقاع�شهم 

واإخ��اللً  جرمية  ي�شكل  امل�شاب  اأو  املتوفى 

بالعدالة«.

التزام  مبنزلة  ُيعد  التعديل  هذا  اأن  وتابعت 

قانوين واأدبي واأخالقي للكوادر الطبية لعدم امتناعهم 

�شبهة  وجود  عن  البالغ  عن  تقاع�شهم  وحتى  ت�شرتهم  او 

جرمية  ي�شكل  الذي  الأمر  مري�س،  موت  حول  �شكوك  او 

والق�شاء. العدالة  ب�شري  ج�شيًما  واإخاللً 

الن�س  اأن  العقوبة والغرامات، خا�شة  مطالبة بتغليظ 

اإخ�شاع  النافذ ل يتنا�شب مع ج�شامة اجلرمية، اىل جانب 

اىل  واخلا�شة  العامة  امل�شت�شفيات  يف  الطوارئ  اأطباء 

املهم. ال�شاأن  تدريب وتوعية وتثقيف بهذا 

مداخلته  خالل  �شرحان،  من�شور  ال�شوري  اأكد 

م�شروع  ان  العقاري،  الت�شجيل  قانون  ب�شاأن 

القانون يهدف اإىل اإعفاء املواطنني من دفع ر�شوم 

 ،%2 تبلغ  والتي  مرة  لأول  العقاري  الت�شجيل 

ولي�س  فقط  لل�شكن  امللكية  نقل  ي�شرتط  والتي 

هذه  ت�شكل  املواطنني  من  والكثري  لال�شتثمار، 

الن�شبة عبًئا ماليا عليهم.

القانون  هذا  ان  اإىل  الدو�شري  �شباح  ال�شوري  واأ�شار 

املواطن  �شكن  لأن  الدعم،  ويتطلب  اإن�شانية  مل�شة  به 

احلكيمة، وعلى  القيادة  بها  تهتم  التي  الأمور  من 

راأ�شها جاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة.

من جانبه، قال عادل املعاودة: »نحن نتحدث 

عن الطبقة الب�شيطة التي يتاأخر انتقالها ل�شكنها 

اأو غريه، ون�شبة 2% ر�شوم  تاأثيث  اجلديد ب�شبب 

الت�شجيل العقاري حتقق للمواطن الب�شيط الكثري«.

ذكر ال�شوري في�شل النعيمي ان امل�شروع بقانون 

بتغليظ عقوبات املمتنعني عن الإبالغ عن اجلرائم 

يحرتمهم  واجلميع  الأطباء،  مي�س  ل  الطبية 

للمت�شاهل  عقوبة  هذه  اأن  مو�شحا  ويقدرهم، 

احلب�س  وعقوبة  جرمية،  اأي  عن  الإف�شاح  يف 

�شاأن  من  تقليل  يوجد  ول  القا�شي  يحددها 

البالغ،  يف  يت�شاهل  ملن  عقوبة  اإنها  اإذ  الأطباء، 

من  املخت�س  القا�شي  يراه  ما  ح�شب  حمددة  والعقوبة 

غرامة او حب�س.

من  التق�شري  اأبل:  عبدالعزيز  ال�شوري  قال  جانبه،  من 

املمكن اأن يواجه بعقوبات اإدارية، منها وقف الطبيب 

ترخي�شه  اإلغاء  حتى  املمكن  ومن  العمل،  عن 

اجلرمية،  يف  �شريكا  اأو  متقاع�شا  فعال  كان  اإذا 

وهي عقوبة اأ�شد من احلب�س، ومن املمكن زيادة 

الغرامة اإن كانت ل تتنا�شب«.

احلاجي:  ف��وؤاد  ال�شوري  ق��ال  جهته،  من 

»اجلميع يحرتم ويجل الأطباء وما يقومون به من 

دور كبري، ول يعني اأن مناق�شتنا للم�شروع بقانون هو 

عقاب  اإيجاد  ي�شتوجب  العدالة  �شري  اإن  بل  منهم،  انتقا�س 

رادع للت�شرت على �شبهة جنائية جتاه املتوفى اأو امل�شاب«.

القانون  اأن  اأكد ال�شوري عبدالرحمن جم�شري 

لت�شوية  البحرين  غرفة  ب�شاأن  اجل��دي��د 

املنازعات القت�شادية واملالية وال�شتثمارية 

يهدف لتطوير ولتعزيز عمل غرفة البحرين 

وتو�شيع  القت�شادية  املنازعات  لت�شوية 

النظر  �شالحية  واإ�شافة  اخت�شا�شاتها، 

من  طلبها  يكون  التي  التجارية  املنازعات  يف 

�شركات متار�س الن�شاط التجاري. 

من جانبه، �شدد ال�شوري حممد اخلزاعي على اأن هذا 

التناف�شية،  روح  لتعزيز  ياأتي  بقانون  املر�شوم 

وجاذبة  وحمفزة  مالئمة  بيئة  لتوفري  وذلك 

للنمو القت�شادي يف مملكة البحرين. 

هذا  اأن  املوؤيد  منى  ال�شورية  اأكدت  كما 

املنازعات  ف�س  اىل  يهدف  بقانون  املر�شوم 

املنظومة  ودع��م  التجارية  ال�شركات  بني 

النزاع،  لت�شوية  هيئة  وتكوين  الق�شائية، 

جلذب  ومناخ  تناف�شية  بيئة  توفري  يف  ي�شهم  ما 

املحلي. ال�شتثمار 

اآل  علي  بن  خالد  ال�شيخ  اأكد 

وال�شوؤون  العدل  وزير  خليفة 

الإ���ش��الم��ي��ة والأوق�����اف 

اأن����ه وف����ق اح�����ش��اءات 

قامت  فقد   ،2019 العام 

لت�شوية  البحرين  غ��رف��ة 

واملالية  القت�شادية  املنازعات 

نزاعات  يف  بالف�شل  وال�شتثمارية 

املليار  ون�شف  مليار  اىل  قيمتها  ت�شل 

دولر امريكي.

واأفاد يف مداخلة له اأم�س باأن الغرفة 

والعدد  ق�شية،   300 يف  نظرت 

وذلك  اليوم،  هذا  حتى  يزيد 

الثالث  ال�����ش��ن��وات  خ��الل 

املا�شية.

�شمعة  على  اأك��د  كما 

القائمة،  الغرفة  وك��ف��اءة 

يف  التعديل  هذا  ي�شهم  اأن  اآمال 

للف�شل  الغرفة  اخت�شا�س  تو�شعة 

�شيكون  ال��ذي  الأم��ر  ال�شركات،  بني 

التجاري  العمل  على  الطيب  الث��ر  له 

معا. والتجار 

ع�شو  ال��دلل  ابت�شام  اأ�شارت 

دور  اىل  ال�����ش��ورى  جمل�س 

غرفة  قانون  يف  التعديل 

مزيد  منح  يف  امل��ن��ازع��ات 

�شالحيات  يف  التو�شع  من 

النزاعات  حل  يف  الغرفة 

كما  والو�شاطة،  والتحكيم 

يف  اأي�شا  التو�شع  �شاأنه  من 

له  ليكون  املنتدب  القا�شي  اخت�شا�س 

احلماية  يكفل  مبا  واأ�شمل،  اأو�شع  دور 

العاجلة حلقوق اأطراف النزاع.

ال�شوري  ال��راأي  ووافقها 

دروي�س املناعي الذي راأى اأن 

التعديل من �شاأنه اأن ي�شّرع 

التجارية  املنازعات  حل 

اإ�شناد  عرب  ال�شركات،  بني 

متخ�ش�س  قا�ٍس  اىل  املهمة 

منتدب بقرار من املجل�س الأعلى 

لت�شكيل  النتظار  من  بدل  للق�شاء، 

النزاع. جلنة ت�شوية 

اأحمد  الدكتور  ال�شوري  اعترب 

العري�س اأن قانون تغليظ عقوبات 

الطبية  اجلرائم  عن  التبليغ  عدم 

ينطوي على اإهانة لالأطباء.

»اأرف�س  مداخلته:  يف  وقال 

القانون من م�شميات،  ما جاء يف 

وجرمية  حب�س  كلمة  مثل  م��ن 

اإهانة  فيها  الأل��ف��اظ  فهذه  وتقاع�س، 

وا�شحة لالأطباء واملمر�شني وموظفي ال�شعاف 

والطوارئ«، لفتا اإىل وجوب عدم معاملة هذه 

الكوادر بكلمة احلب�س، والكتفاء فقط بتغليظ 

اأو �شحب  العمل  الطبيب عن  اأو وقف  الغرامة 

املهن ملدة عام مثال، دون ذكر  رخ�شة مزاولة 

ال�شورية  واتفقت  احلب�س.  لكلمة 

ابت�شام الدلل مع تغليظ العقوبة، 

اأمور  هناك  لالأطباء  بالن�شبة  اإذ 

مو�شحة  بهم،  خا�شة  قانونية 

مو�شوع  على  توافق  ل  اأنها 

اإيقاف  هناك  بينما  احلب�س، 

للرتخي�س الطبي لفرتة معّينة.

واأ�شار ال�شوري حممد علي ح�شن اإىل 

اأن الإبالغ عن جرمية هو مبداأ رئي�س من مبادئ 

التبليغ  يف  يتعلق  ما  ولكن  العدالة،  تثبيت 

فهذا  املتوفني  اأحد  بج�شم  بجرمية  بال�شتباه 

اأمر يحيط به الكثري من التعقيدات والظروف 

الطبية.

الزايد  دلل  ال�شورية  اأ�شارت 

غ��رف��ة  ال��ب��ح��ري��ن  اأن  اىل 

ُتعد  امل��ن��ازع��ات  لت�شوية 

غ���رف���ة م��ت��خ�����ش�����ش��ة يف 

تخت�س  وهي  معنّي،  نطاق 

املالية  النزاعات  يف  بالنظر 

والتجارية،  والقت�شادية 

الن�شاب  زاد  م��ا  متى  بحيث 

وا�شتثناء  دينار،  األف   500 عن  القيمي 

ق�شايا الإفال�س واإعادة التنظيم جاء بناء 

يف  بذلك  خا�س  قانون  �شدور  على 

 .2018

علي  ال�����ش��وري  وق���ال 

غرفة  باأن  »الأ�شل  العرادي: 

اأن�شئت  املنازعات  ت�شوية 

وهذا  للق�شاء،  رديًفا  لتكون 

ي�شيف  ب��ق��ان��ون  امل��ر���ش��وم 

وذلك  جديًدا،  ا  اخت�شا�شً للغرفة 

مرخ�شة  �شركات  النزاع  طرفا  ليكون 

ال�شركات«. قانون  مبوجب 

عند فح�ض »اجلثث«.. احلداد:

الردع للطبيب الذي يحاول اإخفاء اجلرمية 

�شرحان: اإعفاء املواطنني 2% من ر�شوم الت�شجيل العقاري

النعيمي: القانون ل ينتق�ض من مكانة الأطباء 

اخلزاعي: توفري بيئة حمفزة لنمو القت�شاد املحلي

ف�شل نزاعات قيمتها مليار ون�شف.. وزير العدل:

300 ق�شيـــــــة نظرتـــها غرفــــة املنازعــــات

الدلل: القانون

حماية حلقوق الأطراف املتنازعة 

العري�ض: كلمة »حب�ض«

و»جرمية« اإهانة للكوادر الطبيبة 

الزايد: غرفة البحرين

 تخت�ّض بالنزاعات القت�شادية

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12042/pdf/INAF_20220328005342499.pdf
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https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/alayam/Parliament/954280/News.html
https://www.alayam.com/alayam/Parliament/954279/News.html
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اأمريكا تبلغ لبنان: �سنعاقب كلَّ   من يدعم »حزب اهلل«
بريوت - وكاالت:

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

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

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

للحزب.

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

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

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

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

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

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

اجلهات اخلبيثة التي حتاول زعزعة ا�ستقرار لبنان«.

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

منح املقاول الوطني االأف�سلية يف امل�ساريع

االأمري  امللكي  ال�سم�  وّجه �ساحب 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

املقاول  منح  درا�سة  اإىل  ال�زراء 

امل�ساريع  يف  االأف�سلية  ال�طني 

مع  يت�اءم  مبا  احلك�مية  االإن�سائية 

والتزامات  الدولية  التجارة  اأنظمة 

مملكة البحرين.

وقّرر جمل�س ال�زراء �سراء اأ�س�ل 

ال�سيد  الروبيان من ب�اني�س  �سيادي 

حت�يل  اأو  ذلك  يف  منهم  رغب  ملن 

رخ�س �سيد الروبيان اإىل رخ�س �سيد 

االأ�سماك و�سراء عدة ال�سيد منهم.

زيادة  ال�زراء  جمل�س  وبحث   

االأكادميي  التاأهيل  ملنح  املايل  الدعم 

تقّدمه  الذي  االإعاقة  لذوي  واملهني 

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

واخلا�سة العاملة يف جمال االإعاقة.

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

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

للبحريــن وم�ســّرفة  ثابتــة  اأخويــة  مواقــف  �ســلمان:  امللــك 

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

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

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

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

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

ت�قيت مهم ويف ي�م مهم لنا جميًعا.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

يف ال�س�ق العاملية.

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

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

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

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

تهديدات واعتداءات اإرهابية تخريبية ت�ستهدف النيل من مكانتها.

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

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

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

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

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

جميًعا �سد اأية خماطر وتهديدات.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

دربـنـا واحــد

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

الرقمية

مواطنون ي�ستكون: ال مواعيد 
لتجديد البطاقة الذكية 

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

املحتوى اخلربي ل�سحف حملية

خادم �حلرمني ي�ستقبل جاللة �مللك يف جدة
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ا  »البيع من املنزل« يكرث يف �صهر رم�صان خ�صو�صً

لل�صلع الغذائية.. فهل يتم تطبيق اال�صرتاطات ال�صحية 

على امل�صجيلن �صمن برنامج »خطوة« التابع لوزارة 

التنمية االجتماعية؟

ال�صرق  ومنطقة  العرب  على  م��وؤام��رة  ال 

اإي��ران  اإره���اب  ملف  ف�صل  من  اأك��ر  االأو���ص��ط 

االحتاليل.. عن ملفها النووي.
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االأ�صبانية  العا�صمة  ا�صت�صالم   -  1939
اجل��رال  بقيادة  املتمردين  جلي�ش  م��دري��د 

فرانثي�صكو فرانكو.

اجلزائري  املنا�صل  على  احلكم   -  1941
م�صايل احلاج بال�صجن 16 عاًما وبالنفي 20 

ع�صكرية  حمكمة  قبل  من  ال�صجن  بعد  عاًما 

فرن�صية.

ال��دول  جلامعة  تن�صم  ليبيا   -  1953
العربية.

1984 - منتخب العراق لكرة القدم يفوز 
يف  املقامة  القدم  لكرة  اخلليج  بطولة  بكاأ�ش 

ُعمان.

عبد  االأفغاين  املتن�صر  اعتبار    -  2006
الرحمن خمتل عقليًا، وذلك لكي ال ميثل اأمام 

29 مار�ش  اإطالق �صراحه، ويف  املحكمة ومت 

غادر بالده الجئًا اإىل اإيطاليا.

2007 - اكت�صاف كوكب 4 الدب االأكر.
�صليم  ال�صي�صاين  القائد  اغتيال   -  2009

ياماداييف يف اإمارة دبي.

الرويج  وزراء  رئي�ش  تعيني   -  2014
حللف  ا  عاًمّ اأمينًا  �صتولتنرغ  ين�ش  ال�صابق 

�صمال االأطل�صي )الناتو(.

يف  العربية  القمة  اأعمال  ب��دء   -  2015
�صيا�صية  اأزم��ات  و�صط  مب�صر  ال�صيخ  �صرم 

وع�صكرية ت�صهدها املنطقة العربية.

ت�صتحوذ  االأمريكية  اأم��ازون   -  2017
اإحدى  االإماراتية  »�صوق.كوم«  �صركة  على 

الوطن  يف  االإنرتنت  عر  البيع  من�صات  اأكر 

العربي.

لوحة »�سلة الفراولة الربية« حتقق رقًما قيا�سًيا يف مزاد باري�سي
بيعت ل�حة »�شلة الفراولة الربية« للفنان 

الفرن�شي جان �شيم�ن بابتي�شت �شاردان مببلغ 

دور  يف  اإ�شرتليني،  جنيه  ملي�ن   24.4 قدره 

مزاد »اآرت ك�ريال« يف باري�ص، اأخرياً، وحققت 

بذلك رقماً قيا�شياً للفنان الذي ُيعد �شيد ت�ش�ير 

الطبيعة ال�شامتة، يف دور للمزاد.

دور  ني�زبايرب« عن  »اآرت  م�قع  نقل  وقد 

»اآرت ك�ريال« ق�له اإن املبلغ كان الأعلى الذي 

القرن  من  فرن�شية  ل�حة  على  مزاد  يف  ُدفع 

الـ18.

من  وليامز  اآدم  التحف  تاجر  ا�شرتاها  وقد 

ني�ي�رك الذي كان حا�شراً �شخ�شياً يف املزاد.

بر�ش�ماته  معروفاً  �شاردان  الر�شام  وكان 

والأجا�ص،  والبطيخ  الدراق  مثل  للف�اكه 

ُتعد   1761 عام  يف  ر�شمها  التي  الل�حة  لكن 

ال�حيدة التي ت�ش�ر فاكهة الفراولة، ما جعلها 

القرن  الأ�شهر والأكرث تنميقاً يف  الل�حات  »من 

قدر  الذي  املزاد  لدور  وفقاً  فرن�شا«،  الـ18 يف 

�شعرها بح�ايل 15 ملي�ن جنيه اإ�شرتليني. 

الل�حة معرو�شة  ويف عام 1761، كانت 

اأ�شرة  اإىل  انتقالها  قبل  باري�شي  �شال�ن  داخل 

جامع التحف اأدوك�ص مار�شي يف القرن الـ19، 

اإذ بقيت بح�زة العائلة حتى ي�منا هذا، وُتعد 

الـ18  القرن  من  الفرن�شية  الل�حات  اأهم  بني 

التي ل تزال يف اأيٍد خا�شة.

ا�صتعد النجوم 

ب�صورة 

كبرية حلفل 

االأو�صكار، 

وذلك بعدما 

�ُصوهدت اأكرث 

من جنمة 

مًعا خالل 

حفل غداء 

موؤخًرا، مثلما 

انعك�ش خالل 

ال�صور التي 

ن�صرها تقرير 

موقع الديلي 

ميل موؤخًرا، 

واأبرزهن 

املمثلة العاملية 

كري�صتني 

�صتيوارت التي 

تعد مر�ُصحة 

بقوة لنيل 

جائزة اأف�صل 

ممثلة.

تقديًرا لكافة اأعماله املو�سيقية يف جمال املو�سيقى العربية

»ال�سيخ« يفوز بجائزة العمل املو�سيقي من املجمع العربي للمو�سيقى

ح�شني املرزوق: 

ال�شيخ بجائزة  البحريني خالد  الفنان  فاز 

وم�ؤلفاته  اأعماله  كافة  عن  امل��شيقي  العمل 

وذلك  العربية،  امل��شيقى  مبجال  امل��شيقية 

العربية  امل��شيقى  بي�م  الحتفالت  مبنا�شبة 

التي اأعلن عنها املجمع العربي للم��شيقى التابع 

جلامعة الدول العربية للعام 2020 والتي مت 

تاأجيلها نتيجة اجلائحة حتى هذا العام.

ومن املزمع اأن يعقد م�ؤمتًرا �شحفًيا من قبل 

املجمع العربي للم��شيقى التابع جلامعة الدول 

العربية لالإعالن عن اجل�ائز قريًبا. 

اإ�شهامات  ال�شيخ  خالد  البحريني  وللفنان 

متن�عة يف التلحني طالت اأ�شهر املطربني العرب 

كالفنان، اإبراهيم حبيب، اأحمد اجلمريي، هدى 

علي  ال�شاطئ،  غريد  روي�شد،  عبداهلل  عبداهلل، 

عبد ال�شتار، اأحمد احلارثي، عبداملجيد عبداهلل، 

را�شد املاجد، رجاء مبليح، غادة رجب واأنغام، 

ال�شيخ  خالد  للفنان  الفنية  ال�شاحة  وت�شهد 

ال�شتعرا�شات  من  متمّيزة  لإبداعات  تقدميه 

والتلفزي�نية  امل�شرحية  والأعمال  الغنائية 

امل��شيقّية.

للم��شيقى  العربي  املجمع  يفتح  وقريًبا 

 .2023 العام  عن  جل�ائزه  الرت�شيحات  باب 

الدول  ممثل�  هم:  بالرت�شيح  واملخ�ل�ن 

العربية الأع�شاء يف املجل�ص التنفيذي للمجمع 

العربية  الدول  جامعة  يف  الدائم�ن  وال�شفراء 

والرتبية  والإعالم  )الثقافة  املعنية  وال�زارات 

باإمكان  اأن  كما  العايل(،  والتعليم  والتعليم 

الأفراد تر�شيح اأنف�شهم.

980 اإ�سابة جديدة بفريو�س 
كورونا.. وتعايف 1115 حالة 

اأعلنت وزارة ال�شحة اأم�ص الأحد امل�افق 27 مار�ص 

فريو�ص  عن  للك�شف  الي�مية  الفح��شات  اأن   ،2022

اإجمايل  بذلك  ليك�ن  فح�شاً،   5925 بلغت  ك�رونا 

الفح��شات التي اأجرتها ال�شحة 9585397 فح�شاً.

حالة   980 ت�شجيل  عن  الفح��شات  ك�شفت  كما 

اإجمايل  ليبلغ  ك�رونا،  بفريو�ص  م�شابة  جديدة  قائمة 

املتعافني  عدد  وبلغ  حالت،   7703 القائمة  احلالت 

الي�م 1115 حالة، لبيلغ اإجمايل املتعافني542171. 

بلغت 27 حالة، وحتت  بامل�شت�شفى  القائمة  واحلالت 

العناية 6 حالت، واجمايل ال�فيات 1468 حالة وفاة. 

ترحب »االأيام« بر�شائل القراء واإ�شهاماتهم، وتوجه قراءها اإىل ذكر اال�شم كامالً والعنوان م�شفوعني بعنوان الربيد االإلكرتوين اإذا وجد ورقم االت�شال. وحتتفظ »االأيام« لنف�شها بحق التعديل واالخت�شار وفق مقت�شيات الن�شر.
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دور املجتمع املدين يف تعزيز التالحم الوطني

د. �سعاد يا�سني

اأهمية املهارات احلياتية يف بيئة الأعمال واملهن امل�شتقبلية

مع ت�شارع الوترية يف بيئة االأعمال املتغرية با�شتمرار، 

ب�شبب  انفتاحا  اأكرث  اأماكن  اإىل  العمل  مواقع  وحتول 

تتوقع  التكنولوجي،  والتحول  والثقايف  املعريف  التنوع 

املوؤ�ش�شات ومنظمات االأعمال احل�شول من االأ�شخا�س - 

الذين يتم توظيفهم لديها - على اأكرث من جمرد اخلربة 

واملهارة  احل�شابية  والقدرة  والكتابة  فالقراءة  الفنية، 

الت�شويرية والرقمية جميعها خ�شائ�س �شرورية لكنها 

لي�شت كافية، حيث يبدي اأ�شحاب االأعمال اهتماما متزايدا 

بتوظيف اأ�شخا�س يتمتعون اأي�شا - اإىل جانب مهاراتهم 

العمل  ملكان  منا�شبة  قوية  حياتية  مبهارات   - الفنية 

والتي ت�شمل املهارات االجتماعية وال�شخ�شية واملهارات 

غري املعرفية ومهارات القرن الواحد والع�شرين وغريها 

التجربة  اأو  التعلم  عرب  املكت�شبة  الب�شرية  املهارات  من 

يواجهها  التي  امل�شاكل  مع  التعامل  خالل  من  املبا�شرة 

االأفراد يف حياتهم اليومية، ويف حني اأنه ال ميكن التنبوؤ 

متاما مبا �شتكون عليه متطلبات العمل يف امل�شتقبل، اإال 

اأن موؤ�شرات عنا�شر القوى العاملة احلالية واجتاهاتها 

والتي  للعمل  اال�شتعداد  مهارات  اأن  بثقة  نقول  يجعلنا 

والذكاء  واالإقناع  والتحليل  النقدي  التفكري  ت�شمل: 

العاطفي واالإبداع واالبتكار ومهارات حل امل�شكالت واإدارة 

والثقة  اجلماعي  والعمل  ال�شغوط  مع  والتعامل  الوقت 

و�شيزداد  امل�شتقبل  يف  اأهمية  اأكرث  �شت�شبح  والنزاهة، 

التقنية  املهارات  من  اأكرث  ال�شناعات  عرب  عليها  الطلب 

االقت�شادي  العامل  دميينج«  »ديفيد  ي�شري  املحدودة. 

االجتاهات  حول  اأجريت  درا�شة  يف  هارفارد،  بجامعة 

مهارات  من  االأقتتوى  املزيج  تتطلب  التي  املهن  اأن  اإىل 

اأعلى م�شتويات  الريا�شيات واملهارات االجتماعية تظهر 

من النمو يف االأجور والعمل، ومن املثري لالهتمام اأن املهن 

الريا�شيات  ومهارات  العالية  االجتماعية  املهارات  ذات 

الريا�شيات  مهارات  ذات  املهن  على  تتفوق  املنخف�شة 

تبني  كما  املنخف�شة.  االجتماعية  واملهارات  العالية 

له  احلياتية  املهارات  وتعزيز  تطوير  اأن  اأي�شا  البحوث 

تاأثري حا�شم على جمموعة من النتائج، حيث ي�شري مقال 

مكتوب لفرنهام وفرناندو واآخرون يف جملة »�شتانفورد 

�شو�شيال اأنوفي�شن ريفيو« اإىل اأن النجاح االأكادميي ياأتي 

عندما تعمل املهارات املعرفية جنبا اإىل جنب مع ما ي�شمى 

باملهارات ال�شخ�شية مثل �شبط النف�س واملثابرة والوعي 

االجتماعي وتنمية العالقات والتوعية الذاتية، فاالأطفال 

ي�شبحون  احلياتية  املهارات  على  تدريبا  يتلقون  الذين 

جميع  يف  اأف�شل  للتعلم  ا�شتعداد  لديهم  اأو  متعلمني 

ويحققون  اأقل  تخريبية  �شلوكيات  ويظهرون  النواحي 

نتائج اأكادميية اأف�شل.

عالوة على ذلك، تظهر اأهمية املهارات احلياتية خارج 

جامعة  من  باحثون  ن�شر  فقد  املكتب،  اأو  ال�شف  غرفة 

والية بن�شلفانيا وجامعة ديوك نتائج درا�شة اأجريت يف 

بدايات العام 1991، حيث تابعت بانتباه جمموعة من 

املراهقة  االأطفال وخالل مرورهم مبرحلة  طالب رو�شة 

حتى مرحلة البلوغ املبكرة، وكانت تهدف هذه الدرا�شة 

املهارات  لكفاءة  ميكن  مدى  اأي  اإىل  وقيا�س  فح�س  اإىل 

لي�س يف  امل�شتقبلية  بالنتائج  بدقة  تتنباأ  اأن  االجتماعية 

العدالة  اأي�شا يف جمال  بل  فقط،  والتعليم  العمل  جمال 

اإىل  الدرا�شة  تو�شلت  حيث  العقلية،  وال�شحة  اجلنائية 

نتيجة نهائية باأن هناك »ارتباطات ذات داللة اإح�شائية 

اخلا�شعة  االإيجابية  االجتماعية  املهارات  بني  وفريدة 

مت  التي  املجاالت  جميع  يف  والنتائج  املعلم  لتقييم 

فح�شها«.

ال�شغر  منذ  الن�سء  تدريب  اأن  �شك  بال  واأختتريا 

يك�شبهم  ال�شليمة  وال�شلوكيات  احلياتية  املهارات  على 

مع  باإيجابية  التعامل  على  ي�شاعدهم  اجتماعيا  ذكاء 

من  ومتكنهم  بالنف�س،  الثقة  وتطوير  الظروف  خمتلف 

اخلربات  تطوير  خالل  من  واملبادرات  امل�شاهمات  تقدمي 

وفهم  حقوقهم  لتاأكيد  اإليها  يحتاجون  التي  والتجارب 

م�شوؤولياتهم، مع اإعدادهم لتحديات وفر�س الغد واحلياة 

العملية.

توفيق حممد ال�شباعي

باحث يف التنمية الب�شرية وحتليل الأعمال

تقاعدت لرعاية وعالج

 اأخي وحالًيا اأ�شعر بالفراغ

اأنا مواطن بحريني اأنا�شد �شاحب ال�شمو امللكي االأمري 

�شلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء 

بالتقدم  قمت  اإنني  حيث  مل�شاعدتي،  ورعتتاه  اهلل  حفظه 

الوزارات حتى  اإحدى  اإرادية من جهة عملي يف  با�شتقالة 

اأخي كونه من ذوي االحتياجات  اأمتكن من رعاية وعالج 

القدرة  لدي  والزالت  بالفراغ  اأ�شعر  حالًيا  واأنا  اخلا�شة، 

خلدمة وطني.

البيانات لدى املحرر

اأخ�شى اأن ي�شيع 

العام الدرا�شي على ابني

اأنا مواطن بحريني ويل ابن يعاين من م�شكلة ب�شيطة 

االبتدائي  الثاين  ال�شف  يف  وهو  والتوا�شل،  ال�شلوك  يف 

يف اإحدى املدار�س اخلا�شة التي يدر�س فيها منهج وزارة 

ف�شله  ب�شيطة مت  م�شكلة  وبعد حدوث  والتعليم،  الرتبية 

من املدر�شة، مع العلم اإن م�شتواه االأكادميي جيد ودرجاته 

جيدة، ولكن ب�شبب ال�شلوك مت اإعطاوؤنا ورقة ا�شتغناء عنه 

و�شهادة الف�شل االأول.

قمت مبرا�شلة وزارة الرتبية والتعليم واأخربوين بتاأنه 

نهاية  منذ  بهذا  اأخربوين  وقد  املو�شوع،  يف  النظر  �شيتم 

اأكرث من �شهرين ومل  االآن مرَّ  االأول واىل  الدرا�شي  الف�شل 

اأتلَق رًدا، وعند االت�شال بالوزارة ال اأحد يقوم بالرد، وحتى 

ا�شتقبال  مينع  اأنه  يخربونني  مراجعتهم  حماولتي  عند 

التعليم  اإن  يعلم  واجلميع  اجلائحة،  ب�شبب  املراجعني 

ا�شتقباله  يتم  مل  ابني  ولكن  البحرين،  مملكة  يف  اإلزامي 

العام  عليه  ي�شيع  اأن  اأخ�شى  واأنا  اأخرى،  مدر�شة  اأية  يف 

الدرا�شي.

البيانات لدى املحرر

م�شابة مبر�ض نادر واأنا�شد اأ�شحاب

 الأيادي البي�شاء مل�شاعدتي لل�شفر والعالج

اأنا مقيمة من جن�شية اأجنبية اأبلغ من العمر 38 عاًما 

ت�شخي�شي  مت  �شنوات،   7 العمر  من  البالغة  البنتي  واأم 

�شهر  يف  نتتادرة  طبية  بحالة  الطبي  ال�شلمانية  مبجمع 

يوليو من العام املا�شي وهي »جلطات يف االأوردة العميقة 

وان�شداد رئوي وارتفاع �شغط دم رئوي«، وقد قمت بعمل 

كافة الفحو�شات مبجمع ال�شلمانية الطبي، وعالجي يتوفر 

اإن  حيث  ال�شفر،  على  القدرة  لدي  لي�شت  ولكن  الهند  يف 

بحريني،  دينار   6000 وقدره  مبلغ  مني  يتطلب  ال�شفر 

وحالًيا مت جمع 1500 دينار فقط من قبل اأ�شحاب االأيادي 

البي�شاء. 

اأنا�شد حمبي عمل اخلري واأ�شحاب  واأنا من هذا املنرب 

االأيادي البي�شاء مل�شاعدتي لل�شفر واحل�شول على العالج 

يف اأقرب وقت.

البيانات لدى املحرر

ال�شامل  التنموي  امل�شروع  مثل   

املفدى  امللك  اجلاللة  �شاحب  حل�شرة 

اهلل  حفظه  خليفة  اآل  عي�شى  بن  حمد 

والتنمية  البناء  نحو  االنطالق  قاعدة 

الدولة  موؤ�ش�شات  دور  وتكري�س 

واملبادئ  القانون  �شيادة  تعزيز  يف 

الد�شتورية الثابتة القائمة على الوحدة 

الوطنية �شمن البناء الدميقراطي، وهو 

حميطها  �شمن  البحرين  مكانة  عزز  ما 

تلك  تتوقف  ومل  والعاملي،  االإقليمي 

واالإ�شالح  االقت�شاد  دعم  عند  امل�شرية 

ال�شيا�شي، بل امتدت اإىل تعزيز الروابط 

م�شاركة  على  واحلر�س  املجتمعية 

الدولة  وموؤ�ش�شات  للقيادة  املجتمع 

امل�شتدامة  التنمية  اأهداف  حتقيق  يف 

يف  املجتمعي  ال�شالم  وا�شرتاتيجيات 

هذا  ويف  املجتمعية،  امل�شوؤولية  اإطار 

االإطار كان دعم دور موؤ�ش�شات املجتمع 

التنموي  امل�شروع  ثمار  اأحد  املدين 

حيث  اهلل،  حفظه  املفدى  امللك  جلاللة 

دورا  املدين  املجتمع  موؤ�ش�شات  لعبت 

لتوظيف  الدولة  موؤ�ش�شات  مع  تكامليا 

�شمن  الوطنية  واالإمكانات  القدرات 

دعم  يف  التطوعي  املوؤ�ش�شي  االإطار 

املجتمعية  والقيم  الوطنية  الثوابت 

واالقت�شادية  الثقافية  املجاالت  كل  يف 

بالوعي  فاالرتقاء  وغريها،  وال�شيا�شية 

به  ت�شطلع  والذي  والوطني  الثقايف 

املدين  املجتمع  موؤ�ش�شات  من  الكثري 

االأمن  حتقيق  يف  مهمة  ركيزة  يعد 

ويدفع  الداخلي،  وال�شالم  االجتماعي، 

املجتمع  بني  والتكاتف  التكامل  جهود 

وحتقيق  التحديات  عبور  يف  والدولة 

امل�شالح  مع  يتوافق  مبا  التنمية  روؤى 

جميع  يف  �شاأنه  ورفع  للوطن  العليا 

املجتمع  موؤ�ش�شات  اأن  وال�شك  املجاالت، 

الوطنية  اجلمعيات  اأهمها  ومن  املدين 

الرا�شخة  الوطنية  املواقف  تتبني  التي 

وتقف خلف القيادة احلكيمة تعمل على 

الوطني والتما�شك  التالحم  دفع م�شرية 

املوثوق  الو�شيط  باعتبارها  املجتمعي 

اأي�شا  وهي  وال�شعب،  القيادة  بني  به 

متتلك روؤى وت�شورات ميكن اال�شتفادة 

�شمن  الت�شريعي  املجال  يف  منها 

مبا  ال�شلة  ذات  االجتماعية  املجاالت 

الوطنية  والوحدة  املواطنة  روح  ينمي 

والتالحم  االجتماعي  ال�شالم  وحتقيق 

ونبذ الطائفية والعنف.

د. �شعاد يا�شني

نور وزهر وثمر

مقرتنة  الكرمي  القراآن  يف  ال�شرب  مفردة  وردت  ملا 

ثالثة  مفردة اجلمال، وذلك يف  اإال  بو�شف، مل جتاورها 

موا�شع، فكانت: ف�شرب جميل وا�شرب �شربا جميال. واإن 

اقرتن ال�شرب باأحد فهو �شرب �شيدنا اأيوب عليه ال�شالم، 

وطاعة،  اأذى،  على  وال�شرب �شرب  االأنبياء.  باقي  وكذلك 

وعن مع�شية، وعلى بالء، واأ�شكال ال حت�شى.

ال�شعي  باطنه  ففي  دعاء،  كونه  يتعدى  ال�شرب 

والداأب  وال�شرب  كالر�شا  مفردات  اأن  جتد  لذا  والعمل. 

بع�س  ويف  بل  جنب.  اإىل  جنبا  دائما  تاأتي  املثابرة،  اأو 

يكادان  واملثابرة ال  ال�شرب  فاإن  اليابانية،  مثل  الثقافات، 

ين�شطران، ويجتمعان يف مفردة واحدة وهي »جامان«. 

ثقافة  هي  بل  ملت�شقة،  اأحرف  عدة  كونها  تتعدى  وهي 

وقيمة را�شخة لدى اليابانيني منذ ال�شغر.

اللحظة،  وليد  لي�س  اآنيا،  بال�شرورة  لي�س  ال�شرب 

اأ�شت�شهد  اأحب،  وكما  ليكت�شب.  املمار�شة  يتطلب  قد  بل 

وكذلك  الب�شر  على  اأجريت  درا�شات  ففي  بالعلم.  دائما 

من  االأ�شخا�س  بني  فوارق  هنالك  اأن  تبني  القوار�س، 

االإ�شباع  اأو  االإر�شاء  بظاهرة  يتعلق  فيما  العمر  ناحية 

مييلون  �شنا  االأ�شغر  االأ�شخا�س  كان  فقد  املتاأخر. 

للمكافاآت الفورية ال�شغرية عندما يتاح لهم االختيار يف 

ذات  كانت  اأنها  رغم  املتاأخرة  امل�شتقبلية  املكافاآت  مقابل 

حجم اأكرب، والتي كان يف�شلها من يكربونهم �شنا. يف كل 

مرة تختار فيها تاأخري متعة حلظية، تتح�شن قدرتك على 

الأجل  ي�شعون  الذين  واالأ�شخا�س  الت�شرف.  هذا  تكرار 

هدف م�شتقبلي اأو يخو�شون حتديا، هم االأمهر يف ذلك.

الطريق،  ذلك  عتمة  النور يف  هو  اأمر  لبلوغ  ال�شرب 

هو العدة والعتاد. وقد قيل فيه: لئن كان بدء ال�شرب مرا 

هذا  واأقول يف  احللو.  الثمر  غبه  من  يجتنى  لقد  مذاقه، 

املعنى: ال�شرب ذاك الزهر تقطفه، من حقل مر ما جترعت. 

اأحيانا ال متلك اإال خيارا واحدا وهو ال�شرب. يفر�س عليك 

فر�شا حتى ال جتد �شواه خليال.

روان عبدالرحمن الهرمي

متى �شتفتح وزارة الرتبية ملف توظيف خريجي الرتبية الريا�شية؟

بعد عودة ح�ش�س الرتبية الريا�شية 

يف املدار�س اإثر تعليمات فريق البحرين 

اخلا�شة مبكافحة فايرو�س كورونا، اأال 

تفكر وزارة الرتبية والتعليم يف توظيف 

اأعداد  يف  النق�س  رغم  جدد  مدر�شني 

املدر�شني؟

وهنا يت�شاءل اخلريجون من البنني 

اإىل  الوزارة  �شعي  مدى  عن  والبنات 

الرتبية  ومعلمات  معلمي  اأعداد  تقليل 

العاطلني من خالل ت�شكينهم  الريا�شية 

ارتفاع  ظل  يف  احلكومية  املدار�س  يف 

اأعداد العاطلني وتكد�شهم.

وال�شوؤال االأهم الذي ُيطرح هنا.. رغم 

وجود اأعداد كبرية من املعلمني املوؤهلني 

اإىل  الوزارة  وحاجة  ال�شواغر  ل�شغل 

معلمني ل�شد النق�س.. ملاذا ال ن�شهد حركة 

يف توظيف اخلريجني واخلريجات.

ع�شر  اأربعة  منذ  خريجة  فاأنا 

املدار�س  اإحدى  يف  توظيفي  واآمل  عاًما 

ُنرف�س  واأننا  ا  خ�شو�شً احلكومية، 

�شهادة  نحمل  الأننا  اخلا�س  القطاع  يف 

الريا�شية،  الرتبية  يف  البكالريو�س 

ريا�س  يف  بالعمل  قبولنا  حال  يف  اأما 

ال  لنا  املخ�ش�شة  الرواتب  فاإن  االأطفال 

زهيد  راتب  وهو  دينار،  مائتي  تتعدى 

جًدا ال يفي باحتياجاتنا.

اأي  نت�شلّم  ال  اأننا  ذلك  من  واالأدهى 

ما  وهو  متكني،  من  الرواتب  يف  دعم 

اأكرث  اخلا�س  القطاع  يف  العمل  يجعل 

�شعوبة وتعقيًدا.

واأنا من هذا املنرب اأنا�شد امل�شوؤولني 

من  بكثري  يتبنوه  اأن  امللف  هذا  عن 

واملعلمات  املعلمني  وت�شكني  اجلدية 

االأقدمية  ح�شب  احلكومية  املدار�س  يف 

اأرقام  اإىل  وت�شل  االأعداد  تتزايد  اأن  قبل 

امللف  هذا  على  ال�شيطرة  معها  ي�شعب 

فيما بعد، واإنهاء معاناتنا يف ظل حملنا 

ا�شتفادتنا  وعدم  البكالريو�س  ل�شهادة 

من  وطننا  خدمة  يف  اأمل  وكلنا  منها، 

خالل وظيفتنا كمعلمني.

البيانات لدى املحرر

اأنتظر موافقة مبدئية

من الإ�شكان منذ 4 اأ�شهر

االإ�شكان  لوزارة  بطلب  تقدمت  بحريني  مواطن  اأنا 

لالنتفاع من م�شروع مزايا، ولكن بعد طول انتظار و�شلني 

خطاب عبارة عن اإنذار من املكتب العقاري ويت�شمن �شحب 

امتد  الذي  االإ�شكان  وزارة  قبل  من  التاأخري  ب�شبب  منزيل 

املبدئية فقط،  املوافقة  الوزارة  اأنتظر من  اأ�شهر، واأنا  لت 4 

قمت مبراجعة الوزارة عدة مرات ومبختلف الطرق ولكن 

مل اأح�شل على نتيجة.

االأمري  امللكي  ال�شمو  اأنا�شد �شاحب  واأنا من هذا املنرب 

�شلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء 

حفظه اهلل مل�شاعدتي ورفع معاناتي من خالل اإ�شدار اأوامر 

�شموه للمعنيني.

البيانات لدى املحرر
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي
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وزير العدل: تغليظ عقوبة عدم تبليغ األطباء 
عن الجرائم يضفي التوازن على قانون العقوبات

مريم بوجيري «

أكللد وزير العدل والشللؤون اإلسللامية واألوقاف 
الشلليخ خالد بن علي آل خليفة، أن إجازة مشروع 
القانللون لتغليللظ عقوبللة عللدم تبليللغ مزاولي 
المهن الطبية عن الجرائم أو الشللبهات الجنائية 
ستخلق توازنًا كان مفقودًا في قانون العقوبات.

وبين خال جلسة مجلس الشورى أن التعديل جاء 
ليضفي نللوع من التوازن في قانللون العقوبات، 
حيللث إن اإلبللاغ هللو التللزام علللى الطبيب عند 
الكشللف إلبللاغ السلللطات العامللة باإلصابللات 
الجسلليمة، وتحدد على أسللاس قرار وزير العمل 
والتنمية االجتماعية في هذا الشللأن، وأشللار أن 
العقوبة جاءت بنوع من المرونة واسللتدعى ذلك 
أن يكون النص متناسبًا مع حجم المسألة إلدراك 
الطبيللب، حيللث يتم التبليللغ للسلللطات العامة 

وليس النيابة بشكل مباشر.
وفي رده على استفسارات أعضاء مجلس الشورى 
بشللأن مشللروع القانللون المذكللور، أكللد الوزير 
أن التعامللل مللع نللص العقوبة فيلله 10 دنانير 

ويعتبر غير متوازن مللع النصوص الموجودة في 
قانون العقوبات التللي تعاقب على عدم اإلباغ، 
مبينللًا أن مبدأ المعاقبة موجللود ولم يجد جديد 
اال إعللادة النظر في الموضللوع اإلباغ تتوازن مع 

الخصوصية.
وأشللار إلى أن هنللاك قيمة مبتغاهللا من النص 
الجديد حيللث إن الطبيب إذا وجد عامات تشللير 
لوجللود جناية أو جنحللة أو متوفللي ويتم حماية 
الشللخص المتوفللي أن من يقوم بالكشللف عليه 
من خال العامات اإلباغ والتهاون في العقوبة 
تخفف مللن الحماية المذكورة حيللث إن الغرامة 
فقللط ال تكفي في هللذه الحالة، مشلليرًا إلى أن 
الجللزاء أما أن يكللون مدنيًا بالتعويللض أو إداريًا 
أو تأديبيللًا كالمنع من مزاولللة المهنة وبالتالي 
فإن المسللألة ال تهدر قيمة أن يكون هناك إباغ 

نتيجة جناية أو جنحة.

»الشورى« يقّر تعديل قانون 
غرفة فض المنازعات االقتصادية

مريم بوجيري «

أقر مجلس الشللورى خال جلسته أمس، مرسللومًا بقانون يعنى 
باسللتبدال نصي المادتين 9 و31 من المرسوم بقانون، بإضافة 
اختصاصات أخرى لغرفة البحرين لتسوية المنازعات االقتصادية 
والماليللة واالسللتثمارية، فضًا عن االختصاصللات المقررة لها، 
بهدف المسللاهمة فللي تحديللث ودعللم المنظومللة القضائية 
فللي البحريللن، عن طريللق تقويللة وتعزيز نصللوص غرفة فض 
المنازعات مما يسللهم في تعزيللز روح التنافسللية في المملكة 
إقليميللًا وعالميًا لتوفير بيئة مائمللة وُمحفزة للنمو االقتصادي 
وجاذبة لاستثمار. من جانبه اعتبر العضو عبدالرحمن جمشير، 
أن المرسللوم بقانللون يهدف إلللى تطوير وتعزيز عمللل الغرفة 
االقتصادية وتوسلليع اختصاصاتها بإضافللة صاحية النظر في 
المنازعات التجارية التي يكون طلبها من شركات تمارس النشاط 
التجاري. في حين ارتأى العضو صباح الدوسري أن المرسوم يرفع 
من شللأن المنظومة القضائية في المملكة من خال رفع وتيرة 
الفصللل في المنازعللات التجارية فيما بين الشللركات، بينما رأى 
الشللوري دوريش المناعي أنه يسرع حل المنازعات التجارية بين 
الشركات من خال إسللناد المهمة إلى قاضي متخصص منتدب 
بقللرار من المجلس األعلللى للقضاء إلى أن يصدر قرار بتشللكيل 
هيئة لتسللوية المنازعات. إلى ذلك بينت رئيسللة لجنة الشؤون 
التشللريعية والقانونية بالمجلللس دالل الزايد، أن الغرفة تعتبر 
متخصصة في نطاق معين، وهي تختص بنظر النزاعات المالية 
واالقتصادية والتجارية متى ما زاد النصاب القيمي عن 500 ألف 
دينار، واسللتثناء قضايا اإلفللاس وإعادة التنظيم جللاء بناء على 

صدور قانون خاص بذلك في 2018.
 بينما أشار الشوري علي العرادي، إلى أن األصل بأن غرفة تسوية 
المنازعات أنشللئت لتكون رديفا للقضاء، وهذا المرسوم بقانون 
يضيف للغرفة اختصاصًا جديدًا بأن يكون طرفي النزاع شللركات 

مرخصة بموجب قانون الشركات.

تغليظ العقوبة على ممارسي المهن
 الطبية »المتسّترين« على »الشبهات الجنائية«

مريم بوجيري «

بعللد نقللاش مطللول، انتهى مجلس الشللورى 
إلقرار مشروع بقانون ينص على استبدال نص 
المادة رقللم 231 من قانللون العقوبات بنص 
جديللد يغلظ العقوبللة المقللررة لجريمة عدم 
إبللاغ أحد مزاولللي المهن الطبيللة أو الصحية 
للسلللطة العامة عما علم به أثناء مزاولته من 
وجود إشللارات وأمارات ودالئل يشتبه معها أن 
إصابة شللخص أو وفاتلله ناتجة عللن جناية أو 

جنحة.
إلى ذلك، أكدت العضو الدكتورة جهاد الفاضل، 
أن إعطللاء القانللون الصاحية للكللوادر الطبية 
بالتبليغ تأكيد على الثقة بهم وما يقومون به 
من دور، داعية الجهات المعنية بتوعية الكوادر 
الطبية بشأن الواجبات القانونية المسندة لهم 
بموجب هذا التعديل.بينما ارتأى العضو أحمد 
الحداد، أن الهدف من هذا المشروع بقانون هو 
الردع لمن يحللاول أن يخفي عند فحص الجثث 
المتوفللاة أي فعللل يقود إلى نوع مللن الجنحة 
والجرائللم وهذا مهللم بالنسللبة للتقارير التي 

ترفع للجهات المعنية.
فيما أكللدت النائللب الثاني لرئيللس المجلس 
جميلللة سلللمان، واجللب األطبللاء نحللو فعللل 
يشللكل التزام أخاقي وأدبللي، معتبرة أنه عند 
امتناعهم أو تقاعسللهم باإلباغ عن شللبهة أو 
شكوك نحو المتوفي أو المصاب يشكل جريمة 

وإخال بالعدالة.
وارتأى العضو الدكتور أحمد العريض، أن جميع 
األطبللاء أقسللموا على إنقللاذ المرضى ومعظم 

األطباء يعرفون عند الشك ضرورة طلب الطبيب 
الشللرعي وأخذ رأيه ونتائجلله، واعتقد بضرورة 
إلغللاء الحبس واإلبقاء علللى الغرامة، أو توقيف 
الطبيللب عن العمللل، فيما أشللارت الشللورية 
الدكتور ابتسام الدالل، إلى االتفاق مع تغليظ 
العقوبة، وقالت: »بالنسللبة لألطباء هناك أمور 
قانونية خاصة بهللم، قد ال أوافق على موضوع 
الحبس، وهنللاك إيقاف للترخيص الطبي لفترة 

معينة«.
وأشار الشوري فيصل النعيمي، إلى أن المشروع 
بقانللون ال يمس األطبللاء والجميللع يحترمهم 
ويقدرهم، وهذه عقوبة للمتساهل في اإلفصاح 
عن أي جريمة، وعقوبة الحبس يحددها القاضي 
وال يوجللد تقليل من شللأن األطبللاء، فيما بين 
العضللو الدكتللور محمد علي حسللن أن اإلباغ 
عن جريمة ما هو مبدأ رئيس من مبادئ تثبيت 
العدالة، ولكن ما يتعلق في التبليغ باالشللتباه 
بجريمة بجسللم أحد المتوفين فهذا أمر يحيط 

به الكثير من التعقيدات والظروف الطبية.

إلللى ذلللك أشللار الشللوري الدكتللور عبدالعزيز 
أبللل، إلللى أن التقصير من الممكللن أن يواجه 
بعقوبات إدارية منها وقف الطبيب عن العمل، 
ومن الممكن حتى إلغاء ترخيصه إذا كان فعًا 
متقاعسللًا أو شللريكًا في الجريمة وهي عقوبة 
أشللد من الحبس، ومن الممكن زيادة الغرامة 

إن كانت ال تتناسب.
أمللا العضو فؤاد الحاجي، أكد أن الجميع يحترم 
ويجللل األطباء ومللا يقومون به مللن دور كبير، 
وال يعنللي أن مناقشللتنا للمشللروع بقانون هو 
انتقاص منهم، بل إن سللير العدالة يستوجب 
إيجاد عقاب رادع للتسللتر على شللبهة جنائية 
تجاه المتوفى أو المصاب، بينما أشللاد العضو 
الدكتور بسام البنمحمد بجميع الكوادر الطبية 
وجهدهم، وقال: »النص الماثل أمامنا اليوم ال 
يزعج أي طبيب مهني، بل هو مشللجع له للقيام 
بدوره للتبليغ بأي شبهة عن جريمة، والطبيب 
هو الطللرف األول الواجللب عليلله التبليغ كونه 

الطرف األقدر على تعيين الحالة«.

 وزير العدل: ارتفاع عدد القضايا 
المحسومة بـ»غرفة تسوية المنازعات«

مريم بوجيري «

أكللد وزيللر العللدل والشللؤون اإلسللامية واألوقاف 
الشلليخ خالد بن علللي آل خليفة، أن آخللر إحصاءات 
نشللرت بشللأن غرفة البحرين لتسللوية المنازعات 
تتعلق بالفصل في نزاعللات تصل قيمتها إلى 1.5 
مليار دوالر للنزاعات أو الطلبات المنظورة بواسللطة 
الغرفة في عللام 2019، مؤكدًا أن عدد القضايا زاد 
عن 300 قضية نظرتها الغرفة في السنة المذكورة 

والمبلغ ارتفع نتيجة مضي أكثر من 3 سللنوات على 
آخر إحصائية معلنة. وأشللار أثناء مناقشللة مجلس 
الشللورى لمرسللوم بقانللون حللول غرفللة البحرين 
لتسللوية المنازعات، أن الحكم الصللادر من الغرفة 
تبعًا للباب األول كمحكمة، فهو حكم نهائي ينفذ، 
إما إذا كان صادرًا كحكم تحكيمي تبعًا للباب الثاني 
فله إجللراءات موجودة في المللادة 23 من القانون. 
وفيمللا يتعلق بالرسللوم أمام الغرفللة التي تعمل 
كمحكمة تبعا للفصل األول فهي ذات الرسوم التي 

تؤخذ أمام القضاء بالنسللب المعلن عنها، مبينًا أن 
الئحة الغرفة صدرت في ضوء التعديل في ديسمبر 
الماضي. وأشار الوزير، إلى أن سمعة الغرفة لدولية 
كمركللز تحكيم قائملله وكفاءتها كأحللد المحاكم 
المتخصصللة فللي البحريللن قائمللة وأن التعديللل 
سيسللهم بشكل أكبر في توسعة اختصاص الغرفة 
لتأخذ جميع القضايا التي قد تكون بين الشللركات 
وله أثر طيب علللى العمل التجاري ورغبة التجار في 

النظر بالنزاعات.

»الشورى« يرفض إعفاء 
المواطنين من سداد 

رسوم التسجيل العقاري
مريم بوجيري «

وافق مجلس الشللورى على رفض مشللروع قانون بشأن التسجيل 
العقاري من خال التمسللك بتوصية لجنة المرافق العامة والبيئة 
بالتمسللك بالقرار السللابق للمجلس بعدم الموافقة على مشروع 
قانون بتعديل المادة )59( من قانون التسللجيل العقاري، الصادر 
بالقانللون رقللم )13( لسللنة 2013. من جانبه قللال العضو عادل 
المعاودة: »نحن نتحدث عن الطبقة البسيطة التي يتأخر انتقالها 
لسللكنها الجديد بسبب تأثيث أو غيره، ونسبة 2% رسوم التسجيل 
العقاري تحقق للمواطن البسلليط الكثيللر«، أما العضو د. منصور 
سللرحان اعتبر أن مشللروع القانللون يهدف إلى إعفللاء المواطنين 
من دفع رسللم التسللجيل العقاري ألول مرة والتللي تبلغ 2% والتي 
يشللترط نقل الملكية للسكن فقط وليس لاستثمار، والكثير من 
المواطنين تشكل هذه النسبة عبئًا ماليًا عليهم. وانتهى المجلس 
باألغلبيللة الموافقللة على الرفللض، في حين لم يوافللق على ذلك 

العضو عادل المعاودة، صباح الدوسري وجواد حسين.

خالل لقاء رؤساء تحرير الصحف.. رئيس الشورى: 

اهتمام خاص بدراسة قانون الصحافة الجديد
أكللد رئيس مجلس الشللورى علللي الصالح، 
أن المجلس سلليولي اهتمامللًا خاصًا ببحث 
ودراسللة مشللروع قانون الصحافة واإلعام 
الجديللد عندمللا ُيحللال إلى المجلللس وفق 
اإلجللراءات الدسللتورية المعتمدة، مشلليرًا 
إلى أن المؤسسات اإلعامية تعتبر شريكًا 

أساسيًا، وجزءًا من اإلنجازات التشريعية.
المقللروءة  اإلعللام  وسللائل  أن  وأوضللح، 
والمكتوبة والمسللموعة تؤدي مسؤوليات 
وطنية مهمللة، وتعمل على اإلسللهام في 
إبراز اإلنجللازات والنجاحات التي تشللهدها 
البحريللن فللي ظل العهللد الزاهللر لحضرة 
 صاحللب الجالللة الملللك حمد بن عيسللى 
آل خليفللة عاهل الباد المفللدى، وتحرص 
على إظهار الجهود التي تقوم بها الحكومة 
برئاسللة صاحللب السللمو الملكللي األميللر 
سلللمان بللن حمللد آل خليفة ولللي العهد 

رئيس مجلس الوزراء.
جللاء ذلك خال اسللتقباله أمللس، الرئيس 
التنفيللذي لمركز االتصال الوطني يوسللف 
البنخليللل، ورئيللس تحريللر صحيفللة أخبار 
الخليللج  أنللور عبدالرحمللن، ورئيس تحرير 
صحيفللة الباد مؤنللس المللردي، ورئيس 
تحريللر صحيفة الوطن إيهاب أحمد، ومدير 
تحرير صحيفة األيام جاسم منصور، ومدير 

عام وكالة أنباء البحرين عبداهلل بوحجي.

وأشللاد بالتطللور والتقللدم الذي يشللهده 
القطاع اإلعامي فللي المملكة، واالهتمام 
الحديثللة،  التقنيللات  بمواكبللة  الكبيللر 
والوسائل الجديدة، واسللتثمارها في تبني 

للتنمية  الداعمللة  والموضوعات  القضايللا 
المستدامة.

وأثنللى رئيس مجلس الشللورى علللى الدور 
الكبيللر الللذي يقللوم بلله مركللز االتصللال 

الوطني، والصحللف المحليللة، ووكالة أنباء 
البحريللن، والجهللود الحثيثللة التللي يقوم 
بهللا الصحافيللون واإلعاميللون بمختلللف 
أن  إلللى  مشلليرًا  اإلعاميللة،  المؤسسللات 
البحريللن تكفل حرية الللرأي والتعبير وفق 
ما ينص عليه الدستور والقوانين المحلية، 
وذلك باعتبارها جزءًا أساسلليًا من المسيرة 

الديمقراطية في المملكة.

وأوضح أن االنفتاح اإليجابي من المؤسسات 
اإلعاميللة، على اإلعام الرقمي ومسللارات 
السللعي  اإلبللداع واالبتللكار فيلله، يؤكللد 
للنهوض بالرسللالة اإلعامية  المتواصللل 
التنويريللة، وتقديمها بأسللاليب متطورة 

تتواءم مع التوجهات اإلعامية الحديثة.
للمؤسسللات  الفاعللل  بالللدور  وأشللاد  
اإلعاميللة البحرينيللة في دعم ومسللاندة 
عمللل السلللطة التشللريعية، وتخصيللص 
الصحللف  فللي  المتعللددة  المسللاحات 
منصللات  وعبللر  اإللكترونيللة  ومواقعهللا 
التواصل االجتماعي من أجل تعزيز الثقافة 
البرلمانية، وإطاع الرأي العام على الجهود 
التللي تقوم بها السلللطة التشللريعية في 
سن التشريعات وتطوير منظومة القوانين 
المحليللة. فيمللا، أعرب الرئيللس التنفيذي 
لمركللز االتصللال الوطني، ورؤسللاء تحرير 
الصحف المحليللة، ومدير عللام وكالة أنباء 
البحريللن عللن التقديللر والثنللاء الكبيرين 
للجهللود التشللريعية والعمللل المخلللص 
الللذي يقللوم بلله رئيللس مجلس الشللورى 
وأعضللاء المجلللس، مؤكديللن أن اللقاءات 
الثنائية وتبللادل وجهات النظر واآلراء تعزز 
الشللراكة والتعاون والتنسيق بين السلطة 
التشللريعية والمؤسسللات اإلعاميللة، بما 

يدعم تحقيق مصلحة الوطن والمواطنين.

 وسائل اإلعالم تؤدي مسؤوليات وطنية 
وتتبنى القضايا الداعمة للتنمية المستدامة

المعتذرون 

رضا منفرديهالة رمزي
مهمة رسميةمهمة رسمية
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وزير العدل: تغليظ عقوبة عدم تبليغ األطباء 
عن الجرائم يضفي التوازن على قانون العقوبات

مريم بوجيري «

أكللد وزير العدل والشللؤون اإلسللامية واألوقاف 
الشلليخ خالد بن علي آل خليفة، أن إجازة مشروع 
القانللون لتغليللظ عقوبللة عللدم تبليللغ مزاولي 
المهن الطبية عن الجرائم أو الشللبهات الجنائية 
ستخلق توازنًا كان مفقودًا في قانون العقوبات.

وبين خال جلسة مجلس الشورى أن التعديل جاء 
ليضفي نللوع من التوازن في قانللون العقوبات، 
حيللث إن اإلبللاغ هللو التللزام علللى الطبيب عند 
الكشللف إلبللاغ السلللطات العامللة باإلصابللات 
الجسلليمة، وتحدد على أسللاس قرار وزير العمل 
والتنمية االجتماعية في هذا الشللأن، وأشللار أن 
العقوبة جاءت بنوع من المرونة واسللتدعى ذلك 
أن يكون النص متناسبًا مع حجم المسألة إلدراك 
الطبيللب، حيللث يتم التبليللغ للسلللطات العامة 

وليس النيابة بشكل مباشر.
وفي رده على استفسارات أعضاء مجلس الشورى 
بشللأن مشللروع القانللون المذكللور، أكللد الوزير 
أن التعامللل مللع نللص العقوبة فيلله 10 دنانير 

ويعتبر غير متوازن مللع النصوص الموجودة في 
قانون العقوبات التللي تعاقب على عدم اإلباغ، 
مبينللًا أن مبدأ المعاقبة موجللود ولم يجد جديد 
اال إعللادة النظر في الموضللوع اإلباغ تتوازن مع 

الخصوصية.
وأشللار إلى أن هنللاك قيمة مبتغاهللا من النص 
الجديد حيللث إن الطبيب إذا وجد عامات تشللير 
لوجللود جناية أو جنحللة أو متوفللي ويتم حماية 
الشللخص المتوفللي أن من يقوم بالكشللف عليه 
من خال العامات اإلباغ والتهاون في العقوبة 
تخفف مللن الحماية المذكورة حيللث إن الغرامة 
فقللط ال تكفي في هللذه الحالة، مشلليرًا إلى أن 
الجللزاء أما أن يكللون مدنيًا بالتعويللض أو إداريًا 
أو تأديبيللًا كالمنع من مزاولللة المهنة وبالتالي 
فإن المسللألة ال تهدر قيمة أن يكون هناك إباغ 

نتيجة جناية أو جنحة.

»الشورى« يقّر تعديل قانون 
غرفة فض المنازعات االقتصادية

مريم بوجيري «

أقر مجلس الشللورى خال جلسته أمس، مرسللومًا بقانون يعنى 
باسللتبدال نصي المادتين 9 و31 من المرسوم بقانون، بإضافة 
اختصاصات أخرى لغرفة البحرين لتسوية المنازعات االقتصادية 
والماليللة واالسللتثمارية، فضًا عن االختصاصللات المقررة لها، 
بهدف المسللاهمة فللي تحديللث ودعللم المنظومللة القضائية 
فللي البحريللن، عن طريللق تقويللة وتعزيز نصللوص غرفة فض 
المنازعات مما يسللهم في تعزيللز روح التنافسللية في المملكة 
إقليميللًا وعالميًا لتوفير بيئة مائمللة وُمحفزة للنمو االقتصادي 
وجاذبة لاستثمار. من جانبه اعتبر العضو عبدالرحمن جمشير، 
أن المرسللوم بقانللون يهدف إلللى تطوير وتعزيز عمللل الغرفة 
االقتصادية وتوسلليع اختصاصاتها بإضافللة صاحية النظر في 
المنازعات التجارية التي يكون طلبها من شركات تمارس النشاط 
التجاري. في حين ارتأى العضو صباح الدوسري أن المرسوم يرفع 
من شللأن المنظومة القضائية في المملكة من خال رفع وتيرة 
الفصللل في المنازعللات التجارية فيما بين الشللركات، بينما رأى 
الشللوري دوريش المناعي أنه يسرع حل المنازعات التجارية بين 
الشركات من خال إسللناد المهمة إلى قاضي متخصص منتدب 
بقللرار من المجلس األعلللى للقضاء إلى أن يصدر قرار بتشللكيل 
هيئة لتسللوية المنازعات. إلى ذلك بينت رئيسللة لجنة الشؤون 
التشللريعية والقانونية بالمجلللس دالل الزايد، أن الغرفة تعتبر 
متخصصة في نطاق معين، وهي تختص بنظر النزاعات المالية 
واالقتصادية والتجارية متى ما زاد النصاب القيمي عن 500 ألف 
دينار، واسللتثناء قضايا اإلفللاس وإعادة التنظيم جللاء بناء على 

صدور قانون خاص بذلك في 2018.
 بينما أشار الشوري علي العرادي، إلى أن األصل بأن غرفة تسوية 
المنازعات أنشللئت لتكون رديفا للقضاء، وهذا المرسوم بقانون 
يضيف للغرفة اختصاصًا جديدًا بأن يكون طرفي النزاع شللركات 

مرخصة بموجب قانون الشركات.

تغليظ العقوبة على ممارسي المهن
 الطبية »المتسّترين« على »الشبهات الجنائية«

مريم بوجيري «

بعللد نقللاش مطللول، انتهى مجلس الشللورى 
إلقرار مشروع بقانون ينص على استبدال نص 
المادة رقللم 231 من قانللون العقوبات بنص 
جديللد يغلظ العقوبللة المقللررة لجريمة عدم 
إبللاغ أحد مزاولللي المهن الطبيللة أو الصحية 
للسلللطة العامة عما علم به أثناء مزاولته من 
وجود إشللارات وأمارات ودالئل يشتبه معها أن 
إصابة شللخص أو وفاتلله ناتجة عللن جناية أو 

جنحة.
إلى ذلك، أكدت العضو الدكتورة جهاد الفاضل، 
أن إعطللاء القانللون الصاحية للكللوادر الطبية 
بالتبليغ تأكيد على الثقة بهم وما يقومون به 
من دور، داعية الجهات المعنية بتوعية الكوادر 
الطبية بشأن الواجبات القانونية المسندة لهم 
بموجب هذا التعديل.بينما ارتأى العضو أحمد 
الحداد، أن الهدف من هذا المشروع بقانون هو 
الردع لمن يحللاول أن يخفي عند فحص الجثث 
المتوفللاة أي فعللل يقود إلى نوع مللن الجنحة 
والجرائللم وهذا مهللم بالنسللبة للتقارير التي 

ترفع للجهات المعنية.
فيما أكللدت النائللب الثاني لرئيللس المجلس 
جميلللة سلللمان، واجللب األطبللاء نحللو فعللل 
يشللكل التزام أخاقي وأدبللي، معتبرة أنه عند 
امتناعهم أو تقاعسللهم باإلباغ عن شللبهة أو 
شكوك نحو المتوفي أو المصاب يشكل جريمة 

وإخال بالعدالة.
وارتأى العضو الدكتور أحمد العريض، أن جميع 
األطبللاء أقسللموا على إنقللاذ المرضى ومعظم 

األطباء يعرفون عند الشك ضرورة طلب الطبيب 
الشللرعي وأخذ رأيه ونتائجلله، واعتقد بضرورة 
إلغللاء الحبس واإلبقاء علللى الغرامة، أو توقيف 
الطبيللب عن العمللل، فيما أشللارت الشللورية 
الدكتور ابتسام الدالل، إلى االتفاق مع تغليظ 
العقوبة، وقالت: »بالنسللبة لألطباء هناك أمور 
قانونية خاصة بهللم، قد ال أوافق على موضوع 
الحبس، وهنللاك إيقاف للترخيص الطبي لفترة 

معينة«.
وأشار الشوري فيصل النعيمي، إلى أن المشروع 
بقانللون ال يمس األطبللاء والجميللع يحترمهم 
ويقدرهم، وهذه عقوبة للمتساهل في اإلفصاح 
عن أي جريمة، وعقوبة الحبس يحددها القاضي 
وال يوجللد تقليل من شللأن األطبللاء، فيما بين 
العضللو الدكتللور محمد علي حسللن أن اإلباغ 
عن جريمة ما هو مبدأ رئيس من مبادئ تثبيت 
العدالة، ولكن ما يتعلق في التبليغ باالشللتباه 
بجريمة بجسللم أحد المتوفين فهذا أمر يحيط 

به الكثير من التعقيدات والظروف الطبية.

إلللى ذلللك أشللار الشللوري الدكتللور عبدالعزيز 
أبللل، إلللى أن التقصير من الممكللن أن يواجه 
بعقوبات إدارية منها وقف الطبيب عن العمل، 
ومن الممكن حتى إلغاء ترخيصه إذا كان فعًا 
متقاعسللًا أو شللريكًا في الجريمة وهي عقوبة 
أشللد من الحبس، ومن الممكن زيادة الغرامة 

إن كانت ال تتناسب.
أمللا العضو فؤاد الحاجي، أكد أن الجميع يحترم 
ويجللل األطباء ومللا يقومون به مللن دور كبير، 
وال يعنللي أن مناقشللتنا للمشللروع بقانون هو 
انتقاص منهم، بل إن سللير العدالة يستوجب 
إيجاد عقاب رادع للتسللتر على شللبهة جنائية 
تجاه المتوفى أو المصاب، بينما أشللاد العضو 
الدكتور بسام البنمحمد بجميع الكوادر الطبية 
وجهدهم، وقال: »النص الماثل أمامنا اليوم ال 
يزعج أي طبيب مهني، بل هو مشللجع له للقيام 
بدوره للتبليغ بأي شبهة عن جريمة، والطبيب 
هو الطللرف األول الواجللب عليلله التبليغ كونه 

الطرف األقدر على تعيين الحالة«.

 وزير العدل: ارتفاع عدد القضايا 
المحسومة بـ»غرفة تسوية المنازعات«

مريم بوجيري «

أكللد وزيللر العللدل والشللؤون اإلسللامية واألوقاف 
الشلليخ خالد بن علللي آل خليفة، أن آخللر إحصاءات 
نشللرت بشللأن غرفة البحرين لتسللوية المنازعات 
تتعلق بالفصل في نزاعللات تصل قيمتها إلى 1.5 
مليار دوالر للنزاعات أو الطلبات المنظورة بواسللطة 
الغرفة في عللام 2019، مؤكدًا أن عدد القضايا زاد 
عن 300 قضية نظرتها الغرفة في السنة المذكورة 

والمبلغ ارتفع نتيجة مضي أكثر من 3 سللنوات على 
آخر إحصائية معلنة. وأشللار أثناء مناقشللة مجلس 
الشللورى لمرسللوم بقانللون حللول غرفللة البحرين 
لتسللوية المنازعات، أن الحكم الصللادر من الغرفة 
تبعًا للباب األول كمحكمة، فهو حكم نهائي ينفذ، 
إما إذا كان صادرًا كحكم تحكيمي تبعًا للباب الثاني 
فله إجللراءات موجودة في المللادة 23 من القانون. 
وفيمللا يتعلق بالرسللوم أمام الغرفللة التي تعمل 
كمحكمة تبعا للفصل األول فهي ذات الرسوم التي 

تؤخذ أمام القضاء بالنسللب المعلن عنها، مبينًا أن 
الئحة الغرفة صدرت في ضوء التعديل في ديسمبر 
الماضي. وأشار الوزير، إلى أن سمعة الغرفة لدولية 
كمركللز تحكيم قائملله وكفاءتها كأحللد المحاكم 
المتخصصللة فللي البحريللن قائمللة وأن التعديللل 
سيسللهم بشكل أكبر في توسعة اختصاص الغرفة 
لتأخذ جميع القضايا التي قد تكون بين الشللركات 
وله أثر طيب علللى العمل التجاري ورغبة التجار في 

النظر بالنزاعات.

»الشورى« يرفض إعفاء 
المواطنين من سداد 

رسوم التسجيل العقاري
مريم بوجيري «

وافق مجلس الشللورى على رفض مشللروع قانون بشأن التسجيل 
العقاري من خال التمسللك بتوصية لجنة المرافق العامة والبيئة 
بالتمسللك بالقرار السللابق للمجلس بعدم الموافقة على مشروع 
قانون بتعديل المادة )59( من قانون التسللجيل العقاري، الصادر 
بالقانللون رقللم )13( لسللنة 2013. من جانبه قللال العضو عادل 
المعاودة: »نحن نتحدث عن الطبقة البسيطة التي يتأخر انتقالها 
لسللكنها الجديد بسبب تأثيث أو غيره، ونسبة 2% رسوم التسجيل 
العقاري تحقق للمواطن البسلليط الكثيللر«، أما العضو د. منصور 
سللرحان اعتبر أن مشللروع القانللون يهدف إلى إعفللاء المواطنين 
من دفع رسللم التسللجيل العقاري ألول مرة والتللي تبلغ 2% والتي 
يشللترط نقل الملكية للسكن فقط وليس لاستثمار، والكثير من 
المواطنين تشكل هذه النسبة عبئًا ماليًا عليهم. وانتهى المجلس 
باألغلبيللة الموافقللة على الرفللض، في حين لم يوافللق على ذلك 

العضو عادل المعاودة، صباح الدوسري وجواد حسين.

خالل لقاء رؤساء تحرير الصحف.. رئيس الشورى: 

اهتمام خاص بدراسة قانون الصحافة الجديد
أكللد رئيس مجلس الشللورى علللي الصالح، 
أن المجلس سلليولي اهتمامللًا خاصًا ببحث 
ودراسللة مشللروع قانون الصحافة واإلعام 
الجديللد عندمللا ُيحللال إلى المجلللس وفق 
اإلجللراءات الدسللتورية المعتمدة، مشلليرًا 
إلى أن المؤسسات اإلعامية تعتبر شريكًا 

أساسيًا، وجزءًا من اإلنجازات التشريعية.
المقللروءة  اإلعللام  وسللائل  أن  وأوضللح، 
والمكتوبة والمسللموعة تؤدي مسؤوليات 
وطنية مهمللة، وتعمل على اإلسللهام في 
إبراز اإلنجللازات والنجاحات التي تشللهدها 
البحريللن فللي ظل العهللد الزاهللر لحضرة 
 صاحللب الجالللة الملللك حمد بن عيسللى 
آل خليفللة عاهل الباد المفللدى، وتحرص 
على إظهار الجهود التي تقوم بها الحكومة 
برئاسللة صاحللب السللمو الملكللي األميللر 
سلللمان بللن حمللد آل خليفة ولللي العهد 

رئيس مجلس الوزراء.
جللاء ذلك خال اسللتقباله أمللس، الرئيس 
التنفيللذي لمركز االتصال الوطني يوسللف 
البنخليللل، ورئيللس تحريللر صحيفللة أخبار 
الخليللج  أنللور عبدالرحمللن، ورئيس تحرير 
صحيفللة الباد مؤنللس المللردي، ورئيس 
تحريللر صحيفة الوطن إيهاب أحمد، ومدير 
تحرير صحيفة األيام جاسم منصور، ومدير 

عام وكالة أنباء البحرين عبداهلل بوحجي.

وأشللاد بالتطللور والتقللدم الذي يشللهده 
القطاع اإلعامي فللي المملكة، واالهتمام 
الحديثللة،  التقنيللات  بمواكبللة  الكبيللر 
والوسائل الجديدة، واسللتثمارها في تبني 

للتنمية  الداعمللة  والموضوعات  القضايللا 
المستدامة.

وأثنللى رئيس مجلس الشللورى علللى الدور 
الكبيللر الللذي يقللوم بلله مركللز االتصللال 

الوطني، والصحللف المحليللة، ووكالة أنباء 
البحريللن، والجهللود الحثيثللة التللي يقوم 
بهللا الصحافيللون واإلعاميللون بمختلللف 
أن  إلللى  مشلليرًا  اإلعاميللة،  المؤسسللات 
البحريللن تكفل حرية الللرأي والتعبير وفق 
ما ينص عليه الدستور والقوانين المحلية، 
وذلك باعتبارها جزءًا أساسلليًا من المسيرة 

الديمقراطية في المملكة.

وأوضح أن االنفتاح اإليجابي من المؤسسات 
اإلعاميللة، على اإلعام الرقمي ومسللارات 
السللعي  اإلبللداع واالبتللكار فيلله، يؤكللد 
للنهوض بالرسللالة اإلعامية  المتواصللل 
التنويريللة، وتقديمها بأسللاليب متطورة 

تتواءم مع التوجهات اإلعامية الحديثة.
للمؤسسللات  الفاعللل  بالللدور  وأشللاد  
اإلعاميللة البحرينيللة في دعم ومسللاندة 
عمللل السلللطة التشللريعية، وتخصيللص 
الصحللف  فللي  المتعللددة  المسللاحات 
منصللات  وعبللر  اإللكترونيللة  ومواقعهللا 
التواصل االجتماعي من أجل تعزيز الثقافة 
البرلمانية، وإطاع الرأي العام على الجهود 
التللي تقوم بها السلللطة التشللريعية في 
سن التشريعات وتطوير منظومة القوانين 
المحليللة. فيمللا، أعرب الرئيللس التنفيذي 
لمركللز االتصللال الوطني، ورؤسللاء تحرير 
الصحف المحليللة، ومدير عللام وكالة أنباء 
البحريللن عللن التقديللر والثنللاء الكبيرين 
للجهللود التشللريعية والعمللل المخلللص 
الللذي يقللوم بلله رئيللس مجلس الشللورى 
وأعضللاء المجلللس، مؤكديللن أن اللقاءات 
الثنائية وتبللادل وجهات النظر واآلراء تعزز 
الشللراكة والتعاون والتنسيق بين السلطة 
التشللريعية والمؤسسللات اإلعاميللة، بما 

يدعم تحقيق مصلحة الوطن والمواطنين.

 وسائل اإلعالم تؤدي مسؤوليات وطنية 
وتتبنى القضايا الداعمة للتنمية المستدامة

المعتذرون 

رضا منفرديهالة رمزي
مهمة رسميةمهمة رسمية

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/03/28/watan-20220328.pdf?1648442261
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://alwatannews.net/article/998144
https://alwatannews.net/article/998143
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي
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يوسف محمد أحمد بوزيد

البحوث العلمية.. هل هناك استفادة؟
في مقاالت س��ابقة تحدثت عن أهمية البح��وث العلمية ودورها الهام في 
التنقيب عن مواطن الخلل والقوة في كثير من األمور سواء كانت اقتصادية 
أو اجتماعية أو علمية أو سياسية، وكيف أن المرحلة الجامعية تضع الطلبة 

في موقع وتجربة واقعية لممارسة هذا العلم المهم.
مجال البحوث العلمية واسع وكبير ومجال االستفادة منه أكبر إن كان هناك 
جهة تعتمد تنقيح ومراجعة هذه الدراس��ات. فهناك عش��رات الدراس��ات 
الجامعية التي تقدم كل س��نة ومن مختلف جامعات المملكة، وأغلب هذه 
الدراس��ات تنتهي فور انتهاء الفصل الدراسي، وال يعرف مدى الفائدة التي 

تحققت والمجال الذي خاضته هذه الدراسة.
وهنا أطرح تس��اؤاًل لعدة جهات لها عالقة ببعضها البعض، أولها التعليم 
العال��ي، والثاني��ة الجامعات، حول ما إذا كانت ه��ذه البحوث التي يقدمها 
الطلب��ة تتطابق مع المعايي��ر العلمية لعمل البح��وث، وهل مجرد تقديم 
البحوث أو الدراس��ات كفيل بأن يجتاز الطالب هذا المقرر، وهل هناك جهة 
تتب��ع التعليم العال��ي لها خبرة وتخص��ص بإمكانها قي��اس مدى تحقق 

معايير اكتمال هذا »البحث أو الدراسة«!
وس��بب هذه التساؤالت هو تجربة عشتها مؤخرًا مع فئة »طلبة الجامعة« 
مم��ن لديهم متطلب »مناهج البحث العلمي«، أو مادة أخرى تتطلب إعداد 
دراس��ة أو بحث، فكثير وال أبالغ لو أقول أغل��ب الطلبة يكون خيارهم لهذه 

المادة »االعتماد على جهة خارجية«.

فكثي��ر م��ن الطلبة يلجأ ألش��خاص أو مكتب��ات تقدم خدمة إع��داد بحوث 
جامعية ودراسات مقابل مبالغ تتراوح ما بين »20 إلى 50 دينارا«، أغلبهم 
يتعذر بأن المادة في غاية الصعوبة، أو أنها إضافة ال فائدة يرجى منها »ال 
نعلم لماذا ندرس��ها«، لهذا نجد هذه الفئة تدخل وتخرج من هذه المادة 
دون أي إضافة في مخزونه��ا المعرفي، وأنهم دخلوا الجامعة وتخرجوا وال 

يملكون أي مهارة أو علم في مجال البحوث أو الدراسات.
هن��ا ال يمك��ن أن نلوم الجامعة بش��كل كامل وال مدرس الم��ادة على هذا 
الخلل الكبير، بل هناك مش��كلة مركبة من البداية، فآلية الدراسات وكيفية 
تقييمه��ا البد من أن تك��ون مع جهة لها باع وخبرة في مجال البحوث مثل 
»مراك��ز الدراس��ات في البلد«، فب��دل أن تكون م��ادة المناهج مادة ضمن 
الخط��ة وفي مرحل��ة متقدمة، يجب أن تك��ون في آخر المرحلة الدراس��ية 
ويكون لها نصيب أكبر من الوقت والتركيز، وأن تسير الدراسة بشكل مجزأ 
في كل مراحلها أمام الش��خص المكلف بمتابعة الدراس��ة كي يعرف ما إذا 

كان من يعد هذه الدراسية الطالب نفسه أو جهة خارجية.
هن��اك نظ��رة واعتماد إيجابي من قي��ادة هذا البلد بفئة الش��باب، وهناك 
تصور ب��أن ينقل هؤالء الش��باب مس��تقبل الب��الد نحو مج��االت متقدمة 
ومختلفة عما اعتدنا عليه في الس��نوات الماضية، وكل ذلك لن يتحقق ما 
لن يجتاز الشباب أهم مراحل حياتهم بالشكل الصحيح واألساليب الجديدة 

الصحيحة.

 »تحاذوا بين المناكب 
واألقدام، رصوا صفوفكم«

س��نتان مضتا تقريبًا على غزو جائحة كورون��ا لوطننا الغالي، وقد جابهها فريق 
البحري��ن الطبي الوطني بقيادة صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حمد 
آل خليف��ة، ولي العهد، رئيس مجل��س الوزراء، حفظه اهلل ورعاه، وأعضاء الفريق 
وبذلوا النفس والنفيس في محاربته، ولم يدخر مليكنا المفدى حفظه اهلل تعالى 
ورع��اه ووفقه، جهدًا حيث قدم الدعم والمس��اعدة للفري��ق الوطني الطبي على 
االنتصار على »كورونا«، خاص��ة وجاللته من أجل بلوغ الهدف المؤزر كان األول 
في ساحة المعركة، وسخر الميزانية، لتوفير الكادر البشري القدير والدواء الناجع 
حماية لكل المواطنين والمقيمين من جميع األديان والجنسيات بالمجان، والذي 
يجب اإلش��ادة به، هو أن جاللته أول من اس��تجاب لنداء التطعيم، ضاربًا المثل 
األعل��ى لجميع من يعيش في وطننا الغالي، وكانت االس��تجابة منقطعة النظير 
م��ن المواطنين والمقيمي��ن، وإضافة إلى تل��ك الهبة م��ن المواطنين األوفياء 
المتطوعين الذين أعلنوا أنفسهم فداء للوطن وأهله وتحت إمرة صاحب السمو 
الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الذي وجه وتابع الفريق الوطني الطبي 
وكان لهذه المجموعة دور كبير في ساحة الشرف. سنتان مضتا وهم في الميدان 
ب��ال ملل وال كلل، يواصلون الليل بالنهار، وعالم��ات الرضا تعلو وجه كل منهم، 
وكم كان التكريم لهم عظيمًا بأن أعلن قائدنا المفدى تخصيص وتوزيع أوسمة 
عليهم تحت مسمى وسام األمير سلمان بن حمد لالستحقاق الطبي من رسميين 
وأيضًا المتطوعين، وكم كانت فرحة كل من س��اهم في هذا الفريق، وكم تمنى 
م��ن ل��م ينضم إلى هذا العمل المق��دس لو أنه كان أحده��م، لكن إذا كنت من 
من استجاب للتعليمات وبادر بأخذ التطعيم ونفذ االحتياطات بحذافيرها، وحث 
غيره على التسريع والمبادرة بأخذ جرعات التطعيم في أوقاتها، حسب إرشادات 
الفريق الوطني الطبي، ونصحت أنت أهلك وأقرب الناس إليك، ألصبحت فردًا من 
»مجتم��ع واع��ي«، وأهنئك على ذلك. وأهيب بالدولة ب��أن ُيكرْم كل صاحب قلم 
كتب في الجرائد اليومية، موجهًا وناصحًا، ومرشدًا ألهل البحرين بما يملك من 
موهب��ة النصح في هذا الجانب، بأن يكون من المكرمين، فلإلعالم دور كبير في 
وأد جائح��ة كورونا )كوفيد19(، حفظ اهلل تعالى مملكة البحرين قيادة وش��عبًا 
من كل مكروه، وعادت إلى المس��اجد نصيحة اإلمام قبل تكبيرة اإلحرام »تحاذوا 
بي��ن المناكب واألقدام، ورصوا صفوفكم«، بعد أن كنا نتباعد بمس��افة مترين 

من جميع الجهات، وهلل الحمد والمنة.

على مسؤوليتي
إل��ى المصلين الكرام، من يعاني من صداع حاد وارتفاع في درجة الحرارة وكحة 
وسيالن من األنف، عليه التوجه إلى أقرب مركز صحي ألخذ الفحص، واألهم أداء 

الصالة في المنزل، وليعلم كل منا أن الوقاية خير من العالج، وسالمتكم.

بالون اختبار ينفجر
واقعة نادرة حدثت خالل األس��بوع الماضي تعتبر 
غريبة على مملكة البحرين وشعبها، لكنها تعطي 
مؤش��رات خطي��رة على م��ا يمكن أن يح��دث في 
المس��تقبل وما يح��دث حتى حاليًا ف��ي العالم مع 

اإلسالم والمسلمين.
فق��د تفاجأت فت��اة بحرينية محجب��ة بمنعها من 
دخول أحد المطاع��م في منطقة العدلية، بذريعة 
منعه��م دخ��ول المحجب��ات، وخيرًا فعل��ت الفتاة 
عندما صورت فيديو ونشرته على وسائل التواصل 
وانتش��ر كالنار في الهشيم حتى وصل الدخان إلى 
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ليتحرك مأمورو 
الضب��ط القضائي في هيئة الس��ياحة ويتم إغالق 
المطعم إداريًا، وتقرر إدارة المطعم إيقاف المدير 
المسؤول، وهنا أتوجه بالشكر الجزيل للمسؤولين 
بال��وزارة عل��ى س��رعة االس��تجابة واتخ��اذ القرار 
الرادع، وال أش��كر المطعم وال أصحابه على توقيف 

المسؤول، فما هو إال كبش فداء لتصرف اإلدارة.
ولربم��ا أزاح��ت الواقع��ة الغبار عن أم��ور مماثلة 
تحدث في أماكن أخرى، فهناك شاطئ في منطقة 
أمواج يستأجره مس��تثمر أجنبي، حيث يرفض هذا 

المس��تثمر دخول من يرتدون مالبس محتش��مة، 
وق��د اش��تكى أهال��ي أم��واج م��ن ه��ذه الظاهرة 
المسيئة للبحرين واإلسالم، ولعوائلهم وأطفالهم 
أن يروا مثل هذه األمور تنتشر دون مراعاة لتقاليد 

وأعراف البلد والمسلمين.
القواني��ن  ب��أن  ويعل��م  ي��درك  الجمي��ع  ولع��ل 
والتش��ريعات وضع��ت لحماي��ة المجتم��ع من أي 
تالع��ب أو التفاف أو تفس��ير خاطئ رغ��م محاولة 
البعض اس��تخدام نفوذهم للهروب من المساءلة 

القانونية.
إن ما يحدث اليوم لإلس��الم عامة والحجاب خاصة 
من هجمة شرس��ة في دول غربية وش��رقية، وهي 
حملة دولية ممنهجة تريد نزع الهوية اإلس��المية 
تحت ش��عارات »تحرير المرأة«، رغم أنهم تدخلوا 
ف��ي حرية عقيدته��ا وما تريد ارت��داءه، واقتصروا 
الحرية في العري ورفضوا أن تطبق على الحشمة.

أماكن كثيرة اليوم تؤس��س لمثل ه��ذه المبادئ 
الدخيلة وقد بدأت تتس��لل ف��ي مجتمعنا وتصيب 
عوائلن��ا، ول��م يكن هذا الح��دث إال بال��ون اختبار 
لمدى تقب��ل المجتمع والدولة لمثل هذه األفعال، 

لكن نحمد اهلل أن جاءهم الرد س��ريعًا ورادعًا حتى 
ال يفكر أحدهم في إعادة الكرة.

لقد أس��س صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى 
آل خليف��ة ملك الب��الد المفدى حفظ��ه اهلل ورعاه 
على أس��س التعايش والتسامح وقبول اآلخر، لكن 
بع��ض هؤالء يظن أنه حر ف��ي مملكتنا وله الحق 
ف��ي تطبي��ق مبادئه الت��ي يمارس��ها بحرية على 
اآلخرين، ولم يدرك الرس��الة النبيلة لمبادئ حفظ 
الحري��ات والحقوق ف��ي بلدنا، وظن أنه يس��تطيع 
فعل ما يش��اء، ويحاول تنفيذ أفعال مشينة تحدث 

في بالده لمواطنيه من المسلمين.
هذا الفكر المريض والبغيض لن يجد له موئاًل في 
البحرين وس��يرفضه المجتمع بكافة أطيافه، ولن 
يصل هؤالء الش��ياطين إلى مبتغاهم طالما بقيت 
البحري��ن وأهلها متمس��كين بدينهم وعقيدتهم، 
الله��م احفظ لنا قيادتنا الحكيمة واحفظ مملكتنا 

وأهلينا وبناتنا من هذه الحملة الشرسة.

* قبطان - رئيس تحرير جريدة »ديلي 
تريبيون« اإلنجليزية

»بحريننا« الحلم الذي تحول إلى واقع وطني
إن م��ن أهم ما يميز المجتمع البحريني، ه��و قدرته المرنة على التجاوب 
مع كل المبادرات الداعية إلى الحب والس��الم والتعايش والتآلف والمحبة 
واإلخاء مع كل األطياف والمكون��ات األخرى. فهذه الموروثات التي ورثها 
مجتمعنا المتحضر من اآلباء بش��كل كثيف وناصع، تحولت اليوم وبشكل 

رائع إلى ثقافة تميَّز المجتمع البحريني عن بقية المجتمعات األخرى. 
في الذكرى الثالثة إلطالق الخطة الوطنية لتعزيز االنتماء الوطني وترسيخ 
قي��م المواطنة »بحرينن��ا«، والذي أقيم على إثره احتفال بهذه المناس��بة 
تحت رعاية رئيس لجنة متابعة الخطة الوطنية، الفريق أول معالي الشيخ 
راش��د بن عب��داهلل آل خليفة وزي��ر الداخلية، وذلك بحض��ور مجموعة من 

أصحاب المعالي والسعادة والشخصيات البارزة، ولفيف من اإلعالميين. 
يمك��ن لنا أن نركز هنا على أهم ما ج��اء في الحفل، وهو ما ورد في كلمة 
معالي وزير الداخلية، والتي أكد من خاللها على نقاط في غاية األهمية. 
لع��ل من أبرزها هو أن تكون »هويتنا الوطنية، ليس��ت مجرد ش��عار، بل 
انتماء وعطاء. وإن بناء مستقبلنا الوطني، مرهون بمدى تمسكنا بعاداتنا 
وتقاليدن��ا وهويتنا. وأن نهيء ألبنائنا بيئة وطنية جامعة، محافظة على 

ثوابتها وتقاليدها، وتكوين جبهة وطنية متماسكة«. 
إن الحديث عن العالم االفتراضي واإللكتروني، هو الحديث عن المستقبل، 

وه��ذا ما أكده معالي وزير الداخلية حين رب��ط تعزيز مبادرات »بحريننا« 
من خ��الل هذا العالم التكنولوجي، مؤكدًا »بأن عصر الفضاء اإللكتروني 
وتكنولوجيا المعلومات، يتيح لنا فرصة عصرية لنش��ر ثقافتنا وتقاليدنا 
وتعزي��ز هويتن��ا الوطني��ة عالمي��ًا، وذلك م��ن خالل حضورن��ا في فضاء 
العالم االفتراض��ي. وإن حدودنا اإللكترونية في هذا األفق، يحددها حجم 
مشاركتنا ونشاطنا اإللكتروني الوطني، من أجل حماية الهوية البحرينية 
في العالم االفتراضي. وعليه، فإن األمر يتطلب صياغة رؤية مس��تقبلية 
وتنفيذ مبادرات تفاعلية وبرامج مؤثرة في إطار المس��ئولية المجتمعية 

وتعزيز المنظومة الوطنية لترسيخ قيم الوالء واالنتماء«. 
م��ن جهة أخ��رى مهمة، أك��د معال��ي الوزير عل��ى أهمية ربط النس��يج 
االجتماعي ببعض��ه البعض حتى في الظروف الصعب��ة، وذلك من خالل 
»المش��روع الوطن��ي والحض��اري للعقوب��ات البديل��ة وبرنامج الس��جون 

المفتوحة، والذي أصبح واقعًا مجتمعيًا مشّرفًا«. 
من المهم التذكير أخيرًا، بأن »بحريننا« استطاعت خالل السنوات الثالث 
الماضية، تفعيل وتنفيذ 85% من مبادراتها التي تزيد عن مائة مبادرة، 
رغم الظ��روف التي فرضتها جائح��ة كورونا. فهو الحلم ال��ذي تحول إلى 

واقع.

إن العم��ل األمني في أي مكان بالعال��م هو عمل مليء 
بالمخاط��ر والتحديات وفي��ه أطر كثي��رة للعمل عليها 
وأبرزه��ا األمن المجتمع��ي ضد الغ��زو الثقافي الغربي 
والذي يس��تهدف لتغيير ع��ادات وتقاليد خيره للمجتمع 
والت��ي بها تم��س هوية الدول��ة، مما اس��تدعى وجود 

مبادرات وطنية تحافظ على المجتمع وتحميه من خالل 
التوعية وتطبيق أفضل الممارسات في مجال المواطنة، 
وبالفع��ل هذا ما قامت به مملكة البحرين منذ س��نوات 
من خالل إطالق المبادرة الخطة الوطنية لتعزيز االنتماء 

الوطني وترسيخ قيم المواطنة »بحريننا«.

وبرعاي��ة من معالي وزي��ر الداخلية الفريق أول الش��يخ 
راش��د بن عب��داهلل آل خليفة وبمناس��بة االحتفال بيوم 
الش��راكة المجتمعية قال معاليه إن »البرامج اإلنسانية 
الت��ي تنفذها وزارة الداخلية تش��كل محورًا أساس��يًا في 
تجس��يد االنتماء وترسيخ قيم المواطنة..، فإن المشروع 
الوطني والحضاري للعقوبات البديلة وبرنامج الس��جون 

المفتوحة، أصبح واقعًا مشرفًا«.
به��ذه العب��ارات اختصر معالي��ه الكثير م��ن المنجزات 
التي حققتها مملكة البحرين في مجال حقوق اإلنس��ان 
والمواطن��ة وترس��يخها بالمجتم��ع البحرين��ي، حيث إن 
الخط��ة احتوت في طياته��ا على الكثير م��ن المبادرات 
اإلنس��انية والتطوعية وتأصيل قيم المجتمع البحريني، 
والت��ي ج��اءت منس��جمة م��ع توجيهات س��يدي حضرة 
صاح��ب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة عاهل 
الب��الد المفدى حفظه اهلل ورع��اه في الحفاظ على اإلرث 

الحض��اري والفكري من خالل تلك المبادرات التي تحمي 
الوطن من أي تدخل خارجي لتغيير األفكار والمعتقدات.
إن المب��ادرة الوطني��ة »بحريننا« تعتب��ر الدليل المهم 
لجميع الجهات س��واء الحكومية أو الخاصة أو مؤسسات 
المجتمع المدني في تنفي��ذ الخطط التي تحفظ هوية 
البحرين وتأصيلها عبر الش��راكة المجتمعية في تحقيق 
الهدف األكبر هو تعزيز األمن المجتمعي والذي تسعى 

الكثير من الدول للوصول ألعلى المراتب بهذا المجال.
خالصة الموضوع، نتقدم بالشكر لمعالي وزير الداخلية 
وجميع رجال أمننا البواس��ل وللفريق العامل في مبادرة 
»بحرينن��ا« على العمل المش��رف في تنفي��ذ توجيهات 
ورؤى س��يدي جاللة المل��ك المفدى حفظ��ه اهلل ورعاه، 
ونش��د على أياديهم في مواصل��ة العمل أكثر من خالل 
زيادة المبادرات بالخطة والتي من شأنها أن تسهم في 

الحفاظ على المجتمع واألسرة البحرينية.

S3dbah@gmail .com

@saad_bahrain

سعد راشد

بين السطور

وزير الداخلية.. شكرًا على »بحريننا«

 »بحريننا«.. برامج إنسانية 
في المواطنة واالنتماء والوالء

كلم��ة الفريق أول معالي الش��يخ راش��د بن عب��داهلل آل خليفة وزي��ر الداخلية، 
رئي��س لجنة متابعة تنفيذ الخط��ة الوطنية لتعزيز االنتماء الوطني وترس��يخ 
قي��م المواطنة »بحرينن��ا«، التي ألقاها، معاليه، خالل االحتفال بيوم الش��راكة 
المجتمعية واالنتماء الوطني، وبالذكرى الثالثة إلطالق »بحريننا«، حيث تشكل 
إط��ارًا وطنيًا عامًا لتعزي��ز قيم الوالء واالنتماء، وذلك بحضور عدد من الس��ادة 
الوزراء والمس��ؤولين ورجال الصحافة واإلعالم، حملت مجموعة من المضامين، 
لع��ل أبرزها الفخر واالعتزاز بمس��يرة النهضة المبارك��ة بقيادة حضرة صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى، حفظه اهلل ورعاه، 
 في ظ��ل اهتمام ورعاية ودعم صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حمد 
آل خليف��ة، ول��ي العهد، رئيس مجلس ال��وزراء، حفظه اهلل ورع��اه، حيث تهتم 
القيادة الرش��يدة بإطالق المبادرات المجتمعي��ة القيمة والمتميزة، إضافة إلى 
البرامج اإلنس��انية، الس��يما وأن االهتمام بالمواطن ورعايته، خاصة، من خالل 
ما يحمله مفهوم الشراكة المجتمعية، هو اآلن الواقع في النهج األمني لمملكة 
البحري��ن، والذي يهدف إلى تنفيذ الرؤى اإلنس��انية الس��امية ف��ي ظل مواكبة 

التطور والتحديث. 
ولقد كان الفتًا تذكير معال��ي وزير الداخلية بأنه مع االحتفال بالذكرى الثالثة 
إلطالق الخطة الوطنية لتعزيز االنتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة »بحريننا« 
ت��م إطالق أكثر م��ن 100 مبادرة من أجل تعزيز االنتماء الوطني وترس��يخ قيم 
المواطنة، مع ضرورة اإلشارة إلى أن بناء مستقبل البحرين مرهون بمدى تمسك 
المجتم��ع بعاداته وتقالي��ده وهويته، حيث تبدو الهوية الوطنية اآلن مس��ألة 
انتماء وعطاء، فضاًل عن تكوين جبهة وطنية متمس��كة وجامعة للتصدي ألية 

تحديات ربما تسعى الستهداف التماسك المجتمعي في البحرين.
وهنا ال بد من أن ننوه بما ذكره وزير الداخلية من ضرورة صياغة رؤية مستقبلية 
وتنفيذ مبادرات تفاعلية وبرامج مؤثرة في إطار المسؤولية المجتمعية وتعزيز 
المنظومة الوطنية لترس��يخ قيم الوالء واالنتماء، واستغالل الفضاء اإللكتروني 
وتكنولوجيا المعلومات لنش��ر ثقافة وعادات وتقالي��د مملكة البحرين، إضافة 
إلى تعزيز الهوية الوطنية البحرينية لتصل إلى العالم أجمع، من خالل الحضور 

والمشاركة في الفضاء االفتراضي العالمي.
تمضي مملكة البحرين بجهود طيبة ومباركة لمعالي الفريق أول الش��يخ راشد 
بن عبداهلل آل خليفة وزير الداخلية، في تنفيذ مبادرات وبرامج وأفكار إنس��انية 
تجس��د قيم المواطنة وال��والء واالنتماء، ولع��ل أبرز مثال على ذلك المش��روع 
الوطن��ي والحض��اري للعقوب��ات البديلة وبرنامج الس��جون المفتوحة لتس��بق 
البحري��ن الكثي��ر من الدول في ترس��يخ قي��م المواطنة والش��راكة المجتمعية 

وتعزيز ثقافة حقوق اإلنسان.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/03/28/watan-20220328.pdf?1648442261
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://alwatannews.net/article/998148
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دائرة الخطر

الشــعب  « وتعــاون  اللــه  بفضــل 
البحرينــي، خرجنــا من عنــق زجاجة 
كورونــا، وبدأنا نتنفــس، ونخرج من 
دائــرة الخطــر الكبير؛ نظــًرا إلقبال 
النــاس علــى التطعيــم، والتزامهم 
بالتباعــد  المتعلقــة  باألنظمــة 
االجتماعي، وما شــابه، فما تقييمك 

لهذا الوضع؟

- بـــا أي مجاملة، فأنا عشـــت باليابان 
فتـــرة طويلـــة، واآلن وللـــه الحمد في 
البحرين، العمل الذي تم هنا رائع جًدا، 
واختصـــره رئيـــس مجلـــس الشـــورى 
بأنـــه ملحمـــة وطنيـــة  الصالـــح  علـــي 

رائعة.
القيـــادة  بيـــن  ملحمـــة  كانـــت  وفعـــًا 
ممثلـــة بعاهـــل الباد صاحـــب الجالة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، 
وولـــي العهد رئيـــس مجلـــس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، وبيـــن الحكومة 
والشـــعب، بتناســـق رائع فـــي التعامل 
مـــع هذه الجائحة، إذ لـــم يتم التعامل 
معها في العالم بهـــذه الطريقة، فالكل 
التـــزم بالقوانيـــن هنـــا، ولبـــس الكمام، 
والتـــزم بالتباعـــد االجتماعـــي، وحين 
جاء وقت التطعيم، الكل حرص على 
أخـــذ التطعيـــم، ومـــن دون أي نقاش، 
أو اختـــاف، هـــي فعًا ملحمـــة رائعة 
تشـــّرف البحرين، ونتائجهـــا واضحة، 
وهـــي ملحمة أوضحت التناســـق بين 
الدولـــة ممثلـــة بالـــوزارات والجهـــات 

الصحية المختصة وبين المواطنين.

مجتمع مترابط

لنرجــع بحديثنا إلــى البدايــة، فلقد  «
ولــدت بمنطقــة رأس رمــان، هــذه 
الــكل يعرفهــا بتداخلها  المنطقــة 
والفاضــل،  العوضيــة،  بفريــج 
والحطب، والجســر الذي يؤدي إلى 
المحــرق، كيــف تســرد ذاكرتك هذا 
االختالط وهــذا التعايش للمجتمع 

بذلك الوقت؟

- عشـــنا فـــي البحريـــن فـــي أجـــواء من 
التجانس الجميل، في مجتمع مترابط، 
مـــع وجود كثيـــر مـــن الخليجيين، ومن 
الـــدول األخـــرى، حيـــث اندمجـــوا فـــي 
هـــذا المجتمع، وســـاهموا فـــي تطويره، 
وأتذكر أنه كانت هنالك مدرسة ثانوية 

واحدة، الكل التحق فيها.

المدرسة

بذلــك الوقت كانت هنالك مدرســة  «
ثانويــة واحــدة، أنــا وأنت كنــا فيها، 
وهي مدرســة المنامة الثانوية، فما 
المشــاهد العالقة بذاكرتك من تلك 

الفترة؟

- انتقلنا من منطقة رأس الرمان إلى 
البـــاد القديـــم، ودرســـت االبتدائية 
وأثنـــاء  الخميـــس،  مدرســـة  فـــي 
دراستي في المدرســـة الثانوية في 
يوميـــة،  دراســـتي  كانـــت  المنامـــة، 
يســـتثنى منهـــا يـــوم الجمعـــة، وكان 
“الباص” يأخذنا مع بعض للمدرســـة، 
فـــي مرحلـــة وتجربة جميلـــة، أتذكر 

فـــي مخيلتي مـــن دون أي مجاملة، 
جالـــة الملـــك مبتســـما وكيـــف كان 
يختلـــط مـــع الطلبـــة، ويذهـــب إلـــى 
آخـــر،  طالـــب  أي  مثـــل  “المقصـــف” 
فالصـــورة مـــا تزال فـــي ذهني، فعا 
كانـــت مرحلـــة جميلة جـــًدا، وأتذكر 
كان مديرنا في ذلك الوقت األستاذ 

عبدالملك الحمر )رحمه هللا(.
جالـــة الملك وهو فـــي هذا المحيط 
وهـــذا الجـــو، كواحـــد مـــن الطلبـــة، 
بـــا تمييـــز، ويعامله المعلمـــون كأي 
طالـــب آخر، هذه التجربة انعكســـت 
علـــى مواقـــف جالته فـــي برنامجه 
اإلصاحـــي، وفـــي برنامـــج التنميـــة 

الذي يقوم به.
طلبـــة  المدرســـة  فـــي  كان  أتذكـــر 
مختلفـــون، ولكنهـــم كانـــوا جاديـــن 
دائًمـــا  أحـــرص  كنـــت  وشـــاطرين، 
حتـــى  بالدراســـة  أتقـــدم  أن  علـــى 
جيـــدا  وكنـــت  للجامعـــة،  أذهـــب 
بالرياضيـــات، ولكننـــي كنـــت ســـيًئا 
فـــي الحفـــظ، وكنـــت مع زمـــاء من 
الطلبة “العباقرة” منهم محمد صالح 
الشـــيخ الذي أصبح فيما بعد رئيًسا 
لــــ “بابكـــو”، هـــذا الشـــخص كان أكثر 
من مثلي األعلى، وهنا أريد أن أذّكر 
الشـــباب البحرينـــي بأن مـــن يجتهد 
ويتعـــب على نفســـه، أمامه فرص ال 

حدود لها.

5 مارس

فــي  « لدراســتنا  األخيــرة  الســنة 
الســتينات، شــهدت حــراكا طالبيــا 
أنه  وسياســيا ومظاهــرات، وأتذكر 
في تاريخ 5 مارس 1965 في الطابور 
الصباحــي، خرج علينا أحدهم بعلم، 
وألقى علينا خطبة هز مشاعرنا بها، 

فخرجنا في المظاهرات.

- كانـــت تجربـــة جميلة، وبعـــض الطلبة 
فقـــط،  بالدراســـة  مشـــغولين  كانـــوا 
وآخرون بالدراســـة والسياسة، في تلك 
الســـنة فرض علينا أن نكـــون جزءا من 
هذا الحـــراك، ولقد ســـعد الكثيرون بأن 
يكونـــوا جـــزءا مـــن هـــذه التظاهـــرات، 
وانتهـــت الســـنة مـــن دون أي دراســـة، 
وحيـــن جـــاء وقـــت االمتحانـــات، “كنـــا 

ضايعين ألننا ما درسنا”.

الكلية

كانــت مرحلــة أضافــت إلــى نضــج  «
اإلنســان، وفي بعض األشــياء لربما 
كانت عبثية، ولكن في نهاية المطاف 
ســاهمت في تشــكيل وعي الناس، 
وإدراكهم ألهمية الدراسة، وبالنسبة 
لــك، فلقــد خرجــت مــن البحريــن 

وسافرت إلى سوريا للدراسة.

- أكملنـــا الثانويـــة، وكنـــا نأمـــل بـــأن 

نحصـــل على بعثات، فـــي تلك الفترة 
ألغـــوا كل البعثـــات، رافقنـــي زميلـــي 
آنـــذاك الـــذي توفـــي والده فـــي نفس 
السنة، أراد أن يكمل الدراسة ويعول 
أختـــه  زوج  عليـــه  فأشـــار  أســـرته، 
بـــأن يذهـــب وهـــو يتكفـــل بالعائلـــة، 
حينهـــا كنـــت أنا وصديقـــي في وضع 
ال يســـاعدنا أن نطلـــب مـــن عوائلنـــا 
مســـاعدتنا فـــي التكفـــل بالمصاريـــف 
الدراســـية، وأتذكر بأن والدي )رحمه 
هللا( كان يؤكد علّي دوما أن أجمع ما 
بين الدراسة والعمل بآن واحد، وفي 
فتـــرة الصيف كنـــت أعمل مـــع جعفر 
الحمـــد بدكانـــه فـــي بـــاب البحريـــن، 
وحيـــن رغبـــت بالســـفر ذهبـــت إليـــه، 
وقلـــت له إنني في حاجـــة لـ “قرض”، 
فلم يتردد بمســـاعدتي، وحين ذهبت 
إليـــه فـــي وقـــت الحـــق لكـــي أرجـــع 

“القرض” رفض أن يأخذه.
ســـافرت أنـــا وزميلـــي لمدينـــة الخبر بـ 
“اللنج”، ومنها ســـافرنا بــــ “الباص” إلى 
دمشـــق، رافقتنا مجموعة من اإلخوة، 
كالمرحوم جاسم فخرو، الذي ساعدنا 
لدخـــول الكليـــة، ولقـــد كنـــُت الوحيـــد 
مـــن الخليـــج الذي تقدم لدخـــول كلية 
الطب، والحمـــد لله، قبلت، ثم حصلت 
علـــى بعثة، وعلى ســـكن فـــي المدينة 

الجامعية، ثم “مشت األمور”.

سكرتير الطلبة

نرجــع لدمشــق، مــع وجــود حركة  «
البعــث العــام 1965، وأنــت كنــت 
هنــاك، وتدرجت بالعمــل الطالبي 
لتصل إلى منصب ســكرتير رابطة 
الطلبة البحرينيين، والذي ال يصل 
إليه إال شــخص “مســيس”، فهل 

كان توجهك بعثيا؟

مشـــغوال  كنـــت  الثانويـــة  ببدايـــة   -
جـــاءت  الثانويـــة  بنهايـــة  بالدراســـة، 
هـــذه القضايا السياســـية، وحين ذهبنا 
إلى دمشـــق، رأيت رئيـــس الجمهورية 
طبيبـــا، ورئيس الـــوزراء أيضا، وفجأة 
دخلـــوا الســـجن، بعدهـــا بـــدأت أســـأل 
السياســـة  هـــذه  حكايـــة  مـــا  نفســـي، 

واألحزاب العربية؟
بهـــذه  أؤمـــن  لـــم  الوقـــت،  ذلـــك  منـــذ 
الحركات، ولكننا كنا في ســـوريا وكان 
مهمـــا أن نســـاعد الطلبـــة البحرينييـــن 
بدخـــول الكليـــات، وأن نتحصـــل لهـــم 

علـــى البعثـــات، لـــذا حرصنـــا أال ندخل 
في مجابهات مع أحد، ولقد تعاملنا مع 
األمر بكل هدوء، من خال التعامل مع 
األشـــياء اإليجابية في البلد، ونتجنب 

األشياء السلبية.

النكسة

في تلك الفترة حدثت نكسة 1967،  «
ذلــك  فــي  إحساســك  كان  كيــف 

الوقت؟

- كنـــت فـــي كليـــة الطب ســـنة 1967، 
فـــي  لمستشـــفى  كطلبـــة  وأخذونـــا 
“القناطـــرة” وهـــي منطقـــة قريبـــة من 

الجوالن، أي أنها قريبة من المعركة.
عشـــت هذه التجربـــة ومرارتها، وكان 
لدي تصور ســـلبي عن العمل السياسي 

العربي، وعن األحزاب نفسها.
 وحيـــن رجعـــت البحرين العـــام 1972 
علـــي  وكان   1973 حـــرب  حدثـــت 
فخرو هـــو وزير الصحة، وأرســـلنا من 
ضمـــن وفـــد مـــن األطبـــاء البحرينيين 
للمســـاعدة في قضية الحـــرب، وعليه 

فلقد عشت التجربتين بمرارة وألم.

نصيحة

هــي  « اليــوم  للشــباب  نصيحتــك 
الحــذر الشــديد، واالســتفادة مــن 
تجارب الماضــي، وأن يكون العمل 
خدمــة  مــن  منطلقــا  السياســي 
الوطن، واألمن واالستقرار فيه، هل 

هذه إحدى الرسائل التي تقدمها؟

- لقد قارنت السياسة في وطنا العربي 
أثناء وجودي في اليابان، والتي بقيت 
فيها لفترة طويلة جًدا، فالسياسة لدى 
اليابانـــي تختـــزل بســـؤال واحـــد “لمن 
ســـتدلي بصوتـــك فـــي االنتخابـــات؟”، 
وصـــوت الياباني يذهـــب به لمن أنجز، 
وليـــس لمـــن تكلـــم أو حلـــم أو خطب، 
فالـــذي يعمـــل علـــى تطويـــر االقتصاد 
الوطني يحصـــل على صوت المواطن 
هنـــاك، وإذا لـــم ينجز، لن يكـــون له أي 
موقـــع من اإلعراب. أضف أنه ال يوجد 
حزب سياســـي ناجح في اليابان لديه 
عاقـــة في الخارج، فهذه تعتبر خيانة 
عندهم، فالواجب هو بتطوير الوطن.

ال توجـــد لديهـــم أحـــام كبيـــرة، وإنما 
هدفهـــم تطويـــر البلـــد، كمـــا أن لديهـــم 
إيمانـــا راســـخا باإلمبراطـــور، والعائلة 

أمـــر  ذلـــك  واعتبـــار  اإلمبراطوريـــة، 
مقـــدس ويحترمونـــه، وعليـــه فهم لم 
يضيعـــوا الوقـــت فـــي أشـــياء كثيـــرة، 
واضـــح مـــن خال نهـــج حياتهـــم، بأن 
لكل مواطن مسؤوليات وعمل، بل في 
كل دقيقـــة عليـــه واجـــب وهـــو خدمة 
الوطـــن، وفـــي نفـــس الوقـــت يخدمـــه 
الوطن بتوفير مســـتلزمات الحياة من 

تعليم وصحة وإسكان وغيرها.

الجراح

نعــود لســنة 1972 بعــد رجوعــك  «
للبحريــن، والتحاقــك رأًســا بوزارة 
دورك  تــؤدي  كطبيــب  الصحــة 

وواجبك، ما أول موقع كنت فيه؟

- بعـــد رجوعـــي للبحريـــن كنـــت أريـــد 
فذهبـــت  الجراحـــة،  فـــي  أتـــدرب  أن 
للمســـؤولين وطلبـــت ذلـــك، فقالـــوا ال 
يوجـــد موقع للتـــدرب بالجراحة اآلن، 
ولكـــن هنالك موقع في طب األطفال، 
وأنـــا لـــم أكـــن مهيئـــا حينهـــا أن ألمس 

الطفل الذي يصرخ.
وفـــي ذلك الوقت كان في مستشـــفى 
النعيم عيـــادة، وكان الدكتور إبراهيم 
 300 يقابـــل  هللا(  )رحمـــه  يعقـــوب 
مريض، وكنت أطالع األوراق الخاصة 
كلمـــات  يكتـــب  فـــكان  بالمرضـــى، 
قليلـــة عن تشـــخيص الحالـــة والعاج 

المطلوب بسبب ضيق الوقت لديه.
ذهبت بمعيـــة الدكتورة فخرو )رحمها 
ومـــن  أطفـــال،  طبيبـــة  وكانـــت  هللا( 
كانـــت  البحريـــن، كمـــا  أطبـــاء  خيـــرة 
األولـــى علـــى الطالبـــات فـــي البحرين 
بالثانويـــة العامـــة، وكانـــت مجدة في 
عملها، التحقنا بالقســـم، وبدأت أعالج 
األطفـــال، وكان الدكتور أكبر محســـن 
منـــه  تعلمـــت  ولقـــد  القســـم،  رئيـــس 
الكثيـــر، ثم توفـــرت بعدها لي الفرصة 
مـــن خـــال اهتمـــام الدولـــة بتطويـــر 

األطباء واالختصاصات.
كان الدكتـــور علـــي فخـــرو مهتما جًدا 
بذلـــك، ثـــم جـــاء التوجيه بـــأن أدرس 
منـــي فخـــرو  ولقـــد طلـــب  بالخـــارج، 
حينهـــا بأن أدرس الجراحـــة بالخارج، 
وأن أجمـــع التخصصيـــن مـــع بعـــض، 
الجراحـــة وطـــب األطفـــال، مـــع عـــدم 
وجود جراحين لألطفال في البحرين 
حينها، خصوصـــا للمواليد، باســـتثناء 

األجانب.

فصل الطب

عندما توليت حقيبــة الصحة جئت  «
بمجموعــة من المبــادرات واألفكار 
والبرامــج التي تريــد أن تغير فيها، 
والتي أحدثت كثيرا من الجدل، منها 
موقفك فــي فصل الطــب الخاص 
عن العام، وعمل بعض األطباء بكال 
الجانبيــن، وهو أمر متبــع في كثير 
مــن دول العالــم، وأنــت كنت قبل 
التوزير ممن يعمــل بالوزارة ولديك 
عيادتــك الخاصــة، وفجــأة انقلبت 

على هذا المبدأ.

- هنالـــك أمور مهمة يجـــب توضيحها، 
أولهـــا أنه جاءت رؤيـــة جديدة للرعاية 
الصحيـــة من قبل جالة الملك، وأتذكر 
أن الوزير علي فخرو حين تسلم مهامه 
بوزارة الصحة، لم يكن هنالك ما يسمى 
بالطـــب الخـــاص. ولكن الحيـــاة وحين 
فرضـــت أن توفـــر راتبـــا أكبـــر للطبيب، 
الدولـــة ســـمحت بوجـــود طـــب خـــاص 
ضمـــن المستشـــفى نفســـه، وكان أمـــرا 
مرتبا، بما فيه التعرفة لزيارة الطبيب.

جالـــة الملك كانت لديـــه رؤية، بأهمية 
أال  شـــرط  الخـــاص،  الصحـــي  القطـــاع 
ترتفع الكلفة في الرعاية الصحية، وأن 
توفر الدولة التأمين الصحي للمواطن، 
بداًل من أن توضع هذه األموال بالرعاية 
الصحية، وهو ما سيعود على المواطن 
بالفائـــدة بأن لديه تأمينا صحيا، وعليه 
فلقـــد كانت نظريه رؤية مهمة جًدا في 
تطوير منظومـــة الرعاية الصحية، في 
نفـــس الوقـــت، كانـــت الرؤيـــة بـــأن كل 
المؤسســـات بمـــا فيهـــا الحكوميـــة، أن 
تتحول لمؤسسات مستقلة، وأن يكون 
دخلهـــا مـــن التأميـــن الصحـــي، وليـــس 
الدولـــة، وعليـــه كانـــت دراســـتنا قائمة 
على رؤية جالة الملك، وبالتدارس مع 

منظمة الصحة العالمية.
للرعايـــة  خطـــة  إلـــى  تطـــورت  بعدهـــا 
الصحيـــة، وعرضتها على جالة الملك، 
جالتـــه  كان  تعـــرض  شـــريحة  وكل 
يســـأل أسئلة كثيرة، وبقينا يومها لمدة 
ســـاعتين مـــع جالته، ومـــن خال ذلك 
وضعنـــا الخطـــة الصحية، ورتبنـــا فيما 
بعـــد موعدا آخر مـــع جالته، وقدمنا له 
خطة صحية متكاملة لمملكة البحرين.
لقـــد كنـــا أمـــام أشـــياء كبيرة للدراســـة، 
مـــن األطبـــاء  وكان هنالـــك مجموعـــة 
مـــن  عليهـــم  ومـــا  بأمورهـــم  يهتمـــون 
فـــكان هنالـــك  مصاريـــف، والتزامـــات، 
نـــوع مـــن القلـــق ممـــا يحـــدث، وحيـــن 
صدرت بعض القرارات، أقلقت البعض، 
وخلقـــت القليل من “البلبلـــة”، ولكننا لم 
نضـــع بالنا كثيرا علـــى هذه األمور؛ ألننا 
كنا منشغلين بأشياء أكبر وأهم ترتبط 
بالرعاية الصحية للبحرين، ولقد كانت 
هنالـــك أمور تنشـــر بالصحافـــة عن هذا 
األمـــر، وأنا ممن ال يحـــب أن يرد كثيًرا 

على كل ما يكتب.

التحديات

إذا جئنا لمرحلــة التنفيذ، وحدث ما  «
حدث، هل لم تمنح الفرصة الكاملة 

للتنفيذ؟

- في التنفيذ، كان لدينا تحديان، األول 
أن القوة العاملـــة تكلف أكثر من نصف 

الميزانيـــة، والتحدي الثاني أن األدوية 
30 % مـــن  واألجهـــزة تكلـــف حوالـــي 
الميزانية، فالتحدي كيف تخلق كفاءة 
مـــا بيـــن هذيـــن الموضوعيـــن، والعمـــل 
على خلق الكفاءة هنا هو الذي تســـبب 

بحدوث اإلشكاالت.
 ولكي أكون صريحا لم يكن لدي خبرة 
كبيـــرة فـــي التعامـــل مـــع هـــذا الشـــأن، 
ومع وجود قيـــادات لديها الخبرة، أحد 
الكفـــاءات ومنـــذ تعيينـــي لـــم يحضـــر 
قياديـــا  كان  ولقـــد  مجـــدًدا،  للمكتـــب 
مميـــزا، وبابه مفتوح للناس، الشـــخص 
الثانـــي أيًضـــا كان متميـــزا، وشـــخصية 
راقيـــة ومرتبـــا ومنظمـــا، وغيرهمـــا من 
لديهـــم  حـــدث  المهمـــة،  الشـــخصيات 
نـــوع مـــن العقدة التـــي حالـــت دون أن 

يتعاونوا معي.

تعقد الوضع

هــل فلــت الزمــام من يــدك حيث  «
حدثت هذه األمور؟

- مـــا كل مـــا يعلم يقـــال، مـــع العلم أن 
هنالـــك أمـــورا أخـــرى عقـــدت الوضـــع 
بشـــكل أكبـــر. الزمـــام لـــم يفلـــت مـــن 
يـــدي، أنا صارم جدا، ويمكن أن تكون 
الصرامـــة هـــي مشـــكلتي، فحين كنت 
فـــي  كان  بالمكتـــب  تواجـــدي  وزيـــرا 
الســـاعة الخامســـة صباًحـــا، ولـــم أكن 
أجلـــس بالمكتـــب، بقدر مـــا كنت أزور 

المكاتب والموظفين.
ولم أكن أهتم بالمدة التي ســـأظل بها 
بالـــوزارة، بقـــدر إنجازي بهـــا كل يوم، 
وأذكـــر ذات مـــرة، أنه وأثنـــاء عودتي 
للمكتـــب مـــن اجتمـــاع مـــع ســـمو ولي 
مـــن  زميلـــة  دكتـــورة  جـــاءت  العهـــد، 
اإلدارييـــن وقالـــت لـــي بـــأن الدكتورة 
ندى حفاظ ستكون الوزيرة الجديدة، 
فقمـــت مباشـــرة باالتصـــال بالدكتورة 

حفاظ ودعيتها للمكتب.
لقـــد هيـــأت نفســـي بأننـــي غيـــر بـــاق، 
وحيـــن بّلغت بهذا الشـــأن من زميلتي 
بقولهـــا “عنـــدي لـــك خبـــر فظيـــع، ندى 
حفاظ ســـتعين مكانـــك، فأجبتها: هذا 
جبل على صدري وانـــزاح”، في اليوم 
الثانـــي التقيت ندى حفـــاظ بناء على 
اتصالـــي، واجتمعت معها 3 ســـاعات، 
وشـــرحت لهـــا بالتفاصيـــل كل األمور، 
وأعطيتهـــا نصيحـــة واحـــدة، وهي أال 
تخطـــو خطـــوة واحـــدة مـــن دون أن 
تدرســـها مـــع مجلـــس الـــوزراء، مهمـــا 
كانت صغيرة، خصوصا وأنها ستكون 

أول وزيرة صحة بتاريخ البحرين.

تجربة الجراح

لــو رجعــت العجلة للــوراء، وجاءت  «
عليــك نفــس الظــروف، هــل كنت 
تتصــرف بنفــس التصرفــات التــي 

قمت بها بالوزارة؟

- إذا رجـــع بـــي الزمـــن، فســـأعيش هذه 
التجربة كالجراح، أرى أين هي جوانب 

الصواب والخطأ، وأدرسها جيًدا.
 كما أنني درســـت في جامعة أكسفورد 
تجـــارة العولمة، فمن خالها اكتشـــفت 
أمورا كثيرة في العمل التنفيذي، وأين 
تكمـــن الســـلبيات، كانـــت بالنســـبة لـــي 

تجربة كبيرة.

ارتكبت أخطاء

هل ارتكبت أخطاء؟ «

إلـــى  باإلضافـــة  تعـــد،  ال  )ضاحـــكا(:   -
مراجعتي لنفسي، كيف أن سمو األمير 
الراحـــل خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفة 
)طيب هللا ثراه( كان حكيما، ويعاملني 
كابنـــه، باإلضافـــة إلـــى أنـــه كان إنســـانا 

رائعا، ومعلما رائعا.

قصة الوسام

- تقــرر أن تنقــل إلى مهمــة أخرى،  «
وجاللــة الملك وبعــد أن تم تعيين 
اســتدعاك  الصحة،  بــوزارة  خلفــك 
ومنحك وساًما، ما هو ذلك الوسام؟

- وســـام البحريـــن من الدرجـــة األولى. 
وجاءنـــي اتصال مـــن الديـــوان الملكي 
يطلـــب منـــي الذهـــاب لجالـــة الملـــك، 
وحـــددوا لي موعد للقائـــه، وبينما كنت 
داخـــا لجالتـــه كان الســـفير األميركي 

خارًجا من عنده.
جلســـت وتحدثت مـــع جالتـــه، بعدها 
دخـــل علينـــا رئيـــس المراســـم الملكيـــة 
نبيل قمبـــر )رحمه هللا(، معه علبة، ولّما 
فتحها، تجمدت في مكاني حين رأيت 
مـــا بداخلها، إذ كان بها الوســـام، ومعها 
رســـالة من قبل جالـــة الملك ومكتوب 
فيها )األخ الدكتور خليل حســـن... وأن 

الوسام تقدير للخطة الصحية(.

الثقافة اليابانية

باعتبــارك أول ســفير للبحرين في  «
اليابان، وذهبت لبلد بثقافة وأجواء 
وتقاليــد مختلفــة، ولكن  وعــادات 
الواضــح أنــك تأقلمت مــع الوضع 

هنالك بسرعة.

يوفـــق،  وتعالـــى  ســـبحانه  هللا   -
كان  االقتصاديـــة  التنميـــة  ومجلـــس 
لـــه ممثـــل فـــي اليابـــان )يابانـــي(، هذا 
اإلنســـان كان أحـــد المســـؤولين ببنـــك 
ميتسوبيشـــي، باإلضافة إلى دراســـته 
جامعـــة  وهـــي  )وســـيدا(  بجامعـــة 
يابانية مســـتواها كأكسفورد، ومعظم 
السياســـيين والمســـؤولين اليابانييـــن 

الكبار تخرجوا منها، وفي نفس الوقت 
درس هذا الشـــخص اللغة العربية في 
مصـــر، كما عمل في القطاع المصرفي 
بالبحريـــن، وحيـــن ذهبـــت تعلقـــت به 
مباشـــرة، وجعلته جزءا من الســـفارة، 
خصوصـــا أنه لـــم يكن ســـاعة وصولنا 
أي وجود حتى لمبنى الســـفارة، عملنا 
مع بعضنـــا، واخترنا المكان المناســـب 
وبنفـــس  الســـفير،  وســـكن  للســـفارة، 
الوقـــت قمـــت بزيـــارة ســـفير المملكة 
اللقـــاء  وبعـــد  الســـعودية،  العربيـــة 
ســـألني: “نقدر نســـاعدك في شـــيء؟” 
أجبته: “محتـــاج منكم خدمة واحدة، 
وهـــي وكالـــة تســـاعدني فـــي اختيـــار 

المكان المناسب”.
وبالفعـــل قام باالتصـــال وعرفني على 
شـــخصية، واخترنا أحســـن مكان في 
طوكيـــو، ماصقـــا بســـفارة الواليـــات 
المتحدة األميركية، وبســـكن الســـفير 
وســـفارتنا  جيرانـــا،  فكنـــا  األميركـــي، 

كانت في بناية من 30 طابقا.

إنجازات

وجودك سفيرا هناك عزز العالقات  «
ما بيــن البحرين واليابــان، ما أبرز 

تلك المحطات؟ 

للماضـــي،  رجعـــت  حيـــن  بالضبـــط،   -
اكتشفت من أحد السفراء اليابانيين، 
وفـــي الوقـــت الـــذي كنـــت ســـأترك به 
اليابانـــي  الســـفير  أن  الصحـــة،  وزارة 
كانـــت زائـــرا لجالـــة الملك، بمناســـبة 
انتهـــاء فتـــرة عملـــه، وقـــال لجالتـــه: 
“كل الســـفارات العربيـــة موجودة في 
اليابـــان، ودول العالـــم، إال البحريـــن”، 
وهذا لفـــت جالة الملـــك، وعندما زار 
جالتـــه اليابـــان، أصبحـــت لديه رؤية 

مهمة.
 وأتذكـــر دائًمـــا، عندمـــا زرت جالته 
قـــال لي: أجمـــل زيارة قمـــت بها في 
حياتي هي زيارتي لليابان. وأضيف 
أن ســـمو ولـــي العهد رئيـــس مجلس 
الـــوزراء زار اليابـــان 3 مـــرات، وابـــن 
ســـموه حين تزوج، أمضى جزءا من 
شـــهر العســـل باليابان، ولقـــد قال لي 

ابن سموه ذلك.

وسام االمبراطور 

لوال تحقيقك بعض اإلنجازات، لما  «
حصلــت علــى وســام االمبراطور 

الياباني.

أطفـــال  جـــراح  كنـــت  لـــي  بالنســـبة   -
طـــول  العمـــل  علـــى  ومتعلـــم  صغـــار، 
الوقـــت، وأكثـــر الـــوالدات تحـــدث في 
الليـــل، وحيـــن ذهبت ســـفيرا تصرفت 
كجراح، إذ ليس لـــدي وقت لتضييعه، 
فكنت نشـــطا، وأقـــرأ، وأحضر النوادي 
واألنشطة، السفير دائما لديه دعوات، 
من افتتاحات، ومؤتمرات، فاستفدت، 
وكانت تجربة غنية لي، وكانت فرصة 
ألتعـــرف علـــى علماء كبـــار، ومنهم من 
لديهم جوائز نوبل، وفي اليابان لديهم 
جوائـــز )كيوتـــو( وهـــي شـــبيهة بنوبل، 
وكنت دائًما أذهب للمكتبة، وكل كتاب 
جديـــد كنـــت أقتنيـــه وأقرأ، لقـــد كنت 

محظوظا بانتقالي لليابان.

العائلة

دكتور خليل، لقد أنعــم الله عليك  «
بعائلة، ولديك ثالثــة أوالد، زوجتك 
ســلوى  الدكتــورة  يرحمهــا  اللــه 

المحروس بماذا كان تخصصها؟

- كانـــت متخصصـــة بمجـــال أمـــراض 
الســـكر، وكانـــت نائبـــة رئيـــس جمعية 
كنـــت  وحيـــن  البحرينيـــة،  الســـكري 
بســـوريا ســـمعت عـــن طالبة فـــي كلية 
الطـــب، تخـــرج بالتظاهـــرات، وتلعـــب 
الكـــرة، وأحـــد الزمـــاء قـــال لـــي “مثل 
الرجال”، كانت لدي فكرة عنها، وحين 
رجعت للبحرين سنة 1972 في يونيو 
تحديًدا، وكنا في اجتماع بمستشـــفى 
الســـلمانية، وهـــو اجتمـــاع ينظـــم كل 
ثاثاء، يســـتعرض خاله أحد األقسام 

حالة معينة.
كان مع طبيب القلب إحدى المتدربات 
التي قدمت الحالة بشكل رائع، وكانت 
بنتـــا جميلـــة، وتتحدث بشـــكل الفت، 
وكان جالســـا بجانبـــي طبيـــب، وبعـــد 
أن انتهـــت المحاضـــرة عرفنـــي عليها، 
وكانـــت الدكتـــورة ســـلوى المحروس، 
منـــذ تلك اللحظة، صار الحب من أول 
نظرة، واستمر لمدة أربعين سنة، ومع 
األســـف فقدناها، وكانت صدمة كبيرة 

في حياتي.

انتشار السرطان

الله ســبحانه وتعالى يعوض على  «
اإلنســان بقــدر اإلمــكان، فمــا هو 
العالــق بذاكرتك عن رحلــة العالج 

مع المرحومة سلوى المحروس؟

- حين كنا في اليابان، كنا نقوم بفحص 
دوري، فعملـــت زوجتـــي الفحص، وأنا 
كنـــت في اجتماع بالســـفارة، فاتصلت 
الـــدوري  الفحـــص  لـــي:  وقالـــت  فـــي، 
طلعت نتيجته، ويقولون إنني مصابة 
فذهبـــت  جـــًدا.  وخبيـــث  بالســـرطان، 

للبيت والتقيتها. 
وأكـــدت لهـــا أننـــا ســـنذهب فـــي اليوم 
التالـــي لمركز الســـرطان، وفـــي صباح 
اليـــوم التالـــي، ذهبنـــا باكـــًرا، وقابلـــت 
نفســـي،  علـــى  وعرفتهـــا  الممرضـــة، 
لرئيـــس  فتحدثـــت  معهـــا،  وتحدثـــت 
القسم، وبعد أن أنهى عمله، التقى بها، 
قال كل شيء طبيعي، ولكن يجب أن 
أجري مزيدا مـــن الفحوصات، وهو ما 

حدث.
فـــي األســـبوع التالـــي، ذهبنـــا لزيارته، 
الطبيـــب، فتحـــت  وبعـــد أن فحصهـــا 
البـــاب وطلبـــت مني الدخـــول، دخلت 
وصور األشـــعة موجودة على الطاولة، 
أن  وجـــدت  إليهـــا،  نظـــرت  مـــا  أول 
السرطان منتشر في كل مكان، وكانت 
زوجتي قوية، ولها إرادة، قال الدكتور 
إن هـــذا الســـرطان نادر جـــًدا، وخبيث 

جًدا؛ ألنه ليس له أعراض، وإن هنالك 
الحاجة إلجـــراء عملية جراحية لفترة 
8 ســـاعات، وســـيتم اســـتعمال الدواء 
الكيميائي، وأضاف “ال تتأملوا العاج، 

وإنما تأخير األمر”.
وفعـــا دخلت غرفة العمليات الســـاعة 
التاسعة، وخرجت الســـاعة الخامسة، 
وبعدهـــا أعطوهـــا العـــاج الكيميائـــي 
الزلـــزال  لمـــدة ســـنة، وبعدهـــا حـــدث 
باليابـــان، وهنـــا قالـــت لـــي “الزم أرجع 
البحريـــن”، وبالفعل رجعنـــا، ولقد رتبنا 
لزيـــارة ألميـــركا للنظـــر ألي عاجـــات 
ممكنـــة، حيـــث قالوا لنا إن هـــذا النوع 
مـــن الســـرطانات مقـــاوم لـــكل أنـــواع 
العاجـــات، وإن هنـــاك مـــواد كيميائية 

جديدة، باإلمكان تجربتها.
فقالـــت زوجتي رحمهـــا هللا “إذا أنا ما 
اســـتفدت منها، فقد يستفيد اآلخرون 
مـــن ذلك”، ولألســـف لم تـــؤِت أي ثمار 
كل  منظمـــة،  امـــرأة  كانـــت  عاجيـــة، 
شـــيء لديهـــا مرتـــب، وحيـــن رجعنـــا 
البحريـــن قالـــت لـــي: “أنـــا جاهـــزة ألن 
أرحل، وانت رتـــب أمورك لكي تذهب 

إلى اليابان، وترجع إلى شغلك”.
قالت لي “اعتبرنا مطلقين، وال تكلمني 
إال إذا اتصلت فيك، وهيئ نفسك لكي 
ترتـــب العائلـــة مـــن جديد”. بمـــا معناه 
أن تختار إنســـانة تكمل معها الطريق، 
وبحيـــث تحافظ هـــذه اإلنســـانة على 

الشيء الذي أنا بنيته.
كنت مصدوما من لغتها، ومن صابتها، 
ومن ترتيبها ألمور حياتها، ولقد كانت 
بعاقـــة وثيقـــة  )رحمهـــا هللا(  ترتبـــط 
مـــع األميـــرة “كوماتـــو” وهـــي أميـــرة 
مهمة بالقصـــر االمبراطوري، باإلضافة 
لعاقاتها الوثيقة مع زوجات السفراء.

خلط جيني

كتــب الله ذلــك، وكتــب أن تتزوج  «
ســيدة يابانية، فهل كنــت تعرفها 

من قبل؟

- كنـــت مستشـــاًرا طبًيـــا فـــي جمعيـــة 
تهتـــم بتثقيـــف المـــرأة عـــن ســـرطان 
الثـــدي، وكان لديهـــم احتفاليـــة بمنزل 
وحيـــن  “الشيكوســـافية”  الســـفيرة 
ذهبـــت اســـتقبلتني ســـيدة وأدخلتني 
اليونانـــي،  بالســـفير  التقيـــت  للقاعـــة، 
كان وســـيما وأنيقا، وزوجتـــه لبنانية، 
كانـــت مذيعـــة بالتلفزيـــون، فعرفنـــي 
علـــى ســـيدة هنالك، وقدمـــت بدورها 
نفســـها كدكتورة بالجامعـــة، ووالداها 
وجّدهـــا  بالجامعـــة،  بروفســـوران 
مستشـــار لإلمبراطور، وبعدها تعرفت 
علـــى  عرفتهـــا  ثـــم  تدريجًيـــا،  عليهـــا 
الســـفير الياباني فـــي البحرين، وكنت 
حينها أفكـــر بموضوع الزواج، وكوني 

سفيرا يجب أن أستأذن من الدولة.
فـــكان وفـــد يابانـــي قـــادم للبحريـــن، 
والســـفير  الملـــك،  جالـــة  وســـنزور 
بهـــذه  لـــه:  فقلـــت  معـــي،  اليابانـــي 
المناســـبة سأســـتأذن جالة الملك من 
الـــزواج بهـــذه الســـيدة، وبالفعل وبعد 
اليابانـــي  التجـــاري  الوفـــد  انتهـــى  أن 
مـــن لقاء جالتـــه، تكلمت مع الســـفير 
الملـــك،  لجالـــة  وذهبـــت  اليابانـــي، 
وقلـــت لـــه: هنالـــك مشـــروع أريـــد أن 
أكلـــم جالتكـــم فيه، فقلـــت: له عاقة 

بالمورثات والجينات.
قـــال جالتـــه: عندكـــم أبحـــاث طبيـــة 
تريـــدون القيـــام بهـــا. فقلـــت لجالته: 
أكثـــر، أنـــا أريد أن أخلق تطـــورا جينيا 
بيـــن البحريـــن واليابـــان، أريـــد الزواج 
من يابانية. فعلق السفير الياباني: إنها 

امرأة رائعة. فقال جالته: مبروك.
جالـــة الملك ال يتـــرك لفتة، وإن كانت 
صغيـــرة إال والحظهـــا، وحيـــن كنا نعد 
ترتيبـــات الـــزواج، جاءنـــي اتصال من 
الديـــوان الملكي، وقالـــوا لي إن هنالك 
هديـــة مـــن جالـــة الملـــك، وهـــو أمـــر 

يوضح االهتمام بالمسؤول وتقديره.

4 لغات

أنعــم عليــك ببنــت مــن الزوجــة  «
اليابانيــة، فهــل تعيــش معك في 

البحرين؟

ســـنوات،  ســـبع  اآلن  عمرهـــا  نعـــم،   -
وتتكلم اليابانيـــة بطاقة، واليابانيون 
يرون أن اللغة مرتبطة بتطوير العقل، 
وزوجتي حين تزوجتها كانت أستاذة 
بالجامعة، بعدها حولت عملها مباشرة 
إلـــى “الـــدوام الجزئـــي” وحيـــن جاءت 
الطفلـــة تركـــت العمـــل، وتفرغت فقط 
لها، وهي تتحدث اآلن 4 لغات: ياباني، 
وعربي، وإنجليزي، وفرنسي. وتدرس 

بالمدرسة الفرنسية في البحرين.

زوجتـــي أصيبت بأخبث أنواع الســـرطان 
ـــزوج مـــن بعدهـــا ـــي أن أت ـــت من وطلب

ــي  ـــ ـــ ــب زوجــت ـــ ـــ ــت فــــي ح ـــ ـــ ـــ وقــعـــ
ــظــرة ن أول  ــن  ــ م ــة  ـــ ـــ ـــ ـــ ــي ــن ــحــري ــب ال

لـــدي ابنـــة مـــن زوجتـــي اليابانيـــة فـــي 
الســـابعة مـــن عمرهـــا وتتقـــن 4 لغـــات

سمو األمير الراحل خليفة بن سلمان كان 
إنساًنا رائًعا ومعلًما رائًعا ويعاملني كابنه

وزير الصحة األسبق وسفيرنا لدى اليابان خليل حسن في لقاء موسع مع “^”:

جاللـــة الملـــك كان يختلـــط مـــع الطلبـــة ويذهـــب معنـــا إلـــى “المقصـــف” كأي طالـــب

زميلتي قالت لي: “عندي لك خبر.. ندى حفاظ ســـُتعيَّن مكانك”.. قلت: “هذا جبل على صدري وانزاح”

local@albiladpress.comlocal@albiladpress.com

االثنين 28 مارس 2022 - 25 شعبان 1443 - العدد 4913االثنين 28 مارس 2022 - 25 شعبان 1443 - العدد 4913
0607

إبراهيم النهام

ــة ــرة الجائحـ ــاء فتـ ــة أثنـ ــم بطوليـ ــت مالحـ ــن حققـ البحريـ
ـــالج” ـــن الع ـــر م ـــة خي ـــو “الوقاي ـــات ه ـــذ البداي ـــة من ـــج وزارة الصح نه
فـــي اليابـــان التواصـــل السياســـي مـــع الجهـــات الخارجيـــة خيانـــة
ســـافرت لمدينـــة الخبـــر بــــ “اللنـــج” ومنهـــا ســـافرنا بــــ “الباص” لدمشـــق

وقفة صحيفة “البالد” هذه المرة مع وزير الصحة األسبق، وأول سفير 
بحرينــي فــي اليابــان خليــل حســن، الــذي حقــق مــا حقــق من مكاســب 

وطنية عديدة خالل فترة خدمته للبحرين.

ضيفنــا كان مبتســما وضاحــًكا خالل فترة اللقاء، حيــث وجه له رئيس 
مجلس إدارة “البالد” عبدالنبي الشــعلة أســئلة كثيــرة تناولت محطاته 

العديــدة منــذ البدايــات األولــى كطالــب مجتهد مــرورا بتجربة رئاســة 
جمعية األطباء وحمل الحقيبة الوزارية حتى تقاعد األخير من العمل 

الدبلوماسي.

شاهد تسجيل الحلقة 
عبر قناة “^” 
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المنامة - الصناعة والتجارة

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

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

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

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

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

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

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

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

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

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

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

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

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

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

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

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

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

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

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

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

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

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

متميزة.

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

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

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

المنامة - بنا

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

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

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

الرياض ـ واس، العربية نت

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

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

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

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

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

“الرياض” السعودية، أمس.

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

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا

https://albilad.s3.me-south-1.amazonaws.com/pdfversions/2022/03/491328033151.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.albiladpress.com/news/2022/4913/bahrain/751339.html
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أعلــن البنــك الدولــي عــن قائمــة أفضــل عشــرين دولة مــن ضمنها 
أنشــطة  فــي مؤشــر ســهولة ممارســة  األكثــر تحســنًا  البحريــن، 
األعمــال )Doing Business  2020( مــن أصــل 190 دولــة يضمهــا 
المؤشــر الــذي ســيصدر فــي تقريــر األعمــال 2020 بنهايــة أكتوبر 
المقبــل. وقــال وزيــر الصناعة والتجارة والســياحة، زايــد الزياني 
إن اإلنجــاز جاء انعكاًســا لتوجهــات الحكومة الهادفــة إلى تنويع 
مصــادر الدخــل ودعــم االقتصــاد الوطنــي؛ ونجــاح تلــك الجهــود 
في الدخول في قائمة أفضل 20 دولة األكثر تحســًنا في مؤشــر 
ســهولة ممارســة أنشــطة األعمــال فــي تصنيــف التقريــر الجديــد 

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

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

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

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

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

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

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

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

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

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

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

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

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

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

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

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

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

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

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

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

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

متميزة.

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

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

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

المنامة - بنا

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

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

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

الرياض ـ واس، العربية نت

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

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

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

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

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

“الرياض” السعودية، أمس.

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

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا

دائرة الخطر

الشــعب  « وتعــاون  اللــه  بفضــل 
البحرينــي، خرجنــا من عنــق زجاجة 
كورونــا، وبدأنا نتنفــس، ونخرج من 
دائــرة الخطــر الكبير؛ نظــًرا إلقبال 
النــاس علــى التطعيــم، والتزامهم 
بالتباعــد  المتعلقــة  باألنظمــة 
االجتماعي، وما شــابه، فما تقييمك 

لهذا الوضع؟

- بـــا أي مجاملة، فأنا عشـــت باليابان 
فتـــرة طويلـــة، واآلن وللـــه الحمد في 
البحرين، العمل الذي تم هنا رائع جًدا، 
واختصـــره رئيـــس مجلـــس الشـــورى 
بأنـــه ملحمـــة وطنيـــة  الصالـــح  علـــي 

رائعة.
القيـــادة  بيـــن  ملحمـــة  كانـــت  وفعـــًا 
ممثلـــة بعاهـــل الباد صاحـــب الجالة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، 
وولـــي العهد رئيـــس مجلـــس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، وبيـــن الحكومة 
والشـــعب، بتناســـق رائع فـــي التعامل 
مـــع هذه الجائحة، إذ لـــم يتم التعامل 
معها في العالم بهـــذه الطريقة، فالكل 
التـــزم بالقوانيـــن هنـــا، ولبـــس الكمام، 
والتـــزم بالتباعـــد االجتماعـــي، وحين 
جاء وقت التطعيم، الكل حرص على 
أخـــذ التطعيـــم، ومـــن دون أي نقاش، 
أو اختـــاف، هـــي فعًا ملحمـــة رائعة 
تشـــّرف البحرين، ونتائجهـــا واضحة، 
وهـــي ملحمة أوضحت التناســـق بين 
الدولـــة ممثلـــة بالـــوزارات والجهـــات 

الصحية المختصة وبين المواطنين.

مجتمع مترابط

لنرجــع بحديثنا إلــى البدايــة، فلقد  «
ولــدت بمنطقــة رأس رمــان، هــذه 
الــكل يعرفهــا بتداخلها  المنطقــة 
والفاضــل،  العوضيــة،  بفريــج 
والحطب، والجســر الذي يؤدي إلى 
المحــرق، كيــف تســرد ذاكرتك هذا 
االختالط وهــذا التعايش للمجتمع 

بذلك الوقت؟

- عشـــنا فـــي البحريـــن فـــي أجـــواء من 
التجانس الجميل، في مجتمع مترابط، 
مـــع وجود كثيـــر مـــن الخليجيين، ومن 
الـــدول األخـــرى، حيـــث اندمجـــوا فـــي 
هـــذا المجتمع، وســـاهموا فـــي تطويره، 
وأتذكر أنه كانت هنالك مدرسة ثانوية 

واحدة، الكل التحق فيها.

المدرسة

بذلــك الوقت كانت هنالك مدرســة  «
ثانويــة واحــدة، أنــا وأنت كنــا فيها، 
وهي مدرســة المنامة الثانوية، فما 
المشــاهد العالقة بذاكرتك من تلك 

الفترة؟

- انتقلنا من منطقة رأس الرمان إلى 
البـــاد القديـــم، ودرســـت االبتدائية 
وأثنـــاء  الخميـــس،  مدرســـة  فـــي 
دراستي في المدرســـة الثانوية في 
يوميـــة،  دراســـتي  كانـــت  المنامـــة، 
يســـتثنى منهـــا يـــوم الجمعـــة، وكان 
“الباص” يأخذنا مع بعض للمدرســـة، 
فـــي مرحلـــة وتجربة جميلـــة، أتذكر 

فـــي مخيلتي مـــن دون أي مجاملة، 
جالـــة الملـــك مبتســـما وكيـــف كان 
يختلـــط مـــع الطلبـــة، ويذهـــب إلـــى 
آخـــر،  طالـــب  أي  مثـــل  “المقصـــف” 
فالصـــورة مـــا تزال فـــي ذهني، فعا 
كانـــت مرحلـــة جميلة جـــًدا، وأتذكر 
كان مديرنا في ذلك الوقت األستاذ 

عبدالملك الحمر )رحمه هللا(.
جالـــة الملك وهو فـــي هذا المحيط 
وهـــذا الجـــو، كواحـــد مـــن الطلبـــة، 
بـــا تمييـــز، ويعامله المعلمـــون كأي 
طالـــب آخر، هذه التجربة انعكســـت 
علـــى مواقـــف جالته فـــي برنامجه 
اإلصاحـــي، وفـــي برنامـــج التنميـــة 

الذي يقوم به.
طلبـــة  المدرســـة  فـــي  كان  أتذكـــر 
مختلفـــون، ولكنهـــم كانـــوا جاديـــن 
دائًمـــا  أحـــرص  كنـــت  وشـــاطرين، 
حتـــى  بالدراســـة  أتقـــدم  أن  علـــى 
جيـــدا  وكنـــت  للجامعـــة،  أذهـــب 
بالرياضيـــات، ولكننـــي كنـــت ســـيًئا 
فـــي الحفـــظ، وكنـــت مع زمـــاء من 
الطلبة “العباقرة” منهم محمد صالح 
الشـــيخ الذي أصبح فيما بعد رئيًسا 
لــــ “بابكـــو”، هـــذا الشـــخص كان أكثر 
من مثلي األعلى، وهنا أريد أن أذّكر 
الشـــباب البحرينـــي بأن مـــن يجتهد 
ويتعـــب على نفســـه، أمامه فرص ال 

حدود لها.

5 مارس

فــي  « لدراســتنا  األخيــرة  الســنة 
الســتينات، شــهدت حــراكا طالبيــا 
أنه  وسياســيا ومظاهــرات، وأتذكر 
في تاريخ 5 مارس 1965 في الطابور 
الصباحــي، خرج علينا أحدهم بعلم، 
وألقى علينا خطبة هز مشاعرنا بها، 

فخرجنا في المظاهرات.

- كانـــت تجربـــة جميلة، وبعـــض الطلبة 
فقـــط،  بالدراســـة  مشـــغولين  كانـــوا 
وآخرون بالدراســـة والسياسة، في تلك 
الســـنة فرض علينا أن نكـــون جزءا من 
هذا الحـــراك، ولقد ســـعد الكثيرون بأن 
يكونـــوا جـــزءا مـــن هـــذه التظاهـــرات، 
وانتهـــت الســـنة مـــن دون أي دراســـة، 
وحيـــن جـــاء وقـــت االمتحانـــات، “كنـــا 

ضايعين ألننا ما درسنا”.

الكلية

كانــت مرحلــة أضافــت إلــى نضــج  «
اإلنســان، وفي بعض األشــياء لربما 
كانت عبثية، ولكن في نهاية المطاف 
ســاهمت في تشــكيل وعي الناس، 
وإدراكهم ألهمية الدراسة، وبالنسبة 
لــك، فلقــد خرجــت مــن البحريــن 

وسافرت إلى سوريا للدراسة.

- أكملنـــا الثانويـــة، وكنـــا نأمـــل بـــأن 

نحصـــل على بعثات، فـــي تلك الفترة 
ألغـــوا كل البعثـــات، رافقنـــي زميلـــي 
آنـــذاك الـــذي توفـــي والده فـــي نفس 
السنة، أراد أن يكمل الدراسة ويعول 
أختـــه  زوج  عليـــه  فأشـــار  أســـرته، 
بـــأن يذهـــب وهـــو يتكفـــل بالعائلـــة، 
حينهـــا كنـــت أنا وصديقـــي في وضع 
ال يســـاعدنا أن نطلـــب مـــن عوائلنـــا 
مســـاعدتنا فـــي التكفـــل بالمصاريـــف 
الدراســـية، وأتذكر بأن والدي )رحمه 
هللا( كان يؤكد علّي دوما أن أجمع ما 
بين الدراسة والعمل بآن واحد، وفي 
فتـــرة الصيف كنـــت أعمل مـــع جعفر 
الحمـــد بدكانـــه فـــي بـــاب البحريـــن، 
وحيـــن رغبـــت بالســـفر ذهبـــت إليـــه، 
وقلـــت له إنني في حاجـــة لـ “قرض”، 
فلم يتردد بمســـاعدتي، وحين ذهبت 
إليـــه فـــي وقـــت الحـــق لكـــي أرجـــع 

“القرض” رفض أن يأخذه.
ســـافرت أنـــا وزميلـــي لمدينـــة الخبر بـ 
“اللنج”، ومنها ســـافرنا بــــ “الباص” إلى 
دمشـــق، رافقتنا مجموعة من اإلخوة، 
كالمرحوم جاسم فخرو، الذي ساعدنا 
لدخـــول الكليـــة، ولقـــد كنـــُت الوحيـــد 
مـــن الخليـــج الذي تقدم لدخـــول كلية 
الطب، والحمـــد لله، قبلت، ثم حصلت 
علـــى بعثة، وعلى ســـكن فـــي المدينة 

الجامعية، ثم “مشت األمور”.

سكرتير الطلبة

نرجــع لدمشــق، مــع وجــود حركة  «
البعــث العــام 1965، وأنــت كنــت 
هنــاك، وتدرجت بالعمــل الطالبي 
لتصل إلى منصب ســكرتير رابطة 
الطلبة البحرينيين، والذي ال يصل 
إليه إال شــخص “مســيس”، فهل 

كان توجهك بعثيا؟

مشـــغوال  كنـــت  الثانويـــة  ببدايـــة   -
جـــاءت  الثانويـــة  بنهايـــة  بالدراســـة، 
هـــذه القضايا السياســـية، وحين ذهبنا 
إلى دمشـــق، رأيت رئيـــس الجمهورية 
طبيبـــا، ورئيس الـــوزراء أيضا، وفجأة 
دخلـــوا الســـجن، بعدهـــا بـــدأت أســـأل 
السياســـة  هـــذه  حكايـــة  مـــا  نفســـي، 

واألحزاب العربية؟
بهـــذه  أؤمـــن  لـــم  الوقـــت،  ذلـــك  منـــذ 
الحركات، ولكننا كنا في ســـوريا وكان 
مهمـــا أن نســـاعد الطلبـــة البحرينييـــن 
بدخـــول الكليـــات، وأن نتحصـــل لهـــم 

علـــى البعثـــات، لـــذا حرصنـــا أال ندخل 
في مجابهات مع أحد، ولقد تعاملنا مع 
األمر بكل هدوء، من خال التعامل مع 
األشـــياء اإليجابية في البلد، ونتجنب 

األشياء السلبية.

النكسة

في تلك الفترة حدثت نكسة 1967،  «
ذلــك  فــي  إحساســك  كان  كيــف 

الوقت؟

- كنـــت فـــي كليـــة الطب ســـنة 1967، 
فـــي  لمستشـــفى  كطلبـــة  وأخذونـــا 
“القناطـــرة” وهـــي منطقـــة قريبـــة من 

الجوالن، أي أنها قريبة من المعركة.
عشـــت هذه التجربـــة ومرارتها، وكان 
لدي تصور ســـلبي عن العمل السياسي 

العربي، وعن األحزاب نفسها.
 وحيـــن رجعـــت البحرين العـــام 1972 
علـــي  وكان   1973 حـــرب  حدثـــت 
فخرو هـــو وزير الصحة، وأرســـلنا من 
ضمـــن وفـــد مـــن األطبـــاء البحرينيين 
للمســـاعدة في قضية الحـــرب، وعليه 

فلقد عشت التجربتين بمرارة وألم.

نصيحة

هــي  « اليــوم  للشــباب  نصيحتــك 
الحــذر الشــديد، واالســتفادة مــن 
تجارب الماضــي، وأن يكون العمل 
خدمــة  مــن  منطلقــا  السياســي 
الوطن، واألمن واالستقرار فيه، هل 

هذه إحدى الرسائل التي تقدمها؟

- لقد قارنت السياسة في وطنا العربي 
أثناء وجودي في اليابان، والتي بقيت 
فيها لفترة طويلة جًدا، فالسياسة لدى 
اليابانـــي تختـــزل بســـؤال واحـــد “لمن 
ســـتدلي بصوتـــك فـــي االنتخابـــات؟”، 
وصـــوت الياباني يذهـــب به لمن أنجز، 
وليـــس لمـــن تكلـــم أو حلـــم أو خطب، 
فالـــذي يعمـــل علـــى تطويـــر االقتصاد 
الوطني يحصـــل على صوت المواطن 
هنـــاك، وإذا لـــم ينجز، لن يكـــون له أي 
موقـــع من اإلعراب. أضف أنه ال يوجد 
حزب سياســـي ناجح في اليابان لديه 
عاقـــة في الخارج، فهذه تعتبر خيانة 
عندهم، فالواجب هو بتطوير الوطن.

ال توجـــد لديهـــم أحـــام كبيـــرة، وإنما 
هدفهـــم تطويـــر البلـــد، كمـــا أن لديهـــم 
إيمانـــا راســـخا باإلمبراطـــور، والعائلة 

أمـــر  ذلـــك  واعتبـــار  اإلمبراطوريـــة، 
مقـــدس ويحترمونـــه، وعليـــه فهم لم 
يضيعـــوا الوقـــت فـــي أشـــياء كثيـــرة، 
واضـــح مـــن خال نهـــج حياتهـــم، بأن 
لكل مواطن مسؤوليات وعمل، بل في 
كل دقيقـــة عليـــه واجـــب وهـــو خدمة 
الوطـــن، وفـــي نفـــس الوقـــت يخدمـــه 
الوطن بتوفير مســـتلزمات الحياة من 

تعليم وصحة وإسكان وغيرها.

الجراح

نعــود لســنة 1972 بعــد رجوعــك  «
للبحريــن، والتحاقــك رأًســا بوزارة 
دورك  تــؤدي  كطبيــب  الصحــة 

وواجبك، ما أول موقع كنت فيه؟

- بعـــد رجوعـــي للبحريـــن كنـــت أريـــد 
فذهبـــت  الجراحـــة،  فـــي  أتـــدرب  أن 
للمســـؤولين وطلبـــت ذلـــك، فقالـــوا ال 
يوجـــد موقع للتـــدرب بالجراحة اآلن، 
ولكـــن هنالك موقع في طب األطفال، 
وأنـــا لـــم أكـــن مهيئـــا حينهـــا أن ألمس 

الطفل الذي يصرخ.
وفـــي ذلك الوقت كان في مستشـــفى 
النعيم عيـــادة، وكان الدكتور إبراهيم 
 300 يقابـــل  هللا(  )رحمـــه  يعقـــوب 
مريض، وكنت أطالع األوراق الخاصة 
كلمـــات  يكتـــب  فـــكان  بالمرضـــى، 
قليلـــة عن تشـــخيص الحالـــة والعاج 

المطلوب بسبب ضيق الوقت لديه.
ذهبت بمعيـــة الدكتورة فخرو )رحمها 
ومـــن  أطفـــال،  طبيبـــة  وكانـــت  هللا( 
كانـــت  البحريـــن، كمـــا  خيـــرة أطبـــاء 
األولـــى علـــى الطالبـــات فـــي البحرين 
بالثانويـــة العامـــة، وكانـــت مجدة في 
عملها، التحقنا بالقســـم، وبدأت أعالج 
األطفـــال، وكان الدكتور أكبر محســـن 
منـــه  تعلمـــت  ولقـــد  القســـم،  رئيـــس 
الكثيـــر، ثم توفـــرت بعدها لي الفرصة 
مـــن خـــال اهتمـــام الدولـــة بتطويـــر 

األطباء واالختصاصات.
كان الدكتـــور علـــي فخـــرو مهتما جًدا 
بذلـــك، ثـــم جـــاء التوجيه بـــأن أدرس 
منـــي فخـــرو  ولقـــد طلـــب  بالخـــارج، 
حينهـــا بأن أدرس الجراحـــة بالخارج، 
وأن أجمـــع التخصصيـــن مـــع بعـــض، 
الجراحـــة وطـــب األطفـــال، مـــع عـــدم 
وجود جراحين لألطفال في البحرين 
حينها، خصوصـــا للمواليد، باســـتثناء 

األجانب.

فصل الطب

عندما توليت حقيبــة الصحة جئت  «
بمجموعــة من المبــادرات واألفكار 
والبرامــج التي تريــد أن تغير فيها، 
والتي أحدثت كثيرا من الجدل، منها 
موقفك فــي فصل الطــب الخاص 
عن العام، وعمل بعض األطباء بكال 
الجانبيــن، وهو أمر متبــع في كثير 
مــن دول العالــم، وأنــت كنت قبل 
التوزير ممن يعمــل بالوزارة ولديك 
عيادتــك الخاصــة، وفجــأة انقلبت 

على هذا المبدأ.

- هنالـــك أمور مهمة يجـــب توضيحها، 
أولهـــا أنه جاءت رؤيـــة جديدة للرعاية 
الصحيـــة من قبل جالة الملك، وأتذكر 
أن الوزير علي فخرو حين تسلم مهامه 
بوزارة الصحة، لم يكن هنالك ما يسمى 
بالطـــب الخـــاص. ولكن الحيـــاة وحين 
فرضـــت أن توفـــر راتبـــا أكبـــر للطبيب، 
الدولـــة ســـمحت بوجـــود طـــب خـــاص 
ضمـــن المستشـــفى نفســـه، وكان أمـــرا 
مرتبا، بما فيه التعرفة لزيارة الطبيب.

جالـــة الملك كانت لديـــه رؤية، بأهمية 
أال  شـــرط  الخـــاص،  الصحـــي  القطـــاع 
ترتفع الكلفة في الرعاية الصحية، وأن 
توفر الدولة التأمين الصحي للمواطن، 
بداًل من أن توضع هذه األموال بالرعاية 
الصحية، وهو ما سيعود على المواطن 
بالفائـــدة بأن لديه تأمينا صحيا، وعليه 
فلقـــد كانت نظريه رؤية مهمة جًدا في 
تطوير منظومـــة الرعاية الصحية، في 
نفـــس الوقـــت، كانـــت الرؤيـــة بـــأن كل 
المؤسســـات بمـــا فيهـــا الحكوميـــة، أن 
تتحول لمؤسسات مستقلة، وأن يكون 
دخلهـــا مـــن التأميـــن الصحـــي، وليـــس 
الدولـــة، وعليـــه كانـــت دراســـتنا قائمة 
على رؤية جالة الملك، وبالتدارس مع 

منظمة الصحة العالمية.
للرعايـــة  خطـــة  إلـــى  تطـــورت  بعدهـــا 
الصحيـــة، وعرضتها على جالة الملك، 
جالتـــه  كان  تعـــرض  شـــريحة  وكل 
يســـأل أسئلة كثيرة، وبقينا يومها لمدة 
ســـاعتين مـــع جالته، ومـــن خال ذلك 
وضعنـــا الخطـــة الصحية، ورتبنـــا فيما 
بعـــد موعدا آخر مـــع جالته، وقدمنا له 
خطة صحية متكاملة لمملكة البحرين.
لقـــد كنـــا أمـــام أشـــياء كبيرة للدراســـة، 
مـــن األطبـــاء  وكان هنالـــك مجموعـــة 
مـــن  عليهـــم  ومـــا  بأمورهـــم  يهتمـــون 
فـــكان هنالـــك  مصاريـــف، والتزامـــات، 
نـــوع مـــن القلـــق ممـــا يحـــدث، وحيـــن 
صدرت بعض القرارات، أقلقت البعض، 
وخلقـــت القليل من “البلبلـــة”، ولكننا لم 
نضـــع بالنا كثيرا علـــى هذه األمور؛ ألننا 
كنا منشغلين بأشياء أكبر وأهم ترتبط 
بالرعاية الصحية للبحرين، ولقد كانت 
هنالـــك أمور تنشـــر بالصحافـــة عن هذا 
األمـــر، وأنا ممن ال يحـــب أن يرد كثيًرا 

على كل ما يكتب.

التحديات

إذا جئنا لمرحلــة التنفيذ، وحدث ما  «
حدث، هل لم تمنح الفرصة الكاملة 

للتنفيذ؟

- في التنفيذ، كان لدينا تحديان، األول 
أن القوة العاملـــة تكلف أكثر من نصف 

الميزانيـــة، والتحدي الثاني أن األدوية 
30 % مـــن  واألجهـــزة تكلـــف حوالـــي 
الميزانية، فالتحدي كيف تخلق كفاءة 
مـــا بيـــن هذيـــن الموضوعيـــن، والعمـــل 
على خلق الكفاءة هنا هو الذي تســـبب 

بحدوث اإلشكاالت.
 ولكي أكون صريحا لم يكن لدي خبرة 
كبيـــرة فـــي التعامـــل مـــع هـــذا الشـــأن، 
ومع وجود قيـــادات لديها الخبرة، أحد 
الكفـــاءات ومنـــذ تعيينـــي لـــم يحضـــر 
قياديـــا  كان  ولقـــد  مجـــدًدا،  للمكتـــب 
مميـــزا، وبابه مفتوح للناس، الشـــخص 
الثانـــي أيًضـــا كان متميـــزا، وشـــخصية 
راقيـــة ومرتبـــا ومنظمـــا، وغيرهمـــا من 
لديهـــم  حـــدث  المهمـــة،  الشـــخصيات 
نـــوع مـــن العقدة التـــي حالـــت دون أن 

يتعاونوا معي.

تعقد الوضع

هــل فلــت الزمــام من يــدك حيث  «
حدثت هذه األمور؟

- مـــا كل مـــا يعلم يقـــال، مـــع العلم أن 
هنالـــك أمـــورا أخـــرى عقـــدت الوضـــع 
بشـــكل أكبـــر. الزمـــام لـــم يفلـــت مـــن 
يـــدي، أنا صارم جدا، ويمكن أن تكون 
الصرامـــة هـــي مشـــكلتي، فحين كنت 
فـــي  كان  بالمكتـــب  تواجـــدي  وزيـــرا 
الســـاعة الخامســـة صباًحـــا، ولـــم أكن 
أجلـــس بالمكتـــب، بقدر مـــا كنت أزور 

المكاتب والموظفين.
ولم أكن أهتم بالمدة التي ســـأظل بها 
بالـــوزارة، بقـــدر إنجازي بهـــا كل يوم، 
وأذكـــر ذات مـــرة، أنه وأثنـــاء عودتي 
للمكتـــب مـــن اجتمـــاع مـــع ســـمو ولي 
مـــن  زميلـــة  دكتـــورة  جـــاءت  العهـــد، 
اإلدارييـــن وقالـــت لـــي بـــأن الدكتورة 
ندى حفاظ ستكون الوزيرة الجديدة، 
فقمـــت مباشـــرة باالتصـــال بالدكتورة 

حفاظ ودعيتها للمكتب.
لقـــد هيـــأت نفســـي بأننـــي غيـــر بـــاق، 
وحيـــن بّلغت بهذا الشـــأن من زميلتي 
بقولهـــا “عنـــدي لـــك خبـــر فظيـــع، ندى 
حفاظ ســـتعين مكانـــك، فأجبتها: هذا 
جبل على صدري وانـــزاح”، في اليوم 
الثانـــي التقيت ندى حفـــاظ بناء على 
اتصالـــي، واجتمعت معها 3 ســـاعات، 
وشـــرحت لهـــا بالتفاصيـــل كل األمور، 
وأعطيتهـــا نصيحـــة واحـــدة، وهي أال 
تخطـــو خطـــوة واحـــدة مـــن دون أن 
تدرســـها مـــع مجلـــس الـــوزراء، مهمـــا 
كانت صغيرة، خصوصا وأنها ستكون 

أول وزيرة صحة بتاريخ البحرين.

تجربة الجراح

لــو رجعــت العجلة للــوراء، وجاءت  «
عليــك نفــس الظــروف، هــل كنت 
تتصــرف بنفــس التصرفــات التــي 

قمت بها بالوزارة؟

- إذا رجـــع بـــي الزمـــن، فســـأعيش هذه 
التجربة كالجراح، أرى أين هي جوانب 

الصواب والخطأ، وأدرسها جيًدا.
 كما أنني درســـت في جامعة أكسفورد 
تجـــارة العولمة، فمن خالها اكتشـــفت 
أمورا كثيرة في العمل التنفيذي، وأين 
تكمـــن الســـلبيات، كانـــت بالنســـبة لـــي 

تجربة كبيرة.

ارتكبت أخطاء

هل ارتكبت أخطاء؟ «

إلـــى  باإلضافـــة  تعـــد،  ال  )ضاحـــكا(:   -
مراجعتي لنفسي، كيف أن سمو األمير 
الراحـــل خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفة 
)طيب هللا ثراه( كان حكيما، ويعاملني 
كابنـــه، باإلضافـــة إلـــى أنـــه كان إنســـانا 

رائعا، ومعلما رائعا.

قصة الوسام

- تقــرر أن تنقــل إلى مهمــة أخرى،  «
وجاللــة الملك وبعــد أن تم تعيين 
اســتدعاك  الصحة،  بــوزارة  خلفــك 
ومنحك وساًما، ما هو ذلك الوسام؟

- وســـام البحريـــن من الدرجـــة األولى. 
وجاءنـــي اتصال مـــن الديـــوان الملكي 
يطلـــب منـــي الذهـــاب لجالـــة الملـــك، 
وحـــددوا لي موعد للقائـــه، وبينما كنت 
داخـــا لجالتـــه كان الســـفير األميركي 

خارًجا من عنده.
جلســـت وتحدثت مـــع جالتـــه، بعدها 
دخـــل علينـــا رئيـــس المراســـم الملكيـــة 
نبيل قمبـــر )رحمه هللا(، معه علبة، ولّما 
فتحها، تجمدت في مكاني حين رأيت 
مـــا بداخلها، إذ كان بها الوســـام، ومعها 
رســـالة من قبل جالـــة الملك ومكتوب 
فيها )األخ الدكتور خليل حســـن... وأن 

الوسام تقدير للخطة الصحية(.

الثقافة اليابانية

باعتبــارك أول ســفير للبحرين في  «
اليابان، وذهبت لبلد بثقافة وأجواء 
وتقاليــد مختلفــة، ولكن  وعــادات 
الواضــح أنــك تأقلمت مــع الوضع 

هنالك بسرعة.

يوفـــق،  وتعالـــى  ســـبحانه  هللا   -
كان  االقتصاديـــة  التنميـــة  ومجلـــس 
لـــه ممثـــل فـــي اليابـــان )يابانـــي(، هذا 
اإلنســـان كان أحـــد المســـؤولين ببنـــك 
ميتسوبيشـــي، باإلضافة إلى دراســـته 
جامعـــة  وهـــي  )وســـيدا(  بجامعـــة 
يابانية مســـتواها كأكسفورد، ومعظم 
السياســـيين والمســـؤولين اليابانييـــن 

الكبار تخرجوا منها، وفي نفس الوقت 
درس هذا الشـــخص اللغة العربية في 
مصـــر، كما عمل في القطاع المصرفي 
بالبحريـــن، وحيـــن ذهبـــت تعلقـــت به 
مباشـــرة، وجعلته جزءا من الســـفارة، 
خصوصـــا أنه لـــم يكن ســـاعة وصولنا 
أي وجود حتى لمبنى الســـفارة، عملنا 
مع بعضنـــا، واخترنا المكان المناســـب 
وبنفـــس  الســـفير،  وســـكن  للســـفارة، 
الوقـــت قمـــت بزيـــارة ســـفير المملكة 
اللقـــاء  وبعـــد  الســـعودية،  العربيـــة 
ســـألني: “نقدر نســـاعدك في شـــيء؟” 
أجبته: “محتـــاج منكم خدمة واحدة، 
وهـــي وكالـــة تســـاعدني فـــي اختيـــار 

المكان المناسب”.
وبالفعـــل قام باالتصـــال وعرفني على 
شـــخصية، واخترنا أحســـن مكان في 
طوكيـــو، ماصقـــا بســـفارة الواليـــات 
المتحدة األميركية، وبســـكن الســـفير 
وســـفارتنا  جيرانـــا،  فكنـــا  األميركـــي، 

كانت في بناية من 30 طابقا.

إنجازات

وجودك سفيرا هناك عزز العالقات  «
ما بيــن البحرين واليابــان، ما أبرز 

تلك المحطات؟ 

للماضـــي،  رجعـــت  حيـــن  بالضبـــط،   -
اكتشفت من أحد السفراء اليابانيين، 
وفـــي الوقـــت الـــذي كنـــت ســـأترك به 
اليابانـــي  الســـفير  أن  الصحـــة،  وزارة 
كانـــت زائـــرا لجالـــة الملك، بمناســـبة 
انتهـــاء فتـــرة عملـــه، وقـــال لجالتـــه: 
“كل الســـفارات العربيـــة موجودة في 
اليابـــان، ودول العالـــم، إال البحريـــن”، 
وهذا لفـــت جالة الملـــك، وعندما زار 
جالتـــه اليابـــان، أصبحـــت لديه رؤية 

مهمة.
 وأتذكـــر دائًمـــا، عندمـــا زرت جالته 
قـــال لي: أجمـــل زيارة قمـــت بها في 
حياتي هي زيارتي لليابان. وأضيف 
أن ســـمو ولـــي العهد رئيـــس مجلس 
الـــوزراء زار اليابـــان 3 مـــرات، وابـــن 
ســـموه حين تزوج، أمضى جزءا من 
شـــهر العســـل باليابان، ولقـــد قال لي 

ابن سموه ذلك.

وسام االمبراطور 

لوال تحقيقك بعض اإلنجازات، لما  «
حصلــت علــى وســام االمبراطور 

الياباني.

أطفـــال  جـــراح  كنـــت  لـــي  بالنســـبة   -
طـــول  العمـــل  علـــى  ومتعلـــم  صغـــار، 
الوقـــت، وأكثـــر الـــوالدات تحـــدث في 
الليـــل، وحيـــن ذهبت ســـفيرا تصرفت 
كجراح، إذ ليس لـــدي وقت لتضييعه، 
فكنت نشـــطا، وأقـــرأ، وأحضر النوادي 
واألنشطة، السفير دائما لديه دعوات، 
من افتتاحات، ومؤتمرات، فاستفدت، 
وكانت تجربة غنية لي، وكانت فرصة 
ألتعـــرف علـــى علماء كبـــار، ومنهم من 
لديهم جوائز نوبل، وفي اليابان لديهم 
جوائـــز )كيوتـــو( وهـــي شـــبيهة بنوبل، 
وكنت دائًما أذهب للمكتبة، وكل كتاب 
جديـــد كنـــت أقتنيـــه وأقرأ، لقـــد كنت 

محظوظا بانتقالي لليابان.

العائلة

دكتور خليل، لقد أنعــم الله عليك  «
بعائلة، ولديك ثالثــة أوالد، زوجتك 
ســلوى  الدكتــورة  يرحمهــا  اللــه 

المحروس بماذا كان تخصصها؟

- كانـــت متخصصـــة بمجـــال أمـــراض 
الســـكر، وكانـــت نائبـــة رئيـــس جمعية 
كنـــت  وحيـــن  البحرينيـــة،  الســـكري 
بســـوريا ســـمعت عـــن طالبة فـــي كلية 
الطـــب، تخـــرج بالتظاهـــرات، وتلعـــب 
الكـــرة، وأحـــد الزمـــاء قـــال لـــي “مثل 
الرجال”، كانت لدي فكرة عنها، وحين 
رجعت للبحرين سنة 1972 في يونيو 
تحديًدا، وكنا في اجتماع بمستشـــفى 
الســـلمانية، وهـــو اجتمـــاع ينظـــم كل 
ثاثاء، يســـتعرض خاله أحد األقسام 

حالة معينة.
كان مع طبيب القلب إحدى المتدربات 
التي قدمت الحالة بشكل رائع، وكانت 
بنتـــا جميلـــة، وتتحدث بشـــكل الفت، 
وكان جالســـا بجانبـــي طبيـــب، وبعـــد 
أن انتهـــت المحاضـــرة عرفنـــي عليها، 
وكانـــت الدكتـــورة ســـلوى المحروس، 
منـــذ تلك اللحظة، صار الحب من أول 
نظرة، واستمر لمدة أربعين سنة، ومع 
األســـف فقدناها، وكانت صدمة كبيرة 

في حياتي.

انتشار السرطان

الله ســبحانه وتعالى يعوض على  «
اإلنســان بقــدر اإلمــكان، فمــا هو 
العالــق بذاكرتك عن رحلــة العالج 

مع المرحومة سلوى المحروس؟

- حين كنا في اليابان، كنا نقوم بفحص 
دوري، فعملـــت زوجتـــي الفحص، وأنا 
كنـــت في اجتماع بالســـفارة، فاتصلت 
الـــدوري  الفحـــص  لـــي:  وقالـــت  فـــي، 
طلعت نتيجته، ويقولون إنني مصابة 
فذهبـــت  جـــًدا.  وخبيـــث  بالســـرطان، 

للبيت والتقيتها. 
وأكـــدت لهـــا أننـــا ســـنذهب فـــي اليوم 
التالـــي لمركز الســـرطان، وفـــي صباح 
اليـــوم التالـــي، ذهبنـــا باكـــًرا، وقابلـــت 
نفســـي،  علـــى  وعرفتهـــا  الممرضـــة، 
لرئيـــس  فتحدثـــت  معهـــا،  وتحدثـــت 
القسم، وبعد أن أنهى عمله، التقى بها، 
قال كل شيء طبيعي، ولكن يجب أن 
أجري مزيدا مـــن الفحوصات، وهو ما 

حدث.
فـــي األســـبوع التالـــي، ذهبنـــا لزيارته، 
الطبيـــب، فتحـــت  وبعـــد أن فحصهـــا 
البـــاب وطلبـــت مني الدخـــول، دخلت 
وصور األشـــعة موجودة على الطاولة، 
أن  وجـــدت  إليهـــا،  نظـــرت  مـــا  أول 
السرطان منتشر في كل مكان، وكانت 
زوجتي قوية، ولها إرادة، قال الدكتور 
إن هـــذا الســـرطان نادر جـــًدا، وخبيث 

جًدا؛ ألنه ليس له أعراض، وإن هنالك 
الحاجة إلجـــراء عملية جراحية لفترة 
8 ســـاعات، وســـيتم اســـتعمال الدواء 
الكيميائي، وأضاف “ال تتأملوا العاج، 

وإنما تأخير األمر”.
وفعـــا دخلت غرفة العمليات الســـاعة 
التاسعة، وخرجت الســـاعة الخامسة، 
وبعدهـــا أعطوهـــا العـــاج الكيميائـــي 
الزلـــزال  لمـــدة ســـنة، وبعدهـــا حـــدث 
باليابـــان، وهنـــا قالـــت لـــي “الزم أرجع 
البحريـــن”، وبالفعل رجعنـــا، ولقد رتبنا 
لزيـــارة ألميـــركا للنظـــر ألي عاجـــات 
ممكنـــة، حيـــث قالوا لنا إن هـــذا النوع 
مـــن الســـرطانات مقـــاوم لـــكل أنـــواع 
العاجـــات، وإن هنـــاك مـــواد كيميائية 

جديدة، باإلمكان تجربتها.
فقالـــت زوجتي رحمهـــا هللا “إذا أنا ما 
اســـتفدت منها، فقد يستفيد اآلخرون 
مـــن ذلك”، ولألســـف لم تـــؤِت أي ثمار 
كل  منظمـــة،  امـــرأة  كانـــت  عاجيـــة، 
شـــيء لديهـــا مرتـــب، وحيـــن رجعنـــا 
البحريـــن قالـــت لـــي: “أنـــا جاهـــزة ألن 
أرحل، وانت رتـــب أمورك لكي تذهب 

إلى اليابان، وترجع إلى شغلك”.
قالت لي “اعتبرنا مطلقين، وال تكلمني 
إال إذا اتصلت فيك، وهيئ نفسك لكي 
ترتـــب العائلـــة مـــن جديد”. بمـــا معناه 
أن تختار إنســـانة تكمل معها الطريق، 
وبحيـــث تحافظ هـــذه اإلنســـانة على 

الشيء الذي أنا بنيته.
كنت مصدوما من لغتها، ومن صابتها، 
ومن ترتيبها ألمور حياتها، ولقد كانت 
بعاقـــة وثيقـــة  )رحمهـــا هللا(  ترتبـــط 
مـــع األميـــرة “كوماتـــو” وهـــي أميـــرة 
مهمة بالقصـــر االمبراطوري، باإلضافة 
لعاقاتها الوثيقة مع زوجات السفراء.

خلط جيني

كتــب الله ذلــك، وكتــب أن تتزوج  «
ســيدة يابانية، فهل كنــت تعرفها 

من قبل؟

- كنـــت مستشـــاًرا طبًيـــا فـــي جمعيـــة 
تهتـــم بتثقيـــف المـــرأة عـــن ســـرطان 
الثـــدي، وكان لديهـــم احتفاليـــة بمنزل 
وحيـــن  “الشيكوســـافية”  الســـفيرة 
ذهبـــت اســـتقبلتني ســـيدة وأدخلتني 
اليونانـــي،  بالســـفير  التقيـــت  للقاعـــة، 
كان وســـيما وأنيقا، وزوجتـــه لبنانية، 
كانـــت مذيعـــة بالتلفزيـــون، فعرفنـــي 
علـــى ســـيدة هنالك، وقدمـــت بدورها 
نفســـها كدكتورة بالجامعـــة، ووالداها 
وجّدهـــا  بالجامعـــة،  بروفســـوران 
مستشـــار لإلمبراطور، وبعدها تعرفت 
علـــى  عرفتهـــا  ثـــم  تدريجًيـــا،  عليهـــا 
الســـفير الياباني فـــي البحرين، وكنت 
حينها أفكـــر بموضوع الزواج، وكوني 

سفيرا يجب أن أستأذن من الدولة.
فـــكان وفـــد يابانـــي قـــادم للبحريـــن، 
والســـفير  الملـــك،  جالـــة  وســـنزور 
بهـــذه  لـــه:  فقلـــت  معـــي،  اليابانـــي 
المناســـبة سأســـتأذن جالة الملك من 
الـــزواج بهـــذه الســـيدة، وبالفعل وبعد 
اليابانـــي  التجـــاري  الوفـــد  انتهـــى  أن 
مـــن لقاء جالتـــه، تكلمت مع الســـفير 
الملـــك،  لجالـــة  وذهبـــت  اليابانـــي، 
وقلـــت لـــه: هنالـــك مشـــروع أريـــد أن 
أكلـــم جالتكـــم فيه، فقلـــت: له عاقة 

بالمورثات والجينات.
قـــال جالتـــه: عندكـــم أبحـــاث طبيـــة 
تريـــدون القيـــام بهـــا. فقلـــت لجالته: 
أكثـــر، أنـــا أريد أن أخلق تطـــورا جينيا 
بيـــن البحريـــن واليابـــان، أريـــد الزواج 
من يابانية. فعلق السفير الياباني: إنها 

امرأة رائعة. فقال جالته: مبروك.
جالـــة الملك ال يتـــرك لفتة، وإن كانت 
صغيـــرة إال والحظهـــا، وحيـــن كنا نعد 
ترتيبـــات الـــزواج، جاءنـــي اتصال من 
الديـــوان الملكي، وقالـــوا لي إن هنالك 
هديـــة مـــن جالـــة الملـــك، وهـــو أمـــر 

يوضح االهتمام بالمسؤول وتقديره.

4 لغات

أنعــم عليــك ببنــت مــن الزوجــة  «
اليابانيــة، فهــل تعيــش معك في 

البحرين؟

ســـنوات،  ســـبع  اآلن  عمرهـــا  نعـــم،   -
وتتكلم اليابانيـــة بطاقة، واليابانيون 
يرون أن اللغة مرتبطة بتطوير العقل، 
وزوجتي حين تزوجتها كانت أستاذة 
بالجامعة، بعدها حولت عملها مباشرة 
إلـــى “الـــدوام الجزئـــي” وحيـــن جاءت 
الطفلـــة تركـــت العمـــل، وتفرغت فقط 
لها، وهي تتحدث اآلن 4 لغات: ياباني، 
وعربي، وإنجليزي، وفرنسي. وتدرس 

بالمدرسة الفرنسية في البحرين.

زوجتـــي أصيبت بأخبث أنواع الســـرطان 
ـــزوج مـــن بعدهـــا ـــي أن أت ـــت من وطلب

ــي  ـــ ـــ ــب زوجــت ـــ ـــ ــت فــــي ح ـــ ـــ ـــ وقــعـــ
ــظــرة ن أول  ــن  ــ م ــة  ـــ ـــ ـــ ـــ ــي ــن ــحــري ــب ال

لـــدي ابنـــة مـــن زوجتـــي اليابانيـــة فـــي 
الســـابعة مـــن عمرهـــا وتتقـــن 4 لغـــات

سمو األمير الراحل خليفة بن سلمان كان 
إنساًنا رائًعا ومعلًما رائًعا ويعاملني كابنه

وزير الصحة األسبق وسفيرنا لدى اليابان خليل حسن في لقاء موسع مع “^”:

جاللـــة الملـــك كان يختلـــط مـــع الطلبـــة ويذهـــب معنـــا إلـــى “المقصـــف” كأي طالـــب

زميلتي قالت لي: “عندي لك خبر.. ندى حفاظ ســـُتعيَّن مكانك”.. قلت: “هذا جبل على صدري وانزاح”
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إبراهيم النهام

ــة ــرة الجائحـ ــاء فتـ ــة أثنـ ــم بطوليـ ــت مالحـ ــن حققـ البحريـ
ـــالج” ـــن الع ـــر م ـــة خي ـــو “الوقاي ـــات ه ـــذ البداي ـــة من ـــج وزارة الصح نه
فـــي اليابـــان التواصـــل السياســـي مـــع الجهـــات الخارجيـــة خيانـــة
ســـافرت لمدينـــة الخبـــر بــــ “اللنـــج” ومنهـــا ســـافرنا بــــ “الباص” لدمشـــق

وقفة صحيفة “البالد” هذه المرة مع وزير الصحة األسبق، وأول سفير 
بحرينــي فــي اليابــان خليــل حســن، الــذي حقــق مــا حقــق من مكاســب 

وطنية عديدة خالل فترة خدمته للبحرين.

ضيفنــا كان مبتســما وضاحــًكا خالل فترة اللقاء، حيــث وجه له رئيس 
مجلس إدارة “البالد” عبدالنبي الشــعلة أســئلة كثيــرة تناولت محطاته 

العديــدة منــذ البدايــات األولــى كطالــب مجتهد مــرورا بتجربة رئاســة 
جمعية األطباء وحمل الحقيبة الوزارية حتى تقاعد األخير من العمل 

الدبلوماسي.

شاهد تسجيل الحلقة 
عبر قناة “^” 

باليوتيوب
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال

اإلنجاز ترجمة 
لتوجهات 
الحكومة 

بتنويع مصادر 
الدخل

المنامة - الصناعة والتجارة

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

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

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

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

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

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

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

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

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

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

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

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

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

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

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

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

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

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

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

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

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

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

متميزة.

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

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

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

المنامة - بنا

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

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

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

الرياض ـ واس، العربية نت

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

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

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

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

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

“الرياض” السعودية، أمس.

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

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا
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11 تأييد شوري لعدم اإلخالل بسير العدالة
قالـــت النائـــب الثانـــي لرئيـــس 
جميلـــة  الشـــورى  مجلـــس 
السلمان خالل مناقشة تعديل 
عقوبـــة  بتغليـــظ  تشـــريعي 
عـــن  الطبـــي  الـــكادر  امتنـــاع 
االبـــالغ عـــن شـــبهة الجريمـــة 
عنـــد توقيـــع الفحـــص الطبـــي 
علـــى المريـــض أن الموضـــوع 
ليـــس بتســـتر فقـــط، بـــل هـــو 
فعـــل يشـــكل التزامـــا أخالقيـــا 
وقانونيـــا وأدبيا على األطباء، 
عـــن  وتســـترهم  وامتناعهـــم 
اإلبـــالغ عن شـــبهه وســـكوتهم 
هو جريمة وهو إخالل جسيم 

بسير العدالة والقضاء.
فـــي  الســـلمان  وأضافـــت 
مداختها أن العقوبة الموجودة 
في القانون النافذ ال تتناســـب 

مع جســـامة الجريمة، كل هذه 
التطـــرق  تـــم  التـــي  القوانيـــن 

إليها مـــن دول الخليج توضح 
جســـامة وخطورة هـــذا الفعل، 

وعشرة دينار هي ليست الحل 
وليست الرادع لهذا الجرم.

رئيس المجلس علي الصالح

الشـــورى  بمجلـــس  والقانونيـــة  التشـــريعية  اللجنـــة  رئيـــس  ^تحدثـــت 
المحاميـــة دالل الزايـــد عـــن إجازة اســـتخدام اللغة اإلنجليزيـــة لألطراف في 
غرفة البحرين لتســـوية المنازعات االقتصادية والمالية واإلستثمارية، وذلك 
مـــن بـــاب التعديـــالت الجوهريـــة التي مـــن شـــأنها أن تنهض وتطور الســـلطة 

القضائية في مملكة البحرين.
 وجـــاء ذلـــك خالل اســـتعراضها لتقرير لجنة الشـــئون التشـــريعية والقانونية 
بخصـــوص المرســـوم بقانـــون رقـــم 26 لســـنة 2021 بتعديـــل بعـــض أحـــكام 
المرسوم بقانون رقم 30 لسنة 2009 بشأن غرفة البحرين لتسوية المنازعات 
االقتصاديـــة والماليـــة واإلســـتثمارية، والذي انتهى بالموافقـــة باالجماع على 

التعديالت.

إجازة استخدام اإلنجليزية أمام “تسوية المنازعات”

الفاضل والحداد يطالبان بتضمين رأي “مجلس الصحة” و”نهرا”

تغليظ عقوبة تستر األطباء على الجنح والجنايات
الشـــورى  مجلـــس  ^وافـــق 
أحـــكام  بعـــض  تعديـــل  علـــى 
المرســـوم بقانون رقم 30 لســـنة 
البحريـــن  غرفـــة  بشـــأن   2009
االقتصادية  المنازعات  لتســـوية 

والمالية واالستثمارية.
موافقتـــه  المجلـــس  أقـــر  كمـــا 
المـــادة  باإلجمـــاع علـــى تعديـــل 
231 من قانون العقوبات الصادر 
بمرســـوم بقانـــون رقم 15 لســـنة 
1976 والمقـــدم مـــن تقرير لجنة 
والدفـــاع  الخارجيـــة  الشـــؤون 

واألمن الوطني.
التعديـــل  مناقشـــة  وأثنـــاء 
التشـــريعي بإضافـــة نـــص مـــادة 
يغلـــظ  النافـــذ  بالقانـــون  جديـــد 

العقوبـــة المقـــررة لجريمـــة عدم 
إبالغ أحد أصحاب المهن الطبية 
أو الصحية للسلطة العامة أثناء 
شـــخص  إصابـــة  دالئـــل  وجـــود 
ناتجـــة عـــن جنحـــة أو جنائيـــة، 
مثـــل  األعضـــاء  بعـــض  طالـــب 
الخدمـــات جهـــاد  لجنـــة  رئيـــس 
الفاضـــل ورئيـــس لجنـــة حقـــوق 
اإلنســـان بالمجلس أحمد الحداد 
المجلـــس  رأي  بضـــرورة وجـــود 
األعلى للصحة، والهيئة الوطنية 
والخدمـــات  المهـــن  لتنظيـــم 
الصحيـــة “نهـــرا”؛ للوقـــوف على 
المرئيـــات بشـــكل أوضح، وتمت 
رأي  إرفـــاق  علـــى  التوصيـــة 

الجهتين في التقرير.

مروة أحمد

جهاد الفاضل

الحاجي يطالب المستشفيات الخاصة بتوفير طبيب شرعي
^طالب الشوري فؤاد الحاجي المستشفيات الخاصة 
بضـــرورة تدريـــب أطبائهـــا وكوادرهـــا علـــى أبـــرز اآلليات 
والخطوط التي تحدد سبب وفاة أو اشتباه إصابة بسبب 
جنحـــة أو جنايـــة، مطالبـــا المستشـــفيات بتوفيـــر طبيب 
شـــرعي يحدد ما إن كان المريض ذا إصابة وقعت نتيجة 

جنحة أو جناية، أو إذا كان المتوفى بالسبب نفسه.
وجـــاءت مطالباتـــه المذكورة في مداخلة تقـــدم بها أثناء 
مناقشـــة تقرير لجنة الشـــئون الخارجيـــة والدفاع واألمن 
الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة 231 من 
قانـــون العقوبـــات الصادر بمرســـوم بقانون رقم 15 لســـنة 

.1976
وحثت العضو نانســـي خضـــوري إلضافة نص مادة جديد 
بالقانـــون النافذ يغلظ العقوبة المقررة لجريمة عدم إبالغ 
أحـــد أصحـــاب المهن الطبيـــة أو الصحية للســـلطة العامة 
أثنـــاء وجـــود دالئل إصابة شـــخص ناتجة عـــن جنحة أو 

فؤاد الحاجيجنائية.

^فــــــــــــي ســـــــــؤال 
العضو  قدمه  برلماني 
الـــشـــوري عــبــدالــرحــمــن 
ــن غـــيـــاب  ــ جـــمـــشـــيـــر عـ
قـــــضـــــايـــــا اإلفــــــــــالس 
وإعـــــادة الــتــنــظــيــم من 
ــات غــرفــة  ــاصـ ــصـ ــتـ اخـ
ــن لــتــســويــة  ــ ــري ــحــ ــ ــب ــ ال
االقتصادية  المنازعات 
والمالية واإلستثمارية، 
أشــــــــــــــــــارت الــــعــــضــــو 

التنظيم  اإلفــالس وإعــادة  أن قضايا  النطاق  الزايد في هذا  المحامية دالل 
ينظمها قانون متخصص بها ذو قواعد إجرائية معينة، وأحكام حددت في 

المواد المتعلقة بالقانون.
وأضافـــت الزايـــد أن هناك آليات وطرقا حددت العجز واإلعســـار والمدة التي 
تخلف الشـــخص عن ســـداد ديونه، كمـــا أن المحكمة اشـــترطت أمورا معينة، 
باإلضافـــة إلـــى تحديد أمين تفليســـة وتعيين أمين إلعـــادة التنظيم مع إقرار 

مادة عقابية في حال استغالل الوضع للتخلف المالي.

اإلفالس خارج اختصاصات “تسوية المنازعات”

وزيـــر  ^أوضـــح 
وشـــؤون  العـــدل 
واألوقـــاف  اإلســـالمية 
الشـــيخ خالـــد بـــن علي 
غرفـــة  أن  خليفـــة  آل 
لتســـوية  البحريـــن 
االقتصادية  المنازعات 
واإلستثمارية  والمالية 
 300 نحـــو  باشـــرت 
قضية في العام 2019، 

وقـــد بلـــغ إجمالي النزاعـــات التي تم فصلها والبت فيهـــا حوالي مليار ونصف 
دوالر، وســـتقوم الغرفة بنشـــر إحصاءات جديدة تبّين أعداد القضايا التي تم 
العمل عليها خالل الثالث سنوات التي مضت باإلضافة نشر المبالغ اإلجمالية 

والتي من المؤكد أنها ارتفعت عن المبلغ الذي تم رصده قبل 3 سنوات.
جـــاء ذلـــك فـــي رده على ســـؤال برلمانـــي قدمه العضـــو عبدالرحمن جميشـــر 
لوزارة العدل والشـــئون اإلســـالمية واألوقاف عن آخـــر اإلحصاءات المتعلقة 
بغرفة البحرين لتســـوية المنازعـــات االقتصادية والمالية واإلســـتثمارية منذ 
انشاءها بصدور المرسوم في 2009، باإلضافة إلى القيمة االجمالية لألحكام 

الصادرة والنافذة للغرفة.

“المنازعات” باشرت 300 قضية بـ 1.5 مليار دوالر
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11 تأييد شوري لعدم اإلخالل بسير العدالة
قالـــت النائـــب الثانـــي لرئيـــس 
جميلـــة  الشـــورى  مجلـــس 
السلمان خالل مناقشة تعديل 
عقوبـــة  بتغليـــظ  تشـــريعي 
عـــن  الطبـــي  الـــكادر  امتنـــاع 
االبـــالغ عـــن شـــبهة الجريمـــة 
عنـــد توقيـــع الفحـــص الطبـــي 
علـــى المريـــض أن الموضـــوع 
ليـــس بتســـتر فقـــط، بـــل هـــو 
فعـــل يشـــكل التزامـــا أخالقيـــا 
وقانونيـــا وأدبيا على األطباء، 
عـــن  وتســـترهم  وامتناعهـــم 
اإلبـــالغ عن شـــبهه وســـكوتهم 
هو جريمة وهو إخالل جسيم 

بسير العدالة والقضاء.
فـــي  الســـلمان  وأضافـــت 
مداختها أن العقوبة الموجودة 
في القانون النافذ ال تتناســـب 

مع جســـامة الجريمة، كل هذه 
التطـــرق  تـــم  التـــي  القوانيـــن 

إليها مـــن دول الخليج توضح 
جســـامة وخطورة هـــذا الفعل، 

وعشرة دينار هي ليست الحل 
وليست الرادع لهذا الجرم.

رئيس المجلس علي الصالح

الشـــورى  بمجلـــس  والقانونيـــة  التشـــريعية  اللجنـــة  رئيـــس  ^تحدثـــت 
المحاميـــة دالل الزايـــد عـــن إجازة اســـتخدام اللغة اإلنجليزيـــة لألطراف في 
غرفة البحرين لتســـوية المنازعات االقتصادية والمالية واإلستثمارية، وذلك 
مـــن بـــاب التعديـــالت الجوهريـــة التي مـــن شـــأنها أن تنهض وتطور الســـلطة 

القضائية في مملكة البحرين.
 وجـــاء ذلـــك خالل اســـتعراضها لتقرير لجنة الشـــئون التشـــريعية والقانونية 
بخصـــوص المرســـوم بقانـــون رقـــم 26 لســـنة 2021 بتعديـــل بعـــض أحـــكام 
المرسوم بقانون رقم 30 لسنة 2009 بشأن غرفة البحرين لتسوية المنازعات 
االقتصاديـــة والماليـــة واإلســـتثمارية، والذي انتهى بالموافقـــة باالجماع على 

التعديالت.

إجازة استخدام اإلنجليزية أمام “تسوية المنازعات”

الفاضل والحداد يطالبان بتضمين رأي “مجلس الصحة” و”نهرا”

تغليظ عقوبة تستر األطباء على الجنح والجنايات
الشـــورى  مجلـــس  ^وافـــق 
أحـــكام  بعـــض  تعديـــل  علـــى 
المرســـوم بقانون رقم 30 لســـنة 
البحريـــن  غرفـــة  بشـــأن   2009
االقتصادية  المنازعات  لتســـوية 

والمالية واالستثمارية.
موافقتـــه  المجلـــس  أقـــر  كمـــا 
المـــادة  باإلجمـــاع علـــى تعديـــل 
231 من قانون العقوبات الصادر 
بمرســـوم بقانـــون رقم 15 لســـنة 
1976 والمقـــدم مـــن تقرير لجنة 
والدفـــاع  الخارجيـــة  الشـــؤون 

واألمن الوطني.
التعديـــل  مناقشـــة  وأثنـــاء 
التشـــريعي بإضافـــة نـــص مـــادة 
يغلـــظ  النافـــذ  بالقانـــون  جديـــد 

العقوبـــة المقـــررة لجريمـــة عدم 
إبالغ أحد أصحاب المهن الطبية 
أو الصحية للسلطة العامة أثناء 
شـــخص  إصابـــة  دالئـــل  وجـــود 
ناتجـــة عـــن جنحـــة أو جنائيـــة، 
مثـــل  األعضـــاء  بعـــض  طالـــب 
الخدمـــات جهـــاد  لجنـــة  رئيـــس 
الفاضـــل ورئيـــس لجنـــة حقـــوق 
اإلنســـان بالمجلس أحمد الحداد 
المجلـــس  رأي  بضـــرورة وجـــود 
األعلى للصحة، والهيئة الوطنية 
والخدمـــات  المهـــن  لتنظيـــم 
الصحيـــة “نهـــرا”؛ للوقـــوف على 
المرئيـــات بشـــكل أوضح، وتمت 
رأي  إرفـــاق  علـــى  التوصيـــة 

الجهتين في التقرير.

مروة أحمد

جهاد الفاضل

الحاجي يطالب المستشفيات الخاصة بتوفير طبيب شرعي
^طالب الشوري فؤاد الحاجي المستشفيات الخاصة 
بضـــرورة تدريـــب أطبائهـــا وكوادرهـــا علـــى أبـــرز اآلليات 
والخطوط التي تحدد سبب وفاة أو اشتباه إصابة بسبب 
جنحـــة أو جنايـــة، مطالبـــا المستشـــفيات بتوفيـــر طبيب 
شـــرعي يحدد ما إن كان المريض ذا إصابة وقعت نتيجة 

جنحة أو جناية، أو إذا كان المتوفى بالسبب نفسه.
وجـــاءت مطالباتـــه المذكورة في مداخلة تقـــدم بها أثناء 
مناقشـــة تقرير لجنة الشـــئون الخارجيـــة والدفاع واألمن 
الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة 231 من 
قانـــون العقوبـــات الصادر بمرســـوم بقانون رقم 15 لســـنة 

.1976
وحثت العضو نانســـي خضـــوري إلضافة نص مادة جديد 
بالقانـــون النافذ يغلظ العقوبة المقررة لجريمة عدم إبالغ 
أحـــد أصحـــاب المهن الطبيـــة أو الصحية للســـلطة العامة 
أثنـــاء وجـــود دالئل إصابة شـــخص ناتجة عـــن جنحة أو 

فؤاد الحاجيجنائية.

^فــــــــــــي ســـــــــؤال 
العضو  قدمه  برلماني 
الـــشـــوري عــبــدالــرحــمــن 
ــن غـــيـــاب  ــ جـــمـــشـــيـــر عـ
قـــــضـــــايـــــا اإلفــــــــــالس 
وإعـــــادة الــتــنــظــيــم من 
ــات غــرفــة  ــاصـ ــصـ ــتـ اخـ
ــن لــتــســويــة  ــ ــري ــحــ ــ ــب ــ ال
االقتصادية  المنازعات 
والمالية واإلستثمارية، 
أشــــــــــــــــــارت الــــعــــضــــو 

التنظيم  اإلفــالس وإعــادة  أن قضايا  النطاق  الزايد في هذا  المحامية دالل 
ينظمها قانون متخصص بها ذو قواعد إجرائية معينة، وأحكام حددت في 

المواد المتعلقة بالقانون.
وأضافـــت الزايـــد أن هناك آليات وطرقا حددت العجز واإلعســـار والمدة التي 
تخلف الشـــخص عن ســـداد ديونه، كمـــا أن المحكمة اشـــترطت أمورا معينة، 
باإلضافـــة إلـــى تحديد أمين تفليســـة وتعيين أمين إلعـــادة التنظيم مع إقرار 

مادة عقابية في حال استغالل الوضع للتخلف المالي.

اإلفالس خارج اختصاصات “تسوية المنازعات”

وزيـــر  ^أوضـــح 
وشـــؤون  العـــدل 
واألوقـــاف  اإلســـالمية 
الشـــيخ خالـــد بـــن علي 
غرفـــة  أن  خليفـــة  آل 
لتســـوية  البحريـــن 
االقتصادية  المنازعات 
واإلستثمارية  والمالية 
 300 نحـــو  باشـــرت 
قضية في العام 2019، 

وقـــد بلـــغ إجمالي النزاعـــات التي تم فصلها والبت فيهـــا حوالي مليار ونصف 
دوالر، وســـتقوم الغرفة بنشـــر إحصاءات جديدة تبّين أعداد القضايا التي تم 
العمل عليها خالل الثالث سنوات التي مضت باإلضافة نشر المبالغ اإلجمالية 

والتي من المؤكد أنها ارتفعت عن المبلغ الذي تم رصده قبل 3 سنوات.
جـــاء ذلـــك فـــي رده على ســـؤال برلمانـــي قدمه العضـــو عبدالرحمن جميشـــر 
لوزارة العدل والشـــئون اإلســـالمية واألوقاف عن آخـــر اإلحصاءات المتعلقة 
بغرفة البحرين لتســـوية المنازعـــات االقتصادية والمالية واإلســـتثمارية منذ 
انشاءها بصدور المرسوم في 2009، باإلضافة إلى القيمة االجمالية لألحكام 

الصادرة والنافذة للغرفة.

“المنازعات” باشرت 300 قضية بـ 1.5 مليار دوالر
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال

اإلنجاز ترجمة 
لتوجهات 
الحكومة 

بتنويع مصادر 
الدخل

المنامة - الصناعة والتجارة

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

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

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

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

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

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

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

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

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

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

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

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

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

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

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

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

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

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

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

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

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

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

متميزة.

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

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

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

المنامة - بنا

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

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

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

الرياض ـ واس، العربية نت

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

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

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

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

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

“الرياض” السعودية، أمس.

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

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

رسالة سمو الشيخ ناصر بن حمد
الرســـالة النصيـــة التـــي أرســـلها ممثـــل ســـيدي جاللـــة الملـــك لألعمـــال 
اإلنســـانية وشـــؤون الشـــباب ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة إلى 
شـــباب وشابات مملكة البحرين بمناسبة يوم الشباب البحريني، لم تكن 
رســـالة عادية، إنما رســـالة تحفز على العلم والفكر وتبني األمم، وتقول 
بمـــا معنـــاه.. إلى األمام يا شـــباب مملكة البحرين في تحمل المســـؤولية 
مهمـــا كان نوعها ومداها، احلموا واطمحوا بصورة دائمة في أن تســـطر 
أســـماؤكم وتذكـــر فـــي مكان بـــارز من تاريخ هـــذا الوطن العزيـــز بقيادة 
ســـيدي جاللـــة الملـــك حمـــد بن عيســـى آل خليفـــة عاهل البـــالد المفدى 
حفظه هللا ورعاه، الذي يولي اهتماما غير محدود بالشـــباب، ويعتبرهم 
قـــوة فاعلـــة مؤثرة في المجتمـــع والوطن، وبســـواعدهم يكون التطوير 
والتغييـــر والتجديد، وكذلك تضعهم الحكومة الموقرة برئاســـة ســـيدي 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء حفظـــه هللا ورعاه، نصـــب أعينهـــا في قاطـــرة التقدم 
والتطـــور، وتوليهـــم رعايـــة فائقة عبـــر الكثير من البرامـــج التي تؤهلهم 

للقيام بالدور المناط بهم.

“شـــبابنا الغالـــي.. فـــي أول عـــام نحتفـــل فيه بيـــوم الشـــباب البحريني.. 
نشـــوف فيكم المســـتقبل، وبكم يزدهر الوطن، ومنكم تنطلق المشـــاريع 
وباسمكم تسجل اإلنجازات، ألنكم األمل.. كل عام وأنتم بخير.. أخوكم 

ناصر بن حمد آل خليفة، 25 مارس يوم الشباب البحريني”.
هذه الرســـالة القصيرة في حروفها، والعظيمة في معانيها، تثبت وتبين 
المنـــاخ الصحي الـــذي توفره قيادتنا للشـــباب البحريني لالســـتمرار في 
طريق اإلبداع والتميز وتحقيق اإلنجازات وبلوغ أعلى مراتب االرتقاء 
والرخـــاء، فالشـــباب هم عدة المســـتقبل وثروة االســـتثمار ومفاتيح كل 
المعـــارف، وكما قال ســـيدي جاللة الملك المفـــدى حفظه هللا ورعاه في 
كلمته الســـامية عند اســـتقباله مجموعة من الشباب المنجزين: “نواصل 
فـــي توجيـــه أصحـــاب المســـؤولية واالختصـــاص فـــي الحقل الشـــبابي 
لالرتقاء بشـــؤونه وتطوير برامجه المخصصة لشـــبابنا وشـــاباتنا، الذين 
نشـــهد لهـــم تفوقا ملحوظا علـــى كل األصعدة الوطنيـــة والدولية”. فكل 
عام وشـــبابنا بخير.. فأنتم كالمشـــكاة التي تشـــع بنورها الســـاطع لتغمر 

عالمنا ووطننا بالضياء.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

النجـــاح منقطع النظير لســـباق الفورمـــوال 1 الذي أقيم فـــي البحرين موخرا 
وبحضور 98 ألف شخص على مدى 4 أيام يدل بال شك على النجاح الباهر 
لهذا الحدث الرياضي العالمي، ويحســـب لقيادة وشـــعب هذا الوطن الغالي، 
ويضـــع بحريننـــا علـــى خارطة العالم في ســـباق الســـيارات التـــي هي محط 

أنظار العالم بسبب شعبيتها الكبيرة.
إن هذا الســـباق منذ انطالقته في مملكتنا الغالية عام ٢٠٠٤ عكس ما تمتاز 
بـــه المملكـــة من وجه حضاري، وما تعيشـــه من نهضة شـــاملة في ظل العهد 
الزاهـــر لمليكنـــا المفـــدى ورعايـــة واهتمام ســـمو ولـــي العهد رئيـــس مجلس 
الـــوزراء، ما كان له أكبر األثر فـــي إنجاحه طبًقا ألعلى المعايير العالمية، وال 
ننســـى الدور الريادي للســـواعد الوطنية المخلصة التي أســـهمت في تنظيم 
هـــذا الحدث العالمي بكل اقتـــدار، وهذا ليس غريبا على المواطن البحريني 
المبـــدع لجعـــل البحرين ضمن مصاف الـــدول المرموقة على خارطة رياضة 

السيارات العالمية.
إن نجاح أية فعالية أو مشـــروع ال يقاس بعدد الحضور فحســـب، بل بمدى 
االســـتفادة ومـــا جنينـــاه مـــن حضور هـــذا العـــدد الضخم، حيـــث إن حضور 
الجمهور من خارج البحرين بلغ 50 % كزيادة عن عام ٢٠١٩ حســـب تقرير 

هيئـــة البحريـــن للســـياحة والمعـــارض، وحلبـــة البحريـــن الدوليـــة وطيـــران 
الخليج، فلكم أنتم كقراء أن تقدروا كم استفاد االقتصاد المحلي من هؤالء 
الســـياح الذين حضروا من جميع دول العالم وأنفقوا على مأكلهم ومشربهم 
ووســـائل االتصـــاالت والمواصالت والمشـــتريات والفنـــادق والقائمة تطول، 

.economic Cycles وهو ما يعرف في قاموس االقتصاد بـ
إن هـــذه الفعاليـــات الرياضيـــة والترفيهيـــة والموســـيقية والفنيـــة ســـتلقي 
بظاللهـــا إيجاًبـــا على جميـــع القطاعـــات التجاريـــة واألعمال بجميـــع فئاتها، 
مـــا يعـــود بالخيـــر علـــى الوطـــن، حيـــث إن البلـــد بحاجـــة إلـــى تكثيـــف هذه 
الفعاليـــات والبرامـــج طـــوال العام بهـــدف تنويع مصادر الدخـــل في القطاع 
غيـــر النفطـــي، وفي اعتقادي الشـــخصي المتواضع بأننا نحتـــاج إلى توحيد 
الجهود ووضع اســـتراتيجية شـــاملة للنهوض بالقطاع الســـياحي، أو أن يتم 
تشـــكيل وزارة أو هيئة مســـتقلة تشرف على جميع الفعاليات والمهرجانات، 
كما أنه من الضروري تخصيص ميزانية جيدة وهيكل إداري كاف وال ضير 
مـــن االســـتعانة بكفاءات وخبـــرات متخصصة من الخارج لفتـــرة من الزمن، 
وحســـب علمـــي هناك الكثير مـــن المشـــاريع الجديدة تحت اإلنشـــاء، والتي 

سيتم االنتهاء منها قبل نهاية العام الجاري.

ztawfeeqi
@gmail.com

زهير توفيقي

ما بعد هدير المحركات

تعتبـــر متالزمة داون حالة صحيـــة ُتصيب األفراد جراء “اضطراب 
جيني”، وهو أمٌر من هللا سبحانه وتعالى، وتقدم الدول ومؤسساتها 
العامـــة واألهليـــة الرعاية والعنايـــة لهم من رعايـــة صحية وتنظيم 
برامـــج تعليميـــة واجتماعية بما يصقل قدراتهـــم وُينمي مهاراتهم، 
ليكونـــوا قادرين على االندماج الفعلـــي مع المجتمع، وقد خصصت 
الجمعيـــة العامـــة لألمـــم المتحدة يوما مـــن مـــارس لمتالزمة داون 

بموجب القرار )149/66( في ديسمبر 2011م.
وتعمـــل المجتمعـــات ومؤسســـاتها واألســـرة علـــى رعاية أشـــخاص 
ـ كما  المتالزمـــة لتتحقـــق لهـــم المســـاواة والمشـــاركة مـــع اآلخريـــنـ 
نصـــت “اتفاقيـــة حقـــوق األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة” وغيرهـــا مـــن 
القـــرارات األمميـــة بهـــذا الشـــأن، واالحتفـــاء الســـنوي بهـــم يهـــدف 
لتثقيف المجتمعات ورفع وعيها بمشـــاكل هذه الفئة واالهتمام بهم 
لتهيئتهـــم لالندمـــاج بالمجتمع، وذلك ال يعني في هـــذا اليوم فقط، 
إنمـــا اهتمـــام ورعايـــة وعنايـــة مســـتدامة ال تنقطع، حيـــث يمكنهم 
التعايـــش مـــع مجتمعهـــم بشـــكل مريح مـــع توفيـــر مـــا يلزمهم من 

التعليـــم والصحة والعمـــل كجزء ال يتجزأ من حقوقهم اإلنســـانية، 
لذا ال يمكن اســـتبعادهم أو االستغناء عنهم، مع دعمهم واحترامهم 
ورعاية حقوقهم في جميع مناحي الحياة لنعيش معهم في مجتمع 

يضمن العدالة والمساواة لجميع أفراده.
وقد منحت البحرين المصابين بمتالزمة داون المساواة مع اآلخرين، 
فوفرت لهم التعليم والرعاية الصحية والعمل وُسبل العيش الكريم 
والمشـــاركة في الحياة العامة، ووضعت الدولة المؤسسات الراعية 
لهم تحت مظلة وزارة العمل والتنمية االجتماعية، ومنحتهم فرًصا 
متســـاوية في ســـوق العمل بعد تأهيلهم وتدريبهم بما يتناسب مع 
قدراتهـــم، كما تم دمج طلبة المتالزمـــة في صفوف التعليم بجميع 
المحافظـــات، وتم إشـــراكهم في برامـــج رعاية الطلبـــة الموهوبين، 
بجانـــب تخصيـــص البعثـــات الدراســـية لهـــم، ووفـــرت الدولـــة لهم 
خدمـــات صحيـــة ووقائيـــة وعالجيـــة، وتـــم تأهيـــل البعـــض منهم 
بمختلـــف الرياضـــات وتدريبهم وإشـــراكهم في البطـــوالت المحلية 

والخارجية.

عبدعلي الغسرة

جزء عزيز من الوطن

العالقات اإلنسانية
يقـــول الدكتور مصطفى محمود، فيما يتعلق بمفهوم أو معنى العالقات 
اإلنســـانية “حفظ المســـافة في العالقات اإلنســـانية مثل حفظ المسافة 
بين العربات أثناء السير، فهي الوقاية الضرورية من الصدمات الُمهلكة”، 
فالعالقـــات اإلنســـانية ضروريـــة لـــكل إنســـان يعيـــش على هـــذه األرض 
ليعزز مبدأ بناء مجتمع منســـجم ومتعاون ومتعاطف مع بعضه البعض، 

لنوصل ما نحتاجه من أفكار وأحالم مشتركة بشكل إيجابي وفعال.
ال تقوم العالقات اإلنسانية على المصالح الشخصية أو المادية أو غيرها 
مـــن المصالـــح الضيقة، بـــل تبنى هذه العالقـــات على مبـــدأ التوازن بين 
الطرفيـــن لتكـــون العالقة إيجابية وناجحة قدر اإلمـــكان لتتواصل فيها 
المشـــاعر الصادقة والنقية، وتحقق أهدافنا في الحياة ببســـاطة ويســـر 
لتســـتمر فيهـــا جســـور التواصل مترابطة بالشـــكل الذي نريـــده، فالحياة 
كمـــا يعرفهـــا الكثيـــر منا رحلة أو مســـيرة أو مدرســـة نتعلم منهـــا الكثير 
ونتعرف فيها على الكثير من الناس، لكن تبقى القواســـم المشـــتركة في 
هذه المفردات.. اإلنســـانية التي يجب أن ال تفارق أي شـــخص منا، ألنها 
ببســـاطة تشـــكل ميزان أعمالنا وتعاملنا وأفعالنا ومساعداتنا وحسناتنا 
وتصرفاتنا وجميع أشكال سلوكنا، ففي النهاية رصيدنا من هذه الحياة 

هو الذكر الطيب.
مطلـــوب منـــا تعظيم لمســـاتنا اإلنســـانية وتقديـــم أجمل وأســـمى فنون 
التعامل مع بعضنا البعض، لتصبح عالقاتنا اإلنسانية كالطاقة المتجددة 
ال تنتهي وال تستحدث بل تنتقل بنا من شكل آلخر، تتقدمها االبتسامة 
واالحترام والمحبة والتواضع والتقدير والتســـامح والشـــكر والترحيب 
واالعتـــذار. الحديـــث عـــن هـــذه العالقـــات اإلنســـانية ال ينتهـــي بجملـــة 
أو كلمـــة أو موقـــف أو مســـاعدة، ألنها ببســـاطة عبارة عـــن مجموعة من 
المســـارات الطويلـــة نلتقـــي فـــي محطاتهـــا بالكثير من البشـــر، منهم من 
يبني هذه العالقة على الصدق والمشاركة وتفهم رغبات الطرف اآلخر، 
ومنهم عكس ذلك تمامًا، فالحياة جميلة بكل ما تحمله من معنى، نرسم 
من خاللها ممرات ســـعادتنا وابتســـامتنا ومشـــاعرنا، لتختلط بها أفعالنا 
وتصرفاتنا مع اآلخرين لتكون الحياة متوازنة بين الطرفين “أنا وأنت”.

د. خالد زايد

لإلعالم قول الحقيقة أو الصمت
الكلمـــات العظيمـــة التي يكتبها البعض تصنع ســـعادة قصوى لـــه حتى إن كانت 
كاذبـــة، وكل ســـعادته في الدنيـــا أن يحيا كقِديس حتى إن جـــر خلفه الخيبات، 
لكـــن كلمـــا بالغ اإلنســـان فـــي تحدي ســـطوة الزمن ســـيجد أن طريقـــة معالجته 
قاصـــرة وترقيعيـــة، كما جر اإلعالم الشـــعوب اإلســـالمية للطائفيـــة والعنصرية 
ووصلنـــا إلـــى مـــا نحـــن عليه مـــن حـــروب وتحديـــات، وســـمحنا لـــدول إقليمية 
ودولية بامتداد نفوذها داخل الجغرافيا العربية، لكن أقول لهؤالء.. منذ ملحمة 
جلجامش والفشـــل الذريع يرافق اإلنســـان في رحلته للبحث عن الخلود، لذلك 
عندما نرى أن المتكلم أو من يكتب يخرج عن المألوف ال أصفه سوى كشخص 
“كومبارس” على مســـرح أطرافه مترهلـــة، وهنا أقصد من يكتب وكما وصفتهم 
فرجينيا وولف عندما قالت إن الكتابة ليست كالسرد المخادع، وأنا أقول هناك 
فرق كبير بين الكاتب وبين الكتبة، ومقدمة ما كتبت حقيقة عن ما أراه بوسائل 
اإلعالم المختلفة عن حرب روســـيا وأميركا وأوروبا، ألن أوكرانيا ليســـت سوى 
دولـــة قادها رئيســـها للحـــرب بالوكالة بغـــض النظر عن موقفي مـــن تلك الحرب 
التي أرى فيها األبرياء وقد أصبحوا مشردين والزعماء األوروبيين واألميركان 
يستمتعون في أجمل المنتجعات، وبوتن ورفاقه يسكنون في عظمة الكرملين، 
حيث ذلك اإلعالم الذي أصبح بليدا وكالسيكيا ال قيمة له ألنه أصبح مكشوفا، 
فمـــن يدافع عن روســـيا أصبح أوفى من بوتن لروســـيا، ومن يدافـــع عن أميركا 

وأوروبا هو مخلص للنفوذ المتكبر في العالم.
لكن الواقع يفســـر نفســـه والتاريخ أيضا يعيد نفســـه، حيـــث إن الحرب العالمية 
فعـــال قائمـــة اآلن، وأصبحـــت واضحة بعد اجتماع بروكســـل بحضور كل زعماء 
أوروبا وإصدار بيانات ضد روســـيا والصين وكوريا، لكن الناتو لن يســـتطيع أن 
يواجه روسيا فوضع أوكرانيا في المواجهة وأغرقها في دماء األبرياء، بالمقابل 
روســـيا لن تتراجع عن إسقاط مشروع التحالف في أوكرانيا، وسترجع أوكرانيا 

إلى عهد “الفايكنج”، وستستخدم النووي إن اضطرها األمر.
وبالمقابـــل أمـــام هـــذا الهـــوان وتراجـــع الناتـــو أمام روســـيا منح الصيـــن الضوء 
األخضـــر بالتصريحـــات عن تايوان كجـــزء من الصين ألنها أيضا تمثل مشـــروع 
الناتـــو ضـــد الصيـــن علـــى حدودها، وبهـــذا كشـــف مشـــروع الناتو فـــي أوكرانيا 
وتايوان، واليوم أصبح الوجه الجديد للعالم ينكشـــف شيئا فشيئا، وهذا سيغير 
التحالفـــات الدولية، وعلى اإلعالم العربي أن يعي التحديات الجديدة وأال يجر 

الويالت للشعوب العربية.
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