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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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استقبل حضرة صاحب الجاللة الملك 
ــن عــيــســى آل خــلــيــفــة مــلــك الــبــالد  حــمــد بـ
الــســمــو الملكي  بــحــضــور صــاحــب  الــمــفــدى 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 
ناصر  الشيخ  وسمو  الـــوزراء  مجلس  رئيس 
الملك  جــاللــة  مــمــثــل  خليفة  آل  حــمــد  بــن 
رئيس  الشباب  وشـــؤون  اإلنسانية  لألعمال 
وسمو  والرياضة  للشباب  األعلى  المجلس 
الــنــائــب  آل خليفة  بــن حــمــد  الــشــيــخ خــالــد 
للشباب  األعـــلـــى  الــمــجــلــس  لــرئــيــس  األول 
للرياضة  الــعــامــة  الهيئة  رئــيــس  والــريــاضــة 
رئــيــس الــلــجــنــة األولــمــبــيــة الــبــحــريــنــيــة في 
أهالي  مــن  المهنئين  أمــس،  الصخير  قصر 
رمــضــان  شــهــر  بمناسبة  الــمــحــرق  محافظة 
ــار لـــقـــاءات جاللته  الــمــبــارك وذلــــك فــي إطــ
ــاالت الــبــحــريــن وأبــنــائــهــا الــكــرام في  مــع رجــ

مختلف محافظات المملكة.
وتــشــرف األهــالــي بــالــســالم عــلــى جاللة 
ــن أخــلــص  الـــعـــاهـــل الــــمــــفــــدى، مـــعـــربـــيـــن عــ
بهذه  لجاللته  التبريكات  وأطــيــب  التهاني 
ــبـــاري جلت  الــمــنــاســبــة الــكــريــمــة، راجـــيـــن الـ
الــمــبــاركــة على  ــام  األيــ هـــذه  أن يعيد  قــدرتــه 
جــاللــتــه بــــدوام الــصــحــة والــســعــادة ومــوفــور 
العافية وطول العمر وعلى مملكة البحرين 

وشعبها العزيز بالخير والرفعة والتقدم.
ــرب الــحــضــور عـــن بـــالـــغ الــشــكــر  ــ كــمــا أعـ
واالمتنان للمقام السامي لصاحب الجاللة 
لحرص جاللته على تعزيز أواصر التواصل 
مع كافة أبناء البحرين، وما يوليه من رعاية 
واهتمام بمحافظة المحرق وتلبية تطلعات 
أهــالــيــهــا مــن خـــالل توجيهات  واحــتــيــاجــات 

جاللته السامية.
وبــعــد تـــالوة آيـــات مــن الــذكــر الــحــكــيــم،  
ــاحـــب الـــجـــاللـــة الــمــلــك  تــفــضــل حـــضـــرة صـ

المفدى بإلقاء كلمة سامية هذا نصها: 

بسم اهلل الرحمن الرحيم
ــــالم عــلــى  ــسـ ــ والـ ــــالة  ــــصـ والـ الـــحـــمـــد هلل، 
رسول اهلل، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 

أجمعين،،
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،، 

هذه  فــي  باستقبالكم  ســعــداء  نحن  كــم 
المبارك،  رمضان  شهر  من  الفضيلة  الليلة 
ــعـــود  ــكــــم، ولــنــســتــبــشــر مـــعـــكـــم الـ ــنـــرحـــب بــ لـ
وأحبتنا،  بأهلنا  الجميل  لوصلنا  الحميد 
فــلــلــه الــحــمــد والـــمـــنـــة عــلــى عــظــيــم لطفه 
ــوال ألحسنها،  األحــ مــبــدل  فهو   .. وقــضــائــه 

بفضله ورحمته.
الــذي  والــبــركــات  الخير  وفــي مقام شهر 
يــهــل عــلــيــنــا بــنــفــحــات الــســمــاحــة والــمــحــبــة 
واإلخاء وبمعانيه السامية المهذبة للنفوس 
العباد  والداعية لإلخالص في العمل لنفع 
عــن خالص  نــعــرب  أن  نـــود  األرض،  وإعـــمـــار 
بالمزيد من  العالم أجمع  تمنياتنا لشعوب 
للشعبين  وخــصــوصــًا  ــاء،  والـــرخـ االســتــقــرار 
وأوكــرانــيــا  الــروســي  االتــحــاد  فــي  الصديقين 
تفاهمات  إلى  للوصول  خالفاتهما،  لتجاوز 
سلمية تقوم على حسن النوايا، وبما يحفظ 
واالطمئنان  األمــن  ويعيد  الجميع  مصالح 
لــشــعــوب الــمــنــطــقــة، ونـــدعـــو جــمــيــع الــــدول 
ــدور بناء  والــمــجــمــوعــات الــدولــيــة لــلــقــيــام بــ

لحل الخالف، وعلى المساعدة للوصول إلى 
الدول  القومي لجميع  األمن  اتفاق يضمن 

ويعيد السالم واالستقرار للمنطقة.
إن ضــمــان االســتــقــرار الــعــالــمــي هــو أمــر 
تــلــتــزم بـــه مــمــلــكــة الــبــحــريــن عــبــر عــالقــاتــهــا 
ــا اإلنـــســـانـــيـــة، كــمــا  ــهــ ــادراتــ ــبــ ــة ومــ ــيـ ــارجـ الـــخـ
تحالفاتها  تعزيز  على  حثيث  بشكل  تعمل 
دول  مع  التجارية  وشراكاتها  االستراتيجية 
َنحيد  لــن  نهج  وهــو  اســتــثــنــاء،  دون  الــعــالــم، 
السياسة  هــذه  اهلل، فمن خــالل  بــعــون  عــنــه، 
على  سنبقى  والــواثــقــة،  الثابتة  البحرينية 
الـــــــدوام، دعـــــاًة لــلــوئــام والــــســــالم، وســنــســعــى 
جاهدين لمد يد العون ما استطعنا لذلك 

سبياًل.
وفي الختام، نكرر ترحيبنا بكم، ودعائنا 
الخالص، بأن يعيد اهلل علينا، شهر الخير، 
والــبــحــريــن وأهــلــهــا، فـــي أمـــن ورفـــعـــة ودوام 
استقرار، وهذه هي رسالتنا ترحيبًا بكم، أيها 
أهالي  بجميع  وترحيبًا  ــوات،  واألخــ األخـــوة 
األيــام  في  سنستقبلهم  الذين  المحافظات 
القادمة إن شاء اهلل، والسالم عليكم ورحمة 

اهلل وبركاته.
ثـــم ألــقــى الــدكــتــور مـــال اهلل الــحــمــادي 
المحرق  أهالي محافظة  بالنيابة عن  كلمة 

قال فيها:
بسم اهلل الرحمن الرحيم

األنبياء  أشـــرف  والــســالم على  والــصــالة 
والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.

الملك  الجاللة  صاحب  حضرة  سيدي 
ــن عــيــســى آل خــلــيــفــة مــلــك الــبــالد  حــمــد بـ

المفدى ، حفظكم اهلل ورعاكم

والفضيلة  والــمــعــالــي  الــســمــو  أصــحــاب 
والسعادة

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
أقــف  أن  الــجــاللــة،  يــا صــاحــب  يشرفني 
فـــي مــجــلــســكــم الــعــامــر فـــي هــــذا الـــيـــوم من 
محافظة  أهالي  عن  نيابة  الفضيل،  الشهر 
تهنئتهم  لجاللتكم  أنــقــل  لــكــي   ، الــمــحــرق 
بــمــنــاســبــة شــهــر رمـــضـــان الــكــريــم وتــشــرفــهــم 
والوالء لجاللتكم، سائلين  البيعة  بتجديد 
المولى عز وجل أن يعيد عليكم وعلى شعب 
الــمــبــاركــة،  المناسبة  هـــذه  الــوفــي  الــبــحــريــن 

بالخير والبركة والسعادة.
سيدي،

ــالـــي الــمــحــرق وكــعــادتــهــم دائـــمـــا،  إن أهـ
آبائهم  مــن  ورثـــوه  الـــذي  العهد  على  بــاقــون 
وأجدادهم األولين وما سطروه من تضحيات 
مــع حكام  وتعاضد  مــن والء  بــه  تميزوا  ومــا 
الــعــصــور، وهــذا  الــكــرام عــلــى مــر  آل خليفة 
على  األجيال وحرصت  توارثته مختلف  ما 
الـــوقـــت،  ــي ذات  فـ ويـــســـتـــذكـــرون  اســـتـــمـــراره، 
فــي عهد جاللتكم  إنــجــازات  مــن  تحقق  مــا 
ــا وصـــلـــت إلــيــه  الــــزاهــــر، ويــثــمــنــون عــالــيــا مـ
المستوى  على  مكانة  من  الغالية  مملكتنا 

اإلقليمي والدولي.
ويـــشـــّرف أهــالــي مــحــافــظــة الــمــحــرق أن 
يعبروا عن بالغ الفخر واالعتزاز، بما تحقق 
الــزاهــر من  فــي عهد جاللتكم  أرضــهــا  على 
تــنــمــويــة وبــنــيــة تحتية  إنـــجـــازات ومــشــاريــع 
وصروح صحية وتلبية احتياجات المواطنين 
في  بما  الحكومية،  الخدمات  مختلف  من 
ذلـــك الــمــشــاريــع اإلســكــانــيــة واالجــتــمــاعــيــة 

والرياضية.
سيدي ، حضرة صاحب الجاللة

إننا وبكل فخر، نستذكر اهتمام جاللتكم 
بتعزيز منظومة القيم الوطنية والحضارية 
للتسامح  منارة  البحرين  من  جعلت  والتي 
والتعايش السلمي والحوار بين كافة األديان 
واحة  أصبحت  حتى  واألطــيــاف،  والمذاهب 
تـــراب هذا  أمــن وأمـــان لكل مــن تطأ قــدمــاه 

الوطن الغالي.
الــبــحــريــنــيــة نصيبها  الـــمـــرأة  نــالــت  كــمــا 
دعم  القطاعات، بفضل  الكبير في مختلف 
الملكي  السمو  صاحبة  ورعــايــة  جاللتكم، 
األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة 
للمرأة،  األعلى  المجلس  رئيسة  جاللتكم، 
من  العديد  البحرينية  الــمــرأة  تبوأت  حيث 

المناصب العليا محليًا ودوليًا.
سيدي،

إننا، وفي هذا المقام، نثمن عاليا مسيرة 
الباسلة والــحــرس  قــوة دفــاعــنــا  الــعــطــاء فــي 
مــســتــويــات  مـــن  الــداخــلــيــة  ووزارة  الــوطــنــي 

عسكرية وأمنية متطورة. 
حــيــث ســجــلــت هــــذه الـــمـــؤســـســـات الــتــي 
نــفــخــر بــهــا مـــالحـــم وطـــنـــيـــة، مــحــل تــقــديــر 
ــتـــذكـــر بــهــذه  ــيـــع، ونـــسـ واعـــــتـــــزاز مــــن الـــجـــمـ
سطروا  الــذيــن  ــرار،  األبــ شــهــداءنــا  المناسبة 

المح���رق اأهال���ي محافظ���ة  م���ن  المهنئي���ن  ي�س���تقبل  المل���ك 
ن�������ص���ت���ب�������ص���ر �ل�����ع�����ود �ل���ح���م���ي���د ل���و����ص���ل���ن���ا �ل���ج���م���ي���ل ب����اأه����ل����ن����ا و�أح���ب���ت���ن���ا

ال�ب�ح�ري��ن م�ل�ت�زم��ة ب��س�م��ان ال�ست��ق��رار العالم�ي عب�ر مبادراتها الإن�س�انية
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http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1291367
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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
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.∫ÉªYC’G OGhQh á«ª«¶æàdG äÉ¡édGh »°SÉ«°ùdG QGô≤dG ´Éæ°üc ,AGôÑîdG
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 ∫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
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.¬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
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اأهال�ي المح�رق: باق�ون عل�ى العه�د وال�والء لح�كام اآل خليف�ة الك�رام

  

سّجل يا تاريخ الشعر منظومة الدر الثمين
للمدركين إن الشعر للمنجزات خلودها

 تكتبني أشعاري سبايك صغتها للنادرين
اللي وفاهم يعشق الطولة ويحكم طودها

 تمطر بالغات األدب من غيمتي سحٍر مبين
نور البيان اللي إّتمناه العرب في سجودها

 الشعر وأمجادك حمد وسط الحشا متالزمين
يختال شعري الدوت بين الحروف رعودها

ربي عطاني من ضياه وصرت في حصنه مكين
قّلدني ورود الذهب والماس زان ورودها

 مركاي عّزي والبالغه مجلسي للواردين
اللي هواهم ياردون القاف من مورودها

 لي هل مدحك ياحمد ياصل مداي الفرقدين
أقّلط حروفي على ارضاك وتهل وفودها

تهواك المحرق وترقب طّلتك في كّل حين
أم المدن سّميتها وتزّينت بعقودها

جّملتنا بسخاك والجزلة على الوافين دين
ماينلحق جود الفوارس لي تسابق جودها

 ملفاك عيد وياعسانا فيه ضمن العايدين
وشوفتك عيدّية وطن يحمل كبير وعودها

 تصعد وأمانينا معك تصعد صعود الواثقين
يا داحر الحّساد بعزوم البلد وعضودها

 تبقى حمدنا قبلٍة وإحنا وراها حامدين
واليحمد إال وافي البذرة ومكرم عودها

 كل على ماهو ترّبى يا رقى أو مايبين
وكٍل على نفسه بصيره لي فهم مقصودها

 ويبقى وطّنا في عيون الطيب دار الطيبين
ويبقى شعبنا عزوٍة للي تمّنى زودها

 دستورنا حب وسالم ونهجنا سْلٍم ودين
وعاداتنا فوق الجبال الّشم يضوي جودها

 متعايشين بطيبنا ، وبديننا متسامحين
في دار ال فكٍر وال مذهب فرق بعهودها

 بحريننا بين األمم جّنة تسّر الناظرين
وأخالقنا فوق الشيم يسبق مطرها نودها

 دام الخليفة روسنا تبقى ونبقى آمنين
وتبقى الجهود الراسيات إمأّمنات حدودها

 ودامك ذرانا ياحمد نحمد إله العالمين
لطفك سبق حزمك، ونفسك للسالم تقودها

 الملك والسلطة مع التاريخ بإسمك غانمين
بحريننا بإسمك رقت يا سعدها وسعودها

 إصعد على سّلم نجاحك جاوز حدود اليقين
أبعد من الممكن مقامك في عظيم جهودها

 يا سترة األقدار، يا ذخر اعتزت فيه السنين
قالت حمد وأعطيتها زوٍد على منشودها

 أرفقت وأنصفت القوارير وسبقت السابقين
المرأة في عهدك حمد ذقنا حال عنقودها

 سادت على روس المناصب وافتحت للطامحين
أبواب عّزك ياحمد واستبشرت بحشودها

 نهديك باقات امتنان وحب وإحساٍس دفين
لوالك ما طلنا القمم يا منصٍف مضهودها 

يلبسني البرقع شرف وألبس عباة الفايزين
يوم إني قّدام الملك قافي تخايل عودها

العود بحريني شعر وشعور وبمدحك يزين
طّيب ومدحك زاد طيبه والحروف شهودها

تفداك لمحّرق وأهلها كّلهم متعاضدين
في طوع تاجك واألصايل ما تذل وعودها

اهلل يحّكمها على ما راد خير الحاكمين
واهلل يديمك يا حمد عند الشعب محمودها

قصيدة الشاعرة ظما الوجدان

تفداك لمحّرق واأهلها

أروع وأسمى التضحيات في سبيل الذود عن تراب 
الوطن.

وال يفوتنا، أن نشيد ونعرب عن اعتزازنا بالدور 
الــكــبــيــر لــصــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــر سلمان 
بـــن حــمــد آل خــلــيــفــة ولـــي الــعــهــد رئــيــس مجلس 
الوزراء، حفظه اهلل. فبفضل من اهلل ومن ثم جهود 
سموه وأعضاء فريق البحرين الوطني، استطاعت 
إلى  باإلضافة  الصعاب،  كل  تتخطى  أن  البحرين 
نهج سموه في تحقيق سياسة التعافي االقتصادي 
وقيادة سموه وحكمته المتميزة في إدارة الحكومة 

الموقرة على كافة الصعد.
إنــجــازات  مــن  تحقق  بــمــا  نفخر  أن  ويــشــّرفــنــا 
ــيـــة عـــلـــى الـــمـــســـتـــوى الــمــحــلــي واإلقــلــيــمــي  ريـــاضـ
البحرينية،  والــفــرق  المنتخبات  لكافة  والــدولــي 
بــفــضــل تــوجــيــهــات جــاللــتــكــم ودعــمــكــم لــلــريــاضــة 
التي  المتميزة  السياسة  خــالل  ومــن  البحرينية، 
خليفة  آل  حمد  بن  ناصر  الشيخ  سمو  ينتهجها 

وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة.
سيدي، حضرة صاحب الجاللة

هــــذه هـــي الــمــحــرق الــعــريــقــة، وهـــــؤالء أهــلــهــا 
ــاء، بــاقــون عــلــى الــعــهــد الـــذي قــطــعــوه على  ــيـ األوفـ
البذل  مواصلة  بشأن  نفوسهم  وتشَربت  أنفسهم، 
بناء  في  واإلخــالص  والوفاء  والتضحية  والعطاء 

الوطن وعزته وكرامته.
دمتم جاللتكم ذخراَ وسندًا للمحرق، ولكافة 
مدن وقرى البحرين وللمواطنين ولكل من يقيم 
ــراب هـــذا الــوطــن الــغــالــي؛ والــســالم عليكم  عــلــى تـ

ورحمة اهلل وبركاته.
ثم القت الشاعرة ظما الوجدان قصيدة أمام 
جاللة الملك المفدى حفظه اهلل بهذه المناسبة.
ــع الــســيــد ســلــمــان بــن عــيــســى بــن هندي    ورفــ
الــمــنــاعــي مــحــافــظ مــحــافــظــة الـــمـــحـــرق بــاســمــه 
الشكر  خــالــص  المحافظة  أهــالــي  جميع  وبــاســم 
السامي  المقام  إلــى  والتقدير  االمــتــنــان  وعظيم 

بن عيسى  الملك حمد  الجاللة  لحضرة صاحب 
آل خليفة عاهل البالد المفدى حفظه اهلل ورعاه 
المدن  أم  أهــالــي  باستقبال  جاللته  تفضل  على 

والمدرسة الوطنية.
الزيارة تعتبر تشريفا  وأكد المحافظ أن هذه 
عظيما لكافة األهالي،  وترسيخا لمكانة المحرق 
وأهاليها الكرام لدى القيادة الحكيمة حفظها اهلل 

ورعاها، وتأكيدا على حرص واهتمام جاللته بلقاء 
األهالي في جميع المناسبات، وعلى عمق العالقة 

التي تربط بين القائد وشعبه. 
على  بالسالم  تشرفوا  األهــالــي  أن  إلــى  وأشـــار 
جــاللــة الــمــلــك الــمــفــدى فـــي لــقــاء حــمــل مشاعر 
التي  البحرين  أهــل  عــادات  والـــوالء، وحمل  الحب 
تــوارثــوهــا مــنــذ الــقــدم فــي الــتــواصــل الـــدائـــم بين 

الشعب والقيادة الحكيمة. 
يــمــيــز مجتمعنا  مــا  أن  إلـــى  الــمــحــافــظ  ــوه  ونــ
ــم بين  ــدائـ الــبــحــريــنــي هــو الــتــواصــل الــمــبــاشــر والـ
مدى  ويؤكد  يعكس  ما  وهو  والمواطنين،  القيادة 
ــوارث هذا  الــتــالحــم بين الــقــيــادة والــشــعــب الـــذي تـ
البحرين  ابــا عــن جــد، ومــا تشهده  والـــوالء  الحب 
من تطور وازدهار يأتي بفضل رؤية جاللة الملك 
الــحــكــيــمــة الــثــاقــبــة وتـــؤكـــد أن مــمــلــكــتــنــا الــعــزيــزة 
ســواء  األول  المقام  فــي  الــكــرام  المواطنين  تضع 
والحياة  اإلســكــانــيــة،  الــمــشــاريــع  توفير  خــالل  مــن 
وبجهود  والتنمية،  والصحة  والتعليم  الكريمة، 
الملكي  السمو  قبل صاحب  وتنفيذية من  حثيثة 

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
أهالي  لقاء  بــأن  تصريحه  المحافظ  واختتم 
أم الـــمـــدن والـــمـــدرســـة الــوطــنــيــة بــجــاللــة الــمــلــك 
المفدى هو لقاء يعبر عن الحب والوالء المطلق، 
ــكـــون إال كـــمـــا عــــاهــــدت الـــقـــيـــادة  فـــالـــمـــحـــرق لــــن تـ
الحكيمة، أسرة واحدة وقلبا واحدا، محبة للوطن 

ووالئها لمليكها.

اأ�ص��ادوا بجه��ود ول��ي العه��د رئي���س ال��وزراء ف��ي تحقي��ق �صيا�ص��ة التعاف��ي االقت�ص��ادي

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16085/pdf/1-Supplime/16085.pdf?fixed5302
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1291367
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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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جاللته ي�ضتقبل املهنئني من اأهايل املحرق مبنا�ضبة �ضهر رم�ضان.. امللك:

البحرين ملتزمة ب�ضمان ال�ضتقرار العاملي عرب عالقاتها اخلارجية ومبادراتها الإن�ضانية

املفدى،  العاهل  الأهايل بال�ضالم على جاللة   وت�ضرف 

معربني عن اأخل�س التهاين واأطيب التربيكات اإىل جاللته 

بهذه املنا�ضبة الكرمية، راجني الباري جلت قدرته اأن يعيد 

هذه الأيام املباركة على جاللته بدوام ال�ضحة وال�ضعادة 

البحرين  مملكة  وعلى  العمر  وطول  العافية  وموفور 

و�ضعبها العزيز باخلري والرفعة والتقدم.

كما اأعرب احل�ضور عن بالغ ال�ضكر و المتنان للمقام 

ال�ضامي ل�ضاحب اجلاللة على حر�س جاللته على تعزيز 

يوليه  وما  كافة،  البحرين  اأبناء  مع  التوا�ضل  اأوا�ضر 

تطلعات  وتلبية  املحرق  مبحافظة  واهتمام  رعاية  من 

واحتياجات اأهاليها من خالل توجيهات جاللته ال�ضامية.

ح�ضرة  تف�ضل  احلكيم،  الذكر  من  اآيات  تالوة  وبعد 

�ضاحب اجلاللة امللك املفدى باإلقاء كلمة �ضامية هذا ن�ضها: 

ب�ضم اهلل الرحمن الرحيم

�ضيدنا  اهلل،  ر�ضول  على  وال�ضالم  وال�ضالة  هلل،  احلمد 

حممد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني،،

ال�ضالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،، 

كم نحن �ضعداء با�ضتقبالكم يف هذه الليلة الف�ضيلة من 

�ضهر رم�ضان املبارك، لرنحب بكم، ولن�ضتب�ضر معكم العود 

احلميد لو�ضلنا اجلميل باأهلنا واأحبتنا، فلله احلمد واملنة 

الأحوال لأح�ضنها،  على عظيم لطفه وق�ضائه.. فهو مبدل 

بف�ضله ورحمته.

علينا  يهل  الذي  والربكات  اخلري  �ضهر  مقام  ويف   

ال�ضامية  ومبعانيه  والآخاء  واملحبة  ال�ضماحة  بنفحات 

املهذبة للنفو�س والداعية لالإخال�س يف العمل لنفع العباد 

واإعمار الأر�س، نود اأن نعرب عن خال�س متنياتنا ل�ضعوب 

ا  وخ�ضو�ضً والرخاء،  ال�ضتقرار  من  باملزيد  اأجمع  العامل 

واأوكرانيا  الرو�ضي  الحتاد  يف  ال�ضديقني  لل�ضعبني 

تقوم  �ضلمية  تفاهمات  اإىل  للو�ضول  خالفاتهما،  لتجاوز 

ويعيد  اجلميع  م�ضالح  يحفظ  ومبا  النوايا،  ح�ضن  على 

الدول  جميع  وندعو  املنطقة،  ل�ضعوب  والطمئنان  الأمن 

واملجموعات الدولية للقيام بدور بناء حلل اخلالف، وعلى 

امل�ضاعدة للو�ضول اإىل اتفاق ي�ضمن الأمن القومي جلميع 

الدول ويعيد ال�ضالم وال�ضتقرار للمنطقة.

اأمر تلتزم به مملكة  اإن �ضمان ال�ضتقرار العاملي هو   

الإن�ضانية،  ومبادراتها  اخلارجية  عالقاتها  عرب  البحرين 

كما تعمل ب�ضكل حثيث على تعزيز حتالفاتها ال�ضرتاتيجية 

و�ضراكاتها التجارية مع دول العامل، دون ا�ضتثناء، وهو 

ال�ضيا�ضة  هذه  فمن خالل  اهلل،  بعون  عنه،  نحيد  لن  نهج 

دعاًة  الدوام،  على  �ضنبقى  والواثقة،  الثابتة  البحرينية 

ما  العون  يد  ملد  جاهدين  و�ضن�ضعى  وال�ضالم،  للوئام 

ا�ضتطعنا لذلك �ضبيالً.

اخلال�س،  ودعائنا  بكم،  ترحيبنا  نكرر  اخلتام،  ويف 

باأن يعيد اهلل علينا، �ضهر اخلري، والبحرين واأهلها، يف اأمن 

بكم،  ترحيًبا  ر�ضالتنا  هي  وهذه  ا�ضتقرار،  ودوام  ورفعة 

اأهايل املحافظات  اأيها الأخوة والأخوات، وترحيًبا بجميع 

الذين �ضن�ضتقبلهم يف الأيام القادمة اإن �ضاء اهلل، وال�ضالم 

عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

عن  بالنيابة  كلمة  احلمادي  اهلل  مال  الدكتور  األقى  ثم 

اأهايل حمافظة املحرق قال فيها:

ب�ضم اهلل الرحمن الرحيم

واملر�ضلني  الأنبياء  اأ�ضرف  على  وال�ضالم  وال�ضالة 

وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني

�ضيدي ح�ضرة �ضاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�ضى اآل 

خليفة ملك البالد املفدى، حفظكم اهلل ورعاكم

اأ�ضحاب ال�ضمو واملعايل والف�ضيلة وال�ضعادة

ال�ضالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

جمل�ضكم  يف  اأقف  اأن  اجلاللة،  �ضاحب  يا  ي�ضرفني 

اأهايل  الف�ضيل، نيابة عن  ال�ضهر  اليوم من  العامر يف هذا 

مبنا�ضبة  تهنئتهم  جلاللتكم  اأنقل  لكي  املحرق،  حمافظة 

والولء  البيعة  بتجديد  وت�ضرفهم  الكرمي  رم�ضان  �ضهر 

وعلى  عليكم  يعيد  اأن  وجل  عز  املوىل  �ضائلني  جلاللتكم، 

باخلري  املباركة،  املنا�ضبة  هذه  الويف  البحرين  �ضعب 

والربكة وال�ضعادة.

�ضيدي،

العهد  على  باقون  دائًما،  وكعادتهم  املحرق  اأهايل  اإن 

الذي ورثوه من اآبائهم واأجدادهم الأولني وما �ضطروه من 

اآل  به من ولء وتعا�ضد مع حكام  ت�ضحيات وما متيزوا 

خليفة الكرام على مر الع�ضور، وهذا ما توارثته خمتلف 

الأجيال وحر�ضت على ا�ضتمراره، وي�ضتذكرون يف الوقت 

الزاهر،  جاللتكم  عهد  يف  اإجنازات  من  حتقق  ما  ذاته، 

ويثمنون عالًيا ما و�ضلت اإليه مملكتنا الغالية من مكانة 

على امل�ضتوى الإقليمي والدويل.

بالغ  عن  يعربوا  اأن  املحرق،  اأهايل حمافظة  وي�ضرف 

الفخر والعتزاز، مبا حتقق على اأر�ضها يف عهد جاللتكم 

حتتية  وبنية  تنموية  وم�ضاريع  اإجنازات  من  الزاهر 

و�ضروح �ضحية وتلبية احتياجات املواطنني من خمتلف 

الإ�ضكانية  امل�ضاريع  ذلك  يف  مبا  احلكومية،  اخلدمات 

والجتماعية والريا�ضية.

�ضيدي، ح�ضرة �ضاحب اجلاللة

بتعزيز  جاللتكم  اهتمام  ن�ضتذكر  فخر،  وبكل  اإننا 

من  جعلت  والتي  واحل�ضارية  الوطنية  القيم  منظومة 

البحرين، منارة للت�ضامح والتعاي�س ال�ضلمي واحلوار بني 

اأمن  كل الأديان واملذاهب والأطياف، حتى اأ�ضبحت واحة 

واأمان لكل من تطاأ قدماه تراب هذا الوطن الغايل.

كما نالت املراأة البحرينية، ن�ضيبها الكبري يف خمتلف 

ال�ضمو  �ضاحبة  ورعاية  دعم جاللتكم،  بف�ضل  القطاعات، 

قرينة  خليفة  اآل  اإبراهيم  بنت  �ضبيكة  الأمرية  امللكي 

جاللتكم، رئي�ضة املجل�س الأعلى للمراأة، حيث تبواأت املراأة 

البحرينية العديد من املنا�ضب العليا حملًيا ودولًيا.

�ضيدي،

اإننا، ويف هذا املقام، نثمن عاليا م�ضرية العطاء يف قوة 

من  الداخلية  ووزارة  الوطني  واحلر�س  البا�ضلة  دفاعنا 

م�ضتويات ع�ضكرية واأمنية متطورة. 

مالحم  بها،  نفخر  التي  املوؤ�ض�ضات  هذه  �ضجلت  حيث 

تقدير واعتزاز من اجلميع، ون�ضتذكر بهذه  وطنية، حمل 

واأ�ضمى  اأروع  �ضطروا  الذين  الأبرار،  �ضهداءنا  املنا�ضبة 

الت�ضحيات يف �ضبيل الذود عن تراب الوطن.

ول يفوتنا، اأن ن�ضيد ونعرب عن اعتزازنا بالدور الكبري 

ل�ضاحب ال�ضمو امللكي الأمري �ضلمان بن حمد اآل خليفة ويل 

اهلل  فبف�ضل من  اهلل.  الوزراء، حفظه  رئي�س جمل�س  العهد 

الوطني،  البحرين  فريق  واأع�ضاء  �ضموه  جهود  ثم  ومن 

ا�ضتطاعت البحرين اأن تتخطى كل ال�ضعاب، بالإ�ضافة اإىل 

نهج �ضموه يف حتقيق �ضيا�ضة التعايف القت�ضادي وقيادة 

�ضموه وحكمته املتميزة يف اإدارة احلكومة املوقرة على كل 

ال�ضعد.

ا�ستقبل ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة ملك البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه، بح�سور �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد 

رئي�س جمل�س الوزراء حفظه اهلل، و�سمو ال�سيخ نا�سر بن حمد اآل خليفة ممثل جاللة امللك لالأعمال الإن�سانية و�سوؤون ال�سباب رئي�س املجل�س الأعلى لل�سباب والريا�سة، و�سمو 

ال�سيخ خالد بن حمد اآل خليفة النائب الأول لرئي�س املجل�س الأعلى لل�سباب والريا�سة رئي�س الهيئة العامة للريا�سة رئي�س اللجنة الأوملبية البحرينية يف ق�سر ال�سخري اأم�س، املهنئني 

من اأهايل حمافظة املحرق مبنا�سبة �سهر رم�سان املبارك، وذلك يف اإطار لقاءات جاللته مع رجالت البحرين واأبنائها الكرام يف خمتلف حمافظات اململكة.
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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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الثمني الدر  منظومة  ال�ضعر  تاريخ  يا  �ضّجل 

للنادرين �ضغتها  �ضبايك  اأ�ضعاري  تكتبني 

مبني �ضحٍر  غيمتي  من  الأدب  بالغات  متطر 

ال�ضعر واأجمادك حمد و�ضط احل�ضا متالزمني

ربي عطاين من �ضياه و�ضرت يف ح�ضنه مكني

للواردين جمل�ضي  والبالغة  عّزي  مركاي 

الفرقدين مداي  يا�ضل  حمد  يا  مدحك  هل  يل 

حني كّل  يف  طلّتك  وترقب  املحرق  تهواك 

دين الوافني  على  واجلزلة  ب�ضخاك  جّملتنا 

العايدين �ضمن  فيه  ع�ضانا  ويا  عيد  ملفاك 

الواثقني ت�ضعد واأمانينا معك ت�ضعد �ضعود 

حامدين وراهــا  واحنا  قبلٍة  حمدنا  تبقى 

مايبني اأو  رقــى  يا  ترّبى  هو  ما  على  كــٍل 

الطيبني دار  الطيب  عيون  يف  وطّنا  ويبقى 

ودين �ضلٍْم  ونهجنا  و�ضالم  حب  د�ضتورنا 

مت�ضاحمني وبديننا  بطيبنا،  متعاي�ضني 

الناظرين ت�ضّر  جّنة  الأمم  بني  بحريننا 

اآمنني ونبقى  تبقى  رو�ضنا  اخلليفة  دام 

العاملني ــه  اإل نحمد  حمد  يا  ــا  ذران ــك  ودام

غامنني با�ضمك  التاريخ  مع  وال�ضلطة  امللك 

اليقني ا�ضعد على �ضلّم جناحك جاوز حدود 

ال�ضنني اإعتزت فيه  يا ذخر  الأقدار،  يا �ضرتة 

ال�ضابقني و�ضبقت  القوارير  واأن�ضفت  اأرفقت 

�ضادت على رو�س املنا�ضب وافتحت للطاحمني

دفني واإح�ضا�ٍس  وحب  امتنان  باقات  نهديك 

يلب�ضني الربقع �ضرف واألب�س عباة الفايزين

العود بحريني �ضعر و�ضعور ومبدحك يزين

متعا�ضدين كلّهم  واأهلها  ملحّرق  تفداك 

احلاكمني خري  راد  ما  على  يحّكمها  اهلل 

خلودها للمنجزات  ال�ضعر  اإن  للمدركني 

طودها ويحكم  الطولة  يع�ضق  وفاهم  اللي 

�ضجودها يف  العرب  امتناه  اللي  البيان  نور 

رعودها احلروف  بني  لدوت  �ضعري  يختال 

ورودهــا زان  واملا�س  الذهب  ورود  قلّدين 

مورودها من  القاف  ــاردون  ي هواهم  اللي 

وفودها وتهل  ار�ضاك  على  حــرويف  اأقلّط 

بعقودها وتــزّيــنــت  �ضّميتها  املـــدن  اأم 

جودها ت�ضابق  يل  الفوار�س  جود  ينلحق  ما 

وعودها كبري  يحمل  وطن  عيدّية  و�ضوفْتك 

وع�ضودها البلد  بعزوم  احل�ّضاد  داحر  يا 

عودها ومكرم  البذرة  وايف  اإل  يحمد  ول 

مق�ضودها فهم  يل  ب�ضرية  نف�ضه  على  وكٍل 

زودهــا متّنى  للي  ــزوٍة  ع �ضعبنا  ويبقى 

جودها ي�ضوي  ال�ّضم  اجلبال  فوق  وعاداتنا 

بعهودها فــرق  مذهب  ول  فكٍر  ل  دار  يف 

نودها مطرها  ي�ضبق  ال�ضيم  فوق  واأخالقنا 

حدودها اماأّمنات  الرا�ضيات  اجلهود  وتبقى 

تقودها لل�ضالم  ونف�ضك  حزمك،  �ضبق  لطفك 

و�ضعودها �ضعدها  يا  رقت  با�ضمك  بحريننا 

جهودها عظيم  يف  مقامك  املمكن  من  اأبعد 

من�ضودها على  زوٍد  واأعطيتها  حمد  قالت 

عنقودها حال  ذقنا  حمد  عهدك  يف  ــراأة  امل

بح�ضودها وا�ضتب�ضرت  حمد  يا  عّزك  اأبواب 

م�ضهودها من�ضٍف  يا  القمم  ماطلنا  لولك 

عودها تخايل  قــايف  امللك  ــّدام  ق اإين  يــوم 

�ضهودها واحلروف  طيبة  زاد  ومدحك  طّيب 

وعودها تذل  ما  والأ�ضايل  تاجك  طوع  يف 

حممودها ال�ضعب  عند  حمد  يا  يدميك  واهلل 

 تفداك ملحّرق واأهلها

من  حتقق  مبا  نفخر  اأن  وي�ضرفنا   

املحلي  امل�ضتوى  على  ريا�ضية  اإجنازات 

املنتخبات  جلميع  والدويل  والإقليمي 

توجيهات  بف�ضل  البحرينية،  والفرق 

البحرينية،  للريا�ضة  ودعمكم  جاللتكم 

ومن خالل ال�ضيا�ضة املتميزة التي ينتهجها 

خليفة  اآل  حمد  بن  نا�ضر  ال�ضيخ  �ضمو 

و�ضمو ال�ضيخ خالد بن حمد اآل خليفة.

�ضيدي، ح�ضرة �ضاحب اجلاللة

وهوؤلء  العريقة،  املحرق  هي  هذه 

الذي  العهد  على  باقون  الأوفياء،  اأهلها 

نفو�ضهم  وت�ضربت  اأنف�ضهم،  على  قطعوه 

ب�ضاأن موا�ضلة البذل والعطاء والت�ضحية 

والوفاء والإخال�س يف بناء الوطن وعزته 

وكرامته.

للمحرق،  و�ضنًدا  ذخًرا  جاللتكم  دمتم 

وجلميع مدن وقرى البحرين وللمواطنني 

ولكل من يقيم على تراب هذا الوطن الغايل؛ 

وال�ضالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

ثم األقت ال�ضاعرة ظما الوجدان ق�ضيدة 

بهذه  اهلل  حفظه  املفدى  امللك  جاللة  اأمام 

املنا�ضبة.

هندي  بن  عي�ضى  بن  �ضلمان  ورفع   

با�ضمه  املحرق  حمافظة  حمافظ  املناعي 

خال�س  املحافظة  اأهايل  جميع  وبا�ضم 

اإىل  والتقدير  المتنان  وعظيم  ال�ضكر 

اجلاللة  �ضاحب  حل�ضرة  ال�ضامي  املقام 

عاهل  خليفة  اآل  عي�ضى  بن  حمد  امللك 

على  ورعاه  اهلل  حفظه  املفدى  البالد 

املدن  اأم  اأهايل  با�ضتقبال  جاللته  تف�ضل 

اأن هذه  املحافظ  واأكد  الوطنية،  واملدر�ضة 

الزيارة تعترب ت�ضريًفا عظيًما لكل الأهايل، 

الكرام  واأهاليها  املحرق  ملكانة  وتر�ضيخا 

القيادة احلكيمة حفظها اهلل ورعاها،  لدى 

وتاأكيًدا على حر�س واهتمام جاللته بلقاء 

عمق  وعلى  املنا�ضبات،  جميع  يف  الأهايل 

العالقة التي تربط بني القائد و�ضعبه. 

واأ�ضار اإىل اأن الأهايل ت�ضرفوا بال�ضالم 

حمل  لقاء  يف  املفدى  امللك  جاللة  على 

عادات  وحمل  والولء،  احلب  م�ضاعر 

القدم  منذ  توارثوها  التي  البحرين  اأهل 

والقيادة  ال�ضعب  بني  الدائم  التوا�ضل  يف 

احلكيمة. 

جمتمعنا  مييز  ما  باأن  املحافظ  ونوه 

والدائم  املبا�ضر  التوا�ضل  هو  البحريني 

يعك�س  ما  وهو  واملواطنني،  القيادة  بني 

ويوؤكد مدى التالحم بني القيادة وال�ضعب 

الذي توارث هذا احلب والولء اأًبا عن جد، 

وازدهار  تطور  من  البحرين  ت�ضهده  وما 

احلكيمة  امللك  جاللة  روؤية  بف�ضل  ياأتي 

الثاقبة وتوؤكد باأن مملكتنا العزيزة ت�ضع 

املواطنني الكرام يف املقام الأول �ضواًء من 

خالل توفري امل�ضاريع الإ�ضكانية، واحلياة 

والتنمية،  وال�ضحة  والتعليم  الكرمية، 

وبجهود حثيثة وتنفيذية من قبل �ضاحب 

جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  امللكي  ال�ضمو 

الوزراء حفظه اهلل ورعاه.

لقاء  باأن  ت�ضريحه  املحافظ  وختم 

بجاللة  الوطنية  واملدر�ضة  املدن  اأم  اأهايل 

لقاء  هو  ورعاه  اهلل  حفظه  املفدى  امللك 

فاملحرق  املطلق،  والولء  احلب  عن  يعرب 

لن تكون اإل كما عاهدت القيادة احلكيمة، 

للوطن  حمبة  واحًدا،  وقلًبا  واحدة  اأ�ضرة 

بولئها ملليكها.

ال�شاعرة ظما الوجدان

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12052/pdf/INAF_20220407024409586.pdf
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http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/online/local/955836/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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انطالق مهرجان الرتاث ال�سنوي 

الثامن والع�سرين اليوم اخلمي�س

ال�ضنوي  الرتاث  مهرجان  يعود 

الثامنة  ن�ضخته  يف  2022م  العام  هذا 

من  كرمية  برعاية  ُيقام  حيث  والع�ضرين، 

حمد  امللك  اجلاللة  �ضاحب  ح�ضرة  قبل 

املفدى  البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�ضى  بن 

حفظه اهلل ورعاه، وتفتتحه هيئة البحرين 

 7 اليوم  اخلمي�س  املوافق  والآثار  للثقافة 

 اأبريل 2022م بالقرب من قلعة عراد.

ن�ضاطه  تقدمي  يف  املهرجان  وي�ضتمر 

 9 وحتى   7 من  الأ�ضبوع  نهايتي  خالل 

من   16 وحتى   14 من  وكذلك  اأبريل 

م�ضاًء  التا�ضعة  بني  ما  اجلاري  ال�ضهر 

ال�ضوء  وي�ضلّط  الليل.  منت�ضف  وحتى 

لعام 2022م على الذهب كرتاٍث بحريني 

ذهبي«  »تراثنا  عنوان  حامالً  مادي،  غري 

العن�ضر  لهذا  للرتويج  طاقاته  وجمّنًدا 

قيمته  ولأهمية  البحرين،  تاريخ  يف  الهام 

لالأجيال  و�ضونه  عليه  احلفاظ  و�ضرورة 

القادمة.

العام  هذا  الرتاث  مهرجان  ويقّدم 

غري  الرتاث  بعنا�ضر  يحتفي  برناجًما 

تقليدية  حرف  من  البحرين  ململكة  املادي 

الفعاليات  من  وغريها  �ضعبية  وفنون 

ياأخذ  كما  الأعمار.  خمتلف  تنا�ضب  التي 

بحرينية  جتربة  يف  اجلمهور  املهرجان 

من  العديد  عر�س  مع  متكاملة  ثقافية 

اإنتاج  من  واحلديثة  التقليدية  املنتجات 

اإىل  اإ�ضافة  البحرينيني،  الأعمال  رواد 

التقليدية لأطباق وماأكولت  تقدمي املقاهي 

تقليدية. حملية 

ال�ضنوي  الرتاث  مهرجان  وي�ضكل 

من�ضة مهمة ت�ضتقطب اجلمهور يف اململكة 

�ضاحب  من ح�ضرة  �ضامية  رعاية  يف ظل 

�ضّرف  الذي  املفدى،  البالد  عاهل  اجلاللة 

انطالقته  منذ  بالرعاية  املهرجان  هذا 

الأوىل يف العام 1992م، حيث ي�ضتح�ضر 

�ضنوًيا مكامن املوروث ال�ضعبي البحريني 

املحلية،  الثقافية  باملكونات  املرتبطة 

ويتناول يف كل عام واحد من املو�ضوعات 

التي مت�س الإرث الإن�ضاين للبحرين، ويطّل 

يف كل مرة بعنوان جديد يحمل يف طياته 

مو�ضيقية،  عرو�س  من  منوعة  برامج 

عمل،  ور�س  يدوية،  و�ضناعات  حرف 

معار�س فنية، وغريها من الفعاليات التي 

تدور حول الفكرة العامة للمهرجان والتي 

تت�ضق مع ا�ضرتاتيجية الهيئة ال�ضنوية.

خالل زيارته للمركز الوطني لالأمن ال�سيرباين.. وزير الداخلية:

اأهمية اال�ستفادة من اخلربات والتجارب الدولية يف تعزيز م�ستويات احلماية

اأم�س،  الداخلية،  وزير  خليفة  اآل  عبداهلل  بن  را�ضد  ال�ضيخ  اأول  الفريق  قام 

بزيارة اإىل املركز الوطني لالأمن ال�ضيرباين. حيث كان يف ا�ضتقباله، لدى و�ضوله، 

الفريق طارق بن ح�ضن احل�ضن رئي�س الأمن العام، وال�ضيخ �ضلمان بن حممد اآل 

خليفة الرئي�س التنفيذي للمركز، وعدد من امل�ضوؤولني.

ويف بداية الزيارة، اطلع وزير الداخلية على �ضري العمل والإجراءات املتخذة 

لتقدمي اأف�ضل اخلدمات الأمنية، من خالل اأنظمة الر�ضد واملراقبة، والتي ت�ضهم يف 

الر�ضد ال�ضريع لالخرتاقات ال�ضيربانية، وال�ضتجابة لها حال وقوعها لتخفيف 

واخلا�ضة.  احلكومية  ال�ضبكات  حماية  نظام  على  معاليه  اطلع  كما  ال�ضرر، 

وقّدم الرئي�س التنفيذي اإيجاًزا حول جاهزية املركز، من حيث الكوادر العاملة 

وعملية التدريب واأنظمة املراقبة والر�ضد واأنظمة التهديدات ال�ضيربانية واأنظمة 

احلماية واأدوات التحليل، بالإ�ضافة اإىل القدرة ال�ضتيعابية لال�ضتجابة للحوادث 

للكوادر  التدريبية  للخطة  �ضرًحا  الإيجاز،  ت�ضّمن  كما  البليغة.  ال�ضيربانية 

احلكومية، وتدريب اأعداد من املوظفني على برنامج حماية ال�ضبكات.

اجلاللة  �ضاحب  حل�ضرة  ال�ضامية  بالتوجيهات  الداخلية،  وزير  اأ�ضاد  وقد 

امللك حمد بن عي�ضى اآل خليفة عاهل البالد املفدى، حفظه اهلل ورعاه، القائمة على 

حفظ الأمن مبعناه ال�ضامل، مبا يف ذلك الأمن ال�ضيرباين، يف ظل توّجه اململكة 

اإىل دعم ومتابعة احلكومة  الكرتونية متكاملة، منوًها  لتقدمي خدمات ع�ضرية 

املوقرة برئا�ضة �ضاحب ال�ضمو امللكي الأمري �ضلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد 

رئي�س جمل�س الوزراء، حفظه اهلل، مبا ي�ضمن تنفيذ هذه التوجيهات على اأر�س 

الواقع.

لالأمن  الوطني  للمركز  التنفيذي  للرئي�س  الوزير عن �ضكره وتقديره  وعرّب 

باأحدث  املخل�ضة والتزامهم  باملركز، م�ضيًدا بجهودهم  العاملني  ال�ضيرباين وكل 

اإلكرتونية  تهديدات  اأي  ملجابهة  الوطنية  اجلاهزية  تعزيز  اإطار  يف  املعايري 

وحماية قواعد البيانات والأنظمة.

واأكد على اأهمية تطوير الكادر الوظيفي، �ضواء من ناحية املعرفة اأو التدريب 

من اأجل تعزيز موقع البحرين على موؤ�ضر الأمن ال�ضيرباين على امل�ضتوى الدويل، 

احلماية،  م�ضتويات  تعزيز  يف  الدولية  والتجارب  اخلربات  من  ال�ضتفادة  مع 

التي قد  للتوعية باملخاطر  املجتمعية  الفعاليات  التوا�ضل مع  ذاته  الوقت  ويف 

بالتوفيق يف  الإنرتنت، معرًبا عن خال�س متنياته للجميع،  تواجه م�ضتخدمي 

خدمة الوطن.

ال�سيد ي�سارك يف املوؤمتر االفرتا�سي للمانحني مل�ساعدة اأفغان�ستان

بحث تقدمي امل�ساعدات االإن�سانية اإىل ال�سعب االأفغاين

امللكية  للموؤ�ض�ضة  العام  الأمني  �ضارك 

لالأعمال الإن�ضانية الدكتور م�ضطفى ال�ضيد يف 

نظمته  والذي  للمانحني،  الإفرتا�ضي  املوؤمتر 

الأمم املتحدة مل�ضاعدة ال�ضعب الأفغاين.

تاأتي  باأنه  ال�ضيد  م�ضطفى  الدكتور  وبنّي 

الإن�ضانية  لالأعمال  امللكية  املوؤ�ض�ضة  م�ضاركة 

املمكنة  ال�ُضبل  اأف�ضل  لبحث  املوؤمتر  هذا  يف 

ال�ضعب  اإىل  الإن�ضانية  امل�ضاعدات  لتقدمي 

والكوارث  الأزمات  تفاقم  ظل  يف  الأفغاين 

دول  من  بالعديد  تع�ضف  التي  الإن�ضانية 

والأزمات  ال�ضطرابات  نتيجة  املنطقة 

ال�ضيا�ضية والقت�ضادية واآثارها على امل�ضتوى 

والدول  ال�ضعوب  على  والجتماعي  الإن�ضاين 

املت�ضررة.

الدكتور  قال  للموؤمتر  كلمته  وخالل 

اأول  هي  البحرين  مملكة  باأن  ال�ضيد  م�ضطفى 

دولة تقدم الدعم لكل من مطار كابول وقندهار 

تغيري  مع  تزامًنا  �ضبتمرب  من  اخلام�س  يف 

احلكومة اجلديدة، وذلك ب�ضبب ال�ضرتاتيجية 

عي�ضى  بن  حمد  امللك  جلاللة  الديناميكية 

بقيادة  البحرين  مملكة  وحكومة  خليفة  اآل 

حمد  بن  �ضلمان  الأمري  امللكي  ال�ضمو  �ضاحب 

الوزراء، وحمرك  رئي�س  العهد  اآل خليفة ويل 

لالأعمال  امللك  جاللة  ممثل  الإن�ضاين  العمل 

ال�ضيخ  �ضمو  ال�ضباب  و�ضوؤون  الإن�ضانية 

نا�ضر بن حمد اآل خليفة، لتكون البحرين اأول 

الإن�ضانية من خالل  الطلبات  من يتجاوب مع 

الأمم املتحدة، موؤكًدا اأن هذه ال�ضرتاتيجية كان 

لها الأثر الإن�ضاين الكبري يف كل الدول ال�ضقيقة 

وال�ضديقة التي �ضاعدتها املوؤ�ض�ضة.

ال�ضرتاتيجة  هذه  اأن  �ضعادته  اأكد  كما 

الإن�ضاين  الدعم  لتقدمي  املوؤ�ض�ضة  عليها  تعمل 

اأولً  امل�ضاعدة  بتقدمي  تقوم  والتي  للمحتاجني، 

املتطلبات  لتلبية  ميدانية  بزيارات  القيام  ثم 

اأم�س احلاجة لها، ومن ثم توفري  التي هم يف 

خالل  من  رئي�ضي  وب�ضكل  الإمناين  الدعم 

وب�ضكل  جنحنا  حيث  املتحدة،  الأمم  وكالت 

م�ضت�ضفيات  و8  مدر�ضة   15 بناء  من  كبري 

التنموية  امل�ضاريع  من  وغريها  مياه  واآبار 

اأفغان�ضتان. و�ضت�ضتمر ا�ضرتاتيجيتنا هذه يف 

هذا  تنظيم  ياأتي  باأنه  بالذكر  واجلدير 

املوؤمتر من قبل الأمم املتحدة مل�ضاعدة ال�ضعب 

الغذاء،  يف  ندرة  من  يعاين  الذي  الأفغاين 

حزم  بتوفري  التزامها  املتحدة  الأمم  وتوؤكد 

�ضرورة  على  ا  اأي�ضً وتوؤكد  اإن�ضانية  م�ضاعدة 

نقل  لت�ضهيل  الأفغانية  احلكومة  مع  التوا�ضل 

امل�ضاعدات الإن�ضانية وتوزيعها.

د. م�سطفى ال�سيد

ال�سفري البلو�سي يجتمع مع رئي�س 

»MED–Or« العالقات الدولية مبوؤ�س�سة

اجتمع الدكتور نا�ضر حممد البلو�ضي، 

اجلمهورية  لدى  البحرين  مملكة  �ضفري 

تافولتو،  اأمربتو  ال�ضيد  مع  الإيطالية، 

موؤ�ض�ضة  يف  الدولية  العالقات  رئي�س 

خري  ما�ضيمو  ونائبه   ،»MED–Or«

ثاٍن  �ضكرتري  احلمر،  طالل  وبح�ضور  اهلل، 

بال�ضفارة.

ا�ضتعرا�س  الجتماع،  خالل  وجرى 

التي  املتميزة  الثنائية  ال�ضداقة  عالقات 

واجلمهورية  البحرين  مملكة  بني  جتمع 

تطويرها  و�ضبل  ال�ضديقة،  الإيطالية 

يحقق  مبا  املجالت  كل  يف  وتعزيزها 

والتاأكيد  امل�ضرتكة،  والتطلعات  امل�ضالح 

على اأهمية موا�ضلة تكثيف اأوجه التعاون 

والعلمي،  ال�ضحي  املجالني  يف  املمكنة 

اإ�ضافة اإىل التباحث ب�ضاأن عدد من املوا�ضيع 

امل�ضتجدات  واأبرز  امل�ضرتك،  الهتمام  ذات 

على ال�ضاحتني الإقليمية والدولية.

احتفت بيوم ال�سحة العاملي 2022 ب�سعار »كوكبنا �سحتنا«.. »ال�سحة«: 

اإطالق عدة برامج ومبادرات ل�سمان ال�سالمة ال�سحية الأفراد املجتمع

دول  جانب  اإىل  البحرين  مملكة  حتتفل 

اأبريل من كل عام بيوم  ال�ضابع من  العامل يف 

كل  يف  ال�ضوء  ُي�ضلط  الذي  العاملي،  ال�ضحة 

ال�ضحية  الق�ضايا  اأبرز  من  واحد  على  عام 

من  اأجمع،  العامل  اأنحاء  مت�س  التي  املهمة 

خالل اإطالق عدة برامج.

من  وانطالًقا  ال�ضحة  وزارة  واأكدت 

ال�ضعي  موا�ضلة  اإىل  الوطنية  م�ضئوليتها 

وامل�ضاعي  الهادفة  املبادرات  لإطالق 

العامل  بلدان  م�ضاركة  اإىل  الرامية  واخلطوات 

والتوجيهات  والروؤى  ال�ضحية  الربامج  لتلك 

الدولية التي حتر�س باملقام الول على �ضمان 

ال�ضالمة ال�ضحية لأفراد املجتمع.

ال�ضحة  منظمة  اأطلقت  العام  هذا  ويف 

احلفاظ  على  ال�ضوء  ُي�ضلط  مو�ضوع  العاملية 

على  ويحث  وجمتمعاتنا،  كوكبنا  �ضحة  على 

كوكب  ب�ضاأن  التعاون  نحو  العاملي  الهتمام 

»كوكبنا،  �ضعار  حتت  وال�ضحة،  الأر�س 

الروابط  على  الرتكيز  ين�ضّب  اإذ  �ضحتنا«. 

الأفراد  وحّث  وال�ضحة.  الكوكب  بني  الوثيقة 

يف  واملنظمات  واحلكومات  واملجتمعات 

ق�ض�ضها  م�ضاركة  على  العامل  اأنحاء  جميع 

كوكبنا  حلماية  تتخذها  التي  اخلطوات  عن 

و�ضحتنا.

العام  هذا  العاملي  ال�ضحة  يوم  ويحث 

اإعطاء  على  احلكومات  �ضحتنا«  »كوكبنا، 

البيئي  وال�ضتقرار  الإن�ضان  لرفاه  الأولوية 

واإعطاء  القرار،  اتخاذ  عمليات  جميع  يف 

املوؤ�ض�ضية  الأهداف  يف  للرفاه  الأولوية 

وتنفيذ  والبيئية،  والجتماعية  والتنظيمية 

الطاقة  وا�ضتخدام  باإنتاج  املتعلقة  ال�ضيا�ضات 

الكربون،  خف�س  على  والتحفيز  النظيفة، 

بامللح  الغنية  وامل�ضروبات  الأطعمة  وجتنب 

وتنفيذ  ال�ضحية،  غري  والدهون  وال�ضكريات 

ومكافحة  الغذاء،  اإهدار  من  للحد  �ضيا�ضات 

النفايات  التدخني، وو�ضع �ضيا�ضات للحد من 

النف�ضية  ال�ضحة  واإدماج  »البال�ضتيك«، 

الإجراءات  يف  الجتماعي  النف�ضي  والدعم 

التاأهب  اأجل  من  باملناخ  املتعلقة  وال�ضيا�ضات 

وال�ضتجابة الالزمة املناخية على نحو اأف�ضل. 

ال�ضركات على  العاملي  ال�ضحة  يوم  كما يحث 

العمل،  �ضاعات  انتهاء  بعد  الأ�ضواء  اإطفاء 

وا�ضتبعاد  الإمكان،  عند  ُبعد  عن  العمل  ودعم 

مكان  من  واملعلبة  املعاجلة  ال�ضديدة  الأطعمة 

العمل، وحماية الر�ضاعة الطبيعية وتعزيزها 

ماأمونة  مياه  اإتاحة  و�ضمان  ودعمها، 

للعاملني.

العام  هذا  العاملي  ال�ضحة  يوم  ُيركز  كما 

ال�ضحية  واملرافق  ال�ضحيني  العاملني  يف حث 

على دعم اجلهود الرامية اإىل احلد من نفايات 

املحلية  الأغذية  وتوفري  ال�ضحية،  الرعاية 

خيارات  و�ضمان  م�ضتدام  نحو  على  املزروعة 

ال�ضودا  من  احلد  خالل  من  ال�ضحي  الغذاء 

والأغذية ال�ضديدة املعاجلة واملعلبة يف املرافق 

ال�ضحية، واإزالة الكربون من املرافق ال�ضحية، 

وحتديد فر�س لتوفري الطاقة، و�ضمان توفري 

ال�ضحية،  املرافق  يف  وماأمونة  نظيفة  مياه 

ت�ضهل  للبيئة  مراعية  منتجات  �ضراء  ودعم 

اإعادة تدويرها اأو اإعادة ا�ضتخدامها، والرتويج 

املتعلقة  ال�ضيا�ضات  �ضلب  يف  ال�ضحة  لو�ضع 

بتغري املناخ. بينما يحث الأفراد على املطالبة 

ال�ضحة،  حلماية  مناخية  اإجراءات  باتخاذ 

الأغذية  وجتنب  الطازجة  املنتجات  و�ضراء 

وجتنب  املعاجلة،  ال�ضديدة  وامل�ضروبات 

التبغ بجميع اأنواعه، وتقليل �ضراء البال�ضتيك 

وا�ضتبداله مبنتجات قابلة لإعادة التدوير.

نفذتها وزارة التجارة بالتعاون مع اجلهاز الوطني لالإيرادات 

ر�سد 15 خمالفة �سمن احلمالت التفتي�سية للقيمة امل�سافة
الوطني  اجلهاز  مع  بالتعاون  وال�ضياحة  والتجارة  ال�ضناعة  وزارة  وا�ضلت 

ا�ضتمراًرا  التجارية  واملن�ضاآت  املحال  على  التفتي�ضية  احلمالت  تكثيف  لالإيرادات 

العام  مطلع  امل�ضافة  القيمة  ن�ضبة  تعديل  قانون  تطبيق  منذ  املبذولة  للجهود 

مملكة  حمافظات  خمتلف  يف  جتارية  ومن�ضاأة  حمالً   40 تفتي�س  مت  اإذ   ،2022

امل�ضافة  القيمة  لتطبيق  التجارية  املن�ضاآت  امتثال  على  لالطالع  وذلك  البحرين، 

بن�ضبتها الأ�ضا�ضية املعدلة ون�ضر الوعي بالآليات الواجب اتباعها على النحو الذي 

والرقابة  التفتي�س  اإجراءات  من  رئي�س، وكجزء  ب�ضكل  امل�ضتهلكني  م�ضلحة  يكفل 

العتيادية على املن�ضاآت التجارية يف اململكة.

واأ�ضفرت احلمالت التفتي�ضية عن ر�ضد 15 خمالفة ت�ضتوجب فر�س الغرامات 

لقانون القيمة امل�ضافة،  الإدارية التي قد ت�ضل اإىل 10 اآلف دينار بحريني وفقاً 

اإىل جانب ر�ضد بع�س احلالت التي قد تعد من حالت التهرب من القيمة امل�ضافة 

حتفظياً،  املحال  بع�س  غلق  ي�ضتوجب  قد  والذي  امل�ضافة  القيمة  لقانون  وفًقا 

وبناًء عليه فاإن اجلهاز الوطني لالإيرادات ب�ضدد اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 

املن�ضاآت املخالفة، واإحالة من يثبت ارتكابه لأحد جرائم التهرب من القيمة امل�ضافة، 

والتي قد ت�ضل عقوبتها اإىل ال�ضجن ملدة خم�س �ضنوات وغرامة تعادل ثالثة اأمثال 

القيمة امل�ضافة املتهرب عنها، اإىل اجلهات املخت�ضة لتحريك الدعوى اجلنائية يف 

مواجهته.

واأكدت وزارة ال�ضناعة والتجارة وال�ضياحة واجلهاز الوطني لالإيرادات اأهمية 

ت�ضافر جهود جميع الأطراف املعنية، لإجناح املراحل املختلفة للتطبيق، و�ضددت 

ال�ضكاوى عند مالحظة  اإىل تقدمي  املواطنني واملقيمني  امل�ضتهلكني وكل  على دعوة 

بن�ضبتها  امل�ضافة  القيمة  اأو تطبيق  امل�ضافة  القيمة  لقانون  اأو جتاوز  اأي خمالفة 

اأحد املخت�ضني يف مركز الت�ضال على  التوا�ضل مع  املعدلة وذلك عرب  الأ�ضا�ضية 

الرقم 80008001 املوجودين على مدار ال�ضاعة، طوال اأيام الأ�ضبوع، اأو اإر�ضال 

.)vat@nbr.gov.bh( ال�ضتف�ضارات اأو املالحظات على الربيد الإلكرتوين

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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يوم ال�شّحة العاملي لعام 2022: كوكبنا، �شّحتنا
هل لنا اأن نتخيل اأننا نعي�س يف عامل ينعم فيه اجلميع بالهواء 

النقي والغذاء ال�شحي وم�شادر املياه النظيفة ال�شاحلة لل�شرب؟ 

عامل يخلو من التلوث بجميع اأنواعه، اإذ ال عوادم اإحراق وقود وال 

بال�شتيك وال نفايات على ال�شواطئ اأو يف اأعماق املحيطات وم�شادر 

غذاء اآمنة م�شتدامة ومتاحة للجميع. عامل ينعم فيه جميع الب�شر 

بال�شحة والعي�س يف مدن اآمنة وتكون �شحة الب�شر والكوكب من 

اأهم االأولويات. 

لعام  العاملي  ال�شحة  يوم  يف  العاملية  ال�شحة  منظمة  ت�شلط 

الكوكب وحتث  ب�شحة  الب�شر  ارتباط �شحة  على  ال�شوء   2022

االأفراد واملجتمعات واملوؤ�ش�شات و�شناع القرار على االإجراءات التي 

من �شاأنها �شون �شحة الب�شر والكوكب ملجتمعات تنعم بالرفاه. 

امل�شاكل  تت�شبب  العاملية،  ال�شحة  منظمة  تقديرات  بح�شب 

البيئية التي ميكن جتنبها يف اأكرث من 13 مليون وفاة �شنوًيا يف 

جميع اأنحاء العامل. كما يتنف�س اأكرث من 90 يف املائة من النا�س 

اأنواعه،  ب�شتى  االأحفوري  الوقود  حلرق  نتيجة  �شحي  غري  هواء 

كارتفاع  العامل  يف  املتطرفة  اجلوية  و  البيئية  الظواهر  وتت�شبب 

اأ�شرع  بوترية  االأمرا�س  بانت�شار  املياه  وندرة  احلرارة  درجات 

وت�شريد العديد من الب�شر. ي�شاف اإىل ذلك اإ�شهام النظم التي تنتج 

الغذائية وامل�شروبات امل�شنعة غري ال�شحية والتي حتتوي  املواد 

على العديد من املواد امل�شافة على تف�شي م�شكلة ال�شمنة وارتفاع 

حاالت ال�شرطانات واأمرا�س القلب، ناهيك عن التلوث البيئي الذي 

املناخ وال�شحة  اأزمتي  اإن  اأخرى.  ينتج عنها من غازات وملوثات 

مدفوعتان بقرارات االأفراد واملوؤ�ش�شات و�شناع القرار. 

ببع�س  وللكوكب  لنا  ال�شحي  الرفاه  يف  ن�شهم  اأن  ميكننا 

التغيريات الب�شيطة:

ال�شيارات  ا�شتخدام  من  التقليل  ميكننا  بركة:  احلركة  يف 

والتوجه لبع�س االأماكن القريبة م�شًيا اأو بالدراجة.

املنتجني  من  الطازجة  البقالة  منتجات  �شراء  املحلي:  اعتمد 

املحليني وجتنب االأغذية وامل�شروبات امل�شنعة املعاجلة.

يف  املح�شر  املتوازن  ال�شحي  الغذاء  اعتماد  دواوؤك:  غذاوؤك 

املنزل وجتنب االإ�شراف يف حت�شري الوجبات وهدر االأطعمة. 

والعلب  املاء  قناين  ا�شتخدام  من  التقليل  بديلة:  خيارات 

واالأكيا�س البال�شتيكية ذات اال�شتخدام الواحد وا�شتبدالها باأخرى 

متعددة اال�شتخدام.

على  حفاًظا  التبغ  ا�شتهالك  عن  توقف  وملوث:  قاتل  التبغ 

�شحتك و�شحة الكوكب. 

اإطفاء  على  واأحر�س  االأوراق  ا�شتخدام  من  التقليل  حاول 

االأ�شواء عندما ال تكون يف الغرفة.

�شحتنا  على  ا  حر�شً وذكية  وم�شوؤولة  واعية  خياراتنا  لتكن 

و�شحة الكوكب، لننعم مبجتمعات ترفل بالرفاه ال�شحي امل�شتدام. 

د. فاطمة هبا�ش ا�شت�شارية طب عائلة - مدينة امللك عبدالـله الطبية
د. فاطمة هبا�ش

ال�شــبت التحفـــيزي

 من الربامج اجلميلة يف حياتي اليومية التي اتابعها 

دولة  من  ح�شني  د.انت�شار  �شفحة  عرب  اأ�شبوعي  ب�شكل 

التحفيزي.  ال�شبت  »االإن�شتغرام«،  تطبيق  على  الكويت 

احلياة  من  متنوعة  وم�شارات  و�شائقة  جميلة  موا�شيع 

التوعية  يف  جلهودها  ب�شغف  متابع  اأنا  طبعا  اليومية، 

ب�شكل  وحمفزة  ن�شطة  وجهود  اإلهام  م�شدر  ولكونها 

اأ�شبوعي عرب حما�شراتها، وجتربة حياة غنية بالثقافة 

واأكادميية لها باع طويل يف كلية الطب، ولكونها م�شابة 

قوة  منه  جعلت  لكنها   MS املتعدد  الت�شلب  مبر�س 

اال�شت�شالم  وعدم  والتحفيز  التوعية  من  للمزيد  واإلهاما 

لتجد  تتوقف عرب �شفحتها  املختلفة،  للمر�س ومعاناتة 

حمطات جميلة يف احلياة اليومية، حمطات تاأمل حمطات 

حتفزنا لالأمل للخري لل�شالم للمحبة.

يف  االأ�شبوعية  براجمها  اأحد  يف  انتباهي  لفت  وما   

ال�شبت التحفيزي �شورة موؤثرة، �شورة فيها الكثري من 

العالمات االإن�شانية ولواقعنا اليومي، من اأجمل ما راأيته 

اأو اأكرث ما لفت انتباهي تلك ال�شورة املرفقة لذلك املقال، 

كاأف�شل  الدويل  �شيينا  )مهرجان  يف  فائزة  كانت  والتي 

�شورة لعام 2021(.

 مت التقاط هذة ال�شورة يف منطقة الريحانية الرتكية 

على احلدود مع �شوريا، وال�شورة توثق حلظة عاطفية 

ال�شورية،  احلرب  يف  �شاقية  اإحدى  فقد  �شوري  اأب  بني 

ا�شطراب  ب�شبب  اأطراف  بال  ولد  الذي  ابنه  يحمل  وهو 

خلقي ناجت عن اأدوية ا�شطرت والدته لتناولها.

 طبعا ال�شورة فازت كاأف�شل �شورة عاملية للم�شور 

الذي التقطها بطريقة عفوية تعرب عن �شعادة االأب وهو 

احلروب  نتيجة  اأطرافه  الأحد  الفقد  اأمل  رغم  ابنه  يحمل 

ليكون  اطراف  بال  ولد  الذي  الطفل  وال�شراعات، وكذلك 

والدمار،  واحلرب  الت�شرد  معاناة  مع  لالأ�شرة  معاناة 

منذ  املنطقة  يف  تنت�شر  رائحتها  �شموم  تزال  ال  والذي 

�شنوات، وال ندري متى تقف تلك احلروب العبثية، ولقد 

بينما  وعينية،  مادية  عاملية  جائزة  على  امل�شور  ح�شل 

على  وح�شلت  احلرب  من  هربا  الإيطاليا  جلاأت  االأ�شرة 

اللجوء االإن�شاين.

ال�شعادة ال ت�شرتى  اأن  ال�شورة  انتباهي يف  ما لفت 

اأن ال�شعادة رغم كل تلك املعاناة مع ذلك املر�س  باملال، 

الروح،  �شعادة  بابنه،  االأب  �شعادة  اأقوى،  كانت  اأنها  اإال 

�شعادة االأبوة التي متتزج برباءة الطفل وهو ينظر الأبيه، 

ال�شعادة لغة جميلة تنت�شر على لغة الدمار. تبا للحروب 

التي تدمر الب�شر وال�شجر وتهدم كل جميل، تبا للحروب 

لغة املفل�شني ولغة اجلبناء، احلروب التي تخلق املعاناة 

احلروب  االأوطان،  وت�شرد  وت�شتت  املجتمعات  وتفرق 

واجلوع  الفقر  وتخلق  احلياة  يف  جميل  كل  تدمر  التي 

ودمار  االإن�شانية  دمار  فعال  اإنها  وال�شياع،  والت�شرد 

العقول ودمار الب�شرية.

املقال  ذلك  عرب  اأ�شارككم  اأن  اأحببت  القراء،  اأعزائي 

الذي هو ال�شبت التحفيزي مع تلك ال�شورة من �شفحة 

الكويت، والتي دائما  انت�شار ح�شني من دولة  الدكتورة 

ما تخ�ش�س جزءا منها كتحفيز اأ�شبوعي ي�شمى )ال�شبت 

احلروب،  دمار  رغم  ال�شورة  تلك  جميلة  التحفيزي(. 

الطفل  ووداعة  احلنون  لالأب  االبت�شامة  االأجمل  ولكن 

ال�شغري وهو يعانق نظرات اأبيه، ليقول تبا للحروب تبا 

للدمار، نعم ل�شالم واال�شتقرار، واالأجمل اأن نتذكر جميعا 

نتيجة  اأوطانهم  دمرت  الذين  االآخرين  وعذابات  معاناة 

احلروب، ونحمد اهلل دائما واأبدا على نعمة االأمن واالأمان 

واال�شتقرار. حفظ اهلل اأوطاننا جميعا ودمتم �شاملني. 

 نا�شر حممد مني

املتقاعدون والفقراء يف �شهر رم�شان!

كل  الأن  املبارك،  رم�شان  �شهر  واأجر  ونفحات  وبركات  عن خريات  نتحدث  مل 

ذلك �شمنها اهلل تعاىل لعباده ال�شائمني القائمني املزكني الباذلني يف �شبيل اهلل تعاىل، 

واالإن�شانية  واالأخالقية  ال�شرعية  ال�شوم  ب�شروط  العارفني  األ�شنتهم  والعافني 

اأن يكون  اأال  واالجتماعية واالأ�شرية، فمن يعرف املعنى احلقيقي لل�شوم ال ميكنه 

م�شتغفرا كاظما لغيظه مت�شاحما بارا وفيا خمل�شا عاقال واعيا من�شفا حمبا ودودا 

االعتقادية  الب�شر  من  اأقرانه  وم�شاعر  امل�شلمني  من  اأخوانه  مل�شاعر  حمرتما  عادال 

القلب والنف�س وال�شريرة، يرى اهلل تعاىل يف  واالإن�شانية والعرقية، ويكون طاهر 

كل حركاته و�شكناته، ال�شيام لي�س معناه ال�شهر اإىل ما قبل طلوع الفجر يف املقاهي 

الكالم واالأفعال، ولي�س معناه  القيل والقال وتوافه  التي فيها  واملالهي واملجال�س 

ت�شفح القنوات الف�شائية اإىل �شاعة متاأخرة من الليل مل�شاهدة االأفالم وامل�شل�شالت 

والربامج التي تخد�س احلياء وتقلل اأو متيت الروحانيات واملعنويات الرم�شانية 

التقوى والورع عن حمارم اهلل واالإكثار من تالوة  ال�شيام معناه  وتذيب قد�شيته، 

القراآن الكرمي وفعل اخلريات ومنع االأذى عن النا�س بكل عناوينه ال�شلبية، وحت�ش�س 

ال�شنك  تعي�س  املجتمع  يف  فئات  هناك  اأن  ينكر  اأحد  ال  وامل�شاكني،  الفقراء  اأحوال 

ال�شهري  دخلها  قلة  ب�شبب  جمتمعها،  يف  ال�شديد  واحلرج  معي�شتها،  يف  القا�شي 

وكرثة متطلباتها االأ�شا�شية، فاملتقاعدون واالأ�شر الفقرية املتعففة حالهم يف مثل هذه 

املنا�شبات التي حتتاج اإىل م�شروفات اإ�شافية ي�شتاء كثريا، ما يجعلها تعي�س يف 

اأن احلياء واخل�شية  �شغط نف�شي ومعنوي ومادي و�شحي �شديد، وبع�شها ترى 

من انتقا�س اإن�شانيتها ولو بن�شبة 1% مينعها عن اإطالع الغري على حالها املاأ�شاوي 

وفقرها املدقع، وتعي�س باأملها النف�شي تكابد وحدها مرارة احلياة وق�شوتها، ال نقول 

اإال جزى اهلل املح�شنني واملت�شدقني واجلمعيات اخلريية واملوؤ�ش�شات االإن�شانية خري 

اجلزاء، التي ت�شعى للحفاظ على كرامة وعزة تلك الفئات بالقدر الكبري، وت�شهم ولو 

التي  الثقيلة  االأحمال  ماديا  املاأزومة  بع�شها  كاهل  التخفيف عن  بن�شبة معينة يف 

اخلريية  اجلمعيات  تر�شدها  التي  املالية  امليزانيات  على  يطلع  ومن  عاتقها،  على 

واملوؤ�ش�شات االإن�شانية ي�شعر بالفخر على ما تقدمه من خدمات كبرية لفئات ذوي 

الدخل املحدود واملعدوم. ما اأردت قوله بكل �شراحة وو�شوح، اأن ال�شيام يعلمنا 

التكافل االجتماعي وال�شدق يف القول والفعل وال�شمو النف�شي واملعنوي والعفة يف 

تعاملنا ومعامالتنا، من يعرف حقيقة ال�شيام ال يف�شد مطلقا، اإداريا وماليا واأخالقيا 

واإن�شانيا، وال يوؤذي اأحد اأبدا حتت اأي مربر، الأنه وازعه الداخلي يحول بينه وبني 

اأن يحفظ البحرين واأهلها من كل �شوء  اأنواعه ال�شيئة، ن�شاأل اهلل  الف�شاد مبختلف 

ويوفق جميع امل�شلمني الأداء ال�شيام كما اأراده اهلل تعاىل ور�شوله حممد بن عبداهلل 

)�س(، واأن يغفر لهم وي�شدد خطاهم يف كل عمل �شالح يقومون به يف هذا ال�شهر 

العظيم.

�شلمان عبدالـله

د. انت�سار ح�سني

انتخبوا ال�شخ�ش املنا�شب

حان وقت اجلد واحلزم للرت�شح من جديد للمجل�شني 

النيابي والبلدي، ومن يريد الرت�شح عليه اأن يقرب نف�شه 

ملنتخبيه ويحقق كل اأمانيهم ويربز اجلوانب امل�شيئة لديه 

بدء  قرب  مع  العجاب  العجب  فرنى  تر�شيحه،  اأجل  من 

االنتخابات.. جمال�س تفتح وحما�شرات تدار هنا وهناك، 

املع�شول  الكالم  يف  ولباقة  عليهم،  ينزل  حامتي  وكرم 

اأن ينال مبتغاه،  يتداول بينهم، كل هذا �شوف يندثر بعد 

البع�س ممن يخاف ويتقي  قبل  اإال من  تفتح  فال جمال�س 

اهلل، ناهيك اأن هناك نواًبا ي�شتلمون االأموال لفتح املجال�س 

ولكن لي�شت لديهم جمال�س، فحرام عليكم ا�شتالم هذا املال.

ا من النواب يقفل كل و�شائل االت�شال  كما اأن هناك بع�شً

بينه وبني ناخبيه، حتى ال يزعج نف�شه مب�شاكلهم، فاأين 

وعودك الكاذبة وحما�شراتك املتنوعة وجمال�شك العامرة؟! 

فمن االأوىل اأن يكون العك�س االآن، وتقوم بالتطبيق الفعلي، 

فاتقوا اهلل يا عباد اهلل واجعلوا همكم من الرت�شيح حتقيق 

خري  واأداة  خمل�شني  وكونوا  منكم،  ال�شعب  يريده  ما 

وو�شيلة و�شل بينكم وبينهم من اأجل حتقيق احتياجاتهم، 

والن�شاط  والذمة،  القدرة  لديه  ملن  ال�شاحة  فاتركوا  واإال 

والهمة، وفقكم اهلل و�شدد خطاكم.

مرمي عبدالرحيم عبدالرحمن

التوحد.. اإىل اأين؟

املوؤو�ش�شات  ترتاك�س  اأبريل،   2 حتديًدا  عام،  كل  يف 

املختلفة واجلمعيات واجلهات احلكومية واخلا�شة للتوعية 

معلومات  ن�شر  خالل  من  وذلك  التوحد،  طيف  با�شطراب 

ت�شخي�شه،  تدخالته،  خ�شائ�شه،  �شماته،  اال�شطراب،  عن 

الورقية  واملطويات  املن�شورات  بعمل  وذلك  عالجه،  طرق 

واالإلكرتونية ون�شرها على اأكرب �شريحة من املجتمع.

ولكن ال�شوؤال الذي يطرح نف�شه دائًما: اأما حان الوقت 

للخطوه اجلاده االأخرى؟ اأما زلنا بحاجة للتوعية مباهية 

اال�شطراب واأنواعه ونحن يف عام 2022؟! اأمل يحن الوقت 

اأر�س  على  فعلًيا  ودجمهم  بالدمج  املناداة  عن  للتوقف 

الواقع؟!

وبطرح �شوؤال ب�شيط على اأقرب ويل اأمر لطفل توحدي، 

ما حاجاتكم؟ �شيجيب بروؤية وا�شحة مل�شري ابنه اأو ابنته 

من ذوي ا�شطراب التوحد، فهم بالفعل بحاجة لطريق ممهد 

النظر عن درجة  اأبنائهم و�شمان م�شتقبلهم بغ�س  لعبور 

اإعاقتهم واختالف تدخالتهم العالجية.

اأما اآن االأوان لتاأهيلهم مهنًيا؟! والثقة بقدراتهم؟ اإذ اإن 

�شريحة كبرية منهم قادرون على العمل باإخال�س، ملتزمون 

العمل  اإتقان  ويع�شقون  بل  واالإن�شراف،  احل�شور  بوقت 

وتدارك اأخطاءه. اأما اآن االآن لرناهم حولنا يف كل املحافل؟! 

اأما اآن االأوان لكي ياأخذ االأب ابنه اإىل احلديقة بون نظرات 

ا�شتغراب وحريه من النا�س؟!

وعلى الرغم من انت�شار الكم الهائل من املعلومات عن 

اال�شطراب اإال اأنه ما زالت هناك �شريحة كبرية من النا�س 

هوؤالء  يكون  عندما  حًقا  واملوؤ�شف  مر�س!  عليه  تطلق 

املعلومات  ب�شيط على  مثال  اأو خمت�شون. وهذا  تربويون 

اخلاطئة املتعلقة بعاملهم.

مع العلم باأن اآخر اإح�شائية وفًقا ملنظمة ال�شحة العاملية 

ا  ا واحًدا من كل 160 �شخ�شً )WHO( ت�شري اإىل اأن �شخ�شً

تتزايد  الن�شبة  وهذه  التوحد،  ا�شطرابات طيف  من  يعاين 

با�شتمرار، وتتفاوت بني الدرا�شات يف معدالت االنت�شار. 

ذوي  اأمور  اأولياء  احتياجات  اأن  نتوقع  العام  هذا 

خدمات  على  باحل�شول  تتلخ�س  التوحد  طيف  ا�شطراب 

ذوي  خمت�شني  اأيدي  حتت  ومرخ�شة  وا�شحة  ت�شخي�س 

ملراكز  بحاجة  اأنهم  نتوقع  كما  اأبنائهم،  لت�شخي�س  كفاءة 

عالية  وخدمات  بجودة  لكن  التكلفة  قليلة  خا�شة  تربية 

نتمنى جميًعا وجود  التوحد، كما  احتياجات ذوي  لتلبية 

عام  وكل  ربيًعا..   18 يتجاوزون  ملن  مهني  تاأهيل  خطة 

واأبناوؤنا املميزون بيننا.

اأ . ن�شامي املقهوي

ماج�شتري ا�شطرابات �شلوكية وانفعالية
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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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يوم ال�شّحة العاملي لعام 2022: كوكبنا، �شّحتنا
هل لنا اأن نتخيل اأننا نعي�س يف عامل ينعم فيه اجلميع بالهواء 

النقي والغذاء ال�شحي وم�شادر املياه النظيفة ال�شاحلة لل�شرب؟ 

عامل يخلو من التلوث بجميع اأنواعه، اإذ ال عوادم اإحراق وقود وال 

بال�شتيك وال نفايات على ال�شواطئ اأو يف اأعماق املحيطات وم�شادر 

غذاء اآمنة م�شتدامة ومتاحة للجميع. عامل ينعم فيه جميع الب�شر 

بال�شحة والعي�س يف مدن اآمنة وتكون �شحة الب�شر والكوكب من 

اأهم االأولويات. 

لعام  العاملي  ال�شحة  يوم  يف  العاملية  ال�شحة  منظمة  ت�شلط 

الكوكب وحتث  ب�شحة  الب�شر  ارتباط �شحة  على  ال�شوء   2022

االأفراد واملجتمعات واملوؤ�ش�شات و�شناع القرار على االإجراءات التي 

من �شاأنها �شون �شحة الب�شر والكوكب ملجتمعات تنعم بالرفاه. 

امل�شاكل  تت�شبب  العاملية،  ال�شحة  منظمة  تقديرات  بح�شب 

البيئية التي ميكن جتنبها يف اأكرث من 13 مليون وفاة �شنوًيا يف 

جميع اأنحاء العامل. كما يتنف�س اأكرث من 90 يف املائة من النا�س 

اأنواعه،  ب�شتى  االأحفوري  الوقود  حلرق  نتيجة  �شحي  غري  هواء 

كارتفاع  العامل  يف  املتطرفة  اجلوية  و  البيئية  الظواهر  وتت�شبب 

اأ�شرع  بوترية  االأمرا�س  بانت�شار  املياه  وندرة  احلرارة  درجات 

وت�شريد العديد من الب�شر. ي�شاف اإىل ذلك اإ�شهام النظم التي تنتج 

الغذائية وامل�شروبات امل�شنعة غري ال�شحية والتي حتتوي  املواد 

على العديد من املواد امل�شافة على تف�شي م�شكلة ال�شمنة وارتفاع 

حاالت ال�شرطانات واأمرا�س القلب، ناهيك عن التلوث البيئي الذي 

املناخ وال�شحة  اأزمتي  اإن  اأخرى.  ينتج عنها من غازات وملوثات 

مدفوعتان بقرارات االأفراد واملوؤ�ش�شات و�شناع القرار. 

ببع�س  وللكوكب  لنا  ال�شحي  الرفاه  يف  ن�شهم  اأن  ميكننا 

التغيريات الب�شيطة:

ال�شيارات  ا�شتخدام  من  التقليل  ميكننا  بركة:  احلركة  يف 

والتوجه لبع�س االأماكن القريبة م�شًيا اأو بالدراجة.

املنتجني  من  الطازجة  البقالة  منتجات  �شراء  املحلي:  اعتمد 

املحليني وجتنب االأغذية وامل�شروبات امل�شنعة املعاجلة.

يف  املح�شر  املتوازن  ال�شحي  الغذاء  اعتماد  دواوؤك:  غذاوؤك 

املنزل وجتنب االإ�شراف يف حت�شري الوجبات وهدر االأطعمة. 

والعلب  املاء  قناين  ا�شتخدام  من  التقليل  بديلة:  خيارات 

واالأكيا�س البال�شتيكية ذات اال�شتخدام الواحد وا�شتبدالها باأخرى 

متعددة اال�شتخدام.

على  حفاًظا  التبغ  ا�شتهالك  عن  توقف  وملوث:  قاتل  التبغ 

�شحتك و�شحة الكوكب. 

اإطفاء  على  واأحر�س  االأوراق  ا�شتخدام  من  التقليل  حاول 

االأ�شواء عندما ال تكون يف الغرفة.

�شحتنا  على  ا  حر�شً وذكية  وم�شوؤولة  واعية  خياراتنا  لتكن 

و�شحة الكوكب، لننعم مبجتمعات ترفل بالرفاه ال�شحي امل�شتدام. 

د. فاطمة هبا�ش ا�شت�شارية طب عائلة - مدينة امللك عبدالـله الطبية
د. فاطمة هبا�ش

ال�شــبت التحفـــيزي

 من الربامج اجلميلة يف حياتي اليومية التي اتابعها 

دولة  من  ح�شني  د.انت�شار  �شفحة  عرب  اأ�شبوعي  ب�شكل 

التحفيزي.  ال�شبت  »االإن�شتغرام«،  تطبيق  على  الكويت 

احلياة  من  متنوعة  وم�شارات  و�شائقة  جميلة  موا�شيع 

التوعية  يف  جلهودها  ب�شغف  متابع  اأنا  طبعا  اليومية، 

ب�شكل  وحمفزة  ن�شطة  وجهود  اإلهام  م�شدر  ولكونها 

اأ�شبوعي عرب حما�شراتها، وجتربة حياة غنية بالثقافة 

واأكادميية لها باع طويل يف كلية الطب، ولكونها م�شابة 

قوة  منه  جعلت  لكنها   MS املتعدد  الت�شلب  مبر�س 

اال�شت�شالم  وعدم  والتحفيز  التوعية  من  للمزيد  واإلهاما 

لتجد  تتوقف عرب �شفحتها  املختلفة،  للمر�س ومعاناتة 

حمطات جميلة يف احلياة اليومية، حمطات تاأمل حمطات 

حتفزنا لالأمل للخري لل�شالم للمحبة.

يف  االأ�شبوعية  براجمها  اأحد  يف  انتباهي  لفت  وما   

ال�شبت التحفيزي �شورة موؤثرة، �شورة فيها الكثري من 

العالمات االإن�شانية ولواقعنا اليومي، من اأجمل ما راأيته 

اأو اأكرث ما لفت انتباهي تلك ال�شورة املرفقة لذلك املقال، 

كاأف�شل  الدويل  �شيينا  )مهرجان  يف  فائزة  كانت  والتي 

�شورة لعام 2021(.

 مت التقاط هذة ال�شورة يف منطقة الريحانية الرتكية 

على احلدود مع �شوريا، وال�شورة توثق حلظة عاطفية 

ال�شورية،  احلرب  يف  �شاقية  اإحدى  فقد  �شوري  اأب  بني 

ا�شطراب  ب�شبب  اأطراف  بال  ولد  الذي  ابنه  يحمل  وهو 

خلقي ناجت عن اأدوية ا�شطرت والدته لتناولها.

 طبعا ال�شورة فازت كاأف�شل �شورة عاملية للم�شور 

الذي التقطها بطريقة عفوية تعرب عن �شعادة االأب وهو 

احلروب  نتيجة  اأطرافه  الأحد  الفقد  اأمل  رغم  ابنه  يحمل 

ليكون  اطراف  بال  ولد  الذي  الطفل  وال�شراعات، وكذلك 

والدمار،  واحلرب  الت�شرد  معاناة  مع  لالأ�شرة  معاناة 

منذ  املنطقة  يف  تنت�شر  رائحتها  �شموم  تزال  ال  والذي 

�شنوات، وال ندري متى تقف تلك احلروب العبثية، ولقد 

بينما  وعينية،  مادية  عاملية  جائزة  على  امل�شور  ح�شل 

على  وح�شلت  احلرب  من  هربا  الإيطاليا  جلاأت  االأ�شرة 

اللجوء االإن�شاين.

ال�شعادة ال ت�شرتى  اأن  ال�شورة  انتباهي يف  ما لفت 

اأن ال�شعادة رغم كل تلك املعاناة مع ذلك املر�س  باملال، 

الروح،  �شعادة  بابنه،  االأب  �شعادة  اأقوى،  كانت  اأنها  اإال 

�شعادة االأبوة التي متتزج برباءة الطفل وهو ينظر الأبيه، 

ال�شعادة لغة جميلة تنت�شر على لغة الدمار. تبا للحروب 

التي تدمر الب�شر وال�شجر وتهدم كل جميل، تبا للحروب 

لغة املفل�شني ولغة اجلبناء، احلروب التي تخلق املعاناة 

احلروب  االأوطان،  وت�شرد  وت�شتت  املجتمعات  وتفرق 

واجلوع  الفقر  وتخلق  احلياة  يف  جميل  كل  تدمر  التي 

ودمار  االإن�شانية  دمار  فعال  اإنها  وال�شياع،  والت�شرد 

العقول ودمار الب�شرية.

املقال  ذلك  عرب  اأ�شارككم  اأن  اأحببت  القراء،  اأعزائي 

الذي هو ال�شبت التحفيزي مع تلك ال�شورة من �شفحة 

الكويت، والتي دائما  انت�شار ح�شني من دولة  الدكتورة 

ما تخ�ش�س جزءا منها كتحفيز اأ�شبوعي ي�شمى )ال�شبت 

احلروب،  دمار  رغم  ال�شورة  تلك  جميلة  التحفيزي(. 

الطفل  ووداعة  احلنون  لالأب  االبت�شامة  االأجمل  ولكن 

ال�شغري وهو يعانق نظرات اأبيه، ليقول تبا للحروب تبا 

للدمار، نعم ل�شالم واال�شتقرار، واالأجمل اأن نتذكر جميعا 

نتيجة  اأوطانهم  دمرت  الذين  االآخرين  وعذابات  معاناة 

احلروب، ونحمد اهلل دائما واأبدا على نعمة االأمن واالأمان 

واال�شتقرار. حفظ اهلل اأوطاننا جميعا ودمتم �شاملني. 

 نا�شر حممد مني

املتقاعدون والفقراء يف �شهر رم�شان!

كل  الأن  املبارك،  رم�شان  �شهر  واأجر  ونفحات  وبركات  عن خريات  نتحدث  مل 

ذلك �شمنها اهلل تعاىل لعباده ال�شائمني القائمني املزكني الباذلني يف �شبيل اهلل تعاىل، 

واالإن�شانية  واالأخالقية  ال�شرعية  ال�شوم  ب�شروط  العارفني  األ�شنتهم  والعافني 

اأن يكون  اأال  واالجتماعية واالأ�شرية، فمن يعرف املعنى احلقيقي لل�شوم ال ميكنه 

م�شتغفرا كاظما لغيظه مت�شاحما بارا وفيا خمل�شا عاقال واعيا من�شفا حمبا ودودا 

االعتقادية  الب�شر  من  اأقرانه  وم�شاعر  امل�شلمني  من  اأخوانه  مل�شاعر  حمرتما  عادال 

القلب والنف�س وال�شريرة، يرى اهلل تعاىل يف  واالإن�شانية والعرقية، ويكون طاهر 

كل حركاته و�شكناته، ال�شيام لي�س معناه ال�شهر اإىل ما قبل طلوع الفجر يف املقاهي 

الكالم واالأفعال، ولي�س معناه  القيل والقال وتوافه  التي فيها  واملالهي واملجال�س 

ت�شفح القنوات الف�شائية اإىل �شاعة متاأخرة من الليل مل�شاهدة االأفالم وامل�شل�شالت 

والربامج التي تخد�س احلياء وتقلل اأو متيت الروحانيات واملعنويات الرم�شانية 

التقوى والورع عن حمارم اهلل واالإكثار من تالوة  ال�شيام معناه  وتذيب قد�شيته، 

القراآن الكرمي وفعل اخلريات ومنع االأذى عن النا�س بكل عناوينه ال�شلبية، وحت�ش�س 

ال�شنك  تعي�س  املجتمع  يف  فئات  هناك  اأن  ينكر  اأحد  ال  وامل�شاكني،  الفقراء  اأحوال 

ال�شهري  دخلها  قلة  ب�شبب  جمتمعها،  يف  ال�شديد  واحلرج  معي�شتها،  يف  القا�شي 

وكرثة متطلباتها االأ�شا�شية، فاملتقاعدون واالأ�شر الفقرية املتعففة حالهم يف مثل هذه 

املنا�شبات التي حتتاج اإىل م�شروفات اإ�شافية ي�شتاء كثريا، ما يجعلها تعي�س يف 

اأن احلياء واخل�شية  �شغط نف�شي ومعنوي ومادي و�شحي �شديد، وبع�شها ترى 

من انتقا�س اإن�شانيتها ولو بن�شبة 1% مينعها عن اإطالع الغري على حالها املاأ�شاوي 

وفقرها املدقع، وتعي�س باأملها النف�شي تكابد وحدها مرارة احلياة وق�شوتها، ال نقول 

اإال جزى اهلل املح�شنني واملت�شدقني واجلمعيات اخلريية واملوؤ�ش�شات االإن�شانية خري 

اجلزاء، التي ت�شعى للحفاظ على كرامة وعزة تلك الفئات بالقدر الكبري، وت�شهم ولو 

التي  الثقيلة  االأحمال  ماديا  املاأزومة  بع�شها  كاهل  التخفيف عن  بن�شبة معينة يف 

اخلريية  اجلمعيات  تر�شدها  التي  املالية  امليزانيات  على  يطلع  ومن  عاتقها،  على 

واملوؤ�ش�شات االإن�شانية ي�شعر بالفخر على ما تقدمه من خدمات كبرية لفئات ذوي 

الدخل املحدود واملعدوم. ما اأردت قوله بكل �شراحة وو�شوح، اأن ال�شيام يعلمنا 

التكافل االجتماعي وال�شدق يف القول والفعل وال�شمو النف�شي واملعنوي والعفة يف 

تعاملنا ومعامالتنا، من يعرف حقيقة ال�شيام ال يف�شد مطلقا، اإداريا وماليا واأخالقيا 

واإن�شانيا، وال يوؤذي اأحد اأبدا حتت اأي مربر، الأنه وازعه الداخلي يحول بينه وبني 

اأن يحفظ البحرين واأهلها من كل �شوء  اأنواعه ال�شيئة، ن�شاأل اهلل  الف�شاد مبختلف 

ويوفق جميع امل�شلمني الأداء ال�شيام كما اأراده اهلل تعاىل ور�شوله حممد بن عبداهلل 

)�س(، واأن يغفر لهم وي�شدد خطاهم يف كل عمل �شالح يقومون به يف هذا ال�شهر 

العظيم.

�شلمان عبدالـله

د. انت�سار ح�سني

انتخبوا ال�شخ�ش املنا�شب

حان وقت اجلد واحلزم للرت�شح من جديد للمجل�شني 

النيابي والبلدي، ومن يريد الرت�شح عليه اأن يقرب نف�شه 

ملنتخبيه ويحقق كل اأمانيهم ويربز اجلوانب امل�شيئة لديه 

بدء  قرب  مع  العجاب  العجب  فرنى  تر�شيحه،  اأجل  من 

االنتخابات.. جمال�س تفتح وحما�شرات تدار هنا وهناك، 

املع�شول  الكالم  يف  ولباقة  عليهم،  ينزل  حامتي  وكرم 

اأن ينال مبتغاه،  يتداول بينهم، كل هذا �شوف يندثر بعد 

البع�س ممن يخاف ويتقي  قبل  اإال من  تفتح  فال جمال�س 

اهلل، ناهيك اأن هناك نواًبا ي�شتلمون االأموال لفتح املجال�س 

ولكن لي�شت لديهم جمال�س، فحرام عليكم ا�شتالم هذا املال.

ا من النواب يقفل كل و�شائل االت�شال  كما اأن هناك بع�شً

بينه وبني ناخبيه، حتى ال يزعج نف�شه مب�شاكلهم، فاأين 

وعودك الكاذبة وحما�شراتك املتنوعة وجمال�شك العامرة؟! 

فمن االأوىل اأن يكون العك�س االآن، وتقوم بالتطبيق الفعلي، 

فاتقوا اهلل يا عباد اهلل واجعلوا همكم من الرت�شيح حتقيق 

خري  واأداة  خمل�شني  وكونوا  منكم،  ال�شعب  يريده  ما 

وو�شيلة و�شل بينكم وبينهم من اأجل حتقيق احتياجاتهم، 

والن�شاط  والذمة،  القدرة  لديه  ملن  ال�شاحة  فاتركوا  واإال 

والهمة، وفقكم اهلل و�شدد خطاكم.

مرمي عبدالرحيم عبدالرحمن

التوحد.. اإىل اأين؟

املوؤو�ش�شات  ترتاك�س  اأبريل،   2 حتديًدا  عام،  كل  يف 

املختلفة واجلمعيات واجلهات احلكومية واخلا�شة للتوعية 

معلومات  ن�شر  خالل  من  وذلك  التوحد،  طيف  با�شطراب 

ت�شخي�شه،  تدخالته،  خ�شائ�شه،  �شماته،  اال�شطراب،  عن 

الورقية  واملطويات  املن�شورات  بعمل  وذلك  عالجه،  طرق 

واالإلكرتونية ون�شرها على اأكرب �شريحة من املجتمع.

ولكن ال�شوؤال الذي يطرح نف�شه دائًما: اأما حان الوقت 

للخطوه اجلاده االأخرى؟ اأما زلنا بحاجة للتوعية مباهية 

اال�شطراب واأنواعه ونحن يف عام 2022؟! اأمل يحن الوقت 

اأر�س  على  فعلًيا  ودجمهم  بالدمج  املناداة  عن  للتوقف 

الواقع؟!

وبطرح �شوؤال ب�شيط على اأقرب ويل اأمر لطفل توحدي، 

ما حاجاتكم؟ �شيجيب بروؤية وا�شحة مل�شري ابنه اأو ابنته 

من ذوي ا�شطراب التوحد، فهم بالفعل بحاجة لطريق ممهد 

النظر عن درجة  اأبنائهم و�شمان م�شتقبلهم بغ�س  لعبور 

اإعاقتهم واختالف تدخالتهم العالجية.

اأما اآن االأوان لتاأهيلهم مهنًيا؟! والثقة بقدراتهم؟ اإذ اإن 

�شريحة كبرية منهم قادرون على العمل باإخال�س، ملتزمون 

العمل  اإتقان  ويع�شقون  بل  واالإن�شراف،  احل�شور  بوقت 

وتدارك اأخطاءه. اأما اآن االآن لرناهم حولنا يف كل املحافل؟! 

اأما اآن االأوان لكي ياأخذ االأب ابنه اإىل احلديقة بون نظرات 

ا�شتغراب وحريه من النا�س؟!

وعلى الرغم من انت�شار الكم الهائل من املعلومات عن 

اال�شطراب اإال اأنه ما زالت هناك �شريحة كبرية من النا�س 

هوؤالء  يكون  عندما  حًقا  واملوؤ�شف  مر�س!  عليه  تطلق 

املعلومات  ب�شيط على  مثال  اأو خمت�شون. وهذا  تربويون 

اخلاطئة املتعلقة بعاملهم.

مع العلم باأن اآخر اإح�شائية وفًقا ملنظمة ال�شحة العاملية 

ا  ا واحًدا من كل 160 �شخ�شً )WHO( ت�شري اإىل اأن �شخ�شً

تتزايد  الن�شبة  وهذه  التوحد،  ا�شطرابات طيف  من  يعاين 

با�شتمرار، وتتفاوت بني الدرا�شات يف معدالت االنت�شار. 

ذوي  اأمور  اأولياء  احتياجات  اأن  نتوقع  العام  هذا 

خدمات  على  باحل�شول  تتلخ�س  التوحد  طيف  ا�شطراب 

ذوي  خمت�شني  اأيدي  حتت  ومرخ�شة  وا�شحة  ت�شخي�س 

ملراكز  بحاجة  اأنهم  نتوقع  كما  اأبنائهم،  لت�شخي�س  كفاءة 

عالية  وخدمات  بجودة  لكن  التكلفة  قليلة  خا�شة  تربية 

نتمنى جميًعا وجود  التوحد، كما  احتياجات ذوي  لتلبية 

عام  وكل  ربيًعا..   18 يتجاوزون  ملن  مهني  تاأهيل  خطة 

واأبناوؤنا املميزون بيننا.

اأ . ن�شامي املقهوي

ماج�شتري ا�شطرابات �شلوكية وانفعالية
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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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تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين.

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

اإلعالنات: هاتف:  17581269 ـ 17617715 ـ فاكس 17617720.       املطبعة التجارية:  17617889

بعد الساعة السابعة مساء وأيام اإلجازات يرجى االتصال عىل هاتف: 36055472/ 36055480.

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744

اإلعالنات: هاتف:  17581269 ـ 17617715 ـ فاكس 17617720        املطبعة التجارية:  17617889

بعد الساعة السابعة مساًء وأيام اإلجازات يرجى االتصال عىل هاتف: 36055472/  36055480

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين.

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

اإلعالنات: هاتف:  17581269 ـ 17617715 ـ فاكس 17617720.       املطبعة التجارية:  17617889

بعد الساعة السابعة مساء وأيام اإلجازات يرجى االتصال عىل هاتف: 36055472/ 36055480.

ت�شدر عن م�ؤ�ش�شة »الأيام« للن�شر.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »الأيام« للن�شر - رقم الت�شجيل

املرا�شالت: �ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين

الإدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاك�ص: 17617111

الت�زيع:     هاتف: 17617733 - فاك�ص: 17617744

ال�شرتاكات: هاتف: 17617722 - فاك�ص: 17617744

الإعالنات: هاتف:  17581269 ـ 17617715 ـ فاك�ص 17617720        املطبعة التجارية:  17617889

بعد ال�شاعة ال�شابعة م�شاًء واأيام الإجازات يرجى الت�شال على هاتف: 36055472/  36055480

اخلمي�ص 6 رم�شان 1443 ـ العدد 12052
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@KhalafAlHabtoor

األي�س جديًرا بجميع امل�ؤ�ص�صات العامة واخلا�صة 

ال�صخمة  البيانات  حتليل  تقنيات  من  اال�صتفادة 

لتح�صني اأدائها، والتعرف على نقاط الق�ة وال�صعف 

لديها.

فر�شتها  التي  والعق�بات  ال�شارمة  الإجراءات  عقب 

واأفراد  اأعمال  #اأوروبا �شد رجال  #اأمريكا وبع�ص دول 
من  يطمئن  اأن  اأجنبي  مل�شتثمر  كيف ميكن  #رو�شيا،  من 

ال�شتثمار فيها بعد الآن؟

ما  اأن  احلرة  باقت�شاداتها  تتغنى  التي  الدول  هذه  تعلم  األ 

قامت به �شابقة خطرية تدق ناق��ص اخلطر لدى روؤو�ص الأم�ال؟

Thursday 7thApril 2022 - No. 12052 www.alayam.com@alayam 38880565 alayamnetalayamnewspaper Facebook.com/alayam

يا�صر ال�صمك »م�صحر« منطقة البالد القدمي يردد بع�س االأهزوجات الإيقاظ االأهايل لتناول ال�صح�ر قبل طل�ع الفجر.

332 ق.م - تاأ�صي�س مدينة االإ�صكندرية 
امل�صرية.

ج�ي  ا�صطدام  حادث  اأول   -  1922
بتاريخ الطريان املدين بني طائرتني فرن�صية 

باري�س،  �صمال  بيكاردي  ف�ق  واإجنليزية 

الطاقمني  مع  الركاب  جميع  مات  وقد 

وعددهم جميًعا 7.

ال�صحة  منظمة  تاأ�صي�س   -  1948
العاملية.

داغ  ال�ص�يدي  انتخاب   -  1953
همر�ص�لد اأمينًا عاًما لالأمم املتحدة.

1956 - االإعالن عن ا�صتقالل املغرب 
من اإ�صبانيا.

ل�صبكة  الرمزي  امليالد   -  1969
االإنرتنت.

القدم  لكرة  الك�يت  منتخب   -  1986
املقامة  الثامنة  يف�ز ببط�لة كاأ�س اخلليج 

يف البحرين.

يعلن  ال�ص�فيتي  االحتاد   -  1988
عزمه االن�صحاب من اأفغان�صتان.

الفل�صطيني  الرئي�س  جناة   -  1992
يا�صر عرفات من حادث حتطم طائرته يف 

ال�صحراء الليبية اأثناء عا�صفة رملية، وقد 

اأ�صفر احلادث عن مقتل طياريني ومهند�س 

للطريان.

1994 - بداية عملية االإبادة اجلماعية 
يف رواندا.

اليمني  ت�ؤدي  باندا  ج�ي�س   -  2012
نائبًا  ك�نها  ملاالوي  رئي�صة  الد�صت�رية 

عن  الر�صمي  االإعالن  بعد  وذلك  للرئي�س، 

وفاة الرئي�س بينج� وا م�ثاريكا.

ثعلب يهاجم ع�ضًوا يف الكونغر�س الأمريكي

الكابيت�ل  �شرطة  اأم�شكت  البحث،  من  �شاعات  بعد 

بالك�نغر�ص  ع�شً�ا  ع�ص  اأن  بعد  بثعلب  الأمريكي 

الأمريكي ومرا�شلة، وكان يهاجم املارة يف و�شط العا�شمة 

الفدرالية وا�شنطن.

بـ»العدواين«.  الثعلب  الكابيت�ل  �شرطة  وو�شفت 

»مت  تنبيًها:  »ت�يرت«  عرب  الكابيت�ل  �شرطة  وكتبت 

ذي  للحي�ان  ب�ش�ر  التغريدة  مرفقة  به«،  الإم�شاك 

ال�شدق الأبي�ص والأحمر داخل قف�ص بعد الإم�شاك به يف 

امل�شاحات اخل�شراء له�شبة الك�نغر�ص.

الع�ص«  اأو  »للهج�م  عدة  اأ�شخا�ص  تعر�ص  وقد 

الأ�شا�شي  املحفل  هذا  من  مقربة  على  ثعلب  جانب  من 

�شرطة  اإىل  وردت  بالغات  وفق  الأمريكية،  للدميقراطية 

الكابيت�ل.

واأ�شارت �شرطة الكابيت�ل اإىل اأنها تلقت �شباح الثالثاء 

على  العمل«  طاقم  من  يقرتب  كان  ثعلب  ب�شاأن  »ات�شالً 

ه�شبة الك�نغر�ص حيث مقر جمل�شي الن�اب وال�شي�خ.

يف  »خمباأ«  الثعلب  لهذا  يك�ن  اأن  اإمكان  اإىل  ولفتت 

امل�شاحات اخل�شراء املحيطة مببنى الكابيت�ل.

املدن  و�شائر  وا�شنطن  يف  الثعالب  وج�د  ولي�ص 

الأمريكية اأمًرا غري اعتيادي، لكنها تتجنب يف العادة اأي 

احتكاك مع الب�شر، وفق ال�شلطات البيئية املحلية.

كورونا ينال من »ترامب رو�ضيا« 

الداعي ل�ضرب اليابان وبريطانيا بالنووي

فالدميري زيرين�ف�شكي، امل��ش�ف بق�مي 

العملية  ت�قع  من  واأ�شهر  متطرف،  رو�شي 

ت�يف  اأوكرانيا،  يف  الرو�شية  الع�شكرية 

لفريو�ص   75 بعمر  �شحية  الأربعاء  اأم�ص 

ك�فيد-19 الذي اعتّل به وو�شعه يف العناية 

املركزة منذ اأوائل فرباير املا�شي، ونعاه اأم�ص 

الربملان  رئي�ص   Vyacheslav Volodin
الرو�شي، يف بيان و�شفه فيه ب�شيا�شي ذكي 

كيف  بعمق  فهم  الذي  »والرجل  وم�ه�ب 

يعمل العامل وت�قع اأ�شياء كثرية« كما قال.

احلزب   Vladimir Zhirinovsky قاد 

املتطرف  اليميني  الدميقراطي  الليربايل 

»ترامب  لقب  عليه  واأطلق�ا  عاًما،   30 ط�ال 

رو�شيا« ب�شبب اآرائه الأيدي�ل�جية، ومطالبته 

ال�ش�فيتية  اجلمه�ريات  احتالل  باإعادة 

اليابان  بينها  دول،  ل�شرب  ودع�ته  ال�شابقة 

بثت  ما  بح�شب  ن�وية،  باأ�شلحة  وبريطانيا، 

ال�كالت من �شريته، كما ل�شل�كه ال�شخ�شي 

مع  بالأيدي  معارك  يف  انخرط  اإذ  الفا�شح، 

املرات  اإحدى  يف  واأ�شدر  �شيا�شيني،  خ�ش�م 

تعليماته مل�شاعديه باغت�شاب �شحافية وهي 

حامل.

كان  اأنه  زيرين�ف�شكي  عن  واملعروف 

معجًبا بالرئي�ص العراقي الراحل �شدام ح�شني، 

ال�شيا�شي الرو�شي يف  اإىل امل�شهد  واأنه و�شل 

وتفككه،  ال�ش�فيتي  الحتاد  احت�شار  اأيام 

فاأ�ش�ص يف 1991 حزبه املتناق�ص ا�شمه مع 

اأيدي�ل�جيته الق�مية املتطرفة، وه� ما نفاه 

زيرين�ف�شكي دائًما، مع اأن وجهات نظره كانت 

ال�شائدة رو�شيا يف ال�شن�ات الأخرية.

»حبار الفراولة« الغريب بعني زرقاء واأخرى خ�ضراء

ا�شتطاع علماء ر�شد وت�ش�ير م�شاهد نادرة جًدا لـ»حبار فراولة« مذهل مع عني زرقاء 

�شغرية واأخرى خ�شراء كبرية، يف »منطقة ال�شفق« قبالة �ش�احل كاليف�رنيا.

ا�شم  علمًيا  عليه  يطلق  ما  اأو  الفراولة«،  »حبار  بت�ش�ير  البحار  علماء  قام  اإذ 

)Histioteuthis heteropsis(، على عمق 2378 قدًما يف وادي م�نتريي، وه� واٍد عميق 

حتت البحر يف خليج م�نتريي قبالة كاليف�رنيا.

ُيعرف هذا العمق من املحيط با�شم »منطقة ال�شفق« اأو منطقة البحار املت��شطة، حيث 

ي�جد القليل جًدا من ال�ش�ء، وتعتمد الكائنات يف تلك املناطق على �ش�ر الظل ل�شيد فرائ�شها.

)بقع  �ش�ئية  ح�امل  ووج�د  الأحمر  ل�نه  اإىل  الفراولة(  )حبار  احلبار  ا�شم  وُي�شري 

م�شيئة( منت�شرة على ط�ل ج�شمه، جتعله يظهر مثل فاكهة الفراولة التي متتلك بذوًرا على 

جدارها.

وبح�شب »ديلي ميل«، فقد التقط الباحث�ن هذه امل�شاهد من خالل ت�شليط ال�ش�ء على 

احلبار من غ�ا�شة غري ماأه�لة ر�شدته يف الأعماق.

عمره 103 اأعوام يتزّوج ح�ضناء ثالثينية!

العمر ل يقا�ص بال�شنني، فال�شباب 

�شباب الروح، اأثبت رجل عمره 103 

اأع�ام من حمافظة الدي�انية بالعراق 

�شدق هذه الكلمات عندما تزوج للمرة 

وا�شًعا  تفاعالً  اأثار  الثالثة، يف حدث 

وتزوج من ح�شناء يف الثالثينات من 

عر�ص  ابنه حني  من  و�شخر  عمرها، 

عليه املن�شطات ليلة الزفاف.

املبهج،  احلدث  تفا�شيل  ويف 

تبعد  -التي  �ش�مر  ناحية  فاإن 

 180 نح�  بغداد  العا�شمة  عن 

حفل  اأيام  قبل  احت�شنت  كيل�مرًتا- 

املن�ش�ري«،  فره�د  »خميلف  زفاف 

القرية  يف  واأقربائه  ذويه  بح�ش�ر 

النائية.

جنل  وه�  عبدال�شالم،  وقال 

اإن  �شكاي،  وفق  خميلف،  املعمر 

خالل  الثالثة  للمرة  تزوج  »والدي 

عام  م�اليد  من  وه�  حياته،  م�شرية 

الأوىل  زوجته  ُت�ّفيت  اإذ   ،1919

اأخرى،  امراأة  ليتزوج   ،1999 عام 

واأجنب منها كذلك«.

العام  نهاية  »يف  اأنه  واأ�شاف 

املا�شي، ومطلع العام احلايل، ح�شلت 

بيت  اإىل  فذهبت  زوجته،  مع  م�شكلة 

اأهلها، ومل تُعد رغم مرور عدة اأ�شهر، 

اأخرى  امراأة  اإيجاد  ال�الد  منا  فطلب 

له، وه� ما ح�شل بالفعل«.

ت�ضجيل 620 اإ�ضابة جديدة 

بكورونا وتعايف 788 حالة

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

عددها 4649 يف ي�م اأم�ص 6 اأبريل 2022، واأظهرت 

 788 تعافت  كما  جديدة،  قائمة  حالة   620 ت�شجيل 

املتعافية  للحالت  الإجمايل  العدد  لي�شل  اإ�شافية  حالة 

اإىل 551408.

وبلغ العدد الإجمايل للحالت القائمة 5127 حالة، 

حالت  و3  بامل�شت�شفى  للعالج  تخ�شع  حالة   16 منها 

املركزة. العناية  يف 

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12052/pdf/INAF_20220407024409586.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/last-page/955899/News.html
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي
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السيد يشارك بالمؤتمر اإلفتراضي 
للمانحين لمساعدة أفغانسان

شارك األمين العام للمؤسسة 
الملكي��ة لألعم��ال اإلنس��انية 
الدكت��ور مصطفى الس��يد في 
المؤتمر االفتراضي للمانحين 
والذي نظمت��ه األمم المتحدة 

لمساعدة الشعب األفغاني.
وبي��ن الدكت��ور الس��يد ب��أن 
مش��اركة المؤسس��ة الملكية 
لألعم��ال اإلنس��انية ف��ي هذا 
المؤتم��ر تأتي لبح��ث أفضل 
لتقدي��م  الممكن��ة  الس��بل 

المساعدات اإلنس��انية إلى الش��عب األفغاني في ظل تفاقم 
األزمات والكوارث اإلنس��انية التي تعص��ف بالعديد من دول 
المنطقة نتيجة االضطرابات واألزمات السياسية واالقتصادية 
وآثارها على المس��توى اإلنس��اني واالجتماعي على الشعوب 

والدول المتضررة.
وخ��ال كلمت��ه للمؤتمر ق��ال الدكتور مصطفى الس��يد بأن 
البحري��ن ه��ي أول دولة تق��دم الدعم لكل من مط��ار كابول 
وقنده��ار في الخامس من س��بتمبر تزامًنا مع تغيير الحكومة 
الجديدة، وذلك بسبب االستراتيجية الديناميكية لجالة الملك 
حمد بن عيس��ى آل خليف��ة والحكومة بقيادة صاحب الس��مو 
الملكي األمير س��لمان بن حمد آل خليف��ة ولي العهد رئيس 
الوزراء، ومحرك العمل اإلنس��اني ممثل جالة الملك لألعمال 
اإلنس��انية وش��ؤون الشباب س��مو الش��يخ ناصر بن حمد آل 
خليفة، لتكون البحرين أول من يتجاوب مع الطلبات اإلنسانية 
من خ��ال األمم المتحدة، مؤكدًا أن هذه االس��تراتيجية كان 
لها األثر اإلنس��اني الكبير في كل الدول الش��قيقة والصديقة 

التي ساعدتها المؤسسة.
كما أكد أن هذه االستراتيجية تعمل عليها المؤسسة لتقديم 
الدعم اإلنس��اني للمحتاجين، والتي تقوم بتقديم المساعدة 
أواًل ث��م القي��ام بزيارات ميدانية لتلبي��ة المتطلبات التي هم 
في أمس الحاجة لها، ومن ثم توفير الدعم االنماني وبش��كل 
رئي��س من خال وكاالت األمم المتحدة، حيث نجحنا وبش��كل 
كبير من بناء 15 مدرس��ة و8 مستش��فيات وآبار مياه وغيرها 
م��ن المش��اريع التنموية وستس��تمر اس��تراتيجيتنا هذه في 

أفغانستان.
يذك��ر بأنه يأتي تنظيم هذا المؤتمر من قبل األمم المتحدة 
لمساعدة الش��عب األفغاني الذي يعاني من ندرة في الغذاء، 
وتؤكد األمم المتحدة التزامها بتوفير حزم مساعدة إنسانية 
وتؤك��د أيض��ًا على ض��رورة التواصل مع الحكوم��ة األفغانية 

لتسهيل نقل المساعدات اإلنسانية وتوزيعها.

د. مصطفى السيد

تحت الرعاية الملكية السامية

 انطالق مهرجان التراث 
السنوي الثامن والعشرين اليوم

يعود مهرجان التراث السنوي هذا العام 2022 
ف��ي نس��خته الثامن��ة والعش��رين حي��ث يقام 
برعاية كريمة من قبل حض��رة صاحب الجالة 
الملك حمد بن عيس��ى آل خليف��ة عاهل الباد 
المف��دى حفظ��ه اهلل ورع��اه، وتفتتح��ه هيئة 
البحرين للثقافة واآلثار اليوم الخميس بالقرب 

من قلعة عراد.
ويس��تمر المهرج��ان في تقديم نش��اطه خال 
نهايتي األس��بوع من 7 وحت��ى 9 أبريل وكذلك 
م��ن 14 وحتى 16 من الش��هر الج��اري ما بين 
التاس��عة مس��اء وحتى منتصف الليل. ويسّلط 
الضوء لع��ام 2022 على الذهب كتراث بحريني 
غي��ر مادي، حامًا عنوان »تراثنا ذهبي« ومجّندًا 
طاقاته للترويج لهذا العنص��ر الهام في تاريخ 
البحرين، وألهمية قيمته وضرورة الحفاظ عليه 

وصونه لألجيال القادمة.

ويق��دم مهرج��ان التراث ه��ذا الع��ام برنامجًا 
يحتف��ي بعناص��ر التراث غير الم��ادي للمملكة 
من ح��رف تقليدية وفنون ش��عبية وغيرها من 
الفعالي��ات التي تناس��ب مختل��ف األعمار. كما 
يأخ��ذ المهرجان الجمهور ف��ي تجربة بحرينية 
ثقافي��ة متكامل��ة م��ع ع��رض العدي��د م��ن 
المنتج��ات التقليدية والحديثة م��ن إنتاج رواد 
األعمال البحرينيين، إضافة إلى تقديم المقاهي 

التقليدية ألطباق ومأكوالت محلية تقليدية.
ويش��كل مهرجان التراث السنوي منصة مهمة 
تس��تقطب الجمه��ور ف��ي المملك��ة ف��ي ظل 
رعاية س��امية من حضرة صاحب الجالة عاهل 
الب��اد المف��دى، ال��ذي ش��ّرف ه��ذا المهرجان 
بالرعاي��ة من��ذ انطاقت��ه األول��ى ف��ي الع��ام 
1992، حيث يستحضر س��نويًا مكامن الموروث 
بالمكون��ات  المرتبط��ة  البحرين��ي  الش��عبي 
الثقافي��ة المحلية، ويتناول ف��ي كل عام واحدًا 
م��ن الموضوع��ات التي تمس اإلرث اإلنس��اني 
للبحري��ن، ويط��ّل ف��ي كل مرة بعن��وان جديد 
يحم��ل ف��ي طياته برام��ج منوعة م��ن عروض 
موس��يقية، حرف وصناعات يدوية، ورش عمل، 
معارض فنية، وغيرها من الفعاليات التي تدور 
حول الفكرة العامة للمهرجان والتي تتسق مع 

استراتيجية الهيئة السنوية.

»الصحة« تحتفل باليوم العالمي للنشاط البدني
يحتفل العالم باليوم العالمي للنشاط البدني 
الذي يصادف 6 أبريل م��ن كل عام، كما تأتي 
هذه المناس��بة لتس��ليط الضوء عل��ى أهمية 
ممارس��ة النش��اط البدني ودوره الكبير كأحد 
أب��رز أساس��ات أنم��اط الحي��اة الصحي��ة وفي 
تحس��ين الجوانب المرتبط��ة بالصحة العامة 

الجسدية والنفسية ألفراد المجتمع.
وتدع��م وزارة الصح��ة برامج النش��اط البدني 
من حيث تنفي��ذ العديد م��ن البرامج الخاصة 
بتعزي��ز الصحة والتش��جيع على ممارس��ة كل 
أش��كال النش��اط البدن��ي والتي م��ن ضمنها 
الم��ول الصح��ي والم��دن الصحي��ة واألماكن 
المعززة للصحة، إلى جانب القيام بالعديد من 
المبادرات والش��راكة المجتمعي��ة مع مختلف 

الجه��ات الحكومية واألهلي��ة والقطاع الخاص 
بالتع��اون مع الجهات ذات العاقة في س��بيل 
تكثي��ف مثل ه��ذه البرام��ج لمختل��ف الفئات 

العمرية المستهدفة.
وانطاقًا م��ن االهتمام بتعزيز س��بل الوقاية 
من األم��راض المزمن��ة غير الس��ارية وتجنب 
عوامل االختطار المرتبطة باإلصابة بالسمنة 
والس��كري وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم 
وغيره��ا م��ن األم��راض التي تت��م مكافحتها 
والتص��دي له��ا بالخط��ط الوقائية والس��بل 
الممكنة، فقد تم االهتمام بتكثيف المش��اريع 
والبرامج التي تهدف إلى التشجيع على ممارسة 
النش��اط البدن��ي وإقامة وتنظي��م العديد من 
الفعالي��ات واألنش��طة الرياضي��ة س��عيًا وراء 

التروي��ج ألهمية ودور النش��اط البدني وجعله 
إسلوب حياة للمجتمع ككل.

كم��ا يأتي االحتف��اء باليوم الوطن��ي الرياضي 
في األس��بوع الثان��ي من ش��هر فبراير من كل 
ع��ام داعم��ًا مهم��ًا له��ذه الجه��ود الوطنية 
والمب��ادرات المتميزة التي تس��تهدف تعزيز 
مفهوم الرياض��ة للجميع ونش��ر الوعي الازم 
بأهمية ممارس��ة الرياضة المنتظمة بمختلف 
أش��كالها وذل��ك نتيج��ة آثاره��ا اإليجابية في 
تحسين حياة الفرد والمجتمع من كل النواحي 
الصحية والنفس��ية واالجتماعية والحفاظ على 
اللياقة البدنية والحفاظ عليها. إذًا يعد نقص 
ممارس��ة النش��اط البدني أحد عوام��ل الخطر 

الرئيسية لخطر التعرض لألمراض المزمنة.

بمناسبة يوم الصحة العالمي 2022

 »الصحة«: مشاركة بلدان العالم 
المبادرات الهادفة لضمان السالمة الصحية

تحتفل البحرين إلى جانب دول العالم في السابع 
م��ن أبريل م��ن كل ع��ام بيوم الصح��ة العالمي؛ 
والذي ُيس��لط الضوء في كل ع��ام على واحد من 
أب��رز القضاي��ا الصحية الهامة الت��ي تمس أنحاء 

العالم أجمع.
وفي هذا العام أطلقت منظم��ة الصحة العالمية 
موضوع ُيس��لط الض��وء على الحف��اظ على صحة 
كوكبنا ومجتمعاتنا، ويحث على االهتمام العالمي 
نحو التعاون بش��أن كوكب األرض والصحة، تحت 
شعار »كوكبنا، صحتنا«. حيث ينصّب التركيز على 
الرواب��ط الوثيقة بي��ن الكوكب والصح��ة. وحّث 
األف��راد والمجتمعات والحكومات والمنظمات في 
جمي��ع أنحاء العال��م على مش��اركة قصصها عن 

الخطوات التي تتخذها لحماية كوكبنا وصحتنا.
وأك��دت وزارة الصح��ة وانطاقًا من مس��ؤوليتها 
الوطنية إلى مواصلة الس��عي إلط��اق المبادرات 
الهادف��ة والمس��اعي والخط��وات الرامي��ة إل��ى 
مش��اركة بل��دان العالم لتل��ك البرام��ج الصحية 
تح��رص  الت��ي  الدولي��ة  والتوجيه��ات  وال��رؤى 
بالمقام األول على ضمان السامة الصحية ألفراد 

المجتمع. 
ويح��ث يوم الصحة العالمي ه��ذا العام »كوكبنا، 
صحتن��ا«، الحكوم��ات على إعط��اء األولوية لرفاه 
اإلنس��ان واالس��تقرار البيئ��ي في جمي��ع عمليات 
اتخاذ القرار، وإعط��اء األولوية للرفاه في األهداف 
المؤسس��ية والتنظيمية واالجتماعي��ة والبيئية، 
وتنفيذ السياس��ات المتعلقة بإنتاج واس��تخدام 
الطاقة النظيف��ة، والتحفيز على خفض الكربون، 
وتجن��ب األطعم��ة والمش��روبات الغني��ة بالملح 
والس��كريات والده��ون غي��ر الصحي��ة، وتنفي��ذ 
سياس��ات للح��د م��ن إه��دار الغ��ذاء، ومكافح��ة 
التدخي��ن، ووض��ع سياس��ات للحد م��ن النفايات 
»الباس��تيك«، وإدم��اج الصحة النفس��ية والدعم 
النفس��ي االجتماعي ف��ي اإلجراءات والسياس��ات 
المتعلق��ة بالمناخ من أجل التأهب واالس��تجابة 
الازمة المناخية على نح��و أفضل. كما يحث يوم 
الصحة العالمي الشركات على إطفاء األضواء بعد 
انتهاء س��اعات العمل، ودعم العمل عن ُبعد عند 
اإلمكان، واس��تبعاد األطعمة الشديدة المعالجة 
والمعلب��ة من م��كان العمل، وحماي��ة الرضاعة 

الطبيعية وتعزيزها ودعمها، وضمان إتاحة مياه 
مأمونة للعاملين.

كم��ا ُيركز ي��وم الصح��ة العالمي ه��ذا العام في 
حث العاملي��ن الصحيين والمراف��ق الصحية على 
دعم الجهود الرامية إلى الحد من نفايات الرعاية 
الصحية، وتوفير األغذي��ة المحلية المزروعة على 
نحو مس��تدام وضم��ان خي��ارات الغ��ذاء الصحي 
م��ن خال الح��د من الص��ودا واألغذية الش��ديدة 
المعالج��ة والمعلبة في المراف��ق الصحية، وإزالة 
الكرب��ون من المراف��ق الصحي��ة، وتحديد فرص 
لتوفي��ر الطاق��ة، وضم��ان توفي��ر مي��اه نظيفة 
ومأمون��ة ف��ي المراف��ق الصحي��ة، ودعم ش��راء 
منتجات مراعية للبيئة تس��هل إعادة تدويرها أو 
إع��ادة اس��تخدامها، والترويج لوض��ع الصحة في 
صلب السياس��ات المتعلقة بتغي��ر المناخ. بينما 
يحث األفراد على المطالبة باتخاذ إجراءات مناخية 
لحماية الصحة، وشراء المنتجات الطازجة وتجنب 
األغذية والمشروبات الشديدة المعالجة، وتجنب 
التب��غ بجمي��ع أنواعه، وتقليل ش��راء الباس��تيك 

واستبداله بمنتجات قابلة إلعادة التدوير.

 نفاذ معجل إلسقاط 
 حضانة طفل ألم منعت 

والده من رؤيته
أيمن شكل «

أس��قطت المحكم��ة الصغرى 
الش��رعية حضانة أم لطفلها 
لمدة ش��هر، وش��ملت الحكم 
بس��بب  المعج��ل،  بالنف��اذ 
امتناعها عن تنفيذ حكم رؤية 
وال��ده له ورفضه��ا الرد على 
اتصاالت المركز االجتماعي أو 

الحضور للمحكمة.
وح��ول تفاصي��ل الدعوى قال 

المحامي محمد الش��رعبي إن موكله تزوج للمدعى عليها في 
أبريل 2019، وقد رزق منها بطفل عمره س��نة ونصف، ثم تم 
الطاق في ديس��مبر 2021، وامتنعت بع��ده عن تنفيذ زيارة 

الطفل ألبيه رغم صدور حكم بذلك، وإمهالها أكثر من مرة.
وحض��رت وكيل��ة الزوج��ة للمحكم��ة وأك��دت أال مان��ع لدى 
موكلته��ا في تنفيذ الزي��ارة، وطلبت أجًا لذلك، وفي جلس��ة 
تالية قدم المحامي الش��رعي تقريرًا ص��ادرًا من رئيس وحدة 
اإلرشاد األس��ري يفيد تعذر مركز اإلرش��اد األسري الستكمال 
تنفيذ الزيارة، كون المدعى عليها ال ترد على اتصاالت المركز 
أو ال��وزارة المعنية، كما قدم حكم اس��تئناف بعودة المدعى 

عليها لبيت الزوجية.
ونوه��ت المحكم��ة بمواد قان��ون األس��رة 123 و133 و138 
فق��رة أ و139، بش��أن الحضانة وتنظيم الزيارة، وأش��ارت إلى 
امتناع المدعى عليها عن تنفيذ الحكم بدون عذر وقد أنذرتها 
وأمهلته��ا المحكمة، فتك��رر منها ذلك األمر، وهو ما يس��وغ 
للمحكمة التقرير بصفة مستعجلة ما تراه مناسبًا للمحضون، 
وق��د ثبت أن المدعى عليها ال تصل��ح للحضانة مؤقتًا كونها 

خالفت شروط المادة 139 »ا – ب« من قانون األسرة.
وقضت المحكمة بإس��قاط حضانة الول��د عن المدعى عليها 
لمدة ش��هر واحد من تاريخ التس��ليم، وضمه لوالده، على أن 
يكون الحكم مش��مواًل بالنفاذ المعجل، وأعفت المدعى عليها 
المصروفات وأتعاب المحاماة، وألزمتها بالرسوم التنفيذية.

محمد الشرعبي

حبس متهم زاول نشاط 
المقاوالت بدون ترخيص

صرح رئيس نيابة الوزارات والجهات العامة بأن اإلدارة األمنية 
المختصة تلقت 11 باغًا بش��أن قيام متهم بمزاولة نش��اط 
المق��اوالت دون ترخيص، حي��ث دأب على التردد على منطقة 
ش��رق الحد بحثًا على األش��خاص الذين لديهم الرغبة في بناء 
عقاراته��م أو ترميمها وعرض عليهم خدماته لمزاولة أعمال 
البن��اء وتوقيع عقود مع أصحاب المنازل إال أنه تبين لهم فيما 
بعد بأنه يعمل بس��جل تجاري ملغى منذ س��نتين، فضًا عن 
أنه لم ينجز العمل المتفق عليه مما تس��بب بأضرار وخسائر 
ألصحاب الوحدات اإلسكانية الجديدة فتقدموا بباغات بشأن 

ذلك.
وق��د باش��رت النياب��ة العام��ة تحقيقاته��ا ف��ور تلقيها أحد 
الباغات حي��ث أمرت بضبط وإحضار المتهم وفور ضبطه تم 
استجوابه، وأمرت بحبسه 7 أيام احتياطيا، وإحالته للمحكمة 
الصغرى الجنائية، وقد تح��دد يوم االثنين الموافق 11 أبريل 

2022 لنظر القضية.

جمعية االرتقاء تكرم 47 طالبًا متميزًا
كرمت جمعي��ة االرتقاء 
طالب��ًا   47 الخيري��ة 
دراس��تهم  في  تمي��زوا 
وحققوا مع��دالت عالية 
ف��ي الفص��ل الدراس��ي 

األول لعام 2022.
الجمعي��ة  وقام��ت 
مكاف���آت  بتقدي��م 
تقديرًا  للطلب��ة  مالي��ة 
التي  الكبيرة  لجهودهم 
بذلوه��ا ف��ي الدراس��ة 
وتشجيعًا لهم على بذل 
المزي��د م��ن الجهد في 

الدراسة مستقبًا.
بتاوة  البرنام��ج  وب��دأ 
عطرة م��ن آيات الكتاب 
أح��د  تاه��ا  الحكي��م 
المميزي��ن،  الط��اب 
لرئيس  وتا ذلك كلمة 
رح��ب  اإلدارة  مجل��س 
فيه��ا بالط��اب وأولياء 
فيه��ا  وش��رح  األم��ور 
أه��داف جمعية االرتقاء 
واالجتماعية،  الخيري��ة 
التكري��م  ب��دأ  ث��م 
للطاب م��ن قبل أولياء 
األم��ور أنفس��هم وق��د 
عب��ر أولي��اء األم��ور عن 
وتقديره��م  ش��كرهم 
ال��ذي  البرنام��ج  له��ذا 
أدخل الفرحة على قلوب 
أبنائه��م وقل��وب أولياء 

األمور.
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السيد يشارك بالمؤتمر اإلفتراضي 
للمانحين لمساعدة أفغانسان

شارك األمين العام للمؤسسة 
الملكي��ة لألعم��ال اإلنس��انية 
الدكت��ور مصطفى الس��يد في 
المؤتمر االفتراضي للمانحين 
والذي نظمت��ه األمم المتحدة 

لمساعدة الشعب األفغاني.
وبي��ن الدكت��ور الس��يد ب��أن 
مش��اركة المؤسس��ة الملكية 
لألعم��ال اإلنس��انية ف��ي هذا 
المؤتم��ر تأتي لبح��ث أفضل 
لتقدي��م  الممكن��ة  الس��بل 

المساعدات اإلنس��انية إلى الش��عب األفغاني في ظل تفاقم 
األزمات والكوارث اإلنس��انية التي تعص��ف بالعديد من دول 
المنطقة نتيجة االضطرابات واألزمات السياسية واالقتصادية 
وآثارها على المس��توى اإلنس��اني واالجتماعي على الشعوب 

والدول المتضررة.
وخ��ال كلمت��ه للمؤتمر ق��ال الدكتور مصطفى الس��يد بأن 
البحري��ن ه��ي أول دولة تق��دم الدعم لكل من مط��ار كابول 
وقنده��ار في الخامس من س��بتمبر تزامًنا مع تغيير الحكومة 
الجديدة، وذلك بسبب االستراتيجية الديناميكية لجالة الملك 
حمد بن عيس��ى آل خليف��ة والحكومة بقيادة صاحب الس��مو 
الملكي األمير س��لمان بن حمد آل خليف��ة ولي العهد رئيس 
الوزراء، ومحرك العمل اإلنس��اني ممثل جالة الملك لألعمال 
اإلنس��انية وش��ؤون الشباب س��مو الش��يخ ناصر بن حمد آل 
خليفة، لتكون البحرين أول من يتجاوب مع الطلبات اإلنسانية 
من خ��ال األمم المتحدة، مؤكدًا أن هذه االس��تراتيجية كان 
لها األثر اإلنس��اني الكبير في كل الدول الش��قيقة والصديقة 

التي ساعدتها المؤسسة.
كما أكد أن هذه االستراتيجية تعمل عليها المؤسسة لتقديم 
الدعم اإلنس��اني للمحتاجين، والتي تقوم بتقديم المساعدة 
أواًل ث��م القي��ام بزيارات ميدانية لتلبي��ة المتطلبات التي هم 
في أمس الحاجة لها، ومن ثم توفير الدعم االنماني وبش��كل 
رئي��س من خال وكاالت األمم المتحدة، حيث نجحنا وبش��كل 
كبير من بناء 15 مدرس��ة و8 مستش��فيات وآبار مياه وغيرها 
م��ن المش��اريع التنموية وستس��تمر اس��تراتيجيتنا هذه في 

أفغانستان.
يذك��ر بأنه يأتي تنظيم هذا المؤتمر من قبل األمم المتحدة 
لمساعدة الش��عب األفغاني الذي يعاني من ندرة في الغذاء، 
وتؤكد األمم المتحدة التزامها بتوفير حزم مساعدة إنسانية 
وتؤك��د أيض��ًا على ض��رورة التواصل مع الحكوم��ة األفغانية 

لتسهيل نقل المساعدات اإلنسانية وتوزيعها.

د. مصطفى السيد

تحت الرعاية الملكية السامية

 انطالق مهرجان التراث 
السنوي الثامن والعشرين اليوم

يعود مهرجان التراث السنوي هذا العام 2022 
ف��ي نس��خته الثامن��ة والعش��رين حي��ث يقام 
برعاية كريمة من قبل حض��رة صاحب الجالة 
الملك حمد بن عيس��ى آل خليف��ة عاهل الباد 
المف��دى حفظ��ه اهلل ورع��اه، وتفتتح��ه هيئة 
البحرين للثقافة واآلثار اليوم الخميس بالقرب 

من قلعة عراد.
ويس��تمر المهرج��ان في تقديم نش��اطه خال 
نهايتي األس��بوع من 7 وحت��ى 9 أبريل وكذلك 
م��ن 14 وحتى 16 من الش��هر الج��اري ما بين 
التاس��عة مس��اء وحتى منتصف الليل. ويسّلط 
الضوء لع��ام 2022 على الذهب كتراث بحريني 
غي��ر مادي، حامًا عنوان »تراثنا ذهبي« ومجّندًا 
طاقاته للترويج لهذا العنص��ر الهام في تاريخ 
البحرين، وألهمية قيمته وضرورة الحفاظ عليه 

وصونه لألجيال القادمة.

ويق��دم مهرج��ان التراث ه��ذا الع��ام برنامجًا 
يحتف��ي بعناص��ر التراث غير الم��ادي للمملكة 
من ح��رف تقليدية وفنون ش��عبية وغيرها من 
الفعالي��ات التي تناس��ب مختل��ف األعمار. كما 
يأخ��ذ المهرجان الجمهور ف��ي تجربة بحرينية 
ثقافي��ة متكامل��ة م��ع ع��رض العدي��د م��ن 
المنتج��ات التقليدية والحديثة م��ن إنتاج رواد 
األعمال البحرينيين، إضافة إلى تقديم المقاهي 

التقليدية ألطباق ومأكوالت محلية تقليدية.
ويش��كل مهرجان التراث السنوي منصة مهمة 
تس��تقطب الجمه��ور ف��ي المملك��ة ف��ي ظل 
رعاية س��امية من حضرة صاحب الجالة عاهل 
الب��اد المف��دى، ال��ذي ش��ّرف ه��ذا المهرجان 
بالرعاي��ة من��ذ انطاقت��ه األول��ى ف��ي الع��ام 
1992، حيث يستحضر س��نويًا مكامن الموروث 
بالمكون��ات  المرتبط��ة  البحرين��ي  الش��عبي 
الثقافي��ة المحلية، ويتناول ف��ي كل عام واحدًا 
م��ن الموضوع��ات التي تمس اإلرث اإلنس��اني 
للبحري��ن، ويط��ّل ف��ي كل مرة بعن��وان جديد 
يحم��ل ف��ي طياته برام��ج منوعة م��ن عروض 
موس��يقية، حرف وصناعات يدوية، ورش عمل، 
معارض فنية، وغيرها من الفعاليات التي تدور 
حول الفكرة العامة للمهرجان والتي تتسق مع 

استراتيجية الهيئة السنوية.

»الصحة« تحتفل باليوم العالمي للنشاط البدني
يحتفل العالم باليوم العالمي للنشاط البدني 
الذي يصادف 6 أبريل م��ن كل عام، كما تأتي 
هذه المناس��بة لتس��ليط الضوء عل��ى أهمية 
ممارس��ة النش��اط البدني ودوره الكبير كأحد 
أب��رز أساس��ات أنم��اط الحي��اة الصحي��ة وفي 
تحس��ين الجوانب المرتبط��ة بالصحة العامة 

الجسدية والنفسية ألفراد المجتمع.
وتدع��م وزارة الصح��ة برامج النش��اط البدني 
من حيث تنفي��ذ العديد م��ن البرامج الخاصة 
بتعزي��ز الصحة والتش��جيع على ممارس��ة كل 
أش��كال النش��اط البدن��ي والتي م��ن ضمنها 
الم��ول الصح��ي والم��دن الصحي��ة واألماكن 
المعززة للصحة، إلى جانب القيام بالعديد من 
المبادرات والش��راكة المجتمعي��ة مع مختلف 

الجه��ات الحكومية واألهلي��ة والقطاع الخاص 
بالتع��اون مع الجهات ذات العاقة في س��بيل 
تكثي��ف مثل ه��ذه البرام��ج لمختل��ف الفئات 

العمرية المستهدفة.
وانطاقًا م��ن االهتمام بتعزيز س��بل الوقاية 
من األم��راض المزمن��ة غير الس��ارية وتجنب 
عوامل االختطار المرتبطة باإلصابة بالسمنة 
والس��كري وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم 
وغيره��ا م��ن األم��راض التي تت��م مكافحتها 
والتص��دي له��ا بالخط��ط الوقائية والس��بل 
الممكنة، فقد تم االهتمام بتكثيف المش��اريع 
والبرامج التي تهدف إلى التشجيع على ممارسة 
النش��اط البدن��ي وإقامة وتنظي��م العديد من 
الفعالي��ات واألنش��طة الرياضي��ة س��عيًا وراء 

التروي��ج ألهمية ودور النش��اط البدني وجعله 
إسلوب حياة للمجتمع ككل.

كم��ا يأتي االحتف��اء باليوم الوطن��ي الرياضي 
في األس��بوع الثان��ي من ش��هر فبراير من كل 
ع��ام داعم��ًا مهم��ًا له��ذه الجه��ود الوطنية 
والمب��ادرات المتميزة التي تس��تهدف تعزيز 
مفهوم الرياض��ة للجميع ونش��ر الوعي الازم 
بأهمية ممارس��ة الرياضة المنتظمة بمختلف 
أش��كالها وذل��ك نتيج��ة آثاره��ا اإليجابية في 
تحسين حياة الفرد والمجتمع من كل النواحي 
الصحية والنفس��ية واالجتماعية والحفاظ على 
اللياقة البدنية والحفاظ عليها. إذًا يعد نقص 
ممارس��ة النش��اط البدني أحد عوام��ل الخطر 

الرئيسية لخطر التعرض لألمراض المزمنة.

بمناسبة يوم الصحة العالمي 2022

 »الصحة«: مشاركة بلدان العالم 
المبادرات الهادفة لضمان السالمة الصحية

تحتفل البحرين إلى جانب دول العالم في السابع 
م��ن أبريل م��ن كل ع��ام بيوم الصح��ة العالمي؛ 
والذي ُيس��لط الضوء في كل ع��ام على واحد من 
أب��رز القضاي��ا الصحية الهامة الت��ي تمس أنحاء 

العالم أجمع.
وفي هذا العام أطلقت منظم��ة الصحة العالمية 
موضوع ُيس��لط الض��وء على الحف��اظ على صحة 
كوكبنا ومجتمعاتنا، ويحث على االهتمام العالمي 
نحو التعاون بش��أن كوكب األرض والصحة، تحت 
شعار »كوكبنا، صحتنا«. حيث ينصّب التركيز على 
الرواب��ط الوثيقة بي��ن الكوكب والصح��ة. وحّث 
األف��راد والمجتمعات والحكومات والمنظمات في 
جمي��ع أنحاء العال��م على مش��اركة قصصها عن 

الخطوات التي تتخذها لحماية كوكبنا وصحتنا.
وأك��دت وزارة الصح��ة وانطاقًا من مس��ؤوليتها 
الوطنية إلى مواصلة الس��عي إلط��اق المبادرات 
الهادف��ة والمس��اعي والخط��وات الرامي��ة إل��ى 
مش��اركة بل��دان العالم لتل��ك البرام��ج الصحية 
تح��رص  الت��ي  الدولي��ة  والتوجيه��ات  وال��رؤى 
بالمقام األول على ضمان السامة الصحية ألفراد 

المجتمع. 
ويح��ث يوم الصحة العالمي ه��ذا العام »كوكبنا، 
صحتن��ا«، الحكوم��ات على إعط��اء األولوية لرفاه 
اإلنس��ان واالس��تقرار البيئ��ي في جمي��ع عمليات 
اتخاذ القرار، وإعط��اء األولوية للرفاه في األهداف 
المؤسس��ية والتنظيمية واالجتماعي��ة والبيئية، 
وتنفيذ السياس��ات المتعلقة بإنتاج واس��تخدام 
الطاقة النظيف��ة، والتحفيز على خفض الكربون، 
وتجن��ب األطعم��ة والمش��روبات الغني��ة بالملح 
والس��كريات والده��ون غي��ر الصحي��ة، وتنفي��ذ 
سياس��ات للح��د م��ن إه��دار الغ��ذاء، ومكافح��ة 
التدخي��ن، ووض��ع سياس��ات للحد م��ن النفايات 
»الباس��تيك«، وإدم��اج الصحة النفس��ية والدعم 
النفس��ي االجتماعي ف��ي اإلجراءات والسياس��ات 
المتعلق��ة بالمناخ من أجل التأهب واالس��تجابة 
الازمة المناخية على نح��و أفضل. كما يحث يوم 
الصحة العالمي الشركات على إطفاء األضواء بعد 
انتهاء س��اعات العمل، ودعم العمل عن ُبعد عند 
اإلمكان، واس��تبعاد األطعمة الشديدة المعالجة 
والمعلب��ة من م��كان العمل، وحماي��ة الرضاعة 

الطبيعية وتعزيزها ودعمها، وضمان إتاحة مياه 
مأمونة للعاملين.

كم��ا ُيركز ي��وم الصح��ة العالمي ه��ذا العام في 
حث العاملي��ن الصحيين والمراف��ق الصحية على 
دعم الجهود الرامية إلى الحد من نفايات الرعاية 
الصحية، وتوفير األغذي��ة المحلية المزروعة على 
نحو مس��تدام وضم��ان خي��ارات الغ��ذاء الصحي 
م��ن خال الح��د من الص��ودا واألغذية الش��ديدة 
المعالج��ة والمعلبة في المراف��ق الصحية، وإزالة 
الكرب��ون من المراف��ق الصحي��ة، وتحديد فرص 
لتوفي��ر الطاق��ة، وضم��ان توفي��ر مي��اه نظيفة 
ومأمون��ة ف��ي المراف��ق الصحي��ة، ودعم ش��راء 
منتجات مراعية للبيئة تس��هل إعادة تدويرها أو 
إع��ادة اس��تخدامها، والترويج لوض��ع الصحة في 
صلب السياس��ات المتعلقة بتغي��ر المناخ. بينما 
يحث األفراد على المطالبة باتخاذ إجراءات مناخية 
لحماية الصحة، وشراء المنتجات الطازجة وتجنب 
األغذية والمشروبات الشديدة المعالجة، وتجنب 
التب��غ بجمي��ع أنواعه، وتقليل ش��راء الباس��تيك 

واستبداله بمنتجات قابلة إلعادة التدوير.

 نفاذ معجل إلسقاط 
 حضانة طفل ألم منعت 

والده من رؤيته
أيمن شكل «

أس��قطت المحكم��ة الصغرى 
الش��رعية حضانة أم لطفلها 
لمدة ش��هر، وش��ملت الحكم 
بس��بب  المعج��ل،  بالنف��اذ 
امتناعها عن تنفيذ حكم رؤية 
وال��ده له ورفضه��ا الرد على 
اتصاالت المركز االجتماعي أو 

الحضور للمحكمة.
وح��ول تفاصي��ل الدعوى قال 

المحامي محمد الش��رعبي إن موكله تزوج للمدعى عليها في 
أبريل 2019، وقد رزق منها بطفل عمره س��نة ونصف، ثم تم 
الطاق في ديس��مبر 2021، وامتنعت بع��ده عن تنفيذ زيارة 

الطفل ألبيه رغم صدور حكم بذلك، وإمهالها أكثر من مرة.
وحض��رت وكيل��ة الزوج��ة للمحكم��ة وأك��دت أال مان��ع لدى 
موكلته��ا في تنفيذ الزي��ارة، وطلبت أجًا لذلك، وفي جلس��ة 
تالية قدم المحامي الش��رعي تقريرًا ص��ادرًا من رئيس وحدة 
اإلرشاد األس��ري يفيد تعذر مركز اإلرش��اد األسري الستكمال 
تنفيذ الزيارة، كون المدعى عليها ال ترد على اتصاالت المركز 
أو ال��وزارة المعنية، كما قدم حكم اس��تئناف بعودة المدعى 

عليها لبيت الزوجية.
ونوه��ت المحكم��ة بمواد قان��ون األس��رة 123 و133 و138 
فق��رة أ و139، بش��أن الحضانة وتنظيم الزيارة، وأش��ارت إلى 
امتناع المدعى عليها عن تنفيذ الحكم بدون عذر وقد أنذرتها 
وأمهلته��ا المحكمة، فتك��رر منها ذلك األمر، وهو ما يس��وغ 
للمحكمة التقرير بصفة مستعجلة ما تراه مناسبًا للمحضون، 
وق��د ثبت أن المدعى عليها ال تصل��ح للحضانة مؤقتًا كونها 

خالفت شروط المادة 139 »ا – ب« من قانون األسرة.
وقضت المحكمة بإس��قاط حضانة الول��د عن المدعى عليها 
لمدة ش��هر واحد من تاريخ التس��ليم، وضمه لوالده، على أن 
يكون الحكم مش��مواًل بالنفاذ المعجل، وأعفت المدعى عليها 
المصروفات وأتعاب المحاماة، وألزمتها بالرسوم التنفيذية.

محمد الشرعبي

حبس متهم زاول نشاط 
المقاوالت بدون ترخيص

صرح رئيس نيابة الوزارات والجهات العامة بأن اإلدارة األمنية 
المختصة تلقت 11 باغًا بش��أن قيام متهم بمزاولة نش��اط 
المق��اوالت دون ترخيص، حي��ث دأب على التردد على منطقة 
ش��رق الحد بحثًا على األش��خاص الذين لديهم الرغبة في بناء 
عقاراته��م أو ترميمها وعرض عليهم خدماته لمزاولة أعمال 
البن��اء وتوقيع عقود مع أصحاب المنازل إال أنه تبين لهم فيما 
بعد بأنه يعمل بس��جل تجاري ملغى منذ س��نتين، فضًا عن 
أنه لم ينجز العمل المتفق عليه مما تس��بب بأضرار وخسائر 
ألصحاب الوحدات اإلسكانية الجديدة فتقدموا بباغات بشأن 

ذلك.
وق��د باش��رت النياب��ة العام��ة تحقيقاته��ا ف��ور تلقيها أحد 
الباغات حي��ث أمرت بضبط وإحضار المتهم وفور ضبطه تم 
استجوابه، وأمرت بحبسه 7 أيام احتياطيا، وإحالته للمحكمة 
الصغرى الجنائية، وقد تح��دد يوم االثنين الموافق 11 أبريل 

2022 لنظر القضية.

جمعية االرتقاء تكرم 47 طالبًا متميزًا
كرمت جمعي��ة االرتقاء 
طالب��ًا   47 الخيري��ة 
دراس��تهم  في  تمي��زوا 
وحققوا مع��دالت عالية 
ف��ي الفص��ل الدراس��ي 

األول لعام 2022.
الجمعي��ة  وقام��ت 
مكاف���آت  بتقدي��م 
تقديرًا  للطلب��ة  مالي��ة 
التي  الكبيرة  لجهودهم 
بذلوه��ا ف��ي الدراس��ة 
وتشجيعًا لهم على بذل 
المزي��د م��ن الجهد في 

الدراسة مستقبًا.
بتاوة  البرنام��ج  وب��دأ 
عطرة م��ن آيات الكتاب 
أح��د  تاه��ا  الحكي��م 
المميزي��ن،  الط��اب 
لرئيس  وتا ذلك كلمة 
رح��ب  اإلدارة  مجل��س 
فيه��ا بالط��اب وأولياء 
فيه��ا  وش��رح  األم��ور 
أه��داف جمعية االرتقاء 
واالجتماعية،  الخيري��ة 
التكري��م  ب��دأ  ث��م 
للطاب م��ن قبل أولياء 
األم��ور أنفس��هم وق��د 
عب��ر أولي��اء األم��ور عن 
وتقديره��م  ش��كرهم 
ال��ذي  البرنام��ج  له��ذا 
أدخل الفرحة على قلوب 
أبنائه��م وقل��وب أولياء 

األمور.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/04/07/watan-20220407.pdf?1649312617
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/708700
https://alwatannews.net/article/708700
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الصالح يشيد بجهود البرلمان العربي 
في دعم وحدة العمل البرلماني

أش��اد رئيس مجلس الش��ورى عل��ي بن صال��ح الصال��ح، بالجهود 
المس��تمرة، والعمل الدؤوب الذي يقوم به رئيس البرلمان العربي 
ع��ادل ب��ن عبدالرحمن العس��ومي، واإلس��هامات المتمي��زة التي 
يقدمها في مجال دعم ومس��اندة وح��دة العمل البرلماني العربي، 
مثمن��ًا الس��عي المخل��ص ل��ه لتعزيز جس��ور التعاون والتنس��يق 

المشترك بين المجالس التشريعية في الدول العربية.
وأكد الصالح خالل اس��تقبال رئي��س البرلمان العرب��ي، أنَّ البرامج 
والمب��ادرات التي يقوم بها البرلمان العربي لتعزيز دور البرلمانات 
ف��ي مجاالت التنمية والتطور التي تنش��دها الدول العربية يجّس��د 

األهداف النبيلة التي قام عليها البرلمان العربي. 
وأوضح أنَّ الح��راك البرلماني الملحوظ على المس��تويين اإلقليمي 
والدول��ي، يتطل��ب مزيًدا م��ن التضافر والتكاتف بي��ن البرلمانات 
العربية، ومواصلة العمل على تعزيز دورها في النقاشات والحوارات 
البرلمانية المس��تمرة، وإبراز الرؤى المشتركة للدول العربية تجاه 

القضايا والموضوعات التي ُتطرح أمام المحافل البرلمانية.

الكوهجي: شكاوى من تعطل 
طلبات »مزايا« لـ6 أشهر

أكد النائ��ب حم��د الكوهجي، أن 
للحص��ول  المواطني��ن  طلب��ات 
عل��ى الموافقات لخدمة الس��كن 
متوقف��ة  »مزاي��ا«  االجتماع��ي 
ومعلق��ة في وزارة اإلس��كان منذ 
بع��ض  إن  حي��ث  أش��هر،  ع��دة 
الطلبات أكثر من 6 أشهر ومازالت 
الجهة  الموافق��ات م��ن  تنتظ��ر 
المعنية. وأشار الكوهجي، إلى أنه 
تلقى العدي��د من االتصاالت من 
المواطنين عن تأخر طلباتهم في 

وزارة اإلس��كان للحصول على هذه الخدم��ة. وأوضح أن تأخر تمرير 
الطلبات للمواطنين غير مبرر ويضع العديد من عالمات االستفهام 
عن أسباب التأخير لهذه الخدمة، موضحًا أن توجه المواطنين لهذه 
الفئة خصوصًا من فئة الشباب يأتي نتيجة تأخر الطلبات للحصول 
على الوحدة اإلسكانية وعدم االنتظار لسنوات طويلة لحين الحصول 
على الخدمة. وبين النائب أن ه��ذه الخدمة تمثل خيارًا جيدًا لكثير 
م��ن المواطنين ولكن التأخير الحاصل اآلن حيث أن المدد المحددة 
للحصول على موافقات تتراوح بين أس��بوعين إلى ش��هر ولكن اآلن 
تتأخر الطلبات حتى وصلت إلى 6 أش��هر، وهذا ما يضع العديد من 
المواطنين في مش��كلة بس��بب العمر المحدد. وأش��ار إلى أن تأخر 
وزارة اإلس��كان في ال��رد، وضع العديد من المواطنين في مش��كلة 
وحرج م��ع المطوري��ن العقاريين لع��دم الحصول عل��ى المواقفة، 

إضافة إلى أن المطورين العقاريين مرتبطين بالتزامات مالية.

حمد الكوهجي

اسئلة برلمانية

ف��الح هاش��م يس��أل وزيرة 
الصحة عن الخدمات الطبية 
المس��اعدة  والخدم��ات 

الُمساندة للقطاع الخاص.

عبداهلل الدوسري يسأل وزير 
وزير األشغال عن تخصيص 
األراضي في مدينة س��لمان 

للهيئات والوزارات.

يوس��ف الذوادي يسأل وزير 
المش��اريع  ع��ن  األش��غال 
والخدم��ات المقدم��ة ف��ي 

مدينة الحد وشرق الحد.

الدمس��تاني يس��أل  أحمد   
وزي��ر المالي��ة ع��ن أع��داد 
دع��اوى المطالب��ات لهيئة 
أمام  االجتماعية  التأمينات 

القضاء.

يس��أل  ال��ذوادي  عب��داهلل 
وزي��رة الصحة ع��ن المنافع 
عل��ى المنظوم��ة الصحي��ة 
من تطبيق برنامج الضمان 

الصحي.

»خدمات النواب« توافق على تعديل تقاعد العسكريين
عق��دت لجن��ة الخدمات بمجل��س النواب، برئاس��ة النائب 
أحمد األنصاري. وقد ناقش��ت اللجنة في اجتماعها، مشروع 
قانون »بصفة االس��تعجال« بتعدي��ل بعض أحكام قانون 
تنظي��م معاش��ات ومكاف��آت التقاعد لضباط وأف��راد قوة 
دفاع البحرين واألمن العام، الصادر بالمرسوم بقانون رقم 
)11( لس��نة 1976. وخالل االجتماع التقت اللجنة بممثلي 
صندوق التقاعد العس��كري، اللواء الحقوقي د.يوسف راشد 
فليف��ل، رئيس القضاء العس��كري رئيس محكم��ة التمييز 
العس��كرية، والمق��دم حقوق��ي د.إبراهيم جوه��ر إبراهيم 
رئيس الش��ؤون القانونية بالقضاء العسكري. وأكد النائب 
أحمد األنص��اري، أن اللجنة قررت الموافقة على المش��روع 
بقان��ون، والذي تضمن منح زيادة 3% عن س��نة 2021 بما 
ال يتجاوز 30 دينارًا، و3% عن س��نة 2022 بما ال يتجاوز 30 

دينارًا.

ناقش��ت لجنة المرافق العام��ة والبيئة بمجلس 
الن��واب، االقت��راح بقانون بش��أن نظ��ام اتحاد 
المنتفعين بشقق وزارة اإلسكان. وذلك بحضور 

مقدم االقتراح النائب غازي آل رحمة.
ث��م ناقش��ت اللجن��ة، االقت��راح بقانون بش��أن 
تنظي��م حيازة الحيوانات الخطرة، حيث تم عرض 
مرئيات كل من: وزارة األشغال وشؤون البلديات 
والتخطيط العمران��ي، والمجلس األعلى للبيئة، 
ومجل��س أمان��ة العاصم��ة، ومجل��س المحرق 
البل��دي، والمجلس البلدي للمنطقة الش��مالية، 
والمجل��س البل��دي للمنطقة الجنوبي��ة، وارتأت 

اللجنة عدم الموافقة على االقتراح بقانون.
كم��ا ناقش��ت، االقت��راح بقانون بش��أن تعديل 
بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرس��وم 
بقانون رقم 35 لس��نة 2001، واالقتراح بقانون 

بتعديل الم��ادة 6 من قان��ون البلديات الصادر 
بالمرس��وم بقانون رقم 35 لسنة 2001، وارتأت 

اللجن��ة دم��ج المقترحي��ن ف��ي مقت��رح واح��د، 
والموافقة عليه.

»خدمات الشورى« تبحث إعطاء األولوية 
 للبحرينيين في الوظائف التعليمية بـ»الخاص« 

بمجل��س  الخدم��ات  لجن��ة  واصل��ت 
الش��ورى برئاس��ة الدكت��ورة جه��اد 
عب��داهلل الفاض��ل مناقش��ة مش��روع 
المرس��وم  أح��كام  قان��ون بتعدي��ل 
بقانون رقم )25( لس��نة 1998 بشأن 
والتدريبية  التعليمي��ة  المؤسس��ات 
الخاص��ة، المع��د في ض��وء االقتراح 
بقان��ون المقدم من مجل��س النواب، 
والذي يتضم��ن إعط��اء األولوية في 
التوظي��ف للبحرينيين الحاصلين على 
المؤه��الت الالزمة لش��غل الوظائف 
التعليمي��ة والتدريبي��ة ف��ي القطاع 
الخ��اص، حي��ث اطلعت اللجن��ة على 
والتعلي��م  التربي��ة  وزارة  مرئي��ات 
بخصوص مش��روع القانون، وتداولت 
الس��ادة  وجه��ات نظ��ر ومالحظ��ات 
أعض��اء اللجن��ة، فيم��ا ق��ررت إعداد 
مس��ودة تقريرها النهائي بخصوص 
مش��روع القانون تمهي��دًا لرفعه إلى 

مكتب المجلس.
واّطلعت اللجنة في ذات االجتماع على 

مرئيات غرفة صناعة وتجارة البحرين، 
االقتصادي��ة،  التنمي��ة  ومجل��س 
عم��ال  لنقاب��ات  الع��ام  واالتح��اد 
البحري��ن، بخصوص مش��روع قانون 
بتعدي��ل الم��ادة )24( م��ن القانون 
رقم )19( لس��نة 2006 بشأن تنظيم 

سوق العمل، المعد في ضوء االقتراح 
المعدل��ة المقدم  بقان��ون بصيغته 
والمتضم��ن  الن��واب،  م��ن مجل��س 
إعادة تنظيم إجراءات وش��روط إصدار 
تصريح العمل عل��ى نحو يكفل تلبية 
متطلب��ات س��وق العم��ل واس��تمرار 

جودة الخدم��ات، والتصدي النتش��ار 
ظاهرة الش��هادات الجامعية المزورة 
في الوظائف التخصصية، فيما قررت 
تكليف المستش��ار القانون��ي بإعداد 
مس��ودة التقرير متضمنًا رأي اللجنة 

تمهيدًا لرفعه إلى مكتب المجلس.
كم��ا انتهت اللجنة من النظر في قرار 
مجلس النواب بخصوص قرار مجلس 
الشورى بشأن مشروع قانون بإضافة 
فق��رة جديدة برق��م )ج( إل��ى المادة 
)32( م��ن قانون العمل ف��ي القطاع 
األهل��ي الص��ادر بالقان��ون رقم )36( 
لسنة 2012، المعد في ضوء االقتراح 
المعدل��ة المقدم  بقان��ون بصيغته 
من مجل��س النواب، وال��ذي يتضمن 
من��ح الم��رأة العامل��ة ف��ي القط��اع 
األهلي إجازة مدفوعة األجر في حاالت 
ميت��ًا،  الطف��ل  والدة  أو  اإلجه��اض 
تعادل إجازة الوض��ع، فيما قررت رفع 
المجل��س تمهيدًا  لمكتب  تقريره��ا 

لعرضه في إحدى الجلسات القادمة.

 يوسف زينل: ارتفاع أسعار بعض
 الخضراوات يكشف واقع األمن الغذائي

ق��ال النائ��ب يوس��ف زين��ل إن األم��ن الغذائي في 
المملكة يعيش واقع��ًا صعبًا، وهي حقيقة تأكدت 
مرة أخ��رى م��ع االرتف��اع الكبير في أس��عار بعض 
الخض��راوات، بينه��ا خض��روات ت��زرع ف��ي محلي��ًا 

كالطماطم والخيار.
واعتب��ر زينل ذلك ناقوس خطر ي��دق مجددًا ويلقي 
بالمس��ؤولية على وكالة الزراع��ة المعنية بالدرجة 
األول��ى بمل��ف األم��ن الغذائ��ي، وهو مل��ف يحظى 
باهتم��ام كبير من لدن عاهل البالد المفدى حضرة 
صاح��ب الجاللة المل��ك حمد بن عيس��ى آل خليفة 

حفظ��ه اهلل ورعاه. وتابع: »رغم التوجيهات الملكية 
ورغم التأكيدات الصادرة عن وزير األشغال وشؤون 
البلدي��ات والتخطي��ط العمران��ي عص��ام، والت��ي 
ق��ال فيها إن ال��وزارة تول��ي أهمية بالغ��ة لتنفيذ 
التوجيهات السامية وترجمتها إلى مبادرات وبرامج 
عمل تس��تهدف النهوض بمختلف القطاعات التي 
تص��ب في اتج��اه تحقيق األم��ن الغذائ��ي، إال أننا 

نفاجأ بواقع يشير إلى عكس ذلك«.
وأضاف زين��ل: »لم يقتص��ر ذلك عل��ى الخضراوات 
المس��توردة م��ن الخ��ارج، بل ط��ال خض��ارًا محلية 

وكان االرتف��اع فاحش��ًا بنس��بة تج��اوزت الضع��ف 
األم��ر الذي يس��تدعي التوقف للتع��رف على الواقع 
كم��ا هو وتش��خيص تحديات��ه والش��روع في وضع 
الحل��ول، على أن يتم كل ذلك باالش��تراك مع كافة 
المعنيين بالقط��اع الزراعي من تج��ار ومزارعين«. 
وقال: »هنالك شكاوى تتعلق برفع الدعم عن السلع 
التي يحتاجها المزارع��ون وهنالك تهديد متواصل 
للرقع��ة الزراعية في البحرين، وهي تحديات يتصل 
حلها بضرورة سن تشريعات حامية للمزارع بقرارات 

تعالج مسألة رفع الدعم«.

 »الشورى«: جاهزية القطاع الصحي
 الوطني تجّلت خالل مواجهة »كورونا«

أكد مجلس الش��ورى، على جاهزي��ة وكفاءة القطاع 
الصح��ي الوطن��ي، والت��ي تجّل��ت خ��الل مواجه��ة 
جائح��ة كورونا، مؤكدًا اعتزازه الكبير بما تتمتع به 
المنظومة الصحية ف��ي البحرين من دعم واهتمام 
متواصلي��ن من لدن حضرة صاح��ب الجاللة الملك 
حم��د بن عيس��ى آل خليف��ة عاهل الب��الد المفدى، 
وبم��ا يوليه جاللته من حرص كبير لتطوير الرعاية 

والخدمات الصحية لجميع المواطنين والمقيمين.
وبمناس��بة يوم الصح��ة العالمي ال��ذي يصادف 7 
أبري��ل من كل ع��ام، ثمن مجلس الش��ورى الجهود 
الكبيرة التي تبذلها الحكومة برئاسة صاحب السمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد 
رئي��س مجلس ال��وزراء، من خالل وضع السياس��ات 
والخط��ط المع��ززة للخدمات الصحي��ة والعالجية، 

وتس��خير كافة اإلمكانيات إلنش��اء وتطوير المراكز 
االس��تفادة  وتحقيق  والمختبرات،  والمستش��فيات 
المثلى م��ن األنظمة الصحية التكنولوجية الحديثة 
والمتط��ورة، إل��ى جان��ب االس��تثمار ف��ي التعليم 

والتدريب الصحي المهني والتخصصي.
وأعرب »الش��ورى« عن فخره الكبي��ر باألمر الملكي 
الس��امي بمن��ح وس��ام األمير »س��لمان ب��ن حمد 
لالس��تحقاق الطب��ي« ل� 15811 م��ن العاملين في 
الصفوف األمامية والجهات المساندة لهم، تقديرًا 
إلس��هاماتهم النبيلة وعملهم الدؤوب والمتواصل 
في مختلف مراح��ل مواجهة الجائح��ة، حفاظًا على 
صح��ة وس��المة الجمي��ع، باإلضافة إل��ى تخصيص 
يوم للطبي��ب البحريني وإطالق جائ��زة »خليفة بن 
سلمان آل خليفة للطبيب البحريني”، تكريمًا لجهود 

وإنجازات الكوادر الطبية والصحية.
وثمن المجلس الجهود المش��رفة لجميع العاملين 
ف��ي الصف��وف األمامية والتي س��طرت قيم العطاء 
والتفاني، مش��يدًا بالفري��ق الوطن��ي الطبي، بكل 
كوادره اإلداري��ة والطبية والتمريضية والفنية، وما 
قدموه من إس��هامات وطنية جليلة وعمٍل إنس��اني 

متميز سيبقى محل تقدير دائم.
وأكد الشورى دور الس��لطة التشريعية في مساندة 
الخط��ط والبرام��ج الحكومية ذات الصلة بالش��أن 
الصح��ي، م��ن خ��الل العم��ل المتواص��ل لتطوير 
القوانين والتش��ريعات الوطنية التي تكفل تحقيق 
األه��داف الصحي��ة المنش��ودة، والت��ي تتس��ق مع 
رؤية البحرين االقتصادي��ة 2030، وأهداف التنمية 

المستدامة األممية.

منح زيادة 3٪ عن 2021 بما ال يجاوز 30 دينارًا 

 »مرافق النواب« توافق على
»اتحاد المنتفعين« بشقق اإلسكان
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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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الصالح يشيد بجهود البرلمان العربي 
في دعم وحدة العمل البرلماني

أش��اد رئيس مجلس الش��ورى عل��ي بن صال��ح الصال��ح، بالجهود 
المس��تمرة، والعمل الدؤوب الذي يقوم به رئيس البرلمان العربي 
ع��ادل ب��ن عبدالرحمن العس��ومي، واإلس��هامات المتمي��زة التي 
يقدمها في مجال دعم ومس��اندة وح��دة العمل البرلماني العربي، 
مثمن��ًا الس��عي المخل��ص ل��ه لتعزيز جس��ور التعاون والتنس��يق 

المشترك بين المجالس التشريعية في الدول العربية.
وأكد الصالح خالل اس��تقبال رئي��س البرلمان العرب��ي، أنَّ البرامج 
والمب��ادرات التي يقوم بها البرلمان العربي لتعزيز دور البرلمانات 
ف��ي مجاالت التنمية والتطور التي تنش��دها الدول العربية يجّس��د 

األهداف النبيلة التي قام عليها البرلمان العربي. 
وأوضح أنَّ الح��راك البرلماني الملحوظ على المس��تويين اإلقليمي 
والدول��ي، يتطل��ب مزيًدا م��ن التضافر والتكاتف بي��ن البرلمانات 
العربية، ومواصلة العمل على تعزيز دورها في النقاشات والحوارات 
البرلمانية المس��تمرة، وإبراز الرؤى المشتركة للدول العربية تجاه 

القضايا والموضوعات التي ُتطرح أمام المحافل البرلمانية.

الكوهجي: شكاوى من تعطل 
طلبات »مزايا« لـ6 أشهر

أكد النائ��ب حم��د الكوهجي، أن 
للحص��ول  المواطني��ن  طلب��ات 
عل��ى الموافقات لخدمة الس��كن 
متوقف��ة  »مزاي��ا«  االجتماع��ي 
ومعلق��ة في وزارة اإلس��كان منذ 
بع��ض  إن  حي��ث  أش��هر،  ع��دة 
الطلبات أكثر من 6 أشهر ومازالت 
الجهة  الموافق��ات م��ن  تنتظ��ر 
المعنية. وأشار الكوهجي، إلى أنه 
تلقى العدي��د من االتصاالت من 
المواطنين عن تأخر طلباتهم في 

وزارة اإلس��كان للحصول على هذه الخدم��ة. وأوضح أن تأخر تمرير 
الطلبات للمواطنين غير مبرر ويضع العديد من عالمات االستفهام 
عن أسباب التأخير لهذه الخدمة، موضحًا أن توجه المواطنين لهذه 
الفئة خصوصًا من فئة الشباب يأتي نتيجة تأخر الطلبات للحصول 
على الوحدة اإلسكانية وعدم االنتظار لسنوات طويلة لحين الحصول 
على الخدمة. وبين النائب أن ه��ذه الخدمة تمثل خيارًا جيدًا لكثير 
م��ن المواطنين ولكن التأخير الحاصل اآلن حيث أن المدد المحددة 
للحصول على موافقات تتراوح بين أس��بوعين إلى ش��هر ولكن اآلن 
تتأخر الطلبات حتى وصلت إلى 6 أش��هر، وهذا ما يضع العديد من 
المواطنين في مش��كلة بس��بب العمر المحدد. وأش��ار إلى أن تأخر 
وزارة اإلس��كان في ال��رد، وضع العديد من المواطنين في مش��كلة 
وحرج م��ع المطوري��ن العقاريين لع��دم الحصول عل��ى المواقفة، 

إضافة إلى أن المطورين العقاريين مرتبطين بالتزامات مالية.

حمد الكوهجي

اسئلة برلمانية

ف��الح هاش��م يس��أل وزيرة 
الصحة عن الخدمات الطبية 
المس��اعدة  والخدم��ات 

الُمساندة للقطاع الخاص.

عبداهلل الدوسري يسأل وزير 
وزير األشغال عن تخصيص 
األراضي في مدينة س��لمان 

للهيئات والوزارات.

يوس��ف الذوادي يسأل وزير 
المش��اريع  ع��ن  األش��غال 
والخدم��ات المقدم��ة ف��ي 

مدينة الحد وشرق الحد.

الدمس��تاني يس��أل  أحمد   
وزي��ر المالي��ة ع��ن أع��داد 
دع��اوى المطالب��ات لهيئة 
أمام  االجتماعية  التأمينات 

القضاء.

يس��أل  ال��ذوادي  عب��داهلل 
وزي��رة الصحة ع��ن المنافع 
عل��ى المنظوم��ة الصحي��ة 
من تطبيق برنامج الضمان 

الصحي.

»خدمات النواب« توافق على تعديل تقاعد العسكريين
عق��دت لجن��ة الخدمات بمجل��س النواب، برئاس��ة النائب 
أحمد األنصاري. وقد ناقش��ت اللجنة في اجتماعها، مشروع 
قانون »بصفة االس��تعجال« بتعدي��ل بعض أحكام قانون 
تنظي��م معاش��ات ومكاف��آت التقاعد لضباط وأف��راد قوة 
دفاع البحرين واألمن العام، الصادر بالمرسوم بقانون رقم 
)11( لس��نة 1976. وخالل االجتماع التقت اللجنة بممثلي 
صندوق التقاعد العس��كري، اللواء الحقوقي د.يوسف راشد 
فليف��ل، رئيس القضاء العس��كري رئيس محكم��ة التمييز 
العس��كرية، والمق��دم حقوق��ي د.إبراهيم جوه��ر إبراهيم 
رئيس الش��ؤون القانونية بالقضاء العسكري. وأكد النائب 
أحمد األنص��اري، أن اللجنة قررت الموافقة على المش��روع 
بقان��ون، والذي تضمن منح زيادة 3% عن س��نة 2021 بما 
ال يتجاوز 30 دينارًا، و3% عن س��نة 2022 بما ال يتجاوز 30 

دينارًا.

ناقش��ت لجنة المرافق العام��ة والبيئة بمجلس 
الن��واب، االقت��راح بقانون بش��أن نظ��ام اتحاد 
المنتفعين بشقق وزارة اإلسكان. وذلك بحضور 

مقدم االقتراح النائب غازي آل رحمة.
ث��م ناقش��ت اللجن��ة، االقت��راح بقانون بش��أن 
تنظي��م حيازة الحيوانات الخطرة، حيث تم عرض 
مرئيات كل من: وزارة األشغال وشؤون البلديات 
والتخطيط العمران��ي، والمجلس األعلى للبيئة، 
ومجل��س أمان��ة العاصم��ة، ومجل��س المحرق 
البل��دي، والمجلس البلدي للمنطقة الش��مالية، 
والمجل��س البل��دي للمنطقة الجنوبي��ة، وارتأت 

اللجنة عدم الموافقة على االقتراح بقانون.
كم��ا ناقش��ت، االقت��راح بقانون بش��أن تعديل 
بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرس��وم 
بقانون رقم 35 لس��نة 2001، واالقتراح بقانون 

بتعديل الم��ادة 6 من قان��ون البلديات الصادر 
بالمرس��وم بقانون رقم 35 لسنة 2001، وارتأت 

اللجن��ة دم��ج المقترحي��ن ف��ي مقت��رح واح��د، 
والموافقة عليه.

»خدمات الشورى« تبحث إعطاء األولوية 
 للبحرينيين في الوظائف التعليمية بـ»الخاص« 

بمجل��س  الخدم��ات  لجن��ة  واصل��ت 
الش��ورى برئاس��ة الدكت��ورة جه��اد 
عب��داهلل الفاض��ل مناقش��ة مش��روع 
المرس��وم  أح��كام  قان��ون بتعدي��ل 
بقانون رقم )25( لس��نة 1998 بشأن 
والتدريبية  التعليمي��ة  المؤسس��ات 
الخاص��ة، المع��د في ض��وء االقتراح 
بقان��ون المقدم من مجل��س النواب، 
والذي يتضم��ن إعط��اء األولوية في 
التوظي��ف للبحرينيين الحاصلين على 
المؤه��الت الالزمة لش��غل الوظائف 
التعليمي��ة والتدريبي��ة ف��ي القطاع 
الخ��اص، حي��ث اطلعت اللجن��ة على 
والتعلي��م  التربي��ة  وزارة  مرئي��ات 
بخصوص مش��روع القانون، وتداولت 
الس��ادة  وجه��ات نظ��ر ومالحظ��ات 
أعض��اء اللجن��ة، فيم��ا ق��ررت إعداد 
مس��ودة تقريرها النهائي بخصوص 
مش��روع القانون تمهي��دًا لرفعه إلى 

مكتب المجلس.
واّطلعت اللجنة في ذات االجتماع على 

مرئيات غرفة صناعة وتجارة البحرين، 
االقتصادي��ة،  التنمي��ة  ومجل��س 
عم��ال  لنقاب��ات  الع��ام  واالتح��اد 
البحري��ن، بخصوص مش��روع قانون 
بتعدي��ل الم��ادة )24( م��ن القانون 
رقم )19( لس��نة 2006 بشأن تنظيم 

سوق العمل، المعد في ضوء االقتراح 
المعدل��ة المقدم  بقان��ون بصيغته 
والمتضم��ن  الن��واب،  م��ن مجل��س 
إعادة تنظيم إجراءات وش��روط إصدار 
تصريح العمل عل��ى نحو يكفل تلبية 
متطلب��ات س��وق العم��ل واس��تمرار 

جودة الخدم��ات، والتصدي النتش��ار 
ظاهرة الش��هادات الجامعية المزورة 
في الوظائف التخصصية، فيما قررت 
تكليف المستش��ار القانون��ي بإعداد 
مس��ودة التقرير متضمنًا رأي اللجنة 

تمهيدًا لرفعه إلى مكتب المجلس.
كم��ا انتهت اللجنة من النظر في قرار 
مجلس النواب بخصوص قرار مجلس 
الشورى بشأن مشروع قانون بإضافة 
فق��رة جديدة برق��م )ج( إل��ى المادة 
)32( م��ن قانون العمل ف��ي القطاع 
األهل��ي الص��ادر بالقان��ون رقم )36( 
لسنة 2012، المعد في ضوء االقتراح 
المعدل��ة المقدم  بقان��ون بصيغته 
من مجل��س النواب، وال��ذي يتضمن 
من��ح الم��رأة العامل��ة ف��ي القط��اع 
األهلي إجازة مدفوعة األجر في حاالت 
ميت��ًا،  الطف��ل  والدة  أو  اإلجه��اض 
تعادل إجازة الوض��ع، فيما قررت رفع 
المجل��س تمهيدًا  لمكتب  تقريره��ا 

لعرضه في إحدى الجلسات القادمة.

 يوسف زينل: ارتفاع أسعار بعض
 الخضراوات يكشف واقع األمن الغذائي

ق��ال النائ��ب يوس��ف زين��ل إن األم��ن الغذائي في 
المملكة يعيش واقع��ًا صعبًا، وهي حقيقة تأكدت 
مرة أخ��رى م��ع االرتف��اع الكبير في أس��عار بعض 
الخض��راوات، بينه��ا خض��روات ت��زرع ف��ي محلي��ًا 

كالطماطم والخيار.
واعتب��ر زينل ذلك ناقوس خطر ي��دق مجددًا ويلقي 
بالمس��ؤولية على وكالة الزراع��ة المعنية بالدرجة 
األول��ى بمل��ف األم��ن الغذائ��ي، وهو مل��ف يحظى 
باهتم��ام كبير من لدن عاهل البالد المفدى حضرة 
صاح��ب الجاللة المل��ك حمد بن عيس��ى آل خليفة 

حفظ��ه اهلل ورعاه. وتابع: »رغم التوجيهات الملكية 
ورغم التأكيدات الصادرة عن وزير األشغال وشؤون 
البلدي��ات والتخطي��ط العمران��ي عص��ام، والت��ي 
ق��ال فيها إن ال��وزارة تول��ي أهمية بالغ��ة لتنفيذ 
التوجيهات السامية وترجمتها إلى مبادرات وبرامج 
عمل تس��تهدف النهوض بمختلف القطاعات التي 
تص��ب في اتج��اه تحقيق األم��ن الغذائ��ي، إال أننا 

نفاجأ بواقع يشير إلى عكس ذلك«.
وأضاف زين��ل: »لم يقتص��ر ذلك عل��ى الخضراوات 
المس��توردة م��ن الخ��ارج، بل ط��ال خض��ارًا محلية 

وكان االرتف��اع فاحش��ًا بنس��بة تج��اوزت الضع��ف 
األم��ر الذي يس��تدعي التوقف للتع��رف على الواقع 
كم��ا هو وتش��خيص تحديات��ه والش��روع في وضع 
الحل��ول، على أن يتم كل ذلك باالش��تراك مع كافة 
المعنيين بالقط��اع الزراعي من تج��ار ومزارعين«. 
وقال: »هنالك شكاوى تتعلق برفع الدعم عن السلع 
التي يحتاجها المزارع��ون وهنالك تهديد متواصل 
للرقع��ة الزراعية في البحرين، وهي تحديات يتصل 
حلها بضرورة سن تشريعات حامية للمزارع بقرارات 

تعالج مسألة رفع الدعم«.

 »الشورى«: جاهزية القطاع الصحي
 الوطني تجّلت خالل مواجهة »كورونا«

أكد مجلس الش��ورى، على جاهزي��ة وكفاءة القطاع 
الصح��ي الوطن��ي، والت��ي تجّل��ت خ��الل مواجه��ة 
جائح��ة كورونا، مؤكدًا اعتزازه الكبير بما تتمتع به 
المنظومة الصحية ف��ي البحرين من دعم واهتمام 
متواصلي��ن من لدن حضرة صاح��ب الجاللة الملك 
حم��د بن عيس��ى آل خليف��ة عاهل الب��الد المفدى، 
وبم��ا يوليه جاللته من حرص كبير لتطوير الرعاية 

والخدمات الصحية لجميع المواطنين والمقيمين.
وبمناس��بة يوم الصح��ة العالمي ال��ذي يصادف 7 
أبري��ل من كل ع��ام، ثمن مجلس الش��ورى الجهود 
الكبيرة التي تبذلها الحكومة برئاسة صاحب السمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد 
رئي��س مجلس ال��وزراء، من خالل وضع السياس��ات 
والخط��ط المع��ززة للخدمات الصحي��ة والعالجية، 

وتس��خير كافة اإلمكانيات إلنش��اء وتطوير المراكز 
االس��تفادة  وتحقيق  والمختبرات،  والمستش��فيات 
المثلى م��ن األنظمة الصحية التكنولوجية الحديثة 
والمتط��ورة، إل��ى جان��ب االس��تثمار ف��ي التعليم 

والتدريب الصحي المهني والتخصصي.
وأعرب »الش��ورى« عن فخره الكبي��ر باألمر الملكي 
الس��امي بمن��ح وس��ام األمير »س��لمان ب��ن حمد 
لالس��تحقاق الطب��ي« ل� 15811 م��ن العاملين في 
الصفوف األمامية والجهات المساندة لهم، تقديرًا 
إلس��هاماتهم النبيلة وعملهم الدؤوب والمتواصل 
في مختلف مراح��ل مواجهة الجائح��ة، حفاظًا على 
صح��ة وس��المة الجمي��ع، باإلضافة إل��ى تخصيص 
يوم للطبي��ب البحريني وإطالق جائ��زة »خليفة بن 
سلمان آل خليفة للطبيب البحريني”، تكريمًا لجهود 

وإنجازات الكوادر الطبية والصحية.
وثمن المجلس الجهود المش��رفة لجميع العاملين 
ف��ي الصف��وف األمامية والتي س��طرت قيم العطاء 
والتفاني، مش��يدًا بالفري��ق الوطن��ي الطبي، بكل 
كوادره اإلداري��ة والطبية والتمريضية والفنية، وما 
قدموه من إس��هامات وطنية جليلة وعمٍل إنس��اني 

متميز سيبقى محل تقدير دائم.
وأكد الشورى دور الس��لطة التشريعية في مساندة 
الخط��ط والبرام��ج الحكومية ذات الصلة بالش��أن 
الصح��ي، م��ن خ��الل العم��ل المتواص��ل لتطوير 
القوانين والتش��ريعات الوطنية التي تكفل تحقيق 
األه��داف الصحي��ة المنش��ودة، والت��ي تتس��ق مع 
رؤية البحرين االقتصادي��ة 2030، وأهداف التنمية 

المستدامة األممية.

منح زيادة 3٪ عن 2021 بما ال يجاوز 30 دينارًا 

 »مرافق النواب« توافق على
»اتحاد المنتفعين« بشقق اإلسكان

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/999809
https://alwatannews.net/article/999805
https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/04/07/watan-20220407.pdf?1649312617
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نفائس بيت القرآن

تراثيات

وقفات بيانية مع آياٍت قرآنيةمساجد حول العالم
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يعد مسجد الستين القبة األقدم في بنغالديش ويقع في مدينة »باجرهات«، 
ويمثل المس��جد أروع الفنون المعمارية اإلسالمية، وتم االنتهاء من البناء 
ع��ام 1959، ويتمي��ز بجدران س��ميكة وقبة على ش��كل ك��وخ، ويبلغ طول 

المسجد 160 قدًما، وعرضه 108 أقدام، ويتكون من 81 قبة منها أربع قبب 
كبيرة على زوايا المس��جد، و77 قبة صغيرة ويوجد به العديد من الممرات 

واألعمدة الرفيعة.

مسجد الستين تحفة معمارية

ماء اللقاح.. أسطورة العالج الشعبي
ثامر طيفور «

منذ آالف الس��نين والبحريني يستفيد من النخلة 
ومنتجاتها بأس��اليب مختلفة.. تلك الطرق التي 
انتقلت من جيل آلخر وطوره��ا المزارع البحريني 

عبر السنين.
ف��ي ذكر النخل أو »الفحل« كما يس��مى بحرينيًا، 
توجد زهور السف التي تحتوي على حبوب اللقاح، 
وتكون هذه األزهار محاطة بغالف خارجي بصورة 
تامة، ويسمى هذا الغالف »الكافور« أو »القفور« 

وتسميه العامة قروف.
البحريني��ون اكتش��فوا أن طبخ الق��روف ومن ثم 
اس��تخالص فائدته��ا عب��ر التقطي��ر، عب��ر قدر 
معدن��ي بغطاء محك��م له أنبوب��ة معدنية تمر 
عب��ر بركة للتبريد، ثم تنته��ي هذه األنبوبة إلى 
زجاجة كبيرة تس��مى قرابية »كرابية«، يس��اهم 

في العالجات الشعبية.
ذلك المستحضر المائي، تعارف عليه العامة منذ 
القدم على أنها مواد تزيد الخصوبة، وتس��تخدم 
ك��دواء للعقم، كم��ا أن��ه وبحس��ب المعتقدات 

الشعبية يقوي العظام ويزيل آالم الركب.
 إال أن��ه ومع تط��ور العلم تم إج��راء العديد من 
التج��ارب إلثبات تل��ك المزاعم وكان��ت النتيجة 

حب��وب  أكل  أن  إذ  الس��ائد  االعتق��اد  عك��س 
اللق��اح يؤدي لنقص مس��توى هرم��ون الذكورة 

»التيستوستيرون«.

مخطوط نادر للنمط السلجوقي في كتابة القرآن

مخطوط قرآني نادر للجزء الس��ادس والعش��رين 
من الق��رآن الكري��م، مكتوب على ال��ورق بالخط 

الكوفي المشرقي المجود.
ويمثل هذا المخطوط النمط الس��لجوقي لكتابة 
القرآن الكريم، ويرجع تاريخ الس��الجقة إلى القرن 

الخامس الهجري.
وأدخلت على المخطوط التحلية الجمالية المذهبة 
ف��ي بداي��ة الس��ور واس��تعملت النق��اط الحمراء 
للدالل��ة على اإلعراب بنفس لون المداد، أما لفظ 

الجاللة فكتب بالمداد الذهبي المزمك باألحمر.
ويعتب��ر هذا المخطوط م��ن المخطوطات النادرة 
ويوج��د مثي��ل له ف��ي مكتب��ة تشس��تربيتي في 
أيرلن��دة والمكتب��ة الوطني��ة بفيين��ا والمتح��ف 

البريطاني ومكتبة طوب قابي في اسطنبول.

فيتوشيني الدجاج

وجبة اليوم ماتحتاج مقدمات، ألنها بكل بساطة لذيذة جدًا.
تبدؤون تحمسون بصلة مع فصين ثوم مفرومين وزيت زيتون وربع زبدة 
حت��ى يذبل��ون، ونضيف صدر دج��اج مقطع مكعبات وحب��ة ماجي ونحرك 
إلى أن ينضج الخليط، بعدها تضيفون مش��روم معلب أو طازج مع رش��ة 

بهارات إيطالية ونحركهم.
بعدها نضيف ك��وب كريمة طبخ، وملعقتين كبيرتين جبن س��ائل، وربع 
علب��ة قش��طة، نخلطها مع الدج��اج حتى تثق��ل، ونضيف عليه��ا أي نوع 

تفضلونه من المعكرونة المسلوقة، وتقدم بالعافية.

الزكاة فريضة إسالمية

بقلم: د. حبيب النامليتي «

َدَقاُت ِلْلُفَقَراِء َواْلَمَس��اِكيِن َواْلَعاِمِليَن  يقول اهلل تعالى: »ِإنََّما الصَّ
 ِ َعَلْيَه��ا َواْلُمَؤلََّفِة ُقُلوُبُهْم َوِفي الرَِّقاِب َواْلَغاِرِميَن َوِفي َس��ِبيِل اهللَّ
ُ َعِلي��مٌ َحِكيٌم 60 َوِمْنُهُم الَِّذيَن  ِ َواهللَّ َن اهللَّ ��ِبيِل َفِريَضًة مِّ َواْبِن السَّ
 ِ ُي��ْؤُذوَن النَِّبيَّ َوَيُقوُل��وَن ُهَو ُأُذٌن »ُق��ْل ُأُذُن َخْيٍر لَُّك��ْم ُيْؤِمُن ِباهللَّ
َوُيْؤِمُن ِلْلُمْؤِمِنيَن َوَرْحَمٌة لِّلَِّذيَن آَمُنوا ِمنُكْم َوالَِّذيَن ُيْؤُذوَن َرُسوَل 

ِ َلُهْم َعَذاٌب َأِليٌم 61«،»التوبة«. اهللَّ
الزكاة ركن من أركان اإلسالم التي ُبني عليها، قرنها اهلل بالصالة 
في كتابه، قال تعالى: »وأقيموا الصالة وآتوا الزكاة«، وقد شرعت 
في الس��نة الثانية للهجرة، ولما َبَعَث نبينا صلى اهلل عليه وس��لم 
َض َعَلْيِهْم َصَدَقًة ِفي  َ َقِد اْفَت��رَ ُمَع��اذًا ِإَلى اْلَيَمِن، قال له: »ِإنَّ اهللَّ
َفٌق َعَلْيِه،  َأْمَواِلِه��ْم، ُتْؤَخُذ ِم��ْن َأْغِنَياِئِهْم َفُتَردُّ ِفي ُفَقَراِئِه��ْم« ُمتَّ

. َواللَّْفُظ ِلْلُبَخاِريِّ
وف��ي ال��زكاة طهرة لم��ال المس��لم م��ن الدن��س، وحصانة من 
اآلفات، وطهارة لقلبه من الش��ح والبخل، »ُخْذ ِمْن َأْمَواِلِهْم َصَدَقًة 
يِهْم ِبَها« »التوبة: 103«، وتقوية ألواصر التواصل  ُرُهْم َوُتَزكِّ ُتَطهِّ
بين أفراد المجتمع، تقض�ي على البطالة والفقر وهما من أسباب 
انتشار الجريمة؛ فدين اإلس��الم دين شامل لجميع حاجات الناس، 
كما فيه تنظيم لعالقة اإلنس��ان بربه وفي مجتمعه، وقد شرعت 
الزكاة وفق نظام إسالمي دقيق، سواء في األموال التي تخرج منها 
الزكاة، والنس��بة المخَرجة من كل نوع من األموال، واألصناف التي 
تس��تفيد منه، فهو نظام إسالمي ينظم المجتمع، ويسعى لتقليل 

الفوارق بين أفراده.
أما هذه اآليات فتبي��ن أصناف الناس الذين يجب دفع الزكاة لهم، 

وهم:
- الفقراء والمساكين الذين ال يجدون ما يكفيهم لقضاء حوائجهم 

األساسية.
- العاملين عليها: وهم الس��عاة والجباة الذين يجمعونها بتكليف 

من الدولة، يعطون على قدر أعمالهم.
- المؤلف��ة قلوبه��م: م��ن ُيرج��ى إس��المهم أو دفع ش��رهم عن 
المس��لمين، أو إس��الم غيرهم أو تثبيتهم على اإلس��الم، فصنفان 
مس��لمان - وصنفان كافران، فكان عليه الصالة والس��الم يعطي 

المال يتألف به الناس.
- الرقاب: عتق األرقاء، بأن يشترى من مال الزكاة فتعتق مما يدل 

على تشجيع اإلسالم للحرية، ويدخل فيه فكاك األسرى.
- الغارمين: المدينين، من ركبتهم الديون فال يستطيعون الوفاء 

بها، ومن غرموا إلصالح ذات البين.
- في سبيل اهلل: في الجهاد للغزاة، والمرابطين على الحدود إلعالء 

كلمة اهلل تعالى.
- ابن الس��بيل: المس��افر المنقطع، وهو من انقطعت به األسباب 

في سفره عن بلده.
ث��م تذكر اآلي��ات بعضا م��ن قبائ��ح المنافقين، فهذه الس��ورة � 
س��ورة التوبة � تس��مى الفاضحة، فكانوا يقولون للنبي صلى اهلل 
عليه وس��لم على وجه القدح والطع��ن، واألذى اللفظي، بأنه ُأذن 
يس��مع لكل ما يقال له من األخب��ار واآلراء فيصدقه، وال يفرق بين 
الصحيح والباطل، والنبي صلى اهلل عليه وس��لم أبعد عن ذلك، فرد 
اهلل عليهم بأنه ُأذن خير؛ يسمع الخير ال الش�ر، ويؤمن للمؤمنين، 
يص��دق المؤمنين فيم��ا يخبرونه لما علم م��ن إيمانهم، ورحمة؛ 
حيث لم يكش��ف أس��رارهم ولم يفضحهم، ثم ختمت اآليات ببيان 
حكم من يؤذي رس��ول اهلل، فق��ال تعالى: »الذين يؤذون رس��ول 
اهلل«، فيه عموم لكل من يؤذي رس��ول اهلل في حياته وبعد وفاته 

لهم عذاب أليم.
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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

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/999885
https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/04/07/watan-20220407.pdf?1649312617
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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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المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية

شـــارك األميـــن العـــام للمؤسســـة الملكيـــة 
لألعمـــال اإلنســـانية مصطفى الســـيد في 
والـــذي  للمانحيـــن  االفتراضـــي  المؤتمـــر 
نظمته األمم المتحدة لمســـاعدة الشـــعب 

األفغاني.
المؤسســـة  مشـــاركة  أن  الســـيد  وبّيـــن 
هـــذا  فـــي  اإلنســـانية  لألعمـــال  الملكيـــة 
الســـبل  أفضـــل  لبحـــث  تأتـــي  المؤتمـــر 
الممكنـــة لتقديـــم المســـاعدات اإلنســـانية 
إلـــى الشـــعب األفغانـــي فـــي ظـــل تفاقـــم 
التـــي  اإلنســـانية  والكـــوارث  األزمـــات 
المنطقـــة  دول  مـــن  بالعديـــد  تعصـــف 
نتيجة االضطرابات واألزمات السياســـية 
المســـتوى  علـــى  وآثارهـــا  واالقتصاديـــة 
الشـــعوب  علـــى  واالجتماعـــي  اإلنســـاني 

والدول المتضررة.
وخـــال كلمتـــه للمؤتمـــر، قـــال الســـيد إن 
“مملكـــة البحريـــن هـــي أول دولـــة تقـــدم 

الدعـــم لـــكل مـــن مطـــار كابـــول وقندهار 
فـــي الخامـــس مـــن ســـبتمبر تزامًنـــا مـــع 
تغييـــر الحكومـــة الجديدة، وذلك بســـبب 
االســـتراتيجية الديناميكية لجالة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة والحكومـــة 
بقيـــادة ولي العهد رئيس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمد 
اإلنســـاني  العمـــل  ومحـــرك  خليفـــة،  آل 

ممثـــل جالـــة الملـــك لألعمال اإلنســـانية 
وشـــئون الشـــباب ســـمو الشـــيخ ناصر بن 
حمـــد آل خليفـــة، لتكـــون البحريـــن أول 
مـــن يتجاوب مـــع الطلبات اإلنســـانية من 
خـــال األمـــم المتحـــدة، مؤكـــًدا أن هـــذه 
االســـتراتيجية كان لهـــا األثـــر اإلنســـاني 
الكبير في كل الدول الشـــقيقة والصديقة 
التـــي ســـاعدتها المؤسســـة. كمـــا أكـــد أن 
“هذه االستراتيجة تعمل عليها المؤسسة 
للمحتاجيـــن،  اإلنســـاني  الدعـــم  لتقديـــم 
والتـــي تقـــوم بتقديـــم المســـاعدة أوالً ثم 
القيام بزيارات ميدانية لتلبية المتطلبات 
التي هـــم في أمّس الحاجـــة لها، ومن ثم 
توفيـــر الدعـــم اإلنمائي وبشـــكل رئيســـي 
المتحـــدة،  األمـــم  وكاالت  خـــال  مـــن 
حيـــث نجحنـــا وبشـــكل كبيـــر مـــن بنـــاء 
15 مدرســـة و8 مستشـــفيات وآبـــار مياه 
وغيرها من المشاريع التنموية وستستمر 

استراتيجيتنا هذه في أفغانستان”.

المملكة أول دولة تقدم الدعم لمطار كابول وقندهار ... السيد:

البحرين بنت 15 مدرسة و8 مستشفيات وآبار مياه

مصطفى السيد

مجلس التعليم العالي

اســـتقبلت األميـــن العام لمجلـــس التعليم العالـــي نائب رئيس مجلـــس أمناء مجلس 
التعليم العالي الشـــيخة رنا بنت عيســـى بن دعيج آل خليفة بمكتبها رئيس الجامعة 
األهليـــة منصـــور العالي، والوفد المرافـــق له من جامعة جورج واشـــنطن األميركية، 

والمكون من شهرام سركاني، وتوماس ماسوتشي. 
وخـــال اللقاء، اســـتعرض الدكتور ســـركاني البرامـــج المطروحة في كلية الهندســـة 
في جامعة جورج واشنطن، ومن ضمنها برنامج ماجستير االدارة الهندسية، والذي 
يطرح في مملكة البحرين بالتعاون مع الجامعة األهلية، والتي تعد الجامعة الدولية 
الوحيدة التي تطرح برنامج يقدم من جامعة جورج واشنطن، كما واطلعت األمين 
العام على البرامج والخطط المســـتقبلية للجامعـــة، أكدت خالها أن مجلس التعليم 
العالـــي يقدم كل الدعم والمســـاندة لمؤسســـات التعليم العالي للنهـــوض بأدائها على 
كافـــة األصعـــدة ورفع مســـتوى ســـمعتها التعليمية لمـــا له من دور فعال في تشـــجيع 

الطلبة. 

رفع مستوى سمعة مؤسسات التعليم العالي

تعزيز الجاهزية الوطنية لمجابهة أي تهديدات إلكترونية
أنظمة أمنية للرصد السريع لالختراقات السيبرانية... وزير الداخلية:

زار وزيـــر الداخليـــة الفريـــق أول الشـــيخ 
راشد بن عبدهللا آل خليفة، أمس، المركز 
الوطني لألمن السيبراني، حيث كان في 
اســـتقباله، لـــدى وصولـــه، رئيـــس األمـــن 
العـــام الفريـــق طـــارق الحســـن، والرئيس 
التنفيذي للمركز الشيخ سلمان بن محمد 

آل خليفة، وعدد من المسئولين.
وفي بدايـــة الزيارة، اطلع وزير الداخلية 
على ســـير العمـــل واإلجـــراءات المتخذة 
لتقديـــم أفضـــل الخدمـــات األمنيـــة، مـــن 
خـــال أنظمـــة الرصـــد والمراقبـــة، والتي 
تســـهم في الرصـــد الســـريع لاختراقات 
السيبرانية، واالستجابة لها حال وقوعها 
لتخفيـــف الضـــرر، كمـــا اطلـــع علـــى نظام 

حماية الشبكات الحكومية والخاصة. 
وقـــدم الرئيـــس التنفيذي، إيجـــازا حول 
جاهزية المركز، من حيث الكوادر العاملة 
المراقبـــة  وأنظمـــة  التدريـــب  وعمليـــة 
والرصـــد وأنظمة التهديدات الســـيبرانية 

التحليـــل،  وأدوات  الحمايـــة  وأنظمـــة 
االســـتيعابية  القـــدرة  إلـــى  باإلضافـــة 
لاستجابة للحوادث السيبرانية البليغة. 
للخطـــة  شـــرحا  اإليجـــاز،  تضمـــن  كمـــا 
التدريبيـــة للكوادر الحكوميـــة، وتدريب 
أعداد من الموظفين على برنامج حماية 

الشبكات.
بالتوجيهـــات  الداخليـــة،  وزيـــر  وأشـــاد 
الســـامية لعاهـــل الباد صاحـــب الجالة 

الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، القائمة 
علـــى حفـــظ األمـــن بمعنـــاه الشـــامل، بما 
فـــي ذلـــك األمـــن الســـيبراني، فـــي ظـــل 
توجـــه المملكة لتقديـــم خدمات عصرية 
إلكترونيـــة متكاملـــة، منوهـــا إلـــى دعـــم 
ومتابعـــة الحكومـــة برئاســـة ولـــي العهد 
رئيـــس مجلس الـــوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، 
بما يضمـــن تنفيذ هـــذه التوجيهات على 

أرض الواقع.
وتقديـــره  شـــكره  عـــن  الوزيـــر  وعبـــر 
للرئيس التنفيـــذي للمركز الوطني لألمن 
بالمركـــز،  العامليـــن  وكافـــة  الســـيبراني 
مشـــيدا بجهودهـــم المخلصـــة والتزامهم 
تعزيـــز  إطـــار  فـــي  المعاييـــر  بأحـــدث 
الجاهزية الوطنية لمجابهة أي تهديدات 
البيانـــات  قواعـــد  وحمايـــة  إلكترونيـــة 

واألنظمة.
وأكـــد أهميـــة تطويـــر الـــكادر الوظيفـــي، 
ســـواء مـــن ناحيـــة المعرفـــة أو التدريب 
مـــن أجـــل تعزيـــز موقـــع البحريـــن علـــى 
مؤشـــر األمن الســـيبراني على المســـتوى 
الخبـــرات  الدولـــي، مـــع االســـتفادة مـــن 
والتجارب الدولية في تعزيز مســـتويات 
الحماية، وفي الوقـــت ذاته التواصل مع 
الفعاليات المجتمعية للتوعية بالمخاطر 
التي قـــد تواجـــه مســـتخدمي اإلنترنت، 
معربا معاليه عن خالص تمنياته للجميع، 

بالتوفيق في خدمة الوطن.

المنامة - وزار الداخلية

عقـــد مجلـــس أمنـــاء مركـــز البحريـــن 
والدوليـــة  اإلســـتراتيجية  للدراســـات 
والطاقة )دراســـات( اجتماعـــه الثالث، 
الشـــيخ  المجلـــس  رئيـــس  برئاســـة 
عبدهللا بن أحمد آل خليفة، وبحضور 
الشيخ فهد بن عبدالرحمن آل خليفة، 
ومحمـــد العســـيري، وحســـين رجـــب، 
وأحمد اليوشـــع، والشيخة منيرة بنت 
خليفة آل خليفة، باإلضافة إلى المدير 

التنفيذي للمركز حمد العبدهللا.
 وخال االجتماع، اســـتعرض مجلس 
األمنـــاء، مـــا تـــم إنجـــازه خـــال الربع 
وناقـــش  الجـــاري،  العـــام  مـــن  األول 
الموضوعـــات المدرجـــة علـــى جـــدول 

أعماله، وذلك على النحو التالي: 
أوالً: أشـــاد المجلـــس، بالنجـــاح الكبير 
والمتميز، لمنتدى “دراســـات” السنوي 
فـــي دورتـــه الخامســـة، بالتزامـــن مـــع 
انعقاد الملتقى الثاني للرابطة الدولية 
منطقـــة  فـــي  الطاقـــة  القتصاديـــات 
إفريقيـــا،  وشـــمال  األوســـط  الشـــرق 
حيـــث أكـــد الشـــيخ عبدهللا بـــن أحمد 
آل خليفة، أهمية مثل هذه الملتقيات 
الجـــدوى  تحقيـــق  فـــي  المتخصصـــة 
االقتصاديـــة لمصـــادر الطاقـــة، ومبينًا 
أن مملكة البحرين تولي أهمية خاصة 
بأبحاث اقتصاديات الطاقة، في إطار 

إستراتيجية وطنية شاملة.
ثانًيـــا: أعـــرب المجلـــس عـــن اعتـــزازه 

كتـــاب  “دراســـات”  مركـــز  بتدشـــين 
البحرينيـــة  اإلســـتراتيجية  “الشـــراكة 
اإلماراتيـــة: إرث الماضـــي... تحديات 
الحاضر... آفاق الُمستقبل” في معرض 
رعايـــة  تحـــت  دبـــي”،   2020 “إكســـبو 

وزيـــر التســـامح والتعايـــش فـــي دولة 
اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة، الشـــيخ 
نهيـــان بـــن مبـــارك آل نهيـــان، وأوضح 
الشيخ عبدهللا بن أحمد آل خليفة، أن 
تدشـــين هذا اإلصدار النوعي، يواكب 

مناســـبة مـــرور نصف قـــرن، على قيام 
اتحاد دولة اإلمارات الشقيقة، ومشيرًا 
إلـــى أن الكتـــاب يقـــدم رؤيـــة شـــاملة، 
مفادها أن البلدين يتجهان مًعا بخطى 
واثقة نحو المستقبل، ويؤطر لحقيقة 
ثابتـــة بأن روابط األخوة والمحبة بين 
البلدين والشعبين الشـــقيقين، ستظل 
متينة ومستمرة، كشركاء في التاريخ 

والتنمية والسام. 
عبـــدهللا  الشـــيخ  اســـتعرض  ثالًثـــا: 
بـــن أحمـــد آل خليفـــة، نتائـــج جوالته 
الخارجيـــة علـــى رأس وفد مـــن مركز 
“دراســـات” إلـــى كل من ســـلطنة عمان 
الوفـــد  زار  حيـــث  وكوريـــا،  والهنـــد 
العلميـــة  المؤسســـات والمعاهـــد  أبـــرز 

والبحثيـــة فـــي هـــذه الـــدول، للوقوف 
علـــى جهـــود البحث العلمـــي، كما ألقى 
رئيس مجلس األمناء عدة محاضرات، 
تناولت دور الدبلوماســـية في تحقيق 
أهداف التنمية المستدامة، وسياسات 
األمـــن الدولـــي إلـــى جانب المســـارات 

الحديثة للتنمية الصناعية.
بـــن  عبـــدهللا  الشـــيخ  أطلـــع  رابًعـــا: 
أحمـــد آل خليفـــة، أعضـــاء المجلـــس 
علـــى لقائه مـــع رئيس لجنة الشـــؤون 
األوروبـــي،  البرلمـــان  فـــي  الخارجيـــة 
في إطار توســـيع التعـــاون الفكري مع 
المؤسســـات األوروبيـــة، بمـــا ينعكـــس 
إيجاًبـــا علـــى ترســـيخ قيم التســـامح 

والسام.

المنامة - بنا

ترسيـخ قيـم التسامـح وبنـاء شراكـات بحثية متميـزة
مجلس أمناء “دراسات” يستعرض إنجازات الربع األول

C E L E B R AT E  T H E  H O LY  M O N T H
AT  T H E  I C O N I C  R A M A D A N  T E N T

The highly anticipated Ramadan Tent of Four Seasons comes back 
for the most exquisite Iftar and Ghabga experiences.

 Take a worldwide culinary tour by live cooking stations offering 
gourmet delicacies of oriental cuisines and an extensive range of 

international dishes.

Celebrate into the night with a live music performance.

Iftar: BHD 32 net per person I Ghabga: BHD 34.5 net per person

Book your experience with special rates for groups of 30 and above.
(973) 17115500, diningreservations.bahrain@fourseasons.com

THE GOLD SPONSORTHE PLATINUM SPONSOR

هيئة البحرين للثقافة واآلثار

يعـــود مهرجان التراث الســـنوي هذا العام 
2022م فـــي نســـخته الثامنة والعشـــرين، 
قبـــل  مـــن  كريمـــة  برعايـــة  يقـــام  حيـــث 
عاهـــل الباد صاحـــب الجالة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة، وتفتتحـــه هيئـــة 
البحريـــن للثقافة واآلثـــار اليوم الخميس 
 الموافق 7  أبريل الجاري بالقرب من قلعة 

عراد.
ويســـتمر المهرجـــان فـــي تقديم نشـــاطه 
خـــال نهايتـــي األســـبوع مـــن 7 وحتـــى 
9 أبريـــل وكذلـــك مـــن 14 وحتـــى 16 من 
الشـــهر الجـــاري مـــا بيـــن التاســـعة مســـاء 
وحتـــى منتصـــف الليـــل. ويســـّلط الضوء 
لعام 2022م على الذهب كتراث بحريني 
غيـــر مادي، حامـــاً عنـــوان “تراثنا ذهبي” 
ومجّنـــًدا طاقاتـــه للترويـــج لهـــذا العنصر 
الهام في تاريخ البحرين، وألهمية قيمته 
وضرورة الحفاظ عليـــه وصونه لألجيال 

القادمة.
ويقدم مهرجان التراث هذا العام برنامًجا 
المـــادي  غيـــر  التـــراث  بعناصـــر  يحتفـــي 
تقليديـــة  حـــرف  مـــن  البحريـــن  لمملكـــة 
وفنـــون شـــعبية وغيرهـــا مـــن الفعاليـــات 
التي تناســـب مختلف األعمـــار. كما يأخذ 
المهرجـــان الجمهور فـــي تجربة بحرينية 
ثقافيـــة متكاملـــة مـــع عـــرض العديد من 
مـــن  والحديثـــة  التقليديـــة  المنتجـــات 
إنتـــاج رواد األعمـــال البحرينيين، إضافة 
إلـــى تقديـــم المقاهـــي التقليديـــة ألطباق 

ومأكوالت محلية تقليدية.
ويشـــكل مهرجان التراث الســـنوي منصة 
مهمة تستقطب الجمهور في المملكة في 
ظـــل رعاية ســـامية من صاحـــب الجالة 
عاهل الباد، الذي شـــّرف هـــذا المهرجان 
بالرعايـــة منذ انطاقتـــه األولى في العام 
ا مكامن  1992م, حيث يســـتحضر ســـنويًّ
المـــوروث الشـــعبي البحرينـــي المرتبطـــة 
بالمكونـــات الثقافيـــة المحليـــة، ويتناول 
الموضوعـــات  مـــن  عـــام واحـــد  فـــي كل 
التـــي تمـــس اإلرث اإلنســـاني للبحريـــن، 
ويطـــّل في كل مرة بعنـــوان جديد يحمل 
فـــي طياتـــه برامـــج منوعـــة مـــن عروض 
يدويـــة،  وصناعـــات  حرًفـــا  موســـيقية، 
ورش عمـــل، معـــارض فنيـــة، وغيرها من 
الفعاليـــات التي تدور حول الفكرة العامة 
للمهرجان والتي تتســـق مع اســـتراتيجية 

الهيئة السنوية.

يحتفي بالذهب البحريني

انطالق مهرجان التراث بقلعة عراد اليوم
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أكــــد عــضــو مــجــلــس الـــشـــورى 
درويش المناعي لدى مشاركته 
بمجلس البالد الرمضاني، الذي 
ناقش ملف األمن الغذائي على 
ضـــــرورة تــوجــيــه الـــزيـــادة في 
السلع  دعــم  نحو  النفط  أســعــار 
بالتعاون  األســاســيــة،  الغذائية 
ــة في  ــ ــذي مـــع مـــؤســـســـات األغــ

القطاع الخاص.
ــحــاجــة  ــود ال ــ ــى وجــ ــ ــار إلـ ــ ــ وأشـ
لتفعيل المشروع االستراتيجي 
لـــإنـــتـــاج الــــغــــذائــــي، لــيــشــمــل 
مخصصة  ــع  ــواقـ مـ تــخــصــيــص 
واإلنــتــاج  السمكي  لــالســتــزراع 
إلـــى تطوير  ــزراعـــي، إضــافــة  الـ
الـــقـــدرات الــوطــنــيــة فــي مجال 

الصناعات الغذائية.
ــرى إلـــى  ــ ــفـــت مــــن جـــهـــة أخــ ولـ
ــرورة الــتــكــامــل االقــتــصــادي  ضــ
عــدة  ــي  فـ الــخــلــيــج  ــيــن دول  ب
ــاور، بــمــا يـــوفـــر الــحــمــايــة  ــحــ مــ
ــر الــمــحــمــلــة بــالــســلــع  ــواخـ ــبـ ــلـ لـ

الغذائية المتجهة لدول الخليج 
السيما  القرصنة،  عمليات  مــن 
مع الحرب الروسية األوكرانية.

تفعيل  ضــــــرورة  إلــــى  وأشــــــار 
ــيــجــي مــشــتــرك،  ــدوق خــل ــ ــن صــ
موحد  خليجي  مــركــز  وإنــشــاء 
لدراسات األمن الغذائي، ودعم 
ــــدول  ــقــطــاع الـــخـــاص بــيــن ال ال

الخليج.
ــل  ــزيـ ــجـ وتـــــوجـــــه بـــالـــشـــكـــر الـ
دعــوتــه  عــلــى  الــبــالد  لصحيفة 
للمشاركة بالمجلس الرمضانية، 
لمناقشة  الملتقى  هذا  وتنظيم 
ــمــثــارة على  ــزر الــمــواضــيــع ال ــ أب

الساحة العامة.

وشــؤون  األشغال  وزارة  أّكــدت 
العمراني  والتخطيط  البلديات 
مشاريع  حــزمــة  تنفيذ  تــم  أنـــه 
بمحافظة  الثالثة  ــرة  ــدائ ال فــي 
بلغت  إجمالية  بتكلفة  العاصمة 

ما يقارب 3 ماليين دينار. 
ــت الـــــوزارة إن الــمــشــاريــع  وقــال
الــمــنــفــذة فـــي الـــدائـــرة الــثــالــثــة 
تضّمنت  الــعــاصــمــة،  بمحافظة 
عــلــى تــوســعــة عـــدد مــن الــطــرق 
بــمــنــطــقــة ضـــاحـــيـــة الـــســـيـــف، 
والــســنــابــس، وكــربــابــاد، كما تم 
توفير خدمات الصرف الصحي 
فـــي عــــدة مــجــمــعــات ســكــنــيــة، 
والتي بلغت نسبة التغطية فيها 

.% 81.4
جاء ذلك، رًدا على سؤال النائب 
المشاريع  الصالح حول  ممدوح 

المنفذة في دائرته االنتخابية.
أشارت  القادمة،  المشاريع  وعن 
ــوزارة إلى أنه تم وضع خطة  ال
شاملة تطويرية بكلفة تقديرية 
تصل إلى مليون دينار بحريني، 
طرق  عدة  صيانة  تشمل  حيث 
في منطقة كرباباد، وجدحفص، 
والـــقـــلـــعـــة، وكــــذلــــك مـــشـــاريـــع 

 18.96 بنسبة  الصحي  الصرف 
.%

وذكــــــرت الــــــــوزارة أنــــه تــوجــد 
خطط مستقبلية لتطوير ساحل 
على  حرصها  مــؤكــدة  كــربــابــاد، 
ــهـــات الــبــحــريــة،  تــطــويــر الـــواجـ
بــحــيــث تـــحـــتـــوي عـــلـــى جــمــيــع 
الخدمات والمتطلبات الترفيهية 
احتياجات  تلبي  الــتــي  الــعــامــة 

المواطنين والمقيمين.
وتابعت أن عدد المشاريع التي 
نـــفـــذت تــحــت مــظــلــة مــشــروع 
تنمية المدن والقرى من صيانة 
وترميم عوازل األمطار بلغت 9 
طلبات للترميم، فيما وصلت 19 

طلًبا لتركيب عوازل األمطار.

التكـامـل االقتصـادي الخليجي 
يحمي البــواخــر من القــرصنــة

3 ماليين دينـــار لتطـويــر 
البنية التحتية بـدائرة الصالح

االشتراطات األسرية سبب لقضايا العضل في البحرين
الصباغ  ابــتــســام  المحامية  ــادت  أفــ
أســبــاب  ــرز  ــ أب بـــأن  الـــبـــالد  لصحيفة 
قــضــايــا الــعــضــل فــي الــبــحــريــن تعود 
التي  والجنسية  النسب  الشتراطات 
تحددها العائلة، ذاكرة أن الخالفات 
ــفــتــاة لــبــاب  األســـريـــة أيــضــا تــقــود ال
لها  القاضي  تــزويــج  بنّية  المحكمة 
إلى جانب  والدها،  والية  إسقاط  أو 
عناد الوالدين بحال كان الشاب غير 
كفء مما يدفعها لرفع قضية تطالب 
بإسقاط  أو  للشاب  بتزويجها  فيها 

والية األب وحقه في تزويجها.
هناك حاالت  أن  عن  الصباغ  وبينت 
أمر  والة  بها  تسبب  العضل  لقضايا 
بناتهّن  تزويج  في  الخوض  رفضوا 
دون وجود خالفات أو مشاكل، مما 

استدعى تدخال قضائيا لحلها.
الــمــحــامــيــة أن قــضــايــا  وأوضـــحـــت 
منتشرة  غير  البحرين  فــي  العضل 
سبب  ولكن  المحلية،  األوســاط  بين 
ظــهــور بــعــضــهــا يــعــود الشــتــراطــات 
معينة وضعتها أسرة الفتاة مرتبطة 

ــذي ســتــرتــبــط بها  ــ بــنــســب الــشــاب ال
وبجنسيته وأصله الكامل، وفي حال 
تقّدم شاب يخالف هذه االشتراطات 
تقوم األسرة برفضه فوًرا، لذا لجأت 
قضايا  لرفع  الفتيات  من  الفئة  هذه 
العضل إلسقاط والية األب أو تقدمن 
مردفة  لتزويجهن،  للقاضي  بطلب 
سبب  أحيانا  المذهبي  الــخــالف  أن 
البحرين  أن  علما  الــعــضــل،  لقضايا 
ُتعرف بالتعايش االجتماعي ومسألة 
مقنعة  غــيــر  ــمــذهــبــي  ال ــتــــالف  االخــ

لرفض الزواج.
الــخــالفــات  أن  الـــصـــبـــاغ  وأردفـــــــت 
الوالدين  بين  ما  خصوًصا  األسرية، 
المنفصلين، تستدعي اللجوء لقضايا 
بأن  ذلــك  على  مثاال  معطية  العضل 
تزويجها  الفتيات رفض  إحدى  والد 
لها وذلك عناد  من أي شخص تقدم 
باألم فقط ورغبة في االنتقام منها؛ 
الــعــضــل في  الــفــتــاة قضية  فــرفــعــت 

المحكمة.
وتطرقت أيضا لمحور االختيار غير 

الكفء حيث يرفض الوالدان تزويج 
غير  أنــه  بحجة  ابنتهما  مــن  الــشــاب 
كـــفء وقـــد يــكــون فــعــال غير كــفء، 
وفي حال رفضت الفتاة التخلي عنه 

فإنها تتقدم بدعوى العضل.
وفي الختام، تحدثت ابتسام الصباغ 
بأنظارهم  الشباب  بعض  صــرف  عن 
معينة في  بفتاة  االرتباط  فكرة  عن 
العضل،  قضية  لــرفــع  الــتــطــرق  حــال 
والصورة  المحاكم  لمتاهات  تفادًيا 

االجتماعية.

توفير مواقع لبناء 19 ألف منزل ضمن “تطوير حقوق األراضي الحكومية”
إنجاز 70 % من وحدات اللوزي بإطار النسخة التجريبية... “اإلسكان”:

بنـــاء 360 وحـــدة فـــي مدينـــة ســـلمان ضمـــن النســـخة الثانيـــة للبرنامـــج

قال الوكيل المســاعد للمشــاريع اإلســكانية بوزارة اإلسكان رضا األدرج إن وزارة اإلسكان وفرت أراض ومواقع سكنية 
تابعــة لبرنامــج تطويــر حقــوق األراضــي الحكوميــة، إذ ستســاهم في توفيــر حوالي 19 ألــف وحدة ســكنية موزعة على 
مختلــف محافظــات البحرين، واســتطاعت النســخة التجريبية من البرنامج والتي بدأت في مــارس 2021 بتنفيذ وبناء 
132 وحدة سكنية في اللوزي، وبلغت نسب اإلنجاز لمراحل متقدمة بحدود 70 %، وسينطلق المطور في أعمال البنية 

التحتية خالل األسابيع المقبلة، إذ سينتهي المشروع خالل ديسمبر المقبل.

وحول النسخة الثانية من البرنامج 
مايو  خــالل  إطالقها  سيتم  والــتــي 
بمداخلة  األدرج  أوضـــح  الــمــقــبــل، 
الـــجـــديـــدة  الــنــســخــة  أن  اذاعــــيــــة 
سكنية  وحدة   360 تنفيذ  ستشمل 
ــمــان، وســيــتــم بيع  فـــي مــديــنــة ســل
االنــتــهــاء  فـــور  السكنية  الـــوحـــدات 
منها على المستفيدين أو ألصحاب 
ــوزارة،  ــ ــ الــطــلــبــات الــســكــنــيــة فـــي ال
طريق  عن  ستكون  الدفع  وعملية 
بـــرامـــج الــحــلــول الــتــمــويــلــيــة الــتــي 

تقدمها وزارة اإلسكان.

متعلقة  ــرى  ــ أخـ تــفــاصــيــل  ــول  ــ وحـ
أن  األدرج  أوضــــــح  بـــالـــبـــرنـــامـــج، 
المشروع يطرح كمزايدة، والمطور 
ــــذي يــطــرح أفــضــل ســعــر لــأرض  ال
ــيــهــا، في  ــحــكــومــيــة يــحــصــل عــل ال
يــنــفــذ  أن  عــلــيــه  يـــجـــب  الـــمـــقـــابـــل 
الـــــوحـــــدات الـــحـــكـــومـــيـــة بــحــســب 
الــمــواصــفــات الــمــوضــوعــة مــن قبل 
تحدده  الـــذي  السعر  وفــق  ــوزارة  ــ ال
إضافة  السكنية،  للوحدة  الـــوزارة 
يلتزم  الــمــطــور أن  عــلــى  ذلـــك  إلـــى 
ــمــواصــفــات وســعــر الــبــيــع الـــذي  بــال

ــدده الـــــــوزارة فـــي مــســتــنــدات  ــحـ تـ
المزايدة.

وأشار إلى أن فكرة برنامج تطوير 
حقوق األراضي الحكومية تتمحور 
وحــدات  ببناء  المطور  قيام  حــول 
سكنية على األرض الحكومية ويتم 
خالل  مــن  المواطنين  على  بيعها 
بـــرامـــج الــتــمــويــل الــمــخــتــلــفــة الــتــي 
تقدمها وزارة اإلسكان مثل برنامج 
الــبــيــع يــقــوم المطور  مــزايــا، وبــعــد 

بدفع قيمة األرض للحكومة.
الــوزارة  طرحته  البرنامج  أن  يذكر 

والــهــدف   ،2019 ــعــام  ال نــهــايــة  فــي 
منه هو تطوير مشروعات إسكانية 
على األراضي الحكومية عن طريق 
الوزارة  الخاص، واجتمعت  القطاع 
مؤخًرا مع المطورين للنظر في أبرز 
من  الجديدة  النسخة  مستجدات 

البرنامج.

رضا األدرج

ابتسام الصباغ

علياء الموسوي

علياء الموسوي

ممدوح الصالح

81.4 % نسبة 
تغطية خدمات 

الصرف الصحي 
في المنطقة

المناعي: لتطوير 
القدرات الوطنية في 

الصناعات الغذائية

شركة عقارية ألجنبيين تمتهن التأجير اليومي “على ظهر المالك”

ا في المجال الطبي العام 2021 تسجيل 31 استفساًرا استثماريًّ

المحكمة تقضي بمسؤوليتهما عن سداد المتأخرات ومصروفات الكهرباء

من ضمنها واحد إلسرائيل و3 للمملكة المتحدة... الجالهمة لـ “^”:

ألزمت محكمة االســتئناف العليا الدائرة السادسة )اإليجارية( شركة عقارية 
ذات مســؤولية محدوديــة وشــركائها وهمــا أجنبييــن، بســداد 79 ألــف دينــار 
متخلف أجرة، وبدل استهالك كهرباء بقيمة 6238 دينارا لمالك عقار بحريني 

استأجروه لغرض التأجير اليومي.

أن  إلــى  القضية  تفاصيل  وتشير 
الــشــركــة قــامــت بــاســتــئــجــار عقار 
نشاط  لمزاولة   2019 سبتمبر  في 
ــقـــق بـــشـــكـــل يــومــي  ــر الـــشـ ــيـ ــأجـ تـ
آالف   6 تبلغ  شــهــريــة  ــرة  أجـ لــقــاء 
دينار، وســددوا جــزًءا من األجرة 
وتخلفوا  عادوا  أنهم  إال  الشهرية، 
ــرة مــن أغسطس  ــداد األجــ عــن سـ
2020 حتى سبتمبر 2021، إضافة 

لقيمة استهالك الكهرباء، ما ترصد 
بذمتهم مبلغ المطالبة، وعمد مالك 
التكفل  إلـــى  إثـــرهـــا  عــلــى  ــعــقــار  ال
بسداد رسوم الكهرباء عبر البوابة 
إقامة  إلــى  واللجوء  اإللكترونية، 

الدعوى ضد الشركة ومالكها.
المحامي خليفة آل شاجرة  وقال 
السجل  أن  للمحكمة  تــبــيــن  إنـــه 
عليه  محجوز  للشركة  الــتــجــاري 

إضافة  التنفيذ،  قــاضــي  قبل  مــن 
إلــى أن الــشــركــاء كــانــوا على علم 
أن الشركة غير قــادرة على سداد 

الشركاء  أحــد  قــام  إذ  االلتزامات، 
المؤجر  لصالح  9 شيكات  بإصدار 
من  وتبين  اإليجار،  قيمة  لتسديد 
البنك المسحوب عليه أن الشركة 
لــســداد  الــكــافــي  الــرصــيــد  تملك  ال 
قيمة الشيكات البالغ مجموعها 51 
تحرير  عليه  ترتب  ما  دينار،  ألف 

بالغ جنائي في أغسطس 2021.
ــنــاء عــلــى ذلـــك،  ــفــت إلـــى أنـــه ب ول
الشركاء  بــإلــزام  المحكمة  حكمت 
بالمبلغ  ــشــركــة  ال مـــع  بــالــتــضــامــن 
دينار،  ألــف   79 البالغ  به  المقضي 
الــكــهــربــاء مبلغ  ــدل اســتــهــالك  ــ وب

6238 دينارا.

قالــت الرئيــس التنفيــذي للهيئــة الوطنيــة لتنظيم المهن الصحية “نهــرا” الدكتورة مريــم الجالهمة لـ”البالد” أن مجموع االستفســارات 
التي سجلها مكتب المستثمرين في سوق الرعاية الصحية في البحرين خالل سنة 2021 قد بلغ 31 استفساًرا محلًيا وإقليمًيا ودولًيا.

المستثمرين  مكتب  أن  وأضـــافـــت 
التابع للهيئة الوطنية تلقى منذ فترة 
إنــشــائــه 31 اســتــفــســاًرا مــن أســـواق 
الخليجي،  ــتــعــاون  ال مــجــلــس  دول 
ومن أوروبا وآسيا بشأن استثمارات 
وبلغت  المختلفة،  الصحية  الرعاية 
بفتح  المتعلقة  االستفسارات  نسبة 
إجمالي  مــن   %  10 المستشفيات 
االستفسارات، و58 % حول افتتاح 
مــنــشــآت طــبــيــة، بــاإلضــافــة إلـــى 32 
االســتــفــســارات دارت حــول  مــن   %

صناعات األدوية واألجهزة الطبية.
وأوضــحــت أن االســتــفــســارات أتت 
والمنشآت  الخدمات  من  عدد  بشأن 
الــطــبــيــة حــيــث ســجــل الــمــكــتــب 13 
الطبية  بالمراكز  متعلًقا  استفساًرا 
في  اســتــفــســارات  و5  المتخصصة، 

شأن المراكز المتعددة االختصاصات، 
المستشفيات  حــول  واســتــفــســاريــن 
حول  آخرين  واستفسارين  العامة، 
الطبية  األجهزة  وشركات  الصيدلة 

باإلضافة إلى التطبيب عن ُبعد.
وأردفت الجالهمة ان المكتب سجل 
البحرين،  مملكة  من  استفساًرا   15
الــمــمــلــكــة  ــن  مــ اســـتـــفـــســـارات   3 و 
المتحدة، واستفسارين من باكستان 
ــمــتــحــدة األمــيــركــيــة،  والــــواليــــات ال
مسجال استفساًرا واحًدا من كل من 
واألردن،  واليابان  وإسرائيل  الصين 
ــى الكويت  إل بــاإلضــافــة  وســويــســرا، 
واإلمـــــــارات وتــركــيــا، والــســعــوديــة، 
مستدركة أن هناك استفسارا واحدا 
متعلًقا  ــر  وآخــ ــديــل،  ــب ال ــطــب  ال عـــن 
الــطــبــيــة،  ــايــات  ــف ــن ال إدارة  بــشــركــة 

باإلضافة  الطبية،  األجــهــزة  ومصنع 
لــأدويــة،  مصنع  عــن  استفسار  ــى  إل

ومستشفى تخصصي.
المكتب  إنــشــاء  أن  بــالــذكــر  الــجــديــر 
المتزايد  لــالهــتــمــام  اســتــجــابــة  جـــاء 
ــوق الـــرعـــايـــة  ــ ــي سـ بـــاالســـتـــثـــمـــار فــ
الصحية الناشئة في مملكة البحرين، 
وذلــــك لــتــقــديــم الـــدعـــم والــتــوجــيــه 
بتشغيل  الــمــهــتــمــيــن  لــلــمــســتــثــمــريــن 
مملكة  في  الصحية  الرعاية  أعمال 
الــبــحــريــن بــحــســب الــحــاجــة، حيث 
بين  ــل  وصـ كحلقة  الــمــكــتــب  يــعــمــل 
إدارات الهيئة ووكاالت دعم األعمال 
التنمية  مجلس  مثل  الصلة  الـــذات 
االقتصادية وصندوق العمل تمكين، 
الحكومية  الجهات  إلــى  وباإلضافة 

األخرى.

المستثمرين  مكتب  إلــى  وبــاإلشــارة 
متكاملة  ــادرة  ــبـ مـ عـــن  عـــبـــارة  فــهــو 
في  المستثمرين  ساعدت  الخدمات 
كـــل شـــيء مـــن وضـــع تـــصـــّور بـــدًءا 
ــواًل لــلــحــصــول على  ــ ألفــكــارهــم وصـ
التصاريح الالزمة والعمليات المالية 
ــبــدء مـــشـــروع رعـــايـــة صــحــيــة في  ل

المملكة.

خليفة آل شاجرة

مريم الجالهمة

مروة أحمد
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال

اإلنجاز ترجمة 
لتوجهات 
الحكومة 

بتنويع مصادر 
الدخل

المنامة - الصناعة والتجارة

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

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

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

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

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

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

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

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

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

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

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

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

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

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

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

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

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

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

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

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

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

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

متميزة.

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

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

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

المنامة - بنا

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

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

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

الرياض ـ واس، العربية نت

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

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

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

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

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

“الرياض” السعودية، أمس.

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

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا

P  12

Link

P  10

Link

Link

P  7

Link

علياء الموسوي

علياء الموسوي

ليلى مال اهلل                

إبراهيم النهام

قالــت وزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة إن قيمــة النفقــات الســياحية بلغت ما 
يقارب حوالي 5 ماليين دينار خالل الســنوات الخمس الســابقة. جاء ذلك رًدا على 
ســؤال عضو مجلس الشــورى درويــش المناعي حول قيمــة النفقات خالل الخمس 

سنوات الماضية.

الـــوزراة أن قيمـــة اإليـــرادات  وأضافـــت 
في مجال الســـياحة خـــال اللقاء خمس 
الســـنوات بلغت حوالـــي 9 مايين دينار، 
اندرجت تحت رسوم الخدمات الفندقية 
والشـــقق  الفنـــادق  علـــى  المفروضـــة 
والمرافق والمطاعم الســـياحية باإلضافة 
إلى إيجار قاعـــات مركز البحرين الدولي 
البحريـــن،  بـــاب  ومجمـــع  للمعـــارض، 

وإيرادات الفعاليات والمشاريع األخرى.
وأوضحت أن االســـتراتيجية الســـياحية 
لمملكـــة البحريـــن لألعـــوام -2022 2026 
واألنشـــطة  الواجهـــات  علـــى  تتمركـــز 
البحريـــة، وســـياحة األعمال، والســـياحة 
الترفيهيـــة،  والســـياحة  الرياضيـــة، 
والتاريـــخ،  بالثقافـــة واآلثـــار  والمتعلقـــة 
واالعام واألفام السينمائية، والسياحة 

العاجية.
وتابعت أن من أهم أهداف االستراتيجية 
إبـــراز مكانـــة البحريـــن كمركـــز ســـياحي 
عالمـــي، زيـــادة مســـاهمة الســـياحة فـــي 
الـــدول  عـــدد  زيـــادة  المحلـــي،  الناتـــج 

المستهدفة، وتنويع المنتج السياحي.
وأشـــارت إلى أن هيئة البحرين للسياحة 
والمعـــارض قامـــت بوضـــع خطـــة تهدف 
إلـــى عقد اتفاقيات مع حوالي 95 شـــركة 
عالميـــة متخصصـــة فـــي إدارة الوجهات 
الســـياحية، ووكاء ســـفر وســـياحة مـــن 
19 دولـــة مختلفة، الســـتقطاب الســـواح، 
باإلضافـــة إلـــى أنـــه تـــم التوقيـــع مـــع 62 
شـــركة من هذه الشـــركات، ومن المتوقع 
اســـتكمال بقية االتفاقيـــات حتى النصف 

األول من العام الجاري.

وذكرت أنه تم التعاقد مع شـــركة طيران 
الترويجـــي  التعـــاون  علـــى  الخليـــج، 
الســـياحي لمملكـــة البحرين فـــي عدد من 
البلـــدان، وكذلك عقدت الوزارة مجموعة 
مـــن االتفاقيـــات مـــع عـــدد مـــن الفنـــادق 
أو  للمســـافرين  المحليـــة  والمنتجعـــات 
القادميـــن لمملكة البحريـــن، والتعاون مع 
شـــركة حلبـــة البحريـــن الدوليـــة لترويج 
لســـباقات الفورموال واحد التي تقام في 

البحرين.
ونوهـــت الـــوزارة بـــأن الهيئة تهـــدف من 
خال هـــذه االتفاقيات إلى تطبيق بعض 
المشـــاريع منها شـــبكة النقـــل الجوي بين 
مملكـــة البحرين ودول أخرى، العمل على 
مرفـــأ بحـــري جديـــد، اســـتحداث مناطق 
ســـياحية جديدة، تطوير واجهة الغوص 
البحرية وســـاحل قالي وشـــاطئ خليج 
البحرين، تطوير مشـــروع منتزه الغوص، 
تدشـــين مركز البحرين الدولي للمعارض 
والمؤتمـــرات الجديد والمؤمـــل افتتاحه 
في الربع األخير من العام 2022، باإلضافة 
إلـــى ذلـــك، إقامـــة الفعاليـــات والحمـــات 
الســـياحية محلًيا وإقليمًيا بشكل متنوع 

على مـــدار العام، مســـاندة االســـتثمارات 
الســـياحية الفندقية وتسهيل اإلجراءات 
المتعلقـــة فيها، المشـــاركة فـــي المعارض 
الســـياحية الدولية، التعـــاون مع الخاص، 
إلنشاء عروض سياحية مبكرة، ومراجعة 
وتحديث القوانين ذات الشأن السياحي.
بمشـــاريع  تقـــوم  الهيئـــة  أن  وأردفـــت 
سياحية ضخمة في هذه الفترة، تتجاوز 
130 مليـــون دينـــار، حيث جرى تدشـــين 
مركـــز  تدشـــين  منهـــا  المشـــاريع  بعـــض 
البحريـــن الدولي للمعـــارض والمؤتمرات 
الجديد، ومشروع ساحل قالي وشاطئ 

خليج البحرين.
وعن المشاريع السابقة، أوضحت الوزارة 

أن الهيئـــة قامـــت بتنفيذهـــا خـــال ثاث 
ســـنوات مضـــت، وهـــي مشـــروع منتـــزه 
الغـــوص البحـــري، الذي يعتبـــر أكبر مركز 
البحـــث  مشـــروع  العالـــم،  فـــي  للغـــوص 
عـــن اللؤلؤ والذي يشـــجع على الســـياحة 
البيئية والمالية، مشـــروع رحـــات القرم 
إلـــى خليـــج توبلي. كمـــا تـــم االنتهاء من 
تطويـــر  مشـــروع  مـــن  األولـــى  المرحلـــة 
ســـوق المنامة، من خال تطوير واجهات 

المحال التجارية.
ونوهت بأن الهيئة تشـــجع االنخراط في 
مجـــال التدريب الســـياحي، حيث قامت 
قبـــل فتـــرة، بتدريـــب عـــدد مـــن األفـــراد 
المؤهلين في مجال اإلرشـــاد الســـياحي، 
رســـمية،  ورخـــص  شـــهادات  ومنحهـــم 

لمزاولة هذه المهنة.
وختامـــا، أبلغت الـــوزارة أن الهيئة قامت 
الدعـــم  لتقديـــم  تمكيـــن،  مـــع  بالتعـــاون 
للشـــركات الســـياحية، إال أن العمل توقف 
بســـبب جائحة كورونا، كما دشنت خال 
هذا العام برنامج حوافز لدعم الشـــركات 

السياحية.

5 ماليين دينار النفقات السياحية خالل السنوات الخمس الماضية
9 ماليين دينار إجمالي حجم اإليرادات... “السياحة”:

درويش المناعي 

أحمد الحداد

local@albiladpress.com
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األشـــغال  وزارة  تتجـــه 
وشؤون البلديات والتخطيط 
 23 عـــدد  لشـــطب  العمرانـــي 
للخدمـــات  مخصصـــا  عقـــارا 
بنـــاء  الرملـــي  ضاحيـــة  فـــي 
علـــى خطـــاب وجهـــه الوزيـــر 
مؤخـــرا،  البلـــدي  للمجلـــس 
ويتضمـــن تعديـــات جديـــدة 
على المخطط المعتمد حالًيا.

الملغيـــة  العقـــارات  وتشـــمل 
حـــال إقرار المخطط الجديد، 
ألهالـــي  متعـــددة  خدمـــات 

مواقـــف  بيـــن  مـــا  وتتنـــوع  الرملـــي، 
للســـيارات، مركز صحي بيئـــي، جامع، 
مدرســـة، مقر للدفـــاع المدني، حديقة، 
للســـكري  متخصـــص  صحـــي  مركـــز 
واألســـنان، محطـــة ومســـجد، إضافـــة 

لعدد من الخدمات األخرى.
وقال الوزير في ســـياق رده بأنه” نظًرا 
لكـــون المنطقـــة تحتوي علـــى ملكيات 
بحاجـــة إلـــى إعـــادة تخطيـــط، فقد تم 
التعديل على المخطط المعتمد بتعديل 

وضعيـــات األراضـــي، وتخطيـــط بعض 

التصنيـــف  علـــى  والتعديـــل  العقـــارات 

المعتمد للمخطط التفصيلي”.

بلـــدي  مجلـــس  رفـــض  جهتـــه،  مـــن 

الجديـــدة علـــى  التعديـــات  الشـــمالية 

المخطـــط التفصيلي الخـــاص بالرملي، 

مؤكًدا تمسكه بالمخطط السابق.

شطب 23 عقاًرا خدمًيا بضاحية الرملي

والتنميـــة  العمـــل  وزارة  قالـــت 
الكنائـــس  عـــدد  إن  االجتماعيـــة 
والمعابـــد التي تنـــدرج تحت مظلة 
الـــوزارة تبلـــغ 21 دارا، ولكل واحدة 
ا على  منها ملف خاص. جاء ذلك ردًّ
سؤال الشوري أحمد الحداد. وبينت 
الوزارة أن هذه الدور ال تحتاج إلى 
تراخيص فـــي حالة إقامـــة أي نوع 
الدينيـــة  الفعاليـــات والشـــرائع  مـــن 
الخاصـــة بهـــا، لكن في حـــال وجود 
فعاليـــات خاصة بجمع المـــال، فإنه 
يشترط أخذ ترخيص خاص بذلك، 

قبل إقامة الفعالية.

وأضافـــت الـــوزارة أن هـــذه الـــدور 
ال تقـــع تحـــت مســـوؤلية جمعيـــات 
مجلًســـا  دار  لـــكل  إن  بـــل  أهليـــة، 
منفصًا وحسابات مالية خاصة بها، 
حيث تقوم الوزارة باإلشـــراف على 
كل دار بشـــكل منفصـــل مـــن خـــال 

الملف الخاص بها في الوزارة.

 21 كنيسة ومعبدا في البحرين

3800 حالة هروب للخادمات ... والفلبينيات األكثر استقداًما
80 ألف عددهم اإلجمالي وال حظر للعمل من أية جنسية ... “التنمية”:

ذكــرت وزارة العمــل والتنمية االجتماعية أن عدد العمالة المنزلية في مملكة 
البحرين يبلغ 80477 عاماًل، حيث تحتل الفلبين المرتبة األولى في استقدام 
العمالة المنزلية لتأتي بعدها الهند، وثم إندونســيا، وســيريالنكا، وبنغالدش، 

وباكستان، والنيبال، وأثيوبيا، وكينيا، وأوغندا، وأرتيريا، وغانا، وسيشل.

علـــى  ردهـــا  فـــي  الـــوزارة  وتابعـــت 
الســـؤال البرلمانـــي المقـــدم من عضو 
مجلـــس الشـــورى فـــؤاد الحاجـــي أنه 
تم تســـجيل 2176 حالـــة هروب بترك 
العمل المخالفة لشرط التصريح، فيما 
بلغت عدد إخطارات ترك العمل 3823 

خال خمس السنوات الماضية.
وأوضحت الوزارة أنه يمكن استقدام 
أي جنســـية أخرى كعمالة منزلية متى 
مـــا توافرت شـــروط منـــح التراخيص 
والتصاريح والموافقـــات من الجهات 
المعنية على استقدام العامل المنزلي، 
فهـــو متـــاح بنـــاًء على طلـــب صاحب 

العمل.
وبينـــت أن عـــدد المكاتـــب المرخصـــة 
 97 بلـــغ  المنزليـــة  العمالـــة  الســـتقدام 

مكتًبـــا حتـــى بدايـــة هـــذا العـــام، وتم 
رصد 4 مخالفـــات إدارية ترتب عليها 

غلق وإلغاء عدد من المكاتب.
ونّوهـــت الـــوزارة إلـــى أنـــه تـــم تعليق 
نشـــاط مكتبين وإخطار المرخص لهم 
بتلـــك المخالفات، لتوفيـــق أوضاعهم 
التزاًما بأمر الهيئة، حيث تم ضبط 13 
منشـــأة مخالفة تزاول نشـــاط مكاتب 

التوظيف من دون ترخيص.
مكاتـــب  مراقبـــة  آليـــات  أن  وذكـــرت 
العمالـــة المنزليـــة تشـــمل التحقـــق من 
عدم مخالفة طالب الترخيص المقدم 
مكتـــب  الترخيـــص  إصـــدار  لطلـــب 
توظيـــف مـــن مخالفـــة أحـــكام قانون 
ســـوق العمـــل والقـــرارت المنفـــذة لـــه 
والوفـــاء بالتزاماتـــه القانونيـــة اتجاه 

هيئـــة تنظيم ســـوق العمل، واســـتام 
ماحظـــات المواطنيـــن مـــن المكاتب 

والتحقق منها وتسويتها.
التدقيـــق  أن  الـــوزارة  وأضافـــت 
اإلداري علـــى مكاتـــب التوظيـــف عـــن 
طريقة مراجعة المســـتندات المقدمة 
المعتمـــدة،  اإلجـــراءات  ومطابقتهـــا 
والزيـــارات اإلدارية الدوريـــة لمكاتب 
التوظيف لغـــرض التوجيه والتوعية، 
والزيـــارات التفتيشـــية الدوريـــة على 

مكاتـــب التوظيف بهـــدف التحقق من 
اتبـــاع اإلجراءات، حيـــث يتم زيارتها 

ثاث مرات في السنة.
ونوهت بشـــأن تحديد ســـعر استقدام 
العمالـــة المنزليـــة، والتـــي تعتمد على 
رســـوم بلـــد العامل المنزلـــي من تذاكر 
الطبـــي  الفحـــص  ورســـوم  طيـــران 
وغيرها من الرسوم األخرى، باإلضافة 
والمســـتوى  الخبـــرة  مســـتوى  إلـــى 
التعليمـــي للعمالة، هذا وتختلف قيمة 
االســـتقدام مـــن بلد إلى آخـــر، لذا فإن 
إلـــى  قابلـــة  القيمـــة  تحديـــد  مســـألة 

االنخفاض والزيادة.
وأكدت الوزارة أن هيئة تنظيم ســـوق 
العمـــل تقـــوم بالتعـــاون مـــع الجهـــات 
المعنية األخرى وعلى األخص شؤون 
واإلقامـــة،  والجـــوازات  الجنســـية 
واألدلـــة  للمباحـــث  العامـــة  واإلدارة 
الجنائيـــة بـــوزارة الداخليـــة مـــن أجل 
اتخـــاذ اإلجـــراءات الازمـــة حيال أي 

تصرف غير قانوني.

فؤاد الحاجي 

تجاوز المشكالت ممكن... وقصص ملهمة عن أطفال تفوقوا
تصاحبه أمراض نفسية والرهان على التشخيص المبكر... اختصاصية صعوبات تعلم لـ “^”:

ال يعتبــر اضطــراب فــرط الحركة وتشــتت االنتبــاه عجز تعلم، ومــع ذلك فإنه 
يجعــل التعلــم صعبــا، إذ إن األطفال المصابين باضطــراب “ADHD” هم أكثر 
عرضة لإلعاقة في التعلم من غيرهم من األطفال. في هذا الحوار، تستضيف 
“البــالد” اختصاصيــة صعوبــات تعلــم هاشــمية نــور التــي لهــا بــاع طويــل في 
التعامل مع هذه الفئة من الطلبة، وهي التي قضت 13 عاما في هذا المجال 

وكان شغفها ومازال هو تطوير مهارات الطلبة. وفيما يلي نص الحوار:

مشكالت في التعلم

- ما المقصود بصعوبات التعلم؟ «

صعوبـــات التعلـــم اضطراب يعيـــق عملية 
التعلـــم الطبيعية، وهـــذا االضطراب يكون 
فـــي العمليـــات التـــي تدخـــل فـــي عمليـــة 
االنتبـــاه،  اإلدراك،  الذاكـــرة،  مثـــل  التعلـــم 
التفكيـــر واســـتراتيجيات التعلـــم، ما يؤثر 

على القدرات النمائية لدى الطالب.

عوامل وراثية

- ما أسباب صعوبات التعلم؟ «

قـــد تكون إصابة الطفـــل بصعوبات التعلم 
ناجمـــة عـــن عوامـــل وراثية أو مشـــكات 
أثناء الحمـــل، أو الوالدة أو ضعف الرعاية 

الصحية لام خال فترة الحمل.

صعوبة القراءة والحفظ

ما األعراض البارزة لمن يعاني من  «
صعوبات التعلم؟

أول مظهـــر للمشـــكلة هو انخفـــاض األداء 
ويمكـــن  أكثـــر  أو  مـــادة  فـــي  األكاديمـــي 
أن ُتاحـــظ المشـــكلة مـــن الســـنة األولـــى 
االبتدائيـــة خصوصـــا فـــي القـــراءة وفـــي 
اإلمـــاء، كمـــا أنهـــا تظهـــر فـــي الرياضيات 

وبقية المواد األخـــرى، خصوصا ما يعتمد 
على القراءة وما يحتاج إلى حفظ.

عالمات مبكرة

- متى تظهر مشكالت صعوبات  «
التعلم وهل هي خاصة بمرحلة 

عمرية معينة؟

يمكـــن اكتشـــاف هـــذا المشـــكلة مبكرا في 
الدولـــة التـــي تعتني بفحوصـــات األطفال 
منـــذ الـــوالدة وهـــذا مـــا توفـــره المملكـــة، 
ويمكـــن ماحظـــة صعوبـــات التعلـــم مـــن 
خـــال الفحوصات التـــي تجريهـــا المراكز 
الصحيـــة قبـــل عمـــر المدرســـة، ويمكن أن 
تاحـــظ األم اإلشـــارات الدالـــة علـــى قلـــة 
االنتبـــاه واإلدراك لدى الطفل منذ األشـــهر 
األولـــى، كمـــا يســـتبعد األطفـــال مـــن ذوي 
اإلعاقـــة مـــن صعوبـــات التعلـــم، فضا عن 
أن المشـــكات األكاديميـــة فـــي المراحـــل 
التعليميـــة المتقدمـــة ال تعنـــي أن الطالـــب 
يعانـــي من صعوبات تعلـــم، بخاصة إذا لم 
تظهر أي من عامات صعوبات التعلم في 

المرحلة األولى.

تقييم الحالة

- متى يتم تشخيص الطفل  «
بصعوبات التعلم؟

يتـــم تشـــخيصه فـــي عمـــر المدرســـة، في 
الصـــف األول، بشـــرط حصول المشـــخص 
عليـــه،  للحكـــم  الكافيـــة  الخبـــرات  علـــى 
وعـــادة ما يتـــم تحويل المشـــخصين بهذا 
صعوبـــات  اختصاصـــي  إلـــى  االضطـــراب 
مدروســـة  فرديـــة  خطـــة  إلعـــداد  التعلـــم 
تتناســـب مـــع قدراتـــه وتســـتهدف نقـــاط 

الضعف لتطوير القدرات النمائية لديه.

طرق العالج

- هل يعني أن لصعوبات التعلم  «
عالج؟

بعـــد  التعلـــم  صعوبـــات  تجـــاوز  يمكـــن 
تتناســـب  تربويـــة  لخطـــة  الخضـــوع 
والصعوبة التي يعاني منها الطالب وهناك 
من يجتازون هذه الصعوبات في المرحلة 
اإلعدادية أو الثانوية، فيما تعتبر المرحلة 
االبتدائيـــة هـــي المرحلـــة األساســـية فـــي 
التعليـــم والتـــي يمكـــن التركيـــز فيها على 

تجاوز هذه الصعوبات.

األداء األكاديمي

هل انخفاض األداء األكاديمي دليل  «

على معاناة الطالب من صعوبات 
تعلم؟

مجرد ضعـــف األداء األكاديمي قد ال يدل 
على وجود صعوبات تعلم، فهناك أســـباب 
كثيـــرة وراء ضعـــف التحصيـــل، منهـــا مـــا 
يرتبـــط بإعاقـــة معينـــة، كضعـــف البصـــر، 
البســـيط،  العقلـــي  والتخلـــف  الســـمع،  أو 

واضطرابات االنتباه وفرط الحركة.

مشاكل نفسية

- هل هناك مشكالت نفسية  «
مصاحبة لصعوبات التعلم؟

قـــد يعانـــي الطفـــل الـــذي لـــم يتلـــقَّ خطة 
عاجيـــة مناســـبة لمشـــاكل النفســـية منها 
تدنـــي  جـــراء  االجتماعـــي  االنســـحاب 
الـــذات وســـرعة الغضـــب ويقـــدم  تقديـــر 
على تصرفات خطيرة على نفســـه وغيره 
ألنـــه يشـــعر أن مـــن حولـــه ال يتفهمونه أو 
يســـتوعبون مـــا يحـــاول إيصالـــه لهم وقد 

يصاب بالقلق الدائم واالكتئاب.

ثابرت وتميزت

- من خالل خبرتك، ما أبرز الحاالت  «
التي مرت عليك؟

هنـــاك كثيـــر مـــن المميزيـــن ممـــن كان لـــي 
بصمة في تطوير مســـتوياتهم ومنهم من 
تخرج من المدرسة، وهذا العام تم تكريم 
إحـــدى طالباتـــي من ذوي صعوبـــات تعلم 
التـــي اجتهـــدت وثابـــرت حتـــى أصبحـــت 
رغـــم  القـــراءة  فـــي  الموهوبـــات  إحـــدى 
إعاقتهـــا الســـمعية، هـــذا الشـــعور يمنحني 
المزيـــد من اإلصـــرار للمواصلة مـــع الطلبة 
لتجـــاوز صعوباتهـــم خصوصا فـــي مجال 

اللغة العربية والقراءة.
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في اآلونة األخيرة زاد الطلب على الغذاء بســـبب زيادة الكثافة السكانية، 
فكان البد للعالم أن يتجه نحو تجديد األفكار التي نادى بها سابقا كتعزيز 
وجود مخزونات األنواع أو البنوك البيولوجية أو المحميات الطبيعية التي 
تعتبـــر زاويـــة أمان وإجـــراء احترازيا في الحفاظ علـــى التجديد الطبيعي 

لألنواع. 
المحميـــات الطبيعيـــة أو مخزونـــات األنـــواع هي مواقع مختلفـــة متباينة 
المســـاحات فـــي البيئـــة البحريـــة تحددهـــا الحكومـــة وتقيد فيها أنشـــطة 
الصيـــد أو أي نشـــاط يدمـــر المخـــزون أو المـــورد الطبيعي الـــذي من أجله 
تمت حماية الموقع، وتحظر فيها ممارسة أي نشاط يؤدي لتدمير الموارد 

الطبيعية.
تعتبـــر المحميـــات اليـــوم خيارا إداريـــا وأداة مـــن أدوات اإلدارة في جميع 
أنحـــاء العالـــم للحفـــاظ علـــى البيئـــة وحفـــظ التنـــوع البيولوجـــي وتلبيـــة 
االحتياجـــات الغذائية واالقتصادية لدى المجتمعات فيها، ويتم إنشـــاؤها 
ألهـــداف الحفاظ على التنوع البيولوجي وحماية الموائل البحرية: مواقع 
التعشيش والبيوض ومواقع التكاثر، ويمكن بها أيضا حماية بعض األنواع 

المهددة باالنقراض عن طريق وقف ممارسات الصيد العشوائي غير المنظم 
أحيانا، فالمحميات الطبيعية تكون مواقع تقع ضمن خط هجرة الكائنات، 
وبالتالـــي فـــإن حماية هـــذه المواقع تســـاهم في حماية األنـــواع المهاجرة، 
والمحميـــات الطبيعية في النظم البحرية أصبحت ضرورية إلدارة مصائد 
األســـماك، وضمان االستخدام المستدام للموارد السمكية، ونقولها بصريح 

العبارة “ال يمكن الحفاظ على البيئة بدون محميات طبيعية”. 
المناطـــق المحميـــة اليوم ضروريـــة لخدمة 3 جوانب هـــي البيئة والناحية 
االجتماعية واالقتصاد ألي تكوين مجتمعي، باعتبارها أفضل حل يساهم 
فـــي تعزيـــز التنـــوع البيولوجي وحفظ التـــوازن البيئي، كمـــا يضمن وجود 
حيـــاة مجتمعيـــة صحيـــة لألفراد مـــن ناحية توفـــر االحتياجـــات الغذائية 
والثقافـــات، والجانـــب األخيـــر هـــو الجانـــب االقتصـــادي، حيـــث تضمـــن 
المحميـــات وجود مـــورد طبيعي احتياطـــي يمكن اســـتخدامه عند ازدياد 
الطلـــب علـــى المنتج، هذا نهـــج متكامل يمكن للمحميـــات الخاضعة إلدارة 
فعالـــة تنفيـــذه أو تحقيقه على مســـتوى الدول. “المقال كامـــا في الموقع 

اإللكتروني”.

فاطمة الحنطوبي

دور المحميات الطبيعية في استدامة الموارد ورفع اقتصاد الدول

اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

رهم بالتحضر ولكن! رئيسة مجلس النواب ُتذكِّ
بالحجة الواضحة والمعرفة واليقين بات واضًحا أن ما يفتعله بعض 
النواب من زعيق وصراخ و”هوشـــات” تذكرنا بأيام المدرســـة، حيث 
العصـــر الذهبـــي للهوشـــات، تعمـــد خلق نوع مـــن االنقســـام والتفرقة 
واالبتعـــاد عـــن إنجـــاز األهـــداف الوطنيـــة المطلوبـــة مـــن المجلـــس، 
واســـتبدالها بمسائل وقضايا مبدئية، واإلصرار على الحركة البطيئة 
مـــن خـــال تكنيـــك مســـبق، ومـــا حصـــل فـــي الجلســـة األخيـــرة من 
مشاحنات ليس لها أي مدلول سوى االبتعاد عن مدارج التحضر في 
لغـــة الحوار، وبالرغم من محاولة رئيســـة المجلس فوزية زينل حث 
األطـــراف على التعقل والســـير حســـب المناهـــج العلميـــة والقانونية 
المضبوطة، وإقرار ميول التعاون والمحبة ونبذ الضغينة واالستعاء 
والهيمنـــة، وتطوير مســـار الحوار والتضامن من أجـــل إنهاء الملفات 
العالقـــة، إال أنهـــا لم تلـــق إال التنصل من المســـؤولية وتضييع الوقت 

والخروج عن القاعدة بمقاييس ونتائج غريبة.
يـــا جماعـــة... مجلس النـــواب ليس كالمدرســـة، صحيـــح أن من حق 
النائب أن يكّون لنفسه رأًيا في كل موضوع يعترض عليه، لكن ليس 

بهذه الصورة التي تتجاوز النقاش المســـؤول، والعيب كل العيب أن 
يستمر بعض النواب في أنشطتهم الغريبة وخوض مغامرات خطيرة 
بحق الوطن والمواطن، والنظرة العدائية للرئيسة... نعم أقولها بكل 
صراحة وشجاعة، وما يجعلني مطمئًنا هو أنني ال أخشى شيًئا طالما 
أكتب بضمير وقناعة، أشـــيد بمن يعمل بجد واجتهاد مجّســـًدا أروع 
صور نكران الذات في ســـبيل تحقيق األهداف الوطنية التي رسمها 
المشـــروع اإلصاحي لسيدي جالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
عاهل الباد المفدى حفظه هللا ورعاه، ونقف ضد كل من يؤثر تأثيًرا 
ا مباشًرا على جلسات المجلس بتعطيل المشاريع والتفريط في  سلبيًّ
حقوق المواطنين، وتكريس الظواهر الســـلبية الخطيرة التي لم تعد 

مقبولة إطاًقا.
األخطاء والتراكمات - أخطاء بعض النواب - طوقت عمل المجلس  «

والحصيلة المنطقية هي ما وصلنا إليه اليوم، على الرغم من الالفتة 
التي ترفعها الرئيسة في كل جلسة بضرورة االلتزام واحترام لغة 

الحوار.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

مع أن االجتياح الروسي ألوكرانيا ال يزال الموضوع األكثر قوة وطرحا في 
وســـائل اإلعام العالمية، لما له من آثار وتداعيات على الكثير من األصعدة، 
خصوصـــا مـــن حيث احتمال أنه قد يؤدي إلـــى مواجهة عالمية مدمرة، لكن 
ذلـــك لـــم يمنع أو يقلل من شـــأن الملف اإليراني بمختلـــف جوانبه، خصوصا 
أن السياســـة التـــي ينتهجهـــا نظـــام المالـــي فـــي إيـــران كانت وال تـــزال لها 
تأثيرات ســـلبية على استتباب األمن واالستقرار في المنطقة والعالم، حتى 
أن التحليـــل الذي أعده الباحـــث مايكل روبين، من معهد أميركان إنتربرايز، 
مـــن موجـــات لجـــوء قد تكـــون أكبر بكثيـــر من موجـــة الاجئين الســـوريين 
أو األوكرانييـــن آتيـــة من إيران، بحســـب ما نقلته مجلة ناشـــونال إنترســـت 

األميركية.
هـــذا التحليـــل ومع اختافنا مع االســـتنتاج العام له، إال أنه يســـلط األضواء 
مـــرة أخـــرى على الملـــف اإليرانـــي ويؤكد حساســـيته وضرورة أخـــذه بنظر 

االعتبار واألهمية على الصعيد الدولي، وعدم تجاهله.
قضية التحذير من حدوث اضطرابات في إيران على وقع وفاة مرشد النظام 
علي خامنئي وعدم وجود خليفة مناسب يمكن أن يحل محله، ليست المرة 

األولى التي يجري طرحها، إذ سبق وأن تم طرح هذا الموضوع بعد اندالع 
الثـــورة الســـورية عام 2011، وما تـــم طرحه حينها من ســـيناريوهات كانت 
معظمها في غير صالح نظام المالي وال سيما في حال انتصار تلك الثورة، 
وكان معنـــاه قطع االتصال الوثيق لطهران بحليفه االســـتراتيجي حزب هللا 
اللبناني، لذلك فإن نظام المالي المعروف بأساليبه وطرقه الشيطانية بالغة 
الخبث في الطرح والمقاصد الملتوية، فإنه قام وقتها بتســـريب تحذير من 
أنـــه وفي حال ســـقوطه فإنه ســـتحدث اضطرابات غير مســـبوقة في الباد 
تقـــود إلـــى ارتكاب مذابـــح ومجازر مروعة، ما سيتســـبب فـــي موجة نزوح 
كبيـــرة جدا من إيـــران باتجاه دول المنطقة، وهذا التحذير كما يبدو يرســـم 
المعادلـــة السياســـية في إيـــران كما يحددهـــا النظام، وفيـــه تجاهل مقصود 
للمعارضـــة السياســـية القائمة ضـــده، خصوصا منظمة مجاهـــدي خلق التي 
اعتـــرف خامنئي بعظمة لســـانه بدورها في التخطيـــط النتفاضة أواخر عام 
2017 وقيادتهـــا، مثلما تم اتهامها بمختلف األحداث والتطورات التي أثرت 
سلبا على النظام، وأنها تشرف وتوجه وحدات المقاومة النشيطة في سائر 

أرجاء إيران. “إياف”.

نزار جاف

البديل لنظام الماللي في إيران )1(

صحتنا حياتنا
تعنـــي الصحـــة الغـــذاء الجيـــد والنظافـــة والمســـكن الائـــق وأن يعيش 
اإلنسان في عالم يتوفر فيه الهواء النقي والماء الجيد والغذاء الصحي 
له ولجميع البشـــر، والســـكن في ُمـــدن صالحة للعيش والحيـــاة بمناخها 
الجيـــد وبيئتها النظيفة، وعلى الدول أن تهتم بصحة مواطنيها والعمل 
علـــى إقامة مجتمعات صحيـــة جاذبة للحياة تجنبهم أســـباب األمراض 

والوفيات، خصوصا الوبائية والبيئية.
وتواجـــه البشـــرية تهديـــًدا صحًيـــا متمثا بأزمـــة المناخ، حيـــث يتنفس 
النـــاس هواء غيـــر صحي، وما تســـببه الظواهر الجوية مـــن اضطرابات 
أرضيـــة، ونـــدرة المياه بجانب المـــواد الملوثة والباســـتيكية الموجودة 
فـــي أعمـــاق البحـــار، كما أن الُنظـــم الغذائية غير الصحية تســـبب الكثير 
مـــن األمـــراض وما تولـــده المصانع من انبعاث الغـــازات التي تضر جميع 

الكائنات.
وشـــعار يـــوم الصّحـــة العالمّي لعـــام 2022م هو “كوكبنـــا.. صّحتنا”، وهو 
شـــعار ُيجسد تاحم صحة اإلنسان بصحة كوكبه “صحة البشر وسامة 
كوكـــب األرض وجهـــان لعملـــة واحـــدة”، والعديد من الدراســـات الِعلمية 
تؤكـــد أن “هناك تأثيرا صحيا وبيئيا على مختلف األغذية التي يتناولها 
اإلنســـان”، لـــذا، على المســـتهلك تنـــاول األغذية الصديقـــة للبيئة التي ال 
تســـبب لـــه األمـــراض، فالنظـــام الغذائـــي الجيـــد والصحـــي ُيســـاهم في 

تحقيق الصحة الُمستدامة وال يضر البيئة.
وتســـعى مملكـــة البحريـــن ممثلـــة بـــوزارة الصحـــة إلى تحقيـــق مجتمع 
صحـــي يتـــم فيـــه تقديـــم خدمـــات الصحـــة العامـــة المتنوعـــة بجانـــب 
رعايـــة عادلة وعاليـــة في جميع مستشـــفياتها ومراكزها الصحية، وهي 
خدمـــات متميـــزة وذات جـــودة، كمـــا تعمل على نشـــر الثقافـــة الصحية 
وتعزيز دورها في مكافحة جميع األمراض. وكان للوزارة دور كبير في 
مكافحـــة جائحة كورونا بالتعـــاون مع الفريق الوطني الطبي والصفوف 
األمامية والمتطوعين، وبالرغم من التداعيات االجتماعية والبشرية إال 
أن إجراءاتهـــا كانـــت قوية وفعالـــة، وأثمرت انحســـار الجائحة تدريجًيا 

وعودة الحياة الطبيعية إلى ما كانت عليه سابًقا في البحرين.

عبدعلي الغسرة

النعيمي.. قصة نجاح
خطـــوات واثقـــة، تســـير عليهـــا وزارة التربيـــة والتعليـــم، قبـــل فتـــرة الجائحـــة 
وخالها وبعدها، نحو المضي قدمًا ونحو استشراف المستقبل، إلنجاح العملية 
التعليميـــة، والســـير بهـــا قدمـــًا، وفـــق رؤية مشـــروع جالـــة الملـــك اإلصاحي، 

وتطلعات الطلبة وأهاليهم.
هذ الرؤية الثاقبة التي يحمل مســـؤوليتها األوفياء من منتســـبي الوزارة، بدءا 
مـــن أعلـــى الهرم وحتى أصغـــر موظف، تؤكد متانـــة قطاع التعليـــم الحكومي، 
والـــذي يتصـــدر دومـــًا المراكـــز المتقدمـــة، خليجيـــًا، وعربيًا، وشـــرق أوســـطيًا، 

وبشهادة أقطاب التعليم في العالم المتحضر، وهذه حقيقة ال جدال فيها.
وقـــد ســـجلت وزارة التربية والتعليم بقيـــادة الدكتور ماجـــد النعيمي خطوات 
اســـتباقية، واكبـــت األحـــداث العاصفة والمتغيرة على رأســـها جائحـــة كورونا، 
حيـــث تحولـــت أغلـــب قاعـــات الـــوزارة إلى خايـــا نحل، تعمـــل بالليـــل والنهار، 
لضمان ســـير وانضباط العمليـــة التعليمية، وتحقيق االســـتفادة للطلبة، وهو ما 

حدث بالفعل.
وفـــي اإليجـــاز الحكومـــي الـــذي قدمـــه الوزيـــر النعيمي العـــام الماضـــي، وكنت 
ممـــن تشـــرف بحضـــوره، تناول يومهـــا بفخر ما فعلـــه أبطال الـــوزارة ويفعلونه 
منـــذ لحظـــات اإلغاق األولـــى، وحتى اللحظـــة، وكيف اســـتبقوا الزمن بتفعيل 
التعليـــم عـــن بعد، وبوقـــت قياســـي.. 14 قناة تعليميـــة في اليوتيـــوب، ومئات 
اآلالف من الحصص الدراســـية والحلقات النقاشـــية عن بعد، ومايين الزيارات 
للبوابـــة اإللكترونيـــة، وتخطي المحتـــوى الرقمي أكثر من 700 ألف نشـــاط من 
إعـــداد المعلمين، وغيرها الكثير، وتقديـــر أممي وعالمي لما يحدث بهذه البقعة 
الصغيـــرة والمضيئـــة مـــن العالم بســـواعد أبنائهـــا األوفياء.. كلهـــا عناوين بارزة 
للنجاح البحريني، وقصص عن كسر حاجز المستحيل، في الوقت الذي يتفرغ 
به البعض بتوجيه ســـهام النقد والتشـــكيك للوزير والجهاز التعليمي، ومحاولة 

تقديم األحداث بغير حقيقتها، لكنه وكما يقال “ال ترمى إال الشجرة المثمرة”.
إنني ألعبر في متن مقال اليوم، عن شـــكري وتقديري كولي أمر، قبل أن أكون 
صحافيـــًا، ألبطـــال وزارة التربيـــة والتعليـــم األوفيـــاء، من وكاء ومســـؤولين، 
وموظفيـــن، على كل مـــا يبذلونه من عمل وجهد وتفـــان، بتعاون مثمر، وعطاء 

مستمر.
والشـــكر موصـــول للوزيـــر الدكتـــور ماجد بـــن علي النعيمـــي الذي شـــرف الثقة 
الملكية خير تشـــريف، منذ ســـاعة تقلده مســـؤولية الوزارة، بهذا النجاح الرائع 

والجميل والمستمر والذي يتلمسه كل بيت بحريني، ودمتم بخير.
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