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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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عن تجربة 

مورجان مكاردل

التي  الــقــوة  نقاط  سأستخدم  أنني  األولـــى  للمرة  حقا  أشعر 
أملكها فيما يتعلق باكتشاف األنماط!

تعتمد  التي  مــكــاردل  مــورجــان  التوحد  مصابة  قالته  مــا  هــذا 
عليها االستخبارات األمريكية بشكل كبير لتوقع خطوات موسكو 
التالية في الحرب األوكرانية، لتؤكد مقولة غاندي الشهيرة والتي 
هناك  ليس  وبــأنــه  المغلقة،  العقول  فــي  الحقيقية  اإلعــاقــة  تــرى 

شخص معاق، بل هناك مجتمع يعيق. 
ــان الـــمـــتـــوحـــدة تــفــجــر مـــن جـــديـــد مـــعـــانـــاة ذوي  ــورجــ قــصــة مــ
االحتياجات الخاصة في كثير من مجتمعاتنا العربية، والتي يتم 
فيها النظر إلي هؤالء نظرة شفقة ورحمة أكثر منها نظرة احترام 
وتقدير، وهو ما أثارته بقوة مأساة الشاب السوري أحمد رامي قصي 
والتي ُنشرت على موقع »معاق نيوز« المتخصص بهذه الفئة وهو 
هذا  معاناة  عن  كشف  والــذي  العربي،  العالم  في  نوعه  من  األول 
الشاب المصاب بصعوبة في النطق في رحلة البحث عن عمل من 

دون جدوى. 
يعيشون  الذين  أحمد،  أمثال  من  اآلالف  العربي  عالمنا  في 
في  الثقة  وعــدم  هــؤالء  إلــى  الدونية  النظرة  بسبب  مأساته  نفس 
إمكانياتهم، وذلك رغم ما تتمتع به هذه الفئة من مهارات عقلية 
أو األصحاء،  الكثير من األسوياء  إليها  وقدرات خاصة قد يفتقد 

وهذا ما أبرزته على السطح حالة مورجان.
رســم  وكــالــة  فــي  المكانية  الــجــغــرافــيــا  مــورجــان محللة  تــقــول 
ــة االســتــخــبــارات  ــالـ الــخــرائــط الــتــابــعــة لــلــحــكــومــة األمــريــكــيــة ووكـ
الجغرافية المكانية الوطنية إنه من خالل التركيز على التفاصيل 
الدقيقة مثل قاعدة عسكرية روسية بالقرب من االسكا تمكنت من 
رؤية الصورة الكبيرة في مجموعة البيانات الضخمة وبأنها كافحت 
سنوات في المدرسة، ولم تكن مناسبة تماما قبل أن تحصل علي 

منصب سري للغاية.
األمر المهم في قصة مورجان هو استشعار والدتها إلمكاناتها 
تؤديه، فقد صرحت  أن  الذي يمكن  الــدور  ورؤيتها  في وقت مبكر، 
اإلعــالنــيــة  الــلــوحــات  ــراءة  قــ ابنتها  بــإمــكــان  أن  اكتشفت  قــد  بــأنــهــا 
ما  رغــم  بالتوحد  مصابة  أنــهــا  بمعرفة  فوجئت  وبــأنــهــا  بالعكس، 

تتمتع به من كفاءة عالية في أمور كثيرة.
حــيــن انــضــمــت مــورجــان إلـــى بــرنــامــج تجريبي عــمــره عـــام في 
أيضا  المعروفة  الوطنية  المكانية  الجغرافية  االستخبارات  وكالة 
باسم »إن جي إن »تغير كل شيء في حياتها، فبعد أن كانت تعاني 
الوكالة  أنها وجــدت في  إال  إعاقة لما يقرب من عشر سنوات،  من 
األمر مختلفا، فقد فعلت ما قد يستغرقه شخص ما أسبوعا في 
المفرط  التركيز  على  الــقــدرة  مــيــزة  هــي  وهـــذه  ساعتين،  غــضــون 

بحسب قولها.
ــوع جــديــد مــن الــبــصــيــرة التي  تــجــربــة مـــورجـــان كــشــفــت عــن نـ
يدعو  الــذي  األمــر  العصبي«،  »التنوع  الوكالة  مدير  نائب  يسميها 
عن  وقــدرات مختلفة  مواهب  كيفية جلب  في  التفكير  إلى جدية 
اآلخــريــن، وعــن أن اإلعــاقــة الحقيقية هي أن يــرى اإلنــســان نفسه 
ومــن حق  كبير  الحياة مسرح  أن  وعــن  والتطور،  الفكر  عن  عاجزا 

الكل أن يلعب دوره ويعرض ويستعرض قدراته.
 فجميعنا لدينا طاقة.. ولكن القليل لديه عقل!!.

halakamal99@hotmail.comمـــن الــمــؤكــد أن الــنــهــضــة الــصــحــفــيــة في هالة كمال الدين
ــل الــبــعــد عن  ــي نــهــضــة بــعــيــدة كـ الــبــحــريــن هـ
ــال عــنــد تــأمــل بــدايــاتــهــا، بــالــنــظــر إلــى  االرتـــجـ
ـــى عــلــى يـــد روادهــــا  ــا األولــ ــذرت بـــذورهـ ــ كــيــف ُبـ
الذين راودتهم أفكار اإلصالح واالنفتاح كهدف 
اجتماعي وثقافي يأخذ في االعتبار ما كانت 
-حكمًا  الفاعلة  المجتمع  قــوى  إلــيــه  تطمح 
ونخبة- من أجل التوسع التعليمي والتنظيم 
والــفــكــريــة،  األدبــيــة  الــحــيــاة  وتنشيط  اإلداري 
لتنطلق من تلك القاعدة الصلبة والمستقرة 
ــدوام للصحافة  ــ الــ ونــتــأمــلــه عــلــى  مـــا عــرفــنــاه 
البحرينية في ممارسة دورها المسؤول كصوت 
للمجتمع الحر الذي يضع المصلحة الوطنية 

فوق كل اعتبار.
ــراجـــع وتــســجــيــالت  ــا تــثــّبــتــه مـ وبــحــســب مـ
نجد  والمكتوبة-  -الشفوية  الوطنية  الذاكرة 
أن تــكــويــن الــجــســم الــصــحــفــي قــد قـــوي عــوده 

بما امتلكت يداه من إرث تخمر -مبكرًا - من حيث انطالقته 
األولى التي جاءت متفاعلة ومؤثرة في مشهد البناء الوطني 
هويته  بناء  في  يجتهد  كأي مجتمع  وتجاربه،  بكل مخاضاته 
ويتمكن  والحضارية،  اإلنسانية  ويحرص على توضيح صورته 
ومحاوالت  التجهيل  تيارات  مواجهة  في  وأسلحته  أدواتــه  من 

عرقلة التقدم وتكميم صوت الحق.
الواقع  البحرينية هي في  إن الصحافة  بالقول  نبالغ  ولن 
تأسيس  مع  بــدأت  التي  الخصبة  النشاط  لفترة  طبيعي  نتاج 
النادي األدبي في البحرين في 1920 الذي كان بمثابة الجسر 
العربي ببيئته  الذي خطا عليه شباب البحرين نحو محيطه 
الخصبة بأَعالمها وإنتاجهم األدبي والفكري والسياسي. وكان 
للشاعر والصحفي عبداهلل الزايد، الذي تتلمذ على يد الشيخ 
إبراهيم بن محمد آل خليفة وتأثر بمدرسته وذائقته الشعرية 
دور  فــي تنشيط  بـــارز  دور  االجــتــمــاعــي،  وتــيــاره  الفكري  وخــطــه 
الساحة  أَثــرت  فاعلة  اجتماعية  ثقافية  كمؤسسة  النادي،  هذا 
العالم  في  واألدب  الثقافة  رجــال  كبار  بدورها  وجذبت  األدبية 
البحرينيين  الــثــقــافــة  لــظــهــور رجـــال  كــذلــك  الــعــربــي، ومــهــدت 
وسلمان  العريض  وإبــراهــيــم  المهزع  قاسم  أمــثــال  مــن  األوائـــل 
الــتــاجــر، وغــيــرهــم الــكــثــيــرون، الــذيــن ال بــد أن نــحــّدث أدبــيــات 
سيرهم وطرق تدريسها بشكل يتناسب مع ما قدموه من إنتاج 

ثقافي وأدبي غزير، هذا إذا كانت تدرس أصاًل؟
انطلق  وعلى مثل هذه األرضية الخصبة 
ــق الـــعـــمـــل الــصــحــفــي »ومــــن  ــ الــــزايــــد نـــحـــو أفـ
بل  البحرينية،  أبًا للصحافة  اعتباره  الممكن 
أبــــًا لــصــحــافــة الــخــلــيــج كــلــه فــهــو –على هــذا 
هــذه  فــي  األول  الــصــحــفــي  الـــرائـــد  األساس– 
المنطقة من الوطن العربي.. وكانت جريدته 
)الـــبـــحـــريـــن( نــقــطــة االنــــطــــالق فـــي الــنــهــضــة 
ــان لــهــا أثــرهــا  الــصــحــفــيــة الــبــحــريــنــيــة الــتــي كـ
المشكور في تثقيف الخليج العربي وتنويره«. 
األنــــصــــاري حــول  م. ج.  لــلــدكــتــور  بــحــث  مـــن 
الحربين  بين  )ما  البحرينية  األدبية  الحركة 

العالميتين(.
ــد بــالــســهــلــة عــلــى  ــزايــ ــم تـــكـــن مــهــمــة الــ ــ ولـ
اإلطــــــالق بــالــنــظــر إلــــى الــــظــــروف الــمــحــيــطــة 
يجعل  أن  على  وحــرصــه  الصحفي  بمشروعه 
من البحرين مركزًا تنويريًا ووجهة لألقالم الحرة المعبرة عن 
العالمية  فالحرب  الــعــربــي،  الخليج  منطقة  مــن  األمــة  صــوت 
األولى كانت في أوجها، لتعطل الحرب العالمية الثانية صدور 
الجريدة في 1945م، وليغيب الزايد عن الحياة في العام ذاته، 
الذي لم يشهد عودة صدور الجريدة إال على يد مجموعة من 
الشباب في الفترة بين 1954-1956م، ولم يكتب لها االستمرار 

طوياًل. 
وأمام مثل هذه الحقائق التاريخية المحيطة ببزوغ نجم 
 7( بإنجازاتها  االحتفاء  شهر  مع  وتزامنًا  الوطنية  الصحافة 
التساؤالت  من  عــددا  نطرح  البحرينية(،  الصحافة  يــوم  مايو 
التي قد تجد طريقها إلى من يهمه األمر من المختصين في 

مجال العمل الصحفي للنظر فيها:
األول«  »أوجــهــا  على  البحرينية  الصحافة  تحافظ  هل   )1
كمرآة عاكسة للهوية الوطنية ونقل الصورة الواقعية لمخزوننا 
الفكري والثقافي والتنموي، كما يجب له أن يكون، بمعنى أن 
تكون الصحيفة مخبرًا ومصنعًا للعاملين فيها من حيث صقل 
مهاراتهم ورفع قدراتهم والفصل بين ناقل الخبر ومن يقرأ وراء 
الخبر؟ وبكونها مصدرًا موثوقًا ومرجعًا يغذي العقل بكل ما 
هو جديد ومفيد ويحافظ على صحة الرأي العام بوقاية الفكر 
الصالح  بين  بالتمييز  الــقــارئ  مــقــدرة  ورفـــع  الــوعــي  وحــصــانــة 

والطالح في فضاء اإلعالم الحر؟

الشأن  الفاعلة في  2( هل استطعنا كمجتمع -بمؤسساته 
الحيوية  اإلعالمية  الــروح  على  نحافظ  أن  األدبي/الثقافي– 
بعيدًا عن الشكليات، فتكون منبرًا يتفاعل مع محيطه ويضبط 
إدارة األحــداث بلغة وخطاب عصري  تــوازن مادته، متمكنا من 
يتفادى ما يسمى »اللغة الخشبية« في التواصل الجماهيري، 
محترف  وعلى  المتلقي  على  سلبية  آثــار  من  تحمله  ما  بكل 
قد  الـــذي  الجمعي  والتفكير  العقل  وعــلــى  الصحفي  العمل 
»يتخشب« مع الوقت ويتجه إلى استقاء الخبر والمعلومة من 
مصادر ال تتحمل مسؤولياتها المهنية وتتصرف أقالمها وأزرار 

ألواحها بحرية منفلتة ال ضابط لها؟
3( وهل تعمل المؤسسات المختصة والمعنية، من تعليمية 
وتدريبية ومهنية، على ما تحتاج إليه األقالم من ضبط ذاتي 
نبرمج  أو  نبني  أن  لنا  وكيف  وأصوله؟  ومفاتيحه  مفرداته  له 
»أجهزة الرقابة الذاتية« التي يحتاج إليها الكاتب، مهما جاءت 
ولحركة  الصحفي  للعمل  المنظمة  والتشريعات  القوانين  به 
تنظيمي  دورهــا  أهميتها  على  وهي  والمسؤولة،  الحرة  الكلمة 

ال أكثر؟
ويــقــول د. األنــصــاري فــي هــذا الــشــأن تــحــديــدًا إن على كل 
وأن  نفسه،  داخــل  الجهاز  هــذا  مثل  عن  اليوم  يفتش  أن  كاتب 
يعمل على تجديده ومساءلته، ال تخريبه والتملص منه بحجة 
الحرية التي تتحول كنتيجة إلى كتابات سريالية وفوضوية ال 
فــارغ، وكــأي بناء ال يقوم على  تلبث أن تذهب هباًء، كأي كالم 
ما  لتقديم  النفس  ومجاهدة  والبحث  والتمرين  التخطيط 

يحترم القارئ ويعبر عنه.
فإلى أي حد تمكن الجسم الصحفي البحريني من إحياء 
»أجهزة رقابته الذاتية« الذي هو بحاجتها لتصفية هواء رئته 
وكيف  الــمــســؤول،  والــــرأي  بالفكر  وإنــعــاشــه  ضميره  وتحصين 
لها أن تكون أكثر فعالية وانضباطا من أي أجهزة خارجية قد 
يصعب عليها أن تساير إيقاع العصر وتسبح بمهارة مع حاجات 

التغيير والتحديث. 
»أيار«  التساؤالت لدى أصحابها.. وكل  ونترك خيوط هذه 

والصحافة البحرينية بخير وعافية متجددة.

 عضو مؤسس لدارة م. ج. األنصاري للفكر والثقافة
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المهن  لتنظيم  الوطنية  الهيئة  وقعت 
امــــس،   ،)NHRA( الــصــحــيــة  والــــخــــدمــــات 
العربي  الخليج  جامعة  مــع  تــعــاون  اتفاقية 
حيث  للتجديد،  قابلة  سنوات  خمس  لمدة 
األدويـــة  بفحص  الــجــامــعــة  بموجبها  تــقــوم 
الـــــــواردة إلــــى مــمــلــكــة الــبــحــريــن والــمــقــدمــة 
والشركات  لــألدويــة  المستوردة  الجهات  من 
الــصــيــدالنــيــة فـــي مــخــتــبــر ضـــمـــان الـــجـــودة 
الـــتـــابـــع لــلــجــامــعــة إلصـــــــدار إفـــــــادة لــلــهــيــئــة 
ــات  ــدمــ ــخــ الـــوطـــنـــيـــة لـــتـــنـــظـــيـــم الـــمـــهـــن والــ
للمواصفات  مطابقة  األدويــة  بــأن  الصحية 
الــمــوافــقــة عليها مــن قبل  قــبــل  الــضــروريــة، 
والخدمات  المهن  لتنظيم  الوطنية  الهيئة 

الصحية لتداولها.   
جامعة  ستقوم  االتفاقية،  لهذه  ووفــقــًا 
التحتية  بنيتها  بتسخير  الــعــربــي  الخليج 
ومــعــداتــهــا الــمــتــقــدمــة وكــــوادرهــــا الــعــلــمــيــة 
لــتــأســيــس مــخــتــبــر ضـــمـــان جـــــودة األدويــــــة، 
لضمان  الــجــودة  معايير  على  والمحافظة 

التميز في اختبارات األدوية والمستحضرات 
الطب  وأدويــــة  الــبــديــل  والــطــب  الصيدالنية 

البديل وإصدار الشهادات الالزمة لذلك.
ــة، أّكــــــــدت الـــدكـــتـــورة  ــبـ ــاسـ ــنـ ــمـ وبــــهــــذه الـ
التنفيذي  الرئيس  الجالهمة  عذبي  مريم 
للهيئة الوطنية  لتنظيم المهن والخدمات 
الصحية بأنه تّم توقيع االتفاقية مع جامعة 

الخليج العربي لما ُتمّثله من مكانة مرموقة 
في القطاع األكاديمي والصحي، مشيرة إلى 
أّن الهيئة تحرص على وضع قواعد تسجيل 
ــة وتــضــمــن جــودتــهــا إلـــى جــانــب جــودة  األدويــ
البديل  والطب  الصيدالنية  المستحضرات 
بعد مــراجــعــة دقــيــقــة، ذلــك بما يــتــوازى مع 
الــوطــنــيــة لتنظيم  الــهــيــئــة  تــأســيــس  أهــــداف 

فيما  السّيما  الصحية،  والــخــدمــات  المهن 
يتعلق بضمان جودة آمنة وعالية في تقديم 

الرعاية الصحية في مملكة البحرين.
ومــــن جـــانـــبـــه، قــــال الـــدكـــتـــور خـــالـــد بن 
عبدالرحمن العوهلي رئيس جامعة الخليج 
التكليف  بهذا  تتشرف  الجامعة  أن  العربي، 
من الهيئة لما يتطابق مع أهداف الجامعة 
ــار وخــــدمــــة مــمــلــكــة الــبــحــريــن  ــكــ ــتــ فــــي االبــ
لـــدول  ــاون  ــعـ ــتـ الـ دول مــجــلــس  وشــقــيــقــاتــهــا 
الخليج العربية، وخدمة المواطن البحريني 
يضمن  وبما  الخليجي  والمواطن  والمقيم 
ســالمــتــهــم وصــحــتــهــم،  وإنــــه وبــمــوجــب هــذه 
االتفاقية يتعّين على الشركات الصيدالنية 
أو مــن يــقــوم مــقــامــهــا والــتــي تــريــد تسجيل 
األدوية بغرض إتاحة استخدامها في مملكة 
الــبــحــريــن، أن تــقــوم  بــاالتــفــاق مــبــاشــرة مع 
في  األدويـــــة  وســالمــة  مختبر ضــمــان جــودة 
جــامــعــة الــخــلــيــج الــعــربــي  لــفــحــص األدويــــة 

والتأكد من مطابقتها لمعايير الجودة. 

�لم�ضتوردة �لخليج( لفح�ص وترخي�ص �لأدوية  �تفاقية مع )جامعة  �ل�ضحية( توقع  )�لمهن 

ــادة انــتــخــاب األســـتـــاذ الــدكــتــور عــلــي مــنــصــور آل شــهــاب عــضــوًا  تــم اعــ
بمجلس ادارة جمعية التاريخ واآلثار بدول مجلس التعاون لدول الخليج 
العلمي  الملتقي  هامش  على  جــرت  التي  االنتخابات  في  وذلــك  العربية 
مايو   12-11 يومي  البحرين  مملكة  استضافته  الذي  والعشرين  الحادي 
2022، والدكتور علي منصور آل شهاب عضو ايضًا في مجلس اتحاد ادارة 
اتحاد المؤرخين العرب وعمل استاذًا ونائب رئيس جامعة البحرين وعمل 
عضوا في مجلس الشوري وهو حاصل علي درع المؤرخين العرب الشوامخ 
في 2006م وله كثير من األبحاث المنشورة في المجالت العلمية المحكمة 

} د. علي منصور وحكم لكثير من الجامعات سواء للنشر العلمي او للترقيات العلمية.

استقبل وزير العمل والتنمية 
االجــتــمــاعــيــة الــســيــد جــمــيــل بن 
مكتبه  في  حميدان،  علي  محمد 
ــوزارة، الــطــالــب تــركــي عــبــداهلل  ــالـ بـ
الـــــــذوادي، وذلــــك بــمــنــاســبــة فـــوزه 
في  الطفل  حقوق  لجنة  برئاسة 

البرلمان العربي للطفل في دورته 
الثانية.

وأعرب حميدان عن االعتزاز 
ــوز الــــطــــالــــب الـــــــــــذوادي بــهــذا  ــفــ بــ
الــمــنــصــب فــي إنــجــاز يــضــاف إلــى 
ــاز اآلخـــــــر الـــــــذي حــقــقــتــه  ــ ــجـ ــ اإلنـ
مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن ومــشــاركــاتــهــا 
في  الــمــشــرف  وتمثيلها  الــنــوعــيــة 
مؤكدًا  للطفل،  العربي  البرلمان 
العالي  المستوى  يعكس  ذلك  أن 
من الثقافة والوعي الذي يمتلكه 

مملكة  فـــي  ــاب  ــبـ ــشـ والـ ــال  ــفــ األطــ
البحرين. 

البرلمان  أن  حميدان  وأكــد 
مهم  بــدور  يقوم  للطفل  العربي 
وأســـاســـي فـــي تــنــشــئــة األطـــفـــال، 
ــهـــم،  وتـــعـــزيـــز مـــهـــاراتـــهـــم وقـــدراتـ
ــدرك مــســؤولــيــاتــه  وبـــنـــاء جــيــل يــ
وواجــبــاتــه الــوطــنــيــة، بــمــا يحفز 
المؤسسات  في  االنــخــراط  على 
التشريعية والدستورية، وتطبيق 
أفضل الممارسات الديمقراطية 

التي تنهض بالمجتمع، وتسهم 
في نهضته ونمائه.

الــذوادي  أعــرب   من جانبه، 
ــل  ــمــ ــعــ عــــــــن شـــــــكـــــــره لــــــــوزيــــــــر الــ
ــيـــة عــلــى  ــتـــمـــاعـ والـــتـــنـــمـــيـــة االجـ
األطــفــال  لفئة  المستمر  دعــمــه 
والشباب وتشجيعهم وتحفيزهم 
عــلــى تــمــثــيــل مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
ــراز مــكــانــتــهــا الــمــرمــوقــة في  ــ وإبــ
المحافل والمؤتمرات اإلقليمية 

والدولية.

حميد�ن ي�ضتقبل رئي�ص لجنة حقوق �لطفل في �لبرلمان �لعربي

} خالل االستقبال.

م���ح���اف���ظ �ل���م���ح���رق ي�����ض��ي��د ب��ال�����ض��ب��اب 
�ل��م��ج��الت جميع  ف��ي  وت��ف��وق��ه  �ل��ب��ح��ري��ن��ي 
بــن عيسى بن  الــســيــد ســلــمــان  الــمــحــرق  أكـــد مــحــافــظ محافظة 
أبناء  من  بالمبدعين  اهتماما  تولي  المحافظة  أن  المناعي  هندي 
بدورهم  إيمانا منها  وتعمل على احتضانهم  الشباب  المحافظة من 
في بناء الوطن وازدهــاره. جاء ذلك خالل استقباله بحضور العميد 
عبداهلل بن خليفة الجيران للكاتبة والروائية منيرة عبدالسالم والتي 
عنوان  حملت  التي  الروائية  مؤلفاتها  من  نسخا  المحافظة  أهــدت 

»رواية بالقرب من شجرة الحياة« و»رواية كوردارون.
من  عبدالسالم  منيرة  الكاتبة  لدى  لمسه  بما  المحافظ  وأشــاد 
شغف واهتمام بالجانب األدبي، مؤكدا أن المملكة تزخر بالعديد من 
من  المحافظة  بأبناء  مرحبا  العصور،  مر  على  والثقافة  األدب  رواد 
الجنسين خاصة الموهوبين منهم في جميع المجاالت للعمل على 
احتضانهم ودفعهم إلى المزيد من النجاح. من جانبها قدمت الكاتبة 
لمسته  مــا  مثمنة  للمحافظ،  وتقديرها  شكرها  عبدالسالم  منيرة 
من اهتمام وتقدير، مؤكدة عزمها على مواصلة العطاء في المجال 

األدبي وتقديم صورة مشرفة للشباب البحريني.

الـــفـــريـــق طبيب  ــة  ــايـ رعـ تــحــت 
ــيـــخ مـــحـــمـــد بــــن عــــبــــداهلل آل  ــشـ الـ
خــلــيــفــة رئــيــس الــمــجــلــس األعــلــى 
لــــلــــصــــحــــة، نــــظــــمــــت الـــجـــمـــعـــيـــة 
الـــبـــحـــريـــنـــيـــة لـــمـــرضـــى الــتــصــلــب 
الــمــتــعــدد احــتــفــالــيــة تــوعــويــة في 
بمناسبة  ســنــتــر  الــســيــتــي  مــجــمــع 
المتعدد  للتصلب  العالمي  الــيــوم 
تــحــت شــعــار »نــتــواصــل لــنــواصــل«؛ 
بـــحـــضـــور عـــــدد مــــن الــــــــزوار وعــــدد 
مــــن مـــرضـــى الـــتـــصـــلـــب الــمــتــعــدد 
ــن الــبــحــريــنــيــيــن والــمــقــيــمــيــن،  مــ
مدى  على  االحتفالية  وستستمر 
ثالثة أيام وُتعّد الكبرى من نوعها 

في مملكة البحرين.
وبـــمـــنـــاســـبـــة الــــيــــوم الــعــالــمــي 
ــاد الــعــالــمــي  والــــــذي حـــــدده االتــــحــ
لــلــتــصــلــب الـــمـــتـــعـــدد؛ تــحــتــفــل كل 
العالم  حول  والمؤسسات  الجهات 
الـــمـــهـــتـــمـــة بـــالـــتـــصـــلـــب الـــمـــتـــعـــدد، 
دول  فــي  المصابين  جميع  بــدعــوة 
الــعــالــم لــلــتــواصــل ولــلــتــعــرف على 
ــــرض ومـــشـــاركـــة  ــمـ ــ مـــســـتـــجـــدات الـ
تنمية  أجـــل  مــن  الــبــعــض  بعضهم 
ــع اآلخـــريـــن  ــات إنـــســـانـــيـــة مــ ــالقــ عــ
ــبــــات والــــحــــواجــــز  ــقــ ــعــ وتــــذلــــيــــل الــ
االجــتــمــاعــيــة الــتــي تــواجــهــهــم في 

ــيـــل دمــــجــــهــــم فـــــي الــمــجــتــمــع  ــبـ سـ
وتأييد  الدعم  بشبكات  واالحتفاء 

الرعاية الذاتية. 
ــة بــهــذه  ــيـ ــالـ ــفـ ــتـ ــعـــى االحـ ــسـ وتـ
الـــمـــنـــاســـبـــة لــلــمــطــالــبــة بــــقــــرارات 
الحكومات  بــيــن  ومــوحــدة  رســمــيــة 
العالم لضمان تقديم  في كل دول 
خــــدمــــات أفــــضــــل ورســـــــم خــريــطــة 
العمل لألشخاص  لقوانين  طريق 
المصابين بالتصّلب المتعدد، مع 
بالعالم،  المصابين  أعـــداد  تــزايــد 
حيث بينت آخر إحصائية عالمية 
أن عدد المصابين بلغ 2.8 مليون 
شخص حول العالم، لذا فإن الدعم 

د  لكل فرد مصاب بالتصّلب الُمتعدِّ
لــهــو عــظــيــم األثــــر عــلــى الــمــصــاب 
تعزيز  وكذلك  والمجتمع،  وأسرته 
بشكل  والتعايش  الذاتية  الرعاية 

د. صحي مع التصّلب الُمتعدِّ
)التصّلب  أن  بالذكر  الجدير 
مناعي،  مــرض  هو   )MS د  الُمتعدِّ
الشائعة  األمـــراض  أكثر  أحــد  وهــو 
ــتــــي تـــصـــيـــب الـــجـــهـــاز الــعــصــبــي  الــ
ــل  ــبــ ــزي )الــــــــدمــــــــاغ والــــحــ ــ ــركــ ــ ــمــ ــ الــ
ــارة عـــن حــالــة  ــبـ ــوكـــي(، فــهــو عـ الـــشـ
ــادة  ــ ــلـــف مـ ــــن تـ ــة عـ ــجـ ــاتـ ــهــــاب نـ ــتــ الــ
تقوم  دهنية  مــادة  وهــي  الميالين، 

بحماية األعصاب. 

�لجمعي���ة �لبحريني���ة لمر�ض���ى �لت�ضل���ب �لمتعدد 
�لمتع���دد للت�ضل���ب  �لعالم���ي  بالي���وم  تحتف���ل 

�إعادة �نتخاب �لدكتور �آل �ضهاب ع�ضو� باإد�رة »�لتاريخ و�لآثار«

} محافظ المحرق يستقبل الكاتبة منيرة عبدالسالم.

عن تجربة 

مورجان مكاردل

التي  الــقــوة  نقاط  سأستخدم  أنني  األولـــى  للمرة  حقا  أشعر 
أملكها فيما يتعلق باكتشاف األنماط!

تعتمد  التي  مــكــاردل  مــورجــان  التوحد  مصابة  قالته  مــا  هــذا 
عليها االستخبارات األمريكية بشكل كبير لتوقع خطوات موسكو 
التالية في الحرب األوكرانية، لتؤكد مقولة غاندي الشهيرة والتي 
هناك  ليس  وبــأنــه  المغلقة،  العقول  فــي  الحقيقية  اإلعــاقــة  تــرى 

شخص معاق، بل هناك مجتمع يعيق. 
ــان الـــمـــتـــوحـــدة تــفــجــر مـــن جـــديـــد مـــعـــانـــاة ذوي  ــورجــ قــصــة مــ
االحتياجات الخاصة في كثير من مجتمعاتنا العربية، والتي يتم 
فيها النظر إلي هؤالء نظرة شفقة ورحمة أكثر منها نظرة احترام 
وتقدير، وهو ما أثارته بقوة مأساة الشاب السوري أحمد رامي قصي 
والتي ُنشرت على موقع »معاق نيوز« المتخصص بهذه الفئة وهو 
هذا  معاناة  عن  كشف  والــذي  العربي،  العالم  في  نوعه  من  األول 
الشاب المصاب بصعوبة في النطق في رحلة البحث عن عمل من 

دون جدوى. 
يعيشون  الذين  أحمد،  أمثال  من  اآلالف  العربي  عالمنا  في 
في  الثقة  وعــدم  هــؤالء  إلــى  الدونية  النظرة  بسبب  مأساته  نفس 
إمكانياتهم، وذلك رغم ما تتمتع به هذه الفئة من مهارات عقلية 
أو األصحاء،  الكثير من األسوياء  إليها  وقدرات خاصة قد يفتقد 

وهذا ما أبرزته على السطح حالة مورجان.
رســم  وكــالــة  فــي  المكانية  الــجــغــرافــيــا  مــورجــان محللة  تــقــول 
ــة االســتــخــبــارات  ــالـ الــخــرائــط الــتــابــعــة لــلــحــكــومــة األمــريــكــيــة ووكـ
الجغرافية المكانية الوطنية إنه من خالل التركيز على التفاصيل 
الدقيقة مثل قاعدة عسكرية روسية بالقرب من االسكا تمكنت من 
رؤية الصورة الكبيرة في مجموعة البيانات الضخمة وبأنها كافحت 
سنوات في المدرسة، ولم تكن مناسبة تماما قبل أن تحصل علي 

منصب سري للغاية.
األمر المهم في قصة مورجان هو استشعار والدتها إلمكاناتها 
تؤديه، فقد صرحت  أن  الذي يمكن  الــدور  ورؤيتها  في وقت مبكر، 
اإلعــالنــيــة  الــلــوحــات  ــراءة  قــ ابنتها  بــإمــكــان  أن  اكتشفت  قــد  بــأنــهــا 
ما  رغــم  بالتوحد  مصابة  أنــهــا  بمعرفة  فوجئت  وبــأنــهــا  بالعكس، 

تتمتع به من كفاءة عالية في أمور كثيرة.
حــيــن انــضــمــت مــورجــان إلـــى بــرنــامــج تجريبي عــمــره عـــام في 
أيضا  المعروفة  الوطنية  المكانية  الجغرافية  االستخبارات  وكالة 
باسم »إن جي إن »تغير كل شيء في حياتها، فبعد أن كانت تعاني 
الوكالة  أنها وجــدت في  إال  إعاقة لما يقرب من عشر سنوات،  من 
األمر مختلفا، فقد فعلت ما قد يستغرقه شخص ما أسبوعا في 
المفرط  التركيز  على  الــقــدرة  مــيــزة  هــي  وهـــذه  ساعتين،  غــضــون 

بحسب قولها.
ــوع جــديــد مــن الــبــصــيــرة التي  تــجــربــة مـــورجـــان كــشــفــت عــن نـ
يدعو  الــذي  األمــر  العصبي«،  »التنوع  الوكالة  مدير  نائب  يسميها 
عن  وقــدرات مختلفة  مواهب  كيفية جلب  في  التفكير  إلى جدية 
اآلخــريــن، وعــن أن اإلعــاقــة الحقيقية هي أن يــرى اإلنــســان نفسه 
ومــن حق  كبير  الحياة مسرح  أن  وعــن  والتطور،  الفكر  عن  عاجزا 

الكل أن يلعب دوره ويعرض ويستعرض قدراته.
 فجميعنا لدينا طاقة.. ولكن القليل لديه عقل!!.

halakamal99@hotmail.comمـــن الــمــؤكــد أن الــنــهــضــة الــصــحــفــيــة في هالة كمال الدين
ــل الــبــعــد عن  ــي نــهــضــة بــعــيــدة كـ الــبــحــريــن هـ
ــال عــنــد تــأمــل بــدايــاتــهــا، بــالــنــظــر إلــى  االرتـــجـ
ـــى عــلــى يـــد روادهــــا  ــا األولــ ــذرت بـــذورهـ ــ كــيــف ُبـ
الذين راودتهم أفكار اإلصالح واالنفتاح كهدف 
اجتماعي وثقافي يأخذ في االعتبار ما كانت 
-حكمًا  الفاعلة  المجتمع  قــوى  إلــيــه  تطمح 
ونخبة- من أجل التوسع التعليمي والتنظيم 
والــفــكــريــة،  األدبــيــة  الــحــيــاة  وتنشيط  اإلداري 
لتنطلق من تلك القاعدة الصلبة والمستقرة 
ــدوام للصحافة  ــ الــ ونــتــأمــلــه عــلــى  مـــا عــرفــنــاه 
البحرينية في ممارسة دورها المسؤول كصوت 
للمجتمع الحر الذي يضع المصلحة الوطنية 

فوق كل اعتبار.
ــراجـــع وتــســجــيــالت  ــا تــثــّبــتــه مـ وبــحــســب مـ
نجد  والمكتوبة-  -الشفوية  الوطنية  الذاكرة 
أن تــكــويــن الــجــســم الــصــحــفــي قــد قـــوي عــوده 

بما امتلكت يداه من إرث تخمر -مبكرًا - من حيث انطالقته 
األولى التي جاءت متفاعلة ومؤثرة في مشهد البناء الوطني 
هويته  بناء  في  يجتهد  كأي مجتمع  وتجاربه،  بكل مخاضاته 
ويتمكن  والحضارية،  اإلنسانية  ويحرص على توضيح صورته 
ومحاوالت  التجهيل  تيارات  مواجهة  في  وأسلحته  أدواتــه  من 

عرقلة التقدم وتكميم صوت الحق.
الواقع  البحرينية هي في  إن الصحافة  بالقول  نبالغ  ولن 
تأسيس  مع  بــدأت  التي  الخصبة  النشاط  لفترة  طبيعي  نتاج 
النادي األدبي في البحرين في 1920 الذي كان بمثابة الجسر 
العربي ببيئته  الذي خطا عليه شباب البحرين نحو محيطه 
الخصبة بأَعالمها وإنتاجهم األدبي والفكري والسياسي. وكان 
للشاعر والصحفي عبداهلل الزايد، الذي تتلمذ على يد الشيخ 
إبراهيم بن محمد آل خليفة وتأثر بمدرسته وذائقته الشعرية 
دور  فــي تنشيط  بـــارز  دور  االجــتــمــاعــي،  وتــيــاره  الفكري  وخــطــه 
الساحة  أَثــرت  فاعلة  اجتماعية  ثقافية  كمؤسسة  النادي،  هذا 
العالم  في  واألدب  الثقافة  رجــال  كبار  بدورها  وجذبت  األدبية 
البحرينيين  الــثــقــافــة  لــظــهــور رجـــال  كــذلــك  الــعــربــي، ومــهــدت 
وسلمان  العريض  وإبــراهــيــم  المهزع  قاسم  أمــثــال  مــن  األوائـــل 
الــتــاجــر، وغــيــرهــم الــكــثــيــرون، الــذيــن ال بــد أن نــحــّدث أدبــيــات 
سيرهم وطرق تدريسها بشكل يتناسب مع ما قدموه من إنتاج 

ثقافي وأدبي غزير، هذا إذا كانت تدرس أصاًل؟
انطلق  وعلى مثل هذه األرضية الخصبة 
ــق الـــعـــمـــل الــصــحــفــي »ومــــن  ــ الــــزايــــد نـــحـــو أفـ
بل  البحرينية،  أبًا للصحافة  اعتباره  الممكن 
أبــــًا لــصــحــافــة الــخــلــيــج كــلــه فــهــو –على هــذا 
هــذه  فــي  األول  الــصــحــفــي  الـــرائـــد  األساس– 
المنطقة من الوطن العربي.. وكانت جريدته 
)الـــبـــحـــريـــن( نــقــطــة االنــــطــــالق فـــي الــنــهــضــة 
ــان لــهــا أثــرهــا  الــصــحــفــيــة الــبــحــريــنــيــة الــتــي كـ
المشكور في تثقيف الخليج العربي وتنويره«. 
األنــــصــــاري حــول  م. ج.  لــلــدكــتــور  بــحــث  مـــن 
الحربين  بين  )ما  البحرينية  األدبية  الحركة 

العالميتين(.
ــد بــالــســهــلــة عــلــى  ــزايــ ــم تـــكـــن مــهــمــة الــ ــ ولـ
اإلطــــــالق بــالــنــظــر إلــــى الــــظــــروف الــمــحــيــطــة 
يجعل  أن  على  وحــرصــه  الصحفي  بمشروعه 
من البحرين مركزًا تنويريًا ووجهة لألقالم الحرة المعبرة عن 
العالمية  فالحرب  الــعــربــي،  الخليج  منطقة  مــن  األمــة  صــوت 
األولى كانت في أوجها، لتعطل الحرب العالمية الثانية صدور 
الجريدة في 1945م، وليغيب الزايد عن الحياة في العام ذاته، 
الذي لم يشهد عودة صدور الجريدة إال على يد مجموعة من 
الشباب في الفترة بين 1954-1956م، ولم يكتب لها االستمرار 

طوياًل. 
وأمام مثل هذه الحقائق التاريخية المحيطة ببزوغ نجم 
 7( بإنجازاتها  االحتفاء  شهر  مع  وتزامنًا  الوطنية  الصحافة 
التساؤالت  من  عــددا  نطرح  البحرينية(،  الصحافة  يــوم  مايو 
التي قد تجد طريقها إلى من يهمه األمر من المختصين في 

مجال العمل الصحفي للنظر فيها:
األول«  »أوجــهــا  على  البحرينية  الصحافة  تحافظ  هل   )1
كمرآة عاكسة للهوية الوطنية ونقل الصورة الواقعية لمخزوننا 
الفكري والثقافي والتنموي، كما يجب له أن يكون، بمعنى أن 
تكون الصحيفة مخبرًا ومصنعًا للعاملين فيها من حيث صقل 
مهاراتهم ورفع قدراتهم والفصل بين ناقل الخبر ومن يقرأ وراء 
الخبر؟ وبكونها مصدرًا موثوقًا ومرجعًا يغذي العقل بكل ما 
هو جديد ومفيد ويحافظ على صحة الرأي العام بوقاية الفكر 
الصالح  بين  بالتمييز  الــقــارئ  مــقــدرة  ورفـــع  الــوعــي  وحــصــانــة 

والطالح في فضاء اإلعالم الحر؟

الشأن  الفاعلة في  2( هل استطعنا كمجتمع -بمؤسساته 
الحيوية  اإلعالمية  الــروح  على  نحافظ  أن  األدبي/الثقافي– 
بعيدًا عن الشكليات، فتكون منبرًا يتفاعل مع محيطه ويضبط 
إدارة األحــداث بلغة وخطاب عصري  تــوازن مادته، متمكنا من 
يتفادى ما يسمى »اللغة الخشبية« في التواصل الجماهيري، 
محترف  وعلى  المتلقي  على  سلبية  آثــار  من  تحمله  ما  بكل 
قد  الـــذي  الجمعي  والتفكير  العقل  وعــلــى  الصحفي  العمل 
»يتخشب« مع الوقت ويتجه إلى استقاء الخبر والمعلومة من 
مصادر ال تتحمل مسؤولياتها المهنية وتتصرف أقالمها وأزرار 

ألواحها بحرية منفلتة ال ضابط لها؟
3( وهل تعمل المؤسسات المختصة والمعنية، من تعليمية 
وتدريبية ومهنية، على ما تحتاج إليه األقالم من ضبط ذاتي 
نبرمج  أو  نبني  أن  لنا  وكيف  وأصوله؟  ومفاتيحه  مفرداته  له 
»أجهزة الرقابة الذاتية« التي يحتاج إليها الكاتب، مهما جاءت 
ولحركة  الصحفي  للعمل  المنظمة  والتشريعات  القوانين  به 
تنظيمي  دورهــا  أهميتها  على  وهي  والمسؤولة،  الحرة  الكلمة 

ال أكثر؟
ويــقــول د. األنــصــاري فــي هــذا الــشــأن تــحــديــدًا إن على كل 
وأن  نفسه،  داخــل  الجهاز  هــذا  مثل  عن  اليوم  يفتش  أن  كاتب 
يعمل على تجديده ومساءلته، ال تخريبه والتملص منه بحجة 
الحرية التي تتحول كنتيجة إلى كتابات سريالية وفوضوية ال 
فــارغ، وكــأي بناء ال يقوم على  تلبث أن تذهب هباًء، كأي كالم 
ما  لتقديم  النفس  ومجاهدة  والبحث  والتمرين  التخطيط 

يحترم القارئ ويعبر عنه.
فإلى أي حد تمكن الجسم الصحفي البحريني من إحياء 
»أجهزة رقابته الذاتية« الذي هو بحاجتها لتصفية هواء رئته 
وكيف  الــمــســؤول،  والــــرأي  بالفكر  وإنــعــاشــه  ضميره  وتحصين 
لها أن تكون أكثر فعالية وانضباطا من أي أجهزة خارجية قد 
يصعب عليها أن تساير إيقاع العصر وتسبح بمهارة مع حاجات 

التغيير والتحديث. 
»أيار«  التساؤالت لدى أصحابها.. وكل  ونترك خيوط هذه 

والصحافة البحرينية بخير وعافية متجددة.

 عضو مؤسس لدارة م. ج. األنصاري للفكر والثقافة
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المهن  لتنظيم  الوطنية  الهيئة  وقعت 
امــــس،   ،)NHRA( الــصــحــيــة  والــــخــــدمــــات 
العربي  الخليج  جامعة  مــع  تــعــاون  اتفاقية 
حيث  للتجديد،  قابلة  سنوات  خمس  لمدة 
األدويـــة  بفحص  الــجــامــعــة  بموجبها  تــقــوم 
الـــــــواردة إلــــى مــمــلــكــة الــبــحــريــن والــمــقــدمــة 
والشركات  لــألدويــة  المستوردة  الجهات  من 
الــصــيــدالنــيــة فـــي مــخــتــبــر ضـــمـــان الـــجـــودة 
الـــتـــابـــع لــلــجــامــعــة إلصـــــــدار إفـــــــادة لــلــهــيــئــة 
ــات  ــدمــ ــخــ الـــوطـــنـــيـــة لـــتـــنـــظـــيـــم الـــمـــهـــن والــ
للمواصفات  مطابقة  األدويــة  بــأن  الصحية 
الــمــوافــقــة عليها مــن قبل  قــبــل  الــضــروريــة، 
والخدمات  المهن  لتنظيم  الوطنية  الهيئة 

الصحية لتداولها.   
جامعة  ستقوم  االتفاقية،  لهذه  ووفــقــًا 
التحتية  بنيتها  بتسخير  الــعــربــي  الخليج 
ومــعــداتــهــا الــمــتــقــدمــة وكــــوادرهــــا الــعــلــمــيــة 
لــتــأســيــس مــخــتــبــر ضـــمـــان جـــــودة األدويــــــة، 
لضمان  الــجــودة  معايير  على  والمحافظة 

التميز في اختبارات األدوية والمستحضرات 
الطب  وأدويــــة  الــبــديــل  والــطــب  الصيدالنية 

البديل وإصدار الشهادات الالزمة لذلك.
ــة، أّكــــــــدت الـــدكـــتـــورة  ــبـ ــاسـ ــنـ ــمـ وبــــهــــذه الـ
التنفيذي  الرئيس  الجالهمة  عذبي  مريم 
للهيئة الوطنية  لتنظيم المهن والخدمات 
الصحية بأنه تّم توقيع االتفاقية مع جامعة 

الخليج العربي لما ُتمّثله من مكانة مرموقة 
في القطاع األكاديمي والصحي، مشيرة إلى 
أّن الهيئة تحرص على وضع قواعد تسجيل 
ــة وتــضــمــن جــودتــهــا إلـــى جــانــب جــودة  األدويــ
البديل  والطب  الصيدالنية  المستحضرات 
بعد مــراجــعــة دقــيــقــة، ذلــك بما يــتــوازى مع 
الــوطــنــيــة لتنظيم  الــهــيــئــة  تــأســيــس  أهــــداف 

فيما  السّيما  الصحية،  والــخــدمــات  المهن 
يتعلق بضمان جودة آمنة وعالية في تقديم 

الرعاية الصحية في مملكة البحرين.
ومــــن جـــانـــبـــه، قــــال الـــدكـــتـــور خـــالـــد بن 
عبدالرحمن العوهلي رئيس جامعة الخليج 
التكليف  بهذا  تتشرف  الجامعة  أن  العربي، 
من الهيئة لما يتطابق مع أهداف الجامعة 
ــار وخــــدمــــة مــمــلــكــة الــبــحــريــن  ــكــ ــتــ فــــي االبــ
لـــدول  ــاون  ــعـ ــتـ الـ دول مــجــلــس  وشــقــيــقــاتــهــا 
الخليج العربية، وخدمة المواطن البحريني 
يضمن  وبما  الخليجي  والمواطن  والمقيم 
ســالمــتــهــم وصــحــتــهــم،  وإنــــه وبــمــوجــب هــذه 
االتفاقية يتعّين على الشركات الصيدالنية 
أو مــن يــقــوم مــقــامــهــا والــتــي تــريــد تسجيل 
األدوية بغرض إتاحة استخدامها في مملكة 
الــبــحــريــن، أن تــقــوم  بــاالتــفــاق مــبــاشــرة مع 
في  األدويـــــة  وســالمــة  مختبر ضــمــان جــودة 
جــامــعــة الــخــلــيــج الــعــربــي  لــفــحــص األدويــــة 

والتأكد من مطابقتها لمعايير الجودة. 

�لم�ضتوردة �لخليج( لفح�ص وترخي�ص �لأدوية  �تفاقية مع )جامعة  �ل�ضحية( توقع  )�لمهن 

ــادة انــتــخــاب األســـتـــاذ الــدكــتــور عــلــي مــنــصــور آل شــهــاب عــضــوًا  تــم اعــ
بمجلس ادارة جمعية التاريخ واآلثار بدول مجلس التعاون لدول الخليج 
العلمي  الملتقي  هامش  على  جــرت  التي  االنتخابات  في  وذلــك  العربية 
مايو   12-11 يومي  البحرين  مملكة  استضافته  الذي  والعشرين  الحادي 
2022، والدكتور علي منصور آل شهاب عضو ايضًا في مجلس اتحاد ادارة 
اتحاد المؤرخين العرب وعمل استاذًا ونائب رئيس جامعة البحرين وعمل 
عضوا في مجلس الشوري وهو حاصل علي درع المؤرخين العرب الشوامخ 
في 2006م وله كثير من األبحاث المنشورة في المجالت العلمية المحكمة 

} د. علي منصور وحكم لكثير من الجامعات سواء للنشر العلمي او للترقيات العلمية.

استقبل وزير العمل والتنمية 
االجــتــمــاعــيــة الــســيــد جــمــيــل بن 
مكتبه  في  حميدان،  علي  محمد 
ــوزارة، الــطــالــب تــركــي عــبــداهلل  ــالـ بـ
الـــــــذوادي، وذلــــك بــمــنــاســبــة فـــوزه 
في  الطفل  حقوق  لجنة  برئاسة 

البرلمان العربي للطفل في دورته 
الثانية.

وأعرب حميدان عن االعتزاز 
ــوز الــــطــــالــــب الـــــــــــذوادي بــهــذا  ــفــ بــ
الــمــنــصــب فــي إنــجــاز يــضــاف إلــى 
ــاز اآلخـــــــر الـــــــذي حــقــقــتــه  ــ ــجـ ــ اإلنـ
مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن ومــشــاركــاتــهــا 
في  الــمــشــرف  وتمثيلها  الــنــوعــيــة 
مؤكدًا  للطفل،  العربي  البرلمان 
العالي  المستوى  يعكس  ذلك  أن 
من الثقافة والوعي الذي يمتلكه 

مملكة  فـــي  ــاب  ــبـ ــشـ والـ ــال  ــفــ األطــ
البحرين. 

البرلمان  أن  حميدان  وأكــد 
مهم  بــدور  يقوم  للطفل  العربي 
وأســـاســـي فـــي تــنــشــئــة األطـــفـــال، 
ــهـــم،  وتـــعـــزيـــز مـــهـــاراتـــهـــم وقـــدراتـ
ــدرك مــســؤولــيــاتــه  وبـــنـــاء جــيــل يــ
وواجــبــاتــه الــوطــنــيــة، بــمــا يحفز 
المؤسسات  في  االنــخــراط  على 
التشريعية والدستورية، وتطبيق 
أفضل الممارسات الديمقراطية 

التي تنهض بالمجتمع، وتسهم 
في نهضته ونمائه.

الــذوادي  أعــرب   من جانبه، 
ــل  ــمــ ــعــ عــــــــن شـــــــكـــــــره لــــــــوزيــــــــر الــ
ــيـــة عــلــى  ــتـــمـــاعـ والـــتـــنـــمـــيـــة االجـ
األطــفــال  لفئة  المستمر  دعــمــه 
والشباب وتشجيعهم وتحفيزهم 
عــلــى تــمــثــيــل مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
ــراز مــكــانــتــهــا الــمــرمــوقــة في  ــ وإبــ
المحافل والمؤتمرات اإلقليمية 

والدولية.

حميد�ن ي�ضتقبل رئي�ص لجنة حقوق �لطفل في �لبرلمان �لعربي

} خالل االستقبال.

م���ح���اف���ظ �ل���م���ح���رق ي�����ض��ي��د ب��ال�����ض��ب��اب 
�ل��م��ج��الت جميع  ف��ي  وت��ف��وق��ه  �ل��ب��ح��ري��ن��ي 
بــن عيسى بن  الــســيــد ســلــمــان  الــمــحــرق  أكـــد مــحــافــظ محافظة 
أبناء  من  بالمبدعين  اهتماما  تولي  المحافظة  أن  المناعي  هندي 
بدورهم  إيمانا منها  وتعمل على احتضانهم  الشباب  المحافظة من 
في بناء الوطن وازدهــاره. جاء ذلك خالل استقباله بحضور العميد 
عبداهلل بن خليفة الجيران للكاتبة والروائية منيرة عبدالسالم والتي 
عنوان  حملت  التي  الروائية  مؤلفاتها  من  نسخا  المحافظة  أهــدت 

»رواية بالقرب من شجرة الحياة« و»رواية كوردارون.
من  عبدالسالم  منيرة  الكاتبة  لدى  لمسه  بما  المحافظ  وأشــاد 
شغف واهتمام بالجانب األدبي، مؤكدا أن المملكة تزخر بالعديد من 
من  المحافظة  بأبناء  مرحبا  العصور،  مر  على  والثقافة  األدب  رواد 
الجنسين خاصة الموهوبين منهم في جميع المجاالت للعمل على 
احتضانهم ودفعهم إلى المزيد من النجاح. من جانبها قدمت الكاتبة 
لمسته  مــا  مثمنة  للمحافظ،  وتقديرها  شكرها  عبدالسالم  منيرة 
من اهتمام وتقدير، مؤكدة عزمها على مواصلة العطاء في المجال 

األدبي وتقديم صورة مشرفة للشباب البحريني.

الـــفـــريـــق طبيب  ــة  ــايـ رعـ تــحــت 
ــيـــخ مـــحـــمـــد بــــن عــــبــــداهلل آل  ــشـ الـ
خــلــيــفــة رئــيــس الــمــجــلــس األعــلــى 
لــــلــــصــــحــــة، نــــظــــمــــت الـــجـــمـــعـــيـــة 
الـــبـــحـــريـــنـــيـــة لـــمـــرضـــى الــتــصــلــب 
الــمــتــعــدد احــتــفــالــيــة تــوعــويــة في 
بمناسبة  ســنــتــر  الــســيــتــي  مــجــمــع 
المتعدد  للتصلب  العالمي  الــيــوم 
تــحــت شــعــار »نــتــواصــل لــنــواصــل«؛ 
بـــحـــضـــور عـــــدد مــــن الــــــــزوار وعــــدد 
مــــن مـــرضـــى الـــتـــصـــلـــب الــمــتــعــدد 
ــن الــبــحــريــنــيــيــن والــمــقــيــمــيــن،  مــ
مدى  على  االحتفالية  وستستمر 
ثالثة أيام وُتعّد الكبرى من نوعها 

في مملكة البحرين.
وبـــمـــنـــاســـبـــة الــــيــــوم الــعــالــمــي 
ــاد الــعــالــمــي  والــــــذي حـــــدده االتــــحــ
لــلــتــصــلــب الـــمـــتـــعـــدد؛ تــحــتــفــل كل 
العالم  حول  والمؤسسات  الجهات 
الـــمـــهـــتـــمـــة بـــالـــتـــصـــلـــب الـــمـــتـــعـــدد، 
دول  فــي  المصابين  جميع  بــدعــوة 
الــعــالــم لــلــتــواصــل ولــلــتــعــرف على 
ــــرض ومـــشـــاركـــة  ــمـ ــ مـــســـتـــجـــدات الـ
تنمية  أجـــل  مــن  الــبــعــض  بعضهم 
ــع اآلخـــريـــن  ــات إنـــســـانـــيـــة مــ ــالقــ عــ
ــبــــات والــــحــــواجــــز  ــقــ ــعــ وتــــذلــــيــــل الــ
االجــتــمــاعــيــة الــتــي تــواجــهــهــم في 

ــيـــل دمــــجــــهــــم فـــــي الــمــجــتــمــع  ــبـ سـ
وتأييد  الدعم  بشبكات  واالحتفاء 

الرعاية الذاتية. 
ــة بــهــذه  ــيـ ــالـ ــفـ ــتـ ــعـــى االحـ ــسـ وتـ
الـــمـــنـــاســـبـــة لــلــمــطــالــبــة بــــقــــرارات 
الحكومات  بــيــن  ومــوحــدة  رســمــيــة 
العالم لضمان تقديم  في كل دول 
خــــدمــــات أفــــضــــل ورســـــــم خــريــطــة 
العمل لألشخاص  لقوانين  طريق 
المصابين بالتصّلب المتعدد، مع 
بالعالم،  المصابين  أعـــداد  تــزايــد 
حيث بينت آخر إحصائية عالمية 
أن عدد المصابين بلغ 2.8 مليون 
شخص حول العالم، لذا فإن الدعم 

د  لكل فرد مصاب بالتصّلب الُمتعدِّ
لــهــو عــظــيــم األثــــر عــلــى الــمــصــاب 
تعزيز  وكذلك  والمجتمع،  وأسرته 
بشكل  والتعايش  الذاتية  الرعاية 

د. صحي مع التصّلب الُمتعدِّ
)التصّلب  أن  بالذكر  الجدير 
مناعي،  مــرض  هو   )MS د  الُمتعدِّ
الشائعة  األمـــراض  أكثر  أحــد  وهــو 
ــتــــي تـــصـــيـــب الـــجـــهـــاز الــعــصــبــي  الــ
ــل  ــبــ ــزي )الــــــــدمــــــــاغ والــــحــ ــ ــركــ ــ ــمــ ــ الــ
ــارة عـــن حــالــة  ــبـ ــوكـــي(، فــهــو عـ الـــشـ
ــادة  ــ ــلـــف مـ ــــن تـ ــة عـ ــجـ ــاتـ ــهــــاب نـ ــتــ الــ
تقوم  دهنية  مــادة  وهــي  الميالين، 

بحماية األعصاب. 

�لجمعي���ة �لبحريني���ة لمر�ض���ى �لت�ضل���ب �لمتعدد 
�لمتع���دد للت�ضل���ب  �لعالم���ي  بالي���وم  تحتف���ل 

�إعادة �نتخاب �لدكتور �آل �ضهاب ع�ضو� باإد�رة »�لتاريخ و�لآثار«

} محافظ المحرق يستقبل الكاتبة منيرة عبدالسالم.
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http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
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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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ُجدري الِقردة ورحلة
الب�سرية مع الفيرو�سات!

فوزية رشيد

ــؤال اســـتـــنـــكـــاري، بـــل شـــديـــد االســتــنــكــار  ــ سـ
وإلــى  المشركين،  إلــى  الــكــريــم  الــقــرآن  يوجهه 
على  يشهد  كله  فالوجود  اآللــهــة،  تعدد  مدعي 
ــة مــن كــتــاب وَســَنــة  ــ وحــدانــيــة اهلل تــعــالــى، واألدًل
كلها تؤكد بما ال يدع مجااًل ألدنى شك في أن 
لهذا الوجود إلها حكيما عليما قادرا، أمره بين 
يقول  أن  أمــًرا  أراد  إذا  والــنــون، سبحانه  الكاف 
)بديع  وتــعــالــى:  سبحانه  يقول  فيكون،  كــن  لــه 
يقول  فإنما  أمــًرا  وإذا قضى  واألرض  السموات 

له كن فيكون( البقرة/117.
لــقــد قــــدم الـــحـــق ســبــحــانــه وتـــعـــالـــى لــهــذا 
أن  يستحيل  بمقدمات  االستنكاري  االستفهام 
تسلمك إال إلى الجواب الحاسم والفاصل في 
أنــه ال يوجد فــي هــذا الــوجــود إال إلــه واحــد ال 
شريك له سبحانه أسلمت ًله السموات واألرض 
واألفــــــــاك جــمــيــعــهــا، وجــمــيــعــهــا فــــي قــبــضــتــه 
ســبــحــانــه، وتــحــت ســيــطــرتــه، فــالــشــمــس تجري 
لمستقر لها، والقمر قدره سبحانه منازل حتى 
عاد كالعرجون القديم، والليل والنهار يتعاقبان 
المنوط  الــدور  أبــًدا ليؤديا  في دورة ال تتخلف 
بهما إلى أن يرث اهلل تعالى األرض ومن عليها.

ومـــن االســتــحــقــاقــات الــتــي يــقــدمــهــا الحق 
االستنكاري  استفهامه  يطرح  أن  قبل  سبحانه 
ْن خلق السموات واألرض وأنزل  قوله تعالى: )أَمَّ
من السماء ماًء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما 
كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع اهلل بل هم 

قوم يعدلون( النمل/60.
فهمه  عليه  يصعب  ومـــن  هـــذا؟  ينكر  مــن 
واستيعابه؟ إن العاقل الذي بلغ رشده العقلي، 
وامتلك القدرة على اإلدراك ال يمكن أن ينكر 
ــأن لــهــذا الــكــون  ــراه يــســلــم ويــؤمــن بـ هــــذا، بــل نــ
إلــهــا واحــــدا ال شــريــك لــه ســبــحــانــه، ولــهــذا ال 
ــًدا أو مــفــًرا مــن االجــابــة على  يــجــد اإلنــســان بـ
بأن  اهلل«  مع  »أإلــه  االستنكاري  االستفهام  هذا 
يجيب بأنه ال يمكن أن يكون هناك إلهان اثنان 

يــتــصــارعــان كــل يــريــد نفي اآلخــــر... وكــل يريد 
إنفاًذا إلرادته قبل اآلخر، ولهذا قال تعالى: )قل 
لو كان معه آلهة كما يقولون إًذا البتغوا إلى ذي 

العرش سبيا( اإلسراء/42.
اآللــهــة يقتضي صــراًعــا  بــتــعــدد  الــزعــم  إن 
بينها محصلته فساد الكون، وتعارض إرادة كل 

إله مع إرادة اإلله اآلخر.
بين  الحق سبحانه  آخر يقدمه  استحقاق 
يــــدي هــــذا االســتــفــهــام االســتــنــكــاري هـــو قــولــه 
ْن جعل األرض قراًرا وجعل خالها  )أَمَّ تعالى: 
أنهاًرا وجعل بين البحرين حاجًزا أإله مع اهلل 

بل أكثرهم ال يعلمون( النمل/61.
األرض وما فيها من أنهار، ورواسي وحاجز 
يــمــنــع اخــتــاط الــمــاء الــمــالــح والـــمـــاء الــعــذب 
الــكــون كله،  الــتــي تحفظ  الــنــوامــيــس  كــل هـــذه 
تؤديه من وظائف تصلح  وتضبط حركته، وما 
بها حياة المخلوقات هل يصح مع هذا أن يكون 
عن  ينتج  ومــا  إرادتــهــمــا،  تتعارض  إلهان  هناك 
هذا التعارض من خروج األفاك عن مساراتها، 
ــؤدي ال مــحــالــة إلــى  ــذي يـ ويــحــدث الــتــصــادم الـ

الفساد.
ومـــن االســتــحــقــاقــات الــتــي ال يــصــح معها 
إلى  أكثر حاجة اإلنسان  أو  اثنين  إلهين  وجود 
التوحيد، واطمئنان نفسه وقلبه إلى إله واحد 
يــأمــن اإلنـــســـان فــي ظــلــه، وِفــــي رعــايــتــه مــن أن 
يطيع،  إلــه  أي  والمعصية  الطاعة  بين  يختار 

وأي إلـــه يــعــصــي؟!، وحــيــن يــحــتــاج إلـــى الــعــون 
والمساعدة، فإلى أيهما يتوجه بالدعاء؟

وتختلط  ظلمته،  تشتد  حين  البحر  وِفــي 
يقول  العبد،  يتوجه  الــه  أي  فإلى  السبل،  فيه 
إذا دعـــاه  الــمــضــطــر  ــــــــْن يــجــيــب  )أَمَّ ســبــحــانــه: 
ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء األرض أإله مع 
يسوق  ومــن  النمل/62.  تــذكــرون(  ما  قليًا  اهلل 
إليكم الرياح بشًرا وطمأنينة، وما تجدون فيها 
هذا  لكل  عظيم،  عــطــاء  ومــن  عميم،  خير  مــن 
به  تشركوا  أن  عليكم  يستنكر  سبحانه  فالحق 

ما لم ينزل به سلطاًنا.
الناس  تعالى  اهلل  فطر  فــطــرة  اإليــمــان  إن 
عــادي  اســتــفــهــام  إلـــى  مــعــهــا  يــحــتــاج  عليها وال 
ــى اســتــفــهــام  فــضــا أن تـــكـــون هـــنـــاك حـــاجـــة إلــ

استنكاري.
لقد نفى الحق سبحانه ما زعمه المشركون 
وتعالى:  قــال سبحانه  أو صاحبة،  ولــدا  له  بــأن 
)بديع السموات واألرض أنى يكون له ولد وَلم 
تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء 

عليم( األنعام/101.
ذلكم هو اهلل سبحانه وتعالى الفرد الصمد 
تــبــارك اســمــه، وتعالى  وَلــم يولد  لــم يلد  الــذي 
جــده وال إلــه غــيــره، هــو الــحــي الـــذي ال يموت، 
نـــوم، وهــو سبحانه يمسك  ِســَنــٌة وال  تــأخــذه  ال 
رب  هلل  والحمد  األرض…  على  تقع  أن  السماء 

العالمين.

اهلل؟! م�����������ع  اأاإل��������������ه 

بقلم: 
عبدالرحمن علي البنفالح

فــي ســـورة الــكــهــف، وفـــي قــصــة ســيــدنــا موسى 
عــلــيــه الـــســـام والـــرجـــل الـــصـــالـــح، حــدثــت بضعة 
قتل  وموضوع  السفينة،  خرق  موضوع  منها  أمــور 
الغام وأخيًرا موضوع الجدار الذي أقامه الرجل 
الصالح على الرغم من شح وبخل أهل القرية إذ 
السام  إنهم حتى لم يكرموا سيدنا موسى عليه 
والــرجــل الــصــالــح فــي وجــبــة أو فــي أي شــيء آخر 
الرجل  وجــد  ذلــك فقد  مــن  الــرغــم  وعلى  بسيط، 
الصالح جداًرا يتهاوى ويتساقط فأقامه وأصلحه 

ثم هم باالنصراف.
اآليــات تحدثنا فيها وعلقنا عليها في  وهــذه 
مقال سابق، وركزنا على موضوع التعلم والتعليم 
المستدام، إال أن الموضوع له أبعاد أخرى كثيرة، 
مــنــهــا مــوضــوع الـــجـــدار وإقــامــتــه عــلــى الــرغــم من 
المعاملة السيئة التي القاها سيدنا موسى عليه 
ونعتقد  القرية،  أهل  الصالح من  والرجل  السام 
أن هذا الموضوع له أبعاد تربوية مجتمعية مهمة 
تحتاج إلى وقفات كثيرة، وسنحاول أن نركز على 
المقال، وهو موضوع صاح  جانب واحد في هذا 
الوالدين الذي بسببه حفظ اهلل سبحانه وتعالى 

وحافظ على رزق الولدين ومستقبلهما.
االستقامة  بمعنى  ا–  –لغوّيً الــصــاح  ويــعــرف 
أي  بعد فساده،  الشيء  أصلح  فيقال:  واالعــتــدال، 
أقامه وعدله، ويأتي الصاح بمعنى الخير والنفع، 

ويعرف أيًضا أنه ضد الفساد.
يـــقـــول تــعــالــى عــلــى لـــســـان الـــرجـــل الــصــالــح 
َفَكاَن  ــِجــَداُر  اْل ـــا  )َوأَمَّ – اآليــة 82  في ســورة الكهف 
ُهَما  ِلُغَاَمْيِن َيِتيَمْيِن ِفي اْلَمِديَنِة َوَكاَن َتْحَتُه َكنٌز لَّ
ُهَما  أَُشدَّ َيْبُلَغا  أَن  َك  َربُّ َفأََراَد  َصاِلًحا  أَُبوُهَما  َوَكاَن 
َك  َوَما َفَعْلُتُه َعْن  بِّ ن رَّ َوَيْسَتْخِرَجا َكنَزُهَما َرْحَمًة مِّ
َلْيِه َصْبًرا(، وعلى  أَْمِري  َذِلَك َتْأِويُل َما َلْم َتْسِطع عَّ
والمهمة  النبيلة  المعاني  مــن  الكثير  مــن  الــرغــم 
الــتــي وردت فــي هــذه اآليـــة الــكــريــمــة، إال أن الــذي 
يهمني هنا في هذا المقال أمر واحد، وهو: صاح 
األب  يعنيان  األبــويــن  أن  هــنــا  ونــحــســب  األبـــويـــن، 

واألم سوًيا.
الرجل  إن  الكريمة،  اآليــة  من  الماحظ  من 
الـــجـــدار هلل سبحانه  أمـــر إصــــاح  نــســب  الــصــالــح 
السفينة  تــخــريــب  مــوضــوع  نــســب  بينما  وتــعــالــى، 
أَِعيَبَها(،  أَْن  ــأََردتُّ  ــ )َف  79 اآليــة  في  قــال  إذ  لنفسه، 
أَن  )َفــأََرْدَنــا  اآليــة 81  قــال في  الغام  وعندما قتل 
ْنُه َزَكاًة َوأَْقَرَب ُرْحًما(، ولكنه  ُهَما َخْيًرا مِّ ُيْبِدَلُهَما َربُّ
َك أَن َيْبُلَغا  عندما تحدث عن الجدار قال )َفأََراَد َربُّ
إن  التفسير  علماء  ويقول  َوَيْسَتْخِرَجا(،  ُهَما  أَُشدَّ
نسب  إذ  ســبــحــانــه،  اهلل  مـــع  األدب  بــــاب  مـــن  هــــذا 
إلى نفسه بينما نسب اإلصاح  والقتل  التخريب 
ما تجري  األمــور  كل  أن  نعلم  ونحن  هلل سبحانه، 
إال بأمر اهلل سبحانه، وهذا أمر حسن وال خاف 

عليه. 

آخر،  إلى األمر من جانب  ولكن دعونا ننظر 
فــلــمــاذا نــســب اهلل ســبــحــانــه فــعــل إصــــاح الــجــدار 
لــنــفــســه، بــيــنــمــا نــســب األفــــعــــال األخــــــرى لــلــرجــل 

الصالح؟
أعتقد –وفي رأي المتواضع– أنه أيًضا بسبب 
صــاح األبــويــن )وكـــان أبــوهــمــا صــالــًحــا(، فبسبب 
صاح الوالدين جاء اهلل سبحانه وتعالى بسيدنا 
مــوســى عــلــيــه الـــســـام والـــرجـــل الــصــالــح كـــل هــذه 
أين جاءا،  نعلم كم ســارا ومن  المسافة، ونحن ال 
إال  القرية  هــذه  إلــى  جــاءا  ما  إنهما  نعلم  إننا  إال 
إلصـــاح الـــجـــدار الـــذي كـــان آيـــًا لــلــســقــوط، وكــل 
ذلــك بسبب صــاح األبــويــن، فحفظ اهلل سبحانه 
الكنز – أًيا ما كانت – للولدين اليتيمين من أجل 

صاح الوالدين.
قال محمد بن المنكدر – وهو أحد التابعين– 
رحمه اهلل إن اهلل يحفظ بصاح العبد ولده )وولد 
فا  دويـــرات حوله  وأهــل  وعشيرته  وعترته  ولـــده( 
يــزالــون فــي حفظ اهلل مــا دام فيهم. وكــذلــك قال 
رحمه  التابعين–  أحــد  وهــو   – المسيب  بن  سعيد 
ولــدي فأزيد في صاتي«،  »إنــي ألصلي فأذكر  اهلل 
يفهما  أن  الوالدين  على  الحكمة  فإنه من  لذلك 
أوالدك  على  تخشى  كنت  »إن  جيًدا  الحكمة  هــذا 

فكن صالًحا«.
)الصاح(  مصطلح  أن  نعلم  جميعنا  ونحن 
يعتبره  قد  أنا صاًحا  أعتبره  فما  جــًدا،  فضفاف 
أنه  أنــا  أراه  ومــا  الفساد،  أنــواع  نوًعا من  اآلخـــرون 
فساد قد يعتبره اآلخرون أنه صاح وإصاح، فقد 
أعمل  التي  المؤسسة  مــن  قلم  أخــذ  أن  أنــا  أعتبر 
بها من غير استئذان سرقة ولكن قد يجده اآلخر 
أخــذ هذا  وأنــه مــن حقه  المكتب  نثريات  أنــه مــن 
يساوي  ربــمــا ال  قلم  أخــذ  فــي  الضير  فما  الــقــلــم، 

بضع قروش؟
وربما هنا نعود إلى أخاقيات المجتمع، فهل 
؟  الــصــاح  تعني  المجتمع  بأخاقيات  االقــتــداء 
فهل المجتمع الذي يقر السرقة والزنا والفواحش 
بكل أنواعها يمكن أن ُيعد مجتمعا صالحا؟ ولكن 
ــة الــكــريــمــة، إذ إن أهـــل الــقــريــة  ــذا يــخــالــف اآليــ هـ
التي كان يعيش فيها الطفان اليتيمان وأبواهما 
الصالحان كانوا سيئين وذلك ألن أخاقياتهم لم 
صغيرة  بوجبة  ولــو  حتى  بالضيوف  تــرحــب  تكن 
تسد رمقهم بطريقة أو بأخرى، وهذا هو الظاهر 

ولم تذكر اآلية الكريمة األمور األخرى.
يمكن  المجتمع  أخاقيات  أن  إلى  باإلضافة 
أن تتغير بمرور الزمن، فبعض األخاقيات والقيم 
أصبحت  يــوم  ذات  بمجتمعنا  تحيط  كــانــت  الــتــي 
من  عليها  يعاب  والــتــي  البالية  األمـــور  مــن  الــيــوم 
منه  ينسلخ  الــذي  اليوم  يأتي  وربما  بها،  يتمسك 
المجتمع من كل القيم واألخاقيات، فمثًا: كان 
لألب مكانه في األسرة فأتت الدراما والمسلسات 

الخليجية لتحاول أن تنسف هذه المكانة، وكذلك 
التي تحاول  القيم واألخــاق  الكثير والعديد من 
تقليًدا عشوائًيا  االنساخ منها  اليوم  مجتمعاتنا 

لما هو حاصل في المجتمعات الغربية.
)وكان أبوهما صالًحا(، الصاح هنا يأتي مما 
فــالــقــرآن  الــصــاح،  وتــعــالــى هــو  يـــراه اهلل سبحانه 
الكريم ذكر األخاق في حوالي 1504 آيات، بينما 
وردت العبادات في حوالي 130 آية، وهذا ال يعني 
ــًدا أن الــعــبــادات أقـــل شــأًنــا مــن األخــــاق، وإنــمــا  أبــ
يتم  فــا  يتكامان،  الحسنة  واألخـــاق  الــعــبــادات 
بـــهـــذا، ويــقــول  ذلـــك إال  يــتــم  بـــذلـــك، وال  هـــذا إال 
ُبــعــثــت  ــا  ــمـ »إنـ رســـــول اهلل صــلــى اهلل عــلــيــه وســـلـــم 
وأحمد،  البخاري  أخرجه  األخــاق«  مكارم  م  ألتمِّ
إال  اإلســــام  فــي  تكتمل  اإلنــســان ال  أخـــاق  إن  إذ 
بــمــراقــبــة اهلل سبحانه  ذلــــك  كـــل  يــرتــبــط  عــنــدمــا 
ما  ويسمع  نفعل  مــا  يــرى  سبحانه  فهو  وتــعــالــى، 
نقول، فعندما نكذب فهو يعلم أننا نكذب، وعندما 
نسرق أو نغش أو نخون فهو سبحانه وتعالى يعلم 
ذلك، ليس ذلك فحسب وإنما لقد جعل الرسول 
المؤمنين  إيمان  كمال  من  وسلم  عليه  اهلل  صلى 
والسام:  الصاة  عليه  قال  فقد  أخاقهم،  حسن 
وخياركم  خلًقا،  أحسنهم  إيماًنا  المؤمنين  »أكمل 
حديث  ــال:  وقـ الــتــرمــذي  رواه  لنسائهم«،  خــيــاركــم 

حسن صحيح.
يعني  ذلك  فإن  المبدأ،  اتفقنا على هذا  فإن 
أنه يجب أن نعرض كل أعمالنا وأخاقياتنا على 
الفكر والعقيدة اإلسامية، فمن يسرق من المال 
أًيــا  ــام،  ــ الــعــام فـــإن ذلـــك خــيــانــة للمجتمع واإلسـ
ــدا من  مــا كــانــت الــســرقــة، فــمــن يــســرق فــلــًســا واحــ
فساد،  وهــذا  المايين،  يسرق  كمن  وجه حق  غير 
ومــــن يــخــون الــمــؤســســة الــتــي يــنــتــمــي إلــيــهــا بــأي 
ُتعد خيانة وفسادا، ومن يكذب  صورة كانت فإنها 

فــإن ذلــك فــســاد وخيانة  الــكــاذبــة  الــوعــود  ويعطي 
الشوارع  والدين، وكذلك من يشتم في  للمجتمع 
وفي المنزل ويضرب هذا ويحتقر هذا بسبب نسبه 
ُيعد صــورة من صور  آخــر فإنه  أمــر  أو أي  أو لونه 
من  النوعيات  هــذه  استشرت  فــإن  وهــكــذا،  الفساد 
األخاقيات والفساد في المجتمعات فإنها حتًما 

ستنهار يوًما ما.
ولكن عندما يكون )وكان أبوهما صالًحا(، فإن 
صاح الفرد الواحد يمكن أن ينشئ أسرة صالحة، 
وذات أخــاقــيــات وقــيــم رفــيــعــة وثــابــتــة وواضـــحـــة، 
وأم صالحة  أب صــالــح  مــن  المكونة  ــرة  األسـ هــذه 
صالحين،  أيًضا  األطفال  سيأتي  حتًما  وبالتالي 
ويقتدون  الصالحة،  ــرة  األسـ غــرس  األطــفــال  ألن 

بصاح األب واألم.
أسر  مجموعة  من  المجتمع  يتكون  وعندما 
بصورة  صــالــًحــا  سيكون  المجتمع  فــإن  صــالــحــة، 
أو بأخرى، ولكن يجب أن يكون ماحًظا أننا هنا 
فنحن  مــثــالــيــة،  ــر  وأسـ عــن مجتمعات  نــتــحــدث  ال 
العناء  هــذا  كــل  بعد  ربما  وإنــمــا  الجنة،  فــي  لسنا 
يــخــرج أحـــد األبــنــاء مــدمــن مــخــدرات أو الكحول 
وكــذلــك  يـــحـــدث،  وهـــــذا  ــيـــات ســيــئــة،  أخـــاقـ ذا  أو 
بعضها  األمــــور  تختلط  ربــمــا  فــإنــه  الــمــجــتــمــعــات 
ببعض، ففي المجتمعات تختلط األسر الصالحة 
ببعض األسر غير ذلك، فنحن ال ننشد مجتمعات 
أسرا  عامة  بصورة  ننشد  نحن  وإنما  أفاطونية، 
من  آخــر  مــبــدأ  على  مبنية  صــالــحــة،  ومجتمعات 

مبادئ اإلسام وهو مبدأ األخوة واإلحسان.
فالسارق ال يسرق خوًفا من اهلل سبحانه حتى 
وإن لم يره أحد، فالمال من حق المجتمع والناس 

الذين يعيشون في المجتمع، وهم إخوته.
يــغــش خــوًفــا مــن اهلل سبحانه  والــمــســؤول ال 
الـــذي يــراقــبــه، فــالــنــاس الــذيــن ســوف يغشهم هم 
إخـــوتـــه الـــذيـــن ســــوف يــجــرم بــحــقــهــم إن غــشــهــم. 
وكــذلــك بالنسبة إلــى الــكــذب، والــخــداع وكــل تلك 
االنحرافات األخاقية التي يمكن أن يقوم بها، أًيا 

ما كانت صغيرة أو كبيرة.
)وكان أبوهما صالًحا(، مبدأ تربوي اجتماعي 
مــهــم يــؤثــر بـــصـــورة أو بـــأخـــرى فـــي إنـــشـــاء األســـر 
والمجتمعات الصالحة التي تتعاضد فيها األفراد 
واألسر من أجل الفرد والمجتمع على حد سواء، 
أوالده من  عــلــى نفسه وعــلــى  يــخــاف  إنــســان  فــكــل 
الضياع يجب أن يفكر في هذه اآلية الكريمة. فيا 
يشاهدون  الذين  األوالد  مــاذا سيكون مصير  ترى 
في  ســتــكــون سلوكياتهم  كــيــف  ؟  آبــائــهــم  انــحــراف 

المجتمع؟
ال أعرف، ولكن اآلية الكريمة توضح. 

Zkhunji@hotmail.com

اجتماع�ي ترب�وي  مب�داأ  �سالًح�ا«..  اأبوهم�ا  »وكان 

بقلم:
 د. زكريا اخلنجي

»كــــورونــــا  فــــيــــروس  أن  ــبــــدو  يــ  {
في صالة  مقعده  يسلم  ومشتقاته« 
لصديق  المجال  ليفسح  االنتظار، 
قديم قيل إنه حّل في الثمانينيات، 
)ُجــدري  وهــو  اليوم،  الظهور  ويعاود 
بريطانيا  زيارته  بدأ  الذي  القردة(! 
واليــات  وبعض  والبرتغال  وإسبانيا 
أمريكا ليظهر بعدها في كندا، وقيل 
إنـــه مـــرض نــــادر مــتــوّطــن فـــي غــرب 
أفــريــقــيــا، وعــــادة مــا تــكــون أعــراضــه 
وتــضــّخــم  الــعــضــات  وآالم  الــحــمــى 
الـــغـــدد الــلــيــمــفــاويــة وطــفــح جــلــدي 
بدأت  وزيارته  والوجه،  اليدين  على 
من أول مايو، وينتشر خصوصا في 

)مجتمع المثليين(.
يــقــطــع  الــــــــقــــــــردة«  »جـــــــــــدري   {

المسافة من مجتمع القردة ليصل 
إلى البشر! كيف ولماذا اآلن ولماذا 
تــحــديــدًا ومــنــذ عــامــيــن وأكــثــر زادت 
في  الخطيرة  الفيروسات  مــعــدالت 
العالم؟! تلك هي أسئلة قد تجيب 
التي  الفيروسات«  »مختبرات  عليها 
الكبرى،  الـــدول  بعض  عليها  تعمل 
كما جاء في التقارير الروسية التي 
تمت مناقشتها في األمم المتحدة، 
ــتــــي تـــــّم الـــعـــثـــور  ــق الــ ــائــ ــوثــ حـــــول الــ
للفيروسات  مختبرًا   13( في  عليها 
وصــنــاعــتــهــا( بــمــا يــتــم إدراجــــــه في 
»الــصــنــاعــة الــعــســكــريــة« لــهــا! وحيث 
األســـئـــلـــة الــــتــــي تـــــّم طـــرحـــهـــا عــلــى 
اإلجابة  تتم  لم  المتحدة،  الواليات 
عليها حتى اآلن! ما عدا إنكار األمر 
ــارًا شــفــهــيــًا مــن مــنــدوبــة  ــكـ بــرمــتــه إنـ
أمريكا في األمم المتحدة وتحديدا 

في مجلس األمن!
الفيروسات  انتشار  مع  فجأة   {
والوفيات  اإلصــابــات  زادت  المعدية 
بين البشر، وحتى بين أولئك الذين 
النصيحة  لتبقى  اللقاحات،  أخــذوا 

الذهبية هي التباعد، وربما لقاحات 
خاصة بـــ)جــدري الــقــردة( يتم إلــزام 
الدول بأخذها، وال أحد يدري ماذا 
بعد هذا الفيروس الجديد، وال إلى 
مــتــى ســتــســتــمــر لــعــبــة الــفــيــروســات 
واألمــراض  باإلصابات  البشرية  مع 

والفتك باألرواح!
ما  يكفها  لــم  البشرية  لــكــأن   {
ــا« ومــشــتــقــاتــه،  ــورونــ حـــّل بــهــا مـــع »كــ
ــيـــروس الــجــديــد،  ــفـ ــلـــة الـ لــتــبــدأ رحـ
بعض  في  البداية  في  ينتشر  الــذي 
فيشمل  انــتــشــاره  يتسع  ثــم  الــــدول، 

العالم كله!
كورونا،  سيناريو  يأخذ  ومجددًا 
الـــعـــالـــم  فــــي  والـــــحـــــوار  ــلـــغـــة  الـ ذات 
مــع جـــدري الـــقـــردة! رغـــم أن الــوبــاء 
ــذ مـــــن صــحــة  ــ ــ ــذ مـــــا أخـ ـــ الــــــــذي أخــ
معنوياتهم،  ومــن  وأرواحــهــم،  البشر 
ــم يــكــتــف  ومـــــن اقـــتـــصـــاد الـــــــــدول، لــ
بـــمـــهـــددات  حـــتـــى  وال  بــالــحــصــيــلــة، 
انتشار  من  »أوكرانيا«  حرب  وتبعات 
الشهور  العالم، خال  في  المجاعة 
القادمة!، حتى جاء »جدري القردة« 
ربما ليكمل مهمة القضاء على أكبر 
وباء!  إلى  إن تحول  البشر  عدد من 
األســئــلــة الــقــديــمــة الــجــديــدة حــول 
ــا« واإلجــــــراءات الــتــي رافــقــت  ــورونـ »كـ
هذا الوباء، ولم تجد إجابات شافية، 
ــع الـــمـــرض  يـــبـــدو أنـــهـــا ســتــتــكــرر مــ
الـــجـــديـــد، الــــذي نــأمــل أال يــتــحــّول 
وباء جديد  إلى  وُضحاها  ليلة  بين 
يجتاح الدول كلها! في الوقت الذي 
التبريرات  بانتظار  العالم  يــزال  ال 
)مــخــتــبــرات  قــيــام  ــول  حـ المنطقية 
ــم تــكــن  ــ لــصــنــاعــة الـــفـــيـــروســـات( ولـ
مختبرات أوكرانيا وحدها المتهمة، 
بل نقاط تمركز عالمية أخرى! فهل 
بيولوجية«  أمام مشهد »حرب  نحن 

لم تكتمل فصولها بعد؟!
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لــــــم أحــــــــظ خــــال 
العاصمة  فــي  وجـــودي 
الــلــبــنــانــيــة بـــيـــروت في 
السبعينيات من القرن 
ــــي، بــمــقــابــلــة  ــاضـ ــ ــمـ ــ الـ
الـــقـــائـــد الــفــلــســطــيــنــي 

جهاد«  »أبــو  الــوزيــر  خليل  المناضل 
نــائــب الــقــائــد الــعــام الــرئــيــس ياسر 
عرفات وجها لوجه بشكل شخصي، 
فــي مناسبات  مــــرارا  رأيــتــه  بــالــطــبــع 
عــامــة، وقـــد أكـــون مــقــصــرا فــعــا في 
أنـــنـــي لـــم أحــــــاول جـــديـــا لـــقـــاء هــذا 
الــقــائــد الــمــخــتــلــف، لــذلــك ال أدعــي 
دون شك  كثب. من  أعرفه من  أنني 
أني  منطلق  من  أخــبــاره،  أتابع  كنت 
ــــام منظمة  إعـ فـــي  يــعــمــل  إعـــامـــي 
على  وكــنــت  الفلسطينية،  التحرير 
اطــــاع بــقــدر مــعــقــول عــلــى الــمــهــام 
والــمــســؤولــيــات الــتــي كـــان أبـــو جهاد 
يــقــوم بــهــا، وكــانــت الــمــهــام فــي غاية 

األهمية والحساسية.
وكـــمـــا هـــي الـــعـــادة يـــبـــدأ الــبــحــث 
ــائـــد  قـ أي  ــرة  ــ ــيـ ــ سـ عـــــن  ــي  ــقـ ــيـ ــقـ ــحـ الـ
فــلــســطــيــنــي بـــــوزن أبــــي جـــهـــاد، بعد 
اســتــشــهــاده، بــهــدف تــدويــن الــتــاريــخ 
وإنصاف هؤالء القادة الذين بالفعل 

وهبوا حياتهم لفلسطين.
فــي سيرة  نــظــري  لــفــت  مــا  أول   
ــه مــن ذلـــك الــنــوع من  أبـــي جــهــاد أنـ
الرجال الذي ال يتحدث كثيرا لكنه 
الشاهد  هــي  وأفــعــالــه  كــثــيــرا،  يعمل 
وليس األقوال. وقد ال أبالغ إن قلت 
الفعلي  الــمــؤســس  أبـــا جــهــاد هــو  إن 
من  بالرغم  »فتح«  لـحركة  والعملي 
أن ياسر عرفات، ومن دون شك، هو 
الملهم وهو األكثر إصرارا ومواظبة 
على أن تنفذ الفكرة، إال أن أبا جهاد 
هــو الــمــنــفــذ الــعــبــقــري، الـــذي كانت 
بــادر  أن  منذ  لديه  مختمرة  الفكرة 
في  الــفــدائــيــيــن  تشكيل خــايــا  إلـــى 
الخمسينيات  منتصف  غـــزة،  قــطــاع 

من القرن العشرين.
بــأن الكفاح  أبــو جــهــاد  لقد آمــن 
واقع  تغيير  القادر على  المسلح هو 
ــو الـــقـــادر على  الــنــكــبــة الـــمـــريـــر، وهــ
وقضيته  الفلسطيني  الشعب  إعــادة 
إلـــى الــواجــهــة مــن جــديــد. والــكــفــاح 
الــمــســلــح لـــم يــكــن هــدفــا بــحــد ذاتـــه 
األهـــداف  لتحقيق  الوسيلة  هــو  بــل 
دور  أبــو جهاد  فهم  الــمــحــددة، هكذا 

حركة فتح.
وبشكل أعمق، ومن خال مجلة 
فتح  حركة  كانت  التي  »فلسطيننا« 

وأبــــــو جـــهـــاد تــحــديــدا 
فــي  إصـــــــدارهـــــــا  وراء 
بـــــــيـــــــروت فـــــــي نـــهـــايـــة 
ومطلع  الخمسينيات 
أبــو  حـــدد  الستينيات، 
جـــهـــاد، مــســتــفــيــدا من 
أهمية  الـــجـــزائـــريـــة،  ــورة  ــثـ الـ تــجــربــة 
االعـــتـــمـــاد عــلــى الـــنـــفـــس، وامـــتـــاك 
اإلرادة الوطنية الفلسطينية الحرة، 
الفلسطيني  الوطني  القرار  وانتزاع 
ليكون  بأيدي الشعب الفلسطيني.

يمتلك  أن  أهــمــيــة  يـــــدرك  كــــان 
وقـــراره،  ــه  إرادتـ الفلسطيني  الشعب 
أي  لممارسة  الــضــروريــة  فالمقدمة 
أن  المصير،  تقرير  فــي  حقه  شعب 
تقرير  على  وقــادرا  اإلرادة  يكون حر 

مصيره بنفسه.
وربـــمـــا الــقــلــيــلــون مــنــا يـــدركـــون 
ــا،  ــيـ ــاتـ ــمـ ــراجـ كـــــم كــــــان أبــــــو جــــهــــاد بـ
وربــمــا اشــتــرك مــع أبـــي عــمــار بهذه 
الصفة بمعناها األعمق، فهو يؤمن 
بالمقولة ذاتها التي كان ياسر عرفات 
يرددها »أنا ال يمكن أن أسجن نفسي 
فـــي قــفــص األيــديــولــوجــيــا مـــا دمــت 
حرا«، وأبو جهاد طبق هذه المقولة 
ــر الــفــعــل،  ــبـ الـــعـــرفـــاتـــيـــة بــصــمــت وعـ
فــقــد امــتــلــك عـــاقـــات مـــع حــركــات 
تلك  كافة وحتى  العالم  التحرر في 
في  التوبومارس  مثل  تطرفا  األكثر 
أجل  ذلك من  كل  الاتينية،  أمريكا 
فالمهم  وطــنــيــة،  كقضية  فلسطين 
بالنسبة إليه هو الفعل الذي يقربنا 

من أهدافنا أكثر.
وعــــنــــدمــــا كـــــــان هــــنــــاك ضـــــــرورة 
األرض  داخــل  نوعي  عسكري  لعمل 
ــاد يــقــف  ــهــ ــة، كــــــان أبــــــو جــ ــلـ ــتـ الـــمـــحـ
العسكرية  فــاألعــمــال  تنفيذه،  وراء 
وليست  سياسية  بــأهــداف  مــربــوطــة 
مــجــرد ردات فــعــل. وألنــــه أحـــد أهــم 
ــي االنــــتــــفــــاضــــة الـــشـــعـــبـــيـــة  ــركــ ــحــ مــ
نهاية  فــي  بـــدأت  الــتــي  الفلسطينية 
أنها  إســرائــيــل  اعــتــقــدت   ،1987 عـــام 
بــاغــتــيــال أبـــي جــهــاد يــمــكــن اغــتــيــال 
االنــتــفــاضــة، لــكــن بــــذرة االنــتــفــاضــة 
ــن أن يــتــم  ــب مــ ــلــ أقــــــوى وأصــ كـــانـــت 

اغتيالها.
أبــــو جــهــاد قــائــد األفـــعـــال وضــع 
األكــثــر فخرا  الــصــفــحــات  فــي  نفسه 
مـــن تـــاريـــخ الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي. 
اسمه وفعله  أن  الرجل  هــذا  ويكفي 
قد أصبحا خالدين في وعي الشعب 

الفلسطيني جيا بعد جيل.
} كاتب من فلسطين

اأب����و ج���ه���اد.. ف���ي ال���ذاك���راة 
ال��ن�����س��ال��ي��ة ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة

 بقلم: 
باسم برهوم } 

االحتالية  والــمــمــارســات  اإلجــــراءات  تأتي 
اإلســرائــيــلــيــة فــي مــديــنــة الــقــدس، وخــاصــة في 
المسجد األقصى، في إطار العقوبات الجماعية 
الــصــارخــة  واالنــتــهــاكــات  الفلسطيني  لــلــشــعــب 
إلى  الوصول  وحرية  والعقيدة،  العبادة  لحرية 
األمـــاكـــن الــمــقــدســة، وحــــق مــمــارســة الــشــعــائــر 
واالتــفــاقــيــات  الــمــواثــيــق  الــتــي تكفلها  الــديــنــيــة 

الدولية.
رئـــيـــس الــحــكــومــة اإلســـرائـــيـــلـــيـــة )نــفــتــالــي 
ــه أكــــد لــكــل مـــن وزيــــر األمـــن  بــيــنــيــت( يــزعــم أنــ
ــر بــــارلــــيــــف( والــــقــــائــــد الـــعـــام  ــومــ ــلــــي )عــ الــــداخــ
ــرورة  ــ ــتـــاي( ضـ ــبـ ــوبــــي شـ لـــشـــرطـــة االحــــتــــال )كــ
ما  وهــو  العبادة«  في  المسلمين  حرية  »ضمان 
تــكــذبــه الــكــامــيــرات، فــهــو مــن أعــلــن مــنــذ توليه 
»حرّية  الماضي  العام  الحكومة  رئاسة  منصب 
الــيــهــود فــي الــعــبــادة فــي الــحــرم الــقــدســي« وهــو 
في   »)status qua( الــقــائــم  »الــوضــع  يخالف  مــا 
السائد  المحتلة  الشرقية  بالقدس  المقدسات 
المدينة. وحتى األمس  السنين في  منذ مئات 
ــوال إلــى  ــذه الــحــريــة« وصــ الــقــريــب تــتــواصــل »هــ
تحقيق المبتغى الصهيوني من المعادلة وهي 
التقسيم الزماني والمكاني للمسجد األقصى. 
الوحيد  كذلك، فهو ليس المسؤول الصهيوني 

 )status qua( الـــ  تغيير  هــدف  الــذي تحدث عن 
المعمول به في الحرم القدسي، فالوزير )بيني 
غانتس( حين كان وزيرًا لألمن ورئيسًا مشاركًا 
أعلن  الحكومة  رئاسة  في  نتنياهو(  )لبنيامين 
صــراحــة: »ســنــحــافــظ عــلــى حــريــة الجميع في 
الــعــبــادة فــي كــل األمــاكــن الــمــقــدســة«. وقبلهما 
حرية  على  »سنحافظ  كذلك:  )نتنياهو(  أعلن 

تخل  بأعمال  نسمح  ولــن  الــقــدس،  فــي  العبادة 
بالنظام«.

مــنــهــجــيــة الــعــمــل الـــــذي تـــمـــارســـه الـــدولـــة 
الــصــهــيــونــيــة يـــرى فــي الــمــمــارســة عــلــى األرض 
الـــتـــصـــريـــحـــات،  ــن  مــ أهـــــم  فـــاعـــلـــة  عــمــلــيــة  أداة 
األولــى  فيما  العيون،  فــي  الــرمــاد  لــذر  فالثانية 
قادرة على خلق واقع جديد من دون التصريح 
بــــه. وهـــــذا تــمــامــا مـــا يـــحـــدث هــــذه األيــــــام في 
الساسة  يتراجع  حين  ففي  األقصى،  المسجد 
اإلسرائيليون عن تصريحاتهم بشأن مساعيهم 
على  أكــاذيــبــهــم  تظهر   ،)status qua( الــــ  تغيير 
الــقــائــم  الـــوضـــع  بــشــأن حــرصــهــم عــلــى  األرض 
إنــهــا مــحــاولــة مفضوحة  ولــعــمــري  بــاألقــصــى، 
والتغطية  الـــدولـــي  المجتمع  تضليل  هــدفــهــا 
من  ومقدساتها.  الــقــدس  ضــد  جرائمهم  على 
الـــ50 من سكان  الرجال دون سن  هنا يتم منع 
الــضــفــة الــغــربــيــة مـــن دخــــول الـــقـــدس لــلــصــاة 
المدائن في  زهــرة  وإغــاق شــوارع  في األقصى، 
الطرق  على  الــحــواجــز  ووضـــع  المصلين  وجــه 
السبب  ولهذا  المصلين،  حافات  وصول  لمنع 
يتم اقــتــحــام الــحــرم الــقــدســي وإطـــاق األعــيــرة 
ــرب الــمــصــلــيــن  ــ ــاز وضـ ــغـ الــمــطــاطــيــة وقــنــابــل الـ
النساء  فيهم  بمن  بالهراوات  فيه  والمعتكفين 

االحتال  وتدنيس جنود  واعتقالهم  واألطفال 
األماكن المقدسة بما فيها المسجد القبلي.

ــة االحــــتــــال تـــدعـــي أنـــهـــا تــتــيــح حــريــة  ــ دولـ
نفسها  مــحــاولــة إلظــهــار  فــي  للجميع  الــعــبــادة 
مــدافــعــة عــن حــريــة الــعــبــادة، فــهــي لــيــســت ضد 
صاة المسلمين في األقصى، ولكن من واجبها 
ــاع عـــن حـــق الـــيـــهـــود الـــصـــاة فـــيـــه، وكـــأن  ــدفــ الــ
يواجهون  الذين  هم  »المتعصبين«  المسلمين 
الراغبين بالصاة من اليهود بالرفض والعنف، 
بل  احــتــال،  وكأنها  القضية  تظهر  ال  وعندها 
رفض إسامي لمسألة التعددية و»حرية العبادة 

للجميع«.
ــادة ال تــعــنــي دولـــــة االحـــتـــال  ــبـ ــعـ حـــريـــة الـ
بشيء، بل إن ما يشغلها هو كسر شوكة الشباب 
الفلسطيني الذي بات مازما للمسجد األقصى. 
ندرك أن جوهر الصراع ليس بين الديانات، بل 
هـــو صــــراع عــلــى الــمــكــان، األقـــصـــى، أحـــد أكــثــر 
حـــلـــقـــات الــــصــــراع الــفــلــســطــيــنــي اإلســـرائـــيـــلـــي 
االعــتــداءات على  لــذا، ســوف تستمر  حساسية، 
األقصى وعلى المصلين فيه، وتبقى المواجهة 
مستمرة بفضل نضاالت المقاومين على أرض 
الرباط والحشد المدافعين عن فلسطين وعن 

شرف األمتين العربية واإلسامية. 

ما وراء مخطط القتحامات ال�سهيونية المتكررة للم�سجد الأق�سى

بقلم: 
د. أسعد عبدالرحمن
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األمانيا تف�شل في تاأمين احتياجاتها من الغاز عبر قطر
أسفرت جهود ألمانيا لتأمين المزيد من إمدادات الغاز الطبيعي من قطر عن نتائج متواضعة ومخيبة 
لآلمال، إذ لم يتمكن منتج الطاقة الرئيسي في منطقة الخليج من تقديم أي تدفقات إضافية مدة عامين 

آخرين حيث بلغ اإلنتاج بالفعل أقصى درجاته. 
وقالت قطر إنه يمكن إرسال الغاز الطبيعي المسال إلى ألمانيا من منشأة أمريكية جديدة لديها حصة 
فيها، اعتبارا من عام 2024، ولن يبدأ مشروع التوسعة في الداخل عملياته حتى عام 2026 على األقل، في وقت 

متأخر عما كان متوقعا، بحسب تقرير لوكالة »بلومبيرغ«.
وتتسابق دول أوروبا إليجاد بدائل للغاز من روسيا -أكبر مورد للقارة- في أعقاب العملية العسكرية الهادفة 
إلى نزع سالح أوكرانيا ودرء تهديداتها. وتعتبر واردات الغاز الطبيعي المسال من قطر والواليات المتحدة، أكبر 

مصدري العالم، جزءا أساسيا من هذا الحل.

ال��ي��م��ن ي��ط��ال��ب ل��ب��ن��ان ب���الإف���راج 
ع����ن اأم���������وال م���ح���ت���ج���زة ل��دي��ه

ــوم الــجــمــعــة طــلــبــا إلــى  قــدمــت الــخــارجــيــة الــيــمــنــيــة يـ
الحكومة اللبنانية لإلفراج عن أموال يمنية محتجزة لدى 
بنك لبناني، مخصصة لتغطية شراء السلع األساسية في 
اليمن. وذكرت وكالة األنباء اليمنية »سبأ« أن سفير اليمن 
لدى لبنان عبداهلل الدعيس التقى أمس األول رئيس وزراء 
الجهات  لتوجيه  بطلب  له  وتقدم  ميقاتي،  نجيب  لبنان 
الموجودة في أحد  الوديعة  باإلفراج عن بقية  المختصة 

البنوك اللبنانية المخصصة لشراء السلع الغذائية.
وفي 4 يونيو الماضي تعهد حاكم مصرف لبنان رياض 
ــدا مــن الــبــنــك الــمــركــزي اليمني  ســالمــة خـــالل لــقــائــه وفـ
وبــنــوك يمنية بـــ»الــعــمــل لـــإلفـــراج عــن جـــزء مــن األمــــوال 
اليمنية المحتجزة لدى نظيراتها اللبنانية«. وأكد سالمة 
اإلفــراج  أجل  من  اللبنانية  البنوك  مديري  على  الضغط 
المحتجزة، وجدولة  اليمنية  البنوك  أموال  عن جزء من 

المبالغ المتبقية.
البنوك  فــي  الــعــالــقــة  اليمنية  ــوال  ــ األمـ حــجــم  ويــبــلــغ 
اللبنانية، وفقا لمصادر مصرفية يمنية، نحو 250 مليون 
إلى  الدولية  التجارة  تمويل  في  تستخدم  أمريكي،  دوالر 
وتعذر سحبها  لبنانية،  بنوك  لدى  اعتمادات  عبر  اليمن، 
القطاع المصرفي في لبنان  التي يفرضها  القيود  بسبب 

جراء تصاعد األزمة المالية واالقتصادية.

على  ال�شغط  �شرورة  يوؤكد  �شلمان  بن  خالد 
اليمن وال�شالم في  الأمن  لتحقيق  الحوثيين 

الــدفــاع السعودي  أكــد نائب وزيــر  أ(:  الــريــاض - )د ب 
في  الشرعية  دعــم  تحالف  دعــم  بــن سلمان  األمــيــر خالد 
الــيــمــن، بــقــيــادة الــســعــوديــة، لــمــجــلــس الــقــيــادة الــرئــاســي 
له. ونقلت صحيفة »عكاظ«  المساندة  والكيانات  اليمني 
السعودية أمس السبت عن األمير خالد قوله: »اجتمعت 
تيم  لليمن  الخاص  األمريكي  المبعوث  مع  واشنطن  في 
ليندركينج، بحثنا الشأن اليمني ومستجداته، وتطّلعاتنا 
ون إلى حٍلّ سياسي شامل، ينقل اليمن  إلى أن يصل اليمنِيّ

إلى السالم والتنمية«. 
وتـــابـــع عــبــر حــســابــه فـــي »تـــويـــتـــر«: »كــمــا أكــــدت لـــه أنــه 
هناك  فــإن  كبير،  حــٍدّ  إلــى  المعلنة  الهدنة  إيجابية  رغــم 
الدولي  والمجتمع  المتحدة  األمم  دوًرا مهًما يجب على 
لفتح طرق  الحوثية  المليشيات  به للضغط على  القيام 
بجدية  واالنخراط  الُحديدة،  ميناء  إيــرادات  وإيــداع  تعز، 
في جهود السالم؛ لينتقل اليمن إلى األمن واالستقرار«. 

من جانبه، قال السفير السعودي لدى اليمن محمد 
آل جابر: »تشرفت بمرافقة نائب وزير الدفاع األمير خالد 
المبعوث  بلقاء  وسعدت  لواشنطن،  زيارته  في  سلمان  بن 
إحــراز  كيفية  وناقشنا  ليندركينج،  تيم  لليمن  األمريكي 
رأســهــا فتح  اليمن على  فــي  اإلنــســانــي  الجانب  فــي  تــقــدم 
البنك  فــي  اإليــــرادات  وإيـــداع  تعز  فــي  للمعابر  الحوثيين 

المركزي اليمني لصرف رواتب المدنيين«. 

ال���رئ���ي�������س الإي�����ران�����ي ي����زور 
الإث��ن��ي��ن  غ��د  ي���وم  ع��م��ان  �شلطنة 
إبراهيم  اإليــرانــي  الرئيس  يـــزور  ب(:  )أ ف   - طــهــران 
السلطان هيثم  االثنين بدعوة من  يوم غد  ُعمان  رئيسي 
بن طــارق، وفــق ما أفــاد اإلعــالم الرسمي في طــهــران، في 
وكالة  وأوردت  مهامه.  توليه  منذ  له  عربية  محطة  ثاني 
ــبـــاء الــرســمــيــة »إرنـــــا« يـــوم الــســبــت أن رئــيــســي ســيــزور  األنـ
مسقط »على رأس وفد رفيع المستوى لتوسيع العالقات 

االقتصادية والسياسية والثقافية«.
السلطان  اإليـــرانـــي  الــرئــيــس  يلتقي  أن  الــمــقــرر  ومـــن 
هيثم، على أن يوقع الجانبان اتفاقات تعاون، وفق »إرنا«. 

وستكون هذه الزيارة الثانية لرئيسي الى دولة عربية 
خليجية منذ توليه مهامه في أغسطس 2021، بعدما زار 
قطر في فبراير حيث التقى األمير الشيخ تميم بن حمد 
وشارك في مؤتمر للدول المصّدرة للغاز. ويؤكد رئيسي أن 
أولوية في سياسة  تعزيز العالقات مع دول الجوار يشّكل 
حكومته الخارجية. وكانت الرئاسة اإليرانية قد أكدت في 
فبراير تلقي رئيسي دعوة من السلطان هيثم لزيارة عمان، 
وزيـــر خارجية  طــهــران  فــي  استقباله  هــامــش  على  وذلـــك 

السلطنة بدر بن حمد البوسعيدي. 

مقتل متظاهر �شوداني في احتجاجات 
الع�شكري  الن��ق��الب  �شد  جديدة 
أمــس  ســودانــي  ُقــتــل متظاهر  ب(:  )أ ف   - الــخــرطــوم 
ــوارع  الــســبــت فــيــمــا احــتــشــد مـــئـــات الــمــتــظــاهــريــن فـــي شــ
أم درمان غرب العاصمة، احتجاجا على االنقالب  مدينة 
البرهان  عبدالفتاح  الجيش  قائد  نفذه  الــذي  العسكري 
المركزية  الــســودان  أطــبــاء  وقــالــت لجنة  الــمــاضــي.  الــعــام 
في بيان: »ارتقت قبل قليل روح شهيد لم يتم التأكد من 
بطلق  إصابته  إثــر  درمــان  أم  مدينة  بمواكب  بعـد  بياناته 

ناري متناثر بالصدر.. مرّجح أنه بسالح خرطوش«.
وأضافت اللجنة أنه »يوجد إصابات أخرى بين الثوار، 
يجري حصرها اآلن، نتيجة القمع المفرط الذي تواجه 

به قوات االنقالب الثوار«، خالل تظاهرات أمس السبت. 
وقالت اللجنة إنه بذلك »يرتفع العدد الكلي لشهداء 
ــى 96 شـــهـــيـــدا« مــنــذ بــدء  ــن أحــصــيــنــاهــم إلــ ــذيـ شــعــبــنــا الـ
االحتجاجات التي تخرج بانتظام ضد االنقالب العسكري 
أكتوبر.  من  والعشرين  الخامس  في  البرهان  نّفذه  الــذي 
عن  السودانية  السلطات  إفراج  غداة  التظاهرات  وُنظمت 
اثنين من قادة الحزب الشيوعي المناهض لالنقالب بعد 

يوم من اعتقالهما، بحسب الحزب. 

الـــوكـــاالت: أعلن  الــعــواصــم - 
الـــرئـــيـــس األوكــــــرانــــــي فــالديــمــيــر 
الـــســـبـــل  أن  أمــــــــس  ــي  ــكـ ــسـ ــنـ ــيـ ــلـ زيـ
يمكنها  وحــدهــا  »الــدبــلــومــاســيــة« 

إنهاء الحرب في أوكرانيا.
ــالل  وقـــــــــال زيـــلـــيـــنـــســـكـــي، خــ
مــقــابــلــة مـــع مــحــطــة تــلــفــزيــونــيــة 
الــنــزاع ستكون  أوكــرانــيــة: »نــهــايــة 
»الــحــرب  مــضــيــفــا:  دبلوماسية«, 
معارك  وتتخللها  دامــيــة،  ستكون 
وقتال إال أنها ستنتهي قطعا عبر 

السبل الدبلوماسية«.
لن  أمور  »ثمة  بالقول:  وتابع 
نــتــمــكــن مـــن تــحــقــيــقــهــا إال حــول 
طاولة المفاوضات. نريد أن يعود 
كل شيء« كما من قبل، وهو ما »ال 
تريده روسيا«، بدون إعطاء مزيد 

من التفاصيل.
وكان أحد مستشاري الرئيس 
ــيــــاك قــــد صـــرح  مــيــخــايــلــو بــــودولــ
بــــأن الـــمـــحـــادثـــات بين  ــاء  ــثـــالثـ الـ
مؤكدا:  »متوقفة«  وكييف  موسكو 
»روسيا ال تتحّلى بعنصر رئيسي، 
وهـــو فــهــم مـــا يــحــدث فـــي الــعــالــم 

حاليًا ودورها السلبي جدًا«.
وفـــــــي الـــــيـــــوم الــــتــــالــــي اتـــهـــم 
الــكــرمــلــيــن أوكـــرانـــيـــا بـــ»االفــتــقــار 

مع  الـــتـــفـــاوض  إرادة«  إلــــى  الـــتـــام 
روسيا لوضع حد للحرب الدائرة 
مـــنـــذ بـــــدء الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة 
ــي 24  ــا فــ ــيــ ــرانــ ــي أوكــ ــيــــة فــ الــــروســ

فبراير.
ــقــــدت عـــــدة لــــقــــاءات بــيــن  وعــ
دون  ــن  ــ مــ ــن  ــديــ ــلــ ــبــ الــ مــــفــــاوضــــي 

تحقيق أي نتيجة ملموسة.
ــود االجــــتــــمــــاع األخـــيـــر  ــ ــعـ ــ ويـ
فالديمير  الــوفــديــن  رئــيــســي  بــيــن 
الروسي  الجانب  من  ميدينسكي 
وديفيد أراخاميا عن أوكرانيا، إلى 
22 أبريل، بحسب وكاالت روسية.

وبــيــنــمــا وصــلــت الــمــفــاوضــات 
ــع قـــلـــيـــلـــة بـــوســـاطـــة  ــيــ ــابــ قـــبـــل أســ
تــــركــــيــــة إلــــــــى طـــــريـــــق مـــــســـــدود، 
أنها  إلى  الجمعة  إيطاليا  أشــارت 
اقترحت تشكيل »مجموعة تيسير 
مثل  دولية  منظمات  تضم  دولية 
األمم المتحدة واالتحاد األوروبي 
ــاون فــي  ــعــ ــتــ ومــنــظــمــة األمــــــن والــ

أوروبا«. 
وتواصل موسكو هجومها في 
الدفاع  وزارة  وأفــادت  البالد،  شرق 
بــتــدمــيــر شحنة  أمــــس  الـــروســـيـــة 
»كــبــيــرة« مـــن األســلــحــة الــمــرســلــة 
شرق  منطقة  في  غربية  دول  من 

دونباس في شمال غرب أوكرانيا. 
ــــرت  ــت الــــــــــوزارة: »دمـ ــحــ وأوضــ
المدى  الطويلة  كاليبر  صــواريــخ 
ــة أطـــلـــقـــت مــن  ــ ــدقـ ــ ــة الـ ــيــ ــالــ ــعــ والــ
البحر شحنة كبيرة من األسلحة 
والـــمـــعـــدات الــعــســكــريــة أرســلــتــهــا 
أوروبية  ودول  المتحدة  الــواليــات 
قــــــرب مـــحـــطـــة مـــالـــيـــن لــلــســكــك 

الحديد في منطقة زيتومير«. 
»غــازبــروم«  وأوقــفــت مجموعة 
ــة أمــــس إمــــــــدادات الــغــاز  ــيـ ــروسـ الـ
لرفضها  فــنــلــنــدا  إلــــى  الــطــبــيــعــي 

التسديد بالروبل. 
ـــا أمــــــس إنـــهـــا  ــيــ ـــت روســـ ــــالــ وقـ
أمريكيا   963 دخـــول  حظر  قـــررت 
جو  الرئيس  بينهم  أراضيها  إلــى 

أنتوني  الــخــارجــيــة  ووزيــــر  بــايــدن 
المخابرات  وكالة  ومدير  بلينكن 
وستواصل  بيرنز،  وليام  المركزية 
الــــرد عــلــى مــا وصــفــتــه بــاألعــمــال 

العدائية األمريكية.
وعلى نحو منفصل قالت وزارة 
الخارجية الروسية إنها أضافت 26 
اسما جديدا إلى قائمة الكنديين 

الـــذيـــن مــنــعــتــهــم مـــن الــســفــر إلــى 
روسيا، بينهم مسؤولون في قطاع 
الــدفــاع وصــوفــي جــريــجــوار تـــرودو 
زوجة رئيس الوزراء جاستن ترودو.

ــة الــكــنــديــة  ــمـ ــائـ ــقـ ونــــشــــرت الـ
ــدة بـــعـــد أربــــعــــة أيـــــــام مــن  ــديــ الــــجــ
قــانــون يمنع  كــنــدا مــشــروع  تقديم 
وحوالي  بوتين  فالديمير  الرئيس 
وجيشه  حكومته  أعضاء  من  ألف 

من السفر إلى هناك.
منعت  الــعــقــوبــات،  عــلــى  وردا 
ــيــــس الــــــــوزراء  روســــيــــا بـــالـــفـــعـــل رئــ
الـــكـــنـــدي تــــــرودو ووزيـــــــرة الــمــالــيــة 
كريستيا فريالند ومئات الكنديين 

اآلخرين من دخول البالد.
وأعـــــلـــــنـــــت شــــــركــــــة »غـــــــــــــازوم« 
ــي بـــيـــان:  ــ ــة فـ ــامــ ــعــ الـــفـــنـــلـــنـــديـــة الــ
الطبيعي  الــغــاز  إمــــدادات  »توقفت 
إطــار عقد غازوم«,  إلى فنلندا في 
أخــرى ستوفر  مــصــادر  أن  مضيفة 
الغاز عبر خط أنابيب بالتيكونكتر 
ــذي يـــربـــط فــنــلــنــدا بــاســتــونــيــا.  ــ الـ

وأكدت غازبروم وقف اإلمدادات. 
مــوســكــو  قـــطـــعـــت  أن  ــق  ــبــ وســ
ــدادات الــكــهــربــاء الــروســيــة عن  ــ إمـ

فنلندا منذ منتصف مايو. 

نيويورك – رويترز: دق مسؤولو الصحة العالمية 
بجدري  اإلصابات  عدد  ارتفاع  بشأن  الخطر  ناقوس 
القرود في أوروبا ومناطق أخرى وهو نوع من اإلصابة 
الــفــيــروســيــة األكــثــر شــيــوعــا فــي غـــرب ووســــط الــقــارة 
تم  إنــه  العالمية  الصحة  منظمة  وقالت  اإلفريقية. 
ــوم الــجــمــعــة تــأكــيــد نــحــو 80 إصــابــة بــجــدري  حــتــى يـ
القرود، كما أن هناك 50 إصابة أخرى يجري التحقق 
مــنــهــا فــي 11 دولــــة. وفــيــمــا يــلــي مــا هــو مــعــروف عن 

التفشي الحالي والخطر النسبي لجدري القرود: 
ما مدى خطورته.. 

* قـــال مـــســـؤول فـــي الــصــحــة الــعــامــة بــالــواليــات 
المتحدة للصحفيين يوم الجمعة إن المخاطر على 
وجــدري  الحالي.  الوقت  في  منخفضة  الناس  عامة 
القرود فيروس يمكن أن يسبب أعراضا تشمل ارتفاع 
ــا ويــظــهــر بــشــكــل طــفــح جــلــدي  ــ ــرارة وآالمـ ــحـ ــة الـ درجــ

مميز. 
 ويــرتــبــط هـــذا الـــمـــرض بــالــجــدري ولــكــنــه عـــادة 
مــا يــكــون أخـــف وال سيما ســاللــة غـــرب إفــريــقــيــا من 
الـــفـــيـــروس الــتــي تـــم رصـــدهـــا فـــي إصـــابـــة بــالــواليــات 
عنها  الناجمة  الوفيات  معدل  يبلغ  والتي  المتحدة 
ــال الــمــســؤول إن معظم  ــد فــي الــمــائــة. وقــ نــحــو واحــ
الـــنـــاس يــشــفــون تــمــامــا فـــي غــضــون مـــا يـــتـــراوح بين 

أسبوعين وأربعة أسابيع. 
وال ينتقل الفيروس بسهولة مثل فيروس سارس-

مستوى  على  كوفيد-19  جائحة  حفز  الــذي  كــوف-2 
الحالي لمرض  التفشي  أن  الخبراء  العالم. ويعتقد 
المباشر  االحتكاك  خــالل  من  ينتشر  القرود  جــدري 
بــجــلــد شــخــص مــصــاب بــطــفــح جــلــدي نــشــط. وقـــال 
انتشاره  أن يسهل احتواء  إن ذلك من شأنه  الخبراء 

بمجرد تحديد اإلصابة. 
مـــن مستشفى  هـــيـــرش  مـــارتـــن  ــور  ــتـ ــدكـ الـ وقـــــال 

مــاســاتــشــوســتــس الـــعـــام: »يــنــتــشــر كــوفــيــد عـــن طــريــق 
يــبــدو أن  الـــعـــدوى. ال  الــجــهــاز التنفسي وهـــو شــديــد 
هـــذا هــو الــحــال مــع جــــدري الـــقـــرود«. وكــثــيــرون من 
األشخاص وليس كلهم الذين تم تشخيص إصابتهم 
مارسوا  رجــال  الــقــرود  لــجــدري  الحالي  التفشي  فــي 
إصابات في  ذلــك  بما في  آخرين  رجــال  الجنس مع 
منطقة  في  )ساونا(  بخار  بحمام  ربطها  تم  اسبانيا 

مدريد. 
* ما الذي يهتم به خبراء الصحة.. 

فـــإن حـــاالت  الــعــالــمــيــة  الــصــحــة  وفــقــا لمنظمة 
التي تم تسجيلها في اآلونــة األخيرة حتى  التفشي 

ينتشر  ال  دول  فــي  تــحــدث  ألنــهــا  نمطية  غــيــر  اآلن 
العلماء إلى فهم أصل  فيها الفيروس عادة. ويسعى 
شــــيء يخص  أي  ــان  كــ إذا  ــا  ومــ الــحــالــيــة  ــات  ــابــ اإلصــ

الفيروس قد تغير. 
حتى  المسجلة  الــحــاالت  معظم  اكــتــشــاف  وتـــم 
أيضا  وتــم  والــبــرتــغــال.  وإســبــانــيــا  بريطانيا  فــي  اآلن 
إصابة  وتأكيد  وأستراليا  كندا  في  إصــابــات  تسجيل 
واحدة بجدري القرود في مدينة بوسطن األمريكية، 
ظهور  احتمال  العامة  الصحة  مسؤولو  أعلن  حيث 
المزيد من اإلصابات في الواليات المتحدة. وأبدى 
مسؤولو منظمة الصحة العالمية قلقهم من احتمال 

الناس في  أكبر من اإلصابات مع تجمع  ظهور عدد 
الصيف  أشهر  خــالل  وعــطــالت  وحــفــالت  مهرجانات 

المقبلة في أوروبا ومناطق أخرى. 
* كيف يمكن حماية الناس من العدوى.. 

العاملين في مجال  بدأت بريطانيا في تطعيم 
الرعاية الصحية الذين قد يكونون معرضين للخطر 
أثناء رعاية المرضى بلقاح الجدري والذي يمكن أن 
يــقــي أيــضــا مـــن جــــدري الـــقـــرود. وتـــقـــول الــحــكــومــة 
األمــريــكــيــة إن لــديــهــا مــا يكفي مــن لــقــاح الــجــدري 
ــنـــي االســتــراتــيــجــي  الـــمـــخـــزن فــــي مـــخـــزونـــهـــا الـــوطـ

لتطعيم جميع سكان الواليات المتحدة. 
والخدمات  الصحة  وزارة  بــاســم  متحدث  وقـــال 
اإلنسانية األمريكية في بيان إن هناك أدوية مضادة 
لــلــفــيــروســات لـــلـــجـــدري يــمــكــن اســتــخــدامــهــا أيــضــا 
وعلى  القرود في ظل ظــروف معينة.  لعالج جــدري 
على  يجب  إنــه  الصحة  مسؤولو  يقول  أوســع  نطاق 
األشـــخـــاص تــجــنــب الــمــخــالــطــة الــوثــيــقــة لشخص 
على  ويجب  مريضا.  يبدو  أو  جلدي  بطفح  مصاب 
بجدري  إصابتهم  فــي  يشتبهون  الــذيــن  األشــخــاص 

القرود عزل أنفسهم وطلب الرعاية الطبية. 
* ما هو السبب الذي قد يكون وراء االرتفاع في 

اإلصابات.. 
في  الفيروسات  عالمة  راسموسن  أنجيال  قالت 
الــمــعــديــة بجامعة  الــلــقــاحــات واألمــــــراض  مــنــظــمــة 
شيئا  ليست  »الــفــيــروســات  إن  بــكــنــدا  ســاســكــاتــشــوان 
جديدا وهي متوقعة«. وأضافت أن عددا من العوامل 
عجل من ظهور وانتشار الفيروسات من بينها زيادة 
السفر على مستوى العالم وتغير المناخ. وقالت إن 
الــعــالــم أيــضــا فــي حــالــة تــأهــب أكــبــر لعمليات تفش 
أعقاب جائحة  الفيروسات في  نوع من  جديدة ألي 

كوفيد-19.

الــرئــيــســان  أعــلــن  ب(:  )أ ف   - ســيــول 
األمريكي جو بايدن والكوري الجنوبي يون 
سوك يول أمس السبت في سيول عزمهما 
على تعزيز التعاون العسكري بين البلدين 
من  الشمالية  كــوريــا  تمثله  لما  للتصدي 
التقيا  اللذين  الرئيسين  أن  غير  »تهديد« 
منذ  آسيا  إلــى  لبايدن  زيــارة  أول  بمناسبة 
كوريا  إلــى  اليد  مد  على  حرصا  تنصيبه، 
وباء  مكافحة  على  لمساعدتها  الشمالية 
كـــوفـــيـــد-19، وذلــــك فـــي ظـــل مـــخـــاوف من 
اســتــئــنــاف بــيــونــج يــانــج الــتــجــارب الــنــوويــة 

المعّلقة منذ خمس سنوات. 
ــدر  ــ ــــرك صـ ــتـ ــ ــشـ ــ ــان مـ ــ ــيــ ــ ــ وجـــــــــــاء فـــــــي ب
فـــي خــتــام الــقــمــة أنــــه »نـــظـــرا إلــــى تــنــامــي 
الــتــهــديــد الـــذي تــطــرحــه جــمــهــوريــة كــوريــا 
الــقــائــدان  يتفق  الــديــمــقــراطــيــة،  الشعبية 
على بدء محادثات من أجل توسيع مدى 
العسكرية  والــمــنــاورات  التدريبات  وحجم 
ــرة الـــكـــوريـــة  ــزيـ ــجـ الــمــشــتــركــة فــــي شـــبـــه الـ
ومــحــيــطــهــا«. وصــــدر الــبــيــان فــيــمــا حــذرت 
الجنوبية  الــكــوريــة  االســتــخــبــارات  أجــهــزة 
للقيام  أنجز االستعدادات  الشمال  أن  من 
بتجربة نووية ستكون السابعة في تاريخه 

واألولى منذ خمس سنوات. 
واشنطن من جانبها لم تستبعد قيام 
بيونج يانج بـ»استفزاز« خالل جولة بايدن 
اآلســيــويــة أو بــعــدهــا مــبــاشــرة. ومـــا يــزيــد 
كــوفــيــد-19  وبـــاء  تفشي  غموضا  ــاع  األوضــ
الــتــي سجلت  الشمالية  كــوريــا  فــي  حــالــيــا 

بحسب  وفــاة  و66  إصــابــة  مليون   2,6 نحو 
آخـــــر األرقــــــــام الـــرســـمـــيـــة الـــــصـــــادرة أمـــس 
ــرب يــون وبــايــدن فــي بيانهما  الــســبــت. وأعـ
وباء  تفشي  بشأن  »قلقهما  عن  المشترك 
الشمالية  كــوريــا  فــي  مـــؤخـــرا«  كــوفــيــد-19 
األســرة  مع  للعمل  »استعدادهما  مؤكدين 
الدولية من أجل تقديم مساعدة« لبيونج 

يانج. 
وأفاد بايدن بأن واشنطن عرضت على 
بيونج يانج تقديم لقاحات لها، لكنها »لم 
تتلق أي رد«. وتطرح هذه األزمة الصحية 
وكيفية تأثيرها على قرارات الزعيم الكوري 
الشمالي كيم جونغ أون العسكرية، أسئلة 
الجنوبيون  والكوريون  األمريكيون  يسعى 
إليجاد أجوبة عليها. وفي مطلق األحوال، 
فإن قرار القيام بتجربة نووية أو االمتناع 
مسار  لتحديد  حاسما  سيكون  ذلــك  عــن 
الجنوبية  الــكــوريــة  األمــريــكــيــة  الــعــالقــات 
ــة يــون،  خـــالل الــســنــوات الــخــمــس مــن واليـ
الــســابــقــة في  المحللة  أوضــحــت  مــا  عــلــى 
األمريكية  المركزية  االستخبارات  وكــالــة 

)سي آي إيه( سو كيم لفرانس برس.
وقالت المحللة »إذا أجرى كيم تجربة 
خالل زيارة بايدن، سيساعد فعليا البلدين 
عــلــى إيــجــاد دافـــع أكــبــر للعمل مــعــا حــول 
مــســألــة كـــوريـــا الــشــمــالــيــة«. ســرعــت كــوريــا 
مطلع  منذ  العسكرية  تجاربها  الشمالية 
العام، فيما المفاوضات بهدف نزع سالحها 
متعثرة منذ فشل قمة عام 2019 بين كيم 

الــســابــق  جــونــغ أون والــرئــيــس األمــريــكــي 
دونالد ترامب. وأعلن بايدن السبت أن أي 

لقاء مع كيم رهن بـ»صدق« نواياه. 
وإن كـــان الــتــوتــر مــع الــشــمــال والــغــزو 
المواضيع  رأس  عــلــى  ألوكــرانــيــا  الــروســي 

ــــدف بـــايـــدن  ــإن هـ ــ ــتـــي ســيــتــم بــحــثــهــا، فـ الـ
الــرئــيــســي مـــن قــمــة الــســبــت يــبــقــى إقــامــة 
ــون الـــذي  ــع يــ ــة« مـ ــويـ ــة شــخــصــيــة قـ »عـــالقـ
فـــي 10 مـــايـــو، على  الــســلــطــة  إلــــى  وصــــل 
ــاد مــســؤول أمــريــكــي. وتــعــتــبــر كــوريــا  مــا أفــ

اليابان طرفا أساسيا  الشمالية على غرار 
إلى  الرامية  األمريكية  االستراتيجية  في 
»منطقة  على  والــحــفــاظ  الصين  احــتــواء 
الهندي  المحيطين  فــي  ومنفتحة«  حــرة 

والهادئ، بحسب تعبير واشنطن. 

زيلين�شكي : »الدبلوما�شية« وحدها �شتنهي الحرب في اأوكرانيا

} الرئيس األوكراني. )رويترز(

بايدن ويون يعتزمان تعزيز التعاون الع�شكري بمواجهة »تهديد« بيونج يانج 

نظ���رة فاح�ش���ة.. اإلى اأي م���دى يج���ب اأن نقلق من ج���دري القرود؟

} جدري القرود يظهر بشكل طفح جلدي مميز. )رويترز(

} بايدن برفقة يون في طريقه لحضور مأدبة عشاء رسمية أقيمت على شرفه في سول. )أ ف ب(

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16130/pdf/1-Supplime/16130.pdf?fixed3916
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/1296069
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1296028
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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 يعزي اأ�صرة الوجيه �صادق حممد البحارنة.. امللك:

البحرين فقدت �صخ�صية بارزة من الرعيل الأول
عي�شى  بن  امللك حمد  اجلاللة  اأجرى ح�شرة �شاحب 

يوم  ورعاه،  اهلل  حفظه  املفدى،  البالد  عاهل  خليفة  اآل 

اأم�س، ات�شاًل هاتفًيا مع تقي حممد البحارنة، قدم جاللته 

الوجيه �شادق  بوفاة  واملوا�شاة  التعازي  خالله خال�س 

بعد  ربه  جوار  انتقل  الذي  اهلل،  رحمه  البحارنة،  حممد 

كما  وطنه،  خدمة  يف  والإجناز  بالعطاء  حافلة  م�شرية 

عائلة  جلميع  وموا�شاته  تعازيه  بنقل  جاللته  اأبلغه 

اأن  املوىل جل جالله  اىل  �شارًعا  الفقيد،  بوفاة  البحارنة 

يتغمده بوا�شع رحمته ومغفرته وي�شكنه ف�شيح جناته، 

وح�شن  ال�شرب  جميل  وذويه  الكرمية  اأ�شرته  يلهم  واأن 

العزاء.

الوطنية،  الفقيد  املفدى مواقف  امللك  وا�شتذكر جاللة 

التجارة  جمال  يف  وجهوده  مباآثره  اهلل  رعاه  م�شيًدا 

اململكة  اأن  جاللته  موؤكًدا  والإداري،  الوقفي  والعمل 

الأول  الرعيل  من  بارزًة  �شخ�شيًة  برحيله  خ�شرت 

وواكب  عديدة،  جمالت  يف  طيبة  اإ�شهامات  له  كانت 

عمله  مواقع  خالل  من  احلديثة  البحرين  نه�شة  مراحل 

وامل�شوؤوليات التي تولها.

برجالتها  تعتز  اململكة  اأن  اهلل  حفظه  جاللته  واأكد 

املخل�شني الذين قدموا خدمات جليلة للوطن، وكانت لهم 

ونه�شتها  البحرين  وم�شرية  تاريخ  يف  م�شيئة  ب�شمات 

املباركة يف كل امليادين والقطاعات.

من جانبه، اأعرب تقي حممد البحارنة، با�شمه ونيابة 

ال�شكر وبالغ  كافة، عن جزيل  البحارنة  عائلة  اأفراد  عن 

اجلاللة  ل�شاحب  ال�شامي  املقام  اىل  والعرفان  المتنان 

على تعازي جاللته وما اأبداه حفظه اهلل من م�شاعر طيبة 

ودعوات �شادقة يف فقيدهم رحمه اهلل، �شائاًل اهلل عز وجل 

اأن يحفظ جاللته ويرعاه وميتعه مبوفور ال�شحة ودوام 

وعًزا  و�شنًدا  ذخًرا  يبقيه  واأن  املديد،  والعمر  العافية 

جاللة امللكوفخًرا للمملكة و�شعبها الويف.

املوؤيد يبحث مع وزير ال�صباب املغربي التعاون امل�صرتك حميدان: دور الربملان العربي للطفل مهم واأ�صا�صي يف تن�صئة الأطفال

وزير  املوؤيد  توفيق  بن  اأمين  عقد 

اجتماعا  والريا�شة  ال�شباب  �شوؤون 

مع حممد مهدي بن�شعيد وزير ال�شباب 

املغربية  باململكة  والتوا�شل  والثقافة 

ال�شقيقة، وذلك عرب تقنية الت�شال املرئي 

القائم  اإ�شحاق  �شارة  بح�شور  بعد،  عن 

ال�شباب  �شوؤون  وزارة  وكيل  باأعمال 

رحب  اللقاء  بداية  ويف  والريا�شة. 

وزير �شوؤون ال�شباب والريا�شة بنظريه 

املغربي، م�شيدا بتميز العالقات الأخوية 

الوطيدة التي تربط بني مملكة البحرين 

التعاون  ي�شهده  وما  املغربية،  واململكة 

الثنائي بني البلدين ال�شقيقني من تطور 

وتقدم على خمتلف الأ�شعدة.

ال�شباب  وزير  اأعرب  جانبه،  من 

والثقافة والتوا�شل املغربي عن حر�س 

مملكة  مع  التعاون  تطوير  على  بالده 

البلدين  طموحات  يلبي  مبا  البحرين، 

اللقاء،  وخالل  ال�شقيقني.  وال�شعبني 

والريا�شة  ال�شباب  �شوؤون  وزير  قدم 

�شرحا عن اأهم املبادرات والربامج التي 

تقدمها مملكة البحرين للقطاع ال�شبابي، 

واأبرز الإجنازات التي حققها �شبابها يف 

خمتلف املجالت، كما قدم وزير ال�شباب 

والثقافة والتوا�شل �شرحا عن مبادرات 

اململكة املغربية جتاه ال�شباب والربامج 

لتمكينهم.

والتنمية  العمل  وزير  ا�شتقبل 

علي  حممد  بن  جميل  الجتماعية 

الطالب  بالوزارة،  مكتبه  يف  حميدان، 

مبنا�شبة  وذلك  الذوادي،  عبداهلل  تركي 

الطفل  حقوق  جلنة  برئا�شة  فوزه 

دورته  يف  للطفل  العربي  الربملان  يف 

الثانية.

بفوز  العتزاز  عن  حميدان  واأعرب 

الطالب الذوادي بهذا املن�شب يف اإجناز 

حققته  الذي  الآخر  الإجناز  اإىل  ي�شاف 

النوعية  وم�شاركاتها  البحرين  مملكة 

العربي  الربملان  يف  امل�شرف  ومتثيلها 

امل�شتوى  يعك�س  ذلك  اأن  موؤكًدا  للطفل، 

العايل من الثقافة والوعي الذي ميتلكه 

الأطفال وال�شباب يف مملكة البحرين. 

العربي  الربملان  اأن  حميدان  واأكد   

يف  واأ�شا�شي  مهم  بدور  يقوم  للطفل 

مهاراتهم  وتعزيز  الأطفال،  تن�شئة 

وقدراتهم، وبناء جيل يدرك م�شوؤولياته 

على  يحفز  ومبا  الوطنية،  وواجباته 

الت�شريعية  املوؤ�ش�شات  يف  النخراط 

والد�شتورية، وتطبيق اأف�شل املمار�شات 

باملجتمع،  تنه�س  التي  الدميقراطية 

وت�شهم يف نه�شته ومنائه.

الذوادي  اأعرب  جانبه،  من   

والتنمية  العمل  للوزير  �شكره  عن 

امل�شتمر  دعمه  على  الجتماعية، 

وت�شجيعهم  وال�شباب  الأطفال  لفئة 

البحرين  وحتفيزهم على متثيل مملكة 

املحافل  يف  املرموقة  مكانتها  واإبراز 

واملوؤمترات الإقليمية والدولية.

»جمعية مر�صى الت�صلب املتعدد« حتتفل باليوم العاملي للت�صلب املتعدد
ال�شيخ  طبيب  الفريق  رعاية  حتت 

رئي�س  خليفة  اآل  عبداهلل  بن  حممد 

نظمت  لل�شحة،  الأعلى  املجل�س 

الت�شلب  ملر�شى  البحرينية  اجلمعية 

جممع  يف  توعوية  احتفالية  املتعدد 

العاملي  اليوم  مبنا�شبة  �شنرت  ال�شيتي 

للت�شلب املتعدد، حتت �شعار »نتوا�شل 

الزوار  من  عدد  بح�شور  لنوا�شل«، 

املتعدد  الت�شلب  مر�شى  من  وعدد 

و�شت�شتمر  واملقيمني،  البحرينيني  من 

وتعد  اأيام  ثالثة  مدى  على  الحتفالية 

الكربى من نوعها يف مملكة البحرين.

الذي  العاملي  اليوم  ومبنا�شبة 

حدده الحتاد العاملي للت�شلب املتعدد، 

حول  واملوؤ�ش�شات  اجلهات  كل  حتتفل 

املتعدد،  بالت�شلب  املهتمة  العامل 

العامل  دول  يف  امل�شابني  جميع  بدعوة 

م�شتجدات  على  وللتعرف  للتوا�شل 

من  ا،  بع�شً بع�شهم  وم�شاركة  املر�س 

اأجل تنمية عالقات اإن�شانية مع الآخرين 

العقبات واحلواجز الجتماعية  وتذليل 

يف  دجمهم  �شبيل  يف  تواجههم  التي 

الدعم  ب�شبكات  والحتفاء  املجتمع 

وتاأييد الرعاية الذاتية. 

املنا�شبة  بهذه  الحتفالية  وت�شعى 

للمطالبة بقرارات ر�شمية وموحدة بني 

ل�شمان  العامل  دول  كل  يف  احلكومات 

خريطة  ور�شم  اأف�شل  خدمات  تقدمي 

لالأ�شخا�س  العمل  لقوانني  طريق 

تزايد  مع  املتعدد،  بالت�شلب  امل�شابني 

اآخر  بينت  اإذ  بالعامل،  امل�شابني  اأعداد 

بلغ  امل�شابني  عدد  اأن  عاملية  اإح�شائية 

لذا  العامل،  حول  �شخ�س  مليون   2.8

بالت�شلب  م�شاب  فرد  لكل  الدعم  فاإن 

امل�شاب  على  الأثر  عظيم  لهو  املتعدد 

تعزيز  وكذلك  واملجتمع،  واأ�شرته 

الرعاية الذاتية والتعاي�س ب�شكل �شحي 

مع الت�شلب املتعدد.

املتعدد  الت�شلب  اأن  بالذكر  اجلدير 

)MS( هو مر�س مناعي، وهو اأحد اأكرث 

اجلهاز  ت�شيب  التي  ال�شائعة  الأمرا�س 

واحلبل  )الدماغ  املركزي  الع�شبي 

ال�شوكي(، فهو عبارة عن حالة التهاب 

ناجتة عن تلف مادة امليالني، وهي مادة 

دهنية تقوم بحماية الأع�شاب.

لفح�ص وترخي�ص الأدوية الواردة اإىل مملكة البحرين

»نهرا« توقع اتفاقية تعاون مع جامعة اخلليج العربي

وقعت الهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات ال�شحية 

)NHRA(، ام�س، اتفاقية تعاون مع جامعة اخلليج العربي 

ملدة خم�س �شنوات قابلة للتجديد، اإذ تقوم مبوجبها اجلامعة 

من  واملقدمة  البحرين  مملكة  اإىل  الواردة  الأدوية  بفح�س 

اجلهات امل�شتوردة لالأدوية وال�شركات ال�شيدلنية يف خمترب 

�شمان اجلودة التابع للجامعة لإ�شدار اإفادة للهيئة الوطنية 

مطابقة  الأدوية  باأن  ال�شحية  واخلدمات  املهن  لتنظيم 

الهيئة  قبل  من  عليها  املوافقة  قبل  ال�شرورية،  للموا�شفات 

الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات ال�شحية لتداولها.

العربي  اخلليج  جامعة  �شتقوم  التفاقية،  لهذه  ووفًقا 

وكوادرها  املتقدمة  ومعداتها  التحتية  بنيتها  بت�شخري 

واملحافظة  الأدوية،  جودة  �شمان  خمترب  لتاأ�شي�س  العلمية 

الأدوية  اختبارات  يف  التميز  ل�شمان  اجلودة  معايري  على 

الطب  واأدوية  البديل  والطب  ال�شيدلنية  وامل�شتح�شرات 

البديل واإ�شدار ال�شهادات الالزمة لذلك.

اجلالهمة  عذبي  مرمي  الدكتورة  اأكدت  املنا�شبة،  وبهذه 

واخلدمات  املهن  لتنظيم  الوطنية  للهيئة  التنفيذي  الرئي�س 

العربي  التفاقية مع جامعة اخلليج  اأنه مت توقيع  ال�شحية 

ّثله من مكانة مرموقة يف القطاع الأكادميي وال�شحي،  ملا متمُ

ت�شجيل  قواعد  و�شع  على  حتر�س  الهيئة  اأن  اإىل  م�شرية 

امل�شتح�شرات  جودة  جانب  اإىل  جودتها  وت�شمن  الأدوية 

مبا  ذلك  دقيقة،  مراجعة  بعد  البديل  والطب  ال�شيدلنية 

املهن  لتنظيم  الوطنية  الهيئة  تاأ�شي�س  اأهداف  مع  يتوازى 

واخلدمات ال�شحية، ل �شّيما فيما يتعلق ب�شمان جودة اآمنة 

وعالية يف تقدمي الرعاية ال�شحية يف مملكة البحرين.

العوهلي  عبدالرحمن  بن  خالد  الدكتور  قال  جانبه،  من 

بهذا  تت�شرف  اجلامعة  اإن  العربي  اخلليج  جامعة  رئي�س 

التكليف من الهيئة ملا يتطابق مع اأهداف اجلامعة يف البتكار 

وخدمة مملكة البحرين و�شقيقاتها دول جمل�س التعاون لدول 

اخلليج العربية، وخدمة املواطن البحريني واملقيم واملواطن 

هذه  ومبوجب  و�شحتهم،  �شالمتهم  ي�شمن  ومبا  اخلليجي 

التفاقية يتعنّي على ال�شركات ال�شيدلنية اأو من يقوم مقامها 

يف  ا�شتخدامها  اإتاحة  بغر�س  الأدوية  ت�شجيل  تريد  والتي 

مملكة البحرين، اأن تقوم بالتفاق مبا�شرة مع خمترب �شمان 

لفح�س  العربي  اخلليج  جامعة  يف  الأدوية  و�شالمة  جودة 

الأدوية والتاأكد من مطابقتها ملعايري اجلودة.

تنعى

عائلة اليو�صف

فقيدها عميد العائلة 

ال�صيد ح�صني حممد اليو�صف

والد كل من ال�سيد حممد وال�سيد با�سم واملرحومة 
�سفيقة وفخرية وف�سيلة وفاطمة وهدى ونادية 

وليلى و�سلوى واخ املرحوم نا�سر اليو�سف 
و�سيوارى جثمانه الرثى اليوم االحد يف ال�ساعة 
الرابعة والن�سف ع�سرًا مبقربة املنامة »احلورة«

تقبل التعازي للرجال من اليوم االحد لياًل واليومني 
التاليني يف ماأمت االح�سائيني وللن�ساء يف ماأمت ال�سيد عبداهلل 

اليو�سف يف منطقة بالد القدمي ع�سرًا ولياًل
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»ابن خلدون الوطنية« تقيم املعر�ض العلمي للطالب

اأقامت   مدر�شة   ابن   خلدون   الوطنية   املعر�ض  

 العلمي   PYP   لطلبة   ال�شف   اخلام�ض،    وذلك  

 بح�شور   الدكتور   م�شطفى   ال�شيد   الأمني   العام  

 للموؤ�ش�شة   امللكية   للأعمال   الإن�شانية،    وال�شيدة  

 فريدة   املوؤيد   رئي�شة   جمل�ض   ادارة   املدر�شة  

 وجمموعة   من   اأع�شاء   جمل�ض   الإدارة   والدكتور  

 كمال   عبدالنور   مدير   املدر�شة      واأولياء   امور  

 طلبة   ال�شف   اخلام�ض . 

قدم   الطلبة   عر�شا   م�شرحيا   عن   م�شروع  

 املعر�ض،    بعدها   تف�شلت   الأ�شتاذة   فريدة  

 املوؤيد   بافتتاح   املعر�ض   الذي   تناول   رحلة  

 البحث   �شمن   برنامج   ال�شنوات   البتدائية   يف  

 البكالوريا      الدولية،    حيث   قام   الطلب   باختيار  

 موا�شيع   تتمثل   يف   ق�شايا   اجتماعية   وبيئية  

 حملية   وعاملية   تتطلب   اجراءات   على   امل�شتوى  

 الفردي   واملجتمعي   من   اأجل   حلها . 

تخدم   هذه   امل�شاريع   اأهداف   التنمية  

 امل�شتدامة   �شمن   برنامج   الأمم   املتحدة   الإمنائي.  

 ق�شى   الطلب   عدة   اأ�شهر   يف   درا�شة   هذه   الق�شايا  

 والبحث   عن   حلول   ممكنة   والقيام   باأفعال  

 موؤثرة   من   اأجل   اإحداث   التغيري   الإيجابي  . ترافق  

 مع   افتتاح   املعر�ض   عرو�ض   فنية   وعلمية     

 قدمها   الطلب   على   م�شرح   املدر�شة . 

وتهدف   هذه   العرو�ض   اإىل   اإي�شال   �شوت  

 الطلب   لتخاذ   قرارات   م�شوؤولة   من   اأجل   دعم  

 جهود   دول   العامل   يف   اإنهاء   الفقر   وحماية  

 الكوكب   و�شمان   متتع   جميع   النا�ض   بال�شلم  

 والزدهار   بحلول   عام . 2030   .

وقد   اعرب   الدكتور   م�شطفى   ال�شيد   عن  

 �شعادته   وتقديره   ملا   راآه   من   م�شتوى   عال   يف  

 البحث   والتنفيذ   مل�شاريع   علمية   ت�شاهم   يف  

 احلفاظ   على   البيئة   وخدمة   املجتمع   وحتقق  

 اأهداف   التنمية   امل�شتدامة   ح�شب   مواثيق  

 الأمم   املتحدة   �شاكرا   الهيئة   الإدارية   واأولياء  

 الأمور   على   اهتمامهم   بالطلبة   مما   �شاعد   يف  

 تنمية   مواهبهم   وتطوير   قدراتهم   الإبداعية  

 يف   الدرا�شات   والأبحاث   العلمية   ويف   �شن  

 مبكر . 

�شركة يو�شف خليل املوؤيد واأولده ت�شتقبل وفد من »فورد ال�شرق الأو�شط«
فورد  ل�شيارات  احل�شري  الوكيل  لل�شيارات،  املوؤيد  �شركة  ا�شتقبلت 

ال�شرق  فورد  من  امل�شتوى  رفيع  وفًدا  البحرين،  مملكة  يف  ولينكون 

الت�شويق  مدير  راندي كريجر  موؤلًفا من   ،2022 مايو   16 الأو�شط يف 

املدير  رافي�شاندران  العاملية، ورايف  للأ�شواق  واملبيعات ملجموعة فورد 

الإداري  املدير  نويل  وكري�ض  الأو�شط،  ال�شرق  يف  لفورد  التنفيذي 

لتعاون  الأربعني  بالذكرى  للحتفال  وذلك  الأو�شط،  ال�شرق  يف  لفورد 

�شركة املوؤيد لل�شيارات مع �شركة فورد موتورز، ولروؤية املظهر اجلديد 

فورد  �شركة  ملعايري  وفًقا  جتديده  مت  الذي  �شرتة  يف  فورد  ملعر�ض 

يو�شف  ل�شركة  العليا  بالإدارة  الوفد  التقى  الزيارة،  خلل  موتورز. 

وحممد  الإدارة،  جمل�ض  رئي�ض  املوؤيد  فاروق  واأولده؛  املوؤيد  خليل 

وماريو  التنفيذي،  الرئي�ض  جوبتا  واألوك  الإدارة،  جمل�ض  ع�شو  املوؤيد 

الفر�شة  ا  اأي�شً لهم  واأتيحت  ولينكون،  لفورد  العام  املدير  دكو�شتا 

العمل. فريق  مع  للتفاعل 

بقيادة الدكتور حممد عي�شى يف م�شت�شقى الكندي

فريق طبي بحريني ي�شتاأ�شل ورًما من مري�ض ع�شريني

بقيادة  البحريني  الطبي  الفريق  اأجرى 

جراحية  عملية  عي�شى  حممد  الدكتور 

عرب  عينة  وا�شتئ�شال  بحريني  ملري�ض 

املنظار اجلراحي بحجم �شتة �شنتيميرتات 

ون�شف يف م�شت�شفى الكندي.

وقال الدكتور حممد عي�شى اإن العملية 

ا�شتغرقت ثلث �شاعات، وهي من العمليات 

الطبي  الفريق  لكن  واملعقدة،  الدقيقة 

املري�ض  من  الورم  ا�شتئ�شال  ا�شتطاع 

بنجاح بف�شل الكفاءات املوجودة يف الفريق 

الطبي وحر�شهم على اإجناح العملية دون 

م�شاكل.

وبنينّ عي�شى اأن املري�ض يف الع�شرينات 

احلميد  النوع  من  الورم  واأن  العمر  من 

ملنع  ا�شتئ�شاله  ينبغي  الذي  والنادر 

انت�شاره ومنوه. 

وا�شتفاد املري�ض من التاأمني الطبي لدى 

بتكاليف  تكفلت  التي   360 هيلث  �شركة 

العملية، وهناأت املري�ض بنجاحها ونتائج 

الفحو�شات التي اأثبتت اأن الورم حميد بعد 

خ�شوعه للفحو�شات اللزمة يف املختربات 

املخت�شة.

امتنانه  عن  املري�ض  عربنّ  جانبه  من 

للجهود التي بذلها الفريق الطبي يف تقدمي 

العملية  وبعد  قبل  له  ال�شحية  الرعاية 

وا�شًفا الفريق باملتميز يف تعامله وحر�شه 

وال�شت�شارات  اخلدمات  اأف�شل  تقدمي  على 

ال�شحية.

ا�شتمرار القبول والت�شجيل للف�شل

الدرا�شي الأول يف جامعة العلوم التطبيقية

القبول  ا�شتمرار  عن  التطبيقية  العلوم  جامعة  اأعلنت 

والت�شجيل للطلبة امل�شتجدين الراغبني يف اللتحاق باجلامعة 

للف�شل الدرا�شي الأول من العام الأكادميي 2023/2022، 

حيث تعمل اجلامعة على توفري اأف�شل اخلدمات للطلبة مما 

ي�شهم يف تعزيز وحت�شني نوعية املخرجات التعليمي للطلبة.

الأ�شتاذة  العامة  والعلقات  الت�شويق  مديرة  واأ�شارت 

الراغبني باللتحاق يف اجلامعة  الطلبة  اأن  اإىل  رقية حم�شن 

عرب  اإلكرتونياً  اللتحاق  طلبات  وتقدمي  الت�شجيل  باإمكانهم 

عرب  اأو   ،www.asu.edu.bh للجامعة  الإلكرتوين  املوقع 

الربيد الإلكرتوين admission@asu.edu.bh، اأو من خلل 

التوا�شل مع اجلامعة على رقم الوات�شاب )66633770(.

باأن  العامة  والعلقات  الت�شويق  مديرة  و�شرحت 

ت�شمل  القادم  الدرا�شي  للف�شل  املطروحة  التخ�ش�شات 

العلوم  الأعمال، املحا�شبة،  اإدارة  البكالوريو�ض يف احلقوق، 

املعلومات  نظم  ال�شيا�شية،  العلوم  واملحا�شبة،  املالية 

الت�شميم  اجلرافيكي،  الت�شميم  احلا�شوب،  علم  الإدارية، 

والقانون  القانون،  يف  املاج�شتري  وتخ�ش�شات  الداخلي، 

التجاري، واإدارة الأعمال، واإدارة املوارد الب�شرية، واملحا�شبة 

والتمويل، بالإ�شافة اإىل برامج كلية الهند�شة امل�شت�شافة من 

املدنية،  الهند�شة  يف  الربيطانية  بانك  �شاوث  لندن  جامعة 

والهند�شة املعمارية.

كما دعت كافة الطلبة اإىل زيارة مواقع اجلامعة اخلا�شة 

عرب �شبكات التوا�شل الجتماعي، اأو الت�شال على اأرقام اخلط 

 –  16036397  -16036396-16036395 ال�شاخن 

اخلا�ض  الوات�شاب  رقم  اأو   16036399  -  16036398

 66633770 اجلامعة  يف  بالت�شجيل  الراغبني  بالطلبة 

للف�شل  الت�شجيل  عن  املعلومات  من  املزيد  على  للطلع 

الدرا�شي الأول 2023-2022.
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https://www.alayam.com/alayam/events/962124/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/962176/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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المركز الهندي لعالج

تجميل باإلعشاب

مختصين  أطـــبـــاء  بــرعــايــة 

ــوم بــعــاج  ــقـ ــكـــال نـ مــــن كـــوتـ

العمود   - النصفي  الــشــلــل 

الــفــقــري - عـــرق الــنــســاء - 

روماتيزم - اآلم المفاصل - 

قولون  - بواسير - اإلنجاب 

ــداع  ــ ــ ــصـ ــ ــ )الـ األعــــــــصــــــــاب   -

المزمن( األمراض الجلدية 

ــيـــة( ضــغــط الـــدم  )الـــصـــدفـ

الــكــولــيــســتــرول   - الــســكــر   -

النقاط  لتنشيط  مساج   -

ـــة فـــــــي الـــجـــســـم ـــويــ ــيــ ــ ــحـ ــ الـ

ــي  ــ األســــــــــــعــــــــــــار ف

ــاول الــجــمــيــع ــ ــن ــ ــت ــ م

ــز  ــ ــجــ ــ لـــــــاســـــــتـــــــفـــــــســـــــار وحــ

ــال على  االتــــصــ الـــمـــواعـــيـــد 

+٩ ٧ ٣ -١ ٧ ٧ ٢ ٢ ٠ ٦ ٠

)23766(

لحــــجــــــز
مســاحـــــة 
إعـــالنـيـــة

لـــالســـتـــفـــســـار يــرجــى 
ــى هــاتــف ــل اإلتـــصـــال ع
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اأكدت وزارة  ويف ذات ال�شياق 

عدم  ال�شبت،  ال�شعودية،  ال�شحة 

بجدري  م�شابة  حالة  اأي  ت�شجيل 

اإىل  م�شرية  اململكة،  يف  القرود 

جاهزيتها التامة للر�شد والتق�شي 

والتعامل يف حال ظهور اأي حالة.

الأنباء  وكالة  وقالت 

توؤكد  ال�شحة  ال�شعودية:»وزارة 

م�شابة  حالة  اأي  ت�شجيل  عدم 

الذي  اململكة،  يف  القردة  بجدري 

يف  موؤخراً  حالت  له  تظهر  بداأت 

بع�ض دول اأوروبا و�شمال اأمريكا، 

بع�ض  يف  م�شتوطنا  كان  اأن  بعد 

 50 من  لأكرث  الأفريقية  الدول 

التامة  اإىل جاهزيتها  عاما، وت�شري 

يف  والتعامل  والتق�شي  للر�شد 

حال ظهور اأي حالة«.

هيئة  ن�شحت  جانبها،  من 

ال�شعودية  يف  العامة  ال�شحة 

ال�شفر  اأثناء  املواطنني  )وقاية( 

الأماكن  عن  بالبتعاد  اخلارج  اإىل 

والتزام  الإمكان  قدر  املزدحمة 

الأيدي  وتعقيم  الكمامة  ارتداء 

ب�شكل م�شتمر.

يف ال�شياق قال م�شت�شار كبري 

لرويرتز  العاملية  ال�شحة  مبنظمة 

مزيد  تقدمي  على  تعمل  املنظمة  اإن 

من التوجيهات للدول ب�شاأن كيفية 

القرود  جدري  انت�شار  من  احلد 

زيادة  احتمال  من  خماوف  و�شط 

عدد الإ�شابات خالل اأ�شهر ال�شيف.

هيمان  ديفيد  وقال 

ال�شت�شارية  املجموعة  رئي�ض 

ملنظمة  والتقنية  الإ�شرتاتيجية 

ال�شحة العاملية اإن املفهوم العملي 

املعتمد  العاملية  ال�شحة  ملنظمة 

ت�شجيلها  مت  التي  الإ�شابات  على 

احلايل  التف�شي  اأن  هو  الآن  حتى 

اجلن�شي.  الت�شال  عن  ناجم 

وراأ�ض هيمان اجتماعا ب�شاأن تف�شي 

املر�ض يوم اجلمعة.

مر�شا  القرود  جدري  ويعد 

وهو  خفيفا  يكون  ما  عادة  معديا 

متوطن يف مناطق من غرب وو�شط 

املر�ض  هذا  وينت�شر  اأفريقيا.  قارة 

من خالل الحتكاك املبا�شر وهو ما 

ب�شهولة  احتواوؤه  اأنه ميكن  يعني 

من خالل تدابري مثل العزل الذاتي 

والنظافة فور ت�شخي�ض اأي اإ�شابة 

جديدة.

ويقول علماء اإن تف�شي املر�ض 

اأمر  فيها  يتوطن  ل  دولة   11 يف 

من  اأكرث  ت�شجيل  ومت  معتاد.  غري 

100 اإ�شابة موؤكدة اأو م�شتبه بها 

ومعظمها يف اأوروبا.

النادر  املر�ض  اأعرا�ض  وت�شمل 

وت�شخم  الع�شالت  واآلم  احلمى 

والق�شعريرة  اللمفاوية  الغدد 

ي�شبه  جلدي  وطفح  والإرهاق 

جدري املاء على اليدين والوجه.

الفريو�ض  ينتقل  اأن  وميكن 

اجللدية  البثور  مالم�شة  من خالل 

وكذلك  م�شاب،  �شخ�ض  لعاب  اأو 

وال�شتعمال  املخالطة  خالل  من 

امل�شرتك للفرا�ض اأو املنا�شف.

بجدري  امل�شابون  وي�شفى 

اأربعة  اإىل  اأ�شبوعني  بعد  القردة 

اأ�شابيع عادة، وفق منظمة ال�شحة 

العاملية.

كبري اأطباء علم العدوى يف عيادة ميونيخ �صوابينج يجيب على اأ�صئلة ال�صحفيني بعد اأن اكت�صفت اأملانيا اأول حالة اإ�صابة بجدرى القرود.

منظمة �ل�شحة تعمل على تقدمي �إر�شاد�ت للدول للحد من �نت�شاره

ت�شجيل �أول �إ�شابة بـ»جدري �لقرود« يف �ل�شرق �لأو�شط

عوا�صم - وكاالت:

اأعلنت اإ�صرائيل ت�صجيل اإ�صابة بجدري القرود، ال�صبت، وهي االأوىل يف ال�صرق االأو�صط بعد ر�صد عدة دول يف اأوروبا 

واأمريكا ال�صمالية اإ�صابات باملر�ض املتوطن يف اأجزاء من اأفريقيا.

وقال متحدث با�صم م�صت�صفى اإيخيلوف يف تل اأبيب لوكالة فران�ض بر�ض اإنه تاأكدت اإ�صابة رجل يبلغ 30 عاما بجدري 

القردة بعد عودته موؤخرا من اأوروبا الغربية حامال اأعرا�ض املر�ض.

وكانت وزارة ال�صحة قد اأفادت، اجلمعة، باأن الرجل خالط �صخ�صا م�صابا بجدري القردة يف اخلارج، م�صرية اإىل اأنه مت 

اأخذ عينة لفح�صها وو�صع يف احلجر يف م�صت�صفى اإيخيلوف واأعرا�ض اإ�صابته خفيفة.

ليبيا.. �لربملان وجمل�س �لدولة يقرتبان

 من �لتفاق على م�شروع �شياغة �لد�شتور 

مقتل متظاهر �شود�ين يف �حتجاجات 

جديدة �شد �لنقالب �لع�شكري باأم درمان

عوا�شم - وكالت:

اقرتب الربملان الليبي واملجل�ض الأعلى 

للدولة، من التفاق على �شياغة الد�شتور، 

النتخابات  واإجراء  لتنظيم  �شيمهد  الذي 

على اأ�ش�ض د�شتورية �شحيحة، وذلك بعد 

اأغلب  حول  اخلالفات  اإزالة  يف  جناحهما 

لأ�شبوع،  امتدت  مباحثات  خالل  مواده، 

جرت بالعا�شمة امل�شرية القاهرة.

من  املكلف  احلكومة  رئي�ض  ورحب 

اجلمعة  با�شاغا  فتحي  الليبي  الربملان 

والدولة  النواب  جمل�شي  بني  بالتقارب 

ب�شاأن ال�شتحقاق الد�شتوري.

وقال با�شاغا عرب ح�شابه على تويرت 

ال�شلطة  انتقال  »�شيكفل  التقارب  هذا  اإن 

وفق انتخابات تتج�شد فيها اإرادة ال�شعب 

يح�شل  توافق  لأي  دعمه  موؤكدا  الليبي«، 

بني ال�شلطات الت�شريعية املعنية.

لالأمني  اخلا�شة  امل�شت�شارة  واأعلنت 

ويليامز،  �شتيفاين  ليبيا،  ب�شاأن  العام 

امل�شرتكة  الد�شتوري  امل�شار  جلنة  اأن 

من  متكنت  الدولة،  وجمل�ض  الربملان  بني 

 137 حول  مبدئي  توافق  اإىل  التو�شل 

مادة من اأ�شل 197 مادة من مواد م�شروع 

اخلا�شني  البابني  جانب  اإىل  الد�شتور، 

داعية  والق�شائية،  الت�شريعية  بال�شلطة 

الليبي  الد�شتوري  امل�شار  جلنة  اأع�شاء 

املواد  ب�شاأن  نهائي  توافق  اإىل  للتو�شل 

كامل  اتفاق  حتقيق  اأجل  من  املتبقية 

انتخابات وطنية جامعة  اإجراء  ميكن من 

ينتظرها  ممكن،  وقت  اأقرب  يف  و�شاملة 

ختام  يف  ويليامز  و�شددت  الليبيني.  كل 

على  اجلمعة،  اليوم  اللجنة،  اجتماعات 

النتقالية  الفرتة  هذه  لإنهاء  احلاجة 

الطويلة التي �شهدتها ليبيا طوال ال�شنوات 

اإطار  �شمن  بذلك  للقيام  داعية  املا�شية، 

د�شتوري ثابت.

اخلرطوم- اأ ف ب

الع�شرات  واأ�شيب  وحد  متظاهر  قتل 

امل�شيل  الغاز  وعبوات  احلي  بالر�شا�ض 

اأم  مدينة  يف  احتجاجات  خالل  للدموع، 

درمان غربي العا�شمة ال�شودانية اخلرطوم، 

ام�ض ال�شبت.

املركزية،  ال�شودان  اأطباء  للجنة  ووفقا 

فقد تعر�ض القتيل لطلق ناري على م�شتوى 

ال�شدر.

اإعالن  وجود  عدم  من  الرغم  وعلى 

اأم  يف  املقاومة  جلان  نظمت  فقد  م�شبق، 

متفرقة  م�شريات  اأخرى  ومدن  درمان 

للمطالبة باحلكم املدين وحتقيق العدالة.

انت�شرت  فقد  عيان،  ل�شهود  ووفقا 

القوات الأمنية بكثافة يف ال�شوارع الرئي�شة 

الر�شا�ض  وا�شتخدمت  درمان  اأم  و�شط  يف 

احلي والغاز امل�شيل للدموع بكثافة لتفريق 

املحتجني.

الثالثية  الآلية  ت�شعى  فيما  هذا  ياأتي 

املكونة من الأمم املتحدة والحتاد الإفريقي 

ال�شودانية  الأطراف  جلمع  الإيقاد  ومنظمة 

الأزمة  من  للخروج  احلوار  طاولة  على 

التي تعي�شها البالد، و�شط اتهامات وجهتها 

للبعثة  اخلمي�ض،  ال�شودانية،  اخلارجية 

الأممية بالتدخل يف ال�شاأن الداخلي.

ال�شودانية،  التهامات  البعثة  ونفت 

معتربة يف ت�شريحات ملوقع »�شكاي نيوز 

لها  املوكلة  للمهام  وفقا  تعمل  اأنها  عربية« 

من قبل جمل�ض الأمن الدويل.

 7 نحو  منذ  ال�شودانية،  املدن  وت�شهد 

ا�شهر، احتجاجات متوا�شلة �شد الإجراءات 

التي اتخذها قائد اجلي�ض عبدالفتاح الربهان 

يف اخلام�ض والع�شرين من اأكتوبر 2021، 

قائمة بني  كانت  التي  ال�شراكة  اأنهت  والتي 

املدنيني والع�شكريني منذ اإ�شقاط نظام عمر 

الب�شري يف اأبريل 2019.

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.
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التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744
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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.
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ت�شدر عن م�ؤ�ش�شة »الأيام« للن�شر.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »الأيام« للن�شر - رقم الت�شجيل
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بعد ال�شاعة ال�شابعة م�شاًء واأيام الإجازات يرجى الت�شال على هاتف: 36055472/  36055480
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ومتابعاته..  وا�ستعداداته  الطبي  كادرنا  يف  نثق 

على  اأننا  ا  خ�سو�سً التوعية  تكثيف  هو  واملطلوب 

مقربة من مو�سم ال�سفر خالل ال�سيف.

كورونا، وحرب اأوكرانيا، واأزمة غذاء، وت�سخم 

غري م�سبوق، و»جدري القرود«... ال ي�ستحق العامل 

هذا العقاب!.
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اغتيال  حتاول  احل�سا�سني  طائفة   -  1176
�سالح الدين االأيوبي قرب حلب.

اإىل  الربيطانيني  املذنبني  نقل  وقف   -  1840
م�ستعمرة نيو�ساوث ويلز يف اأ�سرتاليا.

اتفاق  يوقعان  ومو�سوليني  هتلر   1939-

اأملانيا واإيطاليا عرف با�سم  حتالف ع�سكري بني 

حلف ال�سلب.

ترومان  هاري  االأمريكي  الرئي�س   -  1945
يعلن عن �سيا�سته اخلا�سة مبحاربة ال�سيوعية.

رقم  قراره  ي�سدر  االأمن  جمل�س   -  1948
49 اخلا�س بوقف اإطالق النار اأثناء احلرب بني 

العرب واليهود.

1972 - �سيالن تتخذ د�ستوًرا جديًدا وتغري 
ا�سم الدولة اإىل �سريالنكا.

وكرواتيا  �سلوفينيا  ان�سمام   -  1992
والبو�سنة والهر�سك اإىل االأمم املتحدة.

تون�س،  يف  العربية  القمة  انعقاد   -  2004
اجلامعة  عام  اأمني  اإلقاء  اأثناء  ليبيا  وان�سحاب 

العربية عمرو مو�سى كلمه االفتتاح.

من  ع�سكرًيا  انقالًبا  ت�سهد  تايالند   -  2014
على  وذلك  امللكية،  امل�سلحة  القوات  قائد  قبل 

خلفية االحتجاجات التي ت�سهدها البالد منذ �سنة 

.2013

�ضيدة ت�ضع 5 توائم بحالة 

جيدة يف والدة قي�ضرية

ولدة  يف  ت�ائم  خم�شة  م�شرية  �شيدة  و�شعت 

قي�شرية مب�شت�شفى املن�شاوي العام مبدينة طنطا، اأم�ص 

ال�شبت، مكتملي النم� وبحالة �شحية جيدة، وكذلك الأم، 

و�شط حالة من الفرحة وال�شعادة انتابت جميع العاملني 

بامل�شت�شفى واأ�شرة الأطفال.

العملية  باإجراء  قامت  التي  الطبيبة  واأو�شحت 

مت  مرات  ثالث  ذلك  قبل  و�شعت  ال�شيدة  اأن  القي�شرية 

واإعطاء  احلالة  ملتابعة  باأ�شب�ع  ال�لدة  قبل  ا�شتقبالها 

ال�شحية  احلالة  على  والطمئنان  الالزمة  الأدوية 

متابعة  بعد  بنجاح  العملية  متت  وقد  والأجنة،  لها 

اأوزان  اأن  اإىل  م�شرية  والأجنة،  لالأم  ال�شحية  احلالة 

من  للتاأكد  باحل�شانات  و�شعهم  ومت  طبيعية  الأطفال 

حالتهم ال�شحية. من جانبه، كلف وكيل وزارة ال�شحة 

والأطفال  الأم  امل�شت�شفى مبتابعة حالة  مدير  بالغربية، 

اخلم�شة، كذلك اإنهاء اإجراءات ت�شجيلهم وت�فري الألبان 

املدعمة لهم والأدوية الالزمة وت�فري احتياجاتهم للتاأكد 

من �شالمة الأم والأطفال.

»هالك الرو�ضي« 

ي�ضجل رقًما قيا�ضًيا جديًدا

 3 ب�شحب  جديًدا  قيا�شًيا  رقًما  الرو�شي«  »هالك  �شجل 

.KVZ مروحيات وزنها 15 طًنا يف املطار الع�شكري

و�شجل حامل الرقم القيا�شي العاملي يف �شحب املعدات 

امللقب  اأغادزانيان،  �شريغي  الق�ة  واأرقام  الأطنان  متعددة 

بـ»هالك الرو�شي«، رقًما قيا�شًيا جديًدا.

�شحب الريا�شي مروحيات تزن 15.6 طن يف غ�ش�ن 

24.63 ثانية من دون ا�شتخدام اأجهزة خا�شة ويف نف�ص 

م�قع  ح�شب  لتنفجر،  طبية  تدفئة  و�شادة  نفخ  ال�قت 

كازان�شكيي فيدوم�شتي.

رحلة خم�ض�ضة 

للكالب على قطار �ضريع

يف  القطار  ت�شتقل  التي  الكالب  ت�شافر  العادة،  يف 

احلي�انات  هذه  لكن  خا�شة،  اأقفا�ص  داخل  اليابان 

متكنت ال�شبت من ال�شرتخاء وال�شتمتاع باملناظر داخل 

مق�ش�رة خم�ش�شة لها يف قطار فائق ال�شرعة.

عربة  كلًبا   21 ا�شتقل  بط�كي�،  اأوين�  حمطة  ففي 

قطار �شريع )�شينكان�شن( يف رحلة امتدت �شاعة نقلتها 

مع اأ�شحابها اإىل مدينة كارويزاوا ال�شياحية.

فران�ص  ل�كالة  عاًما(   48( �شين�  ي�كاري  وقالت 

اأ�شهر  �شبعة  البالغ  كلبها  مداعبة  بر�ص: »نحن منرح«، 

يف  ا�شرتخائه  خالل  ت�ش�بي  واملدع�  �شي�اوا  ن�ع  من 

ح�شنها.

وتابعت قائلة: »لقد �شافرنا كثرًيا �ش�ًيا لكني كنت 

اأ�شعر بال�ش�ء عند ترك كلبي يف قف�ص«، م�شيفة اأن هذه 

الرحلة حت�شل من دون م�شكالت.

التي  عاًما(   39( اأوك�ب�  ي�ك�  ناحيتها  من  وقالت 

جاءت مع كلب من ن�ع ك�رجي: »يبدو الأمر كما ل� كنا 

القطار  رك�ب  على  قادرة  اأك�ن  اأن  ي�شعدين  املنزل.  يف 

دون قلق«.

�شاركت كالب من اأن�اع خمتلفة يف الرحلة الفتتاحية 

ملا �شّمته جمم�عة ال�شكك احلديد اليابانية القائمة على 

امل�شروع بـ»اإجازة الكالب«.

قطارات  منت  على  الكالب  با�شطحاب  عادًة  ُي�شمح 

»�شينكان�شن« ال�شريعة، لكن يجب اأن تظل حمتجزة يف 

قف�ص النقل ويجب األ يتجاوز وزنها، مبا ي�شمل القف�ص، 

ع�شرة كيل�غرامات.

ا�ضتقبال الجئة وخرجت متزوجة!

يف  اأوكرانية  لجئة  ا�شتقبال  وزوجته  رجل  قرر 

اأن  اإل  الإن�شانية،  حالتها  مع  تعاطفا  بعدما  منزلهما، 

مفاجاأة حدثت بعد اأيام قليلة.

حار�ص  اأن  الربيطانية  »ال�شن«  �شحيفة  وذكرت 

الأمن ت�ين جارنيت )29 عاًما(، وه� اأب لطفلني، كان 

عاًما(   28( ل�رنا  زوجته  مع  �شعيدة  حياة  يعي�ص 

الأم�ر  اأن  اإىل  م�شرية  اإجنلرتا،  برادف�رد يف  مدينة  يف 

الالجئة  ا�شتقبال  قررا  بعدما  عقب  على  راأ�شا  انقلبت 

�ش�فيا كركدمي، البالغة من العمر 22 عاًما، يف منزلهما.

وبعد 10 اأيام فقط من دخ�ل �ش�فيا البيت اجلديد، 

وقع جارنيت يف حّبها، وه� الأمر الذي اكت�شفته الزوجة 

ل�رنا، مما جعلها تطلب من �ش�فيا املغادرة.

غادرت  الأوكرانية  الالجئة  اأن  »ال�شن«  وك�شفت 

لل�رنا،  �شادمة  مفاجاأة  �شّكل  ما  وه�  ت�ين،  وتبعها 

مربزة اأنهما انتقال مًعا ملنزل والدي جارنيت.

معا«،  حياتنا  بقية  لق�شاء  »نخطط  ت�ين:  وقال 

م�شيًفا: »نحن متاأ�شفان على الأمل الذي ت�شببنا فيه، لكن 

امل�شاعر جتاه �ش�فيا مل اأ�شعر بها من قبل«.

من جهتها، ذكرت كركدمي: »اأحببته من اأول نظرة.. 

النا�ص  اأن  اأعلم  للغاية..  �شريعة  كانت  حبنا  ق�شة 

�شيق�ل�ن اإنني �شيئة، لكن هذا الأمر يحدث«.

املدة  تلك  »خالل  الأوكرانية:  ال�شابة  وتابعت 

مع  �شعيد  غري  كان  ت�ين  اأن  اإىل  ت��شلت  الق�شرية، 

زوجته«.

منا�شب  عقار  عن  البحث  يف  العا�شقان  وبداأ  هذا 

لهما، كما تقدم ت�ين بطلب للح�ش�ل على تاأ�شرية دائمة 

ل�ش�فيا.

اأملانيا متنع خروج القطط 

حـــــتى نهايــــة اأغ�ضطــــ�س!

يف واقعة غريبة، اأمرت ال�شلطات يف بلدة فالدورف 

باإبقاء  القطط  اأ�شحاب  بع�ص  اأملانيا،  غربي  جن�ب 

اأغ�شط�ص  نهاية  حتى  منازلهم  يف  الأليفة  حي�اناتهم 

املقبل، وات�شح اأن الهدف من تلك الت�جيهات ه� حماية 

ما ن�شر م�قع  تكاثره، وح�شب  نادر خالل م��شم  طائر 

من  الطي�ر  اإنقاذ  على  امل�شاعدة  اإىل  القرار  يهدف   ،abc
ن�ع »القربة املت�جة«، التي ت�شع اأع�شا�شها على الأر�ص 

لت�شبح بالتايل فري�شة �شهلة للقطط.

بينما  اأملانيا،  يف  للجدل  املثري  القرار  هذا  وياأتي 

انخف�ص عدد الطي�ر يف غرب اأوروبا ب�شكل حاد خالل 

العق�د الأخرية، وح�شب التقرير ينطبق هذا القرار على 

جميع القطط يف جن�ب البلدة على اأن يظل �شارًيا خالل 

لدى  القلق  م�شاعر  اأثار  لكنه  املقبلة،  الثالث  ال�شن�ات 

اأ�شحاب احلي�انات الأليفة.

كما ذكر امل�قع، اأن رئي�ص اجلمعية املحلية حلماية 

�شد  للطعن  قان�نية  خط�ات  لتخاذ  يخطط  احلي�ان 

القرار، قائالً: »اأرج�كم التزم�ا الهدوء، ميكنني اأن اأوؤكد 

اأننا �شنبذل ق�شارى جهدنا ل�قف هذا الإجراء غري  لكم 

املنا�شب«.

غابت الفنانة ريهام 

عبدالغفور عن 

امل�ساركة يف دراما 

رم�سان املا�سي، 

وذلك بعد �سنوات 

من التواجد ب�سكل 

دائم يف املو�سم، 

حيث ت�سبب تاأجيل 

م�سل�سلها »اأزمة 

منت�سف العمر« 

املكون من 15 حلقة 

والذي كان مر�سًحا 

للعر�س يف رم�سان، 

وبعد انتهاء املو�سم 

ت�ستعد ريهام للظهور 

بكثافة خالل الفرتة 

املقبلة، اإذ تنتظر 

عر�س 4 م�سل�سالت 

جميعها على اإحدى 

املن�سات الرقمية.

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12097/pdf/INAF_20220522015330025.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://img.alayam.com/upload/issue/2022/12097/pdf/20.pdf
https://www.alayam.com/online/international/962101/News.html
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 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
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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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أكد حض��رة صاح��ب الجاللة الملك 
حم��د بن عيس��ى آل خليف��ة عاهل 
البالد المف��دى حفظ��ه اهلل ورعاه، 
أن مملكة البحرين تعتز برجاالتها 
المخلصي��ن، الذين قدم��وا خدمات 
جليلة للوط��ن وكانت لهم بصمات 
مضيئة في تاريخ ومسيرة البحرين 
كل  ف��ي  المبارك��ة  ونهضته��ا 

الميادين والقطاعات.
اتص��ال  خ��الل  جاللت��ه،  وق��دم 
هاتف��ي أج��راه، م��ع الس��يد تق��ي 
محم��د البحارن��ة، خال��ص التعازي 
والمواس��اة بوف��اة الوجي��ه صادق 
محم��د البحارن��ة رحم��ه اهلل ال��ذي 

انتق��ل إلى ج��وار ربه بعد مس��يرة 
حافلة بالعط��اء واإلنجاز في خدمة 
وطن��ه، كم��ا أبلغ��ه جاللت��ه بنقل 
تعازي��ه ومواس��اته لجمي��ع عائلة 
البحارنة بوفاة الفقي��د، ضارعًا إلى 
المولى جل جالله أن يتغمده بواسع 
رحمته ومغفرته ويس��كنه فس��يح 
جنات��ه وأن يلهم أس��رته الكريمة 

وذويه جميل الصبر وحسن العزاء.
المفدى  المل��ك  واس��تذكر جالل��ة 

مواق��ف الفقي��د الوطني��ة، مش��يدًا 
بمآثره وجهوده ف��ي مجال التجارة 
والعم��ل الوقف��ي واإلداري، مؤكدًا 
جاللته أن المملكة خس��رت برحيله 
ش��خصيًة ب��ارزًة من الرعي��ل األول 
كان��ت ل��ه إس��هامات طيب��ة ف��ي 
مراح��ل  وواك��ب  عدي��دة  مج��االت 
نهضة البحري��ن الحديثة من خالل 
مواق��ع عمل��ه والمس��ؤوليات التي 

توالها.
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العاهل يقدم التعازي والمواساة هاتفيًا بوفاة الوجيه صادق البحارنة

 الملك: البحرين تعتز برجاالت 
مخلصين قدموا خدمات جليلة للوطن

البحارنة واكب مراحل نهضة البحرين 
الحديثة وله إسهامات بمجاالت عديدة

عاهل البالد المفدى

بث الحلقة السابعة اليوم الـ9:00 مساًء 

وثائقي                 يستعرض رحلة الطالب 
البحرينيين إلى إقليم الزبارة عام 1953

محرر الشؤون المحلية  «

تع��رض »الوطن« اليوم عب��ر منصتها اإلخبارية 
الوثائقي��ة  السلس��لة  م��ن  الس��ابعة  الحلق��ة 

»البحرين والزبارة دولة واحدة وشعب واحد«. 
وتتن��اول الحلق��ة التي تبث الس��اعة التاس��عة 
مس��اًء الرحل��ة الطالبي��ة التي قام به��ا الطالب 
البحريني��ون عام 1953 إلى إقليم الزبارة الخاضع 

للس��يادة البحريني��ة. وتتناول الحلق��ة تفاصيل 
تنظي��م الرحل��ة وانط��الق الط��الب م��ن فرضة 
المحرق وصواًل إلى الزبارة كما تستعرض الحلقة 

أسماء المشاركين في الرحلة.

»بابا ياسين« يروي مسيرته لـ               :

 شاركت في »افتح يا سمسم«..
وغزو العراق على الكويت حال دون إكماله

ثامر طيفور «

نشأ وترعرع في مدينة الحد من أسرة فقيرة، شارك في إعداد الجزء األول من برنامج 
األطفال األشهر في الخليج »افتح يا سمسم«، وقام بدور جاسم صاحب المكتبة في 

42 حلقة تم تصوير أغلبها في الكويت.
ويؤكد محمد خليفة محمد حس��ن ياس��ين، وش��هرته »بابا ياس��ين«، عن مسيرة 
حياته ل�»الوطن«، أن تجربة البرنامج كانت جميلة جدًا وتربوية وتعليمية ممتازة، 
ولألس��ف لم نحاف��ظ عليها ونقويه��ا، وبدأنا بتصوي��ر الجزء الثالث م��ن »افتح يا 

سمسم«، إال أن الغزو العراقي للكويت حال دون استكمال البرنامج.  
بدأ »بابا ياس��ين«، رحلته مع المس��رح المدرس��ي ألول مرة، عندما كان في الصف 
الثان��ي االبتدائ��ي، حيث كانت المدرس��ة تق��وم بتنظيم احتفال للبحرين س��نويًا، 
يشارك به المدرسون ووجهاء البحرين، وكان يشارك في مسرحية بعنوان: »محكمة 
الحيوانات«. وأوضح، أن انطالقته األولى، عندما كان في الصف الس��ادس االبتدائي 
م��ع نادي الح��د، حيث قام بتكوين فرقة مس��رحية، وبعد ذلك انفص��ل عن النادي 
وقام برفقة األصدقاء بإنش��اء مس��رح الحد الشعبي، وهي تجربة رائدة في المسرح 
المحلي، ولم تكن موجودة في البحرين، وكان المرحوم سالم الجوهر هو من يقوم 

بالتأليف، ولكن تجربة المسرح لم تستمر.

 جواد لـ                 : 
 شركات التأمين تباشر

35909 حوادث خالل 10 أشهر

أنس األغبش «

كش��ف رئي��س جمعي��ة التأمين 
محم��د  ج��واد  البحريني��ة 
ل�»الوطن«، أن ش��ركات التأمين 
35909 حوادث بسيطة  باش��رت 
منذ تطبيق قرار إس��ناد الحوادث 
المروري��ة إل��ى ش��ركات التأمين 
في 25 يوليو 2021 وحتى 6 مايو 
الجاري، فيما بلغ مجموع الحوادث 

الت��ي باش��رتها اإلدارة العامة للم��رور 14421 حادثًا خالل نفس 
الفترة.  وأضاف أن إجمالي الحوادث التي باشرتها شركات التأمين 

واإلدارة العامة للمرور، وصل إلى 50330 حادثًا.

البحرين تستعرض مشاريع 
التعافي االقتصادي في »دافوس« 
يش��ارك وف��د بحريني رفيع المس��توى، ف��ي االجتماع الس��نوي 
للمنتدى االقتصادي العالمي 2022، والذي سيعقد اليوم وحتى 
26 مايو في مدينة دافوس السويس��رية، بهدف تسليط الضوء 
على الفرص االس��تثمارية للبحرين أم��ام قطاع األعمال الدولي 
وم��ا أطلقته البحري��ن من مبادرات ومش��اريع اقتصادية ضمن 
خط��ة التعافي االقتصادي. ويضم الوفد المش��ارك، مستش��ار 
جاللة الملك المفدى للش��ؤون الدبلوماس��ية الش��يخ خالد بن 
أحمد آل خليفة، ووزير المالية واالقتصاد الوطني الشيخ سلمان 
ب��ن خليفة آل خليف��ة، ووزير الصناعة والتجارة والس��ياحة زايد 
الزياني، ووزير شؤون الشباب والرياضة أيمن المؤيد، ومستشار 
مجل��س اإلدارة بمجل��س التنمي��ة االقتصادية إيان ليندس��ي، 
ووكيل البحوث والمش��اريع بمكتب رئيس مجل��س الوزراء حمد 
المحميد، ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة المؤيد العالمية، 

هال المؤيد.

 »نهرا«: »الخليج العربي« 
تتولى فحص األدوية المستوردة

 »NHRA« أبرم��ت الهيئ��ة الوطنية لتنظي��م المهن والخدم��ات الصحية
أم��س، اتفاقية تعاون مع جامع��ة الخليج العربي لمدة 5 س��نوات قابلة 
للتجديد، تق��وم بموجبها الجامعة بفحص األدوية ال��واردة إلى البحرين 
والمقدم��ة من الجهات المس��توردة لألدوية والش��ركات الصيدالنية في 
مختب��ر ضمان الج��ودة التابع للجامعة إلصدار إف��ادة للهيئة بأن األدوية 

مطابقة للمواصفات الضرورية.

26٪ يرغبون في دعم نفسي لالنخراط بشكل صحيح.. »بيبا«:

  64٪ من الموظفين العائدين للعمل
 بعد الجائحة يحتاجون »كوتش«

أظهرت نتائج دراس��ة، أجراها معهد اإلدارة العامة 
»بيبا«، بعنوان »تعزيز الصحة النفسية للموظفين« 
وشمل 500 موظف من القطاعين العام والخاص، أن 
64% م��ن الموظفين يرغبون بالحصول على مّوجه/
كوتش بعد عودتهم لمواقع العمل، مما يوضح أن 
االهتمام بالجانب النفسي للموظفين بعد الجائحة 

له دور كبير في إعادتهم إلى جو العمل. 
36% م��ن موظف��ي  إل��ى أن  الدراس��ة  وأش��ارت 
القط��اع العام يرون أنهم ليس��وا بحاجة إلى دعم 
نفس��ي، بينما ي��رى 26% بأنه��م بحاجة إلى دعم 
نفس��ي ُيمكنهم من االنخراط في العمل بالشكل 
الصحيح، كما وجد 46% من الموظفين أنفس��هم 
متقبلي��ن ق��رار الع��ودة إلى العم��ل وأن حالتهم 
النفس��ية مس��تقرة، بينم��ا يجد 30%م��ن العينة 
أنفس��هم متخوفين م��ن العودة وم��ن االختالط 

باآلخرين.

 السفير األمريكي: 
 العمل جاٍر لبدء الرحالت 

الجوية المباشرة مع البحرين
أكد س��فير الوالي��ات المتحدة 
مملك��ة  ل��دى  األمريكي��ة 
البحرين س��تيفن بون��دي، أن 
العم��ل جاٍر على ب��دء الرحالت 
الجوية المباش��رة بين مملكة 
المتحدة،  والوالي��ات  البحرين 
مما س��يعزز من وتيرة التجارة 

والسياحة. 
وأض��اف أن��ه عل��ى الرغم من 
التجارة بس��بب  اضطراب نمو 

التباط��ؤ االقتصادي الناج��م عن الجائحة، تج��اوزت التجارة 
الثنائي��ة ملياري دوالر في 2021 مقاب��ل 1.5 مليار دوالر في 
ع��ام 2020، حيث أدى هذا التح��ول الملحوظ إلى خلق فرص 
عمل وتنمية أعمال جديدة في كال البلدين والمس��اهمة في 

االنتعاش االقتصادي البحريني.
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 ناصر بن حمد 
يحرز لقب بطولة 

مونتل سينو 
الدولية للقدرة

حريق هائل في لوسيل القطرية..
وقلق من تأخر أبرز فنادق كأس العالم
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البحرين تستعرض تجربة 
التخليص في »الجمارك العالمية«

شارك مدير إدارة االلتزام 
الجمركي��ة  والمخاط��ر 
الرائد  الجمارك  بشؤون 
محم��د علي الش��يخ في 
تجرب��ة  اس��تعراض 
البحري��ن بش��أن لجن��ة 
الجمرك��ي،  التخلي��ص 
خ��ال الجلس��ة الخاصة 
التج��ارة  بتس��هيل 
الفنية  اللجن��ة  باجتماع 
 236  /235 الدائم��ة 
الجم��ارك  بمنظم��ة 
واس��تعرض  العالمية. 

تجربة البحرين بش��أن لجنة التخليص الجمركي والغرض 
من إنش��ائها والمب��ادرات التي قامت به��ا اللجنة، والتي 
تهدف إل��ى مواكبة التطورات التي من ش��أنها تس��هيل 

التجارة بمملكة البحرين.
يأت��ي ذلك تطبيق��ًا إلحدى مبادرات الهدف اإلس��تراتيجي 
الثالث ضمن إستراتيجية ش��ؤون الجمارك 2024-2021 
وهو المساهمة في تحسين موقع البحرين ضمن مؤشرات 
األداء اللوجس��تية، م��ن خ��ال مش��اركة تجارب ش��ؤون 
الجم��ارك الناجح��ة في المحاف��ل الدولية بم��ا ال يقل عن 
ثاث م��رات بعروض تعمل على تس��ويق البحرين كبيئة 
اس��تثمارية آمنة ومناسبة بناًء على الممارسات الجمركية 

الناجحة.

محمد الشيخ

سفير البحرين في براغ ينقل تهاني 
ولي العهد رئيس الوزراء لرئيس 

الحكومة التشيكية الجديدة

نقل سفير مملكة البحرين في براغ، والمقيم في برلين، 
عبداهلل عبداللطيف، تحيات صاحب السمو الملكي األمير 
س��لمان بن حمد آل خليفة، ولي العه��د رئيس مجلس 
الوزراء، وتهانيه إلى رئيس وزراء جمهورية التشيك بيتر 
فياال، وتمنيات س��موه له بالتوفيق في رئاسة الحكومة 

الجديدة.
وأعرب السفير، لدى مشاركته في حفل تعارف الحكومة 
التش��يكية الجديدة بقصر ليختنشتاين بالعاصمة براغ 
بحضور رؤس��اء البعثات الدبلوماس��ية، وكبار مسؤولي 
الحكوم��ة وأعض��اء البرلم��ان، ع��ن تهاني��ه وتمنياته 

لجمهورية التشيك وشعبها بدوام التقدم واالزدهار.
وخال الحفل، كلَّف رئيس وزراء التش��يك س��فير مملكة 
البحري��ن بنقل تحياته إلى صاحب الس��مو الملكي ولي 
العه��د رئيس مجل��س ال��وزراء، وش��كره وتقديره على 
تهانيه الطيبة، مؤكًدا حرص باده على تعزيز العاقات 
الودي��ة الثنائي��ة، وتوطيدها عل��ى الصعي��د األوروبي 
السيما مع تسلم براغ الرئاسة الدورية لاتحاد األوروبي 
في يوليو المقبل، متمنيًا للبلدين والشعبين المزيد من 

التقدم واالزدهار.

2.8 مليون مصاب حول العالم

 تنظيم فعالية توعوية لمرضى 
التصلب المتعدد بسيتي سنتر

المجل��س  رئي��س  رعاي��ة  تح��ت 
طبي��ب  الفري��ق  للصح��ة  األعل��ى 
عب��داهلل  ب��ن  محم��د   الش��يخ 
آل خليفة، نظمت الجمعية البحرينية 
لمرض��ى التصل��ب المتع��دد فعالية 
توعوي��ة ف��ي مجمع الس��يتي س��نتر 
بمناس��بة الي��وم العالم��ي للتصلب 
»نتواص��ل  ش��عار  تح��ت  المتع��دد 
لنواص��ل«، بحض��ور عدد م��ن الزوار 
وع��دد من مرضى التصل��ب المتعدد 
والمقيمي��ن،  البحرينيي��ن  م��ن 
وستس��تمر االحتفالي��ة عل��ى م��دى 
ثاث��ة أيام وُتعّد الكب��رى من نوعها 

في مملكة البحرين.
وبمناس��بة اليوم العالمي الذي حدده 
المتعدد،  للتصل��ب  العالمي  االتحاد 

الجه��ات والمؤسس��ات  تحتف��ل كل 
ح��ول العال��م المهتم��ة بالتصل��ب 

المتع��دد، بدع��وة جمي��ع المصابين 
ف��ي دول العالم للتواص��ل وللتعرف 
عل��ى مس��تجدات المرض ومش��اركة 
بعضه��م البع��ض م��ن أج��ل تنمية 
عاقات إنس��انية مع اآلخرين وتذليل 
العقب��ات والحواج��ز االجتماعية التي 
تواجهه��م ف��ي س��بيل دمجه��م في 
المجتم��ع واالحتفاء بش��بكات الدعم 

وتأييد الرعاية الذاتية. 
المناسبة  بهذه  االحتفالية  وتس��عى 
للمطالب��ة بقرارات رس��مية وموحدة 
بي��ن الحكومات ف��ي كل دول العالم 
أفض��ل  خدم��ات  تقدي��م  لضم��ان 
ورس��م خريطة طريق لقوانين العمل 
بالتصّل��ب  المصابي��ن  لألش��خاص 
المتعدد، مع تزاي��د أعداد المصابين 

بالعال��م، حي��ث بينت آخ��ر إحصائية 
عالمي��ة أن عدد المصابي��ن بلغ 2.8 
مليون ش��خص حول العال��م، لذا فإن 
الدعم ل��كل ف��رد مص��اب بالتصّلب 
د له عظيم األثر على المصاب  الُمتعدِّ
وأس��رته والمجتم��ع، وكذل��ك تعزيز 
الرعاي��ة الذاتي��ة والتعايش بش��كل 

د. صحي مع التصّلب الُمتعدِّ
د  الجدير بالذك��ر أن )التصّلب الُمتعدِّ
MS( ه��و م��رض مناع��ي، وه��و أحد 
أكثر األمراض الش��ائعة التي تصيب 
الجه��از العصب��ي المرك��زي )الدماغ 
والحب��ل الش��وكي(؛ فه��و عب��ارة عن 
حال��ة الته��اب ناتجة ع��ن تلف مادة 
الميالي��ن، وه��ي مادة دهني��ة تقوم 

بحماية األعصاب.

 »الهالل األحمر« تبحث التوسع في تقديم 
خدمات التدريب على اإلسعافات األولية

عقدت لجنة اإلس��عافات األولية في 
جمعية الهال األحمر البحريني أول 
اجتم��اع لها بعد تش��كيلها الجديد 
برئاسة عضو مجلس إدارة الجمعية 
كوث��ر العيد، وحض��ور نائب رئيس 
اللجن��ة فاطم��ة عب��داهلل وعدد من 

األعضاء، وذلك في مقر الجمعية.
وناقش��ت اللجن��ة خ��ال االجتم��اع 
خط��ة عمله��ا للمرحل��ة القادم��ة 
ف��ي إطار تعزي��ز دور الهال األحمر 
البحريني كجه��ة معتمدة من قبل 
األحمر  للصلي��ب  الدول��ي  االتح��اد 
واله��ال األحمر ف��ي التدريب على 
الشهادات  ومنح  األولية  اإلسعافات 
الت��ي تخ��ول حامليه��ا تقديم هذا 

النوع من اإلسعافات.

كما بحث��ت اللجنة خ��ال االجتماع 
آليات التوس��ع في تقدي��م خدمات 
التدري��ب عل��ى اإلس��عافات األولية 
لمزيد من الجهات في البحرين من 
مؤسسات حكومية وخاصة وأهلية، 
والتوس��ع ف��ي أع��داد البحرينيي��ن 

الحاصلي��ن على تدري��ب نوعي في 
هذا المجال، والقادرين على تقديم 
اإلس��عافات األولية لم��ن يحتاجها 
عند حدوث ظرف طارئ في أي مكان 

مثل األسرة أو العمل أو الشارع.
وجرى خ��ال االجتماع تأكيد أهمية 

تسريع جهود تدريب المدربين على 
اإلسعافات األولية كخطوة أساسية 
عل��ى طري��ق التوس��ع ف��ي تقديم 
اللجن��ة، ورف��ع جاهزيتها  خدم��ات 
لتلبية جميع طلب��ات التدريب التي 
ت��رد إلى اله��ال األحم��ر البحريني 

بهذا الخصوص.
وف��ي تصري��ح له��ا عل��ى هام��ش 
االجتم��اع أعرب��ت كوث��ر العيد عن 
واإلدارة  اإلدارة  لمجل��س  ش��كرها 
التنفيذي��ة لجمعي��ة الهال األحمر 
البحريني إزاء تكليفها برئاسة لجنة 
اإلس��عافات األولي��ة، مؤك��دًة أنها 
ستقدم ما يلزم من وقت وجهد من 
أجل االرتقاء به��ذه اللجنة وتحقيق 

أهدافها وتلبية تطلعات الجمعية.

اتفاقية تعاون بين »نهرا« و»الخليج العربي« 
لفحص وترخيص األدوية الواردة للبحرين

وقعت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات 
الصحي��ة )NHRA ( أم��س اتفاقي��ة تعاون مع 
جامع��ة الخليج العرب��ي لمدة 5 س��نوات قابلة 
للتجديد، حيث تقوم بموجبها الجامعة بفحص 
األدوية الواردة إلى مملك��ة البحرين والمقدمة 
م��ن الجه��ات المس��توردة لألدوية والش��ركات 
الصيدالني��ة في مختب��ر ضمان الج��ودة التابع 
للجامعة إلصدار إف��ادة للهيئة الوطنية لتنظيم 
المهن والخدمات الصحية بأن األدوية مطابقة 
للمواصفات الضرورية، قبل الموافقة عليها من 
قبل الهيئة الوطني��ة لتنظيم المهن والخدمات 

الصحية لتداولها.
ووفقًا له��ذه االتفاقية، س��تقوم جامعة الخليج 
العرب��ي بتس��خير بنيته��ا التحتي��ة ومعداتها 
المتقدم��ة وكوادرها العلمية لتأس��يس مختبر 
ضمان جودة األدوي��ة، والمحافظة على معايير 
الج��ودة لضمان التمي��ز في اختب��ارات األدوية 
والمس��تحضرات الصيدالني��ة والط��ب البدي��ل 
وأدوية الطب البديل وإصدار الش��هادات الازمة 

لذلك.
وبه��ذه المناس��بة، أّك��دت الرئي��س التنفيذي 
للهيئ��ة الوطني��ة لتنظي��م المه��ن والخدمات 
الصحية مريم الجاهمة أنه تّم توقيع االتفاقية 
م��ع جامعة الخليج العربي لما ُتمّثله من مكانة 
مرموقة في القطاع األكاديمي والصحي، مشيرًة 
إلى أّن الهيئة تحرص على وضع قواعد تس��جيل 
األدوي��ة وتضم��ن جودته��ا إل��ى جان��ب جودة 
المس��تحضرات الصيدالنية والطب البديل بعد 
مراجع��ة دقيق��ة، ذلك بم��ا يتوازى م��ع أهداف 

المه��ن  لتنظي��م  الوطني��ة  الهيئ��ة  تأس��يس 
والخدم��ات الصحي��ة، وال س��ّيما فيم��ا يتعل��ق 
بضم��ان جودة آمنة وعالية ف��ي تقديم الرعاية 

الصحية في مملكة البحرين.
م��ن جانبه، ق��ال رئيس جامع��ة الخليج العربي 
خالد العوهلي إن الجامعة تتشرف بهذا التكليف 
من الهيئ��ة لما يتطابق مع أهداف الجامعة في 
االبتكار وخدمة مملكة البحرين وشقيقاتها دول 
مجل��س التعاون لدول الخلي��ج العربية، وخدمة 
المواطن البحريني والمقيم والمواطن الخليجي 
بما يضمن س��امتهم وصحتهم، وإنه بموجب 
هذه االتفاقية يتعّين على الشركات الصيدالنية 
أو من يقوم مقامها والتي تريد تسجيل األدوية 
بغرض إتاحة اس��تخدامها ف��ي مملكة البحرين 

أن تق��وم باالتفاق مباش��رة م��ع مختبر ضمان 
جودة وسامة األدوية في جامعة الخليج العربي 
لفحص األدوية والتأكد من مطابقتها لمعايير 

الجودة.
ُيش��ار إل��ى أّن جامع��ة الخليج العرب��ي جامعة 
إقليمي��ة رائدة تتخذ من مملك��ة البحرين مقرًا 
لها، حيث تم تأسيس��ها بشكل مشترك في عام 
1980 من قب��ل دول مجلس التع��اون الخليجي 
ل��دول الخليج العربية، وتعن��ى الجامعة بخدمة 
القط��اع الصحي في دول الخلي��ج العربي وطرح 
البرامج المبتك��رة التي تعالج حاجات المنطقة، 
كما تعمل عل��ى إنتاج األبح��اث المبتكرة التي 
من شأنها عاج التحديات العلمية، وخاصة في 

مجال الصحة.

محافظ المحرق يتسّلم نسخًا 
من مؤلفات منيرة عبدالسالم

أك��د محافظ المحرق س��لمان بن هن��دي أن المحافظة تولي 
اهتمامًا بالمبدعين من أبناء المحافظة من الش��باب وتعمل 
على احتضانهم إيمانًا بها بدورهم في بناء الوطن وازدهاره.

ج��اء ذلك خال اس��تقباله للكاتب��ة منيرة عبدالس��ام والتي 
أهدت المحافظة نس��خًا من مؤلفاته��ا الروائية التي حملت 
عنوان »رواية بالقرب من شجرة الحياة« و»رواية كوردارون«.

وأشاد المحافظ بما لمسه لدى الكاتبة منيرة عبدالسام من 
ش��غف واهتمام بالجانب األدبي، مؤكدًا ب��أن المملكة تزخر 
بالعدي��د م��ن رواد األدب والثقاف��ة على مر العص��ور، مرحبًا 
بأبناء المحافظة من الجنس��ين خاص��ة الموهوبين منهم في 
جميع المج��االت للعمل على احتضانهم ودفعهم للمزيد من 

النجاح.
من جانبها قدمت عبدالس��ام ش��كرها وتقديرها للمحافظ، 
مثمنًة ما لمس��ته من اهتمام وتقدير، مؤك��دًة على عزمها 
في مواصلة العطاء في المجال األدبي وتقديم صورة مشّرفة 

للشباب البحريني.

 البوعينين: شراكة إستراتيجية 
مع مصر في المجال القضائي والعدلي

ش��ارك نائب رئيس المجلس األعلى 
للقض��اء رئي��س محكم��ة التميي��ز 
احتف��ال  ف��ي  البوعيني��ن  عب��داهلل 
مجلس الدول��ة المص��ري باليوبيل 
الماسي والذي أقيم برعاية الرئيس 
السيس��ي،  عبدالفت��اح  المص��ري 
وبحض��ور عدد م��ن رؤس��اء القضاء 
اإلداري والمحاكم اإلدارية من الدول 
العربي��ة واألجنبية وذلك بمناس��بة 

مرور 75 عاما على تأسيسه.
وبهذه المناس��بة تق��دم البوعينين 
بأس��مى آيات التهان��ي والتبريكات 
لجمهوري��ة مص��ر العربي��ة بذكرى 
التأسيس الماس��ي لمجلس الدولة 
العاق��ات  إن  وق��ال  المص��ري، 
عاق��ات  المصري��ة  البحريني��ة 
عميق��ة حيث تحظى مص��ر بمكانة 
خاصة تس��تند على أسس الشراكة 

اإلس��تراتيجية في مختلف المجاالت 
القضائ��ي  المج��ال  ف��ي  الس��يما 
والعدل��ي حي��ث يتطل��ع المجل��س 

إل��ى مزي��د م��ن  للقض��اء  األعل��ى 
التعاون المشترك.

وأضاف أن مجل��س الدولة المصري 

رائد في القض��اء اإلداري في الوطن 
العرب��ي ويحرص على دف��ع العمل 
المش��ترك بين الدول العربية لنقل 
التجارب في القضاء وتبادل الخبرات.
الجدي��ر بالذك��ر أن مجل��س الدولة 
المص��ري أنش��ئ كجه��ة قضائي��ة 
مستقلة منذ 75 عاما ويختص دون 
غيره بالفصل في المنازعات اإلدارية، 
بجميع  المتعلقة  التنفيذ  ومنازعات 
أحكام��ه، كما يخت��ص بالفصل في 
الدعاوي والطعون التأديبية ويتولى 
وحده اإلفتاء في المسائل القانونية 
للجه��ات الت��ي يحدده��ا القان��ون، 
مش��روعات  وصياغ��ة  ومراجع��ة 
الصف��ة  ذات  والق��رارات  القواني��ن 
مش��روعات  ومراجعة  التش��ريعية، 
العقود التي تك��ون الدولة أو إحدى 

الهيئات العامة طرفًا فيها.

الشيخ محمد بن عبداهلل آل خليفة

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/05/22/watan-20220522.pdf?1653196273
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/1006863
https://alwatannews.net/article/1006863
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 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
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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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 إلغاء حكم برد 927 ألف دينار 
لشركة اشترت 3 فيالت في الهملة

أيمن شكل «

ألغ��ت المحكمة الكب��رى المدنية 
العليا حكمًا يقض��ي برد 927 ألف 
دينار لش��ركة كانت ق��د دفعتهم 
ثمنا لش��راء 3 فيالت ف��ي الهملة، 

بذريعة عدم تسجيلها.
مؤسس��ة  أن  المحكم��ة  وذك��رت 
التنظيم العقاري وجهاز المس��احة 
والتس��جيل العقاري ليس لديهما 
التقس��يم  خي��ار  باعتم��اد  مان��ع 
لمشروع الفلل، وبذلك يكون البيع 
أصبح صحيحًا منذ نشأته، وال يوجد 
مانع قانوني من نقل الملكية إلى 

الشركة المشترية.
وتتحص��ل وقائ��ع الدع��وى فيم��ا 
ذكرت��ه المحامية ميرف��ت جناحي 
ب��أن  البائع��ة،  الش��ركة  وكيل��ة 
األخي��رة قد باع��ت لش��ركة أخرى 

ثالث فل��ل في ع��ام 2017، وذلك 
نظير ثمن إجمالي 927 ألف دينار، 
لك��ن الش��ركة المش��ترية رفعت 
دع��وى أمام المحكمة وادعت فيها 

امتن��اع البائع عن تنفيذ التزاماته 
بنق��ل الملكي��ة واس��تحالة ذل��ك 
بس��بب أن الفلل مقامة على أرض 
ل��م يص��در بش��أنها قرار تقس��يم 
وزارة  م��ن  به��ا  الخاص��ة  األرض 
األش��غال لنقل الملكي��ة، وحكمت 
المحكمة بإلغ��اء العقود ورد مبلغ 

الشراء إلى المشتري.
الحك��م  عل��ى  الش��ركة  وطعن��ت 
ودفعت المحامي��ة ميرفت جناحي 
مؤسس��ة  م��ن  خط��اب  بوج��ود 
ف��ي  الم��ؤرخ  العق��اري  التنظي��م 
لديه��ا  لي��س  بأن��ه   2020/9/1
التقس��يم  خي��ار  باعتم��اد  مان��ع 
لمش��روع الفل��ل، وأرفق��ت خطاب 
جهاز المساحة والتسجيل العقاري 
المؤرخ ف��ي 2020/11/2 ثابت به 
أن نق��ل ملكي��ة الفي��الت يتطلب 
توثي��ق عقود البيع بعد اس��تخراج 

وثائق مفرزة ل��كل فيال على حدة، 
م��ع تواف��ر الرس��مات الهندس��ية 
ويت��م  المطلوب��ة،  والمس��تندات 
لنقل  القانونية  اإلج��راءات  اتخ��اذ 
الملكي��ة إل��ى مش��تري الفي��الت، 
وقالت إن موكلها قد قام بتسجيل 
الفلل الثالث بوثيقة ملكية مفرزة 
لكل فيال ومن ثم يكون للمشتري 
أحقية نقل ملكية الفلل بالتسجيل 

العقاري.
وذك��رت المحكم��ة ف��ي حيثي��ات 
حكم االس��تئناف أن البيع الذي تم 
من المس��تأنف للمستأنف ضدها 
الثانية أصبح صحيحًا منذ نش��أته، 
وال يوج��د مان��ع قانون��ي من نقل 
الملكية إلى الش��ركة المش��ترية، 
األمر الذي تقض��ي معه المحكمة 
بإلغاء الحكم المس��تأنف والقضاء 

مجددًا برفض الدعوى.

ميرفت جناحي

 إلزام مقاول برد 67 ألف دينار 
إلى عميل لعدم تنفيذ عقد بناية

رفض�ت محكم�ة االس��تئناف العلي������ا المدنية الثانية طعنًا 
على حكم ألزم مقاواًل برد 67 ألف دينار إلى عميل لعدم إتمام 
بن��اء عقاره ودفع��ه المبلغ المتفق عليه، وذل��ك بعد أن قدم 
المق��اول في اس��تئنافه طل��ب المقاصة لمبل��غ 15 ألف دينار 

قيمة أعمال إنشائية.
 وذك��رت المحكم��ة أن إج��راء المقاص��ة القضائي��ة ال يج��وز 
التمس��ك به إال بدعوى أصلية أو بطلب ع��ارض طبقًا ألحكام 
القان��ون، وأن هذا الطلب لم يك��ن معروضًا أمام محكمة أول 
درجة. وحول تفاصيل الدعوى، أوضح المحامي محمد المهدي 
وكي��ل العميل أن موكله اتفق مع المقاول على تش��ييد بناية 
في ضاحية الس��يف وس��لمه مبلغ 67 ألف دينار كمقدم للبناء 
عل��ى 5 ش��يكات، إال أن المقاول تقاعس ع��ن التنفيذ وتعهد 
بس��داد المبلغ للمدع��ي باعتباره دينًا ش��خصيًا، لكنه تملص 
من االتفاق ورفض الس��داد، وطل��ب المحامي المهدي توجيه 
اليمين الحاس��مة للمق��اول بأنه قد اس��تلم المبل��غ وتعهد 

بالسداد.
لكن المقاول دفع بس��قوط الحق في إقامة الدعوى بالتقادم، 
مش��يرًا إل��ى أن االتفاقية أجري��ت في ع��ام 2013، كما طلب 
وكيل��ه توجي��ه اليمين الحاس��مة للعميل بداًل م��ن المقاول 
بأنه سلم إلى األخير المبلغ المذكور لتشييد مبنى في منطقة 
الس��يف وأنه ال يتعل��ق بمعامالت أخ��رى، وأن المقاول امتنع 
عن تنفيذ العمل أو س��داد المبلغ، فقام��ت المحكمة بتوجيه 
اليمي��ن للمدعي، وأص��درت حكمًا بإلزام المق��اول بأن يؤدي 
للمدعي مبلغ 67 ألف دينار والمصاريف وأتعاب المحاماة. ولم 
يلَق الحكم قبواًل لدى المقاول فطعن عليه باالستئناف، وأصر 
على طلبه بس��قوط الحق للتقادم، واحتياطيًا بتعديل الحكم 
المستأنف وإجراء مقاصة قضائية مع ما هو مستحق للمقاول 

بواقع 15875 دينارًا.
وذك��رت المحكم��ة أن المقاول المس��تأنف ل��م يعترض على 
صيغة اليمين الحاس��مة في محكم��ة أول درجة، كما اعتبرت 
المحكمة المطالبة من الحقوق الش��خصية التي ال تسمع بها 
الدع��وى عند اإلنكار بمضي 15 س��نة بحس��ب المادتين 366 
و372 م��ن القانون المدني، فيما أش��ارت المحكمة إلى أنه ال 
يجوز إج��راء المقاص��ة القضائية إال بدع��وى أصلية أو بطلب 
عارض طبقًا ألحكام القانون، وهو ما لم يتم في الدعوى أمام 
محكمة أول درجة، وقضت المحكمة برفض االستئناف وتأييد 

الحكم المستأنف.

 »سوق العمل«: ضبط عدد 
من المخالفات خالل حمالت تفتيشية

نفذت هيئة تنظيم س��وق العم��ل ممثلة بقطاع 
الضبط القانوني األس��بوع الماضي سلس��لة من 
الحمالت التفتيش��ية المشتركة التي شملت عددًا 
م��ن مواقع العمل في جمي��ع محافظات المملكة، 
وذل��ك بالتعاون مع ش��ؤون الجنس��ية والجوازات 

واإلقامة بوزارة الداخلية.
وأس��فرت الحمالت عن ضبط عدد من المخالفات 
الت��ي تتعلق بأح��كام قانون هيئة تنظيم س��وق 
العمل وقانون اإلقام��ة بمملكة البحرين، وضبط 
عدد من العم��ال المخالفين لألنظمة والقوانين، 

واتخاذ اإلجراءات القانونية بشأنها.
ولفت��ت الهيئ��ة إل��ى حرصه��ا على اس��تمرارية 

الحمالت المشتركة مع مختلف الجهات الحكومية 
طيلة العام في مختلف محافظات المملكة، وذلك 
إيمان��ًا منها بمبدأ التكامل بي��ن مختلف الجهات 
ذات العالقة لتطوير بيئة العمل والتصدي لكافة 
الممارسات غير القانونية التي من شأنها أن تؤثر 
على تنافسية وعدالة ومرونة سوق العمل، عالوة 

على تأثيراتها السلبية على األمن االجتماعي.
وأك��دت أهمي��ة دور المجتم��ع ف��ي دع��م جهود 
الجهات الحكومي��ة التي تس��عى للمحافظة على 
المجتم��ع أمني��ًا واجتماعي��ًا وصحي��ًا واقتصاديًا، 
داعي��ة الجمه��ور لإلب��الغ عن أي ش��كاوى تتعلق 

بمخالفات سوق العمل والعمالة غير النظامية.

 »هيئة الفضاء« تشارك 
في مناقشات استدامة مهمات الفضاء

لعل��وم  الوطني��ة  الهيئ��ة  ش��اركت 
الفضاء في سلسلة الحلقات النقاشية 
الخاصة »باستدامة مهمات الفضاء« 
والتي ت��م تنظيمها من قبل جامعة 
غرب النرويج للعلوم التطبيقية، حيث 
أدار الحلق��ة النقاش��ية الت��ي تحمل 
عن��وان »تأثير األنش��طة الفضائية 
منخف��ض«  األرض��ي  الم��دار  ف��ي 
د.ليس��يانو أنس��يلمو م��ن المجلس 
الوطني لألبح��اث م��ن إيطاليا، وقد 
التنفي��ذي  الرئي��س  الهيئ��ة  مث��ل 

د.محمد العسيري.
وحول هذه المشاركة قال العسيري: 
»من المعلوم أن المحيط المباش��ر 
لألرض ف��ي الفضاء يعد عاماًل مهمًا 
ف��ي تحقيق أه��داف األم��م المتحدة 
للتنمية المستدامة، كما أن مهمات 
األقمار الصناعية بأنواعها المختلفة، 
سواء كانت لالتصاالت أو المالحة أو 
التنب��ؤ بالطق��س واالستش��عار عن 
بعد أو أية أنواع أخرى تعنى بمراقبة 
األرض تحتاج إلى بيئة عمل آمنة بين 

والمدار  المنخف��ض  األرض��ي  المدار 
الثاب��ت بالنس��بة ل��ألرض م��ن أجل 
تمكين البشرية من وسائل مهمة ال 
يمكن االس��تغناء عنها لتحقيق هذه 
األه��داف. على الرغم م��ن ذلك، فإن 
س��المة بيئة العمل الفضائي باتت 
مهددة نتيج��ة للزيادة المطردة في 
أنش��طة اإلطالق من قبل الش��ركات 

وبس��بب  رئي��س  بش��كل  الخاص��ة 
التج��ارب غير المس��ؤولة التي تنفذ 

بين فترة وأخرى«.
وأضاف: »نس��عى جنب��ًا إلى جنب مع 
المتحدثين والمش��اركين المدعوين 
له��ذه الحلقة لتس��ليط الضوء على 
التطور الحالي والمس��تقبلي لرحالت 
الفضاء وكيف يمكن تحقيق الوصول 
للفضاء  المس��تدامين  واالس��تخدام 
م��ن أجل المس��اهمة في مس��تقبل 
مستدام للكوكب بأسره. إن الفضاء 
وب��ات  متزاي��دًا،  اهتمام��ًا  يش��هد 
أس��لوب حياتنا اليومي��ة مرتبطًا به 
أكث��ر من أي وقت مضى، ولذلك فإن 
المحافظة على اس��تدامة االستخدام 
اآلم��ن للفض��اء باتت مس��ألة ملحة 
مختل��ف  بي��ن  التع��اون  وتتطل��ب 
الدول والمنظم��ات الدولية لتطبيق 
المعاهدات المنظمة لقطاع الفضاء 
المعتم��دة م��ن الجمعي��ة العام��ة 
لألم��م المتح��دة. إن من بي��ن أهم 
توصي��ات الحلق��ة النقاش��ية إج��راء 

مراجعات على ع��دد من التفاهمات 
الس��ابقة الت��ي ت��م وضعه��ا ف��ي 
ثمانين��ات الق��رن الماض��ي لتواكب 
متطلب��ات الوض��ع الراه��ن وتح��دد 

مالمح المستقبل ألمن الفضاء.
الجدي��ر بالذكر أن مملك��ة البحرين 
األم��م  مكت��ب  ف��ي  فاع��ل  عض��و 
المتحدة لش��ؤون الفض��اء الخارجي 
واللجان المنبثق��ة عنه، ومن أهمها 
لجن��ة االس��تخدام الس��لمي للفضاء 
اللجن��ة  تش��مل  والت��ي  الخارج��ي 
االلتزام  المعنية بمتابعة  القانونية 
بالمعاه��دات الخمس وبالعمل على 
القانون الدولي للفض��اء. كما تجدر 
اإلش��ارة إلى أن مملك��ة البحرين قد 
اس��تكملت االنضمام الرسمي لثالث 
م��ن المعاه��دات الدولي��ة المعنية 
بالفضاء، وتس��اهم بش��كل نش��ط 
ف��ي تقديم ال��رأي القانوني والتقني 
لمكت��ب األم��م المتح��دة لش��ؤون 
انضمامها  من��ذ  الخارج��ي  الفض��اء 

الرسمي.

د.محمد العسيري

نهلة أبوالفتح: البحرين أول دول 
خليجية تنشئ مركزًا للتصلب المتعدد

الجمعي��ة  رئيس��ة  أك��دت 
البحريني��ة لمرض��ى التصل��ب 
المتع��دد نهل��ة أبوالفت��ح أن 
مملك��ة البحري��ن تعتب��ر أول 
دول خليجية بدأت انش��اء مركز 
متخصص للتصل��ب المتعدد، 
مدين��ة  تحتضن��ه  وال��ذي 
المحرق، حيث س��يضم قس��مًا 
ومختبرًا  والتأهيل،  للتشخيص 
األش��عة  وقس��م  للتحالي��ل 
إضاف��ة  الطبيع��ي،  والع��الج 
إل��ى قس��م للع��الج الوظيفي، 
والع��الج النفس��ي، والتغذي��ة 

المتوازنة، حيث تس��اعد المرضى على التعامل مع المرض وتحسين 
جودة حياتهم، متقدمة بالش��كر لوزارة األش��غال وش��ؤون البلديات 
والتخطيط العمراني إلش��رافها على إنش��اء المبنى، ولبنك البحرين 

الوطني لتقديم التمويل والدعم لبناء المركز.
وقالت أبوالفتح في تصريح بمناسبة احتفال العالم في 30 مايو من 
كل ع��ام بيوم التصلب المتع��دد )MS( إن مملكة البحرين قد وفرت 
جميع األدوي��ة الخاصة بالتصل��ب المتعدد، وقد تنوع��ت العالجات 
بين حقن وأقراص، كما وفرت حقنًا وريدية كل س��تة أش��هر، وأخرى 
تعطى مرة واحدة في السنة، ولعالج االنتكاسات أو الهجمات يعطى 
الكورتي��زون للمريض وقت ح��دوث الهجمة فقط )لم��دة ثالثة إلى 
خمس��ة أيام( وهذا يسهم في تسريع الش��فاء من الهجمة والتخفيف 

من حدتها، وهو عالج وقتي أو لحظي ال يؤثر في مسار المرض.

نهلة أبوالفتح

 »سوق العمل«: مواصلة تنفيذ أهداف 
االتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة

أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم 
سوق العمل جمال العلوي، مواصلة 
تنفي��ذ أه��داف االتف��اق العالم��ي 
م��ن أجل الهجرة اآلمن��ة والمنظمة 
إط��ار  ف��ي   »GCM« والنظامي��ة 

السياسات واألولويات الوطنية.
وأك��د ح��رص البحرين عل��ى تعزيز 
وحماي��ة حق��وق اإلنس��ان، ومنه��ا 
م��ا يرتبط بحماية حق��وق العمالة 
الوافدة ومكافحة اإلتجار باألشخاص 
في إط��ار الخط��ة الوطني��ة لحقوق 
والت��ي   ،2026-2022 اإلنس��ان 
تأت��ي تماش��يًا مع أه��داف التنمية 
المس��تدامة والرؤي��ة االقتصادي��ة 
2030 ف��ي ظل المس��يرة التنموية 
الش��املة لحض��رة صاح��ب الجاللة 
المل��ك حمد ب��ن عيس��ى آل خليفة 
عاه��ل الب��الد المفدى، وم��ا توليه 
الحكوم��ة م��ن متابع��ة مس��تمرة 
برئاس��ة صاح��ب الس��مو الملك��ي 
األمي��ر س��لمان بن حم��د آل خليفة 

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. 
يأت��ي تصري��ح العل��وي بمناس��بة 
مش��اركته في اجتماع��ات الجمعية 
العام��ة لألم��م المتح��دة المنعقد 
برئاس��ة رئيس الجمعي��ة عبد اهلل 
ش��اهد، وحضور األمين العام لألمم 

غوتيري��ش،  أنطوني��و  المتح��دة 
ضم��ن برنامج خت��ام أعمال منتدى 
 »IMRF« استعراض الهجرة الدولي
المنعق��د ف��ي مقر األم��م المتحدة 
بنيوي��ورك في الفت��رة من 17 - 20 

مايو.
وأض��اف أن البحرين اتخ��ذت جملة 
من التدابير التش��ريعية واإلجرائية 
بشأن تعزيز حوكمة الهجرة وحقوق 
اإلنس��ان بم��ا ف��ي ذل��ك التوظيف 
األخالقي، والعم��ل الالئق، وحماية 
حق��وق العمالة الواف��دة، ومكافحة 

اإلتجار باألشخاص، إلى جانب تعزيز 
التع��اون الدولي، وتب��ادل الخبرات 
مع الدول األعض��اء في هذا المجال، 
االتف��اق  ومقاص��د  تتف��ق  والت��ي 
العالم��ي من أج��ل الهج��رة اآلمنة 
والمنظم��ة والنظامي��ة وأهدافه ال� 

.23
وتقدي��ره  ش��كره  ع��ن  وأع��رب 
لمنظم��ات ووكاالت األمم المتحدة 
ذات الصلة، مؤكدًا اس��تمرار جهود 
البحري��ن الدؤوب��ة لتحقي��ق أهداف 
االتف��اق العالمي في ضوء مخرجات 

المنت��دى، والعم��ل عل��ى معالج��ة 
في  الفرص  واس��تثمار  التحدي��ات، 
المرتبطة  الحماية  تطوير منظومة 

بالعمالة الوافدة.
وأشار العلوي، إلى أن إعالن الجمعية 
العام��ة لألم��م المتح��دة، البحرين 
ضم��ن الدول الت��ي حقق��ت تقدمًا 
في تنفيذ أه��داف االتفاق العالمي 
م���ن أج�ل الهج��رة، إضاف��ة نوعية 
إلى سلس��لة اإلنجازات التي حققتها 
المملك��ة، مما ُيع��زز مكانتها على 

المستوى الدولي في هذا المجال.

هشام بن عبدالرحمن يحتفل 
بتخرج كريمته في جامعة بوسطن

احتفل وكيل وزارة الداخلية لش��ؤون الجنسية والجوازات واإلقامة 
الشيخ هشام بن عبدالرحمن بن محمد آل خليفة، بتخرج كريمته 
الش��يخة آية بنت هش��ام ب��ن عبدالرحمن آل خليف��ة في جامعة 

بوسطن.
ونالت الشيخة آية بنت هشام بن عبدالرحمن، درجة البكالوريوس 
مع مرتبة الش��رف في العالقات الدولية- تخصص االبتكار وريادة 

األعمال.
وأعرب الش��يخ هش��ام، عن س��عادته بتخرج كريمت��ه وحصولها 
عل��ى درجة البكالوريوس في العالق��ات الدولية، وما أظهرته من 
تف��وق ومثابرة طوال س��نواتها األكاديمية، وه��و ما يمكنها من 
كسب المهارات العملية والعلمية بما ينمي قدراتها وإمكاناتها 

المستقبلية في الوظيفة.
   وتلقى الشيخ هش��ام، التهاني والتبريكات بالتوفيق للشيخة آية 
في حياتها العملية وخدمة الوطن العزيز، كما قدم الشيخ هشام 

الشكر والعرفان لكل من هنأ بمناسبة تخرج كريمته.
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البحرين تستعرض تجربة 
التخليص في »الجمارك العالمية«

شارك مدير إدارة االلتزام 
الجمركي��ة  والمخاط��ر 
الرائد  الجمارك  بشؤون 
محم��د علي الش��يخ في 
تجرب��ة  اس��تعراض 
البحري��ن بش��أن لجن��ة 
الجمرك��ي،  التخلي��ص 
خ��ال الجلس��ة الخاصة 
التج��ارة  بتس��هيل 
الفنية  اللجن��ة  باجتماع 
 236  /235 الدائم��ة 
الجم��ارك  بمنظم��ة 
واس��تعرض  العالمية. 

تجربة البحرين بش��أن لجنة التخليص الجمركي والغرض 
من إنش��ائها والمب��ادرات التي قامت به��ا اللجنة، والتي 
تهدف إل��ى مواكبة التطورات التي من ش��أنها تس��هيل 

التجارة بمملكة البحرين.
يأت��ي ذلك تطبيق��ًا إلحدى مبادرات الهدف اإلس��تراتيجي 
الثالث ضمن إستراتيجية ش��ؤون الجمارك 2024-2021 
وهو المساهمة في تحسين موقع البحرين ضمن مؤشرات 
األداء اللوجس��تية، م��ن خ��ال مش��اركة تجارب ش��ؤون 
الجم��ارك الناجح��ة في المحاف��ل الدولية بم��ا ال يقل عن 
ثاث م��رات بعروض تعمل على تس��ويق البحرين كبيئة 
اس��تثمارية آمنة ومناسبة بناًء على الممارسات الجمركية 

الناجحة.

محمد الشيخ

سفير البحرين في براغ ينقل تهاني 
ولي العهد رئيس الوزراء لرئيس 

الحكومة التشيكية الجديدة

نقل سفير مملكة البحرين في براغ، والمقيم في برلين، 
عبداهلل عبداللطيف، تحيات صاحب السمو الملكي األمير 
س��لمان بن حمد آل خليفة، ولي العه��د رئيس مجلس 
الوزراء، وتهانيه إلى رئيس وزراء جمهورية التشيك بيتر 
فياال، وتمنيات س��موه له بالتوفيق في رئاسة الحكومة 

الجديدة.
وأعرب السفير، لدى مشاركته في حفل تعارف الحكومة 
التش��يكية الجديدة بقصر ليختنشتاين بالعاصمة براغ 
بحضور رؤس��اء البعثات الدبلوماس��ية، وكبار مسؤولي 
الحكوم��ة وأعض��اء البرلم��ان، ع��ن تهاني��ه وتمنياته 

لجمهورية التشيك وشعبها بدوام التقدم واالزدهار.
وخال الحفل، كلَّف رئيس وزراء التش��يك س��فير مملكة 
البحري��ن بنقل تحياته إلى صاحب الس��مو الملكي ولي 
العه��د رئيس مجل��س ال��وزراء، وش��كره وتقديره على 
تهانيه الطيبة، مؤكًدا حرص باده على تعزيز العاقات 
الودي��ة الثنائي��ة، وتوطيدها عل��ى الصعي��د األوروبي 
السيما مع تسلم براغ الرئاسة الدورية لاتحاد األوروبي 
في يوليو المقبل، متمنيًا للبلدين والشعبين المزيد من 

التقدم واالزدهار.

2.8 مليون مصاب حول العالم

 تنظيم فعالية توعوية لمرضى 
التصلب المتعدد بسيتي سنتر

المجل��س  رئي��س  رعاي��ة  تح��ت 
طبي��ب  الفري��ق  للصح��ة  األعل��ى 
عب��داهلل  ب��ن  محم��د   الش��يخ 
آل خليفة، نظمت الجمعية البحرينية 
لمرض��ى التصل��ب المتع��دد فعالية 
توعوي��ة ف��ي مجمع الس��يتي س��نتر 
بمناس��بة الي��وم العالم��ي للتصلب 
»نتواص��ل  ش��عار  تح��ت  المتع��دد 
لنواص��ل«، بحض��ور عدد م��ن الزوار 
وع��دد من مرضى التصل��ب المتعدد 
والمقيمي��ن،  البحرينيي��ن  م��ن 
وستس��تمر االحتفالي��ة عل��ى م��دى 
ثاث��ة أيام وُتعّد الكب��رى من نوعها 

في مملكة البحرين.
وبمناس��بة اليوم العالمي الذي حدده 
المتعدد،  للتصل��ب  العالمي  االتحاد 

الجه��ات والمؤسس��ات  تحتف��ل كل 
ح��ول العال��م المهتم��ة بالتصل��ب 

المتع��دد، بدع��وة جمي��ع المصابين 
ف��ي دول العالم للتواص��ل وللتعرف 
عل��ى مس��تجدات المرض ومش��اركة 
بعضه��م البع��ض م��ن أج��ل تنمية 
عاقات إنس��انية مع اآلخرين وتذليل 
العقب��ات والحواج��ز االجتماعية التي 
تواجهه��م ف��ي س��بيل دمجه��م في 
المجتم��ع واالحتفاء بش��بكات الدعم 

وتأييد الرعاية الذاتية. 
المناسبة  بهذه  االحتفالية  وتس��عى 
للمطالب��ة بقرارات رس��مية وموحدة 
بي��ن الحكومات ف��ي كل دول العالم 
أفض��ل  خدم��ات  تقدي��م  لضم��ان 
ورس��م خريطة طريق لقوانين العمل 
بالتصّل��ب  المصابي��ن  لألش��خاص 
المتعدد، مع تزاي��د أعداد المصابين 

بالعال��م، حي��ث بينت آخ��ر إحصائية 
عالمي��ة أن عدد المصابي��ن بلغ 2.8 
مليون ش��خص حول العال��م، لذا فإن 
الدعم ل��كل ف��رد مص��اب بالتصّلب 
د له عظيم األثر على المصاب  الُمتعدِّ
وأس��رته والمجتم��ع، وكذل��ك تعزيز 
الرعاي��ة الذاتي��ة والتعايش بش��كل 

د. صحي مع التصّلب الُمتعدِّ
د  الجدير بالذك��ر أن )التصّلب الُمتعدِّ
MS( ه��و م��رض مناع��ي، وه��و أحد 
أكثر األمراض الش��ائعة التي تصيب 
الجه��از العصب��ي المرك��زي )الدماغ 
والحب��ل الش��وكي(؛ فه��و عب��ارة عن 
حال��ة الته��اب ناتجة ع��ن تلف مادة 
الميالي��ن، وه��ي مادة دهني��ة تقوم 

بحماية األعصاب.

 »الهالل األحمر« تبحث التوسع في تقديم 
خدمات التدريب على اإلسعافات األولية

عقدت لجنة اإلس��عافات األولية في 
جمعية الهال األحمر البحريني أول 
اجتم��اع لها بعد تش��كيلها الجديد 
برئاسة عضو مجلس إدارة الجمعية 
كوث��ر العيد، وحض��ور نائب رئيس 
اللجن��ة فاطم��ة عب��داهلل وعدد من 

األعضاء، وذلك في مقر الجمعية.
وناقش��ت اللجن��ة خ��ال االجتم��اع 
خط��ة عمله��ا للمرحل��ة القادم��ة 
ف��ي إطار تعزي��ز دور الهال األحمر 
البحريني كجه��ة معتمدة من قبل 
األحمر  للصلي��ب  الدول��ي  االتح��اد 
واله��ال األحمر ف��ي التدريب على 
الشهادات  ومنح  األولية  اإلسعافات 
الت��ي تخ��ول حامليه��ا تقديم هذا 

النوع من اإلسعافات.

كما بحث��ت اللجنة خ��ال االجتماع 
آليات التوس��ع في تقدي��م خدمات 
التدري��ب عل��ى اإلس��عافات األولية 
لمزيد من الجهات في البحرين من 
مؤسسات حكومية وخاصة وأهلية، 
والتوس��ع ف��ي أع��داد البحرينيي��ن 

الحاصلي��ن على تدري��ب نوعي في 
هذا المجال، والقادرين على تقديم 
اإلس��عافات األولية لم��ن يحتاجها 
عند حدوث ظرف طارئ في أي مكان 

مثل األسرة أو العمل أو الشارع.
وجرى خ��ال االجتماع تأكيد أهمية 

تسريع جهود تدريب المدربين على 
اإلسعافات األولية كخطوة أساسية 
عل��ى طري��ق التوس��ع ف��ي تقديم 
اللجن��ة، ورف��ع جاهزيتها  خدم��ات 
لتلبية جميع طلب��ات التدريب التي 
ت��رد إلى اله��ال األحم��ر البحريني 

بهذا الخصوص.
وف��ي تصري��ح له��ا عل��ى هام��ش 
االجتم��اع أعرب��ت كوث��ر العيد عن 
واإلدارة  اإلدارة  لمجل��س  ش��كرها 
التنفيذي��ة لجمعي��ة الهال األحمر 
البحريني إزاء تكليفها برئاسة لجنة 
اإلس��عافات األولي��ة، مؤك��دًة أنها 
ستقدم ما يلزم من وقت وجهد من 
أجل االرتقاء به��ذه اللجنة وتحقيق 

أهدافها وتلبية تطلعات الجمعية.

اتفاقية تعاون بين »نهرا« و»الخليج العربي« 
لفحص وترخيص األدوية الواردة للبحرين

وقعت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات 
الصحي��ة )NHRA ( أم��س اتفاقي��ة تعاون مع 
جامع��ة الخليج العرب��ي لمدة 5 س��نوات قابلة 
للتجديد، حيث تقوم بموجبها الجامعة بفحص 
األدوية الواردة إلى مملك��ة البحرين والمقدمة 
م��ن الجه��ات المس��توردة لألدوية والش��ركات 
الصيدالني��ة في مختب��ر ضمان الج��ودة التابع 
للجامعة إلصدار إف��ادة للهيئة الوطنية لتنظيم 
المهن والخدمات الصحية بأن األدوية مطابقة 
للمواصفات الضرورية، قبل الموافقة عليها من 
قبل الهيئة الوطني��ة لتنظيم المهن والخدمات 

الصحية لتداولها.
ووفقًا له��ذه االتفاقية، س��تقوم جامعة الخليج 
العرب��ي بتس��خير بنيته��ا التحتي��ة ومعداتها 
المتقدم��ة وكوادرها العلمية لتأس��يس مختبر 
ضمان جودة األدوي��ة، والمحافظة على معايير 
الج��ودة لضمان التمي��ز في اختب��ارات األدوية 
والمس��تحضرات الصيدالني��ة والط��ب البدي��ل 
وأدوية الطب البديل وإصدار الش��هادات الازمة 

لذلك.
وبه��ذه المناس��بة، أّك��دت الرئي��س التنفيذي 
للهيئ��ة الوطني��ة لتنظي��م المه��ن والخدمات 
الصحية مريم الجاهمة أنه تّم توقيع االتفاقية 
م��ع جامعة الخليج العربي لما ُتمّثله من مكانة 
مرموقة في القطاع األكاديمي والصحي، مشيرًة 
إلى أّن الهيئة تحرص على وضع قواعد تس��جيل 
األدوي��ة وتضم��ن جودته��ا إل��ى جان��ب جودة 
المس��تحضرات الصيدالنية والطب البديل بعد 
مراجع��ة دقيق��ة، ذلك بم��ا يتوازى م��ع أهداف 

المه��ن  لتنظي��م  الوطني��ة  الهيئ��ة  تأس��يس 
والخدم��ات الصحي��ة، وال س��ّيما فيم��ا يتعل��ق 
بضم��ان جودة آمنة وعالية ف��ي تقديم الرعاية 

الصحية في مملكة البحرين.
م��ن جانبه، ق��ال رئيس جامع��ة الخليج العربي 
خالد العوهلي إن الجامعة تتشرف بهذا التكليف 
من الهيئ��ة لما يتطابق مع أهداف الجامعة في 
االبتكار وخدمة مملكة البحرين وشقيقاتها دول 
مجل��س التعاون لدول الخلي��ج العربية، وخدمة 
المواطن البحريني والمقيم والمواطن الخليجي 
بما يضمن س��امتهم وصحتهم، وإنه بموجب 
هذه االتفاقية يتعّين على الشركات الصيدالنية 
أو من يقوم مقامها والتي تريد تسجيل األدوية 
بغرض إتاحة اس��تخدامها ف��ي مملكة البحرين 

أن تق��وم باالتفاق مباش��رة م��ع مختبر ضمان 
جودة وسامة األدوية في جامعة الخليج العربي 
لفحص األدوية والتأكد من مطابقتها لمعايير 

الجودة.
ُيش��ار إل��ى أّن جامع��ة الخليج العرب��ي جامعة 
إقليمي��ة رائدة تتخذ من مملك��ة البحرين مقرًا 
لها، حيث تم تأسيس��ها بشكل مشترك في عام 
1980 من قب��ل دول مجلس التع��اون الخليجي 
ل��دول الخليج العربية، وتعن��ى الجامعة بخدمة 
القط��اع الصحي في دول الخلي��ج العربي وطرح 
البرامج المبتك��رة التي تعالج حاجات المنطقة، 
كما تعمل عل��ى إنتاج األبح��اث المبتكرة التي 
من شأنها عاج التحديات العلمية، وخاصة في 

مجال الصحة.

محافظ المحرق يتسّلم نسخًا 
من مؤلفات منيرة عبدالسالم

أك��د محافظ المحرق س��لمان بن هن��دي أن المحافظة تولي 
اهتمامًا بالمبدعين من أبناء المحافظة من الش��باب وتعمل 
على احتضانهم إيمانًا بها بدورهم في بناء الوطن وازدهاره.

ج��اء ذلك خال اس��تقباله للكاتب��ة منيرة عبدالس��ام والتي 
أهدت المحافظة نس��خًا من مؤلفاته��ا الروائية التي حملت 
عنوان »رواية بالقرب من شجرة الحياة« و»رواية كوردارون«.

وأشاد المحافظ بما لمسه لدى الكاتبة منيرة عبدالسام من 
ش��غف واهتمام بالجانب األدبي، مؤكدًا ب��أن المملكة تزخر 
بالعدي��د م��ن رواد األدب والثقاف��ة على مر العص��ور، مرحبًا 
بأبناء المحافظة من الجنس��ين خاص��ة الموهوبين منهم في 
جميع المج��االت للعمل على احتضانهم ودفعهم للمزيد من 

النجاح.
من جانبها قدمت عبدالس��ام ش��كرها وتقديرها للمحافظ، 
مثمنًة ما لمس��ته من اهتمام وتقدير، مؤك��دًة على عزمها 
في مواصلة العطاء في المجال األدبي وتقديم صورة مشّرفة 

للشباب البحريني.

 البوعينين: شراكة إستراتيجية 
مع مصر في المجال القضائي والعدلي

ش��ارك نائب رئيس المجلس األعلى 
للقض��اء رئي��س محكم��ة التميي��ز 
احتف��ال  ف��ي  البوعيني��ن  عب��داهلل 
مجلس الدول��ة المص��ري باليوبيل 
الماسي والذي أقيم برعاية الرئيس 
السيس��ي،  عبدالفت��اح  المص��ري 
وبحض��ور عدد م��ن رؤس��اء القضاء 
اإلداري والمحاكم اإلدارية من الدول 
العربي��ة واألجنبية وذلك بمناس��بة 

مرور 75 عاما على تأسيسه.
وبهذه المناس��بة تق��دم البوعينين 
بأس��مى آيات التهان��ي والتبريكات 
لجمهوري��ة مص��ر العربي��ة بذكرى 
التأسيس الماس��ي لمجلس الدولة 
العاق��ات  إن  وق��ال  المص��ري، 
عاق��ات  المصري��ة  البحريني��ة 
عميق��ة حيث تحظى مص��ر بمكانة 
خاصة تس��تند على أسس الشراكة 

اإلس��تراتيجية في مختلف المجاالت 
القضائ��ي  المج��ال  ف��ي  الس��يما 
والعدل��ي حي��ث يتطل��ع المجل��س 

إل��ى مزي��د م��ن  للقض��اء  األعل��ى 
التعاون المشترك.

وأضاف أن مجل��س الدولة المصري 

رائد في القض��اء اإلداري في الوطن 
العرب��ي ويحرص على دف��ع العمل 
المش��ترك بين الدول العربية لنقل 
التجارب في القضاء وتبادل الخبرات.
الجدي��ر بالذك��ر أن مجل��س الدولة 
المص��ري أنش��ئ كجه��ة قضائي��ة 
مستقلة منذ 75 عاما ويختص دون 
غيره بالفصل في المنازعات اإلدارية، 
بجميع  المتعلقة  التنفيذ  ومنازعات 
أحكام��ه، كما يخت��ص بالفصل في 
الدعاوي والطعون التأديبية ويتولى 
وحده اإلفتاء في المسائل القانونية 
للجه��ات الت��ي يحدده��ا القان��ون، 
مش��روعات  وصياغ��ة  ومراجع��ة 
الصف��ة  ذات  والق��رارات  القواني��ن 
مش��روعات  ومراجعة  التش��ريعية، 
العقود التي تك��ون الدولة أو إحدى 

الهيئات العامة طرفًا فيها.

الشيخ محمد بن عبداهلل آل خليفة

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/05/22/watan-20220522.pdf?1653196273
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/uploads/pdf/2022/05/22/watan-20220522.pdf?1653196273
https://alwatannews.net/article/1006891
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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
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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
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أك��دت النائ��ب الثان��ي لرئي��س مجل��س الش��ورى 
جميلة س��لمان، على موقف مملكة البحرين الثابت 
والراس��خ من القضية الفلس��طينية ودعمها لكافة 
الجه��ود الهادف��ة للتوص��ل إلى حّل عادل وش��امل 
له��ذه القضية، بما يؤدي الس��تعادة كافة الحقوق 
المشروعة للشعب الفلس��طيني، وقرارات الشرعية 
الدولي��ة ذات الصل��ة، واحت��رام قدس��ية المس��جد 
األقص���ى والح��رم الش��ريف، ومن��ع أعم��ال العنف، 
وضمان إقامة المصلين فروضهم الدينية، ووقف أي 
إجراءات استفزازية من شأنها تأجيج العنف وتغذية 
الكراهية الدينية والتطرف وعدم االستقرار، معربة 
ع��ن إدانة المملكة الغتيال الش��هيدة ش��يرين أبو 
عاقلة، الذي يعتبر اعتداء على حرية الرأي والتعبير 
ونق��ل ما يجري ف��ي األراضي المحتلة لل��رأي العام 

العالمي.
ج��اء ذلك خ��ال الكلم��ة الت��ي ألقتها باس��م وفد 
مملك��ة البحري��ن المش��ارك ف��ي أعم��ال المؤتمر 
الثال��ث والثاثين لاتحاد البرلماني العربي، والذي 
انطلق��ت أعماله برئاس��ة رئيس��ة مجل��س النواب 
رئيس��ة االتحاد البرلماني العربي فوزية زينل أمس 
ف��ي العاصمة المصرية القاه��رة، بحضور عدد من 
رؤس��اء المجال��س البرلمانية العربي��ة، حيث أكدت 
تضام��ن الس��لطة التش��ريعية بمملك��ة البحرين 
مع الش��عب الفلس��طيني ودعم حقوقه المشروعة 

ف��ي إقامة دولت��ه المس��تقلة فوق تراب��ه الوطني 
وعل��ى ح��دود 4 يوني��و 1967 وعاصمته��ا القدس 
الش��رقية، وعلى مب��دأ حل الدولتي��ن، وفقًا لمبادئ 
القانون الدول��ي ومبادرة الس��ام العربية وقرارات 
الش��رعية الدولي��ة ذات الصل��ة لتحقي��ق الس��ام 
العادل والش��امل، وضرورة احترام الوضع التاريخي 
والقانون��ي في الق��دس الش��ريف، والحف��اظ على 
هويته العربية واإلسامية والمسيحية وضمان حق 
إقامة الش��عائر الدينية، إيمانًا بأن األمن والس��ام 
واالس��تقرار والتعاي��ش أس��س لتحقي��ق األهداف 

التنموية المستدامة.
ولفت��ت إل��ى أن »الس��لطة التش��ريعية بمملك��ة 
البحرين تنش��د عالمًا يس��وده الس��ام واالستقرار، 
وش��عوبًا تتمت��ع بحقوقها األساس��ية ف��ي الحياة، 
والعم��ل عل��ى بلورة موق��ف عربي موح��د لتطبيق 
ق��رارات الش��رعية الدولية بالقضية الفلس��طينية، 

والعم��ل لتحقي��ق األمن والس��ام واالس��تقرار في 
المنطقة، والس��عي لتعزيز التواصل بين المجالس 
التش��ريعية العربية لدراس��ة التحديات والمشاكل 
التي تتعرض لها منطقتنا، والمس��اهمة بالتعاون 
م��ع حكوماتن��ا العربية، عل��ى تذليله��ا وتجاوزها، 
لبلوغ كل ما تطمح إليه الش��عوب من أمن، وسام 

واستقرار ورخاء«.
كما عبرت عن إش��ادة السلطة التشريعية بمملكة 
البحرين بجهود االتحاد البرلماني العربي للتنظيم 
العاج��ل لهذا المؤتمر الطارئ، للت��داول والتباحث 
بين البرلمانات العربية، لتعزيز االستقرار والسام 
واألمن ف��ي المنطقة العربي��ة، والوقوف حول أهم 
القضاي��ا المتعلق��ة بالمس��جد األقص���ى وجمي��ع 
المقدسات اإلسامية والمسيحية التي بالفعل هي 
أولى األولويات، معبرة عن شكرها لجمهورية مصر 

العربية على استضافة هذا المؤتمر.

لدى ترؤسها أعمال المؤتمر الـ33 لالتحاد البرلماني العربي

 رئيسة النواب: البحرين وضعت 
دعم القضايا العربية على رأس اهتماماتها

أكدت رئيسة مجلس النواب رئيسة االتحاد 
البرلمان��ي العربي فوزي��ة زينل، أن مملكة 
البحري��ن وعلى م��دار تاريخها وضعت على 
رأس اهتماماته��ا دع��م القضاي��ا العادلة 
لألم��ة العربي��ة، وف��ي مقدمته��ا قضي��ة 
فلس��طين، مبين��ة تجل��ي ذل��ك ف��ي ج��ّل 
الخطابات الملكية السامية لحضرة صاحب 
الجال��ة المل��ك حمد بن عيس��ى آل خليفة 
عاهل الباد المفدى، وفي كافة المناسبات، 
والت��ي لم تخ��ُل من التأكيد عل��ى الموقف 

الراسخ للمملكة إزاء القضية الفلسطينية.
وأش��ارت إلى االهتمام البالغ لدى الس��لطة 
الملكي��ة  ال��رؤى  لترجم��ة  التش��ريعية 
برلماني��ة،  وجه��ود  بمواق��ف  الس��امية، 
اتس��مت بالح��رص عل��ى تش��كيل لجن��ة 
برلماني��ة نوعية دائمة لمناصرة الش��عب 
الفلس��طيني، تخت��ص بالنظ��ر ف��ي كافة 
الموضوع��ات والقضاي��ا المتعلق��ة بدعم 
القضي��ة، وكل ما يس��هم في توحيد الصف 
ومحاول��ة ل��م الش��مل وتحقيق االس��تقرار 

والسام للشعب الفلسطيني.
ج��اء ذل��ك، ف��ي كلم��ة لرئيس��ة مجل��س 

النواب لدى افتت��اح أعمال المؤتمر الثالث 
العرب��ي  البرلمان��ي  لاتح��اد  والثاثي��ن 
وال��ذي انطلقت أعماله أمس في العاصمة 
المصرية القاهرة بعنوان المسجد األقصى 
وجميع المقدس��ات اإلس��امية والمسيحية 
أولويتن��ا األولى، وبمش��اركة واس��عة من 
ال��دول العربية األعضاء ف��ي االتحاد، حيث 
رفع��ت ف��ي بداية الكلم��ة خال��ص العزاء 
وعظي��م المواس��اة للعائل��ة الحاكمة في 
دولة اإلمارات، ولرئي��س المجلس الوطني 
االتح��ادي اإلماراتي صقر غب��اش، ولعموم 
شعب اإلمارات، بوفاة صاحب السمو الشيخ 
خليفة بن زايد آل نهيان رحمه اهلل، س��ائلة 
اهلل عز وجل أن يتغمد سموه بواسع رحمته 
ويس��كنه فس��يح جنات��ه، وأن يديم نهضة 
اإلمارات ورفعتها في ظل قيادة سمو الشيخ 

محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة.
ولفتت إلى أن مملك��ة البحرين تؤمن بأن 
تثبيت أركان الس��ام الش��امل والعادل في 
المنطقة يعتمد على تفعيل مبادرة السام 
العربية بش���أن إقامة الدولة الفلسطينية 
المس��تقلة، والحاجة لدعمها بكل الس��بل 

مع األش��قاء الع��رب، وذلك تعزي��زًا لجهود 
إح��ال األم��ن والس��ام العالم��ي، مبين��ة 
»نعتز بانتمائنا العربي، بالمواقف الثابتة 
الداعمة لقضايا العرب والمسلمين، والدفع 
نح��و تعزي��ز الُلحم��ة العربي��ة، واالرتق��اء 
بمس��توى التع��اون بي��ن ال��دول العربية، 
وتوحي��د مواقفها ف��ي مواجه��ة األزمات؛ 
سعيًا نحو مس��تقبل مشترك يتسم باألمن 

واالستقرار واالزدهار«.
وأش��ارت إل��ى أن م��ا وق��ع خال األس��ابيع 
انته��اكات تع��رض له��ا  الماضي��ة م��ن 
األش��قاء الفلس��طينيون، وم��ا ناله��م من 
ممارس��ات مرفوض��ة م��ن قبل الس��لطات 
اإلسرائيلية، تتطلب إعان موقف برلماني 
عربي موح��د داعم للقضية الفلس��طينية، 
للتأكي��د على رفض االعتداءات التي وقعت 
على المصلين في ش��هر رمض��ان المبارك، 
واالس��تفزازات المتكررة ضد أبناء القدس، 
على نحو يتنافى مع كافة األديان السماوية 
والمواثي��ق والمعاه��دات الدولية ومبادئ 

حقوق اإلنسان.
وبين��ت أهمي��ة انعق��اد المؤتم��ر في ظل 

كبي��رة،  وتحدي��ات  اس��تثنائية،  الظ��روف 
أوط��ان  باس��تقرار  اإلض��رار  تس��تهدُف 
عربية، والتعدي على ش��عوبها ومصالحها 
ومقدراته��ا، منوه��ة إلى أن ذل��ك يفرض 
التأكي��د عل��ى أهمي��ة التضام��ن العربي، 
والموقف الواحد، وتكريس الجهود من أجل 
الدف��اع عن القضاي��ا الثابت��ة، التي تمثل 
فلس��طين رأس أولوياته��ا، والرق��م األول 
دائمًا في س��لم االهتم��ام العربي، ونقطة 
التق��اء جهود بات العم��ل على رفع زخمها، 
وترجمتها لممارس��ات وخطوات عملية أمر 

بالغ األهمية.
وأضاف��ت ب��أن التحدي��ات التي تم��ر بها 
المنطق��ة، تتطل��ب اس��تنهاض الهم��م، 
والوق��وف صف��ًا واح��دًا من أج��ل تجاوزها، 
وحماية المق��درات، والعمل والتكاتف من 
أجل صناعة مستقبل أفضل للجميع، حيث ال 
يتأتى ذلك إال من خال العمل بروح الوحدة 
العربية انطاقًا من قول الرس��ول األعظم 
ف��ي الحديث الش��ريف »المؤم��ن ِلْلمْؤمن 
كالُبْنيان َيُشدُّ َبْعُضه َبْعضا«، وذلك يجعل 
البرلمانيين العرب أمام مس��ؤولية للدفاع 

عن حقوق الدول العربية وس��يادتها، ورفع 
الظلم، ومساعدة الشعوب من أجل العيش 
في واق��ع أفضل، وضمن إطار آمن وس��ام 

دائم.
كما ش��ددت زين��ل في كلمتها عل��ى إدانة 
مقتل اإلعامية الفلس��طينية ش��يرين أبو 
عاقلة بالقرب من مخيم جنين في األراضي 
الفلس��طينية أثناء تأدية عمله��ا المهني، 
مبين��ة أن م��ا حص��ل م��ن جريم��ة يمثل 
انتهاكًا لقواع��د ومبادئ القان��ون الدولي 
اإلنس��اني، وتعدي��ًا صارخًا عل��ى الحريات 
اإلعامية والصحفية، ومساسًا سافرًا بالحق 
العالمي في التعبير ونقل الصورة الواقعية 

للرأي العام.
وتترأس رئيس��ة مجلس النواب فوزية زينل 
وفد الش��عبة البرلمانية لمملكة البحرين، 
الذي يض��م في عضويت��ه النائ��ب الثاني 
لرئي��س مجلس الش��ورى جميلة س��لمان، 
والنائب الثاني لرئيسة مجلس النواب علي 
زاي��د، وأعضاء الش��ورى عبداهلل الدوس��ري 
س��رحان،  ومنص��ور  الكوهج��ي  وفاطم��ة 

والنائبان محمود البحراني ويوسف زينل.

لدى إلقائها كلمة الشعبة البرلمانية أمام مؤتمر االتحاد البرلماني العربي

 جميلة سلمان: البحرين تدعم حاًل 
عاداًل وشاماًل للقضية الفلسطينية

 العسومي يفتتح أعمال 
الملتقى القانوني الدولي 

للعدالة الناجزة
أكد رئيس البرلمان العربي 
عادل العسومي أن العدالة 
الناج��زة ل��م تع��د مطلب��ًا 
ضروري��ًا فق��ط، بل أضحت 
حق��ًا م��ن حقوق اإلنس��ان 
الدس��اتير  تكفله��ا  الت��ي 
المحور  وباتت  والقواني��ن، 
الرئي��س لتطوير منظومة 
دول��ة  وترس��يخ  القض��اء 
القانون، مضيفًا أن تحقيق 
العدال��ة الناجزة على أرض 
الواقع يتطلب وجود قواعد 
مرنة وبس��يطة في تنظيم 

إجراءات التقاضي، فضًا عن ضرورة االستفادة من التحوالت 
الرقمي��ة في مج��ال تقنية المعلوم��ات وتوظيف م��ا تتيحه 
من آليات مس��تحدثة ف��ي خدمة العدال��ة الرقمية، واالرتقاء 
باإلج��راءات ذات الصل��ة، بما يكفل توفير ش��روط المحاكمة 
المنصف��ة والس��ريعة في مختل��ف مراحل التقاض��ي وتنفيذ 
األحكام. جاء ذلك خال افتتاح رئيس البرلمان العربي أعمال 
الملتق��ى القانوني الدولي ح��ول »العدالة الناجزة بين الواقع 
والمأمول«، والذي نظمه المرك��ز الدولي الخليجي افتراضيًا، 
برعاية وزير المجالس النيابية والش��ؤون القانونية األس��بق 
بجمهورية مصر العربية مفيد ش��هاب، وبمش��اركة عدد من 
السياس��يين والخبراء والمستش��ارين القانونيي��ن في العالم 
العربي. كما أكد العسومي في كلمته االفتتاحية أن العدالة 
بمفهومها الش��امل تمثل حجر الزاوية في بناء دولة القانون 
والمؤسس��ات وتكريس قيم المواطن��ة واالنتماء، مضيفًا أن 
تحقيق العدالة من الناحية الموضوعية، يتطلب وجود قواعد 
قانونية واضحة تنظم حياة األش��خاص وحقوقهم وواجباتهم 
ف��ي كافة مج��االت الحي��اة، وتجعلهم جميعًا سواس��ية أمام 

القانون.
وأضاف أن وجود هذه القواعد القانونية الموضوعية ال تكفي 
وحده��ا لتحقيق منظوم��ة العدالة المنش��ودة، وإنما البد أن 
يصاحب ذلك قواعد إجرائية ناجزة تكفل حماية هذه الحقوق 
إذا ت��م االعتداء عليه��ا، موضحًا أن القواع��د اإلجرائية تمثل 

السياج الذي يحمي حقوق األفراد ويضمن تمتعهم بها.

عادل العسومي

ضرورة فحص القادمين عبر المنافذ لمنع انتشار جدري القرود.. السلوم:

 البحرين تمتلك منظومة صحية
متطورة وضرورة االستعداد المسبق ألي طارئ

المالي��ة  اللجن��ة  رئي��س  أك��د 
النائب  النواب  بمجلس  واالقتصادية 
أحم��د صب��اح الس��لوم أن البحري��ن 
تمتل��ك منظوم��ة صحي��ة متطورة، 
وقادرة عل��ى مواجهة أي وباء بفضل 
الدع��م الحكوم��ي المس��تمر وتوفير 
الرعاي��ة الصحية لكاف��ة المواطنين 
في��روس  جائح��ة  وإن  والمقيمي��ن، 
كورون��ا أثبت��ت ق��درة البحري��ن في 
وضع الخط��ط والتدابير الازمة لمنع 
انتشار الفيروس، والخطوات الداعمة 
لاقتص��اد الوطني بص��ورة تكاملية 

مميزة.
وقال إنه يجب االس��تعداد المس��بق 
ألي ط��ارئ ف��ي ظ��ل انتش��ار جدري 
الق��رود ف��ي 7 دول بالعال��م حت��ى 
اآلن، األم��ر ال��ذي يس��توجب مراقبة 
القادمين من ه��ذه الدول، باإلضافة 

إل��ى التحذير ومنع الس��فر إلى الدول 
الذي ت��م رصد هذه الحاالت بها، وإن 
المحافظة عل��ى المنظومة الصحية، 
هو الرهان خال المرحلة القادمة في 

ظل ارتباطها بالعديد من المش��اريع 
البحري��ن  تس��عى  الت��ي  التنموي��ة 
لتخط��ي آثار الجائحة، في ظل ارتفاع 
أس��عار النفط والوصول إلى األهداف 
والمس��اعي التي ترجوه��ا من خال 
خطة التعافي االقتصادي، األمر الذي 
س��يعود بالنج��اح عل��ى المملكة في 
وصوله��ا إلى نقطة الت��وازن المالي 

في الموعد الذي تم وضعه مسبقًا.
المالي��ة  اللجن��ة  رئي��س  وذك��ر 
الن��واب  بمجل��س  واالقتصادي��ة 
النائب أحمد صباح الس��لوم أن وضع 
اإلج��راءات الوقائي��ة خ��ال المرحلة 
القادم��ة هو أمر في غاي��ة الضرورة، 
وذلك ع��ن طري��ق اتخاذ اإلج��راءات 
والفحص ف��ي المنافذ البرية، ومطار 
البحري��ن الدولي، من أجل المحافظة 
على صحة وسامة الجميع، واستمرار 

المس��يرة المتمي��زة الت��ي وضعتها 
البحرين في مواجهة جائحة فيروس 
كورونا، واالعتماد على العاملين في 
الصفوف األمامية من أجل استكمال 
ه��ذه النجاح��ات، والتي نض��ع ثقتنا 
الكاملة في اإلجراءات الحكومية التي 
تتخذها في س��بيل مواجهة أي طارئ 

صحي.
وبي��ن أن العال��م احتفل ف��ي العام 
1980 بالقض��اء على م��رض الجدري 
نهائًي��ا، وان ع��ودة أح��د انواعه من 
جديد بع��د أكثر م��ن أربعي��ن عاًما 
يعتبر انتكاس��ه، ويج��ب اتخاذ كافة 
التدابي��ر الصحي��ة لمن��ع انتش��اره، 
خاص��ًة أن هذا المرض ليس له عاج 
وال يوجد له لقاح، فابد من التشديد 
على إجراءات الوقاية وهو خط الدفاع 

األول حاليًا.

احمد السلوم

ملقوف

ما شاء اهلل.. نواب انشطوا عقب فض دور 
االنعق��اد مجالس مفتوح��ة وتصريحات 

كل يوم!
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د. إنتصار البناء

ماذا لو...؟!

المحفظة المالية الحكومية والمحافظ واالستثمارات الخاصة
بما أنني، مولعة باالستثمارات الحكومية وخطط التعافي الحكومية، نظرًا لما مررنا به 
من أزمات اقتصادية امتدت قرابة 3 سنوات، فمن الطبيعي أن يكون تركيزي في البحث 
أكثر على الخطط الحكومية والخاصة المس��تقبلية ألفضل استثمارات قادمة، خصوصًا 

وأن شكل االقتصاد قد تغير تمامًا.
كنت أقول، إن االستثمار واالنتعاش االقتصادي يستمران 10 سنوات، ثم تلحقهما سنة 
إلى س��نتين عجفاوين إما أزمة مالية أو صحية أو ظروف سياس��ية تعنى بالمنطقة، ثم 
تبدأ الدورة االقتصادية بش��كل مختلف نظرًا لتطور األسواق بالطبع، وتغير الذوق العام 

وبالتالي حتى احتياجات الناس تتغير كثيرًا.
وإذا نظرنا، إلى تأس��يس دولنا الخليجية التي أصبحت متطورة خالل السنوات الخمسين 
الماضية، فقد كانت تقوم على اإليرادات الحكومية من سلة استثمارات النفط، ووزارات 
كانت أش��به بدجاج يبيض ذهبًا بصراح��ة، مما يوفر تغطية تام��ة للرواتب والتكاليف 

التشغيلية وتحقيق إيرادات مرتفعة تغطي أي عجوزات مالية إن حدثت.
المحاف��ظ المالية الحكومية والوزارات، التي تقدم خدمات وال يس��تغني عنها المواطن 
والمقي��م والزائ��ر، وصواًل إلى المس��تثمر مقابل مبال��غ رمزية آنذاك، وس��هولة الحياة 
وارتفاع أس��عار النفط وقلة الكثافة السكانية وبس��اطة تكاليف الحياة، يقابلها اليوم، 
وضع اقتصادي يضغط على المس��تثمر والعالم مقاب��ل طموح الجميع في حياة أفضل، 
حي��ث أصبح دخل ال��وزارات بالمحافظ الوزارية التي كان��ت إيراداتها بالماليين ضعفت 

شيئًا فشيئًا مقابل نشاط مردود القطاع الخاص.
هذا األمر، جعل حكومات العالم تنش��ئ األذرع االستثمارية الجديدة المساندة إليرادات 
الدولة، والتي تس��تهدف اس��تغالل األراضي الحكومية، بشكل أفضل، بداًل من تأجيرها 

كأوق��اف أو عقود طويلة المدى بأس��عار زهي��دة أو االعتماد عل��ى القطاعات الصناعية 
الثقيلة ذات االستثمار العالي والمردود المتأخر!!

بطبيع��ة الحال، ف��إن دخل العناص��ر الحكومية عن طري��ق أذرعها االس��تثمارية بأوج 
قوتها في األس��واق المحلية، سيكون منافسًا قويًا وداعمًا في بعض األحيان للمستثمر 
المواطن، مما سبب بالشك تقليل حظوظ التجار عمومًا، أو خلق فرص أخرى نتيجة تنوع 
نمط االستثمار وازدياد شريحة االستهالك، وصواًل إلى الكماليات التي أصبحت أهم من 

االحتياجات في يومنا هذا.
اليوم، الصناديق االستثمارية الحكومية تعلن استحواذها على أسهم فعالة في شركات 
مساهمة عائلية وأنشطة تجارية فردية ومؤسسات حتى الصغيرة، وحتى االستثمار في 
القهوة اليومية كما حصل في المملكة العربية الس��عودية، ويا له من اس��تثمار ناجح 

نظرًا لكثافته االستهالكية التي تتعدى 100 مليون كوب قهوة يوميًا.
أضف على ذلك، المخزون المالي القوي الذي تمتلكه دولنا من محافظ استثمارية مالية 
ليس لها عالقة بالصناعة أو النفط قد تتعدى 300 مليار دوالر من الس��يولة، حسب ما 
هم��س لي أحدهم في مجلس التنمية االقتصادية والتي يبدو أنها تس��ير وفق الصواب 

أكثر مما نتخيل نحن التجار.
الش��يء المؤك��د، ال��ذي أود أن أفصح عن��ه في هذه المقالة، أننا لس��نا نح��ن الالعبين 
الوحيدين في الس��وق المحلية وال يش��اركنا فقط المس��تثمرون األجانب بل تش��اركنا 

الدولة بجميع أذرعها االقتصادية في أسواقنا المفتوحة.

* سيدة أعمال ومحللة اقتصادية

ال للحلول الترقيعية
في مايو من العام 2013، وقع حادث مروري لثالث شابات 
في عم��ر الزهور كن متوجهات لحض��ور اليوم األخير من 
برنامج التدريب في المستش��فى العسكري، وكن يحملن 
باقة ورد ابتهاجًا بهذه المناس��بة من دون أن يدركن أن 
القدر ينتظرهن على جس��ر الس��يف، فبدون س��ابق إنذار 
فقد سائق سيارة س��يطرته على عجلة القيادة فاصطدم 
بالحاجز اإلس��منتي على الجسر، وبدأت سيارته تدور حول 
نفسها، وتصادف وصول سيارة الفتيات في هذه اللحظة، 
فحاولت سائقة السيارة أن تتفاداه من دون جدوى، حيث 
اصطدمت بالحاجز الحديدي للجس��ر وسقطت من ارتفاع 

6 أمتار، لتتحطم السيارة.
بعد هذا الحادث األليم الذي تأثر به جميع أهل البحرين، 
وجه صاحب الس��مو الملكي رئيس الوزراء الراحل، الشيخ 
خليف��ة ب��ن س��لمان آل خليف��ة، رحم��ه اهلل، بالمعاينة 
الفوري��ة للحواج��ز الحديدية التي تحمي الجزر الوس��طى 
المفتوحة في الكباري والجسور، وأن تباشر وزارة الداخلية 

ممثلة في اإلدارة العامة للمرور ووزارة األشغال من خالل 
مهندس��يهما فحص مث��ل هذه الحواجز ف��ي ربوع البالد 

كافة.
وأذك��ر حينها أنني كتبت مق��ااُل بعد فترة ُأَذّكر فيه وزارة 
األش��غال بالتزامها تجاه الجس��ور العلوية وأهمية وضع 
الحواج��ز، وأنبه ب��أن هناك ع��ددًا من الجس��ور العلوية 
بحاجة إلى وضع حواجز لكي ال يتكرر ما حدث عام 2013.

عندما ش��اهدت فيديو حادثة س��قوط مركب��ة من فوق 
كوبري مدينة حمد على ش��ارع الش��يخ خليفة بن سلمان 
بالق��رب م��ن دوار ول��ي العهد ف��ي اتج��اه المنامة يوم 
األربع��اء الماضي الذي تناقلته وس��ائل اإلعالم، تذكرت 
الح��ادث األليم عام 2013، واس��تغربت م��ن عدم وجود 
حواجز على الجس��ر العلوي كما يتضح من الصور، ألتذكر 
توجي��ه رئي��س الوزراء رحم��ه اهلل!! فكيف غفل��ت الوزارة 

المعنية عن هذا األمر؟!
نسمع كل يوم عن وزارة حصلت على شهادة الجودة، ونرى 

المس��ؤولين أثناء اللقاءات الرس��مية يؤكدون التزامهم 
بالتوجيهات الرامية إلى خدمة الوطن والمواطن، ونراهم 
يقدمون تقارير ع��ن أداء وزاراتهم ونجد الصحف واألخبار 
تعج بإنجازاتهم!! إذا كيف تتكرر هذه األخطاء!! لن أقول 
كيف تحصل هذه األخط��اء ألن حدوث الخطأ وارد!! ولكن 
تكرار نفس الخطأ لذات األسباب أمر يحتاج إلى مساءلة!!

رأيي المتواضع
إن نهضة البحرين ال تحتاج إلى حلول ترقيعية، فقيادتنا 
الرش��يدة حفظهم اهلل جادون ومباشرون في مساعيهم، 
وه��م يذللون الصع��اب أمام المس��ؤولين لك��ي ينفذوا 

المطلوب منهم دون تقاعس أو تقصير أو ترقيع.
إن الحلول الترقيعي��ة المؤقتة غير مقبولة مطلقًا، وهي 

ليست من سمات العمل الحكومي في مملكتنا الغالية.
وم��ن باب أول��ى أن يتم فت��ح ملف للتحقيق في مس��ألة 
الجسور والكباري، عوضًا عن البحث عن مطرقة الرئيس!!

 أخيرًا التفاتة 
أمريكية للمقاومة اإليرانية

»الش��عب ومقاومته المنظمة هو العامل الحاسم ألي تغيير في 
إي��ران، وهو ما ت��م تجاهله في السياس��ة الغربي��ة لمدة أربعة 
عقود، وهذا جعل الفرصة سانحة أمام الماللي ليصلوا إلى عتبة 
امتالك قنبلة ذرية«. هذا بعض ما قالته الرئيسة المنتخبة من 
قب��ل المقاومة اإليرانية مري��م رجوي لوزي��ر الخارجية األمريكي 
األس��بق جورج بومبيو الذي زار األس��بوع الماضي معسكر أشرف 
الثالث في ألبانيا، وهو عتب مباش��ر للغرب واعتباره مسؤواًل عن 
اس��تمرار حكم الماللي في إيران واقترابه��م من امتالك القنبلة 
الذري��ة التي س��تمكنهم م��ن االس��تمرار في تهدي��د جيرانهم 
وتوتي��ر المنطق��ة، وهو أيضًا دع��وة للواليات المتح��دة للقيام 
بعمل ي��ؤدي إلى تخليص الش��عب اإليراني م��ن معاناته التي 
وصل��ت حد الخروج في مظاهرات يومي��ة والدخول في مواجهات 
مع الش��رطة للتعبير عن حالة الجوع التي بلغها وعطلت حياته، 
ولفعل ش��يء يخلص أيضًا العراق وس��وريا ولبن��ان واليمن التي 
ص��ار النظ��ام اإليراني يتحكم فيه��ا ويتخذ الق��رارات بداًل عنها، 
مؤك��دة أن »سياس��ة المهادنة ومنح االمتي��ازات لهذا النظام ال 
تقّيده وال تغّير س��لوكه بل تمنحه فرصة وتجعله أكثر جرأة في 

سياساته الهّدامة«.
وحس��ب صحيفة »الش��رق األوس��ط« ف��إن زيارة وزي��ر الخارجية 
األمريكي األس��بق الت��ي تأتي في أعقاب زي��ارة مماثلة قام بها 
مستشار األمن األمريكي األسبق الجنرال جيمس جونز إلى أشرف 
الثال��ث »تحمل دالالت ومغزى سياس��يًا خاصًا، حي��ث حاول إلقاء 
الضوء عل��ى حركة مجاهدي خل��ق، وجذب االعت��راف والتعاطف 
م��ن قبل المش��رعين والمدافعي��ن عن حقوق اإلنس��ان للنضال 
ال��ذي يقوم ب��ه اإليرانيون م��ن أج��ل الديمقراطي��ة والحرية«. 
وبحسب فيديو نش��ره موقع مجاهدين خلق أعلن بومبيو تأييده 
لالحتجاج��ات المس��تمرة ف��ي إيران ض��د ارتفاع أس��عار المواد 

الغذائية وتدهور الوضع المعيشي والمطالبة بالحريات.
التقدي��ر أنه حان الوقت لتتخذ دول المنطقة المواقف والقرارات 
الت��ي تحميها م��ن تدهور األوضاع هناك، فم��ا يجري في المدن 
والقرى اإليرانية حاليًا س��ينعكس سريعًا على الحياة في كل دول 

المنطقة وستتأثر به وتتضرر.

خرافة العطاء بدون مقابل
هل مازلت تؤمن بأن مبدأ العطاء يجب أن يكون دون مقابل؟ هل 
م��ررت بمواقف مؤلمة مع بعض أقربائك أو أصدقائك، كنت أنت 
الُمعطي بس��خاء، والُمضحي، ثم جحدوا ما عملت معهم سابقًا؟ 
هل تظ��ن أنك تغيرت، وأعدت تقييم منط��ق عالقتك باآلخرين؟ 
الكثي��رون يظنون، فعاًل، أنهم تعرضوا »للخذالن« من أش��خاص 
لم يتصورا يوم��ًا أن تكون هذه النتيجة هي خاتمة العالقة التي 

تجمع بينهم. 
جزء من التربية »المثالية« التي نشأنا عليها: أن نكون »خدومين« 
و»داعمي��ن« لآلخرين. وأن نقدم الكثير لنس��عد م��ن حولنا، وأن 
تكون س��عادتهم ورضاهم هي المصدر األساس��ي لسعادتنا. ال 
بأس إن تعرضنا للمش��اكل. ال مش��كلة إن خسرنا نحن في سبيل 
ربحهم هم. علينا أن نضع اآلخرين رقم »1« في أولوياتنا ثم نكون 
نحن رقم »2« أو أكثر تأخرًا. وفي الغالب يكون هؤالء »اآلخرون« 
هم أفراد أس��رتنا، أصدقائنا، من تربطنا بهم صالت ذات ش��أن. 
لذل��ك تكون تضحياتن��ا تجاههم مقبولة ومفهوم��ة. ولكن غير 
المفهوم هو حين نصطدم بأننا »نحن« لس��نا ضمن أولوياتهم. 
وأننا لس��نا موجودين على قائمة أولوياتهم من حيث المبدأ. قد 
نستفيق ذات صدمة وأننا تحولنا إلى كائنات بال كيان، كل دورها 
خدمة »اآلخرين« والتضحية من أجلهم. ثم.. ستبدأ رواية جديدة 

قد تكون مختلفة تمامًا عن الرواية األولى. 
ولم يكن الموروث الشعبي أقل تواطؤًا من التربية المثالية التي 
ننش��أ عليها. كثير من األمثال تقنعك بأن عليك تقديم اآلخرين 
عل��ى نفس��ك. »اعمل خير وارمي��ه البحر«، »كن كالش��معة التي 
تحترق لتنير طريق اآلخري��ن«. »يا بخت من بات مظلوم وال بات 
ظالم«. إنها ثقافة انكس��ارية مغلفة بالرحم��ة والرفق والحنان. 
لكنها ُتخِلف ش��خصيات مسَتغلة، وش��خصيات مستِغلة. فبعض 
الذي��ن حققوا أهدافه��م حققوها بأس��اليب انتهازية كانت على 
حس��اب اآلخرين، باس��تغالل خدماتهم، باالحتيال على طيبتهم 
الزائ��دة. وكثير من الذين لم يحقق��وا أهدافهم، كانوا يعتقدون 
أن الحياة س��تنصفهم وتكافئهم عل��ى رفعة أخالقهم، وأن الخير 
ال��ذي يرمونه في البحر س��يعود إليهم ثانية عل��ى هيئة جوهرة 

مخبأة في بطن سمكة، كما تقول األساطير. 
العطاء ممارس��ة تفاعلية متبادلة. صيغته��ا التبادلية هي التي 
تخلق االت��زان والرض��ا والقناعة وقب��ول نتائج الحي��اة أيًا كانت 
مكاس��بها أو مراراتها. والعطاء دون مقاب��ل هو العامل المؤجل 

ألي إحساس بالخذالن واأللم والهزيمة.

متى سيكون هناك مستشفى غير السلمانية؟
م��ازال المواط��ن البحرين��ي يعان��ي عن��د زيارت��ه لمجمع 
الس��لمانية الطب��ي، وخاصة زيارته لقس��م الط��وارئ الذي 
يس��تقبل كل أهل البحرين باس��تثناء أه��ل المحرق، كونه 
المستش��فى الحكومي الرئيس في البحري��ن، حيث بجانب 
اس��تقباله للمواطنين والمقيمين، كذلك يقوم باس��تقبال 
كل الح��االت الطارئ��ة التي ال تس��تطيع المراك��ز الصحية 
التعامل معها، وبات الس��لمانية يس��تقبل أع��دادًا مهولة 
م��ن المراجعين والمرضى بما يتجاوز طاقته االس��تيعابية 

األصلي��ة مع كل التحس��ينات التي طرأت على المستش��فى 
ومرافق��ه إال أن��ه م��ا زال ال يس��تطيع التعامل م��ع األعداد 
المهول��ة التي تتدف��ق عليه بش��كل يومي، وبس��بب هذا 
التدف��ق ال��ذي يتجاوز ق��درة المستش��فى وطواقمه يكون 
األطباء والممرض��ون عرضة لألخطاء الطبي��ة وذلك لتجوز 
كل فرد فيهم طاقته االس��تيعابية كذل��ك في التعامل مع 

المرضى والزوار.
كانت خطوة فتح مستش��فى الملك حم��د الجامعي خطوة 

إيجابي��ة انعكس��ت بش��كل إيجابي عل��ى القط��اع الصحي 
البحرين��ي، حيث قلل هذا المستش��فى الضغط الهائل عن 
مستشفى السلمانية وقدم خدمة كبيرة ألهالي المحرق من 
جهة الخدمات الصحية وموقع المستش��فى الذي بات يخدم 

الجزيرة بأكملها.
إال أن بقي��ة مناطق البحرين مازال��ت تعاني من اضطرارها 
للذه��اب إلى الس��لمانية، والوق��وف في طوابي��ر االنتظار، 
فحت��ى قاعات االنتظار لم تعد تس��توعب حج��م المرضى، 
والمواعيد باتت بعد الشهرين والثالثة واألربعة، والحصول 
عل��ى موعد عملية قريب أصبح كالحلم، فإن لم تكن عملية 

طارئة ولن يقتلك االنتظار فال ضير في ذلك.
إن وج��ود مستش��فى مرك��زي كبي��ر آخر يخ��دم محافظتي 
الجنوبي��ة والش��مالية بات أم��رًا ملحًا وضروريًا ج��دًا وذلك 
لتعزي��ز الخدم��ة الصحي��ة الت��ي توفرها حكوم��ة مملكة 
البحري��ن، فالن��زوح العمراني جه��ة هاتي��ن المحافظتين 
أدى إلى زيادة س��كانية كبيرة، إضافة للمش��اريع اإلسكانية 
العمالقة في هاتي��ن المحافظتين على وجه التحديد األمر 

الذي يس��توجب وج��ود مركز طب��ي متكامل كالس��لمانية 
والملك حم��د لخدمة هاتين المحافظتي��ن ولتوفير الوقت 
والجهد على القاطنين إضاف��ة للرعاية الصحية النموذجية 

دون الوقوف في االكتظاظ والزحام.
وم��ن أكث��ر المواطني��ن معاناة ه��م مرضى الكلى ش��فانا 
اهلل وإياه��م، حيث يخبرني أحدهم أنه ال يس��تطيع الدخول 
ل��دورة المي��اه من قذارته��ا، وذلك من كث��رة المرضى فال 
يتم تنظيف دورات المياه بش��كل دائ��م، وإنما تترك هكذا 
دون تنظي��ف أو صيانة، مع صعوب��ة الحركة لمريض الكلى 
وع��دم توفر االش��تراطات الصحية والمواصف��ات لحمامات 
المستش��فيات، كذلك يخبرني آخر بأنه أصبح من الطبيعي 
ج��دًا أن يتم االتصال ب��ي هكذا فجأة إلجراء الغس��يل بعد 
نصف ساعة، فإن لم تستطع الحضور خالل نصف ساعة فإن 
موع��دك يلغى وال نعلم متى يمكن أن نجد لك موعدًا آخر!! 
وكأنه جرح س��طحي أو نوبة صداع عابرة وليست تسمم دم 
وغس��ياًل للكلى، وكأن شوارع البحرين وازدحامها تسمح لك 
بالوصول من الرفاع إلى السلمانية خالل نصف ساعة فقط!

Mohammed.lori@gmail.com

@mohammed_lori

محمد ناصر لوري

حبر جاف

»جدري القرود« يصيب »الشواذ والمثليين«
مازالت قضية اس��تهداف الالعب الس��ينغالي المس��لم إدريس جايا مشتعلة 
بس��بب رفضه لعب مباراة لبس فيها فريقه الفرنس��ي باريس س��ان جيرمان 
أل��وان ترم��ز لعل��م »المثليين والش��واذ«، ووس��ط تعاطف العال��م العربي 
واإلس��المي وكذلك »األسوياء« من البش��ر مع الالعب، ظهر وباء على الساحة 
وباألخص في الدول األوروبية تحت اسم »جدري القرود« وينتشر بين المثليين 

ومزدوجي الميول الجنسية. 
كبي��رة المستش��ارين الطبيين في وكال��ة األمن الصحي البريطانية س��وزان 
هوبكنز كشفت عن انتشار هذا المرض في بريطانيا وبعض الدول األوروبية، 
وأنه س��جلت نس��بة ملحوظة لإلصابات في صفوف المثليين، في حين قامت 
إس��بانيا بإغالق مراكز مخصصة للمثليين وفيها تت��م إباحة إقامة العالقات 

بين الرجال بشكل علني! 
المرض بدأ ينتشر في أوروبا، وباألخص في الدول التي تشرع القوانين لتدعم 
الش��ذوذ الجنسي تحت مسمى »الحرية الجنس��ية«، ووسط ذلك بدأت تظهر 
ردود فعل مس��تغربة بش��أن س��رعة انتش��ار هذا الوباء في صفوف الشاذين 

جنسيًا. 
واهلل م��ا حصل جاء ف��ي وقته، خاصة م��ع الهوس المريض ال��ذي بدأ ينتاب 
الغ��رب بش��أن الحديث بكل »قوة عي��ن« عن هذه العالق��ات المحرمة دينيًا، 
نع��م محرمة حتى في أديانهم، لكن العملي��ة تبدو منطقية طالما من يضع 
القوانين س��تجد في صفوفهم من هم »مرضى بالجنس« ولربما ممارس��ون 
 له��ذه العالقات المحرم��ة، بالتال��ي الطريقة األس��هل لش��رعنته وتحويله 

ل�»أس��لوب حياة« م��ن يخالفه فهو متخل��ف ورجعي هو بربطه ربط��ًا وثيقًا 
بشعارات »حقوق اإلنسان«. 

واهلل حتى الحيوانات ليس من فطرتها السوية أن تقوم بمثل هذا الفعل، وإن 
حصل فإنها حاالت نادرة وش��اذة ومصنفة في علم الحيوان بأنها »ممارسات 
خارج��ة عن الفطرة«. نعم هم بالنس��بة للحيوان��ات يعتبرونها »طفرات« أو 
»سلوكيات« غير سوية، لكن بالنسبة لهم كبشر يرونها تحررًا وحرية وانفتاحًا. 
أق��ول بأن ظهور هذا الوباء »جدري القرود« جاء في وقته ليس��توعب كل من 
يريد تش��ريع هذه الممارس��ات المحرمة، وكل من اس��تهدف البشر األسوياء 
الذي��ن يرفضون دعم ه��ذه الحمالت المس��عورة، ولبث الرع��ب والخوف في 
صفوف من يستهدفون األسوياء مثلما فعلوا مع إدريس جايا وغيره، إذ هاهو 

أمامكم وباء ال يصيب إال الشواذ والمثليين من البشر غير األسوياء. 
أما بالنس��بة لنا كمس��لمين وعرب فإنها واهلل إحقاقًا لوح��ي المولى عز وجل 
لرس��وله الكريم محمد صلوات اهلل عليه، حينما بش��ر وأنذر في حديثه النبوي 
الشريف بشأن هذه الممارسات المحرمة غير السوية، حينما قال أزكى وأشرف 
خل��ق اهلل: »لم تظهر الفاحش��ة في قوم قط حتى يعلنوا بها، إال فش��ا فيهم 

الطاعون واألوجاع التي لم تكن في أسالفهم الذين مضوا«. 
قبل عقود كانت أوروبا بأس��رها تحرم الش��ذوذ وإعالن المثلية، ومن يقبض 
علي��ه يفع��ل ذلك كان يس��جن وتقع عليه أغل��ظ العقوبات، أم��ا اليوم فمن 
يس��تنكر هذه األفعال الش��اذة هو من ُيعاقب ويغرم ويش��هر به ويحارب، أال 

تعسًا للقوم الفاجرين.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/05/22/watan-20220522.pdf?1653196273
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/1006982
https://alwatannews.net/article/1006746
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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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لقي��ت س��تة فيل��ة مصرعه��ا بعدما س��قطت 
بطريقة بش��عة م��ن أعلى ش��ال خطي��ر أثناء 

محاولتها إنقاذ فيل رضيع في تاياند.
وس��مع عمال ف��ي الس��اعات األولى م��ن صباح 
أمس نداءات الفيلة آتية من خور »سامور بون« 
بالق��رب من ش��ال »هيو ن��اروك« -الذي يطلق 
عليه اسم »وادي الجحيم«- في متنزه »خاو ياي« 

الوطني.
وعث��ر مس��ؤولو المنت��زه على في��ل صغير كان 
ف��ي حوالي الثالثة من عمره غارقًا في الش��ال، 
وَذَكري فيل واقفين عند الحافة مباش��رة، بينما 
ُعثر عل��ى جثث الفيلة الخمس��ة الغارقة األخرى 

في مكان قريب.
وقال إدوين ويك، مؤس��س »مؤسس��ة أصدقاء 
الحياة البرية في تاياند«، إن إحدى الفيلة التي 
بقيت على قي��د الحياة كان��ت أم الفيل الصغير 

الذي لقي حتفه.
وقام الناش��ط الرائد في مجال حق��وق الحيوان 
ومؤس��س أول مستش��فى للحي��اة البري��ة ف��ي 
تايان��د، بالتغري��د عل��ى تويتر قائ��ًا: »يبحث 
حراس الغابات حاليًا عن س��بل إلنقاذ فيلين ما 
زاال عل��ى قيد الحي��اة، إحداهما ه��ي أم الصغير 

الذي غرق«.
وق��ال إن الفيل��ة كان��ت تعتمد اعتم��ادًا كبيرًا 
على أعضاء قطيعه��ا وإن الفيلين الذين ما زاال 
عل��ى قيد الحياة - ويخضع��ان اآلن لمراقبة عن 
كثب - ق��د يعانيان الحقًا للبقاء على قيد الحياة 
دون بقية القطيع. وقال ’ويك’: »إن األمر ش��بيه 

بفقدان نصف عائلتك«.

يذك��ر أن ثماني��ة فيلة كانت ق��د لقيت حتفها 
بسقوطها من الشال أيضًا عام 1992، مما أدى 
إلى حظر دخول الناس إل��ى تلك المنطقة عقب 

الحادثة.
ويعد »خاو ياي« أح��د المواقع القليلة المتبقية 
في تلك الدولة الواقعة جنوب ش��رق آس��يا التي 
ال ت��زال الفيلة البري��ة -وهي الحي��وان الوطني 
لتايان��د- تعيش فيها. ويعتقد أن حوالي 300 

فيل بري يعيش هناك.
ووقعت تلك الحادثة بعدما تم إنقاذ ستة فيلة 
صغي��رة كانت عالقة في حفرة طينية وانفصلت 
ع��ن آبائها في ش��مال ش��رق تايان��د في وقت 

سابق من العام.

فصل الصيف بداية إثمار فاكهة الكباث بجازان »واس«

يوميــة  .  شاملــة  .  تفاعليــة
الوطن والء للوطن

28الصغرى33العظمىدرجات الحرارةمواقيت الصالة 07:47العشاء06:21المغرب03:02العصـــر11:35الظهــر04:47الشروق03:20الفجر

تزايــد حــاالت »جدري القــرود« ســلط الضــوء عالميًا على 
أضرار المثلية الجنســية، فهل يعي ذلك من يحاول نشر 

المثلية ومحاربة السلوك السوي خطورة مايقوم به!؟

باألحمر
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 ابتكار خفيف الوزن يقضي 
على حرارة المباني

توص��ل باحثون صيني��ون إلى ابتكار خفيف الوزن من ش��أنه القضاء على 
حرارة المباني. 

وأوض��ح الباحثون ف��ي كلية علوم وهندس��ة المواد بجامع��ة نانجينغ أن 
االبت��كار عبارة ع��ن رغوة خفيفة ال��وزن من بل��ورات الس��ليلوز النانوية 
المصنوعة من الخشب. وأظهرت النتائج، التي ُنشرت دورية »نانو ليترز« 
العلمية، أن تلك الرغوة تعكس ضوء الش��مس وهي عازلة للحرارة. وأكد 
الفري��ق البحثي أن االبتكار يمكن أن يقلل م��ن احتياجات الطاقة لتبريد 

المباني بأكثر من الثلث.
وأوصل الباحثون البلورات النانوية من السليلوز مع جسر من مركب يسمى 

»سيان«، قبل تجميد المادة وتجفيفها تحت فراغ.
وتعم��ل هذه العملي��ة على محاذاة البل��ورات النانوية عمودي��ًا، ما ينتج 
ع��ن المركب رغوة بيضاء خفيفة ال��وزن تعكس 96% من الضوء المرئي، 

وتنبعث 92% من األشعة تحت الحمراء الممتصة.
وعن��د وضع المادة فوق صن��دوق مبطن بورق األلموني��وم عند الظهيرة، 
تحاف��ظ المادة على درجة الحرارة داخل الصن��دوق، 16 درجة فهرنهايت 
أبرد من درج��ة الحرارة خارجها، وأيضًا حافظت الم��ادة على برودة داخل 
الصن��دوق 13 درجة فهرنهايت عندم��ا كان الهواء رطبًا، وعندما ضغطت 
الرغوة القائمة على السليلوز انخفضت قدرتها على التبريد، وكشفت عن 

خصائص التبريد القابلة للضبط.

 »واتساب« يغري 
الشركات بخدمة مجانية

تس��تعد منصة »واتس��اب« إلطاق واجهة لبرمجة التطبيقات السحابية 
المجاني��ة، لجذب مزيد من الش��ركات من أجل اس��تخدام التطبيق بهدف 
تعزي��ز عائداتها. وتخطط المنصة إلطاق هذا اإلصدار الس��حابي عالميًا 
بش��كل مجان��ي، بجانب فئ��ة مدفوع��ة لتطبي��ق األعمال، وه��ي خدمة 

استضافة جرى اختبار النسخة التجريبية منها نوفمبر الماضي.
وُتع��د الواجه��ة أول منتج يجلب إي��رادات للمنصة، حيث تدفع الش��ركات 
المش��تركة بالخدمة إلى واتساب على أس��اس كل رسالة، بأسعار تختلف 

بحسب المنطقة وعدد الرسائل المرسلة.
 Business واألداة عب��ارة ع��ن إص��دار قائم على الس��حابة من واتس��أب
API. الهدف هو جعل واتس��ا ب جزءًا أساس��يًا من المخ��زون التكنولوجي 
للش��ركات، ما يؤدي في النهاية إلى دفع العماء بشكل حاسم لاستفادة 

من الخدمة، وخاصة أن واتس أب كان دائمًا خاليًا من اإلعانات.
وكشفت واتس أب في منشور على مدونتها العديد من الميزات الجديدة 
التي تستهدف الشركات بشكل مباش��ر، وعلى رأسها Cloud API، والتي 

كانت قيد االختبار التجريبي منذ العام الماضي.

طنين األذن له »تأثير خطير« على عقل اإلنسان
يعان��ي حوال��ي 15% م��ن س��كان 
العالم م��ن طنين األذن، وهي حالة 
تجعل الش��خص يسمع صوت رنين، 
يكون مصدره األذن نفس��ها وليس 

الوسط المحيط.
ووفق م��ا ذك��رت مجلة »س��اينس 
ألي��رت« العلمي��ة، ف��إن الحال��ة ال 
به��ا  للمصابي��ن  إزعاج��ًا  تس��بب 
فحس��ب، بل يمك��ن أن يك��ون لها 
أيض��ًا »تأثير خطير« عل��ى الصحة 
العقلي��ة ف��ي ح��ال اس��تمرت مدة 
طويل��ة، وغالبًا ما تس��بب التوتر أو 

االكتئاب.
وأضاف��ت: »ال يوج��د حالي��ًا ع��اج 
لطني��ن األذن. لذل��ك، ف��إن إيجاد 
طريقة إلدارة هذه المش��كلة يمكن 

أن يس��اعد المايين من الناس في 
جميع أنحاء العالم«.

م��ن  ع��ددًا  أن  المجل��ة  وكش��فت 
الباحثين ربطوا في دراساتهم طنين 
األذن بمجالي بحث للمساعدة على 

فه��م ه��ذه الحالة الصحي��ة، وهما 
النوم ونشاط الدماغ.

األش��خاص  العديد من  ويتع��رض 
المصابين بطنين األذن الضطرابات 
النوم والذعر الليلي، وفّسرت المجلة 

هذا األمر بالمراحل المتعددة التي 
تمر منها أجسامنا خال النوم.

فمن أه��م هذه المراح��ل ما يعرف 
ب�»الن��وم العمي��ق«، ال��ذي يعتقد 
أن��ه األكثر إف��ادة لإلنس��ان. خال 
ه��ذه المرحلة، يتح��رك الدماغ في 
»موج��ات« مختلفة، ما ي��ؤدي إلى 
تنش��يط مناط��ق كبيرة في��ه )مثل 
تلك المرتبط��ة بالذاكرة ومعالجة 
األصوات(. وُيعتقد أن النوم البطيء 
يس��مح للخايا العصبية في الدماغ 
)الخاي��ا المتخصص��ة ف��ي إرس��ال 
واس��تقبال المعلوم��ات( بالتعافي 
من »التمزق اليومي« ويمنح الجسم 
مزي��دًا م��ن الراح��ة والق��درة على 

تحسين وظائف الذاكرة.

 6 فيلة تلقى حتفها 
من أعلى شالل في محاولة إلنقاذ صغيرها

سجن خروف 3 سنوات لقتله امرأة
حكمت محكمة أهلية في مدينة رمبيك بدولة جنوب 
الس��ودان األربعاء على خروف بالس��جن ثاث سنوات 

وفرض غرامة 5 بقرات على صاحب الخروف.
وتع��ود تفاصيل القضية حس��ب صحيفة الس��ودان 
اليوم إلى أن الش��رطة في مقاطعة رومبيك الشرقية 
بوالية البحيرات بدولة جنوب السودان ألقت القبض 

على خروف قام بقتل امرأة مس��نة خال عطلة نهاية 
األس��بوع الماضي، ويق��ال إن الخروف هاج��م المرأة 
وق��ام بنطحها على صدرها عدة م��رات مما أدى إلى 
وفاتها. ووفقًا للقوانين العرفية في والية البحيرات، 
يتم منح أي حيوان أليف قتل شخصًا كتعويض ألسرة 

المتوفى.

 العثور على سوداني 
تائه في صحراء السعودية

عث��رت فرق األمن واإلنقاذ ومتطوعون في الس��عودية، على مقيم س��وداني كان قد تاه ف��ي الصحراء على قدميه 
جنوب محافظة مهد الذهب بعد قرابة 12 ساعة من البحث والتمشيط.

وتع��ود التفاصيل، إلى تلقي أحد معارف المقيم الذي يعمل راعي إبل اتصااًل منه يفيد فيه بأنه ذهب س��يرًا على 
األق��دام قاصدًا حظيرة ش��خٍص آخر، لكنه تاه عنها وأخطأ طريق العودة وال يع��رف أين مكانه الحالي، وأنه يعاني 
عطش��ًا ش��ديدًا ويخش��ى الهاك، ثم انقطع االتصال، وأصبح هاتفه مغلقًا، حيث أبلغ األخير شرطة محافظة مهد 

الذهب باالستغاثة التي تلقاها.
وعليه، قامت الشرطة بتمرير الباغ للجهات المختّصة وعمل الجميع يساندهم عشرات المتطوعين على تمشيط 
المنطقة المتوقع وجوده فيها، وبعد قرابة 12 ساعة تم العثور عليه في أحد األودية وهو بصحة جيدة، وجرى نقله 

ألقرب مركز رعاية أولية صحية للفحص واالطمئنان.

 »غوغل« تطلق منصة للتحكم 
بالمعلومات الصحية للمستخدمين

أطلقت ش��ركة غوغل مركز »الصحة الجديدة« بالتعاون مع »سامسونغ«، 
ويه��دف التطبيق الجدي��د إلى أن يكون المكان الوحي��د الذي تجتمع فيه 
كل بيانات المس��تخدمين الصحية، ما يس��هم في تقليل عدد التطبيقات 
المختلفة، التي يختص كل واحد منها بش��أن واحد فقط، فيما س��يكون 

المركز كمنصة موحدة للجميع للحصول على البيانات.
التطبي��ق الجدي��د يه��دف إل��ى إعط��اء المس��تخدمين تحكم��ًا أكبر في 
معلوماته��م الصحي��ة، والبيانات الت��ي تصل لها التطبيقات، وس��يكون 
المس��تخدم حاليًا قادرًا على منع معلومات معين��ة عن أي تطبيق، وإبقاء 
وص��ول التطبيق لبقية المعلومات؛ مما يحس��ن من تجربة المس��تخدم 
الصحية ويس��هم في زي��ادة الخصوصية، على أن تك��ون كل المعلومات 

مخزنة بشكل آمن في النظام.
الصحة باتت هاجس��ًا كبيرًا لجميع الش��ركات، لذلك تحاول كل الش��ركات 
المصنع��ة للهوات��ف الذكية تقديم خدم��ات جديدة ومنص��ات مختلفة، 
وتدعي��م أجهزتها بخدمات تس��هم في تحس��ين تجربة المس��تخدمين، 
والجان��ب الصحي أحد ه��ذه المجاالت، فنج��د أن جميع الش��ركات تحاول 

تقديم

13 o p i n i o n @ a l w a t a n n e w s . n e tالـرأي
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د. إنتصار البناء

ماذا لو...؟!

المحفظة المالية الحكومية والمحافظ واالستثمارات الخاصة
بما أنني، مولعة باالستثمارات الحكومية وخطط التعافي الحكومية، نظرًا لما مررنا به 
من أزمات اقتصادية امتدت قرابة 3 سنوات، فمن الطبيعي أن يكون تركيزي في البحث 
أكثر على الخطط الحكومية والخاصة المس��تقبلية ألفضل استثمارات قادمة، خصوصًا 

وأن شكل االقتصاد قد تغير تمامًا.
كنت أقول، إن االستثمار واالنتعاش االقتصادي يستمران 10 سنوات، ثم تلحقهما سنة 
إلى س��نتين عجفاوين إما أزمة مالية أو صحية أو ظروف سياس��ية تعنى بالمنطقة، ثم 
تبدأ الدورة االقتصادية بش��كل مختلف نظرًا لتطور األسواق بالطبع، وتغير الذوق العام 

وبالتالي حتى احتياجات الناس تتغير كثيرًا.
وإذا نظرنا، إلى تأس��يس دولنا الخليجية التي أصبحت متطورة خالل السنوات الخمسين 
الماضية، فقد كانت تقوم على اإليرادات الحكومية من سلة استثمارات النفط، ووزارات 
كانت أش��به بدجاج يبيض ذهبًا بصراح��ة، مما يوفر تغطية تام��ة للرواتب والتكاليف 

التشغيلية وتحقيق إيرادات مرتفعة تغطي أي عجوزات مالية إن حدثت.
المحاف��ظ المالية الحكومية والوزارات، التي تقدم خدمات وال يس��تغني عنها المواطن 
والمقي��م والزائ��ر، وصواًل إلى المس��تثمر مقابل مبال��غ رمزية آنذاك، وس��هولة الحياة 
وارتفاع أس��عار النفط وقلة الكثافة السكانية وبس��اطة تكاليف الحياة، يقابلها اليوم، 
وضع اقتصادي يضغط على المس��تثمر والعالم مقاب��ل طموح الجميع في حياة أفضل، 
حي��ث أصبح دخل ال��وزارات بالمحافظ الوزارية التي كان��ت إيراداتها بالماليين ضعفت 

شيئًا فشيئًا مقابل نشاط مردود القطاع الخاص.
هذا األمر، جعل حكومات العالم تنش��ئ األذرع االستثمارية الجديدة المساندة إليرادات 
الدولة، والتي تس��تهدف اس��تغالل األراضي الحكومية، بشكل أفضل، بداًل من تأجيرها 

كأوق��اف أو عقود طويلة المدى بأس��عار زهي��دة أو االعتماد عل��ى القطاعات الصناعية 
الثقيلة ذات االستثمار العالي والمردود المتأخر!!

بطبيع��ة الحال، ف��إن دخل العناص��ر الحكومية عن طري��ق أذرعها االس��تثمارية بأوج 
قوتها في األس��واق المحلية، سيكون منافسًا قويًا وداعمًا في بعض األحيان للمستثمر 
المواطن، مما سبب بالشك تقليل حظوظ التجار عمومًا، أو خلق فرص أخرى نتيجة تنوع 
نمط االستثمار وازدياد شريحة االستهالك، وصواًل إلى الكماليات التي أصبحت أهم من 

االحتياجات في يومنا هذا.
اليوم، الصناديق االستثمارية الحكومية تعلن استحواذها على أسهم فعالة في شركات 
مساهمة عائلية وأنشطة تجارية فردية ومؤسسات حتى الصغيرة، وحتى االستثمار في 
القهوة اليومية كما حصل في المملكة العربية الس��عودية، ويا له من اس��تثمار ناجح 

نظرًا لكثافته االستهالكية التي تتعدى 100 مليون كوب قهوة يوميًا.
أضف على ذلك، المخزون المالي القوي الذي تمتلكه دولنا من محافظ استثمارية مالية 
ليس لها عالقة بالصناعة أو النفط قد تتعدى 300 مليار دوالر من الس��يولة، حسب ما 
هم��س لي أحدهم في مجلس التنمية االقتصادية والتي يبدو أنها تس��ير وفق الصواب 

أكثر مما نتخيل نحن التجار.
الش��يء المؤك��د، ال��ذي أود أن أفصح عن��ه في هذه المقالة، أننا لس��نا نح��ن الالعبين 
الوحيدين في الس��وق المحلية وال يش��اركنا فقط المس��تثمرون األجانب بل تش��اركنا 

الدولة بجميع أذرعها االقتصادية في أسواقنا المفتوحة.

* سيدة أعمال ومحللة اقتصادية

ال للحلول الترقيعية
في مايو من العام 2013، وقع حادث مروري لثالث شابات 
في عم��ر الزهور كن متوجهات لحض��ور اليوم األخير من 
برنامج التدريب في المستش��فى العسكري، وكن يحملن 
باقة ورد ابتهاجًا بهذه المناس��بة من دون أن يدركن أن 
القدر ينتظرهن على جس��ر الس��يف، فبدون س��ابق إنذار 
فقد سائق سيارة س��يطرته على عجلة القيادة فاصطدم 
بالحاجز اإلس��منتي على الجسر، وبدأت سيارته تدور حول 
نفسها، وتصادف وصول سيارة الفتيات في هذه اللحظة، 
فحاولت سائقة السيارة أن تتفاداه من دون جدوى، حيث 
اصطدمت بالحاجز الحديدي للجس��ر وسقطت من ارتفاع 

6 أمتار، لتتحطم السيارة.
بعد هذا الحادث األليم الذي تأثر به جميع أهل البحرين، 
وجه صاحب الس��مو الملكي رئيس الوزراء الراحل، الشيخ 
خليف��ة ب��ن س��لمان آل خليف��ة، رحم��ه اهلل، بالمعاينة 
الفوري��ة للحواج��ز الحديدية التي تحمي الجزر الوس��طى 
المفتوحة في الكباري والجسور، وأن تباشر وزارة الداخلية 

ممثلة في اإلدارة العامة للمرور ووزارة األشغال من خالل 
مهندس��يهما فحص مث��ل هذه الحواجز ف��ي ربوع البالد 

كافة.
وأذك��ر حينها أنني كتبت مق��ااُل بعد فترة ُأَذّكر فيه وزارة 
األش��غال بالتزامها تجاه الجس��ور العلوية وأهمية وضع 
الحواج��ز، وأنبه ب��أن هناك ع��ددًا من الجس��ور العلوية 
بحاجة إلى وضع حواجز لكي ال يتكرر ما حدث عام 2013.

عندما ش��اهدت فيديو حادثة س��قوط مركب��ة من فوق 
كوبري مدينة حمد على ش��ارع الش��يخ خليفة بن سلمان 
بالق��رب م��ن دوار ول��ي العهد ف��ي اتج��اه المنامة يوم 
األربع��اء الماضي الذي تناقلته وس��ائل اإلعالم، تذكرت 
الح��ادث األليم عام 2013، واس��تغربت م��ن عدم وجود 
حواجز على الجس��ر العلوي كما يتضح من الصور، ألتذكر 
توجي��ه رئي��س الوزراء رحم��ه اهلل!! فكيف غفل��ت الوزارة 

المعنية عن هذا األمر؟!
نسمع كل يوم عن وزارة حصلت على شهادة الجودة، ونرى 

المس��ؤولين أثناء اللقاءات الرس��مية يؤكدون التزامهم 
بالتوجيهات الرامية إلى خدمة الوطن والمواطن، ونراهم 
يقدمون تقارير ع��ن أداء وزاراتهم ونجد الصحف واألخبار 
تعج بإنجازاتهم!! إذا كيف تتكرر هذه األخطاء!! لن أقول 
كيف تحصل هذه األخط��اء ألن حدوث الخطأ وارد!! ولكن 
تكرار نفس الخطأ لذات األسباب أمر يحتاج إلى مساءلة!!

رأيي المتواضع
إن نهضة البحرين ال تحتاج إلى حلول ترقيعية، فقيادتنا 
الرش��يدة حفظهم اهلل جادون ومباشرون في مساعيهم، 
وه��م يذللون الصع��اب أمام المس��ؤولين لك��ي ينفذوا 

المطلوب منهم دون تقاعس أو تقصير أو ترقيع.
إن الحلول الترقيعي��ة المؤقتة غير مقبولة مطلقًا، وهي 

ليست من سمات العمل الحكومي في مملكتنا الغالية.
وم��ن باب أول��ى أن يتم فت��ح ملف للتحقيق في مس��ألة 
الجسور والكباري، عوضًا عن البحث عن مطرقة الرئيس!!

 أخيرًا التفاتة 
أمريكية للمقاومة اإليرانية

»الش��عب ومقاومته المنظمة هو العامل الحاسم ألي تغيير في 
إي��ران، وهو ما ت��م تجاهله في السياس��ة الغربي��ة لمدة أربعة 
عقود، وهذا جعل الفرصة سانحة أمام الماللي ليصلوا إلى عتبة 
امتالك قنبلة ذرية«. هذا بعض ما قالته الرئيسة المنتخبة من 
قب��ل المقاومة اإليرانية مري��م رجوي لوزي��ر الخارجية األمريكي 
األس��بق جورج بومبيو الذي زار األس��بوع الماضي معسكر أشرف 
الثالث في ألبانيا، وهو عتب مباش��ر للغرب واعتباره مسؤواًل عن 
اس��تمرار حكم الماللي في إيران واقترابه��م من امتالك القنبلة 
الذري��ة التي س��تمكنهم م��ن االس��تمرار في تهدي��د جيرانهم 
وتوتي��ر المنطق��ة، وهو أيضًا دع��وة للواليات المتح��دة للقيام 
بعمل ي��ؤدي إلى تخليص الش��عب اإليراني م��ن معاناته التي 
وصل��ت حد الخروج في مظاهرات يومي��ة والدخول في مواجهات 
مع الش��رطة للتعبير عن حالة الجوع التي بلغها وعطلت حياته، 
ولفعل ش��يء يخلص أيضًا العراق وس��وريا ولبن��ان واليمن التي 
ص��ار النظ��ام اإليراني يتحكم فيه��ا ويتخذ الق��رارات بداًل عنها، 
مؤك��دة أن »سياس��ة المهادنة ومنح االمتي��ازات لهذا النظام ال 
تقّيده وال تغّير س��لوكه بل تمنحه فرصة وتجعله أكثر جرأة في 

سياساته الهّدامة«.
وحس��ب صحيفة »الش��رق األوس��ط« ف��إن زيارة وزي��ر الخارجية 
األمريكي األس��بق الت��ي تأتي في أعقاب زي��ارة مماثلة قام بها 
مستشار األمن األمريكي األسبق الجنرال جيمس جونز إلى أشرف 
الثال��ث »تحمل دالالت ومغزى سياس��يًا خاصًا، حي��ث حاول إلقاء 
الضوء عل��ى حركة مجاهدي خل��ق، وجذب االعت��راف والتعاطف 
م��ن قبل المش��رعين والمدافعي��ن عن حقوق اإلنس��ان للنضال 
ال��ذي يقوم ب��ه اإليرانيون م��ن أج��ل الديمقراطي��ة والحرية«. 
وبحسب فيديو نش��ره موقع مجاهدين خلق أعلن بومبيو تأييده 
لالحتجاج��ات المس��تمرة ف��ي إيران ض��د ارتفاع أس��عار المواد 

الغذائية وتدهور الوضع المعيشي والمطالبة بالحريات.
التقدي��ر أنه حان الوقت لتتخذ دول المنطقة المواقف والقرارات 
الت��ي تحميها م��ن تدهور األوضاع هناك، فم��ا يجري في المدن 
والقرى اإليرانية حاليًا س��ينعكس سريعًا على الحياة في كل دول 

المنطقة وستتأثر به وتتضرر.

خرافة العطاء بدون مقابل
هل مازلت تؤمن بأن مبدأ العطاء يجب أن يكون دون مقابل؟ هل 
م��ررت بمواقف مؤلمة مع بعض أقربائك أو أصدقائك، كنت أنت 
الُمعطي بس��خاء، والُمضحي، ثم جحدوا ما عملت معهم سابقًا؟ 
هل تظ��ن أنك تغيرت، وأعدت تقييم منط��ق عالقتك باآلخرين؟ 
الكثي��رون يظنون، فعاًل، أنهم تعرضوا »للخذالن« من أش��خاص 
لم يتصورا يوم��ًا أن تكون هذه النتيجة هي خاتمة العالقة التي 

تجمع بينهم. 
جزء من التربية »المثالية« التي نشأنا عليها: أن نكون »خدومين« 
و»داعمي��ن« لآلخرين. وأن نقدم الكثير لنس��عد م��ن حولنا، وأن 
تكون س��عادتهم ورضاهم هي المصدر األساس��ي لسعادتنا. ال 
بأس إن تعرضنا للمش��اكل. ال مش��كلة إن خسرنا نحن في سبيل 
ربحهم هم. علينا أن نضع اآلخرين رقم »1« في أولوياتنا ثم نكون 
نحن رقم »2« أو أكثر تأخرًا. وفي الغالب يكون هؤالء »اآلخرون« 
هم أفراد أس��رتنا، أصدقائنا، من تربطنا بهم صالت ذات ش��أن. 
لذل��ك تكون تضحياتن��ا تجاههم مقبولة ومفهوم��ة. ولكن غير 
المفهوم هو حين نصطدم بأننا »نحن« لس��نا ضمن أولوياتهم. 
وأننا لس��نا موجودين على قائمة أولوياتهم من حيث المبدأ. قد 
نستفيق ذات صدمة وأننا تحولنا إلى كائنات بال كيان، كل دورها 
خدمة »اآلخرين« والتضحية من أجلهم. ثم.. ستبدأ رواية جديدة 

قد تكون مختلفة تمامًا عن الرواية األولى. 
ولم يكن الموروث الشعبي أقل تواطؤًا من التربية المثالية التي 
ننش��أ عليها. كثير من األمثال تقنعك بأن عليك تقديم اآلخرين 
عل��ى نفس��ك. »اعمل خير وارمي��ه البحر«، »كن كالش��معة التي 
تحترق لتنير طريق اآلخري��ن«. »يا بخت من بات مظلوم وال بات 
ظالم«. إنها ثقافة انكس��ارية مغلفة بالرحم��ة والرفق والحنان. 
لكنها ُتخِلف ش��خصيات مسَتغلة، وش��خصيات مستِغلة. فبعض 
الذي��ن حققوا أهدافه��م حققوها بأس��اليب انتهازية كانت على 
حس��اب اآلخرين، باس��تغالل خدماتهم، باالحتيال على طيبتهم 
الزائ��دة. وكثير من الذين لم يحقق��وا أهدافهم، كانوا يعتقدون 
أن الحياة س��تنصفهم وتكافئهم عل��ى رفعة أخالقهم، وأن الخير 
ال��ذي يرمونه في البحر س��يعود إليهم ثانية عل��ى هيئة جوهرة 

مخبأة في بطن سمكة، كما تقول األساطير. 
العطاء ممارس��ة تفاعلية متبادلة. صيغته��ا التبادلية هي التي 
تخلق االت��زان والرض��ا والقناعة وقب��ول نتائج الحي��اة أيًا كانت 
مكاس��بها أو مراراتها. والعطاء دون مقاب��ل هو العامل المؤجل 

ألي إحساس بالخذالن واأللم والهزيمة.

متى سيكون هناك مستشفى غير السلمانية؟
م��ازال المواط��ن البحرين��ي يعان��ي عن��د زيارت��ه لمجمع 
الس��لمانية الطب��ي، وخاصة زيارته لقس��م الط��وارئ الذي 
يس��تقبل كل أهل البحرين باس��تثناء أه��ل المحرق، كونه 
المستش��فى الحكومي الرئيس في البحري��ن، حيث بجانب 
اس��تقباله للمواطنين والمقيمين، كذلك يقوم باس��تقبال 
كل الح��االت الطارئ��ة التي ال تس��تطيع المراك��ز الصحية 
التعامل معها، وبات الس��لمانية يس��تقبل أع��دادًا مهولة 
م��ن المراجعين والمرضى بما يتجاوز طاقته االس��تيعابية 

األصلي��ة مع كل التحس��ينات التي طرأت على المستش��فى 
ومرافق��ه إال أن��ه م��ا زال ال يس��تطيع التعامل م��ع األعداد 
المهول��ة التي تتدف��ق عليه بش��كل يومي، وبس��بب هذا 
التدف��ق ال��ذي يتجاوز ق��درة المستش��فى وطواقمه يكون 
األطباء والممرض��ون عرضة لألخطاء الطبي��ة وذلك لتجوز 
كل فرد فيهم طاقته االس��تيعابية كذل��ك في التعامل مع 

المرضى والزوار.
كانت خطوة فتح مستش��فى الملك حم��د الجامعي خطوة 

إيجابي��ة انعكس��ت بش��كل إيجابي عل��ى القط��اع الصحي 
البحرين��ي، حيث قلل هذا المستش��فى الضغط الهائل عن 
مستشفى السلمانية وقدم خدمة كبيرة ألهالي المحرق من 
جهة الخدمات الصحية وموقع المستش��فى الذي بات يخدم 

الجزيرة بأكملها.
إال أن بقي��ة مناطق البحرين مازال��ت تعاني من اضطرارها 
للذه��اب إلى الس��لمانية، والوق��وف في طوابي��ر االنتظار، 
فحت��ى قاعات االنتظار لم تعد تس��توعب حج��م المرضى، 
والمواعيد باتت بعد الشهرين والثالثة واألربعة، والحصول 
عل��ى موعد عملية قريب أصبح كالحلم، فإن لم تكن عملية 

طارئة ولن يقتلك االنتظار فال ضير في ذلك.
إن وج��ود مستش��فى مرك��زي كبي��ر آخر يخ��دم محافظتي 
الجنوبي��ة والش��مالية بات أم��رًا ملحًا وضروريًا ج��دًا وذلك 
لتعزي��ز الخدم��ة الصحي��ة الت��ي توفرها حكوم��ة مملكة 
البحري��ن، فالن��زوح العمراني جه��ة هاتي��ن المحافظتين 
أدى إلى زيادة س��كانية كبيرة، إضافة للمش��اريع اإلسكانية 
العمالقة في هاتي��ن المحافظتين على وجه التحديد األمر 

الذي يس��توجب وج��ود مركز طب��ي متكامل كالس��لمانية 
والملك حم��د لخدمة هاتين المحافظتي��ن ولتوفير الوقت 
والجهد على القاطنين إضاف��ة للرعاية الصحية النموذجية 

دون الوقوف في االكتظاظ والزحام.
وم��ن أكث��ر المواطني��ن معاناة ه��م مرضى الكلى ش��فانا 
اهلل وإياه��م، حيث يخبرني أحدهم أنه ال يس��تطيع الدخول 
ل��دورة المي��اه من قذارته��ا، وذلك من كث��رة المرضى فال 
يتم تنظيف دورات المياه بش��كل دائ��م، وإنما تترك هكذا 
دون تنظي��ف أو صيانة، مع صعوب��ة الحركة لمريض الكلى 
وع��دم توفر االش��تراطات الصحية والمواصف��ات لحمامات 
المستش��فيات، كذلك يخبرني آخر بأنه أصبح من الطبيعي 
ج��دًا أن يتم االتصال ب��ي هكذا فجأة إلجراء الغس��يل بعد 
نصف ساعة، فإن لم تستطع الحضور خالل نصف ساعة فإن 
موع��دك يلغى وال نعلم متى يمكن أن نجد لك موعدًا آخر!! 
وكأنه جرح س��طحي أو نوبة صداع عابرة وليست تسمم دم 
وغس��ياًل للكلى، وكأن شوارع البحرين وازدحامها تسمح لك 
بالوصول من الرفاع إلى السلمانية خالل نصف ساعة فقط!

Mohammed.lori@gmail.com

@mohammed_lori

محمد ناصر لوري

حبر جاف

»جدري القرود« يصيب »الشواذ والمثليين«
مازالت قضية اس��تهداف الالعب الس��ينغالي المس��لم إدريس جايا مشتعلة 
بس��بب رفضه لعب مباراة لبس فيها فريقه الفرنس��ي باريس س��ان جيرمان 
أل��وان ترم��ز لعل��م »المثليين والش��واذ«، ووس��ط تعاطف العال��م العربي 
واإلس��المي وكذلك »األسوياء« من البش��ر مع الالعب، ظهر وباء على الساحة 
وباألخص في الدول األوروبية تحت اسم »جدري القرود« وينتشر بين المثليين 

ومزدوجي الميول الجنسية. 
كبي��رة المستش��ارين الطبيين في وكال��ة األمن الصحي البريطانية س��وزان 
هوبكنز كشفت عن انتشار هذا المرض في بريطانيا وبعض الدول األوروبية، 
وأنه س��جلت نس��بة ملحوظة لإلصابات في صفوف المثليين، في حين قامت 
إس��بانيا بإغالق مراكز مخصصة للمثليين وفيها تت��م إباحة إقامة العالقات 

بين الرجال بشكل علني! 
المرض بدأ ينتشر في أوروبا، وباألخص في الدول التي تشرع القوانين لتدعم 
الش��ذوذ الجنسي تحت مسمى »الحرية الجنس��ية«، ووسط ذلك بدأت تظهر 
ردود فعل مس��تغربة بش��أن س��رعة انتش��ار هذا الوباء في صفوف الشاذين 

جنسيًا. 
واهلل م��ا حصل جاء ف��ي وقته، خاصة م��ع الهوس المريض ال��ذي بدأ ينتاب 
الغ��رب بش��أن الحديث بكل »قوة عي��ن« عن هذه العالق��ات المحرمة دينيًا، 
نع��م محرمة حتى في أديانهم، لكن العملي��ة تبدو منطقية طالما من يضع 
القوانين س��تجد في صفوفهم من هم »مرضى بالجنس« ولربما ممارس��ون 
 له��ذه العالقات المحرم��ة، بالتال��ي الطريقة األس��هل لش��رعنته وتحويله 

ل�»أس��لوب حياة« م��ن يخالفه فهو متخل��ف ورجعي هو بربطه ربط��ًا وثيقًا 
بشعارات »حقوق اإلنسان«. 

واهلل حتى الحيوانات ليس من فطرتها السوية أن تقوم بمثل هذا الفعل، وإن 
حصل فإنها حاالت نادرة وش��اذة ومصنفة في علم الحيوان بأنها »ممارسات 
خارج��ة عن الفطرة«. نعم هم بالنس��بة للحيوان��ات يعتبرونها »طفرات« أو 
»سلوكيات« غير سوية، لكن بالنسبة لهم كبشر يرونها تحررًا وحرية وانفتاحًا. 
أق��ول بأن ظهور هذا الوباء »جدري القرود« جاء في وقته ليس��توعب كل من 
يريد تش��ريع هذه الممارس��ات المحرمة، وكل من اس��تهدف البشر األسوياء 
الذي��ن يرفضون دعم ه��ذه الحمالت المس��عورة، ولبث الرع��ب والخوف في 
صفوف من يستهدفون األسوياء مثلما فعلوا مع إدريس جايا وغيره، إذ هاهو 

أمامكم وباء ال يصيب إال الشواذ والمثليين من البشر غير األسوياء. 
أما بالنس��بة لنا كمس��لمين وعرب فإنها واهلل إحقاقًا لوح��ي المولى عز وجل 
لرس��وله الكريم محمد صلوات اهلل عليه، حينما بش��ر وأنذر في حديثه النبوي 
الشريف بشأن هذه الممارسات المحرمة غير السوية، حينما قال أزكى وأشرف 
خل��ق اهلل: »لم تظهر الفاحش��ة في قوم قط حتى يعلنوا بها، إال فش��ا فيهم 

الطاعون واألوجاع التي لم تكن في أسالفهم الذين مضوا«. 
قبل عقود كانت أوروبا بأس��رها تحرم الش��ذوذ وإعالن المثلية، ومن يقبض 
علي��ه يفع��ل ذلك كان يس��جن وتقع عليه أغل��ظ العقوبات، أم��ا اليوم فمن 
يس��تنكر هذه األفعال الش��اذة هو من ُيعاقب ويغرم ويش��هر به ويحارب، أال 

تعسًا للقوم الفاجرين.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/05/22/watan-20220522.pdf?1653196273
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/uploads/pdf/2022/05/22/watan-20220522.pdf?1653196273
https://alwatannews.net/article/1006981
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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  4

Link

Link

P  3

Link

الرائد محمد الشيخ

local@albiladpress.com

األحد 22 مايو 2022 - 21 شوال 1443 - العدد 4968
03

إبراهيم النهام

تحسين بيئة العمل وزيادة اإلنتاجية.... “تكافؤ الفرص” بـ“اإلسكان”:

تقوية مهارات التفكير اإليجابي للموظفين

المنامة - وزارة الداخلية

شـــارك مدير إدارة االلتزام والمخاطر الجمركية 
بشـــؤون الجمارك الرائد محمد علي الشـــيخ في 
اســـتعراض تجربـــة مملكة البحرين بشـــأن لجنة 
الجلســـة  خـــال  وذلـــك  الجمركـــي،  التخليـــص 
الخاصة بتسهيل التجارة باجتماع اللجنة الفنية 

الدائمة 235 /  236 بمنظمة الجمارك العالمية.
والمخاطـــر  االلتـــزام  إدارة  مديـــر  واســـتعرض 
الجمركية خال الجلسة تجربة مملكة البحرين 

بشـــأن لجنـــة التخليـــص الجمركـــي والغرض من 
إنشـــائها والمبـــادرات التـــي قامـــت بهـــا اللجنـــة، 
والتـــي تهدف إلـــى مواكبة التطـــورات التي من 

شأنها تسهيل التجارة بمملكة البحرين.
الهـــدف  مبـــادرات  ألحـــد  تطبيقـــًا  ذلـــك  يأتـــي 
االســـتراتيجي الثالث ضمن استراتيجية شئون 
فـــي  المســـاهمة  وهـــو   -2024  2021 الجمـــارك 

تحسين موقع مملكة البحرين.

مواكبة التطورات التي من شأنها تسهيل التجارة بالمملكة

استعراض تجربة البحرين بشأن لجنة التخليص الجمركي

ا” طلبة جامعة البحرين يرفضون إجراء االمتحانات “حضوريًّ
الفصول بال مكيفات وهنالك “مرضى ربو” بين الطالب

ا  أثار قرار مجلس جامعة البحرين األخير بأن تجرى االمتحانات النهائية للفصل الثاني بحســب طبيعة المواد، حضوريًّ
فيها، وعن بعد، مع األخذ بعدة عوامل كالقدرة االستيعابية، غضب وسخط عدد واسع من الطلبة والطالبات، خصوًصا 

أن بعض القاعات في الجامعة تعاني من عدم التكييف.

وأثار القرار والذي نشـــرته الجامعة عبر 
حسابها الرســـمي في تطبيق إنستغرام 
تفاعـــًا واســـًعا مـــن الطلبـــة، حيث قال 
ناصر “ شلون تبونه نقدم امتحان مدته 

ساعتين بدون أياسي؟”.
وقـــال ســـلمان الكويتي “حر يـــا حبيبي 

حرررررر”.
وعلـــق حســـين إبراهيـــم “خلوهـــم كلهم 

أون الين”. 
وقالـــت نور الحايكي “كليـــة العلوم حر، 
وفي طلبة فيهم ربو، علًما أن “التســـت” 
فترته ســـاعة، الفاينل ســـاعتين، شلون 
كل  علـــى  يؤثـــر  والحـــر  بيتحملـــون؟ 

الطلبة، مو بس المرضى؟”.
وتقـــول أم مالـــك “الـــكل يـــدري أن كل 
الكليات حارة، والجامعة مو مســـتعدة، 

مفروض يا كلنا يا خلنا”.
العـــدل  “ويـــن  الحايكـــي  نـــور  وعلقـــت 
أن بعـــض الكليـــات أون اليـــن والباقـــي 

حضور؟”.
وقال خالد العيناتي “ممكن حل المشكلة 
مـــن خال تأجيـــر المكيفـــات ومولدات 

الكهرباء لصاالت االمتحانات”.
وكتب فاضل عباس “ما أنســـى البنتين 

مـــن  القاعـــة  فـــي  أغمـــى عليهـــم  اللـــي 
الحررررر والبقه”.

وعلق جاســـم محمد “خلو الحقوق بعد 
أون اليـــن، مـــو معقوله أقـــدم حضوري 
في الحقوق وعقب ساعة أقدم أوناين 

امتحان البزنس”.
وقالت عفـــاف عقيل “ما عندنا مشـــكلة 
نقـــدم حضـــوري بس عدلـــوا مكيفاتكم، 
هـــذا أقل شـــيء تســـوونه عشـــان نقدر 

نحل االمتحان عدل”.
إلى ذلك، رصدت “الباد” بأنه تم تقييد 
التعليقات على المنشـــور، بعد أن وصل 

عدد التعليقات إلى 452 تعليًقا ناقًدا.

“نهرا “ و“لخليج العربي”: اتفاقية لفحص وترخيص األدوية
الجالهمة: ضمان جودة العقاقير والمستحضرات الصيدالنية

وقعت الهيئـــة الوطنية لتنظيم المهن 
والخدمـــات الصحية )NHRA(، امس، 
اتفاقيـــة تعـــاون مـــع جامعـــة الخليج 
العربـــي لمـــدة خمـــس ســـنوات قابلـــة 
بموجبهـــا  تقـــوم  حيـــث  للتجديـــد، 
الجامعـــة بفحص األدوية الواردة إلى 
مملكة البحرين والمقدمة من الجهات 
والشـــركات  لألدويـــة  المســـتوردة 
الصيدالنية في مختبر ضمان الجودة 
التابـــع للجامعة إلصدار إفـــادة للهيئة 
الوطنيـــة لتنظيـــم المهـــن والخدمات 
مطابقـــة  األدويـــة  بـــأن  الصحيـــة 
للمواصفات الضرورية، قبل الموافقة 
عليها من قبل الهيئة الوطنية لتنظيم 

المهن والخدمات الصحية لتداولها.
ســـتقوم  االتفاقيـــة،  لهـــذه  ووفقـــًا 
بتســـخير  العربـــي  الخليـــج  جامعـــة 
بنيتهـــا التحتيـــة ومعداتهـــا المتقدمة 
وكوادرهـــا العلميـــة لتأســـيس مختبر 
ضمـــان جـــودة األدويـــة، والمحافظـــة 
على معايير الجودة لضمان التميز في 
اختبـــارات األدويـــة والمســـتحضرات 

الصيدالنيـــة والطـــب البديـــل وأدوية 
الشـــهادات  وإصـــدار  البديـــل  الطـــب 

الازمة لذلك.
الرئيـــس  أّكـــدت  المناســـبة،  وبهـــذه 
لتنظيـــم  الوطنيـــة  للهيئـــة  التنفيـــذي 
مريـــم  الصحيـــة  والخدمـــات  المهـــن 
الجاهمـــة أنه تّم توقيع االتفاقية مع 
جامعـــة الخليج العربي لمـــا ُتمّثله من 
مكانة مرموقة في القطاع األكاديمي 
الهيئـــة  أّن  إلـــى  مشـــيرة  والصحـــي، 
تحـــرص على وضـــع قواعد تســـجيل 
األدويـــة وتضمن جودتهـــا إلى جانب 
الصيدالنيـــة  المســـتحضرات  جـــودة 

والطـــب البديـــل بعد مراجعـــة دقيقة، 
ذلـــك بما يتوازى مع أهداف تأســـيس 
المهـــن  لتنظيـــم  الوطنيـــة  الهيئـــة 
والخدمـــات الصحيـــة، الســـّيما فيمـــا 
يتعلق بضمان جودة آمنة وعالية في 
تقديـــم الرعايـــة الصحية فـــي مملكة 

البحرين.
جامعـــة  رئيـــس  قـــال  جانبـــه،  ومـــن 
الخليـــج العربـــي خالـــد العوهلـــي، إن 
التكليـــف  بهـــذا  تتشـــرف  الجامعـــة 
مـــن الهيئـــة لمـــا يتطابـــق مـــع أهداف 
الجامعـــة في االبتـــكار وخدمة مملكة 
مجلـــس  دول  وشـــقيقاتها  البحريـــن 

العربيـــة،  الخليـــج  لـــدول  التعـــاون 
وخدمة المواطـــن البحريني والمقيم 
يضمـــن  وبمـــا  الخليجـــي  والمواطـــن 
ســـامتهم وصحتهم، وإنـــه وبموجب 
هـــذه االتفاقية يتعّين على الشـــركات 
الصيدالنية أو من يقوم مقامها والتي 
تريد تســـجيل األدويـــة بغرض إتاحة 
اســـتخدامها في مملكـــة البحرين، أن 
تقـــوم باالتفـــاق مباشـــرة مـــع مختبـــر 
ضمـــان جـــودة وســـامة األدويـــة في 
لفحـــص  العربـــي  الخليـــج  جامعـــة 
األدوية والتأكد من مطابقتها لمعايير 

الجودة.

المنامة - جامعة الخليج العربي

نظمـــت لجنة تكافؤ الفـــرص بوزارة 
“التفكيـــر  محاضـــرة  اإلســـكان 
اإليجابـــي” التحفيزيـــة فـــي مجـــال 
تنمية الذات، والتي قدمتها المدربة 
التســـويق  خبيـــر  المناعـــي  إيمـــان 
والعقـــار والتنمية البشـــرية في مقر 
الـــوزارة، وســـط حضـــور كبيـــر مـــن 
موظفـــي ومنتســـبي الـــوزارة، حيث 
تأتي هـــذه الفعالية ضمـــن مبادرات 
اللجنـــة الهادفـــة إلـــى تحســـين بيئة 
الموظفيـــن  أداء  وتطويـــر  العمـــل 

بالوزارة.
من جانبه، أكد خالد الحيدان الوكيل 
والخدمـــات  للسياســـات  المســـاعد 
تكافـــؤ  لجنـــة  رئيـــس  اإلســـكانية، 
الفـــرص  تكافـــؤ  لجنـــة  أن  الفـــرص 
بالـــوزارة وضعـــت ضمـــن تصوراتها 
- تنفيـــذًا لتوجيهات وزير اإلســـكان 
باســـم الحمر - آلية فعالـــة للتواصل 
مـــع الموظفيـــن، وتقديـــم حزمة من 
المبـــادرات التي من شـــأنها االرتقاء 
بالعمـــل الداخلي بالوزارة واإلســـهام 
مـــن جانـــب آخـــر فـــي التـــوازن بين 

الجنسين وتمكين المرأة.
المســـاعد  الوكيـــل  أشـــار  كمـــا 
للسياسات والخدمات اإلسكانية أن 
المبـــادرات ســـتكون متواصلـــة على 
مـــدار العـــام، والتي من شـــأنها خلق 
بيئة صحية وروح جماعية إيجابية 
مما ينعكس على المخرجات البناءة 
بالـــوزارة، موضحًا أن اللجنة تجتمع 
بشـــكل دوري لتقف على احتياجات 
الموظفين بما يحقق تكافؤ الفرص، 
وتعمل ضمن خطة منهجية لتشجع 

وتحســـين  التحفيزيـــة  السياســـات 
بيئة العمل.

من جانبهـــم، ثّمن الحضـــور مبادرات 
لجنـــة تكافؤ الفرص التـــي تنبثق من 
خطط وزارة اإلسكان الداعية لتطوير 
موظفـــي الـــوزارة، مشـــيدين بمحاور 
وأهداف المحاضرة التي ركزت على 
كيفيـــة التفكير بإيجابية الســـيما من 
خال تطويـــر آليات وأهـــداف العمل 
فـــي الـــوزارة، وكيفيـــة التخلـــص من 
الســـلبية، فضـــاً عـــن الطـــرق المثلى 
العامـــة  المكتســـبات  علـــى  للحفـــاظ 
ضمـــن فريق عمل واحـــد يحمل راية 

واحدة خدمًة للوطن والمواطن. 
بصـــورة  المحاضـــرة  اختتمـــت  وقـــد 
خالـــد  قبـــل  مـــن  وتكريـــم  تذكاريـــة 
الحيدان الوكيل المساعد للسياسات 
والخدمـــات اإلســـكانية، رئيس لجنة 
اإلســـكان،  بـــوزارة  الفـــرص  تكافـــؤ 
والشيخ محمد بن إبراهيم آل خليفة 
مدير إدارة الموارد البشـــرية والمالية 

بالوزارة للمدربة إيمان المناعي.

المنامة - وزارة اإلسكان

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

اســـتقبل وزيـــر العمـــل والتنميـــة االجتماعيـــة جميـــل حميدان، فـــي مكتبه 
بالوزارة، الطالب تركي الذوادي، وذلك بمناســـبة فوزه برئاســـة لجنة حقوق 

الطفل في البرلمان العربي للطفل في دورته الثانية.
وأعرب حميدان عن االعتزاز بفوز الطالب الذوادي بهذا المنصب في إنجاز 
يضاف إلى اإلنجاز اآلخر الذي حققته مملكة البحرين ومشاركاتها النوعية 
وتمثيلهـــا المشـــرف فـــي البرلمـــان العربـــي للطفـــل، مؤكـــدًا أن ذلـــك يعكس 
المســـتوى العالـــي من الثقافة والوعـــي الذي يمتلكه األطفال والشـــباب في 
مملكـــة البحريـــن.  وأكد وزير العمـــل أن البرلمان العربـــي للطفل يقوم بدور 

مهم وأساسي في تنشئة األطفال، وتعزيز مهاراتهم وقدراتهم.

حميدان: فوز الذوادي برئاسة 
“لجنة حقوق الطفل” إنجاز جديد

الداخليـــة  وزارة  وكيـــل  احتفـــل 
والجـــوازات  الجنســـية  لشـــؤون 
بـــن  هشـــام  الشـــيخ  واإلقامـــة 
عبدالرحمـــن بـــن محمـــد آل خليفة 
بتخـــرج كريمتـــه الشـــيخة آية بنت 
هشـــام بـــن عبدالرحمـــن آل خليفـــة 

في جامعة بوسطن.
ونالـــت الشـــيخة آيـــة بنـــت هشـــام 
بـــن عبدالرحمـــن آل خليفـــة درجـــة 
البكالوريـــوس مـــع مرتبـــة الشـــرف 
فـــي العاقـــات الدوليـــة - تخصص 

االبتكار وريادة األعمال.
بالـــغ  الشـــيخ هشـــام عـــن  وأعـــرب 
ســـعادته بتخرج كريمته وحصولها 
فـــي  البكالوريـــوس  درجـــة  علـــى 
أظهرتـــه  ومـــا  الدوليـــة،  العاقـــات 
ومثابـــرة  تفـــوق  مـــن  كريمتـــه 
طـــوال ســـنواتها األكاديميـــة، وهـــو 
المهـــارات  مـــن كســـب  يمكنهـــا  مـــا 

العمليـــة والعلمية بما ينمي قدراتها 
فـــي  المســـتقبلية  وإمكاناتهـــا 
الوظيفـــة. وبهـــذه المناســـبة، تلقى 
الشـــيخ هشـــام التهاني والتبريكات 
بالتوفيق للشـــيخة آيـــة في حياتها 
العمليـــة وخدمة الوطن العزيز، كما 
تقدم الشـــيخ هشـــام بجزيل الشكر 
والعرفـــان لـــكل مـــن هنـــأ بمناســـبة 

تخرج كريمته.

هشام بن عبدالرحمن يحتفل 
بتخرج كريمته آية في “بوسطن”
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حكمــت المحكمــة الكبــرى المدنيــة بإثبات ملكية مســتثمر في مركز طبي مشــهور بعد أن 
قضت بصحة ونفاذ عقد الشراكة العرفي المؤرخ بتاريخ 31 مايو 2021.

والتجارة  الصناعة  وزارة  المحكمة  وألزمت 
والسياحة بتسجيل حصة المدعي في المركز 
الشركة  عقد  فــي  وارد  هــو  لما  وفــقــًا  الطبي 

العرفي.
المحامي  أوضــح  كما  النزاع  تفاصيل  وتعود 
محمد عادل األبيوكي وكيل المدعي إلى أن 
األخير قد تقدم بدعوى أمام المحكمة الكبرى 
حصته  نسبة  إثبات  طلب  أجــل  من  المدنية 
الصناعة  وزارة  إلــزام  مع  الطبي  المركز  في 
والـــتـــجـــارة والـــســـيـــاحـــة بــتــســجــيــل حصص 
المدعي )وكيله( في سجالت وزارة الصناعة 
ذلك  على  يترتب  ومــا  والسياحة،  والتجارة 
ــادًا عــلــى عــقــد شــراكــة  ــن مــن آثـــار وذلـــك اســت
بين   2021 مــايــو   31 بــتــاريــخ  ــؤرخ  مـ عــرفــي 
المدعي  أثبت  أن  وبعد  الــنــزاع  أطـــراف 
دينار  ألــف   90 بــســداد حــوالــي  قيامه 
وطلبه  الطبي  المركز  في  كاستثمار 
الخروج من االستتار الذي تتمتع به 
شركة المحاصة والولوج إلى نظام 
الــمــشــهــرة فــي السجل  الــشــركــات 

التجاري.
الــمــدعــي بإثبات  ــراء قــيــام  وجـ
بدفع  قيامه  وإثــبــات  شــراكــتــه 
حوالي 90 ألف دينار كاستثمار 
في المركز الطبي، كما أن عقد 

الشركة العرفي سند الدعوى قد ذكر في طّيه 
بموجب  اتــفــقــوا  قــد  جميعًا  األطــــراف  أن 

الــمــال  رأس  يــكــون  أن  مــنــه   )٦( الــمــادة 
الــمــال  رأس  مــن   %  60 بنسبة  مـــوزع 
الثانية،  للمدعي، و20 % للمدعي عليها 

و20 % للمدعي عليه الثالث. 
عليه  المدعى  أن  الدعوى  إقامة  أســاس  وإن 
شركة  تأسيس  عقد  بنود  خالف  قــد  الثالث 
الــمــحــاصــة الــمــوقــعــة بــيــن أطــــراف الــتــداعــي 
وأخصها البند )الثامن( من عقد الشراكة والذي 
)المدعي(  األول  الطرف  يتولى  أن  على  نص 

وبعد  الشركة  عــام  مدير  منصب 
الــثــالــث،  عليه  الــمــدعــى  تــواصــل 
إدارة  مجلس  الجتماع  ودعــوتــه 

بعد  الــمــســتــجــدات  آخـــر  لمناقشة  
ــبــات الــمــالــيــة  االنـــتـــهـــاء مـــن الــمــطــال

ــمــركــز الــطــبــي الــتــي  الــمــطــلــوبــة مـــن ال
الشديد والتذمر  الغضب  أتت بحالة من 

الضرر  بالغ  عليه  ترتب  مما  الموظفين  بين 
أعماله. وعليه تم دعوة  المركز وتوقف  على 
المدعى عليه الثالث من قبل المدعي لمناقشة 
من  الــخــروج  وكيفية  للمركز  الحالي  الوضع 
تفاقم األضرار وتراكم الخسائر إال أن المدعى 
عليه الثالث رفض ولم يتجاوب مع المدعي.

يــتــعــاون مع  ولــم  الطبي  الــمــركــز  بغلق  وقـــام 
يتعرض  ال  حتى  حــل  إلــى  للتوصل  المدعي 
المركز الطبي لمزيد من الخسائر وال تتعرض 
األجهزة بصفة خاصة للخراب والتلف بسبب 

المتابعة  وانــعــدام  واإلهــمــال  الصيانة  عــدم 
فضالً عن تراكم اإليجارات وأجور الموظفين 
والتي  الدعوى  إقامة  إلى  بالمدعي  حدا  مما 

جلساتها  لمحاضر  وفــقــًا  الــدعــوى  تــداولــت 
اإلشـــارة  ســالــف  حكمها  المحكمة  وأصــــدرت 

إليه.

حكمت محكمة االســتئناف الكبرى الجنائية الثالثة حضورًيا بتعديل الحكم المســتأنف واالكتفاء بتغريم المتهمة 50  
دينارا عما أسند إليها بتهمة التسبب عمًدا في إزعاج المجني عليهم والغير بأن أساءت استعمال أجهزة المواصالت 

السلكية والالسلكية على النحو المبين باألوراق.

 وكانت محكمة أول درجة قد حكمت على المتهمة بالحبس 
دينارا  كفالة خمسين  وقــدرت  إليها  المسندة  التهمة  شهر عن 

لوقف التنفيذ.
وحول وقائع القضية صرح المحامي مهدي البصري من مكتب 

بأنه تم رصد مقطع  القانونية  للمحاماة واالستشارات  التاجر 
)واتساب( يزعم فيه  االجتماعي  التواصل  فيديو في وسائل 
بكتابة  قامت  كما  ونشره  بتصويره  قامت  من  المتهمة  بــأن 
رسالة نصية ونشرها، ومفادها بأنها موجودة في أحد مراكز 
والمركز  المنزل  عاملة  هـــروب  بسبب  الشرطة 
يطالبها بتسليم جواز سفرها رغًما عنها، حيث 
لحين  خروجها  رفضوا  المركز  بــأن  قــررت 
لمرافقتها  النسائية  الــشــرطــة  حــضــور 
أبــواب  وأن  السفر  جــواز  الستالم 
على  ــدون  ومــ مقفلة  الــمــركــز 
)حسبي  عـــبـــارة  الــفــيــديــو 
كما  الوكيل(،  ونعم  هللا 
رسالتها  فــي  ــررت  قــ
ــودة  ــ ــوجـ ــ ــا مـ ــ ــه ــ ــأن ــ ب
ــى  ــي الـــمـــركـــز إل فـ
الثالثة  الــســاعــة 
فـــــــجـــــــًرا وقـــــد 
تـــم مــعــامــلــتــهــا 
مـــــــعـــــــامـــــــلـــــــة 
ــن،  ــيـ ــرمـ ــجـ ــمـ الـ
فــــــــــــي حــــيــــن 
الـــعـــامـــلـــة  أن 
مــــعــــامــــلــــتــــهــــا 
تم  وأنه  كأميرة، 
مــعــامــلــتــهــا كــأنــهــا 
قــاتــلــة، وتــســأل عن 
ســــبــــب عــــــــدم قـــيـــام 
الشرطة بمعاملة العاملة 
المعاملة  مــن  صغير  بجزء 
معاملتها  تـــم  ــتــي  ال )الــســيــئــة( 

فيها. 
وحيث دفع محامي المتهمة أمام محكمة 

االستئناف في مذكرة دفاعه بمخالفة الحكم المستأنف للقانون 
والخطأ في تطبيقه فضاًل عن قصوره في التسبيب وفساده 
في االستدالل، حيث اشترط المشرع البحريني لتحقق جنحة 
استعمال أجهزة المواصالت السلكية والالسلكية توافر ركنين 
على  ويتعين  المعنوي،  والــركــن  الــمــادي  الركن  هما  رئيسيين 
توافرهما  من  تتحقق  أن  اتهام  سلطة  بصفتها  العامة  النيابة 
إرادة  تتحدد  لم  إذا  أنــه  ذلــك  على  ويترتب  واضــح،  وبشكل 
المجرم باالتجاه إلى إحداث تلك النتيجة جرمية معينة، فال 
محل وال وجه للعقاب، إال إذا كان النشاط الذي صدر عنه يعد 
الصادرة عنه تصلح ألن  اإلرادة  بذاتها، وكانت  قائمة  جريمة 

تقوم بها هذه الجريمة. 
تماًما  خالية  جــاءت  أنها  الــدعــوى  بـــأوراق  الثابت  إن  وحيث 
المواصالت  أجهزة  استعمال  بإساءة  المتهمة  قيام  يفيد  بما 
السلكية والالسلكية، فلم تقدم النيابة العامة ما يفيد إرسال 
المتهمة لمقطع الفيديو أو الرسالة المكتوبة من هاتفها كما أنها 
الجرائم  مكافحة  إدارة  على  وعرضه  هاتفها  بتفريغ  تقم  لم 
اإللكترونية؛ للتأكد من أن تلك الرسالة أو مقطع الفيديو صادر 

من هاتفها.
إرسالها  المنسوب  والرسالة  الفيديو  لمقطع  ورجوًعا  أنه  كما 
والغير،  عليهم  للمجني  منها  وإســاءة  بتعمد  المتهمة  قبل  من 
فإن البين منهما والواضح جلًيا بأنه لم يكن هناك أي تعمد أو 

إساءة من قبلها في التسبب بإزعاج المجني عليهم 
الــواردة أسماؤهم في أمر اإلحالة، بدليل 

خلو األوراق من أي ذكر أسمائهم أو 
لهم بشخوصهم، وأن ما  التعرض 
عبارة عن شكوى  فيهما هو  ذكر 
فيها  تحدثت  المتهمة  قبل  مــن 
ــه داخـــــل مــركــز  ــعــرضــت لـ عــمــا ت
ــد قــامــت بــإرســال  ــشــرطــة وقــ ال
لعضو  الفيديو  ومقطع  الرسالة 
الــمــجــلــس الــبــلــدي فــي الــدائــرة 

إلــى  الــتــي تسكن فــيــهــا، إضــافــة 
شــقــيــقــاتــهــا وكـــــان ذلــــك لــغــرض 
الشكوى حول ما تعرضت له ولم 

النشر أو اإلســاءة ألي  يكن بهدف 
من المجني عليهم أو الغير بدليل عدم 

وجود أي اسم من أسماء المجني عليهم في مقطع الفيديو أو 
الرسالة وهو ما يؤكد حسن نية المتهمة وأن الغرض من ذلك 
هو تقديم الشكوى لما تعرضت له وليس تعمد اإلساءة ألحد.

الــشــرطــة عندما  بمركز  بمحضر ســؤالــهــا  ثــابــت  هــو  مــا  وهـــذا 
لشقيقاتها  بــاإلرســال  قامت  بأنها  أقوالها  ختام  في  أضافت 
البلدي؛ وذلك لمساعدتها في الحل المشكلة  وعضو المجلس 

القانونية التي تعرضت لها وإخباره بما تعرضت له.
العقوبة  تقدير  بــأن  االستئناف  محكمة  حكم  في  جــاء  وقــد 
وتقدير موجبات الرأفة أو عدم قيامها من إطالقات محكمة 
األسباب  عن  حساًبا  تسأل  أن  ودون  معقب  دون  الموضوع 

أجلها  مــن  أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته، ونظًرا الــتــي 
ومالبساتها  الــدعــوى  لظروف 

ومدى مالءمة العقوبة.
تــرى  المحكمة  وكــانــت 
أخذ المتهمة بقسط من 
الرأفة ومن ثم تقضي 
ــتــعــديــل  الـــمـــحـــكـــمـــة ب
الـــحـــكـــم الــمــســتــأنــف 
واالكــــتــــفــــاء بــتــغــريــم 
عما  ديــنــارا   50 المتهمة 
أسند إليها وإلغاء عقوبة 

الحبس.

 مهدي البصري

محمد األبيوكي
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