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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
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.%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
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 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
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 ¬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
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 QGôb  øY  ÖeGôJ  »μjôeC’G  ¢ù«FôdG  ™`̀aGOh
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…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
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 ¬JQhO  »a  Üô©dG  øjôªãà°ùªdGh  ∫ÉªYC’G  ÜÉë°UCG  ôªJDƒe  ióØªdG  OÓÑdG
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 ∫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
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 á°ù°SDƒªdGh  á«Hô©dG  ∫hó`̀dG  á©eÉLh  á«Hô©dG  ±ô¨dG  OÉëJG  ™e  ¿hÉ©àdÉH
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حمد  الملك  الجاللة  صاحب  حضرة  شــارك 
في  المعظم،  الــبــالد  ملك  خليفة  آل  عيسى  بــن 
قــمــة ثــالثــيــة مــع أخــيــه صــاحــب الــجــاللــة الملك 
عـــبـــداهلل الـــثـــانـــي بـــن الــحــســيــن عـــاهـــل الــمــمــلــكــة 
ــيـــه فــخــامــة  ــة الــهــاشــمــيــة الــشــقــيــقــة، وأخـ ــيــ األردنــ
رئــيــس جمهورية  الــســيــســي  الــرئــيــس عــبــدالــفــتــاح 
مدينة  في  عقدت  التي  الشقيقة،  العربية  مصر 
شرم الشيخ أمس. وبحثت القمة أوجه العالقات 
األخوية الوثيقة ومسارات التعاون الثنائي البناء 
والتنسيق المشترك تجاه مختلف القضايا محل 
التطورات  آخــر  إلــى  إضــافــة  المشترك،  االهتمام 
والتحديات  والدولية  اإلقليمية  الساحتين  على 
ــة الــمــلــك  ــد جـــاللـ ــ ــتـــي تــــواجــــه الــمــنــطــقــة. وأكــ الـ
المعظم وجاللة العاهل األردني وفخامة الرئيس 
المصري عمق العالقات األخوية واالستراتيجية 

تعزيزها  وأهمية  الثالث،  الشقيقة  البلدان  بين 
المستويات،  أعلى  إلــى  بها  واالرتــقــاء  وتطويرها 

بما يحقق األهداف والتطلعات المشتركة.
كــمــا رحــــب الـــقـــادة بــالــقــمــة الــمــرتــقــبــة الــتــي 
السعودية  الــعــربــيــة  المملكة  تستضيفها  ســـوف 
لــدول  الــتــعــاون  مجلس  دول  قـــادة  بين  الشقيقة 
وزراء  ورئــيــس  ومــصــر  واألردن  الــعــربــيــة  الــخــلــيــج 
العراق مع فخامة الرئيس األمريكي جو بايدن. 
التنسيق  وأكــدوا في ختام القمة أهمية مواصلة 
والـــتـــشـــاور حـــيـــال كـــل الــمــســائــل والــمــســتــجــدات 
الراهنة، بما يعزز الجهود لحماية األمن القومي 
المشترك  العربي  العمل  مسيرة  ويخدم  العربي 
كما جرى  المنطقة،  وشعوب  العربية  والمصالح 
التأكيد دعم كل الجهود الرامية في الحرب على 

اإلرهاب، والحفاظ على األمن واالستقرار.

قم���ة بحريني���ة اأردني���ة م�شري���ة ف���ي �ش���رم ال�ش���يخ
الملك يبحث مع العاهل الأردني والرئي�س الم�سري اآخر التطورات على ال�ساحتين الإقليمية والدولية

ت���اأك���ي���د ع���م���ق ال����ع����اق����ات االأخ�����وي�����ة واال����ش���ت���رات���ي���ج���ي���ة ب���ي���ن ال����ب����ل����دان ال�����ش��ق��ي��ق��ة ال���ث���اث���ة

رئيس  الــصــالــح  بــن صــالــح  عــلــي  استقبل 
ــد(، أســامــة بن  ــ مجلس الـــشـــورى، أمـــس )األحـ
االجتماعية،  التنمية  وزيـــر  العصفور  أحــمــد 
السامية  الملكية  الثقة  نيله  بمناسبة  وذلــك 

وتعيينه وزيًرا للتنمية االجتماعية.
وهّنأ رئيس مجلس الشورى وزير التنمية 
االجتماعية بنيله الثقة الملكية السامية من 
بمزيد  له  داعًيا  المعظم،  الملك  لدن جاللة 
من التوفيق والنجاح في أداء مهامه الجديدة، 
استدامة  أجــل  من  والعطاء  العمل  ومواصلة 

تطوير وتحديث قطاع التنمية االجتماعية.
وأثنى رئيس مجلس الشورى على العمل 
قــام بها  الــتــي  الــدؤوبــة  المخلص والــمــســاعــي 
ــة بــــن أحـــمـــد الـــعـــصـــفـــور خـــــالل تــولــيــه  ــامــ أســ
الــشــورى،  لمجلس  الــعــامــة  األمــانــة  مسؤولية 
مـــقـــدًرا جــهــوده فــي تــطــويــر وتــحــديــث أنظمة 
العمل في األمانة العامة للمجلس، وتسخير 
الدعم  تقديم  فــي  والــمــهــارات  اإلمكانيات  كــل 

والمساندة ألعضاء المجلس.
ــــن أحـــمـــد  ــة بـ ــ ــامـ ــ م أسـ ــدَّ ــ ــقـ ــ ــبــــه، تـ ــانــ ــــن جــ مـ
بجزيل  االجتماعية  التنمية  وزيــر  العصفور 
الــشــكــر والــثــنــاء إلـــى رئــيــس مجلس الــشــورى، 
مــشــهــود في  دور وطــنــي  مــن  بــه  ومـــا يضطلع 
ــم الــمــســيــرة الــديــمــقــراطــيــة في  مــســانــدة ودعــ
واهتمامه  متابعته  مثمًنا  البحرين،  مملكة 
ــج الـــتـــي تــعــزز  ــرامــ ــبــ بــتــنــفــيــذ الــــمــــبــــادرات والــ
الـــعـــمـــل الـــتـــشـــريـــعـــي، وُتــــبــــرز الـــــــدور الــوطــنــي 
القوانين، وسن  لمجلس الشورى في تحديث 
االزدهـــار  مــســارات  مــع  المتوائمة  التشريعات 

والتنمية في مملكة البحرين.
كــمــا اســتــقــبــل عــلــي بـــن صـــالـــح الــصــالــح 
رئيس مجلس الشورى أمس ياسر بن إبراهيم 
وذلك  والــمــاء،  الكهرباء  وزيــر شــؤون  حميدان 
بمناسبة تعيينه وزيًرا لشؤون الكهرباء والماء.

وزيــر شؤون  الــشــورى  رئيس مجلس  وهّنأ 
الكهرباء والماء بنيله الثقة الملكية السامية، 

داعًيا له بمزيد من التوفيق والنجاح في أداء 
من  تحقق  ما  على  والبناء  الجديدة،  مهامه 

تطور وتقدم في قطاعي الكهرباء والماء.
بالجهود  الــشــورى  مجلس  رئــيــس  ــاد  وأشــ
ــــذي قـــدمـــه يـــاســـر بن  والـــعـــطـــاء الــمــخــلــص الـ
إبراهيم حميدان عندما كان عضًوا في مجلس 
الخامس،  التشريعي  الفصل  خــالل  الــشــورى 
مثنًيا على مساعيه وتفانيه في خدمة مملكة 
الشاملة  التنموية  المسيرة  ودعــم  البحرين، 

بقيادة جاللة الملك المعّظم.
ــن إبـــراهـــيـــم  ــه، أعــــــرب يـــاســـر بــ ــبـ ــانـ مــــن جـ
حميدان وزير شؤون الكهرباء والماء عن عظيم 
الشكر والتقدير لرئيس مجلس الشورى، وما 
يوليه من اهتمام ودعم مشهود لكل مجاالت 
الــعــمــل الــوطــنــي، مـــقـــدًرا حــرصــه عــلــى تعزيز 
بمزيد  والــدفــع  الوطنية،  القوانين  منظومة 
لمسيرة  والمساندة  الداعمة  التشريعات  من 

التقدم واالزدهار في مملكة البحرين.

رئ��ي�����س ال�������ش���ورى ي��ه��ن��ئ وزي������ري ال��ت��ن��م��ي��ة االج��ت��م��اع��ي��ة
و�����ش����وؤون ال��ك��ه��رب��اء وال����م����اء ب��ال��ث��ق��ة ال��م��ل��ك��ي��ة ال�����ش��ام��ي��ة

الــجــودر  أشـــاد هــشــام محمد 
ــبــــحــــريــــن فــي  ــيـــر مـــمـــلـــكـــة الــ ــفـ سـ
الــقــاهــرة بـــزيـــارة حــضــرة صاحب 
بن عيسى  الملك حمد  الجاللة 
الُمعظم  الــبــالد  ملك  خليفة  آل 
ــر الــــعــــربــــيــــة  ــ ــــصـ لــــجــــمــــهــــوريــــة مـ
فخامة  أخــاه  والتقائه  الشقيقة، 
الـــرئـــيـــس عــبــدالــفــتــاح الــســيــســي 
العربية،  مصر  جمهورية  رئيس 
باعتبارها  الشيخ،  شــرم  بمدينة 
األخوية  العالقات  لعمق  تأكيًدا 
والمتنامية  الوثيقة  التاريخية 
بين البلدين الشقيقين، وتميزها 
على الدوام كأنموذج في التالحم 

بين األشقاء.
وأكــــد الــســفــيــر أهــمــيــة زيــــارة 
فتح  في  الُمعظم  الملك  جاللة 
ــدة لــمــا فيه  ــ آفـــاق مــتــجــددة وواعـ
والشعبين  البلدين  ورخـــاء  خير 

في  الــعــربــيــة،  واألمـــة  الشقيقين 
إطار حرص قيادتي البلدين على 
تعزيز الشراكة االقتصادية ودعم 
واالستثماري  الــتــجــاري  الــتــبــادل 
والـــــســـــيـــــاحـــــي، ووحـــــــــــدة الــــــــرؤى 
ــف تـــجـــاه الـــعـــديـــد مــن  ــواقــ ــمــ والــ

الموضوعات والقضايا اإلقليمية 
المصالح  يــخــدم  بما  والــدولــيــة، 
في  ويسهم  المشتركة،  األخــويــة 
اإلقليمي  والسالم  األمن  ترسيخ 

والعالمي.
ترحيب جمهورية  إلى  وأشار 
مــصــر الــعــربــيــة الــشــقــيــقــة، قــيــادة 
وحــكــومــة وشــعــًبــا، بـــزيـــارة جاللة 
الملك الُمعظم، في ظل الشراكة 
األخـــويـــة الــمــتــيــنــة بــيــن قــيــادتــي 
وشـــعـــبـــي الـــبـــلـــديـــن الــشــقــيــقــيــن، 
ــة عـــلـــى أســـــس راســـخـــة  ــمـ ــائـ ــقـ والـ
ــود واالحــــتــــرام الــمــتــبــادل  ــ ــن الـ مـ
ــا إلـــى  ــوًهـ ــنـ ووحـــــــدة الـــمـــصـــيـــر، مـ
الثابتة  البحرين  مملكة  مواقف 
ــهـــوريـــة مــصــر  فــــي مـــســـانـــدة جـــمـ
تتخذه  ما  لكل  ودعمها  العربية، 
مـــــن إجــــــــــــراءات لـــحـــفـــظ أمــنــهــا 
مسيرتها  وتــعــزيــز  واســـتـــقـــرارهـــا 

التنموية.
محمد  هــشــام  السفير  وأكـــد 
البحرين  مملكة  اعــتــزاز  الــجــودر 
الُمعظم  الــمــلــك  جــاللــة  بــقــيــادة 
بــــالــــدور الـــمـــحـــوري لــجــمــهــوريــة 
بقيادة  الشقيقة  العربية  مصر 
ــيــــس عـــبـــدالـــفـــتـــاح  ــة الــــرئــ ــامـ ــخـ فـ
ــة األمـــــن  ــايــ ــمــ الـــســـيـــســـي فـــــي حــ
ــاع عــن  ــ ــدفـ ــ الـــقـــومـــي الـــعـــربـــي والـ
العربية  لألمة  العليا  المصالح 
وقـــضـــايـــاهـــا الـــعـــادلـــة وجـــهـــودهـــا 
السالم  أسس  تعزيز  في  الفاعلة 
ــــن واالســـتـــقـــرار ومــكــافــحــة  واألمــ
اإلرهاب، وتأكيدها الدائم أن أمن 
يتجزأ  ال  جـــزء  الــعــربــي  الخليج 
مـــن األمـــــن الـــقـــومـــي الــمــصــري، 
متمنًيا لجمهورية مصر العربية 
وشــعــبــهــا الــشــقــيــق الـــمـــزيـــد مــن 

التقدم واالزدهار. 

تاأكيد  لم�شر  ال��م��ل��ك  زي����ارة  ال��ق��اه��رة:  ف��ي  ال��ب��ح��ري��ن  �شفير 

ال�شقيقين ال��ب��ل��دي��ن  ب��ي��ن  ال��ت��اري��خ��ي��ة  االأخ���وي���ة  ل��ل��ع��اق��ات 

} هشام محمد الجودر.

بنت  جليلة  الــدكــتــورة  الــتــقــت 
الصحة  ــرة  وزيـ حسن  جـــواد  السيد 
وذلك  الصالح،  سعيد  بنت  بفائقة 

لتسّلم مهام وزارة الصحة.
ــرة  ــــالل الــلــقــاء أشـــــادت وزيــ وخـ
ــي بــذلــتــهــا  ــتـ الـــصـــحـــة بـــالـــجـــهـــود الـ
فــائــقــة بــنــت ســعــيــد الــصــالــح خــالل 
تــولــيــهــا مــهــام الــــــوزارة، مــنــوهــًة بما 
خالل  نوعية  مكتسبات  من  تحقق 
ــا نـــتـــج عــنــهــا مــن  ــ تـــلـــك الـــفـــتـــرة ومـ
برامج واستراتيجيات رفدت القطاع 
ــن تـــقـــدمـــه  ــ ــت مــ ــ ــخــ ــ ــي ورســ ــحــ الــــصــ
بـــاحـــتـــرافـــيـــة وكـــــفـــــاءة، وخـــصـــوصـــًا 
لجائحة  العالمي  االنــتــشــار  خــالل 
وما   )19  - )كوفيد  كــورونــا  فــيــروس 
وطنية  استجابة  ذلك من  نتج عن 
متميزة يحتذى بها عالميًا بفضل 
الجاللة  صاحب  حضرة  توجيهات 
خليفة  آل  عيسى  بن  حمد  الملك 
ملك البالد المعظم، وقيادة صاحب 
بن  سلمان  األمــيــر  الملكي  السمو 
رئيس  العهد  ولــي  خليفة  آل  حمد 
الوطنية  للجهود  الــــوزراء  مجلس 

للتصدي لجائحة فيروس كورونا.
وأكــــدت الـــوزيـــرة حــرصــهــا على 

مــواصــلــة مـــا تــحــقــق لــهــذا الــقــطــاع 
الفترة  خــالل  عليه  والبناء  المهم، 
الــمــقــبــلــة، وفــــق أهــــــداف الــمــســيــرة 
حضرة  بــقــيــادة  الشاملة  التنموية 
ــبــــالد  ــلــــك الــ صــــاحــــب الــــجــــاللــــة مــ
السمو  صــاحــب  ومتابعة  المعظم، 
مجلس  رئيس  العهد  ولــي  الملكي 

الوزراء.

ــت فــائــقــة  ــربــ ــن جـــانـــبـــهـــا، أعــ مــ
بــنــت ســعــيــد الــصــالــح عـــن خــالــص 
ــورة جــلــيــلــة بــنــت  ــتـ ــدكـ ــلـ الـــتـــهـــانـــي لـ
ــواد الــســيــد حــســن وزيـــرة  الــســيــد جــ
الــصــحــة بــمــنــاســبــة حــصــولــهــا على 
الــثــقــة الــمــلــكــيــة الــســامــيــة، مــعــربــًة 
عــــن شـــكـــرهـــا لـــكـــل الـــعـــامـــلـــيـــن فــي 
التي  الــجــهــود  عــلــى  الــصــحــة  وزارة 

بما  الماضية  الفترة  بذلوها طوال 
اســهــم فــي تــطــور الــقــطــاع الصحي 
واستدامته، ال سيما خالل االنتشار 
كــورونــا،  فــيــروس  لجائحة  العالمي 
وبذلهم  الكبير  بعطائهم  مــشــيــدًة 
الصحة  لوزيرة  متمنيًة  المخلص، 
ــاح فــــي مــهــامــهــا  ــنــــجــ ــيـــق والــ ــتـــوفـ الـ

ومسؤولياتها.

وزي�������رة ال�������ش���ح���ة ت����وؤك����د ال���ب���ن���اء ع���ل���ى م����ا ت��ح��ق��ق 
ل���ل���ق���ط���اع ال�������ش���ح���ي م�����ن اإن��������ج��������ازات وط���ن���ي���ة

ــاحـــب الــســمــو  ــدر عــــن صـ ــ صـ
الملكي األمير سلمان بن حمد 
الــعــهــد رئــيــس  آل خــلــيــفــة ولــــي 
رقــم )30(  قـــرار  الــــوزراء  مجلس 
لسنة 2022 بإصدار دليل تنظيم 
العام  القطاعين  بين  الــشــراكــة 

والخاص، جاء فيه: 
المادة األولى:

تنظيم  دليل  بأحكام  ُيعمل 

العام  القطاعين  بين  الــشــراكــة 
والخاص المرافق لهذا القرار.

المادة الثانية:
الـــمـــالـــيـــة  وزيـــــــر  ُيـــــصـــــِدر  أ - 
ــرارات  ــقـ واالقـــتـــصـــاد الــوطــنــي الـ
الالزمة  واإلرشــادات  والتعليمات 
الــقــرار، بما  لتنفيذ أحــكــام هــذا 
ــراءات  ــ فــي ذلـــك األحـــكـــام واإلجــ
ــب  ــ ــواجـ ــ ــيــــة والــــمــــالــــيــــة الـ ــنــ الــــفــ

ــا مــــن ِقــــَبــــل الــجــهــات  ــهـ ــاتـ ــراعـ مـ
اإلدارية عند تصميم مشروعات 
طريق  عن  تنفيذها  أو  الشراكة 

الشراكة.
الــمــالــيــة  وزارة  ــكــــون  تــ ب - 
واالقتصاد الوطني مسئولة عن 
بتنفيذ  االلـــتـــزام  مـــن  الــتــحــقــق 
أحـــكـــام الــدلــيــل الـــمـــرافـــق لــهــذا 
والتعليمات  والــــقــــرارات  الـــقـــرار 

ــادرة طــبــقــًا  ــ ــصــ ــ واإلرشــــــــــــــادات الــ
ألحكامه.

المادة الثالثة:
عـــــــلـــــــى وزيـــــــــــــــــر الـــــمـــــالـــــيـــــة 
واالقتصاد الوطني والمعنيين - 
ُكلٌّ فيما يخصه - تنفيذ أحكام 
هذا القرار، وُيعمل به من اليوم 
التالي لتاريخ نْشِره في الجريدة 

الرسمية.

ول���ي ال��ع��ه��د رئ��ي�����س م��ج��ل�����س ال������وزراء ي�����ش��در ق�����رارا ب��اإ���ش��دار 
دل���ي���ل ت��ن��ظ��ي��م ال�����ش��راك��ة ب��ي��ن ال��ق��ط��اع��ي��ن ال���ع���ام وال��خ��ا���س

eslammahfoouz@hotmail.comتقدمي:إسـالم مـحفوظ
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ال ت�صالح مع 

اآكلي لحوم الب�شر

مؤخًرا  االغــتــصــاِب  لجريمِة  تعرضت  مصرية  فــتــاٍة  قصُة  أقــامــت 
الدنيا ولم تقعدها في جمهورية مصر العربية وكلَّ األوساِط بالمنطقِة 
العربية، حيث أبرزت وبقوة من جديد كيفيَة التعامل مع هذه الجريمة 

ا. ا وأدبّيً ا واجتماعّيً الشنعاء في مجتمعاتنا قانونّيً
ولمن ال يعرف تلك المأساة، فهي لفتاٍة تقطُن محافظَة مرسى 
االعتداُء  وتم  باختطافها،  قام  بشري  لحيواٍن  ضحيًة  وقعت  مطروح، 
عليها، ولعل األمَر الصادَم في هذه القضيِة هو موقُف األب الشاذ بعد 
تحول األمر إلى القضاء، حيث فاجأ الجميَع بموافقته على الصلح، 
والتنازِل عن القضية، من دون أي التفاٍت أو اعتبار منه للضرر النفسي 
الذي لحق بابنته، وللعواقب الجسيمة التي ستلحق بها طوال حياتها، 

ولنظرة المجتمع واآلخرين إليها.
أما الشيء المبهر فكان رد فعل المستشار بالل أبو السعود رئيس 
والتنازل،  الذي اعترض على مجرد الصلح  محكمة جنايات مطروح، 
حيث قال إنه سيتم قبول رفض الدعوى بشروٍط محددة وهي أن يكتَب 
المجرُم على البنت عقدا عرفيا ألن عمَرها لم يتجاوز السن القانوني، 
وقد  ألف جنيه،   150 ومؤخرا  ألف جنيه،   250 قيمته  مهرا  يدفع  وأن 
قام بتأجيل الجلسة مخيرا إياه إما أن يوافق على هذه الشروط ويتم 

رفض الدعوى، أو يحاكم على فعلته.
القانون  يبيح  حيث  التصالح،  فيها  يجوز  وجرائم  قضايا  هناك 
األوراق،  بحفظ  النيابة  تأمر  وعليه  الصلح،  إثبات  وكيله  أو  للمتهم 
الجنائية، بحسب األحــوال،  الــدعــوى  بــأال وجــه إلقامة  أمــرا  أو تصدر 
وتقضي المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح، وتأمر النيابة 
العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا وقع الصلح وقت تنفيذها، وال يكون 

للصلح أثر على حقوق المضرور من الجريمة.
الجرائم  بعض  بمصر  الجنائية  اإلجـــراءات  قانون  استثنى  وقــد 
من جواز التصالح، ومن أبرز هذه الجرائم هتك العرض واالغتصاب، 
لكونها من الجرائم التي ال تخص المجني عليه فقط، بل المجتمع 

ككل، لذلك ال يجوز التصالح فيها.
تعطف  لــو  االغــتــصــاب، حتى  فــي حالة  وال تصالح  نعم، ال صلح 
كأي جريمة،  ليست  ألنها جريمة  عليها،  المجني  من  وتــزوج  المتهم 
أو  أو قلبها أن تنساها  فهي تسكن الروح طوال الحياة، فكيف لعقلها 
الفعل  هــذا  عن  العمى  أو  للصمت  مكان  ال  لذلك  تتناساها؟!،  حتى 
فيها  يتحكم  حياة  من  بكثير  أفضل  الضمير  يقودها  فحياة  القاتل، 

كالم الناس أو نظرة اآلخرين. 
 تقول عالمة النفس األمريكية الشهيرة مارى بيفر: »يجب تربية 
لحوم  أكــل  لجريمة  مماثلة  جريمة  االغــتــصــاب  اعتبار  على  الشباب 

البشر«!
فكيف ألى ولي أمر أن يفرط في حق ابنته التي تعرضت لألكل 
آدمــي مفترس تحت مسمى  مــن قبل وحــش  تــرزق  وهــي حية  والتآكل 

»التصالح«؟
وليعلم من يقدم على ذلك بأنها لن تتصالح مع فعلته هذه طالما 
إال حين  نفسها..  مع  تتصالح حتى  لن  بل  الحياة..  قيد  على  بقيت 

ينال الجاني عقابه!

halakamal99@hotmail.comهالة كمال الدين

العليا  الــمــحــكــمــة  رفــضــت 
الثانية  المدنية  االستئنافية 
طالبت  خــاصــة  جامعة  دعـــوى 
التعليم  مجلس  قـــرار  بــإلــغــاء 
وتسجيل  قبول  إيقاف  األعلى 
أو مــحــولــيــن من  ــدد  طــلــبــة جــ
ــارج الــجــامــعــة في  ــل أو خــ داخــ
ــرامـــج األكــاديــمــيــة  ــبـ جــمــيــع الـ
تستضيفها،  أو  تقدمها  الــتــي 
ــن لـــلـــمـــحـــكـــمـــة أن  ــيـ ــبـ ــيــــث تـ حــ
قـــرارا  أصـــدر  التعليم  مجلس 
بسحب ترخيص الجامعة من 
األساس، وأصبح القرار نهائيا 
إلــــغــــاؤه  أو  ســـحـــبـــه  يــــجــــوز  ال 
بصدور حكم محكمة التمييز، 
أن  إلى  المحكمة  حيث أشارت 
القرار  بإلغاء  مجددًا  القضاء 
منه؛  جــدوى  ال  فيه  المطعون 
الســتــحــالــة تــنــفــيــذه؛ وخــاصــة 
الجامعة  ترخيص  سحب  بعد 
الــمــســتــأنــفــة وتـــغـــيـــر الـــمـــراكـــز 

القانونية.
المدعية  الجامعة  وكــانــت 
ــعــــت دعـــــواهـــــا وأشـــــــارت  قــــد رفــ
بقرار  ُأخــطــرت  أنــهــا  إلــى  فيها 
مجلس التعليم العالي بتأكيد 
استمرار إيقاف قبول وتسجيل 
أو مــحــولــيــن من  ــدد  طــلــبــة جــ
ــارج الــجــامــعــة في  ــل أو خــ داخــ
ــرامـــج األكــاديــمــيــة  ــبـ جــمــيــع الـ

تستضيفها،  أو  تقدمها  الــتــي 
ــا وطــلــبــت  ــواهـ حــيــث رفــعــت دعـ
ــرار ومـــحـــو  ــ ــقــ ــ ــا إلـــــغـــــاء الــ ــيـــهـ فـ
ــاف  ــقـ ــــي إيـ أثـــــــره الــــقــــانــــونــــي فـ
أو  جــدد  طلبة  وتسجيل  قبول 
ــل أو خــارج  مــحــولــيــن مــن داخــ
ــة فــي  ــفـ ــأنـ ــتـ ــسـ ــمـ ــعــــة الـ ــامــ الــــجــ
ــرامـــج األكــاديــمــيــة  ــبـ جــمــيــع الـ
تستضيفها  أو  تــقــدمــهــا  الــتــي 
قبول طلبة  باستمرار  والحكم 
ــدد أو مــحــولــيــن مـــن داخـــل  جــ
جميع  فــي  المستأنفة  وخـــارج 

البرامج األكاديمية.
درجــة  أول  محكمة  أن  إال 
ــوى فــاســتــأنــفــت  ــدعــ رفـــضـــت الــ
وطلبت  الحكم  على  الجامعة 
ــون مــهــمــتــه  ــ ــكـ ــ نـــــــدب خـــبـــيـــر تـ
الجامعة  مبنى  إلــى  االنــتــقــال 
قد  المستأنفة  أن  مــن  للتأكد 
ــامــــت بــتــصــحــيــح األوضــــــــاع،  قــ
الحكم  بإلغاء  الطلب  وجــددت 
الــمــســتــأنــف والــقــضــاء مــجــددا 
التعليم  مجلس  قـــرار  بــإلــغــاء 
القانوني  ــره  أثـ ومــحــو  الــعــالــي 
في إيقاف قبول وتسجيل طلبة 
ــدد أو مــحــولــيــن مـــن داخـــل  جــ
المستأنفة  الجامعة  خــارج  أو 
األكاديمية  البرامج  في جميع 
تستضيفها،  أو  تقدمها  الــتــي 
قبول طلبة  باستمرار  والحكم 

ــدد أو مــحــولــيــن مـــن داخـــل  جــ
جميع  فــي  المستأنفة  وخـــارج 

البرامج األكاديمية. 
وقالت المحكمة إن المشرع 
اشترط لقبول الخصومة أمام 
لــرافــعــهــا  يــــكــــون  ان  الـــقـــضـــاء 
مــصــلــحــة شــخــصــيــة ومــبــاشــرة 
واســتــمــرارهــا  رفعها  فــي  بـــداءة 
في  الحكم  تاريخ  حتى  قائمة 
التي  المنفعة  وهــي  الــدعــوى، 
تعود على المدعي من الحكم 
بالطلب  عــلــيــه  الــمــدعــى  عــلــى 

ــدعــــوى؛ كما  الـــمـــطـــروح فـــي الــ
ــع ان  ــ ــدفـ ــ يـــشـــتـــرط لـــقـــبـــول الـ
يجني صاحبه فائدة من قبوله 
الخامسة  الـــمـــادة  وصــفــتــه  مــا 
ــعـــات بــأنــه  مــــن قــــانــــون الـــمـــرافـ
ــة الـــتـــي  ــمــ ــائــ ــقــ ــة الــ ــلـــحـ ــمـــصـ الـ
فإنه  ثم  ومــن  القانون،  يقرها 
إذا تخلف شرط المصلحة في 
الدعوى  عليها  تكون  أي حالة 
أو كانت هذه المصلحة نظرية 
للمدعي  تــحــقــق  ال  أي  بــحــتــة 
منفعة أو فائدة يقرها القانون 

فــــــإن الـــمـــحـــكـــمـــة تـــقـــضـــي مــن 
تـــلـــقـــاء نـــفـــســـهـــا بــــعــــدم قـــبـــول 
إلى دفع  بــدون حاجة  الدعوى 

بذلك من الخصوم.
وأشارت إلى أن الثابت من 
األوراق أن الجامعة المستأنفة 
تــســتــهــدف مـــن دعـــواهـــا إلــغــاء 
القرار ومحو أثره القانوني في 
إيــقــاف قــبــول وتــســجــيــل طلبة 
ــدد أو مــحــولــيــن مـــن داخـــل  جــ
المستأنفة  الجامعة  خــارج  أو 
األكاديمية  البرامج  في جميع 
تستضيفها،  أو  تقدمها  الــتــي 
ــبـــول  والــــحــــكــــم بــــاســــتــــمــــرار قـ
أو مــحــولــيــن من  ــدد  طــلــبــة جــ
في  المستأنفة  ــارج  وخــ داخـــل 
جــمــيــع الـــبـــرامـــج األكــاديــمــيــة، 
األوراق  مــــن  الـــثـــابـــت  ان  إال 
الــعــالــي  الــتــعــلــيــم  أن مــجــلــس 
ترخيص  بسحب  قـــرارا  أصـــدر 
الـــجـــامـــعـــة الــمــســتــأنــفــة، وقـــد 
نهائيًا ال  الــقــرار  هــذا  أضــحــى 
إلغاؤه بصدور  أو  يجوز سحبه 
حـــكـــم مــحــكــمــة الـــتـــمـــيـــيـــز، مــا 
بإلغاء  يكون معه صــدور حكم 
–والقضاء  المستأنف  الحكم 
مجددًا بإلغاء القرار المطعون 
فيه- ال جدوى منه؛ بحيث ال 
ر عقال ومنطًقا أن تؤتي  ُيتصوَّ
له  اســتــوى  إن  ُأُكــَلــهــا  المنازعة 

تنفيذه؛  حّق؛ الستحالة  أصل 
لـــســـحـــب تـــرخـــيـــص الــجــامــعــة 
الــمــســتــأنــفــة وتـــغـــيـــر الـــمـــراكـــز 
يتعين  الــذي  األمــر  القانونية، 
مــــعــــه الــــقــــضــــاء بــــعــــدم قـــبـــول 
ــزوال  ــ الــــدعــــوى الــمــســتــأنــفــة لـ

شرط المصلحة.
 وقالت إن حكم اول درجة 
ــــض الـــــدعـــــوى،  ــ ــى رفـ ــ ــ ــب إلـ ــ ــ ذهـ
ــان مــا انــتــهــى إلــيــه يستوي  وكــ
فـــــــي نـــتـــيـــجـــتـــه مـــــــع خـــلـــصـــت 
عــدم  مــن  المحكمة  هـــذه  إلــيــه 
قـــبـــول الــــدعــــوى لــــــزوال شــرط 
الــمــصــلــحــة، فــإنــه بـــات جــديــرًا 
بالتأييد لما تقدم من أسباب، 
هــي  إن  الــمــحــكــمــة  ــلـــى  عـ وال 
المستأنفة  حجج  تتعقب  لــم 
وأســانــيــدهــا تــفــصــيــاًل، طــارحــة 
بـــذلـــك ضــمــنــا تـــلـــك الــحــجــج 
عليها  قــــام  ــتـــي  الـ واألســـانـــيـــد 
استندت  ما  أن  باعتبار  الدفاع 
إلـــيـــه الــمــحــكــمــة فــيــمــا تــقــدم 
عقيدتها  لــتــكــويــن  كــافــيــا  كـــان 
ــرد الـــكـــافـــي على  ــ ويــتــضــمــن الـ
ــد؛  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــلــــك الــــحــــجــــج واألسـ تــ
فـــــلـــــهـــــذه األســــــــبــــــــاب حـــكـــمـــت 
االستئناف  بــقــبــول  المحكمة 
شكاًل، ورفضه موضوعًا وتأييد 
الــحــكــم الــمــســتــأنــف، وألــزمــت 

المستأنفة المصروفات.

رف�������������ض دع������������وى ج�����ام�����ع�����ة خ�����ا������ش�����ة لإل������غ������اء
ق�������رار ل����»ال���ت���ع���ل���ي���م ال����ع����ال����ي« ل����ش���ت���ح���ال���ة ت��ن��ف��ي��ذه

كتب محمد القصاص:
ــم مــــجــــلــــس الــــمــــحــــرق  ــ ــظـ ــ نـ
الـــبـــلـــدي جـــولـــة تــفــتــيــشــيــة على 
بحضور  الثانية  الدائرة  مطاعم 
المجلس  رئــيــس  نــائــب  وتنسيق 
ــدوي، وشـــارك  ــ الــدكــتــور حــســن الـ
في الجولة كل من وزارة الصحة، 
وبلدية المحرق، ووزارة الصناعة 

والتجارة، ووزارة الداخلية.
وأســـفـــرت جــولــة يـــوم االحـــد 
عن توجيه مخالفات ومالحظات 
على عدة مطاعم شعبية، وذلك 
الــزيــارة  فكانت  متفاوتة،  بنسبة 
ــة  ــذيـ األولــــــــى لـــمـــحـــل إعــــــــداد أغـ
الخبز،  بــإنــتــاج  لــه  مــرخــص  غير 
ولوحظ خلوه من مكيف الهواء 
طريقة  كــانــت  كما  الــمــروحــة،  أو 
إعـــــــداد الـــخـــبـــز غـــيـــر صــحــيــة إذ 
يــخــلــص الــعــجــيــن شــبــه الــســائــل 
بعصا مكنسة قديمة، ومن ضمن 
تيبيس  أيًضا  المحل  مخالفات 
ــبــــز الــــقــــديــــم فـــــي مــنــطــقــة  الــــخــ
أعالفا  لبيعه  مكشوفة  خارجية 
الفئران  يــجــذب  مــا  للحيوانات، 
والــقــوارض. كما تمت زيــارة أحد 
الــمــطــاعــم الـــتـــي تـــقـــدم الــطــعــام 
حالة  وكانت  التقليدي،  الهندي 
ــيـــدة جـــــًدا مع  الــنــظــافــة فــيــه جـ

ــات بــخــصــوص  تـــقـــديـــم مـــالحـــظـ
ضــــرورة تــجــديــد بــعــض األوانــــي، 
وعـــــدم حــصــولــه عــلــى تــرخــيــص 
ــادف أن  ــ لــعــمــل الــســمــبــوســة، وصـ
ــاحــــب الـــمـــطـــعـــم الــبــحــريــنــي  صــ
الــجــنــســيــة كـــــان مــــتــــواجــــًدا فــي 
المطعم، حيث أعرب عن سعادته 
ــزام  ــتــ ــــن مـــســـتـــوى الــ ــا عـ ــالــــرضــ بــ
الــمــطــعــم بـــالـــمـــعـــايـــيـــر، مـــرّحـــًبـــا 
وجهت  التي  المالحظات  بكافة 
بها..  باالهتمام  إليه، حيث وعد 
يعد  الـــذي  الــثــالــث  المطعم  أمــا 
فتمت  ــا  ــوارمــ ــشــ والــ الــمــعــجــنــات 
زيـــارتـــه وزيــــــارة الــمــخــزن الــتــابــع 
ـــه، وتــبــيــن الـــتـــزامـــه بــالــنــظــافــة  لـ

ــي  ــتـ ــيــــر الـ ــايــ ــعــ وبـــمـــخـــتـــلـــف الــــمــ
في  الــحــاضــرة  الجهات  تحددها 
ــا يــســتــحــق اإلشــــــادة  الـــجـــولـــة مــ
استمرار  إلى  والدعوة  والتقدير 

هذا المستوى من الخدمة.
زيـــــارة مطعم  تــمــت  ــًرا  ــيــ وأخــ
شــمــلــت مــخــالــفــاتــه عــمــل الخبز 
بــيــئــة غــيــر صــحــيــة، وطلبت  فـــي 
التخلص  الصحة  مفتشات  منه 
مــــن الـــكـــمـــيـــة فـــــــــوًرا، كـــمـــا تــبــيــن 
اســـتـــخـــدامـــه لـــلـــمـــخـــزن الــــواقــــع 
ــوي بــطــريــقــة  ــلــ ــعــ فـــــي الــــــــــدور الــ
غـــيـــر صـــحـــيـــة، وذلــــــك بــتــخــزيــن 
صدئة  ومــســامــيــر  قــديــمــة  أدوات 
جانب  إلى  مستخدمة،  ومالبس 

الــحــبــوب الــغــذائــيــة الــمــوضــوعــة 
في أوان قديمة ناهيك عن عدم 
نظافة خزان الماء، وتم توجيهه 
القديمة  الــمــواد  مــن  للتخلص 
فـــوًرا، وعــدم اســتــخــدام الــمــاء إال 

بعد إفراغ الخزان وتنظيفه.
وكــان الــدكــتــور حسن الــدوي 
التفتيش  بدأ موجة حمالت  قد 
عــــلــــى الــــمــــطــــاعــــم والــــمــــحــــالت 
الــمــنــتــجــة لــلــمــواد الــغــذائــيــة في 
انطلقت  بداية عام 2019م حيث 
ــا جـــــــوالت مـــمـــاثـــلـــة عــلــى  ــعـــدهـ بـ
نــطــاق الــمــمــلــكــة، وقــــال الــــدوي: 
أسفرت هذه الحمالت عن نتائج 
مهمة، حيث تم إغــالق عــدد من 

المطاعم التي كررت مخالفاتها، 
ــنـــاس مــطــاعــم أخـــرى  ــع الـ ــاطـ وقـ
سيما  وال  إنــــذارات  على  حصلت 
بسبب قلة نظافتها، ما أدى إلى 
ــذه الــمــطــاعــم،  ــ إغــــــالق بـــعـــض هـ
وشــكــل ذلــك رادًعـــا قــوًيــا لجميع 
المطاعم التي أدركت أن سمعتها 
الناس  صحة  على  الحفاظ  في 
وختاًما  أموالها،  رؤوس  أهم  هي 
تقدم الدوي إلى جميع الجهات 
ــعـــرفـــان،  الـــمـــشـــاركـــة بــالــشــكــر والـ
مــثــمــًنــا جـــهـــود جــمــيــع الــجــهــات 
ــة، مـــــؤكـــــًدا اســـتـــمـــرار  ــاركــ ــشــ ــمــ الــ
ــور  ــالـــحـــضـ الـــتـــفـــتـــيـــش ســـــــــواء بـ

اإلعالمي أو في غيابه.

جولة تفتي�شية على مطاعم ثانية المحرق..

مالحظات على مطاعم �شعبية.. واأغلب المخالفات ب�شبب التخزين

ــدت مــحــكــمــة االســـتـــئـــنـــاف الــعــلــيــا  ــ ــ أيـ
عقوبة السجن 5 سنوات على آسيوي جلب 
وأيـــدت  الــبــحــريــن  إلـــى مملكة  الــمــخــدرات 
المحكمة تغريمه ألف دينار وإبعاده نهائيا 
بــعــد أن وجهت  الــمــضــبــوطــات،  وبــمــصــادرة 
إلــيــه الــنــيــابــة الــعــامــة أنــــه فـــي 18 فــبــرايــر 
2022 جلب بقصد االتجار المؤثر العقلي 

الميتافيتامين في غير األحوال المرخص 
بها قانونا.

ــارك بـــمـــطـــار  ــ ــمـ ــ ــجـ ــ ــــط الـ ــابـ ــ  وكـــــــــان ضـ
واجــب عمله  كــان على  مــا  أثــنــاء  البحرين 
في  اشتبه  قــد  الــقــادمــيــن  أمتعة  بتفتيش 
المتهم وقام بتحويله وأمتعته إلى المسار 
لتفتيشها  أمتعته  وضــع  وعندما  األحــمــر 

ظهر على المتهم حالة من االرتباك إال أن 
استيقافه  من  تمكن  آخــر  جمارك  ضابط 
تبين  دقــيــق  بشكل  أمتعته  تفتيش  وعــنــد 
وجود مواد مخدرة مخبأة أسفل الحقيبة 
بــطــريــقــة فــنــيــة دقــيــقــة تــبــيــن أنـــهـــا لــمــادة 

الشبو.
قبل  مــن  المتهم  مــع  التحقيق  وبــعــد 

إنــه  نقيب  قـــال  الــمــخــدرات  مكافحة  إدارة 
وتأكد  والجدية  الــالزمــة  التحريات  أجــرى 
له أن المتهم جلب المواد المخدرة بقصد 
االتجار بها في المملكة، إذ إنه من ضمن 
في  الــمــخــدرة  الــمــواد  بتهريب  تقوم  شبكة 
مملكة البحرين لالتجار وأنه يقوم بذلك 

مقابل مبالغ مالية.

5 ���ش��ن��وات ل��م��ه��رب اآ���ش��ي��وي ���ش��ق��ط ف���ي ال��م��ط��ار ب��ع��د ارت��ب��اك��ه

حب�ض 3 �شبان 6 اأ�شهر ب�شبب تزوير فحو�شات كورونا 
عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية 3 شباب بالحبس 
PCRالخاص  الـــ  فحص  بــتــزويــر  اتهامهم  بعد  أشــهــر   6
بفيروس كورونا للدخول إلى المملكة العربية السعودية 
عبر الجسر إال أن أوراقهم المزورة كشفت أمرها بمكتب 
أبلغ  الذي  السعودي  بالجانب  بالجسر  الطبي  الفحص 

الجانب البحريني وتوجهت دورية لجلب المتهمين.
إلى  المتهمين  تــوجــه  إلــى  الــواقــعــة  تفاصيل  وتــعــود 
حتى  السعودية  العربية  المملكة  لدخول  الملك  جسر 
السعودية  بالناحية  بالجسر  الصحة  مكتب  إلى  وصلوا 
عن  الفحص  تــزويــر  تبين  أن  بعد  أمــرهــم  كشف  والـــذي 
سالبة  الفحص  نتيجة  ظهرت  حيث   ،QRالـ كــود  طريق 
الجسر  عــبــورهــم  لــتــاريــخ  سابقة  بــتــواريــخ  ببيانات  ولــكــن 
وتوجهت  البحريني  الجانب  إبــالغ  وتــم  الواقعة  فأنكروا 

دورية لجلب المتهمين وإحالتهما إلى النيابة العامة.
السعودية  إلى  التوجه  أرادوا  أنهم  المتهمون  وادعى 
ولم يكونوا على علم بكيفية إجراء فحص كورونا وتوجهوا 
إلى احد مراكز الفحص وسألوا شخصا مجهوال آسيويا 
كان موجودا بالشارع لمعرفة طريقة إجراء فحص كورونا، 
فادعى أنه موظف بالصحة وطلب بياناتهم وأخذ منهم 
مبالغ مالية وأجرى لهم الفحص في الشارع ثم أخبرهم 
بالعودة إلى المكان نفسه لتسلم نتيجة الفحص وبعدها 
توجهوا إليه مجددا وحصلوا على النتيجة، وأشاروا إلى 

أنهم ليس لديهم أي معلومات عن ذلك الشخص.
أسندت النيابة إلى المتهمين أنهم بدائرة أمن جسر 
نتيجة  هو  رسمي  محرر  في  تــزويــرا  ارتكبوا  فهد  الملك 
المنسوب صــدورهــا  كــورونــا  بــفــيــروس  الــخــاصــة  الفحص 
إلى وزارة الصحة بالطرق المبينة قانونا بأن اصطنعوها 
بالطرق المبينة وحرفوا الحقيقة، كما استعملوا المحرر 
الــمــلــك مع  الطبية بجسر  لــلــعــيــادة  قــدمــوه  بـــأن  الــمــزور 

علمهم بتزويره.

عر�ض متهم بو�شع قنبلة وهمية بالطريق على الطب النف�شي 
أمــــــرت مــحــكــمــة االســـتـــئـــنـــاف 
بالسجن  مــحــكــوم  fعرض  الــعــلــيــا 
ــوات عـــلـــى الـــطـــب الــنــفــســي  ــنــ 5 ســ
لــلــكــشــف عــلــى قـــــواه الــعــقــلــيــة، إذ 
بوضع  درجـــة  أول  محكمة  أدانـــتـــه 
المتفجرات  هيكل محاك ألشكال 
بأحد الطرق العامة بمدينة حمد، 
بعد أن كشف تقرير مختبر البحث 
ــنــــائــــي تــــورطــــهــــمــــا فـــــي وضــــع  الــــجــ
رصد  طريق  عن  الوهمية  القنبلة 
أكثر من 12 عالمة من بصماتهما 
على الهيكل. وكان أحد أفراد األمن 
جسما  رصـــد  بعمله  قــيــامــه  اثــنــاء 
الواقعة،  مكان  مــن  بالقرب  غريبا 

ــم إبـــــــــالغ الــــجــــهــــات الــمــعــنــيــة  ــتــ فــ
وتوجهت قوة إلى مكان البالغ وتم 
التعامل مع الجسم الذي تبين أنه 
مصنوعة  وهمية  قنبلة  عــن  عــبــارة 
ــوة بـــالســـتـــيـــكـــيـــة وبـــعـــض  ــ ــبـ ــ مـــــن عـ
األسالك الكهربائية واألدوات التي 

تحمل على االعتقاد بأنه قنبلة.
وكــشــفــت الــتــحــريــات عــن قيام 
الــمــتــهــم بــاالشــتــراك فــي الــواقــعــة، 
كما كشف تقرير المختبر الجنائي 
ــع الـــعـــيـــنـــات  ــ ــه مـ ــاتـ ــمـ تـــطـــابـــق بـــصـ
المرفوعة من على العبوة الوهمية 
بــأكــثــر مـــن عـــالمـــة مـــمـــيـــزة، وبــعــد 
الــتــأكــد مــن صــحــة الــمــعــلــومــات تم 

النيابة لضبطه  إذن من  استصدار 
وتوجهت قوة أمنية إلى منزله وتم 
ضبطه والقبض عليه حيث أسندت 
النيابة إلى المتهم أنه في 8 أكتوبر 
الــمــحــافــظــة  أمـــــن  ــرة  ــ ــدائـ ــ بـ  2021
الشمالية وضع وآخرين مجهولين 
بمكان عام هيكال محاكيا ألشكال 
ــيــــذا لـــغـــرض  ــفــ ــنــ الــــمــــتــــفــــجــــرات تــ
درجة  أول  إرهابي، وقضت محكمة 
بــمــعــاقــبــتــه حـــيـــث اســـتـــأنـــف عــلــى 
بعرضه  المحكمة  وأمـــرت  الحكم 
على  للكشف  النفسي  الطب  على 
قواه العقلية وبيان مدى مسؤوليته 

عن تصرفاته.

اإلزام زبون دفع ما يقرب من األف دينار اأتعاب محاميه
قضت المحكمة الكبرى المدنية بإلزام زبون أحد 
مكاتب الــمــحــامــاة دفــع مــا يــقــرب مــن ألــف ديــنــار إلى 
محام ترافع عنه في عدة قضايا، وقد انتهت القضايا 

إال أنه رفض السداد بعد انتهاء الدعاوى.
وكــــان الــمــحــامــي رفــــع دعــــوى أشــــار فــيــهــا إلــــى أن 
المدعى عليه أوكل إليه أمر الترافع في مجموعة من 
ودفع جزءا  واستئناف،  ابتدائية  دعــاوى  بين  القضايا 
من األتعاب، وتخلف في ذمته ما يقرب من ألف دينار 

رفض سدادها.
الــمــحــامــاة،  لــقــانــون  إنـــه طــبــقــًا  وقــالــت المحكمة 
فإنه في حالة عدم وجود اتفاق مكتوب بين المحامي 
المحكمة  والموكل فإن تقدير األتعاب يخضع لحكم 
إلى  وأشــارت  الــدعــوى.  في  المبذول  الجهد  على  بناًء 
المحامي  أتــعــاب  تقدير  دعـــاوى  فــي  الــتــقــادم  مــدة  أن 
أما  إليه،  الموكل  العمل  انتهاء  من  تبدأ  واحــدة  سنة 

فـــي حــالــة وجــــود اتـــفـــاق بــيــن الــمــحــامــي والــمــوكــل أو 
صدور إقرار من الموكل بأتعاب المحامي فإن االتفاق 

واإلقرار يكونان ملزمين للموكل.
يــنــص عــلــى أن تفسير  الــمــدنــي  الــقــانــون  أن  كــمــا 
يخضع  العقد  حقيقة  لتعّرف  والمحررات  االتفاقات 
كانت  فـــإذا  الــمــوضــوع  لمحكمة  الــتــقــديــريــة  للسلطة 
عبارات العقد أو المستند واضحة فال يجوز االنحراف 
عنها عن طريق تفسيرها أو تأويلها بخالف ظاهرها، 
وأن الموكل حرر إقرارًا عرفيًا باألتعاب المترصدة في 
ذمته كما ثبت ترافع المحامي نيابة عنه في القضايا 
األتــعــاب  متبقي  ســـداد  عــن  وامــتــنــاعــه  عليها  المتفق 
ــوم. وبـــنـــاًء عــلــى ذلـــك، وبــعــد اطـــالع المحكمة  ــرسـ والـ
على الجهد المبذول من المحامي حكمت المحكمة 
الــكــبــرى بــإلــزامــه أن يــــؤدي مــبــلــغ الــمــطــالــبــة ورســـوم 

الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة.
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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
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ال ت�صالح مع 

اآكلي لحوم الب�شر

مؤخًرا  االغــتــصــاِب  لجريمِة  تعرضت  مصرية  فــتــاٍة  قصُة  أقــامــت 
الدنيا ولم تقعدها في جمهورية مصر العربية وكلَّ األوساِط بالمنطقِة 
العربية، حيث أبرزت وبقوة من جديد كيفيَة التعامل مع هذه الجريمة 

ا. ا وأدبّيً ا واجتماعّيً الشنعاء في مجتمعاتنا قانونّيً
ولمن ال يعرف تلك المأساة، فهي لفتاٍة تقطُن محافظَة مرسى 
االعتداُء  وتم  باختطافها،  قام  بشري  لحيواٍن  ضحيًة  وقعت  مطروح، 
عليها، ولعل األمَر الصادَم في هذه القضيِة هو موقُف األب الشاذ بعد 
تحول األمر إلى القضاء، حيث فاجأ الجميَع بموافقته على الصلح، 
والتنازِل عن القضية، من دون أي التفاٍت أو اعتبار منه للضرر النفسي 
الذي لحق بابنته، وللعواقب الجسيمة التي ستلحق بها طوال حياتها، 

ولنظرة المجتمع واآلخرين إليها.
أما الشيء المبهر فكان رد فعل المستشار بالل أبو السعود رئيس 
والتنازل،  الذي اعترض على مجرد الصلح  محكمة جنايات مطروح، 
حيث قال إنه سيتم قبول رفض الدعوى بشروٍط محددة وهي أن يكتَب 
المجرُم على البنت عقدا عرفيا ألن عمَرها لم يتجاوز السن القانوني، 
وقد  ألف جنيه،   150 ومؤخرا  ألف جنيه،   250 قيمته  مهرا  يدفع  وأن 
قام بتأجيل الجلسة مخيرا إياه إما أن يوافق على هذه الشروط ويتم 

رفض الدعوى، أو يحاكم على فعلته.
القانون  يبيح  حيث  التصالح،  فيها  يجوز  وجرائم  قضايا  هناك 
األوراق،  بحفظ  النيابة  تأمر  وعليه  الصلح،  إثبات  وكيله  أو  للمتهم 
الجنائية، بحسب األحــوال،  الــدعــوى  بــأال وجــه إلقامة  أمــرا  أو تصدر 
وتقضي المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح، وتأمر النيابة 
العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا وقع الصلح وقت تنفيذها، وال يكون 

للصلح أثر على حقوق المضرور من الجريمة.
الجرائم  بعض  بمصر  الجنائية  اإلجـــراءات  قانون  استثنى  وقــد 
من جواز التصالح، ومن أبرز هذه الجرائم هتك العرض واالغتصاب، 
لكونها من الجرائم التي ال تخص المجني عليه فقط، بل المجتمع 

ككل، لذلك ال يجوز التصالح فيها.
تعطف  لــو  االغــتــصــاب، حتى  فــي حالة  وال تصالح  نعم، ال صلح 
كأي جريمة،  ليست  ألنها جريمة  عليها،  المجني  من  وتــزوج  المتهم 
أو  أو قلبها أن تنساها  فهي تسكن الروح طوال الحياة، فكيف لعقلها 
الفعل  هــذا  عن  العمى  أو  للصمت  مكان  ال  لذلك  تتناساها؟!،  حتى 
فيها  يتحكم  حياة  من  بكثير  أفضل  الضمير  يقودها  فحياة  القاتل، 

كالم الناس أو نظرة اآلخرين. 
 تقول عالمة النفس األمريكية الشهيرة مارى بيفر: »يجب تربية 
لحوم  أكــل  لجريمة  مماثلة  جريمة  االغــتــصــاب  اعتبار  على  الشباب 

البشر«!
فكيف ألى ولي أمر أن يفرط في حق ابنته التي تعرضت لألكل 
آدمــي مفترس تحت مسمى  مــن قبل وحــش  تــرزق  وهــي حية  والتآكل 

»التصالح«؟
وليعلم من يقدم على ذلك بأنها لن تتصالح مع فعلته هذه طالما 
إال حين  نفسها..  مع  تتصالح حتى  لن  بل  الحياة..  قيد  على  بقيت 

ينال الجاني عقابه!

halakamal99@hotmail.comهالة كمال الدين

العليا  الــمــحــكــمــة  رفــضــت 
الثانية  المدنية  االستئنافية 
طالبت  خــاصــة  جامعة  دعـــوى 
التعليم  مجلس  قـــرار  بــإلــغــاء 
وتسجيل  قبول  إيقاف  األعلى 
أو مــحــولــيــن من  ــدد  طــلــبــة جــ
ــارج الــجــامــعــة في  ــل أو خــ داخــ
ــرامـــج األكــاديــمــيــة  ــبـ جــمــيــع الـ
تستضيفها،  أو  تقدمها  الــتــي 
ــن لـــلـــمـــحـــكـــمـــة أن  ــيـ ــبـ ــيــــث تـ حــ
قـــرارا  أصـــدر  التعليم  مجلس 
بسحب ترخيص الجامعة من 
األساس، وأصبح القرار نهائيا 
إلــــغــــاؤه  أو  ســـحـــبـــه  يــــجــــوز  ال 
بصدور حكم محكمة التمييز، 
أن  إلى  المحكمة  حيث أشارت 
القرار  بإلغاء  مجددًا  القضاء 
منه؛  جــدوى  ال  فيه  المطعون 
الســتــحــالــة تــنــفــيــذه؛ وخــاصــة 
الجامعة  ترخيص  سحب  بعد 
الــمــســتــأنــفــة وتـــغـــيـــر الـــمـــراكـــز 

القانونية.
المدعية  الجامعة  وكــانــت 
ــعــــت دعـــــواهـــــا وأشـــــــارت  قــــد رفــ
بقرار  ُأخــطــرت  أنــهــا  إلــى  فيها 
مجلس التعليم العالي بتأكيد 
استمرار إيقاف قبول وتسجيل 
أو مــحــولــيــن من  ــدد  طــلــبــة جــ
ــارج الــجــامــعــة في  ــل أو خــ داخــ
ــرامـــج األكــاديــمــيــة  ــبـ جــمــيــع الـ

تستضيفها،  أو  تقدمها  الــتــي 
ــا وطــلــبــت  ــواهـ حــيــث رفــعــت دعـ
ــرار ومـــحـــو  ــ ــقــ ــ ــيـــهـــا إلـــــغـــــاء الــ فـ
ــاف  ــقـ ــــي إيـ أثـــــــره الــــقــــانــــونــــي فـ
أو  جــدد  طلبة  وتسجيل  قبول 
ــل أو خــارج  مــحــولــيــن مــن داخــ
ــة فــي  ــفـ ــأنـ ــتـ ــسـ ــمـ ــعــــة الـ ــامــ الــــجــ
ــرامـــج األكــاديــمــيــة  ــبـ جــمــيــع الـ
تستضيفها  أو  تــقــدمــهــا  الــتــي 
قبول طلبة  باستمرار  والحكم 
ــدد أو مــحــولــيــن مـــن داخـــل  جــ
جميع  فــي  المستأنفة  وخـــارج 

البرامج األكاديمية.
درجــة  أول  محكمة  أن  إال 
ــوى فــاســتــأنــفــت  ــدعــ رفـــضـــت الــ
وطلبت  الحكم  على  الجامعة 
ــون مــهــمــتــه  ــ ــكـ ــ نـــــــدب خـــبـــيـــر تـ
الجامعة  مبنى  إلــى  االنــتــقــال 
قد  المستأنفة  أن  مــن  للتأكد 
ــامــــت بــتــصــحــيــح األوضــــــــاع،  قــ
الحكم  بإلغاء  الطلب  وجــددت 
الــمــســتــأنــف والــقــضــاء مــجــددا 
التعليم  مجلس  قـــرار  بــإلــغــاء 
القانوني  ــره  أثـ ومــحــو  الــعــالــي 
في إيقاف قبول وتسجيل طلبة 
ــدد أو مــحــولــيــن مـــن داخـــل  جــ
المستأنفة  الجامعة  خــارج  أو 
األكاديمية  البرامج  في جميع 
تستضيفها،  أو  تقدمها  الــتــي 
قبول طلبة  باستمرار  والحكم 

ــدد أو مــحــولــيــن مـــن داخـــل  جــ
جميع  فــي  المستأنفة  وخـــارج 

البرامج األكاديمية. 
وقالت المحكمة إن المشرع 
اشترط لقبول الخصومة أمام 
لــرافــعــهــا  يــــكــــون  ان  الـــقـــضـــاء 
مــصــلــحــة شــخــصــيــة ومــبــاشــرة 
واســتــمــرارهــا  رفعها  فــي  بـــداءة 
في  الحكم  تاريخ  حتى  قائمة 
التي  المنفعة  وهــي  الــدعــوى، 
تعود على المدعي من الحكم 
بالطلب  عــلــيــه  الــمــدعــى  عــلــى 

ــدعــــوى؛ كما  الـــمـــطـــروح فـــي الــ
ــع ان  ــ ــدفـ ــ يـــشـــتـــرط لـــقـــبـــول الـ
يجني صاحبه فائدة من قبوله 
الخامسة  الـــمـــادة  وصــفــتــه  مــا 
ــعـــات بــأنــه  مــــن قــــانــــون الـــمـــرافـ
ــة الـــتـــي  ــمــ ــائــ ــقــ ــة الــ ــلـــحـ ــمـــصـ الـ
فإنه  ثم  ومــن  القانون،  يقرها 
إذا تخلف شرط المصلحة في 
الدعوى  عليها  تكون  أي حالة 
أو كانت هذه المصلحة نظرية 
للمدعي  تــحــقــق  ال  أي  بــحــتــة 
منفعة أو فائدة يقرها القانون 

فــــــإن الـــمـــحـــكـــمـــة تـــقـــضـــي مــن 
تـــلـــقـــاء نـــفـــســـهـــا بــــعــــدم قـــبـــول 
إلى دفع  بــدون حاجة  الدعوى 

بذلك من الخصوم.
وأشارت إلى أن الثابت من 
األوراق أن الجامعة المستأنفة 
تــســتــهــدف مـــن دعـــواهـــا إلــغــاء 
القرار ومحو أثره القانوني في 
إيــقــاف قــبــول وتــســجــيــل طلبة 
ــدد أو مــحــولــيــن مـــن داخـــل  جــ
المستأنفة  الجامعة  خــارج  أو 
األكاديمية  البرامج  في جميع 
تستضيفها،  أو  تقدمها  الــتــي 
ــبـــول  والــــحــــكــــم بــــاســــتــــمــــرار قـ
أو مــحــولــيــن من  ــدد  طــلــبــة جــ
في  المستأنفة  ــارج  وخــ داخـــل 
جــمــيــع الـــبـــرامـــج األكــاديــمــيــة، 
األوراق  مــــن  الـــثـــابـــت  ان  إال 
الــعــالــي  الــتــعــلــيــم  أن مــجــلــس 
ترخيص  بسحب  قـــرارا  أصـــدر 
الـــجـــامـــعـــة الــمــســتــأنــفــة، وقـــد 
نهائيًا ال  الــقــرار  هــذا  أضــحــى 
إلغاؤه بصدور  أو  يجوز سحبه 
حـــكـــم مــحــكــمــة الـــتـــمـــيـــيـــز، مــا 
بإلغاء  يكون معه صــدور حكم 
–والقضاء  المستأنف  الحكم 
مجددًا بإلغاء القرار المطعون 
فيه- ال جدوى منه؛ بحيث ال 
ر عقال ومنطًقا أن تؤتي  ُيتصوَّ
له  اســتــوى  إن  ُأُكــَلــهــا  المنازعة 

تنفيذه؛  حّق؛ الستحالة  أصل 
لـــســـحـــب تـــرخـــيـــص الــجــامــعــة 
الــمــســتــأنــفــة وتـــغـــيـــر الـــمـــراكـــز 
يتعين  الــذي  األمــر  القانونية، 
مــــعــــه الــــقــــضــــاء بــــعــــدم قـــبـــول 
ــزوال  ــ الــــدعــــوى الــمــســتــأنــفــة لـ

شرط المصلحة.
 وقالت إن حكم اول درجة 
ــــض الـــــدعـــــوى،  ــ ــى رفـ ــ ــ ــب إلـ ــ ــ ذهـ
ــان مــا انــتــهــى إلــيــه يستوي  وكــ
فـــــــي نـــتـــيـــجـــتـــه مـــــــع خـــلـــصـــت 
عــدم  مــن  المحكمة  هـــذه  إلــيــه 
قـــبـــول الــــدعــــوى لــــــزوال شــرط 
الــمــصــلــحــة، فــإنــه بـــات جــديــرًا 
بالتأييد لما تقدم من أسباب، 
هــي  إن  الــمــحــكــمــة  ــلـــى  عـ وال 
المستأنفة  حجج  تتعقب  لــم 
وأســانــيــدهــا تــفــصــيــاًل، طــارحــة 
بـــذلـــك ضــمــنــا تـــلـــك الــحــجــج 
عليها  قــــام  ــتـــي  الـ واألســـانـــيـــد 
استندت  ما  أن  باعتبار  الدفاع 
إلـــيـــه الــمــحــكــمــة فــيــمــا تــقــدم 
عقيدتها  لــتــكــويــن  كــافــيــا  كـــان 
ــرد الـــكـــافـــي على  ــ ويــتــضــمــن الـ
ــد؛  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــلــــك الــــحــــجــــج واألسـ تــ
فـــــلـــــهـــــذه األســــــــبــــــــاب حـــكـــمـــت 
االستئناف  بــقــبــول  المحكمة 
شكاًل، ورفضه موضوعًا وتأييد 
الــحــكــم الــمــســتــأنــف، وألــزمــت 

المستأنفة المصروفات.

رف�������������ض دع������������وى ج�����ام�����ع�����ة خ�����ا������ش�����ة لإل������غ������اء
ق�������رار ل����»ال���ت���ع���ل���ي���م ال����ع����ال����ي« ل����ش���ت���ح���ال���ة ت��ن��ف��ي��ذه

كتب محمد القصاص:
ــم مــــجــــلــــس الــــمــــحــــرق  ــ ــظـ ــ نـ
الـــبـــلـــدي جـــولـــة تــفــتــيــشــيــة على 
بحضور  الثانية  الدائرة  مطاعم 
المجلس  رئــيــس  نــائــب  وتنسيق 
ــدوي، وشـــارك  ــ الــدكــتــور حــســن الـ
في الجولة كل من وزارة الصحة، 
وبلدية المحرق، ووزارة الصناعة 

والتجارة، ووزارة الداخلية.
وأســـفـــرت جــولــة يـــوم االحـــد 
عن توجيه مخالفات ومالحظات 
على عدة مطاعم شعبية، وذلك 
الــزيــارة  فكانت  متفاوتة،  بنسبة 
ــة  ــذيـ األولــــــــى لـــمـــحـــل إعــــــــداد أغـ
الخبز،  بــإنــتــاج  لــه  مــرخــص  غير 
ولوحظ خلوه من مكيف الهواء 
طريقة  كــانــت  كما  الــمــروحــة،  أو 
إعـــــــداد الـــخـــبـــز غـــيـــر صــحــيــة إذ 
يــخــلــص الــعــجــيــن شــبــه الــســائــل 
بعصا مكنسة قديمة، ومن ضمن 
تيبيس  أيًضا  المحل  مخالفات 
ــبــــز الــــقــــديــــم فـــــي مــنــطــقــة  الــــخــ
أعالفا  لبيعه  مكشوفة  خارجية 
الفئران  يــجــذب  مــا  للحيوانات، 
والــقــوارض. كما تمت زيــارة أحد 
الــمــطــاعــم الـــتـــي تـــقـــدم الــطــعــام 
حالة  وكانت  التقليدي،  الهندي 
ــيـــدة جـــــًدا مع  الــنــظــافــة فــيــه جـ

ــات بــخــصــوص  تـــقـــديـــم مـــالحـــظـ
ضــــرورة تــجــديــد بــعــض األوانــــي، 
وعـــــدم حــصــولــه عــلــى تــرخــيــص 
ــادف أن  ــ لــعــمــل الــســمــبــوســة، وصـ
ــاحــــب الـــمـــطـــعـــم الــبــحــريــنــي  صــ
الــجــنــســيــة كـــــان مــــتــــواجــــًدا فــي 
المطعم، حيث أعرب عن سعادته 
ــزام  ــتــ ــــن مـــســـتـــوى الــ ــا عـ ــالــــرضــ بــ
الــمــطــعــم بـــالـــمـــعـــايـــيـــر، مـــرّحـــًبـــا 
وجهت  التي  المالحظات  بكافة 
بها..  باالهتمام  إليه، حيث وعد 
يعد  الـــذي  الــثــالــث  المطعم  أمــا 
فتمت  ــا  ــوارمــ ــشــ والــ الــمــعــجــنــات 
زيـــارتـــه وزيــــــارة الــمــخــزن الــتــابــع 
ـــه، وتــبــيــن الـــتـــزامـــه بــالــنــظــافــة  لـ

ــي  ــتـ ــيــــر الـ ــايــ ــعــ وبـــمـــخـــتـــلـــف الــــمــ
في  الــحــاضــرة  الجهات  تحددها 
ــا يــســتــحــق اإلشــــــادة  الـــجـــولـــة مــ
استمرار  إلى  والدعوة  والتقدير 

هذا المستوى من الخدمة.
زيـــــارة مطعم  تــمــت  ــًرا  ــيــ وأخــ
شــمــلــت مــخــالــفــاتــه عــمــل الخبز 
بــيــئــة غــيــر صــحــيــة، وطلبت  فـــي 
التخلص  الصحة  مفتشات  منه 
مــــن الـــكـــمـــيـــة فـــــــــوًرا، كـــمـــا تــبــيــن 
اســـتـــخـــدامـــه لـــلـــمـــخـــزن الــــواقــــع 
ــوي بــطــريــقــة  ــلــ ــعــ فـــــي الــــــــــدور الــ
غـــيـــر صـــحـــيـــة، وذلــــــك بــتــخــزيــن 
صدئة  ومــســامــيــر  قــديــمــة  أدوات 
جانب  إلى  مستخدمة،  ومالبس 

الــحــبــوب الــغــذائــيــة الــمــوضــوعــة 
في أوان قديمة ناهيك عن عدم 
نظافة خزان الماء، وتم توجيهه 
القديمة  الــمــواد  مــن  للتخلص 
فـــوًرا، وعــدم اســتــخــدام الــمــاء إال 

بعد إفراغ الخزان وتنظيفه.
وكــان الــدكــتــور حسن الــدوي 
التفتيش  بدأ موجة حمالت  قد 
عــــلــــى الــــمــــطــــاعــــم والــــمــــحــــالت 
الــمــنــتــجــة لــلــمــواد الــغــذائــيــة في 
انطلقت  بداية عام 2019م حيث 
ــا جـــــــوالت مـــمـــاثـــلـــة عــلــى  ــعـــدهـ بـ
نــطــاق الــمــمــلــكــة، وقــــال الــــدوي: 
أسفرت هذه الحمالت عن نتائج 
مهمة، حيث تم إغــالق عــدد من 

المطاعم التي كررت مخالفاتها، 
ــنـــاس مــطــاعــم أخـــرى  ــع الـ ــاطـ وقـ
سيما  وال  إنــــذارات  على  حصلت 
بسبب قلة نظافتها، ما أدى إلى 
ــذه الــمــطــاعــم،  ــ إغــــــالق بـــعـــض هـ
وشــكــل ذلــك رادًعـــا قــوًيــا لجميع 
المطاعم التي أدركت أن سمعتها 
الناس  صحة  على  الحفاظ  في 
وختاًما  أموالها،  رؤوس  أهم  هي 
تقدم الدوي إلى جميع الجهات 
ــعـــرفـــان،  الـــمـــشـــاركـــة بــالــشــكــر والـ
مــثــمــًنــا جـــهـــود جــمــيــع الــجــهــات 
ــة، مـــــؤكـــــًدا اســـتـــمـــرار  ــاركــ ــشــ ــمــ الــ
ــور  ــالـــحـــضـ الـــتـــفـــتـــيـــش ســـــــــواء بـ

اإلعالمي أو في غيابه.

جولة تفتي�شية على مطاعم ثانية المحرق..

مالحظات على مطاعم �شعبية.. واأغلب المخالفات ب�شبب التخزين

ــدت مــحــكــمــة االســـتـــئـــنـــاف الــعــلــيــا  ــ ــ أيـ
عقوبة السجن 5 سنوات على آسيوي جلب 
وأيـــدت  الــبــحــريــن  إلـــى مملكة  الــمــخــدرات 
المحكمة تغريمه ألف دينار وإبعاده نهائيا 
بــعــد أن وجهت  الــمــضــبــوطــات،  وبــمــصــادرة 
إلــيــه الــنــيــابــة الــعــامــة أنــــه فـــي 18 فــبــرايــر 
2022 جلب بقصد االتجار المؤثر العقلي 

الميتافيتامين في غير األحوال المرخص 
بها قانونا.

ــارك بـــمـــطـــار  ــ ــمـ ــ ــجـ ــ ــــط الـ ــابـ ــ  وكـــــــــان ضـ
واجــب عمله  كــان على  مــا  أثــنــاء  البحرين 
في  اشتبه  قــد  الــقــادمــيــن  أمتعة  بتفتيش 
المتهم وقام بتحويله وأمتعته إلى المسار 
لتفتيشها  أمتعته  وضــع  وعندما  األحــمــر 

ظهر على المتهم حالة من االرتباك إال أن 
استيقافه  من  تمكن  آخــر  جمارك  ضابط 
تبين  دقــيــق  بشكل  أمتعته  تفتيش  وعــنــد 
وجود مواد مخدرة مخبأة أسفل الحقيبة 
بــطــريــقــة فــنــيــة دقــيــقــة تــبــيــن أنـــهـــا لــمــادة 

الشبو.
قبل  مــن  المتهم  مــع  التحقيق  وبــعــد 

إنــه  نقيب  قـــال  الــمــخــدرات  مكافحة  إدارة 
وتأكد  والجدية  الــالزمــة  التحريات  أجــرى 
له أن المتهم جلب المواد المخدرة بقصد 
االتجار بها في المملكة، إذ إنه من ضمن 
في  الــمــخــدرة  الــمــواد  بتهريب  تقوم  شبكة 
مملكة البحرين لالتجار وأنه يقوم بذلك 

مقابل مبالغ مالية.

5 ���ش��ن��وات ل��م��ه��رب اآ���ش��ي��وي ���ش��ق��ط ف���ي ال��م��ط��ار ب��ع��د ارت��ب��اك��ه

حب�ض 3 �شبان 6 اأ�شهر ب�شبب تزوير فحو�شات كورونا 
عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية 3 شباب بالحبس 
PCRالخاص  الـــ  فحص  بــتــزويــر  اتهامهم  بعد  أشــهــر   6
بفيروس كورونا للدخول إلى المملكة العربية السعودية 
عبر الجسر إال أن أوراقهم المزورة كشفت أمرها بمكتب 
أبلغ  الذي  السعودي  بالجانب  بالجسر  الطبي  الفحص 

الجانب البحريني وتوجهت دورية لجلب المتهمين.
إلى  المتهمين  تــوجــه  إلــى  الــواقــعــة  تفاصيل  وتــعــود 
حتى  السعودية  العربية  المملكة  لدخول  الملك  جسر 
السعودية  بالناحية  بالجسر  الصحة  مكتب  إلى  وصلوا 
عن  الفحص  تــزويــر  تبين  أن  بعد  أمــرهــم  كشف  والـــذي 
سالبة  الفحص  نتيجة  ظهرت  حيث   ،QRالـ كــود  طريق 
الجسر  عــبــورهــم  لــتــاريــخ  سابقة  بــتــواريــخ  ببيانات  ولــكــن 
وتوجهت  البحريني  الجانب  إبــالغ  وتــم  الواقعة  فأنكروا 

دورية لجلب المتهمين وإحالتهما إلى النيابة العامة.
السعودية  إلى  التوجه  أرادوا  أنهم  المتهمون  وادعى 
ولم يكونوا على علم بكيفية إجراء فحص كورونا وتوجهوا 
إلى احد مراكز الفحص وسألوا شخصا مجهوال آسيويا 
كان موجودا بالشارع لمعرفة طريقة إجراء فحص كورونا، 
فادعى أنه موظف بالصحة وطلب بياناتهم وأخذ منهم 
مبالغ مالية وأجرى لهم الفحص في الشارع ثم أخبرهم 
بالعودة إلى المكان نفسه لتسلم نتيجة الفحص وبعدها 
توجهوا إليه مجددا وحصلوا على النتيجة، وأشاروا إلى 

أنهم ليس لديهم أي معلومات عن ذلك الشخص.
أسندت النيابة إلى المتهمين أنهم بدائرة أمن جسر 
نتيجة  هو  رسمي  محرر  في  تــزويــرا  ارتكبوا  فهد  الملك 
المنسوب صــدورهــا  كــورونــا  بــفــيــروس  الــخــاصــة  الفحص 
إلى وزارة الصحة بالطرق المبينة قانونا بأن اصطنعوها 
بالطرق المبينة وحرفوا الحقيقة، كما استعملوا المحرر 
الــمــلــك مع  الطبية بجسر  لــلــعــيــادة  قــدمــوه  بـــأن  الــمــزور 

علمهم بتزويره.

عر�ض متهم بو�شع قنبلة وهمية بالطريق على الطب النف�شي 
أمــــــرت مــحــكــمــة االســـتـــئـــنـــاف 
بالسجن  مــحــكــوم  fعرض  الــعــلــيــا 
ــوات عـــلـــى الـــطـــب الــنــفــســي  ــنــ 5 ســ
لــلــكــشــف عــلــى قـــــواه الــعــقــلــيــة، إذ 
بوضع  درجـــة  أول  محكمة  أدانـــتـــه 
المتفجرات  هيكل محاك ألشكال 
بأحد الطرق العامة بمدينة حمد، 
بعد أن كشف تقرير مختبر البحث 
ــنــــائــــي تــــورطــــهــــمــــا فـــــي وضــــع  الــــجــ
رصد  طريق  عن  الوهمية  القنبلة 
أكثر من 12 عالمة من بصماتهما 
على الهيكل. وكان أحد أفراد األمن 
جسما  رصـــد  بعمله  قــيــامــه  اثــنــاء 
الواقعة،  مكان  مــن  بالقرب  غريبا 

ــم إبـــــــــالغ الــــجــــهــــات الــمــعــنــيــة  ــتــ فــ
وتوجهت قوة إلى مكان البالغ وتم 
التعامل مع الجسم الذي تبين أنه 
مصنوعة  وهمية  قنبلة  عــن  عــبــارة 
ــوة بـــالســـتـــيـــكـــيـــة وبـــعـــض  ــ ــبـ ــ مـــــن عـ
األسالك الكهربائية واألدوات التي 

تحمل على االعتقاد بأنه قنبلة.
وكــشــفــت الــتــحــريــات عــن قيام 
الــمــتــهــم بــاالشــتــراك فــي الــواقــعــة، 
كما كشف تقرير المختبر الجنائي 
ــع الـــعـــيـــنـــات  ــ ــه مـ ــاتـ ــمـ تـــطـــابـــق بـــصـ
المرفوعة من على العبوة الوهمية 
بــأكــثــر مـــن عـــالمـــة مـــمـــيـــزة، وبــعــد 
الــتــأكــد مــن صــحــة الــمــعــلــومــات تم 

النيابة لضبطه  إذن من  استصدار 
وتوجهت قوة أمنية إلى منزله وتم 
ضبطه والقبض عليه حيث أسندت 
النيابة إلى المتهم أنه في 8 أكتوبر 
الــمــحــافــظــة  أمـــــن  ــرة  ــ ــدائـ ــ بـ  2021
الشمالية وضع وآخرين مجهولين 
بمكان عام هيكال محاكيا ألشكال 
ــيــــذا لـــغـــرض  ــفــ ــنــ الــــمــــتــــفــــجــــرات تــ
درجة  أول  إرهابي، وقضت محكمة 
بــمــعــاقــبــتــه حـــيـــث اســـتـــأنـــف عــلــى 
بعرضه  المحكمة  وأمـــرت  الحكم 
على  للكشف  النفسي  الطب  على 
قواه العقلية وبيان مدى مسؤوليته 

عن تصرفاته.

اإلزام زبون دفع ما يقرب من األف دينار اأتعاب محاميه
قضت المحكمة الكبرى المدنية بإلزام زبون أحد 
مكاتب الــمــحــامــاة دفــع مــا يــقــرب مــن ألــف ديــنــار إلى 
محام ترافع عنه في عدة قضايا، وقد انتهت القضايا 

إال أنه رفض السداد بعد انتهاء الدعاوى.
وكــــان الــمــحــامــي رفــــع دعــــوى أشــــار فــيــهــا إلــــى أن 
المدعى عليه أوكل إليه أمر الترافع في مجموعة من 
ودفع جزءا  واستئناف،  ابتدائية  دعــاوى  بين  القضايا 
من األتعاب، وتخلف في ذمته ما يقرب من ألف دينار 

رفض سدادها.
الــمــحــامــاة،  لــقــانــون  إنـــه طــبــقــًا  وقــالــت المحكمة 
فإنه في حالة عدم وجود اتفاق مكتوب بين المحامي 
المحكمة  والموكل فإن تقدير األتعاب يخضع لحكم 
إلى  وأشــارت  الــدعــوى.  في  المبذول  الجهد  على  بناًء 
المحامي  أتــعــاب  تقدير  دعـــاوى  فــي  الــتــقــادم  مــدة  أن 
أما  إليه،  الموكل  العمل  انتهاء  من  تبدأ  واحــدة  سنة 

فـــي حــالــة وجــــود اتـــفـــاق بــيــن الــمــحــامــي والــمــوكــل أو 
صدور إقرار من الموكل بأتعاب المحامي فإن االتفاق 

واإلقرار يكونان ملزمين للموكل.
يــنــص عــلــى أن تفسير  الــمــدنــي  الــقــانــون  أن  كــمــا 
يخضع  العقد  حقيقة  لتعّرف  والمحررات  االتفاقات 
كانت  فـــإذا  الــمــوضــوع  لمحكمة  الــتــقــديــريــة  للسلطة 
عبارات العقد أو المستند واضحة فال يجوز االنحراف 
عنها عن طريق تفسيرها أو تأويلها بخالف ظاهرها، 
وأن الموكل حرر إقرارًا عرفيًا باألتعاب المترصدة في 
ذمته كما ثبت ترافع المحامي نيابة عنه في القضايا 
األتــعــاب  متبقي  ســـداد  عــن  وامــتــنــاعــه  عليها  المتفق 
ــوم. وبـــنـــاًء عــلــى ذلـــك، وبــعــد اطـــالع المحكمة  ــرسـ والـ
على الجهد المبذول من المحامي حكمت المحكمة 
الــكــبــرى بــإلــزامــه أن يــــؤدي مــبــلــغ الــمــطــالــبــة ورســـوم 

الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة.

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16159/pdf/1-Supplime/16159.pdf?fixed5271
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/section/EVNT
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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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داعية اإىل تكثيف اجلهود للق�ضاء على الإرهاب

البحرين تدين الهجومني

الإرهابيني �ضّد دور العبادة يف اأفغان�ضتان

اإدانة  عن  اخلارجية  وزارة  اأعربت 

للهجومني  ب�شدة  البحرين  مملكة 

اأفغان�شتان،  يف  وقعا  اللذين  االإرهابيني 

�شمايل  قندوز  مبدينة  م�شجًدا  وا�شتهدفا 

البالد، ومعبًدا لطائفة ال�شيخ يف العا�شمة 

كابول، واأ�شفرا عن مقتل واإ�شابة عدد من 

املدنيني االأبرياء.

واأكدت وزارة اخلارجية ا�شتنكار مملكة 

االآثمة  االإجرامية  االأعمال  لهذه  البحرين 

واال�شتقرار  االأمن  زعزعة  ت�شتهدف  التي 

املبادئ  مع  وتتنافى  االآمنني،  وترويع 

الدينية والقيم االأخالقية واالإن�شانية كافة، 

االأفغاين  ال�شعب  مع  ت�شامنها  عن  معربة 

وموا�شاتها  تعازيها  وخال�ص  ال�شقيق، 

الأهايل وذوي ال�شحايا، ومتنياتها بال�شفاء 

العاجل جلميع امل�شابني.

اإىل  دعوتها  اخلارجية  وزارة  وجددت 

اأجل  من  الدولية  اجلهود  تكثيف  �شرورة 

الق�شاء على التنظيمات االإرهابية املتطرفة، 

وجتفيف منابعها املالية والفكرية، والعمل 

ال�شالم والت�شامح،  امل�شرتك يف ن�شر ثقافة 

واحرتام  العبادة،  دور  حرمة  و�شون 

احلقوق واحلريات الدينية جلميع االأديان 

والطوائف.

يف قرار لويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء

اإ�ضدار دليل تنظيم ال�ضراكة بني القطاعني العام واخلا�س

االأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  عن  �شدر 

�شلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�ص 

جمل�ص الوزراء، حفظه اهلل، قرار رقم )30( 

ل�شنة 2022 باإ�شدار دليل تنظيم ال�شراكة 

بني القطاعني العام واخلا�ص، جاء فيه: 

املادة االأوىل: ُيعمل باأحكام دليل تنظيم 

واخلا�ص  العام  القطاعني  بني  ال�شراكة 

املرافق لهذا القرار.

املادة الثانية:

واالقت�شاد  املالية  وزير  ُي�شِدر  اأ - 

واالإر�شادات  والتعليمات  القرارات  الوطني 

يف  مبا  القرار،  هذا  اأحكام  لتنفيذ  الالزمة 

واملالية  الفنية  واالإجراءات  االأحكام  ذلك 

االإدارية  اجلهات  ِقَبل  من  مراعاتها  الواجب 

عند ت�شميم م�شروعات ال�شراكة اأو تنفيذها 

عن طريق ال�شراكة.

واالقت�شاد  املالية  وزارة  تكون  ب - 

االلتزام  من  التحقق  عن  م�شوؤولة  الوطني 

القرار  لهذا  املرافق  الدليل  اأحكام  بتنفيذ 

واالإر�شادات  والتعليمات  والقرارات 

ال�شادرة طبًقا الأحكامه.

املالية  وزير  على  الثالثة:  املادة 

فيما  كل   - واملعنيني  الوطني  واالقت�شاد 

يخ�شه - تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيعمل به 

لتاريخ ن�شره يف اجلريدة  التايل  اليوم  من 

الر�شمية. ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء

م�ضيًدا باإمكاناته وكفاءته كاأحد اأعرق بيوت اخلربة يف املجال العقاري

رئي�س جهاز امل�ضاحة يبحث التعاون مع املكتب الهيدروغرايف الربيطاين

رفد القطاع با�ضرتاتيجيات تر�ّضخ من تقّدمه باحرتافية وكفاءة.. وزيرة ال�ضحة:

البناء على ما حتقق للقطاع ال�ضحي من اإجنازات وطنية

ا�شتقبل ال�شيخ �شلمان بن عبداهلل بن حمد اآل خليفة 

الرئي�ص  العقاري  والت�شجيل  امل�شاحة  جهاز  رئي�ص 

ريت  االأدمريال  العقاري،  التنظيم  ملوؤ�ش�شة  التنفيذي 

املتحدة  اململكة  الهيدروغرايف يف  املكتب  رئي�ص  هات�شري 

الذي يقوم بزيارة اإىل مملكة البحرين.

ريت  االأدمريال  عبداهلل،  بن  �شلمان  ال�شيخ  وهناأ 

هات�شري على تعيينه يف هذا املن�شب املهم يف واحدة من 

امل�شوحات  املتخ�ش�شة يف جمال  املوؤ�ش�شات  اأهم واأعرق 

البحرية على م�شتوى العامل، متمنًيا له التوفيق والنجاح 

يف مهمته، م�شرًيا اإىل العالقة الطويلة بني جهاز امل�شاحة 

الربيطاين  الهايدروغرايف  واملكتب  العقاري  والت�شجيل 

امل�شرتك  التعاون  من  �شنة   22 من  اأكرث  اإىل  متتد  التي 

يف جمال تبادل البيانات واملعلومات امل�شاحية البحرية 

والتجارب  اخلربات  وتبادل  املالحية  اخلرائط  واإ�شدار 

والتدريب يف جمال امل�شوحات البحرية، م�شيًدا باإمكانات 

اأحد  باعتباره  الربيطاين  الهيدروغرايف  املكتب  وكفاءة 

اأعرق بيوت اخلربة يف هذا املجال.

جتديدها  يتم  التي  املربمة  االتفاقية  اأهمية  واأكد 

اإىل  التعاون  تعزيز  على  والعمل  �شنوات  خم�ص  كل 

الثنائية على كثري  االتفاقية  تن�ص  اإذ  اأرحب،  م�شتويات 

من البنود التي تن�شب فائدتها على م�شلحة الطرفني، من 

الورقية  املالحية ب�شيغها  بيع وت�شويق اخلرائط  خالل 

والت�شجيل  امل�شاحة  جهاز  ي�شدرها  التي  وااللكرتونية 

العقاري وترويجها عاملًيا، وتقدمي برامج تدريبية للكوادر 

البحرينية يف جمال امل�شاحة البحرية ويف ر�شم اخلرائط 

التكنولوجية  الو�شائل  اأف�شل  على  واالطالع  املالحية، 

املتبعة يف هذا املجال.

ال�شنوات  مدى  على  اأثمرت  االتفاقية  هذه  اإن  وقال 

اخلرائط  بتطوير  ال�شلة  ذات  املعلومات  تبادل  ال�شابقة 

املنظمة  قبل  من  واعتمادها  البحرين،  ململكة  املالحية 

الهايدروغرافية الدولية، اإذ متنح مثل هذه اخلرائط الثقة 

وتاأمني حركة املالحة البحرية من واإىل مملكة البحرين.

اجلدير بالذكر اأن هذه العالقة متتد اإىل عام 2000، 

اإذ مت اإبرام الن�شخة االوىل من هذه االتفاقية.

من جانبه، اأ�شاد االأدمريال ريت هات�شري مبا تو�شلت 

له مملكة البحرين من اإمكانات متطورة يف جمال امل�شح 

البحري، وما تنتجه من خرائط مالحية وبيانات دقيقة 

الهيدروغرايف  املكتب  يلقاه  مبا  م�شيًدا  عاملًيا،  معتمدة 

الربيطاين من تعاون بناء من قبل املتخ�ش�شني يف جهاز 

امل�شاحة والت�شجيل العقاري، كما قدم ال�شكر اإىل ال�شيخ 

التعاون وعلى ما  اآل خليفة على هذا  �شلمان بن عبداهلل 

لقيه من كرم ال�شيافة وح�شن اال�شتقبال.

خليفة  اآل  خليفة  بن  حممد  ال�شيخ  اللقاء  وح�شر 

وناجي  العقاري،  التنظيم  ملوؤ�ش�شة  التنفيذي  الرئي�ص 

اإدارة  مدير  ال�شويدي  ورا�شد  امل�شاحة،  عام  مدير  �شبت 

امل�شح البحري بجهاز امل�شاحة والت�شجيل العقاري.

ال�شيد  بنت  جليلة  الدكتورة  التقت 

بنت  بفائقة  ال�شحة  جواد ح�شن وزيرة 

�شعيد ال�شالح، وذلك لت�شلّم مهام وزارة 

ال�شحة.

وخالل اللقاء، اأ�شادت وزيرة ال�شحة 

�شعيد  بنت  فائقة  بذلتها  التي  باجلهود 

الوزارة،  مهام  توليها  خالل  ال�شالح 

نوعية  مكت�شبات  من  حتقق  مبا  منوهًة 

خالل تلك الفرتة وما نتج عنها من برامج 

ال�شحي  القطاع  رفدت  وا�شرتاتيجيات 

وكفاءة،  باحرتافية  تقدمه  من  ور�ّشخت 

ا خالل االنت�شار العاملي جلائحة  خ�شو�شً

فريو�ص كورونا )كوفيد-19( وما نتج 

متميزة  وطنية  ا�شتجابة  من  ذلك  عن 

توجيهات  بف�شل  عاملًيا،  بها  يحتذى 

بن  حمد  امللك  اجلاللة  �شاحب  ح�شرة 

املعظم،  البالد  ملك  خليفة  اآل  عي�شى 

االأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  وقيادة 

العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �شلمان 

رئي�ص جمل�ص الوزراء للجهود الوطنية 

للت�شدي جلائحة فريو�ص كورونا.

على  حر�شها  الوزيرة  واأكدت 

الهام،  القطاع  لهذا  حتقق  ما  موا�شلة 

وفق  املقبلة،  الفرتة  خالل  عليه  والبناء 

اأهداف امل�شرية التنموية ال�شاملة بقيادة 

البالد  ملك  اجلاللة  �شاحب  ح�شرة 

امللكي  ال�شمو  �شاحب  ومتابعة  املعظم، 

ويل العهد رئي�ص جمل�ص الوزراء.

من جانبها، اأعربت فائقة بنت �شعيد 

للدكتورة  التهاين  خال�ص  عن  ال�شالح 

ح�شن  ال�شيد  جواد  ال�شيد  بنت  جليلة 

ح�شولها  مبنا�شبة  ال�شحة  وزيرة 

عن  معربًة  ال�شامية،  امللكية  الثقة  على 

ال�شحة  وزارة  العاملني يف  لكل  �شكرها 

الفرتة  طوال  بذلوها  التي  اجلهود  على 

القطاع  تطور  يف  اأ�شهم  مبا  املا�شية، 

خالل  �شيما  ال  وا�شتدامته،  ال�شحي 

فريو�ص  جلائحة  العاملي  االنت�شار 

كورونا، م�شيدًة بعطائهم الكبري وبذلهم 

املخل�ص، متمنيًة لوزيرة ال�شحة التوفيق 

والنجاح يف مهامها وم�شوؤولياتها.

خالل امل�ضاركة يف معر�س البحرين الدويل للتكنولوجيا

جامعة البحرين تعر�س جتربة التحّول التقني اإىل احلو�ضبة ال�ضحابية

للتكنولوجيا  الدويل  البحرين  معر�ص  زوار  اأ�شاد 

)بايتك�ص( بتجربة جامعة البحرين يف نقل البنية التحتية 

�شريفي�شز(،  )ويب  اأمازون  �شحابة  اإىل  املعلومات  لتقنية 

ومدى اإ�شهام هذه التجربة يف حت�شني م�شتوى اأداء التطبيقات 

االأ�شا�شية بن�شبة تفوق %40.

 و�شاركت جامعة البحرين يف اأعمال الن�شخة العا�شرة 

من موؤمتر تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت )ميت اآي �شي 

)بايتك�ص(،  للتكنولوجيا  الدويل  البحرين  ومعر�ص  تي(، 

خالل الفرتة )14-16 يونيو 2022(، الذي اأقيم يف مركز 

البحرين للموؤمترات بفندق اخلليج.

 وقال مدير مركز تقنية املعلومات يف جامعة البحرين 

جامعة  م�شاركة  »اإن  املنا�شبة:  بهذه  اأبوم�شلم  حممد  وائل 

البحرين يف معر�ص بايتك�ص تهدف اإىل اإبراز م�شاريع التحول 

العملية  واأثرها يف  البحرين،  التي متت يف جامعة  الرقمي 

اإىل  باالإ�شافة  البحرين،  جامعة  خريجي  ويف  التعليمية 

الربامج االأكادميية املتخ�ش�شة يف جمال تقنية املعلومات«. 

واأو�شح اأبوم�شلم اأن م�شاركة جامعة البحرين يف مثل هذه 

بني  واملعرفة  اخلربات  لتبادل  ثمينة  فر�شة  »ُتعد  الفعاليات 

موؤ�ش�شات القطاعني العام واخلا�ص يف جمال تقنية املعلومات، 

وت�شاعد يف تاأهيل الكادر الب�شري، الذي ُيعد اأهم عنا�شر عملية 

املطلوبة  التقنية  الثقافة  ن�شر  اإىل  باالإ�شافة  الرقمي،  التحول 

التقنية  احللول  اأحدث  اإىل  للتعرف  الرقمي،  التحول  لعملية 

املطلوبة حلل م�شاكل االأعمال باملوؤ�ش�شات، وملعرفة التحديات، 

واأف�شل املمار�شات يف عمليات التحول الرقمي«.

�ضفري البحرين يف دم�ضق يقّدم

اأوراق اعتماده اإىل الرئي�س ال�ضوري

املحافظة ال�ضمالية: جهودنا من�ضّبة 

على اعتماد عايل مدينة �ضحية

ت�شلَّم الرئي�ص ب�شار االأ�شد رئي�ص اجلمهورية العربية 

فوق  �شفرًيا  �شيار،  مبارك  وحيد  اعتماد  اأوراق  ال�شورية 

خالل  وذلك  دم�شق،  يف  البحرين  ململكة  ا  مفو�شً العادة 

الدكتور  بح�شور  ال�شعب،  ق�شر  يف  جرت  التي  املرا�شم 

ال�شوري،  واملغرتبني  اخلارجية  وزير  املقداد  في�شل 

ومن�شور عزام وزير �شوؤون رئا�شة اجلمهورية.

ونقل ال�شفري حتيات ح�شرة �شاحب اجلاللة امللك حمد 

ال�شمو  و�شاحب  املعظم،  البالد  ملك  خليفة  اآل  عي�شى  بن 

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

ال�شوري، ومتنياتهما لبالده  الرئي�ص  اإىل  الوزراء،  جمل�ص 

و�شعبه ال�شقيق بدوام االأمن والتقدم واالزدهار، معرًبا عن 

اعتزازه بتمثيل مملكة البحرين لدى �شوريا، واالإ�شهام يف 

البلدين  و�شالح  خري  فيه  ملا  التاريخية  العالقات  تعزيز 

وال�شعبني ال�شقيقني.

من جانبه، حّمل رئي�ص اجلمهورية العربية ال�شورية، 

ال�شفري حتياته اإىل �شاحب اجلاللة امللك املعظم، و�شاحب 

ال�شمو امللكي ويل العهد رئي�ص جمل�ص الوزراء، ومتنياته 

ململكة البحرين و�شعبها ال�شقيق باملزيد من التقدم والرخاء، 

ولل�شفري التوفيق يف مهامه الدبلوما�شية، مبا يعود باخلري 

واملنفعة على البلدين ال�شقيقني.

نظمت املحافظة ال�شمالية ور�شة عمل »اأهمية التدوير 

ال�شحة،  وزارة  مع  بالتعاون  املنزلية«  االأ�شمدة  و�شناعة 

اخلريية  عايل  وجمعية  املفتوحة،  العربية  واجلامعة 

املحافظة  بها  تقوم  التي  اجلهود  وذلك �شمن  االجتماعية، 

متطلبات  الور�شة  تعك�ص  اإذ  �شحية،  مدينة  عايل  العتماد 

وبناء  املهني  والتدريب  املهارات  وتنمية  االعتماد،  حماور 

القدرات.

اأخ�شائية  عدنان  دعاء  قدمتها  التي  الور�شة  وخالل 

التدوير  مبفهوم  التعريف  مت  اأوربا�شري،  ب�شركة  االت�شال 

معايري  وا�شتعرا�ص  تدويرها،  اإعادة  ميكن  التي  واملواد 

النفايات  اإدارة  وكيفية  الهواء،  وتلوث  االأغذية  �شالمة 

واملخلفات خا�شة املنزلية واال�شتفادة منها من خالل اإعادة 

تدويرها، باالإ�شافة اإىل تدريب ممثلي املجتمع على اأو�شاع 

بيئية �شحية و�شليمة ذات �شلة واإ�شراكهم يف كيفية خلق 

وعي �شحي ب�شالمة بيئتهم ومنعها من التلوث.
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داعية اإىل تكثيف اجلهود للق�ضاء على الإرهاب

البحرين تدين الهجومني

الإرهابيني �ضّد دور العبادة يف اأفغان�ضتان

اإدانة  عن  اخلارجية  وزارة  اأعربت 

للهجومني  ب�شدة  البحرين  مملكة 

اأفغان�شتان،  يف  وقعا  اللذين  االإرهابيني 

�شمايل  قندوز  مبدينة  م�شجًدا  وا�شتهدفا 

البالد، ومعبًدا لطائفة ال�شيخ يف العا�شمة 

كابول، واأ�شفرا عن مقتل واإ�شابة عدد من 

املدنيني االأبرياء.

واأكدت وزارة اخلارجية ا�شتنكار مملكة 

االآثمة  االإجرامية  االأعمال  لهذه  البحرين 

واال�شتقرار  االأمن  زعزعة  ت�شتهدف  التي 

املبادئ  مع  وتتنافى  االآمنني،  وترويع 

الدينية والقيم االأخالقية واالإن�شانية كافة، 

االأفغاين  ال�شعب  مع  ت�شامنها  عن  معربة 

وموا�شاتها  تعازيها  وخال�ص  ال�شقيق، 

الأهايل وذوي ال�شحايا، ومتنياتها بال�شفاء 

العاجل جلميع امل�شابني.

اإىل  دعوتها  اخلارجية  وزارة  وجددت 

اأجل  من  الدولية  اجلهود  تكثيف  �شرورة 

الق�شاء على التنظيمات االإرهابية املتطرفة، 

وجتفيف منابعها املالية والفكرية، والعمل 

ال�شالم والت�شامح،  امل�شرتك يف ن�شر ثقافة 

واحرتام  العبادة،  دور  حرمة  و�شون 

احلقوق واحلريات الدينية جلميع االأديان 

والطوائف.

يف قرار لويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء

اإ�ضدار دليل تنظيم ال�ضراكة بني القطاعني العام واخلا�س

االأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  عن  �شدر 

�شلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�ص 

جمل�ص الوزراء، حفظه اهلل، قرار رقم )30( 

ل�شنة 2022 باإ�شدار دليل تنظيم ال�شراكة 

بني القطاعني العام واخلا�ص، جاء فيه: 

املادة االأوىل: ُيعمل باأحكام دليل تنظيم 

واخلا�ص  العام  القطاعني  بني  ال�شراكة 

املرافق لهذا القرار.

املادة الثانية:

واالقت�شاد  املالية  وزير  ُي�شِدر  اأ - 

واالإر�شادات  والتعليمات  القرارات  الوطني 

يف  مبا  القرار،  هذا  اأحكام  لتنفيذ  الالزمة 

واملالية  الفنية  واالإجراءات  االأحكام  ذلك 

االإدارية  اجلهات  ِقَبل  من  مراعاتها  الواجب 

عند ت�شميم م�شروعات ال�شراكة اأو تنفيذها 

عن طريق ال�شراكة.

واالقت�شاد  املالية  وزارة  تكون  ب - 

االلتزام  من  التحقق  عن  م�شوؤولة  الوطني 

القرار  لهذا  املرافق  الدليل  اأحكام  بتنفيذ 

واالإر�شادات  والتعليمات  والقرارات 

ال�شادرة طبًقا الأحكامه.

املالية  وزير  على  الثالثة:  املادة 

فيما  كل   - واملعنيني  الوطني  واالقت�شاد 

يخ�شه - تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيعمل به 

لتاريخ ن�شره يف اجلريدة  التايل  اليوم  من 

الر�شمية. ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء

م�ضيًدا باإمكاناته وكفاءته كاأحد اأعرق بيوت اخلربة يف املجال العقاري

رئي�س جهاز امل�ضاحة يبحث التعاون مع املكتب الهيدروغرايف الربيطاين

رفد القطاع با�ضرتاتيجيات تر�ّضخ من تقّدمه باحرتافية وكفاءة.. وزيرة ال�ضحة:

البناء على ما حتقق للقطاع ال�ضحي من اإجنازات وطنية

ا�شتقبل ال�شيخ �شلمان بن عبداهلل بن حمد اآل خليفة 

الرئي�ص  العقاري  والت�شجيل  امل�شاحة  جهاز  رئي�ص 

ريت  االأدمريال  العقاري،  التنظيم  ملوؤ�ش�شة  التنفيذي 

املتحدة  اململكة  الهيدروغرايف يف  املكتب  رئي�ص  هات�شري 

الذي يقوم بزيارة اإىل مملكة البحرين.

ريت  االأدمريال  عبداهلل،  بن  �شلمان  ال�شيخ  وهناأ 

هات�شري على تعيينه يف هذا املن�شب املهم يف واحدة من 

امل�شوحات  املتخ�ش�شة يف جمال  املوؤ�ش�شات  اأهم واأعرق 

البحرية على م�شتوى العامل، متمنًيا له التوفيق والنجاح 

يف مهمته، م�شرًيا اإىل العالقة الطويلة بني جهاز امل�شاحة 

الربيطاين  الهايدروغرايف  واملكتب  العقاري  والت�شجيل 

امل�شرتك  التعاون  من  �شنة   22 من  اأكرث  اإىل  متتد  التي 

يف جمال تبادل البيانات واملعلومات امل�شاحية البحرية 

والتجارب  اخلربات  وتبادل  املالحية  اخلرائط  واإ�شدار 

والتدريب يف جمال امل�شوحات البحرية، م�شيًدا باإمكانات 

اأحد  باعتباره  الربيطاين  الهيدروغرايف  املكتب  وكفاءة 

اأعرق بيوت اخلربة يف هذا املجال.

جتديدها  يتم  التي  املربمة  االتفاقية  اأهمية  واأكد 

اإىل  التعاون  تعزيز  على  والعمل  �شنوات  خم�ص  كل 

الثنائية على كثري  االتفاقية  تن�ص  اإذ  اأرحب،  م�شتويات 

من البنود التي تن�شب فائدتها على م�شلحة الطرفني، من 

الورقية  املالحية ب�شيغها  بيع وت�شويق اخلرائط  خالل 

والت�شجيل  امل�شاحة  جهاز  ي�شدرها  التي  وااللكرتونية 

العقاري وترويجها عاملًيا، وتقدمي برامج تدريبية للكوادر 

البحرينية يف جمال امل�شاحة البحرية ويف ر�شم اخلرائط 

التكنولوجية  الو�شائل  اأف�شل  على  واالطالع  املالحية، 

املتبعة يف هذا املجال.

ال�شنوات  مدى  على  اأثمرت  االتفاقية  هذه  اإن  وقال 

اخلرائط  بتطوير  ال�شلة  ذات  املعلومات  تبادل  ال�شابقة 

املنظمة  قبل  من  واعتمادها  البحرين،  ململكة  املالحية 

الهايدروغرافية الدولية، اإذ متنح مثل هذه اخلرائط الثقة 

وتاأمني حركة املالحة البحرية من واإىل مملكة البحرين.

اجلدير بالذكر اأن هذه العالقة متتد اإىل عام 2000، 

اإذ مت اإبرام الن�شخة االوىل من هذه االتفاقية.

من جانبه، اأ�شاد االأدمريال ريت هات�شري مبا تو�شلت 

له مملكة البحرين من اإمكانات متطورة يف جمال امل�شح 

البحري، وما تنتجه من خرائط مالحية وبيانات دقيقة 

الهيدروغرايف  املكتب  يلقاه  مبا  م�شيًدا  عاملًيا،  معتمدة 

الربيطاين من تعاون بناء من قبل املتخ�ش�شني يف جهاز 

امل�شاحة والت�شجيل العقاري، كما قدم ال�شكر اإىل ال�شيخ 

التعاون وعلى ما  اآل خليفة على هذا  �شلمان بن عبداهلل 

لقيه من كرم ال�شيافة وح�شن اال�شتقبال.

خليفة  اآل  خليفة  بن  حممد  ال�شيخ  اللقاء  وح�شر 

وناجي  العقاري،  التنظيم  ملوؤ�ش�شة  التنفيذي  الرئي�ص 

اإدارة  مدير  ال�شويدي  ورا�شد  امل�شاحة،  عام  مدير  �شبت 

امل�شح البحري بجهاز امل�شاحة والت�شجيل العقاري.

ال�شيد  بنت  جليلة  الدكتورة  التقت 

بنت  بفائقة  ال�شحة  جواد ح�شن وزيرة 

�شعيد ال�شالح، وذلك لت�شلّم مهام وزارة 

ال�شحة.

وخالل اللقاء، اأ�شادت وزيرة ال�شحة 

�شعيد  بنت  فائقة  بذلتها  التي  باجلهود 

الوزارة،  مهام  توليها  خالل  ال�شالح 

نوعية  مكت�شبات  من  حتقق  مبا  منوهًة 

خالل تلك الفرتة وما نتج عنها من برامج 

ال�شحي  القطاع  رفدت  وا�شرتاتيجيات 

وكفاءة،  باحرتافية  تقدمه  من  ور�ّشخت 

ا خالل االنت�شار العاملي جلائحة  خ�شو�شً

فريو�ص كورونا )كوفيد-19( وما نتج 

متميزة  وطنية  ا�شتجابة  من  ذلك  عن 

توجيهات  بف�شل  عاملًيا،  بها  يحتذى 

بن  حمد  امللك  اجلاللة  �شاحب  ح�شرة 

املعظم،  البالد  ملك  خليفة  اآل  عي�شى 

االأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  وقيادة 

العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �شلمان 

رئي�ص جمل�ص الوزراء للجهود الوطنية 

للت�شدي جلائحة فريو�ص كورونا.

على  حر�شها  الوزيرة  واأكدت 

الهام،  القطاع  لهذا  حتقق  ما  موا�شلة 

وفق  املقبلة،  الفرتة  خالل  عليه  والبناء 

اأهداف امل�شرية التنموية ال�شاملة بقيادة 

البالد  ملك  اجلاللة  �شاحب  ح�شرة 

امللكي  ال�شمو  �شاحب  ومتابعة  املعظم، 

ويل العهد رئي�ص جمل�ص الوزراء.

من جانبها، اأعربت فائقة بنت �شعيد 

للدكتورة  التهاين  خال�ص  عن  ال�شالح 

ح�شن  ال�شيد  جواد  ال�شيد  بنت  جليلة 

ح�شولها  مبنا�شبة  ال�شحة  وزيرة 

عن  معربًة  ال�شامية،  امللكية  الثقة  على 

ال�شحة  وزارة  العاملني يف  لكل  �شكرها 

الفرتة  طوال  بذلوها  التي  اجلهود  على 

القطاع  تطور  يف  اأ�شهم  مبا  املا�شية، 

خالل  �شيما  ال  وا�شتدامته،  ال�شحي 

فريو�ص  جلائحة  العاملي  االنت�شار 

كورونا، م�شيدًة بعطائهم الكبري وبذلهم 

املخل�ص، متمنيًة لوزيرة ال�شحة التوفيق 

والنجاح يف مهامها وم�شوؤولياتها.

خالل امل�ضاركة يف معر�س البحرين الدويل للتكنولوجيا

جامعة البحرين تعر�س جتربة التحّول التقني اإىل احلو�ضبة ال�ضحابية

للتكنولوجيا  الدويل  البحرين  معر�ص  زوار  اأ�شاد 

)بايتك�ص( بتجربة جامعة البحرين يف نقل البنية التحتية 

�شريفي�شز(،  )ويب  اأمازون  �شحابة  اإىل  املعلومات  لتقنية 

ومدى اإ�شهام هذه التجربة يف حت�شني م�شتوى اأداء التطبيقات 

االأ�شا�شية بن�شبة تفوق %40.

 و�شاركت جامعة البحرين يف اأعمال الن�شخة العا�شرة 

من موؤمتر تكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت )ميت اآي �شي 

)بايتك�ص(،  للتكنولوجيا  الدويل  البحرين  ومعر�ص  تي(، 

خالل الفرتة )14-16 يونيو 2022(، الذي اأقيم يف مركز 

البحرين للموؤمترات بفندق اخلليج.

 وقال مدير مركز تقنية املعلومات يف جامعة البحرين 

جامعة  م�شاركة  »اإن  املنا�شبة:  بهذه  اأبوم�شلم  حممد  وائل 

البحرين يف معر�ص بايتك�ص تهدف اإىل اإبراز م�شاريع التحول 

العملية  واأثرها يف  البحرين،  التي متت يف جامعة  الرقمي 

اإىل  باالإ�شافة  البحرين،  جامعة  خريجي  ويف  التعليمية 

الربامج االأكادميية املتخ�ش�شة يف جمال تقنية املعلومات«. 

واأو�شح اأبوم�شلم اأن م�شاركة جامعة البحرين يف مثل هذه 

بني  واملعرفة  اخلربات  لتبادل  ثمينة  فر�شة  »ُتعد  الفعاليات 

موؤ�ش�شات القطاعني العام واخلا�ص يف جمال تقنية املعلومات، 

وت�شاعد يف تاأهيل الكادر الب�شري، الذي ُيعد اأهم عنا�شر عملية 

املطلوبة  التقنية  الثقافة  ن�شر  اإىل  باالإ�شافة  الرقمي،  التحول 

التقنية  احللول  اأحدث  اإىل  للتعرف  الرقمي،  التحول  لعملية 

املطلوبة حلل م�شاكل االأعمال باملوؤ�ش�شات، وملعرفة التحديات، 

واأف�شل املمار�شات يف عمليات التحول الرقمي«.

�ضفري البحرين يف دم�ضق يقّدم

اأوراق اعتماده اإىل الرئي�س ال�ضوري

املحافظة ال�ضمالية: جهودنا من�ضّبة 

على اعتماد عايل مدينة �ضحية

ت�شلَّم الرئي�ص ب�شار االأ�شد رئي�ص اجلمهورية العربية 

فوق  �شفرًيا  �شيار،  مبارك  وحيد  اعتماد  اأوراق  ال�شورية 

خالل  وذلك  دم�شق،  يف  البحرين  ململكة  ا  مفو�شً العادة 

الدكتور  بح�شور  ال�شعب،  ق�شر  يف  جرت  التي  املرا�شم 

ال�شوري،  واملغرتبني  اخلارجية  وزير  املقداد  في�شل 

ومن�شور عزام وزير �شوؤون رئا�شة اجلمهورية.

ونقل ال�شفري حتيات ح�شرة �شاحب اجلاللة امللك حمد 

ال�شمو  و�شاحب  املعظم،  البالد  ملك  خليفة  اآل  عي�شى  بن 

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

ال�شوري، ومتنياتهما لبالده  الرئي�ص  اإىل  الوزراء،  جمل�ص 

و�شعبه ال�شقيق بدوام االأمن والتقدم واالزدهار، معرًبا عن 

اعتزازه بتمثيل مملكة البحرين لدى �شوريا، واالإ�شهام يف 

البلدين  و�شالح  خري  فيه  ملا  التاريخية  العالقات  تعزيز 

وال�شعبني ال�شقيقني.

من جانبه، حّمل رئي�ص اجلمهورية العربية ال�شورية، 

ال�شفري حتياته اإىل �شاحب اجلاللة امللك املعظم، و�شاحب 

ال�شمو امللكي ويل العهد رئي�ص جمل�ص الوزراء، ومتنياته 

ململكة البحرين و�شعبها ال�شقيق باملزيد من التقدم والرخاء، 

ولل�شفري التوفيق يف مهامه الدبلوما�شية، مبا يعود باخلري 

واملنفعة على البلدين ال�شقيقني.

نظمت املحافظة ال�شمالية ور�شة عمل »اأهمية التدوير 

ال�شحة،  وزارة  مع  بالتعاون  املنزلية«  االأ�شمدة  و�شناعة 

اخلريية  عايل  وجمعية  املفتوحة،  العربية  واجلامعة 

املحافظة  بها  تقوم  التي  اجلهود  وذلك �شمن  االجتماعية، 

متطلبات  الور�شة  تعك�ص  اإذ  �شحية،  مدينة  عايل  العتماد 

وبناء  املهني  والتدريب  املهارات  وتنمية  االعتماد،  حماور 

القدرات.

اأخ�شائية  عدنان  دعاء  قدمتها  التي  الور�شة  وخالل 

التدوير  مبفهوم  التعريف  مت  اأوربا�شري،  ب�شركة  االت�شال 

معايري  وا�شتعرا�ص  تدويرها،  اإعادة  ميكن  التي  واملواد 

النفايات  اإدارة  وكيفية  الهواء،  وتلوث  االأغذية  �شالمة 

واملخلفات خا�شة املنزلية واال�شتفادة منها من خالل اإعادة 

تدويرها، باالإ�شافة اإىل تدريب ممثلي املجتمع على اأو�شاع 

بيئية �شحية و�شليمة ذات �شلة واإ�شراكهم يف كيفية خلق 

وعي �شحي ب�شالمة بيئتهم ومنعها من التلوث.

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12126/pdf/INAF_20220620004802845.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/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

P  12

Link

P  8

Link

Link

P  7

Link

07حمليات www.alayam.com

االثنني 21 ذو القعدة 1443 ـ العدد 12126

Monday 20th June 2022 - No. 12126

يكتبها: علي طريفمــحــاكـــم

التقى وزير العمل، جميل بن حممد علي حميدان يف 

لدى  اأملانيا االحتادية   بالوزارة �سفري جمهورية  مكتبه 

مبنا�سبة  وذلك  بوكمان،  ثامو  كاي  البحرين،  مملكة 

انتهاء فرتة عمله الدبلوما�سي يف البالد.

وخالل اللقاء اأ�ساد حميدان بعمق العالقات املتميزة 

ال�سفري  بذلها  التي  واجلهود  ال�سديقني،  البلدين  بني 

االأملاين يف اأثناء فرتة عمله بالبحرين، حيث اأ�سهمت يف 

وزيادة  البلدين،  بني  القائمة  الثنائية  العالقات  تعزيز 

التوفيق  له  متمنًيا  املجاالت،  كل  يف  امل�سرتك  التعاون 

الوزارة  املقبلة، ومعرًبا عن حر�ص  والنجاح يف مهامه 

على موا�سلة التعاون املثمر مع �سفارة جمهورية املانيا 

االحتادية.

من جانبه، اأعرب ال�سفري االأملاين عن �سكره وتقديره 

للم�سوؤولني يف مملكة البحرين، ملا لقيه من دعم وتعاون 

ال�سياق  هذا  يف  م�سيًدا  عمله،  مهام  جناح  يف  اأ�سهم 

باملبادرات النوعية التي تطلقها اململكة يف  قطاع العمل 

العمالية  الت�سريعات  عرب  اال�ستثمار  بيئة  وت�سجيع 

امل�ستثمرين  ارتياح  عن  معرًبا  املتطورة،  واال�ستثمارية 

االأملان يف مملكة البحرين و�سعادتهم مبا وجدوه به من 

مناخ ا�ستثماري واعد، وما تزخر به اململكة من كفاءات 

موا�سلة  متمنًيا  القطاعات،  خمتلف  يف  موؤهلة  وطنية 

العمل نحو مزيد من التعاون على هذا ال�سعيد مبا يرفع 

االقت�سادي  والتعاون  امل�سرتك   اال�ستثمار  فر�ص  من 

والتجاري بني البلدين ال�سديقني.

وزير العمل يلتقي

 �سفري جمهورية اأملانيا االحتادية

�سفارة البحرين يف لندن ت�سارك يف 

تد�سني طريان اخلليج رحالتها اإىل مان�س�سرت

�ساركت �سفارة مملكة البحرين لدى اململكة املتحدة 

ال�سديقة يف حفل تد�سني �سركة طريان اخلليج رحلتها 

العلوي،  وليد  الكابنت  بح�سور  مان�س�سرت،  مدينة  اإىل 

القائم باأعمال املدير التنفيذي لطريان اخلليج، وممثلني 

الناقلة  اأقامت  الطلبة، حيث  ال�سفارة وجمموعة من  من 

املبا�سر  اخلط  ت�سغيل  مبنا�سبة  ع�ساء  ماأدبة  الوطنية 

الثاين لها يف اململكة املتحدة.

ت�سارك فيه وزارة الثقافة ال�سعودية وعدد كبري من ال�سفارات والهيئات العامة واخلا�سة 

»هيئة الثقافة« تك�سف ال�ستار عن برنامج مهرجان �سيف البحرين

يعود  الثقايف،  للعمل  ا�ستدامٍة  يف 

العام  هذا  جديد  من  البحرين  �سيف  مهرجان 

»�سيف  �سعار  حتت  ع�سرة  الرابعة  بن�سخته 

برنامج  بذلك  عاك�ًسا  للعني«،  ذهب  البحرين، 

2022م  لعام  واالآثار  للثقافة  البحرين  هيئة 

باملنجزات  يحتفي  والذي  كخم�سني«  »ذهبية 

البحرينية. 

االأحد  اأم�ص  الثقافة  هيئة  عقدت  ولذلك 

فعاليات  عن  خالله  اأعلنت  �سحفًيا  موؤمتًرا 

يوليو  �سهر  خالل  يقام  الذي  املهرجان 

مي  ال�سيخة  ح�سور  املوؤمتر  و�سهد  القادم. 

البحرين  هيئة  رئي�سة  خليفة  اآل  حممد  بنت 

تواجد ممثلني عن  اإىل  اإ�سافة  للثقافة واالآثار، 

باململكة  الثقافة  لوزارة  التابعة  الرتاث  هيئة 

العربية ال�سعودية وعدد من اأ�سحاب ال�سعادة 

وممثلي  للمملكة  ال�سديقة  الدول  �سفراء 

الهيئات الدبلوما�سية وامل�ساهمني يف املهرجان 

واالإعالميني. 

بنت  مي  ال�سيخة  قالت  املنا�سبة  وبهذه 

اإلينا مهرجان �سيف  اآل خليفة: »يعود  حممد 

مبنجزاتنا  خالله  نحتفل  عاٍم  يف  البحرين 

بجمهور  نلتقي  حيث  الذهبية،  البحرينية 

عامني«،  منذ  مرة  الأول  لوجه  املهرجان وجهاً 

واأ�سافت: »وكعادته، �سيكون �سيف البحرين 

موا�سمنا  باأن  الر�سالة  اإي�سال  يف  اأ�سلوبنا 

يف  الثقافة  طريقة  وهي  م�ستدامة،  الثقافية 

�سناعة م�ساحة للتبادل الثقايف ما بني مملكة 

البحرين وخمتلف ال�سعوب واحل�سارات«. 

منوذًجا  اأ�سبح  املهرجان  اأن  واأو�سحت 

بني  ما  التعاون  حتقيق  يف  وناجًحا  فريًدا 

ثقايف  ن�ساط  دعم  اأجل  من  اجلهات  خمتلف 

البحرين  �سيف  يف  ت�سارك  حيث  م�ستدام، 

ت�سع �سفارات وخم�ص جهات حكومية وغريها 

الفنانني  وع�سرات  االأهلية  املوؤ�س�سات  من 

هيئة  اإىل  بال�سكر  معاليها  متوجهة  واملدّربني، 

الثقافة  لوزارة  التابعة  ال�سعودية  الرتاث 

املهرجان،  فرتة  طيلة  واحلا�سرة  ال�سعودية 

واإىل كافة امل�ساهمني والداعمني للمهرجان هذا 

العام. 

الثقافة  بوزارة  الرتاث  هيئة  عن  ونيابة 

يف اململكة العربية ال�سعودية، توجهت اأ�سماء 

الرتاث  حمتوى  قطاع  عام  مدير  الدخيل 

بال�سكر  الرتاث  بهيئة  والتوعية  والفعاليات 

ومعايل  واالآثار  للثقافة  البحرين  هيئة  اإىل 

الإتاحة  خليفة  اآل  حممد  بنت  مي  ال�سيخة 

الفر�سة للم�ساركة يف مهرجان �سيف البحرين 

الرابع ع�سر، واأكدت اأن هيئة الرتاث تتطلع اإىل 

تقدمي عدد من املبادرات واالأن�سطة والفعاليات، 

الثقايف  بالرتاث  املرتبطة  العمل  وور�ص 

اىل  تهدف  والتي  ال�سعودية  العربية  للمملكة 

اأن  متاأملة  للمملكة،  احل�ساري  العمق  اإبراز 

تعود بالنفع على ح�سور املهرجان واأن ت�سهم 

الثقايف بني اململكتني  التبادل  يف تبادل تعزيز 

ال�سقيقتني. 

واألقى ال�سفري الكوري لدى مملكة البحرين 

على  على  فيها  اأكد  كلمة  ت�سونغ  كواي  هاي 

اأهمية العالقات الثقافية بني البحرين وكوريا، 

على  واالآثار  للثقافة  البحرين  هيئة  �ساكراً 

اأثمر  الدائم مع �سفارة كوريا والذي  التوا�سل 

فعاليات عديدة على مدار ال�سنوات املا�سية. 

االحتفاء  يتم  اأن  اجلميل  من  اأنه  واأ�ساف 

البحرين،  �سيف  مهرجان  خالل  من  بالثقافة 

من  املهرجان  يف  حت�سر  كوريا  اأن  مو�سًحا 

التقليدية  واملو�سيقى  الرق�ص  عر�ص  خالل 

واحل�سارة  التاريخ  عراقة  تعك�ص  والتي 

الكورية. 

البحرين  هيئة  عر�ست  املوؤمتر  وخالل 

فعاليات  ترويجًيا حول  فيلًما  واالآثار  للثقافة 

العام،  هذا  البحرين  �سيف  مهرجان  وبرامج 

ال�ساعر  جراح  ال�سابان  العازفان  وقّدم  كما 

متنوعة  مو�سيقية  مقطوعات  عادل  و�سعد 

عك�ست جمال املو�سيقى ال�سرقية والبحرينية. 

هذا، وتنّظم هيئة البحرين للثقافة واالآثار 

الرابعة  ن�سخته  يف  البحرين  �سيف  مهرجان 

يوليو  و31   11 بني  ما  الفرتة  يف  ع�سرة 

وحتى   5:00 ال�ساعة  من  يومًيا  2022م 

البحرين  متحف  من  كل  يف  م�ساًء   9:00

الوطني، مركز الفنون وال�سالة الثقافية. 

من  مكّثًفا  برناجًما  املهرجان  ويت�سمن 

ور�ص  من  �سل�سلة  ي�سمل  الثقايف  الن�ساط 

العرو�ص  من  م�سّوًقا  وبرناجًما  العمل، 

على  املبا�سرة  والرتفيهّية  الفنّية  والفعالّيات 

خ�سبة ال�سالة الثقافّية، باالإ�سافة اإىل ت�سكيلٍة 

نخول  جنم  وم�سابقة  املتنّقلة  املطاعم  من 

جميع  من  الزّوار  ليحظى  الكثري،  وغريها 

االأعمار باأوقاٍت ممتعة. 

لوزارة  التابعة  الرتاث  هيئة  و�ستقّدم 

العمل  ور�ص  من  عدًدا  ال�سعودية  الثقافة 

التعريف  اإىل  ت�سعى  والتي  الفنون  مركز  يف 

العربية  اململكة  ال�سهرية يف  اليدوية  باحلرف 

ور�سة  التطريز،  حرفة  كور�سة  ال�سعودية 

حرفة القط الع�سريي، ور�سة ال�سفن ال�سراعية 

اأن�سطة  اإىل  اإ�سافة  الفخار.  �سناعة  وور�سة 

التي  ال�سغري  امل�ستك�سف  مبادرة  مثل  اأخرى 

االآثار  اأهمية  يعي  جيل  اإعداد  اإىل  ت�سعى 

الذي  نقو�ص  وم�سروع  بها  ويحميها ويحتفي 

يهتم باإحياء الرتاث الوطني ال�سعودي املتمثل 

بالفنون ال�سخرية والنقو�ص. 

البحرين،  �سيف  مهرجان  من  وبالتزامن 

برنامج  2022م  يوليو  �سهر  خالل  تنطلق 

مبادرة »احلريّف ال�سغري«، يف مركز اجل�سرة 

احلرف  بتعليم  املبادرة  وتخت�ص  للحرف. 

جلهود  دعماً  الرتاث  مفهوم  وتعزيز  اليدوية 

وعلى  البحرين،  يف  التقليدية  احلرف  اإحياء 

يف  يومني  ومبعدل  اأ�سابيع  اأربعة  مدار 

 7 االأعمار  بني  ال�سغار  �سينخرط  اال�سبوع، 

و12 �سنة يف الربنامج املكون من ور�ص عمل 

تركز على جوانب احلرف البحرينية. وت�ستمل 

ال�سناديق  �سناعة  الفخار،  على  الور�ص  تلك 

املبّيتة، و�سّف اخلو�ص، والنق�ص على اجلب�ص 

وهي من �سمن اأهم احلرف الرائجة اليوم.

مدير عام معهد البحرين للتدريب: 

تنّوع التخ�س�سات والربامج النظامية املطروحة يلّبي متطلبات �سوق العمل

ديانا في�سل �سرحان

للتدريب،  البحرين  معهد  عام  مدير  �سرحان  في�سل  ديانا  اأكدت 

اأن جميعها م�سكنة  اإىل  جودة وكفاءة برامج املعهد النظامية، م�سرية 

على االإطار الوطني للموؤهالت ويتم مراجعتها وتطويرها ب�سكل دوري 

احتياجات  مع  مواءمتها  ل�سمان  اال�ست�سارية؛  املعهد  جلان  قبل  من 

موؤ�س�سات القطاعني العام واخلا�ص. هذا واأو�سحت املدير العـام باأن 

املعهد قد فتح الت�سجيل يف العديد من التخ�س�سات الدرا�سية املتنوعة، 

املعهد  العمل املحلي من م�ستجدات، والتي قام  نظًرا ملا ي�سهده �سوق 

اأمام  يطرحها  التي  والربامج  التخ�س�سات  هذه  خالل  من  مبواكبتها 

عمل،  عن  الباحثني  عن  ف�ساًل  العامة،  الثانوية  وخريجات  خريجي 

والراغبني يف تطوير مهاراتهم املهنية.

يرتكز  التدريبية  الربامج  حمتوى  اأن  العام  املدير  بّينت  كما 

ملواجهة  املتدربني  جاهزية  من  التاأكد  بهدف  العملي،  اجلانب  على 

االأ�سا�سية  املهنية  املهارات  العمل وتلبيتها من خالل  اأ�سواق  متطلبات 

املعهد،  يف  العملية  تدريباتهم  من  �سيكت�سبونها  التي  والتخ�س�سية 

والتي ُي�سرف عليها مدربون على م�ستوى عاٍل من الكفاءة، م�سيفة باأن 

جميع الربامج املطروحة متاحة للجن�سني تعزيًزا ملبداأ تكافوؤ الفر�ص، 

الذي  االأمر  وهو  وامل�سائية،  ال�سباحية  الفرتتني  خالل  تقدميها  ويتم 

مينح العاملني والعامالت فر�سة االلتحاق بها.

ُتدر االإ�سارة اإىل اأن املعهد يوا�سل ا�ستقبال طلبات الراغبني من 

املطروحة  النظامية  بالربامج  االلتحاق  يف  العامة  الثانوية  خريجي 

 30 تاريخ  حتى  2022-2023م  العام  من  االأول  التدريبي  للف�سل 

االلتحاق  طلب  تقدمي  ا�ستمارة  ملء  طريق  عن  وذلك  اجلاري،  يونيو 

االإلكرتونية واملتوفرة على بايو اإن�ستغرام املعهد bti_moe، واملوقع 

.www.moedu.gov.bh / /:http   االإلكرتوين

ا�ستاأجر حمل لبيع الهواتف وتخّلف 

عن الدفاع والق�ساء يلزمه بدفع 4 اآالف دينار 

اإتالف �سحنة �ساعات مقّلدة عاملية باأمر من املحكمة 

اإلزام  العليا  اال�ستئنافية  املحكمة  اأّيدت 

م�ستاأجر ملحل دفع 4 اآالف دينار قيمة اإيجارات 

متاأخرة عليه ل�سالح بلدية املحرق، بعد اأن امتنع 

عن دفع االإيجار منذ 2013 حتى، 2016 كما 

والر�سوم،  الدعوى  مب�سروفات  املحكمة  األزمته 

الذي  عليه  املدعى  دفاع  املحكمة  رف�ست  حيث 

 5 ملرور  بالتقادم  البلدية  حق  ب�سقوط  طالب 

االلتزامات  اأن  املحكمة  اأكدت  حيث  �سنوات، 

النا�سئة عن العقود االإدارية ال ت�سقط اأال مب�سي 

15 �سنة. 

وتقّدمت حينها بلدية املحرق بدعوى اأفادت 

عقد  عليه  املدعى  مع  اأبرمت  اأنها  خاللها  من 

�سهري،  مبلغ  نظري  باملحل  لالنتفاع  ترخي�ص 

بتمكني  التزامها  بتنفيذ  قيامها  من  الرغم  وعلى 

االأخري  فاإن  العقد  حمل  العني  من  عليه  املدعى 

املتفق  االنتفاع  مقابل  بقيمة  الوفاء  عن  امتنع 

حتى،   2013 من  �سنوات،   3 يقرب  ما  عليها 

دينار،  اآالف   4 ذمته  يف  تر�سد  حيث   ،2016

وق�ست حمكمة اأول درجة باإلزامه دفع املبلغ اإال 

اأنه ا�ستاأنف وطالب ب�سقوط حق البلدية للتقادم 

كون مبلغ املطالبة مّر عليه اأكرث من 5 �سنوات.

اأن  االأوراق  من  الثابت  اأن  اإىل  واأ�سارت 

العقد  للم�ستاأنف  رخ�ست  قد  �سدها  امل�ستاأنف 

من  اعتباًرا  باملحرق،  الكائن  باملحل  باالنتفاع 

يف  ا�ستعماله  بغر�ص  وذلك   ،2011 /8 /1

اإيجار  نظري  هواتف«  »بيع  التجاري  ن�ساطه 

�سهري بقيمة 100 دينار، وقد تخلف امل�ستاأنف 

عن الوفاء بقيمة مقابل االنتفاع املتفق عليها عن 

 2016 /7 /1 حتى   2013 /3 /1 من  الفرتة 

د بذمته مبلغ 4 اآالف دينار، واإذ جاءت  ما تر�سّ

املبلغ  امل�ستاأنف  �سداد  يفيد  مما  خلًوا  االأوراق 

م�سغولة  تكون  ذمته  فاإن  ذمته  يف  املتخلف 

للم�ستاأنف �سدها باملبلغ املطالب به، االأمر الذي 

يوؤدي  باأن  امل�ستاأنف  باإلزام  الق�ساء  يتعنّي معه 

اإىل امل�ستاأنف �سده مبلغ 4 اآالف دينار.

باإتالف  االإدارية  الكربى  املحكمة  حكمت 

تارية  عالمة  حتمل  مقلدة  �ساعات  �سحنة 

امل�ستورد  يتحمل  اأن  على  عاملية  �ساعات  ملاركة 

لب�ص  الإحداث  منًعا  وذلك  ال�سحنة،  اإتالف  كلفة 

لدى اجلمهور، وعدم االإ�سرار ب�ساحب العالمة 

مملكة  يف  امل�سجلة  العاملية  االأ�سلية  التجارية 

البحرين.

وقد رفع وكيل ال�سركة العاملية يف البحرين 

دعوته وبني من خاللها اأنها �سركة تعمل يف جمال 

التي  االأخرى  املنتجات  من  وغريها  ال�ساعات 

وم�سجلة  عاملًيا  م�سهورة  تارية  عالمة  حتمل 

الدول  من  كبري  وعدد  البحرين  مملكة  يف 

با�سترياد  االأول  عليه  املدعى  قام  وقد  با�سمها، 

ال�ساعات  من  عدد  عن  عبارة  مقلّدة  ب�سائع 

املنتجة خارج البحرين حتمل العالمة التجارية 

واالإ�سرار  اجلمهور  ت�سليل  بغر�ص  املذكورة 

املقلدة  الب�ساعة  هذه  اإدخال  وحاولت  باملدعية 

الإقامة  بها  حدا  ما  وهو  اجلمركي،  املنفذ  عرب 

الدعوى وطلبت وقف االإفراج اجلمركي واإتالف 

الب�ساعة امل�ستوردة وعلى اأن يكون االإتالف على 

وم�سروفات  بر�سوم  واإلزامه  عليه  املدعى  نفقة 

الدعوى ومقابل اأتعاب املحاماة.

حيثيات  �سمن  من  قالت  املحكمة  بدورها 

حكمها اإن الثابت من اإدارة �سوؤون جمارك املنافذ 

اجلوية اأن املدعى عليه االأول قام بجلب ب�ساعة 

حمل التداعي وهي عبارة عن عدد من ال�ساعات 

اململوكة  التجارية  العالمة  حتمل  التي  املقلدة 

اجلمركي،  املنفذ  عرب  اإدخالها  وحاول  للمدعية، 

على  حت�سر  مل  االأوىل  عليها  املدعى  كانت  وملا 

بثّمة  الدعوى  لدفع  قانونا  اإعالنها  من  الرغم 

دفع اأو دفاع ينال منها، ومن ثم تق�سي املحكمة 

باإتالف هذه الب�ساعة على نفقته ولهذه االأ�سباب 

حكمت املحكمة باإلزام املدعى عليها الثانية اإتالف 

املدعى  نفقة  على  الدعوى  مو�سوع  الب�ساعة 

بامل�سروفات  االأخرية  واألزمت  االأوىل،  عليها 

ومبلغ 100 دينار مقابل اأتعاب املحاماة.

خالف بني عاملة منزل وكفيلتها 

ينجم عن عاهة باإ�سبعها االأو�سط بن�سبة 1 %

�سنة ملتهم زّور نتيجة فح�ص كورونا 

اآ�سيوية  منزل  عاملة  بني  خالف  جنم 

 58( البحرينية  كفيلتها  مع  �سنة(   37(

�سنة(، اأدى اإىل عاهة يف اإ�سبعها االأو�سط 

باليد اليمنى للكفيلة قّدرت بن�سبة )%1(.

االأوىل  اجلنائية  الكربى  املحكمة 

حتى  واأرجاأتها  الدعوى  اأم�ص  يوم  نظرت 

االأوىل  املتهمة  الإعالن   2022 يونيو   26

»عاملة املنزل«.

ورد  ح�سبما  الق�سية  تفا�سيل  تعود 

بني  �سجار  حدث  اأنه  ال�سرطة  ملركز 

الثانية  املتهمة  والدة  منزل  يف  املتهمتني 

نتج عن اإ�سابة الكفيلة عاهة م�ستدمية بها 

دون اأن تق�سد اإحداثها، وذلك بن�سبه )%1( 

يف االإ�سبع االأو�سط االأمين. 

يف  وّجهت  العامة  النيابة  وكانت 

اأنها  االأوىل  للمتهمة   2021 اأغ�سط�ص   9

الثانية  املتهم  ج�سم  �سالمة  على  اعتدت 

فاأحدثت بها االإ�سابات املو�سوفة 

مع  املرفق  ال�سرعي  الطب  بتقرير   

تخلف  اإىل  االعتداء  اأف�سى  وقد  االأوراق، 

عاهة م�ستدمية بها دون اأن تق�سد اإحداثها 

االأو�سط  االإ�سبع  يف   )%1( بن�سبه  وذلك 

االأمين. فيما وّجهت النيابة العامة للمتهمة 

على  اعتدت  اإنها  »البحرينية«  الثانية 

ومل  االأوىل  عليها  املجني  ج�سم  �سالمة 

يف�ِص فعل االعتداء اإىل مر�سها اأو عجزها 

 20 على  تزيد  مدة  ال�سخ�سية  اأعمال  عن 

يوًما. 

اجلنائية  الكربى  املحكمة  حكمت 

متهم  بحق  غيابًيا  �سنة  باحلب�ص  االأوىل 

الفح�ص  »نتيجة  الر�سمي  حمرر  زّور 

اأمرت  كما  كورونا،  بيفايرو�ص  اخلا�ص 

املحكمة مب�سادرة املحرر املزّور. 

وت�سري تفا�سيل الدعوى اإىل اأن املتهم 

كان متواجًدا يف البحرين وبيوم الواقعة 

العربية  اململكة  اإىل  ال�سفر  يرغب  كان 

حينها  اأن  اإال  �سريع،  ب�سكل  ال�سعودية 

كان من �سروط ال�سفر عرب ج�سر امللك فهد 

من  �سلبية  فح�ص  نتيجة  على  احل�سول 

فريو�ص كورونا قبل مدة 72 �ساعة. 

فقام املتهم بتزوير الفح�ص واملن�سوب 

ا�سطنعه  باأن  ال�سحة  لوزارة  �سدورة 

على غرار املحررات ال�سحيحة با�ستخدام 

يعود  حتى  به،  اخلا�ص  االآيل  احلا�سب 

الفح�ص،  نتيجة  انتظار  دون  لل�سعودية 

املخت�سة  للجهة  و�سولة  عند  ات�سح  اإذ 

على اجل�سر باأن نتيجة الفح�ص مزّورة. 

واأدانت املحكمة الكربى املتهم؛ الأنه 

الر�سمي  املحرر  يف  تزويًرا  ارتكب 

بيفايرو�ص  اخلا�ص  الفح�ص  نتيجة 

وزارة  اإىل  �سدوره  املن�سوب  كورونا 

وهي  قانوًنا  املبينة  بالطرق  ال�سحة 

كمحرر  ا�ستعماله  بنية  اال�سطناع 

�سحيح.
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وزير الرتبية يكّرم »العهد الزاهر« 

لفوزها باملدر�سة املتميزة

افتتاح حديقة يف هورة �سند قريًبا 

على م�ساحة 1800 مرت مربع

علي  بن  ماجد  الدكتور  قام  ال�صباحية،  �صمن جوالته 

اإىل مدر�صة العهد  النعيمي وزير الرتبية والتعليم بزيارة 

املدر�صة وعدًدا  اإدارة  للبنات، كّرم خاللها  الثانوية  الزاهر 

من منت�صباتها وطالباتها، مبنا�صبة فوزها بجائزة املدر�صة 

املتميزة على م�صتوى مملكة البحرين خالل م�صاركتها يف 

للعام  العربي  القراءة  ال�صاد�صة من مبادرة حتدي  الدورة 

2021-2022، من بني 230 مدر�صة م�صاركة من اململكة، 

وبلوغ طالباتها القائمة النهائية للمرة الثانية.

الكبرية  امل�صاركة  اأن  الوزير  اأكد  املنا�صبة،  وبهذه 

واملتميزة ملدار�س مملكة البحرين يف مبادرة حتدي القراءة 

العربي تعد جت�صيًدا للعالقات االأخوية الوثيقة التي تربط 

يف  ال�صقيقة  املتحدة  العربية  االإمارات  ودولة  اململكة  بني 

اإىل  م�صرًيا  التعليمي،  املجال  بينها  ومن  املجاالت،  خمتلف 

اأن ما حققته مدار�س البحرين وال تزال من نتائج م�صّرفة 

يعك�س االهتمام الكبري الذي حتظى به امل�صرية التعليمية 

املباركة من ح�صرة �صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�صى اآل 

خليفة ملك البالد املعظم، حفظه اهلل ورعاه، ومن �صاحب 

العهد  اآل خليفة ويل  بن حمد  �صلمان  االأمري  امللكي  ال�صمو 

باأهمية  منوًها  ورعاه،  اهلل  حفظه  الوزراء،  جمل�س  رئي�س 

ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  اأطلقها  التي  الدولية  املبادرة  هذه 

االإمارات  دولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�صد  بن  حممد 

العربية املتحدة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي.

قام مدير عام بلدية املنطقة اجلنوبية  املهند�س عا�صم 

ممثل  البلدي  املجل�س  ع�صو  بح�صور  عبداهلل،  عبداللطيف 

الدائرة الرابعة عمر عبدالرحمن، بزيارة ميدانية اإىل حديقة 

هورة �صند ملتابعة االأعمال التطويرية التي نفذتها البلدية 

مرت   1800 م�صاحتها  تبلغ  التي  احلديقة  تاأهيل  الإعادة 

مربع، وذلك متهيًدا الفتتاحها قريًبا خلدمة اأهايل املنطقة.  

وخالل اجلولة امليدانية، تابع املدير العام اأعمال تهيئة 

مطاطية،  باأخرى  وا�صتبدالها  االألعاب  منطقة  االأر�صية يف 

احلديقة،  يف  تنفيذها  مت  التي  االأخرى  للمرافق  باالإ�صافة 

ومن �صمنها تركيب األعاب جديدة لالأطفال، واأعمال �صباغة 

خطة  �صمن  وذلك  االأ�صجار،  وزراعة  ال�صور،  و�صيانة 

احلدائق  من  عدد  تاأهيل  الإعادة  واحلدائق  املتنزهات  ق�صم 

واال�صرتاحات يف خمتلف املناطق.  

ويف هذا ال�صدد، اأكد املهند�س عا�صم عبداللطيف اهتمام 

واملما�صي  واحلدائق  العامة  املرافق  تطوير  يف  البلدية 

باملنطقة  البلدي  املجل�س  مع  بالتعاون  واال�صرتاحات 

ال�صتخدامها  جهوزية  حالة  يف  دوًما  لتكون  اجلنوبية، 

تو�صعة  على  الرتكيز  مع  املرافق،  هذي  مرتادي  قبل  من 

اأعمال الت�صجري وتو�صيع الرقعة اخل�صراء، الإ�صفاء مل�صات 

جمالية وتوفري بيئة اآمنة و�صحية للجميع.  

عبدالرحمن على  البلدي عمر  الع�صو  اأثنى  من جهته، 

جهود بلدية املنطقة اجلنوبية امل�صتمرة يف تنفيذ امل�صاريع 

التي تخدم املواطنني ومتثل اإ�صافة نوعية للخدمات املقدمة، 

اهتمامه  على  اجلنوبية  املنطقة  بلدية  عام  مدير  �صاكًرا 

والتطويرية  التجميلية  امل�صاريع  تنفيذ  مبتابعة  �صخ�صًيا 

يف خمتلف الدوائر.  

درا�سة: ارتفاع م�ستوى الوعي 

احلكومي يف الأمن ال�سيرباين

برنامج  اأن  البحرين  جامعة  يف  تقنية  درا�صة  راأت 

االأمن  جمال  يف  الوعي  م�صتوى  رفع  يف  اأ�صهم  »ثقة« 

القطاع  موؤ�ص�صات  اإىل  املنت�صبني  لدى  ال�صيرباين 

احلكومي.

الكوادر  لدى  »ثقة«  برنامج  اأهمية  الدرا�صة  وعززت 

الوطنية يف حت�صني م�صتوى االأمن ال�صيرباين، واأكدت اأن 

يف  البحرين  مملكة  مكانة  على  انعك�س  الوعي  م�صتوى 

ال�صيرباين.  االأمن  امل�صتويني املحلي والعاملي يف جمال 

تاأثري  له  »ثقة«  برنامج  اأن  اإىل  الدرا�صة  وخلُ�صت 

ال�صيرباين  االأمن  ن�صج  م�صتوى  حت�صني  على  مبا�صر 

االأفراد  وعي  الربنامج  عزز  اإذ  احلكومية،  للموؤ�ص�صات 

يف جمال االأمن ال�صيرباين، ما اأدى اإىل انخفا�س معدالت 

ال�صيربانية.  الهجمات 

حممد  خالد  الطالب  قدمها  -التي  الدرا�صة  وناق�صت 

االأمن  يف  املاج�صتري  درجة  على  للح�صول  �صاهني 

»برنامج  ال�صيرباين  لالأمن  العمل  اإطار  دور  ال�صيرباين- 

االأمن  م�صتوى  ورفع  حت�صني  يف  املعلومات«  الأمن  ثقة 

ال�صيرباين لدى العاملني يف املوؤ�ص�صات احلكومية مبملكة 

البحرين.

فتح باب الت�سـجيل للربنامج الإثرائي ال�سيـفي بوزارة الرتبيـة 
التعليمية  اخلدمات  قطاع  اأعلن 

باب  فتح  والتعليم  الرتبية  بوزارة 

الربنامج  يف  لال�صرتاك  الت�صجيل 

يونيو   21 من  ابتداء  ال�صيفي،  االإثرائي 

2022 ولغاية 28 يونيو 2022، وذلك 

االأندية  يف  »الت�صجيل  خدمة  خالل  من 

ململكة  الوطنية  البوابة  يف  ال�صيفية« 

البحرين على االإنرتنت.

العام  هذا  برنامج  ويحتوي 

والور�س  الربامج  من  متنوعة  جمموعة 

تقنية  عرب  التفاعلية  واملحا�صرات 

العلمية  اجلوانب  ت�صمل  املرئي،  االت�صال 

والرتفيهية  والريا�صية  والثقافية 

ن�صاًطا   54 خالل  من  وذلك  والفنية، 

نادي  وهي  اأندية،   7 �صتقدمها  وور�صة 

اإدارة  ونادي  املجتمعية،  ال�صراكة  اإدارة 

اإدارة الرتبية  الطالبية، ونادي  اخلدمات 

الريا�صية، ونادي مراكز م�صادر املعرفة، 

املوهوبني،  الطلبة  رعاية  مركز  ونادي 

ونادي  الطالبي،  االإعالم  مركز  ونادي 

ال�صالمة وال�صحة املهنية.

كفاية  االأ�صتاذة  قالت  ال�صدد،  وبهذا 

للخدمات  امل�صاعد  الوكيل  العنزور 

والتعليم:  الرتبية  وزارة  يف  التعليمية 

»�صيكون برنامج هذا العام متنوًعا و�صاماًل 

االأن�صطة  من  وا�صعة  حزمة  تقدمي  مع 

والور�س التي �صينفذها متخ�ص�صون، مع 

املواطنة  تر�صيخ  االعتبار  بعني  الو�صع 

الـ21  القرن  مهارات  وتعزيز  واالنتماء 

لدى  واالبتكار  االإبداع  جوانب  وتاأ�صيل 

باملتعة  حافاًل  كونه  جانب  اإىل  الطلبة 

والرتفيه لك�صر احلواجز الروتينية«.

واأ�صافت: »لقد مت اإعداد هذا الربنامج 

يف  ت�صهم  علمية  منهجية  اإىل  باال�صتناد 

الهامة  اجلوانب  خمتلف  وتطوير  تنمية 

العلمي  امل�صتويني  على  الطلبة  لدى 

خربات  منحهم  على  عالوة  والعملي، 

يف  ت�صب  وحياتية  اجتماعية  وجتارب 

اجتاه تاأهيلهم ليكونوا مواطنني �صاحلني 

التنمية  يف  مهًما  دوًرا  ليلعبوا  وفاعلني 

العهد  يف  اململكة  ت�صهدها  التي  ال�صاملة 

امللك  اجلاللة  �صاحب  حل�صرة  الزاهر 

البالد  ملك  خليفة،  اآل  عي�صى  بن  حمد 

املعظم، حفظه اهلل ورعاه، بدعم وم�صاندة 

بن  �صلمان  االأمري  امللكي  ال�صمو  �صاحب 

العهد رئي�س جمل�س  اآل خليفة ويل  حمد 

الوزراء املوقر حفظه اهلل ورعاه«.

�صيكون  الربنامج  اأن  بالذكر  اجلدير 

مفتوح للفئة العمرية من 7 �صنوات لغاية 

و�صتنطلق  والبنات.  للبنني  �صنة   18

�صباًحا  التا�صعة  ال�صاعة  من  الور�س 

ولغاية الواحدة ظهًرا خالل الفرتة من 3 

يوليو وحتى 11 اأغ�صط�س 2022.

كفاية العنزور

منوًها بالتطور امللحوظ للعالقات الثنائية يف خمتلف القطاعات.. الزياين:

بريطانيا �سريك ا�ستثماري على امل�ستوى العاملي منذ نحو 200 عام

بلغت القيمة الإجمالية للم�سروعات املر�ساة 321 األف دينار.. »الأ�سغال«:

تر�سية 3 م�ساريع وطرح 7 مناق�سات لعدة م�ساريع خالل مايو

اململكة  اأن  الزياين  را�صد  بن  زايد  اأكد 

على  رئي�س  ا�صتثماري  �صريك  املتحدة 

عام،  من 200  اأكرث  منذ  العاملي  امل�صتوى 

واأن منو حجم التجارة بني البلدين ي�صهد 

ما  القطاعات،  خمتلف  يف  ملحوًظا  تطوًرا 

يعك�س حجم العالقات التاريخية املتميزة 

بني البلدين ال�صديقني.

جاء ذلك خالل م�صاركة وزير ال�صناعة 

متحدًثا  الزياين  را�صد  بن  زايد  والتجارة 

منتدى  نظمه  الذي  العمل  غداء  رئي�ًصا يف 

بح�صور  الربيطاين،  البحريني  االأعمال 

�صفري اململكة املتحدة لدى مملكة البحرين 

اإدارة  جمل�س  ورئي�س  دارموند،  رودي 

من  وعدد  الزياين،  را�صد  بن  خالد  املنتدى 

امل�صوؤولني واملعنيني، مت خاللها ا�صتعرا�س 

القادمة  عدد من املو�صوعات وامل�صروعات 

البلدين ال�صديقني.

من  عدًدا  الوزير  وا�صتعر�س 

بينها،  من  واحليوية،  املهمة  املو�صوعات 

جمموعة  جمعت  التي  اللقاءات  نتائج 

امل�صرتكة،  الربيطانية  البحرينية  العمل 

بني  احلرة  التجارة  اتفاقية  النتائج  واأهم 

واململكة  اخلليجي  التعاون  جمل�س  دول 

املتحدة التي تعد واحدة من اأهم االتفاقيات 

تعزيز  يف  و�صت�صهم  وال�صاملة  الطموحة 

خالل  من  االقت�صادي  والنمو  العالقات 

واخلدمات  ال�صلع  يف  التجارة  تعزيز 

وغريها من املجاالت التي تعود بالنفع على 

القطاعني العام واخلا�س لكال اجلانبني.

مملكة  خلطة  الوزير  تطرق  بعدها 

)خطة  والطموحة  اال�صرتاتيجية  البحرين 

بعد  االقت�صاد   - االقت�صادي  التعايف 

مملكة  حكومة  اأطلقتها  التي  اجلائحة( 

تعد  والتي   ،2021 يف  املوقرة  البحرين 

االقت�صادي،  النمو  خطط  اأكرب  من  واحدة 

القدرة  اإىل تعزيز  وتهدف اخلطة اجلديدة 

االأجل  طويلة  االقت�صادية  التناف�صية 

املتمثلة  اأهدافها  حتقيق  مع  للبحرين، 

عدة  على  ترتكز  والتي  اال�صتدامة،  يف 

�صوق  اإ�صالح  خطة  بينها:  من  حماور، 

التنظيمية،  االإ�صالحات  وحزمة  العمل، 

وبرنامج  اال�صرتاتيجية،  امل�صاريع  وخطة 

التوازن املايل، وخطة تنمية القطاعات ذات 

االأولوية.

البحرين  مملكة  اإطالق  اإىل  واأ�صار 

ملدة  اجلديدة  الذهبية  االإقامة  لتاأ�صرية 

التي  الذهبية(  )التاأ�صرية  �صنوات   10

االأجانب  وامل�صتثمرين  للمغرتبني  توفر 

دائم،  ب�صكل  البالد  يف  االإقامة  فر�صة 

على  اإيجابي  تاأثري  من  اخلطوة  لهذه  وما 

ا�صتقطاب املزيد من اال�صتثمارات، وغريها 

االقت�صادي،  القطاع  على  االإيجابيات  من 

ا�صتحداث برنامج �صجالت  ا�صتعر�س  كما 

)3.0(، وهو نظام اإلكرتوين متطور موؤهل 

تاأهيال عاليا يف ت�صجيل وترخي�س املن�صاآت 

ومت�صل  البحرين،  مملكة  يف  التجارية 

االإلكرتونية  االأنظمة  بجميع  كامل  ات�صاال 

متمنيا  ال�صلة،  ذات  احلكومية  للجهات 

اأن يحقق هذا املنتدى اأهدافه الطموحة يف 

امل�صتوى  العالية  العالقات  تطوير  �صبيل 

بني مملكة البحرين وبريطانيا.

اأحمد عبدالعزيز اخلياط  االأ�صغال املهند�س  اأفاد وكيل وزارة 

من  الوزارة  م�صاريع  من  لعدد  مناق�صات   3 تر�صية  قد متت  اأنه 

قبل جمل�س املناق�صات واملزايدات خالل �صهر مايو املا�صي، بلغت 

قيمتها االإجمالية 321،339 ديناًرا بحرينًيا.

 وقال وكيل وزارة االأ�صغال اإن امل�صاريع التي متت تر�صيتها 

امل�صاريع  هذه  وتاأتي  واملباين،  ال�صحي  ال�صرف  قطاعي  �صملت 

الوزارة يف  عمل  على خطة  املدرجة  امل�صاريع  من  �صل�صلة  �صمن 

وتقدمي  التحتية،  البنية  لتطوير  احلكومة  عمل  برنامج  تنفيذ 

دعم  يف  وت�صاهم  املواطنني  وحاجات  تطلعات  تلبي  خدمات 

االقت�صاد الوطني.

تر�صيتها؛  متت  التي  امل�صاريع  اأبرز  اأن  اخلياط  واأو�صح 

عايل  يف   742 مبجمع  ال�صحي  ال�صرف  �صبكة  ان�صاء  م�صروع 

بقيمة 266،716 ديناًرا بحرينًيا. 

 اأما عن امل�صاريع التي مت طرحها للمناق�صة خالل �صهر مايو 

باأنه مت طرح )7( مناق�صات  االأ�صغال  اأفاد وكيل وزارة  املا�صي، 

ملختلف قطاعات الوزارة، بتكلفة اإجمالية بلغت قيمتها التقديرية 

3،423،191 ديناًرا، اإذ مت طرح مناق�صة واحدة لقطاع الطرق، 

ومتثلت يف م�صروع تطوير الطرق مبجمع 575 اجلزء اجلنوبي 

يف اجلنبية، وت�صتمل على اأعمال الطرق وال�صرف ال�صحي.

مناق�صتني  طرح  مت  فقد  ال�صحي  ال�صرف  لقطاع  وبالن�صبة 

مبجمع  ال�صحي  ال�صرف  ملياه  �صبكة  ان�صاء  مل�صروع  اإحداهما 

بئر  حفر  مل�صروع  واالأخرى  الثانية(،  )املرحلة  �صدد  يف   1038

املحرق ملعاجلة  املياه اجلوفية يف حمطة  �صحن ومراقبة  الإعادة 

مياه ال�صرف ال�صحي. 

ا خالل �صهر مايو املا�صي طرح  اأي�صً اأنه مت  واأ�صاف اخلياط 

)3( مناق�صات لقطاع البناء وال�صيانة، من اأهمها اأعمال ال�صيانة 

ال�صاملة ملدر�صة القد�س االبتدائية للبنات، ومدر�صة البالد القدمي 

االبتدائية للبنات. 

املحرق البلدي ُي�سدر خمالفات على عدة مطاعم مل تلتزم بالقوانني

جولة  البلدي  املحرق  جمل�س  نظم 

الثانية،  الدائرة  مطاعم  على  تفتي�صية 

املجل�س  رئي�س  نائب  وتن�صيق  بح�صور 

الدكتور ح�صن الدوي. و�صارك يف اجلولة 

املحرق،  وبلدية  ال�صحة،  وزارة  من  كل 

ووزارة  والتجارة،  ال�صناعة  ووزارة 

الداخلية.

عن  االأحد  يوم  جولة  واأ�صفرت   

عدة  على  ومالحظات  خمالفات  توجيه 

متفاوتة.  بن�صب  وذلك  �صعبية،  مطاعم 

اأغذية  اإعداد  ملحل  االأوىل  الزيارة  فكانت 

ولوحظ  اخلبز،  باإنتاج  له  مرخ�س  غري 

كما  املروحة.  اأو  الهواء  مكيف  من  خلّوه 

كانت طريقة اإعداد اخلبز غري �صحية، اإذ 

يخل�س العجني �صبه ال�صائل بع�صا مكن�صة 

ا،  اأي�صً املحل  خمالفات  و�صمن  قدمية. 

القدمي يف منطقة خارجية  تيبي�س اخلبز 

ما  للحيوانات،  اأعالًفا  لبيعه  مك�صوفة 

يجذب الفئران والقوار�س.

التي  املطاعم  اأحد  زيارة  متت  كما   

وكانت  التقليدي،  الهندي  الطعام  تقدم 

تقدمي  مع  جًدا  جيدة  فيه  النظافة  حالة 

جتديد  �صرورة  بخ�صو�س  مالحظات 

على  ح�صوله  وعدم  االأواين،  بع�س 

و�صدف  ال�صمبو�صة.  لعمل  ترخي�س 

اجلن�صية  بحريني  املطعم  �صاحب  اأن 

عن  اأعرب  اإذ  املطعم،  يف  متواجًدا  كان 

التزام  م�صتوى  عن  بالر�صا  �صعادته 

املالحظات  بكل  مرحًبا  باملعايري،  املطعم 

بها.  باالهتمام  اإذ وعد  اإليه،  التي وجهت 

املعجنات  ُيعد  الذي  الثالث  املطعم  اأما 

املخزن  وال�صاورما فتمت زيارته وزيارة 

بالنظافة  التزامه  وتبنّي  له،  التابع 

التي حتددها اجلهات  املعايري  ومبختلف 

احلا�صرة يف اجلولة، ما ي�صتحق االإ�صادة 

والتقدير والدعوة ال�صتمرار هذه امل�صتوى 

من اخلدمة.

�صملت  مطعم  زيارة  متت  واأخرًيا،   

خمالفاته عمل اخلبز يف بيئة غري �صحية 

التخل�س  ال�صحة  مفت�صات  منه  وطلبت 

ا�صتخدامه  تبنّي  كما  فوًرا.  الكمية  من 

للمخزن الواقع يف الدور العلوي بطريقة 

غري �صحية، وذلك بتخزين اأدوات قدمية 

وم�صامري �صدئة ومالب�س م�صتخدمة، اإىل 

يف  املو�صوعة  الغذائية  احلبوب  جانب 

اأواين قدمية، ناهيك عن عدم نظافة خزان 

املواد  مع  للتخل�س  توجيهه  ومت  املاء، 

القدمية فوًرا، وعدم ا�صتخدام املاء اإال بعد 

اإفراغ اخلزان وتنظيفه.

بداأ  قد  الدوي  ح�صن  الدكتور  وكان   

املطاعم  على  التفتي�س  حمالت  موجة 

واملحال املنتجة للمواد الغذائية يف بداية 

جوالت  بعدها  انطلقت  اإذ   ،2019 عام 

مماثلة على نطاق اململكة. 

اأحمد اخلياط
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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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رئي�س  نائب  �شاكر  اأمينة  �شرحت 

ملتقى  رئي�شة  ال�شبابية،  اخلالدية  جمعية 

مع  بالتعاون  اخلام�س،  التدريبي  اخلالدية 

ببدء  لال�شت�شارات،  اجلودة  حلول  �شركة 

اإعالن الت�شجيل يف ن�شخته الرابعة، والذي 

املهمة  املحا�شرات  من  عدد  على  يحتوي 

العامة  الثانوية  من  للخريجني  خا�شة 

واجلامعات، بحيث تكون لهم فر�شة كبرية 

يف  لالنطالق  واملعلومات  التجارب  الخذ 

ال�شعوبات  ومواجهة  التخرج  بعد  حياتهم 

�شح  م�شتوى  على  خا�شة  والعقبات، 

التوظيف ب�شبب االو�شاع التي متر بها دول 

العامل. 

املهن  ور�شة  امللتقى  تتخلل  �شوف  كما 

بتقدمي  فيها  ال�شبابي  واالإ�شهام  امل�شتقبلية 

جمموعة  رئي�س  حاجي  جا�شم  الدكتور 

املحا�شرة  اىل  اإ�شافة  اال�شطناعي،  الذكاء 

الثانية للدور الوطني للموؤ�ش�شات الوطنية 

يف متكني ال�شباب، اإذ اإنها فر�شة للمنظمات 

لال�شتفادة،  واملجتمعية  ال�شبابية  االهلية 

ومنها اجلمعيات حديثة التاأ�شي�س لال�شتاذ 

حم�شن الغريري. ويف النهاية، اأكدت �شاكر 

ان �شباب البحرين يحظون بدعم من �شاحب 

املعظم، ومتابعة  البالد  امللك عاهل  اجلاللة 

�شاحب ال�شمو امللكي ويل العهد رئي جمل�س 

جميع  يف  ال�شباب  دعموا  طاملا  اإذ  الوزراء، 

فئاتهم ومراحلهم، وذلك ل�شعود اململكة اىل 

م�شاف الدول املتقدمة بازدهار �شبابها.

»زين البحرين« تطلق »م�شابقة زين الكربى 4«

التداول:  )رمز  البحرين  زين  اأطلقت 

جمال  يف  الرائدة  ال�شركة   ،)ZAINBH
زين  »م�شابقة  اململكة،  يف  االت�شاالت  ابتكارات 

البحرين  زين  لعمالء  تتيح  التي   »4 الكربى 

يبلغ  �شهرًيا  نقدية  بجوائز  بالفوز  الفر�شة 

واجلائزة  اأمريكي  دوالر   53،800 جمموعها 

دبليو  اأم  بي  �شيارات  اأربع  هي  والتي  الكربى 

حتى  امل�شابقة  و�شت�شتمر   ،)BMW X1(  X1

31 مار�س 2023.

يتيح  ما  واأجوبة  اأ�شئلة  امل�شابقة  تت�شمن 

فل�ًشا   250 بقيمة  امل�شاركة  العمالء  جلميع 

العمالء  �شيحظى  الكربى.  امل�شابقة  يف  لليوم 

جوائز  لربح  بفر�س  امل�شابقة  يف  امل�شاركني 

اأمريكي �شهرًيا ملدة  نقدية بقيمة 1000 دوالر 

كل  رابحنينّ  �شيحظى  ذلك  اإىل  باالإ�شافة  عام، 

ثالث اأ�شهر بالفر�شة للفوز ب�شيارة بي اأم دبليو 

BMW X1( X1( اأو 7000 دوالر اأمريكي.

على  ا  اأي�شً الكربى«  زين  »م�شابقة  وت�شمل 

م�شابقة جمانية، حيث يحظى العمالء امل�شاركني 

يف امل�شابقة املجانية بفر�س لربح جوائز نقدية 

خالل  من  �شهرًيا  اأمريكًيا  دوالًرا   150 بقيمة 

االإجابة على �شوؤال واحد يومًيا، حيث كل اإجابة 

�شحيحة متنح العمالء 10 نقاط للم�شاركة يف 

العمالء  �شيح�شل  ذلك،  اإىل  باالإ�شافة  ال�شحب. 

م�شاعفة  نقاط  على  امل�شابقة  يف  امل�شاركني 

اأيام  اإىل 6 ع�شًرا وخالل  ال�شاعة 4  يومًيا من 

اجلمعة. 

الفائزين  تهنئ  اأن  البحرين  زين  ي�شر  كما 

انتهت يف  الكربى 3« والتي  يف »م�شابقة زين 

حممود  هم:  فالفائزين   .2022 مار�س   31

علي،  يون�س  علي  حيدري،  علي  الغنيمي، 

باجلائزة  الفائزين  الذوادي، وب�شفتهم  وح�شن 

 218i الكربى، فاز كٌل منهم ب�شيارة بي ام دبليو

218i Series )BMW 2(. وعربنّ الفائزون عن 
�شعادتهم من خالل �شكرهم لزين البحرين التي 

اأتاحت لهم الفر�شة للفوز بهذه اجلائزة الكربى، 

فمنذ اأن مت اإطالق هذه امل�شابقة يف 2019، كان 

هناك اإجمايل 2310 فائزين.

»اأبولو للقلب« يقيم ور�شة عمل »تخطيط القلب«

للقلب  اأبولو  مبركز  القلب  ق�شم  يقيم 

ور�شة  التخ�ش�شي  البحرين  مب�شت�شفى 

 23 اخلمي�س  يوم  القلب  تخطيط  عن  عمل 

يونيو 2022، وذلك من ال�شاعة 9:00 �س 

مبنطقة  امل�شت�شفى  مقر  يف  م�شاء   4:00  -

اجلفري.

لتنظيم  الوطنية  الهيئة  اعتمدت  وقد 

هذه  )نهرا(  ال�شحية  واخلدمات  املهن 

الور�شة بـ6 �شاعات تدريبية معتمدة.

وتعقد ور�شة العمل هذه ب�شكل �شنوي، 

والفنيني  االأطباء  تدريب  اإىل  وتهدف 

والتمري�س والطلبة على اأ�شا�شيات تخطيط 

تخطيط  وقراءة  حتليل  وطرق  القلب 

على  ت�شتمل  الور�شة  هذه  اإن  حيث  القلب، 

ور�شة  يتبعها  �شباحية  نظرية  حما�شرات 

عمل وتدريب عملي.

القلب  تخطيط  عمل  ور�شة  و�شتقام 

م�شت�شفى  من  القلب اخلرباء  اأطباء  قبل  من 

اأول  يعد  والذي  التخ�ش�شي،  البحرين 

م�شت�شفى خا�س يف البحرين يجري عمليات 

الق�شطرة.

وت�شم الور�شة عددا من املتحدثني، وهم 

طبيب القلب التداخلي وامل�شوؤول يف خمترب 

حممد،  اأ�شد  العزيز  عبد  الدكتور  الق�شطرة 

ا�شت�شاري  برابهاكار  برا�شانت  والدكتور 

البحرين  مب�شت�شفى  القلب  اأمرا�س 

�شواحلني  �شيخ  والدكتور  التخ�ش�شي، 

اأبولو  التداخلي مبركز  القلب  بوك�س طبيب 

القلب.

د. عبد �لعزيز �أ�سد حممد

�أمينة �ساكر

عائلة الزياين حتتفل بعقد قران ابنهم طالل على كرمية مبارك بوغمار

�حتفل �لعميد �سمري بن 

قر�ن  بعقد  �لزياين  �أحمد 

كرمية  على  طالل  �بنه 

بوغمار،  �أحمد  بن  مبارك 

 16 �خلمي�س  يوم  وذلك 

فندق  يف   2022 يونيو 

�لدبلومات ردي�سون �سا�س 

بلو. 

عدد  �حلفل  وح�سر 

و�أفر�د  �لوجهاء  من 

و�لأهل  �لكرمية  �لعائلة 

قدمت  كما  و�لأ�سدقاء، 

للعر�سة  �لبور�سيد  فرقة 

�لبحرينية  �لعر�سة 

�لأ�سيلة. 

كل �لأمنيات للعرو�سني 

بحياة �سعيدة.

»اخلالديه ال�شبابية« تعلن عن امللتقى اخلام�س

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12126/pdf/INAF_20220620004802845.pdf
https://www.alayam.com/alayam/events/966307/News.html
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي

Link
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باختيار ورعاية »هيئة تنظيم االتصاالت«

 شباب بحريني متميز يشارك 
في »قمة تواصل األجيال العالمية للشباب 2022«

وليد صبري «

شاركت مجموعة من الشباب البحريني 
المتميز، باختيار، ورعاية، هيئة تنظيم 
االتصاالت، في فعالي��ات قمة تواصل 
األجيال العالمية للش��باب التي عقدت 
ف��ي الفترة من 2 إل��ى 4 يونيو 2022، 
في ساحة مؤتمرات intra، في كيغالي، 
برواندا، بهدف تش��جيع وإلهام ش��باب 
العال��م ليصبح��وا عام��ًا للتغيير من 

خال استخدام التكنولوجيا.
وقد جمعت القمة القادة الشباب ورواد 
األعم��ال وصن��اع التغيي��ر االجتماعي 
ف��ي  والمتخصصي��ن  والمهندس��ين 
السياس��ات والطاب وغيرهم وسمحت 
لهم بالتواصل مع قادة األعمال وصناع 
الق��رار المؤثري��ن والمدافعي��ن ع��ن 

المجتمع الذين حضروا الحدث أيضًا.
الرقمي��ة  الفج��وة  القم��ة  وتناول��ت 
والموضوع��ات ذات الصل��ة، بم��ا ف��ي 
ذل��ك المه��ارات الرقمية، والمس��اواة 
بين الجنسين، وتغير المناخ والسامة 
على اإلنترنت ومستقبل العمل وريادة 
وأصدرت  الرقمية  والتبعي��ات  األعمال 
وثيق��ة دع��وة للعمل وي��روج لها على 

نطاق واسع أمام قادة العالم.
الط��اب  بي��ن  المش��اورات  وجمع��ت 
الش��باب ورج��ال األعمال  والمهنيي��ن 
الرقميي��ن م��ن جمي��ع أنح��اء العال��م 

للمش��اركة في إنشاء مش��روع الدعوة 
إلى العم��ل، والهدف من هذه العملية 
هو تعزيز مش��اركة الش��باب ف��ي بناء 
مستقبل رقمي شامل ومستدام للجميع 
م��ن خ��ال المش��اركة ف��ي الحكومة 
واالتح��اد الدولي لاتصاالت ومنظومة 

األمم المتحدة األوسع نطاقًا.
م��ن جهتها، قال��ت مس��ؤولة تطوير 
التنظيمي��ة،  والش��ؤون  السياس��ات 
ف��ي هيئ��ة تنظيم االتصاالت، س��لمى 
الهاش��مي، إن قم��ة تواص��ل األجيال 
كان��ت   2022 للش��باب  العالمي��ة 
فرص��ة عظيمة للش��باب البحريني في 
المشاركة وإلقاء الضوء على قدراتهم. 
وذكرت أن إشراك الشباب البحريني في 
ه��ذه القم��ة العالمية يس��لط الضوء 
على أهمية مس��اهمتهم في مستقبل 
التكنولوجي��ا واالتصاالت في مملكتنا. 
وأوضح��ت أن هيئة تنظي��م االتصاالت 
تفخ��ر بال��دور ال��ذي أداه مندوبوه��ا 
الش��باب ف��ي القمة، وس��تواصل دعم 

سعيهم لتحقيق االبتكار.
وقال��ت الطالب��ة فاطم��ة المعم��اري، 
إحدى الش��ابات المش��اركات في هيئة 
تنظي��م االتص��االت، إنه��ا اس��تفادت 
كثيرًا من مش��اركتها ف��ي القمة التي 
لألف��كار  وتب��اداًل  نقاش��ات  تضمن��ت 
باإلضافة إلى ورش عمل تضم ش��بابًا 
من كافة دول العالم، حيث استعرضنا 

الحلول المختلفة للمشاكل والتحديات 
الت��ي تواجه الش��باب خاصة في قطاع 
والمعلومات،  واالتصاالت  التكنولوجيا 
خاصة مع التط��ور الكبير الحاصل حول 

العالم.
بدورها، قالت شهد آل ربيع، إنها تشعر 
بالفخ��ر أنها مثلت مملكة البحرين في 

مثل ه��ذه القمة العالمي��ة المتميزة، 
مضيفة: شاركنا في مجموعة من ورش 
العمل المختلفة والتي أكسبتنا خبرات 
كبيرة في مجال تكنولوجيا المعلومات 
واالتص��االت، حيث تمكنا من التواصل 
مع مجموعة متميزة من شباب العالم 
يمثل��ون نح��و 193 دولة ح��ول العالم 

ونكتسب خبرات ونبادلهم الخبرات من 
خال تمثيل مملكة البحرين.

من جهته، قال الطالب علي التوباني، 
إن القمة كانت فرصة للشباب البحريني 
من أجل أن نوص��ل رؤيتنا وصوتنا إلى 
العال��م أجم��ع، حي��ث س��اعدتنا هيئة 
تنظيم االتصاالت من خال االس��تثمار 

في الش��باب، وقد قدمنا ص��ورة طيبة 
ومتميزة عن ش��باب البحري��ن للعالم 
أجمع، ومدى تط��ور البحرين في مجال 

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.
من جانب��ه، قال المهن��دس في قطاع 
النفط والغ��از عبداهلل حم��د المبارك، 
إن عملي��ة اختي��اره من هيئ��ة تنظيم 
االتص��االت م��ن خال عدة ترش��يحات 
من جهات شبابية مختلفة، قامت على 
إثره��ا الهيئ��ة باختيار ممثل��ي الوفد 
حس��ب معاييره��ا الخاص��ة ومعايي��ر 

القمة العالمية للشباب.
وذك��ر أنه »إلى جان��ب عملي حاليًا 
كمهن��دس ميكانيك��ي ف��ي قطاع 
النفط والغاز، عملت على مش��اريع 
وبرام��ج متنوع��ة تتعل��ق بقطاع 
التكنولوجي��ا، حي��ث ش��اركت ف��ي 
مس��ابقات عدة ودربت ع��ددًا من 
طلب��ة الم��دارس والمراكز في علم 
أن  وأوضح  والهندسة«.  الروبوتات 
»تمثي��ل أي فرد لوطن��ه، يعد من 
أس��مى المهام تش��ريفًا وأعظمها 
تكليفًا، وقد س��عينا جاهدين لنشر 
ثقاف��ة مملكتن��ا ومنجزاته��ا على 
مر الس��نوات، وإظهار أوجه التقدم 
واالزدهار وصواًل إلى عصرنا الحالي 
ال��ذي يزخ��ر بتغي��رات متس��ارعة 
وتطور بحريني يش��هده العالم في 

كافة المجاالت«.

فاطمة المعماري: استعرضنا الحلول لتحديات تواجه الشباب في التكنولوجيا

المبارك: سعينا لنشر ثقافة البحرين ومنجزاتها على مر السنوات

سلمى الهاشمي: إشراك شباب البحرين بالقمة يؤكد مساهماتهم بالتكنولوجيا

التوبالني: قدمنا صورة متميزة عن شباب البحرين للعالم أجمع

شهد آل ربيع: تبادلنا المعلومات مع شباب نحو 193 دولة حول العالم

عبداهلل المبارك شهد آل ربيععلي التوبالنيسلمى الهاشمي فاطمة المعماري

 بقرار من ولي العهد رئيس الوزراء..
إصدار دليل تنظيم الشراكة بين »العام والخاص«

صدر عن صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان 
بن حم��د آل خليفة ولي العه��د رئيس مجلس 
الوزراء، قرار رقم )30( لسنة 2022 بإصدار دليل 
تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، 

جاء فيه: 
المادة األولى:

ُيعم��ل بأح��كام دلي��ل تنظي��م الش��راكة بين 
القطاعين العام والخاص المرافق لهذا القرار.

المادة الثانية:
أ - ُيص��ِدر وزي��ر المالي��ة واالقتص��اد الوطن��ي 
الازم��ة  واإلرش��ادات  والتعليم��ات  الق��رارات 
لتنفيذ أحكام هذا الق��رار، بما في ذلك األحكام 
واإلج��راءات الفنية والمالية الواج��ب مراعاتها 
من ِقَبل الجهات اإلدارية عند تصميم مشروعات 

الشراكة أو تنفيذها عن طريق الشراكة.
ب - تك��ون وزارة المالي��ة واالقتص��اد الوطن��ي 

مس��ؤولة ع��ن التحق��ق م��ن االلت��زام بتنفيذ 
أح��كام الدليل المراف��ق لهذا الق��رار والقرارات 
والتعليمات واإلرشادات الصادرة طبقًا ألحكامه.

المادة الثالثة:
على وزير المالية واالقتصاد الوطني والمعنيين 
-ُكلٌّ فيم��ا يخصه- تنفي��ذ أحكام ه��ذا القرار، 
وُيعم��ل به م��ن اليوم التالي لتاريخ نْش��ِره في 

الجريدة الرسمية.

 وزير المواصالت: مواصلة
الجهود والمنجزات بروح الفريق الواحد

أكد وزير المواصات واالتصاالت محمد الكعبي، مواصلة البناء على ما تحقق من 
منجزات وتقدم ونماء بهذا القطاع الواعد، ومواصلة الجهود بروح الفريق الواحد 
في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجالة الملك حمد بن 
عيسى آل خليفة ملك الباد المعظم، وبدعم صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
ب��ن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. جاء ذلك، خال لقائه كمال 
أحمد، لتسلم مهام الوزارة، حيث أشاد الوزير بالجهود المخلصة التي بذلها كمال 
أحمد أثناء توليه الوزارة في الفترة الماضية، مشيدًا بما تحقق من مشاريع نوعية 
ساهمت في تطوير قطاع المواصات واالتصاالت في البحرين وتقدمه بما يعود 
بالنفع على الوطن والمواطن، ويحقق األهداف االستراتيجية لهذا القطاع الواعد. 
م��ن جهته، أعرب كمال أحمد عن التهاني إلى محمد الكعبي بمناس��بة حصوله 
عل��ى الثقة الملكية الس��امية من حضرة صاح��ب الجالة ملك الب��اد المعظم، 
مقدما ش��كره لجميع منتس��بي الوزارة على الجه��ود التي بذلوها ط��وال الفترة 

الماضية بكل كفاءة واقتدار، متمنيًا التوفيق والنجاح للوزير في أداء مهامه.

 وزيرة الصحة: مواصلة البناء
على ما حققه القطاع الصحي من منجزات

التق��ت وزيرة الصحة الدكتورة جليلة الس��يد باألس��تاذة فائقة الصالح، لتس��ّلم مهام وزارة 
الصحة، حيث أشادت الوزيرة بالجهود التي بذلتها الصالح خال توليها مهام الوزارة، منوهًة 
بما تحقق من مكتس��بات نوعية خ��ال تلك الفترة وما نتج عنها من برامج واس��تراتيجيات 
رفدت القطاع الصحي ورسخت من تقدمه باحترافية وكفاءة، خصوصًا خال االنتشار العالمي 
لجائحة كورونا )كوفيد 19( وما نتج عن ذلك من استجابة وطنية متميزة يحتذى بها عالميًا 
بفضل توجيهات حضرة صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك الباد المعظم، 
وقيادة صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حمد آل خليفة ول��ي العهد رئيس مجلس 
ال��وزراء للجه��ود الوطني��ة للتصدي لجائح��ة فيروس كورون��ا. وأكدت الوزي��رة حرصها على 
مواصلة ما تحقق لهذا القطاع الهام، والبناء عليه خال الفترة المقبلة، وفق أهداف المسيرة 
التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجالة ملك الباد المعظم، ومتابعة صاحب السمو 
الملك��ي ول��ي العهد رئيس مجل��س الوزراء. من جانبه��ا، أعربت فائق��ة الصالح عن خالص 

التهاني للدكتورة جليلة السيد بمناسبة حصولها على الثقة الملكية السامية.

 وزير العمل: عالقات متميزة
مع ألمانيا في كافة المجاالت

التقى وزير العمل، جميل حميدان في مكتبه بالوزارة السفير 
األلماني لدى مملكة البحرين، كاي ثامو بوكمان، بمناس��بة 

انتهاء فترة عمله الدبلوماسي في الباد.
وخال اللقاء أش��اد حميدان بعمق العاق��ات المتميزة بين 
البلدين، والجه��ود التي بذلها الس��فير األلماني أثناء فترة 
عمل��ه ف��ي البحرين، حيث أس��همت ف��ي تعزي��ز العاقات 
الثنائي��ة القائمة بي��ن البلدين، وزيادة التعاون المش��ترك 
ف��ي كافة المجاالت، متمنيًا ل��ه التوفيق والنجاح في مهامه 
المقبل��ة، ومعرب��ًا عن حرص الوزارة عل��ى مواصلة التعاون 

المثمر مع السفارة األلمانية.
م��ن جانبه، أع��رب الس��فير األلمان��ي عن ش��كره وتقديره 
للمسؤولين في مملكة البحرين، لما لقيه من دعم وتعاون 
أس��هم ف��ي نج��اح مه��ام عمله، مش��يدًا ف��ي هذا الس��ياق 
بالمب��ادرات النوعي��ة الت��ي تطلقه��ا المملك��ة ف��ي قطاع 
العمل وتش��جيع بيئة االستثمار عبر التش��ريعات العمالية 

واالستثمارية المتطورة.

البحرين تدين الهجومين 
 اإلرهابيين ضد دور

العبادة في أفغانستان
أعرب��ت وزارة الخارجي��ة، ع��ن إدان��ة مملك��ة البحرين بش��دة 
للهجومين اإلرهابيين اللذين وقعا في أفغانس��تان، واستهدفا 
مسجدًا بمدينة قندوز شمالي الباد، ومعبدًا لطائفة السيخ في 
العاصمة كابول، وأس��فرا عن مقتل وإصابة عدد من المدنيين 
األبري��اء. وأك��دت اس��تنكار البحرين له��ذه األعم��ال اإلجرامية 
اآلثمة، التي تستهدف زعزعة األمن واالستقرار وترويع اآلمنين 
وتتنافى مع المبادئ الدينية والقيم األخاقية واإلنسانية كافة، 
معرب��ة عن تضامنها مع الش��عب األفغاني الش��قيق، وخالص 
تعازيها ومواساتها ألهالي وذوي الضحايا، وتمنياتها بالشفاء 

العاجل لجميع المصابين.
وج��ددت الوزارة، دعوتها إل��ى ضرورة تكثيف الجه��ود الدولية 
من أجل القضاء على التنظيمات اإلرهابية المتطرفة، وتجفيف 
منابعها المالية والفكرية، والعمل المش��ترك في نش��ر ثقافة 
الس��ام والتس��امح، وصون حرمة دور العبادة، واحترام الحقوق 

والحريات الدينية لجميع األديان والطوائف.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/06/20/watan-20220620.pdf?1655702301
https://alwatannews.net/article/1011558
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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
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مستشفاَك يستغيث
ش��عرت بالفخر ورفعت رأس��ي عاليًا وأنا أستمع لش��اب خليجي يقارن 
بي��ن النظام الصحي واإلداري في مستش��فى الملك حمد في البحرين 
ومستش��فى تعليمي في دولت��ه، المقارنة لم تك��ن كمريض تعالج 
هن��ا وهناك، بل كطبيب متدرب عمل في االثنين، إذ أكد هذا الطبيب 
الخليجي أنه ال مجال للمقارنة على مدى التقدم والتطور الذي لمس��ه 
في مستش��فى المل��ك حمد، وضرب ل��ي مثاًل مقارنًا النظ��ام اإلداري 
الصح��ي هنا وكيف عمل هناك، حين تعامل مع حالتين متش��ابهتين 

لمريضين أصيبا بجلطة دماغية وهما في المستشفيين. 
ما كان يتطلب من الطبيب المناوب في مستشفى الملك حمد إال ذكر 
كلمة واحدة لمس��ؤولة الجناح وهي »كود س��تروك« يعني التصنيف 
جلطة دماغية، وحالما تذكر »الكود« فإن ذلك يعني سلسلة إجراءات 
معروفة ومفهومة لكل طاقم المستش��فى المعني بهذه الحالة، فال 
يتطلب األمر س��وى دقائ��ق معدودة إال ويك��ون كل منهم على رأس 
ه��ذا المريض، من طبيب التخدير إلى الج��راح إلى طاقم التمريض.. 
إلخ، والطبيب المناوب انتهت مهمته هنا، فهناك »كود« أي سلس��لة 
إجراءات محددة لكل حالة، وكل حالة لها طاقم وإجراءات معروفة تم 
التدريب عليها وقياس م��دة تجمع المعنيين بها على رأس المريض 
تع��د من مؤش��رات نجاحه��ا، تم ذل��ك عب��ر تدريبات ت��درب عليها 
العامل��ون في المستش��فى تقود إل��ى أن يتحرك المعني��ون بالكود 

تلقائيًا حين يصلهم اإلعالن. 
أما في المستش��فى الخليجي اآلخر فقد اس��تغرق األمر لنفس الحالة 
ثمان��ي س��اعات إلى أن تجم��ع كل المعنيين بها ولي��س لديهم هذا 
النظ��ام، ب��ل عل��ى الطبيب المن��اوب االتص��ال بكل ش��خص معني 
وتجميعهم، مستش��فى الملك حمد يتحلى بنظ��ام إداري عظيم رغم 
أن ميزانية المستش��فى الخليجي تبلغ أضعاف المستشفى البحريني، 

أليس ذلك مدعاة للفخر واالعتزاز بمستشفى يليق باسمه؟ 
وهن��ا تبدأ القصة المش��ابهة لقص��ة مركز األورام الت��ي كتبت عنها 
س��ابقًا، فهذا الصرح الطبي المفخرة يعاني من ذات المش��كلة وهي 
العج��ز ف��ي ميزانيت��ه ومه��دد بتضعضع مس��تواه ونزول مس��توى 
الخدمات فيه لهذا السبب، مما يعتبر خسارة فادحة للبحرين واسمها 
وس��معتها الت��ي اكتس��بتها بفض��ل الجه��از الطب��ي واإلداري لهذا 

المستشفى. 
المستش��فى بدأ قبل عش��ر س��نوات بميزانية تبلغ 38 ملي��ون دينار 
وقتها كان يش��غل 330 س��ريرًا اآلن أصبح لديه 539 سريرًا، والسرير 
في اللغة الطبية يعني طاقم عمل كاماًل يصاحبه وطاقة وأدوية كلها 
تحتس��ب مع كل س��رير، و ليس س��ريرًا بالمعنى الحرفي فقط، وبداًل 
من أن يكتفي المستش��في بع��الج 105 آالف مريض كما كان الحال 
ف��ي نقطة البداي��ة، أصبح اآلن يعالج 400 أل��ف مريض في العيادات 
الخارجية، وحتى سكان المحرق الذين يقدم هذا المستشفى خدماته 
لهم كان عددهم 130 ألف نس��مة اآلن أصبح 300 ألف نسمة أي أكثر 

من الضعف. 
بعد مرور العش��ر س��نوات زاد عدد المس��تفيدين وزاد عدد المرضى 
وزادت التكلف��ة 50% إنما مع األس��ف ب��داًل من زي��ادة الميزانية بما 
يتناسب مع هذا التضخم والضغط على الخدمات تم تقليصها، فبعد 
أن كان��ت 38 مليونًا تقلصت إل��ى 34 مليون دينار، علمًا بأن الرواتب 
فقط تس��تهلك 30 مليون��ًا وفاتورة الكهرباء تق��ارب 2 مليون دينار 
والمتبقي 2 مليون المفروض أن يك��ون لألدوية والتدريب واألجهزة 
والصيان��ة، حت��ى التدري��ب كانت »تمكين« تس��اعد بملي��ون دينار 

توقفت. 
نعل��م أن هن��اك عماًل ضخم��ًا ومجهودًا كبي��رًا يبذل م��ن أجل توازن 
المصاريف والواردات، إال أنه يؤلمنا أن نتنازل عن الصدارة التي تعبنا 
وكافحنا من أجلها، والتخبط في قياس بعض األولويات خاصة بعض 
األنش��طة التي تكلف ماليين وس��د العج��ز في هذا الص��رح العظيم 
يساويها أحيانًا، سمعتنا تعني لنا الكثير واإلنجاز ال يكون إنجازًا إال إذا 
حافظت عليه والزيادة في أسعار النفط البد أن توظف لهكذا مشاريع. 
على ثقة أن من ُسِمَي المستشفى باسمه لن يتأخر على الفزعة كما 

هي عادته دومًا.

 تنمر شديد بالمدرسة 
يقود طفاًل أمريكيًا لالنتحار

أق��دم طف��ل أمريك��ي عل��ى االنتحار 
بعدما تعرض لتنمر شديد على مدار 
أش��هر، في أحدث دليل يظهر خطورة 
هذه الظاهرة المنتشرة في المدارس 

حول العالم.
وتقول عائلة الطفل نيت برونستاين 
)15 عام��ًا( إن ابنها كان من الممكن 
أن يظ��ل على قيد الحي��اة، في حال لو 
اتخ��ذ مدي��ر المدرس��ة في ش��يكاغو  
إجراءات رادعة بحق المتنمرين عليه.

ولذل��ك، تريد العائل��ة أن يتم إقصاء 
مدير المدرس��ة من منصب��ه الجديد، 
نظرًا لفش��له في منع وقوع المأس��اة 
وتأدي��ب المتنمرين، وف��ق ما أوردت 
صحيفة »نيويورك بوست« األمريكية.

وقال��ت األم روزلين إنها رفعت دعوى 
قضائي��ة ض��د المدرس��ة ومديره��ا 
السابق، تطالب بتعويض قدره 100 

مليون دوالر.
وأوضح��ت ف��ي الدعوى أن المدرس��ة 
والمدير تجاه��ال معاناة ابنها الراحل 
لش��هور، حيث كان يتع��رض لتنمر ال 

رحمة فيه.
يناي��ر  ف��ي  نفس��ه  الطف��ل  وش��نق 
الماضي، بعد أشهر من تنمر زمالئه 

علي��ه، وبدأ األم��ر جزئي��ًا، كما يقول 
الوالدان، بإش��اعة أكاذيب بين طبلة 
المدرس��ة أن ني��ت ل��م يأخ��ذ اللقاح 

المضاد لكورونا.
وبعده��ا بدأ زم��الء ني��ت يضايقونه 
بس��ؤال متكرر حول التطعيم، وإذا ما 

كان والداه مناهضين للتطعيم.

وتق��ول األم إنه��ا تواصلت م��ع إدارة 
المدرسة لوضع حد لهذا التنمر، لكن 
لم يحدث أي تحس��ن، بل زادت األمور 
س��وءًا، إذ إن معلمًا في المدرسة قام 
بتوجي��ه كالم قاٍس له أم��ام الطلبة 

في الفصل الدراسي.
والغري��ب في هذه القصة أنها وقعت 
في مدرس��ة مرموقة بمدينة شيكاغو 
المدي��ر  ت��رك  وبعدم��ا  األمريكي��ة. 
المدرس��ة في ش��يكاغو، انتق��ل إلى 
نيويورك حيث س��يتولى إدارة مدرسة 
مرموقة هن��اك. وتق��ول األم: »أحذر 
جمي��ع أولياء أمور. س��يحدث هذا مرة 
أخ��رى )التنمر واالنتح��ار(. لن يتمتع 
أطفالهم بالحماية في تلك المدرسة 

تحت قيادة هذا المدير«.
وأضافت أن المدير ال يهتم بالطلبة، 

بل يهتم فقط بمصالحه.

 والدة جدي 
بأطول أذن في العالم

ولد جدي بأذنين طويلتين بشكل غير عادي يبلغ قياسهما 19 
بوصة، حيث من المحتمل أن يدخل موسوعة جينيس لألرقام 

القياسية.
ووفقًا لصحيفة »ديلي ميل«، ولد الجدي المسمى ب�»سيمبا«، 
قبل أيام قليلة في مزرعة ماعز في أكبر مدينة في باكس��تان 
تس��مى »Nagra Farm«، حي��ث تعتب��ر تربي��ة الماع��ز من 
األعمال التجارية الش��ائعة في باكستان - ويرجع ذلك جزئيًا 

إلى أنها مناسبة للتضاريس المتنوعة.
وأف��ادت الصحيف��ة البريطاني��ة أن ربما تك��ون آذان الجدي 
الطويلة نتيجة لطفرة جيني��ة أو اضطراب وراثي - لكن يبدو 

أنه يسير على ما يرام.

 آخر كلمات مذيعة 
شهيرة قبل يوم من وفاتها

توفيت أيدين كينيدي، مقدمة البرامج السابقة في قناة 
UTV البريطاني��ة، عن عمر يناهز 43 عامًا بعد معركة 
مع مرض عضال وهو مرض مزمن يصيب بصعوبة في 

التنفس واإلرهاق.
وبحس��ب صحيفة »ديلي س��تار«، قالت مذيعة األخبار، 
والت��ي كان��ت تعم��ل بانتظ��ام عل��ى UTV، النس��خة 
األيرلندي��ة م��ن ITV، أخبرت متابعيه��ا البالغ عددهم 
16600 أنه��ا ذاهب��ة إل��ى المن��زل لتموت بع��د فترة 

مرضية في المستشفى.
ودونت المذيعة الراحلة في 17 يونيو: »لم تسر الحياة 
عل��ى ما ي��رام وأنا مريضة كما كن��ت عندما ذهبت إلى 

المستشفى، لذا فأنا أعود إلى المنزل للموت«.
وف��ي اليوم الثاني م��ن هذه التدوين��ة، أكدت صديقة 

المذيع��ة إيم��ا ليت��ل بينجلي وف��اة المذيع��ة أيدين، 
حي��ث غردت قائلة: »محطمة للغاي��ة. ماتت صديقتي 
الجميلة، المضحكة، اللطيفة أيدين. سأفتقدها بشدة. 
التقينا قبل 22 عامًا عندما تقاسمنا غرفة في العاصمة 
وأصبحنا أصدقاء راسخين. وداعًا أيتها الفتاة الجميلة«.

 ناصر بن حمد: أبوي عطاني أكبر 
هدية ممكن إني أحلم بها.. آمن فيني

نش��ر س��مو الش��يخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جاللة الملك لألعمال 
اإلنس��انية وش��ؤون الش��باب على حس��ابه بموق��ع التواص��ل االجتماعي 
اإلنس��تغرام، صورة تجمعه مع والده حضرة صاح��ب الجاللة الملك حمد 
بن عيس��ى آل خليفة ملك البالد المعظم حفظه اهلل ورعاه وذلك بمناسبة 

يوم األب.
وكتب س��مو الش��يخ ناصر بن حمد آل خليفة على الصورة »أهم شيء أقدر 
أقوله بمناس��بة يوم األب هو إن أبوي عطاني أكبر هدية ممكن إني احلم 

بها ... آمن فيني«.

 عجوز تسجل رقمًا قياسيًا 
بقطع 78 مياًل في 24 ساعة

اس��تطاعت س��يدة عجوز تس��جيل رقم قياس��ي بقطع 78 مياًل في 24 ساعة، 
حي��ث أذهلت باربرا هامبرت، التي تبلغ من العمر 82 عامًا، إعجاب رواد مواقع 
التواصل االجتماعي بهذا اإلنجاز الذي حققته خالل بطولة فرنسا التي أقيمت 

في بريف ال جيالرد، حسبما أفاد موقع »المصري اليوم«.
وحطم��ت هامب��رت، الرقم القياس��ي العالمي ألطول مس��افة في 24 س��اعة 
بالنس��بة إلى فئتها العمري��ة، إذ كانت صاحبة الرقم الس��ابق امرأة ألمانية 

ركضت 105 كيلومترات )65.2 مياًل( على مدرج المطار.
وعزمت أن تكسر ذلك الرقم القياسي بعزيمة وإصرار رغم تقدمها في العمر.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/06/20/watan-20220620.pdf?1655702301
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/1011640
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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.
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المنامة - وزارة الخارجية

المنامة - وزارة الخارجية

المنامة - بنا

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة مملكة 
البحريـــن بشـــدة للهجوميـــن اإلرهابيين 
اللذين وقعا في أفغانســـتان، واستهدفا 
مســـجًدا بمدينة قنـــدوز شـــمالي البالد، 
ومعبـــًدا لطائفـــة الســـيخ فـــي العاصمـــة 
كابول، وأســـفرا عـــن مقتل وإصابة عدد 

من المدنيين األبرياء.
اســـتنكار  الخارجيـــة  وزارة  وأكـــدت 
مملكة البحرين لهذه األعمال اإلجرامية 
اآلثمـــة، التـــي تســـتهدف زعزعـــة األمن 
واالســـتقرار وترويـــع اآلمنيـــن وتتنافى 
مـــع المبـــادئ الدينية والقيـــم األخالقية 
واإلنســـانية كافـــة، معربة عـــن تضامنها 

مع الشـــعب األفغاني الشـــقيق، وخالص 
وذوي  ألهالـــي  ومواســـاتها  تعازيهـــا 
الضحايـــا، وتمنياتهـــا بالشـــفاء العاجـــل 

لجميع المصابين.
دعوتهـــا  الخارجيـــة  وزارة  وجـــددت 
إلـــى ضـــرورة تكثيـــف الجهـــود الدولية 
التنظيمـــات  علـــى  القضـــاء  أجـــل  مـــن 
اإلرهابيـــة المتطرفـــة، وتجفيف منابعها 
المالية والفكرية، والعمل المشـــترك في 
نشـــر ثقافة الســـالم والتســـامح، وصون 
حرمـــة دور العبـــادة، واحتـــرام الحقوق 
األديـــان  لجميـــع  الدينيـــة  والحريـــات 

والطوائف.

تســـلَّم رئيـــس الجمهوريـــة العربيـــة 
الســـورية بشار األسد، أوراق اعتماد 
وحيـــد ســـيار، ســـفيًرا فـــوق العـــادة 
مفوًضا لمملكة البحرين في دمشق، 
فـــي المراســـم التي جـــرت في قصر 
الشـــعب، بحضـــور وزيـــر الخارجية 
فيصـــل  الســـوري   والمغتربيـــن 
رئاســـة  شـــؤون  ووزيـــر  المقـــداد، 

الجمهورية  منصور عزام.
ونقـــل الســـفير تحيـــات ملـــك البالد 
الُمعظم صاحب الجاللة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفة، وولـــي العهد 
صاحـــب  الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفـــة، إلـــى الرئيـــس الســـوري، 
وتمنياتهما لبالده وشـــعبه الشـــقيق 

بـــدوام األمـــن والتقـــدم واالزدهـــار، 
معرًبـــا عن اعتـــزازه بتمثيـــل مملكة 
البحريـــن لدى ســـوريا، والمســـاهمة 
في تعزيـــز العالقـــات التاريخية لما 
فيه خير وصالح البلدين والشعبين 

الشقيقين.
من جانبه، حمـــل رئيس الجمهورية 
العربيـــة الســـورية الســـفير تحياتـــه 
إلـــى صاحب الجاللة الملك الُمعظم، 
وصاحب الســـمو الملكي ولي العهد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء، وتمنياته 
لمملكـــة البحرين وشـــعبها الشـــقيق 
والرخـــاء،  التقـــدم  مـــن  بالمزيـــد 
مهماتـــه  فـــي  التوفيـــق  وللســـفير 
بالخيـــر  يعـــود  بمـــا  الدبلوماســـية، 

والمنفعة على البلدين الشقيقين.

للتدريـــب  البحريـــن  معهـــد  يســـتقبل 
طلبـــات الراغبين مـــن خريجي الثانوية 
العامة في االلتحاق بالبرامج النظامية 
األول  التدريبـــي  للفصـــل  المطروحـــة 
مـــن العـــام 2023-2022 حتـــى تاريـــخ 
30 يونيـــو الجـــاري، وذلـــك عـــن طريق 
مـــلء اســـتمارة تقديم طلـــب االلتحاق 
بايـــو  علـــى  والمتوافـــرة  اإللكترونيـــة 
إنســـتغرام المعهـــد bti_moe، والموقـــع 
http://www.moedu. اإللكترونـــي 
أكـــدت  الســـياق،  هـــذا  وفـــي   .gov.bh
مدير عام المعهد ديانا ســـرحان، جودة 
وكفاءة برامج المعهد النظامية، مشيرة 
إلـــى أن جميعهـــا مســـكنة علـــى اإلطـــار 
للمؤهـــالت ويتـــم مراجعتهـــا  الوطنـــي 
وتطويرها بشـــكل دوري من قبل لجان 
المعهد االستشـــارية، لضمـــان مواءمتها 
مـــع احتياجـــات مؤسســـات القطاعيـــن 
العـــام والخاص. وأوضحـــت أن المعهد 
مـــن  العديـــد  فـــي  التســـجيل  فتـــح 
التخصصات الدراســـية المتنوعة، نظرًا 

لمـــا يشـــهده ســـوق العمـــل المحلـــي من 
مستجدات، التي قام المعهد بمواكبتها 
من خـــالل هذه التخصصـــات والبرامج 
التي يطرحها أمام خريجي وخريجات 
الثانويـــة العامـــة، فضـــالً عـــن الباحثين 
تطويـــر  فـــي  والراغبيـــن  عمـــل،  عـــن 
مهاراتهـــم المهنيـــة. وبّينـــت مديـــر عام 
المعهـــد، أن محتـــوى البرامج التدريبية 
يرتكـــز علـــى الجانـــب العملـــي، بهـــدف 
التأكـــد من جاهزية المتدربين لمواجهة 
متطلبـــات أســـواق العمـــل وتلبيتها من 
األساســـية  المهنيـــة  المهـــارات  خـــالل 
والتخصصيـــة التـــي سيكتســـبونها من 
تدريباتهـــم العمليـــة فـــي المعهـــد، التي 
يشـــرف عليهـــا مدربـــون على مســـتوى 
البرامـــج  الكفـــاءة، وجميـــع  مـــن  عـــاٍل 
المطروحـــة متاحـــة للجنســـين تعزيـــزًا 
لمبـــدأ تكافـــؤ الفـــرص، ويتـــم تقديمهـــا 
خـــالل الفترتين الصباحية والمســـائية، 
العامليـــن  يمنـــح  الـــذي  األمـــر  وهـــو 

والعامالت فرصة االلتحاق بها.

البحرين تدين الهجمات على دور العبادة في أفغانستان

سفير البحرين بدمشق يقدم أوراق اعتماده

“البحرين للتدريب” يستقبل طلبات االلتحاق

تطوير نوعي إلحصاءات “العمل” في الفترة المقبلة

ا تجربة التعامل الحكومي مع الجائحة ُتحتذى عالميًّ

تكثيف جهود التوعية ببرامج الوزارة... حميدان لـ “^”:

وزيرة الصحة تتسلم مهام عملها من الصالح:

لــــ  حميـــدان  جميـــل  العمـــل  وزيـــر  قـــال 
جهودهـــا  ســـتركز  الـــوزارة  إن  “البـــالد” 
خـــالل المرحلـــة المقبلة علـــى مواصلة ما 
تحقـــق من مكتســـبات ومواصلة ما بدأته 
من مشـــاريع، والتوســـع في إبـــراز الجهود 
النوعيـــة للوزارة فيمـــا يتعلق بإحصاءات 
التوظيـــف وعدم اقتصارهـــا على الجانب 

الكمي.
وأشـــار إلـــى أن الـــوزارة ســـتواصل عملها 
علـــى مـــا طرحتـــه مـــن مبـــادرات وبرامج 
ومنهـــا معـــارض التوظيف التي ســـاهمت 
في انخراط مجموعة كبيرة من الباحثين 

عـــن عمـــل في ســـوق العمـــل، إلـــى جانب 
رفـــع مســـتوى وعـــي الباحثيـــن عـــن عمل 
والمجتمع ببرامج الوزارة وما تطرحه من 
مبادرات ومد المزيد من جســـور التنسيق 
والتواصل مع وســـائل اإلعالم بما يساهم 

في إبراز جهود الوزارة.
ولفـــت إلى أن الـــوزارة ســـتكثف جهودها 
نحـــو إنجـــاح برنامـــج التوظيـــف الجزئي 
لإلنـــاث، حيـــث يوفر هـــذا البرنامج حلوالً 
لإلناث الالتـــي تواجهن ظروفًا صعبة في 
التوفيق بين متطلبات األسرة ومتطلبات 
الوظيفـــة، حيـــث تبـــذل الـــوزارة جهـــودًا 
حثيثـــة فـــي ســـبيل إقنـــاع المنشـــآت في 

توفير هذا النوع من الفرص.
وعبـــر حميدان عن عظيـــم اعتزازه بالثقة 
شـــرف  أمانـــة  بحملـــه  الســـامية  الملكيـــة 

خدمـــة مملكة البحريـــن تحت قيادة ملك 
البالد المعظم وحكومته الموقرة برئاســـة 
ســـمو ولـــي العهد رئيس مجلـــس الوزراء، 
مؤكـــًدا أن هذا التكليف يعد وســـاًما غالًيا 
أدائهـــا  إلـــى  نســـعى  كبيـــرة  ومســـؤولية 
بعزيمة وإصرار للمضـــي قدًما نحو تعزيز 
المكتســـبات المتحققة علـــى صعيد العمل 
الوطنـــي، خاصـــة فيمـــا يتعلـــق بالجهـــود 
الحثيثة لتوفير العمـــل الالئق للمواطنين 
ومـــد ســـوق العمـــل بالكفـــاءات الوطنيـــة 
المؤهلـــة لالندماج في مختلف القطاعات 
اإلنتاجيـــة لتســـهم بـــكل اقتدار فـــي هذه 
الشـــاملة  والنهضـــة  التنمويـــة  المســـيرة 

لمملكة البحرين.

التقت وزيرة الصحة جليلة الســـيد، فائقة 
الصالح، وذلك لتسّلم مهام وزارة الصحة.

وخـــالل اللقـــاء، أشـــادت وزيـــرة الصحـــة 
خـــالل  الصالـــح  بذلتهـــا  التـــي  بالجهـــود 
توليهـــا مهـــام الـــوزارة، منوهة بمـــا تحقق 
مـــن مكتســـبات نوعيـــة خالل تلـــك الفترة 
ومـــا نتج عنها من برامج واســـتراتيجيات 
القطـــاع الصحـــي ورســـخت مـــن  رفـــدت 
تقدمه باحترافية وكفاءة، خصوصا خالل 
االنتشـــار العالمي لجائحة فيروس كورونا 
)كوفيد 19( وما نتج عن ذلك من استجابة 
وطنيـــة متميزة يحتذى بهـــا عالميا بفضل 
توجيهـــات ملـــك البـــالد المعظـــم صاحـــب 

الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
وقيادة ولـــي العهد رئيس مجلس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمد آل خليفـــة للجهود الوطنية للتصدي 

لجائحة فيروس كورونا.
وأكـــدت الوزيرة حرصهـــا على مواصلة ما 
تحقـــق لهـــذا القطـــاع المهم، والبنـــاء عليه 
خالل الفترة المقبلة، وفق أهداف المسيرة 

التنموية الشـــاملة بقيادة صاحب الجاللة 
ملـــك البـــالد المعظـــم، ومتابعـــة صاحـــب 
الســـمو الملكـــي ولي العهـــد رئيس مجلس 
الـــوزراء. مـــن جانبها، أعربـــت الصالح عن 
خالـــص التهانـــي لوزيرة الصحة بمناســـبة 
حصولهـــا علـــى الثقـــة الملكيـــة الســـامية، 
معربـــة عـــن شـــكرها لجميـــع العاملين في 
وزارة الصحـــة علـــى الجهود التـــي بذلوها 
طوال الفترة الماضية بما ساهم في تطور 
ســـيما  ال  واســـتدامته،  الصحـــي  القطـــاع 
خالل االنتشـــار العالمـــي لجائحة فيروس 
كورونـــا، مشـــيدة بعطائهم الكبيـــر وبذلهم 
المخلص، متمنية لوزيرة الصحة التوفيق 

والنجاح في مهامها ومسؤولياتها.

المنامة - بنا

جميل حميدان

ا لقطاع التعليم الوطني “جائزة اليونسكو- الملك حمد” تؤكد المكانة المرموقة عالميًّ
في تقرير مهم استعرضه تلفزيون البحرين

ــاء ــرية جمعـ ــى البشـ ــزة علـ ــع الجائـ ــر ونفـ ــّم خيـ ــي ليعـ ــام بحرينـ اهتمـ

استعرض تلفزيون البحرين أخيًرا تقريًرا 
ا في نشـــرة األخبار الرئيســـية تناول  مهمًّ
لجائـــزة  والعالمـــي  المهـــم  الـــدور  خاللـــه 
اليونســـكو الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل 
خليفة الســـتخدام تكنولوجيا المعلومات 
واالتصـــال، وأثرهـــا فـــي مجـــال التعليـــم 
بهـــا  التـــي تحظـــى  المرموقـــة  والمكانـــة 
ا في قطاع التعليم،  مملكة البحرين عالميًّ

وتكنولوجيا المعلومات واالتصال.
وأورد التقرير أن مملكة البحرين تحرص 
على التعاون المســـتمر مـــع منظمة األمم 
والثقافـــة  والعلـــوم  للتربيـــة  المتحـــدة 

التعليميـــة  المجـــاالت  فـــي  “اليونســـكو” 
والثقافية والتراثية.

وكان مـــن ثمار هذا التعاون البناء، إعالن 
جائزة عالمية تحمل اسم صاحب الجاللة 
الملك المعظم، أال وهي جائزة اليونســـكو 
خليفـــة  آل  عيســـى  بـــن  حمـــد  الملـــك 
المعلومـــات  تكنولوجيـــات  الســـتخدام 
واالتصـــال فـــي مجـــال التعليـــم، والتـــي 
تطـــل على العالم بدورتها الثالثة عشـــرة، 
لتســـدل الســـتار علـــى الفائزيـــن بالجائزة 
للعام 2021 من بين 111 ترشيًحا قدمتها 

58 دولة، وثمان منظمات غير حكومية.
2005 والجائـــزة  العـــام  ومنـــذ انطالقهـــا 

تعمـــل علـــى تكريـــم األفـــراد والمنظمات 
الذيـــن يبتكـــرون نهًجـــا جديًدا فـــي إطار 
استخدام التكنولوجيات الحديثة، ودعم 
وتشـــجيع المشـــروعات، واألنشـــطة التي 
يطلع بها أفراد أو مؤسســـات أو منظمات 
غير حكومية، والمتعلقة بنماذج متميزة، 
وأشـــكال لإلبـــداع فـــي مجال اســـتخدام 
واالتصـــال،  المعلومـــات  تكنولوجيـــا 
إلـــى جانـــب مكافـــأة  التعلـــم،  بمـــا يعـــزز 
تســـتخدم  التـــي  واألنشـــطة  المشـــاريع 
مـــن  واالتصـــال  المعلومـــات  تكنولوجيـــا 
أجل تحســـين التعلـــم، ووســـائل التعليم، 
ونشـــر  عـــام،  بشـــكل  التعليمـــي  واألداء 

وتبـــادل المعلومات، وإســـهام تكنولوجيا 
المعلومـــات واالتصال في تطوير التعليم 
والعلوم والثقافة وبناء مجتمع المعرفة.

إن جائزة الملك حمد لتكنولوجيا التعليم 
ا وزارة  التي تشـــرف على تنظيمها ســـنويًّ
التربيـــة والتعليـــم، بالتعـــاون مـــع منظمة 
اليونســـكو، تأتـــي كل عام لتؤكـــد المكانة 
المرموقـــة التي رســـختها مملكة البحرين 

في قطاع التعليم، والتعلم.
وســـتبقى شـــاهدة علـــى االهتمـــام الكبير 
للعمليـــة  البحريـــن  مملكـــة  توليـــه  الـــذي 
علـــى  ونفعهـــا  ليعـــم خيرهـــا  التعليميـــة، 

البشرية جمعاء.
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سيدعلي المحافظة

المنامة - وزارة الخارجيةالمنامة - وزارة المواصالت واالتصاالت

التقـــى وزيـــر المواصـــالت واالتصـــاالت 
محمد الكعبي، كمال أحمد، وذلك لتسّلم 

مهام وزارة المواصالت واالتصاالت.
وخـــالل اللقـــاء، أشـــاد الوزيـــر بالجهـــود 
المخلصـــة التي بذلها أحمـــد أثناء توليه 
الوزارة في الفترة الماضية، مشـــيًدا بما 
تحقق من مشـــاريع نوعية ساهمت في 
تطويـــر قطاع المواصـــالت واالتصاالت 
يعـــود  بمـــا  البحريـــن وتقدمـــه  بمملكـــة 
بالنفـــع على الوطـــن والمواطن، ويحقق 
األهـــداف االســـتراتيجية لهـــذا القطـــاع 

الواعد.
المواصـــالت واالتصـــاالت  وأّكـــد وزيـــر 
حرصـــه على البنـــاء على مـــا تحّقق من 
منجـــزات وتقـــدم ونمـــاء بهـــذا القطـــاع 

الواعـــد، ومواصلة الجهود بروح الفريق 
التنمويـــة  المســـيرة  ظـــّل  فـــي  الواحـــد 
الشـــاملة بقيـــادة ملـــك البـــالد المعظـــم 
حضـــرة صاحب الجاللـــة الملك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة، وبدعـــم ولـــي العهد 
رئيس مجلـــس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة.
ومـــن جهتـــه، أعـــرب أحمـــد عـــن خالص 

التهانـــي إلـــى الكعبي بمناســـبة حصوله 
على الثقة الملكية الســـامية من صاحب 
الجاللـــة ملـــك البـــالد المعّظـــم، مقدمـــًا 
شـــكره وتقديره لجميع منتسبي الوزارة 
على الجهود التـــي بذلوها طوال الفترة 
الماضيـــة بـــكل كفـــاءة واقتـــدار، متمنيًا 
أداء  فـــي  للوزيـــر  والنجـــاح  التوفيـــق 

مهامه.

فـــي  البحريـــن  أشـــاد ســـفير مملكـــة 
القاهرة هشام الجودر، بزيارة حضرة 
بـــن  حمـــد  الملـــك  الجاللـــة  صاحـــب 
عيسى آل خليفة ملك البالد الُمعظم، 
إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة، 
ولقائه رئيس جمهورية مصر العربية 
عبدالفتـــاح السيســـي، بمدينـــة شـــرم 
لعمـــق  تأكيـــًدا  باعتبارهـــا  الشـــيخ، 
العالقات األخوية التاريخية الوثيقة 
والمتناميـــة بين البلدين الشـــقيقين، 
وتميزهـــا علـــى الـــدوام كأنموذج في 

التالحم بين األشقاء.
وأكـــد الســـفير أهميـــة زيـــارة جاللة 
آفـــاق  فتـــح  فـــي  الُمعظـــم  الملـــك 
فيـــه خيـــر  لمـــا  متجـــددة وواعـــدة 

ورخاء البلدين والشعبين الشقيقين 
واألمـــة العربيـــة، فـــي إطـــار حرص 
قيادتي البلدين على تعزيز الشراكة 
االقتصادية ودعم التبادل التجاري 
واالســـتثماري والســـياحي، ووحدة 
الـــرؤى والمواقف تجـــاه العديد من 

اإلقليميـــة  والقضايـــا  الموضوعـــات 
المصالـــح  يخـــدم  بمـــا  والدوليـــة، 
األخويـــة المشـــتركة، ويســـهم فـــي 
ترســـيخ األمـــن والســـالم اإلقليمـــي 

والعالمي.
وأشـــار إلى ترحيـــب جمهورية مصر 
العربيـــة الشـــقيقة، قيـــادة وحكومـــة 
وشـــعًبا، بزيارة جاللة الملك الُمعظم، 
في ظل الشراكة األخوية المتينة بين 
قيادتي وشـــعبي البلدين الشـــقيقين، 
والقائمة على أسس راسخة من الود 
واالحترام المتبادل ووحدة المصير، 
مشـــيرا إلى مواقف مملكـــة البحرين 
الثابتـــة في مســـاندة جمهورية مصر 
العربيـــة، ودعمها لكل مـــا تتخذه من 
إجـــراءات لحفظ أمنها واســـتقرارها 

وتعزيز مسيرتها التنموية.

هشام الجودر

العالقات بين البلدين أنموذج في التالحم بين األشقاء... الجودر:وزير المواصالت يتسّلم مهامه من كمال أحمد:

تعزيز الشراكة والمبادالت التجارية مع مصرمواصلـة الجهود بـروح الفريـق الواحـد

إبراهيم النهام

opinions@albiladpress.com17

مهمات عاجلة أمام وزيرة الصحة
ليس خافيًا على أحد ثقل المهمة وحجم المســـؤولية التي تنهض 
بها وزارة الصحة، وال أظّن أّن أحدا بوســـعه إغفال جهود األطقم 
الطبية والتمريضية، فهي ماثلة أمام جميع المترددين على جميع 
األقســـام والمراكـــز الصحية. وبودنـــا هنا أن نهنـــئ وزيرة الصحة 
على الثقة الملكية الســـامية وثقة ســـمو ولّي العهد رئيس مجلس 
الوزراء بتسلمها قيادة الوزارة، ونحن على ثقة أكيدة بأّن الوزارة 
في عهدها الجديد ستشـــهد االرتقاء بـــكل الخدمات الصحية بما 

يجعلها تواكب التطورات في الحقل الصحّي العالمّي.
لعـــل المعضلـــة األكبـــر التـــي تمثل هاجســـا مالزما ال يغـــادر ذاكرة 
المواطن حجم المعاناة لمن يقدر لهم التردد على قســـم الطوارئ 
بمستشـــفى الســـلمانية، واألزمة التي نحن بصددها ليســـت وليدة 
وقتنا الحاضر، بل لألســـف تمتد جذورها لســـنوات، ورغم تعاقب 
عدد من الوزراء إال أّن وضع القســـم لم يشـــهد أي تغير يذكر على 
اإلطـــالق وكأّنـــه عصي علـــى اإلصـــالح. التذمر مـــن الخدمة بات 
هاجســـا للعشـــرات ممـــن يتـــرددون على الطـــوارئ، وعـــدم الرضا 
عـــن األداء الســـمة الغالبة لـــدى الجميع، إذ ليس مـــن المنطقي أن 
من تســـوقهم أقدارهم للقســـم عليهم االنتظار لزمـــن يناهز 4 إلى 
6 ســـاعات! بالتأكيـــد هناك خلل فادح لم يتداركـــه من أوكلت لهم 

إدارة قسم الطوارئ. 
والـــذي يدعـــو إلـــى الدهشـــة أنـــه فـــي كل مـــرة تثـــار فيهـــا قضية 
الطـــوارئ يخرج المســـؤولون بالـــوزارة بالنفي تـــارة والتبرير تارة 
أخرى، ناهيك عن التصريحات المنافية للواقع بدال من االعتراف 
بالمشـــكلة ووضع الحلول العاجلة. نتصور أن األصل في المعضلة 
أنها إدارية بالتأكيد، وفي غياب مثل هذه اإلدارة ال نستغرب أبدا 
أن تدب الفوضى واإلهمال، وإذا لم تكن لدى المســـؤولين أية نية 
أو جديـــة إلصـــالح الخلـــل فال نتوقـــع أن تغييرا يمكن أن نشـــهده 

على اإلطالق. 
الشـــكوى ليســـت متوقفـــة علـــى غيـــاب اإلدارة، لكـــن المحـــزن أّن 
البعض يفتقر إلى حســـن التعامل مع المرضى، وال نعتقد أّن كثرة 
المتردديـــن علـــى الطـــوارئ تعد مبـــررا لمثـــل هذا التصـــرف الذي 
يتناقـــض تمامـــا مع مهنـــة الطبيب بوصفها إنســـانية فـــي المرتبة 

األولى.

sm.adnan56@hotmail.com

محمد المحفوظ

اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

اإلنسان لوطنه قبل أن يكون لنفسه
جميعنا ســـنصل إلى مرحلة الكهولة والشـــيخوخة، بعد أن نتعلم 
مـــن لوحـــات ورســـوم وجـــداول الحيـــاة، ولعـــل أجمل مـــا قرأت 
عـــن هـــذه المرحلة من العمـــر: الكهولـــة بذاتها ال تقـــدم وال تؤخر 
فـــي اآلراء، إنمـــا تتغيـــر اآلراء أو تتطـــور تبعـــا لمقـــدار التجارب 
واالمتحانـــات التي يجتازها اإلنســـان في حياته، وكم من شـــاب 
صار كهال فشـــيخا وآراؤه في الحيـــاة هي هي، لم يطرأ عليها أي 
تغييـــر، ومثل هذا المخلوق كالطائر يعبر الجو دون أن يترك فيه 

أثرا.
إذا فالعبرة ليست بعدد السنين، إنما بمقدار ما يتلقاه اإلنسان من 
دروس الحياة، وما أكثر هذه الدروس أحيانا، وما أصعبها أحيانا 
أخـــرى، وتطور اآلراء ضـــرورة البد منها عند الرجل المثقف الذي 
تفتـــح ذهنـــه والذي أصبح رأســـه بحكم ثقافته محطة اســـتقبال 
لـــكل جديـــد معقـــول وموضـــوع تجارب عمليـــة يســـتطيع بها أن 
يجدد روحه وقلبه وعقله، وإذا ما سمعت عن رجل بأنه متمسك 
برأيه وأنه لم يحد عن رأي رآه في حياته، فاعلم أنه ضيق األفق 

محدود المدارك، ال ينتفع بما حوله من أحداث.
ومـــن الغريـــب أن أكثـــر النـــاس يتباهـــون بذلـــك غيـــر عالمين أن 
الحيـــوان المعـــروف بعدم تغيير الرأي والعنـــاد، هو على حد قول 
أحد رجال السياسة “البغل” عندما عيره أحد الناس بأنه غير رأيه 
في مسألة ما، على أن هذا ال يعني تغيير المبادئ وال العقائد، بل 
يصح أن يدخل على العقيدة تطور يؤدي في األكثر إلى اتساعها 

وعمقها.
رائـــد األعمال المصري أحمد عبود باشـــا كان لـــه رأي في الكهولة 
حيث أوضح أنه كان يظن في شـــبابه أن العيش الســـهل الطريق 
إلـــى الســـعادة، وأنـــه يكفـــي أن يعمـــل اإلنســـان ليعيـــش، فغيرت 
الكهولـــة ظنـــه، وعلمته أن اإلنســـان لوطنه قبل أن يكون لنفســـه، 
وأن الوطـــن هو الـــذي يعيش، وأن لذة الحياة فـــي العمل المنتج 
المثمـــر، وكان فـــي صـــدر شـــبابه حريصا على إســـعاد نفســـه قبل 
إســـعاد غيره، فغيرت الكهولة رأيه هذا، وجعلته أشد حرصا على 

إسعاد الناس من إسعاد نفسه.
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أود الحديـــث عـــن مفهـــوم الرشـــاقة المؤسســـية، الـــذي ُيعـــد أحـــد المفاهيم 
اإلداريـــة المهمـــة في تطوير مجال العمل، والرشـــاقة المؤسســـية هي جميع 
الممارســـات واألســـاليب التي تتيح لمختلف جهات العمل مواكبة ومسايرة 
التغييـــر بجميـــع أشـــكاله، وأن تكـــون لديهـــا القدرة على ســـرعة االســـتجابة 
للتحوالت في بيئة العمل على المســـتوى الداخلي والخارجي، وأن تســـتثمر 
الفـــرص المتاحـــة في هـــذا المجال لتحقيـــق الريادة على المســـتوى المحلي 
والدولـــي، من خـــالل العمل بآليات بشـــرية قادرة على صناعة هـــذا التغيير، 

الستثماره في تحقيق أهدافها وتحسين إمكانياتها المؤسسية. 
ولعـــل أهـــم ثالثة محاور تحدد آليات الرشـــاقة المؤسســـية لجهة العمل هي 
ســـرعة اتخـــاذ القرار وســـرعة االســـتجابة والقـــدرة على تحقيـــق التطلعات 
المســـتقبلية في الوقت المناســـب وبالســـرعة الممكنة، فالرشاقة المؤسسية 
ليست مرتبطة بالحجم أو العدد، بل هي في األساس تلك المنظومة القادرة 
على سرعة الحركة، ونوعية كل ما ينتج عن تلك القدرة والسرعة لمصلحة 

هذه المنظومة.
وفـــي اعتقـــادي ان رشـــاقة أية جهة عمـــل ُتمتحن في األزمـــات، وكيف يتم 

التعامل مع أي نوع من أنواع األزمات، وكيف تتم السيطرة والحد من عدم 
تفاقـــم هـــذه األزمة، ولنـــا في جائحة كورونـــا كوفيد 19 خير مثـــال على ما 
نقوله فيما يتعلق بجاهزية الدول لمحاربة ومواجهة هذا الوباء، واســـتعداد 

أجهزة الدولة في مواجهة مثل هذه األزمات الصحية.
وهنـــا البـــد أن نؤكـــد بأن المملكـــة بجهود وتكاتـــف وتعاون فريـــق البحرين، 
نجحـــت فـــي تطبيـــق مفهوم الرشـــاقة المؤسســـية على جائحـــة كوفيد 19، 
وكيف تعاملت أجهزتنا المختلفة في مواجهة الجائحة الصحية، فمنذ بداية 
الوبـــاء تمكنت المملكة وجميع أجهزتها من وضع الخطط المتميزة لمواجهة 
الجائحة، كما تمكنت جميع األنظمة الصحية واألجهزة المساندة في الدولة 
من القيام بمهمات عمل الفريق الواحد، إليجاد الحلول المناســـبة والسيطرة 
على هذا الوباء. وتأتي إشادة منظمة الصحة العالمية باإلجراءات الوقائية 
والرقابيـــة التـــي اتخذتها حكومـــة البحرين في مجال تعزيز ســـبل التصدي 
لهـــذا الفيروس ومتابعة الترصـــد وااللتزام بتطبيق اإلرشـــادات والتعليمات 
التوعويـــة الصـــادرة، كدليـــل علـــى أن المملكة قـــادرة على تحقيق الرشـــاقة 

المؤسسية على مستوى جميع قطاعات الدولة.

د. خالد زايد

الرشاقة المؤسسية

قبـــل اســـتعراض وتشـــخيص وتحليـــل دوافع زيارة بايـــدن للريـــاض، علينا أن 
نعرف أوال لماذا توترت العالقة بين واشنطن والرياض خالل عهد بايدن، وهي 

العالقة التاريخية االستراتيجية للبلدين منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية.
ســـبب توتـــر هـــذه العالقـــة هـــي سياســـات العـــراب أوباما ومـــن ورائه اليســـار 
األميركـــي، حيـــث أراد قيـــادة شـــريحة من األميركييـــن ليكونوا لـــه مخزنا من 
األصـــوات المتدفقـــة لـــكل مرشـــح ديمقراطـــي قـــادم، حتـــى ينافس شـــريحة 
األميركييـــن مـــن المســـيحيين المحافظيـــن واليميـــن، بـــل ويســـحب أصـــوات 
األقليـــات مـــن الحـــزب الجمهوري. لذلـــك رأى العراب أوباما أنـــه يجب تحقيق 
األطـــر واألســـس العامة لليســـار األميركـــي ليضمـــن أصواتهم بـــكل انتخابات، 
وهذه األســـس العامة التي ينادي بها اليسار األميركي وانتهجها العراب أوباما 
والديمقراطيـــون هي دعم األقليات العرقية والدينيـــة بكل دولة، وتحريضهم 
ضد األغلبية، ثانيا إشـــعال الثورات ودعمها بكل مكان، ثالثا دعم ما يســـمونه 
بحقوق اإلنسان، وما نسميه بالشذوذ بكل أشكاله كالشذوذ الجنسي والشذوذ 
الدينـــي الـــذي يتمثل فـــي الثورة علـــى الثقافة والهويـــة الدينيـــة للمجتمعات، 
والشـــذوذ الثقافي واألسري كالتشـــجيع على العالقات المحرمة خارج الزواج 

وتشجيع الزواج غير الشرعي.
الـــذي أراد أوبامـــا  العالـــم العربـــي المحافـــظ الســـاحة والملعـــب األول  وكان 
والديمقراطيون تطبيق أســـس اليسار األميركي الثالث فيه، فقاموا بتحريض 
األقليات بالعالم العربي مذهبيا وعرقيا وبث الفتنة التي تؤدي لشرارات القتل 
والخـــراب، وقامـــوا بإشـــعال مؤامرة الربيـــع العربي من خالل اإلخـــوان وأبناء 
عمهـــم الصفويين، ومعهم الليبراليون، وأطلقوا عليها ثورة الربيع العربي. ثالثا 
قاموا ومن خالل التهديدات والتصريحات الرسمية ومنظمات شذوذ اإلنسان، 
بدعم ثقافة ما نسميه بلغتنا االنحالل والشذوذ األخالقي بحجة حماية حقوق 
اإلنسان. ولعل أكثر دولتين عربيتين واجهتا مشروع أوباما واليسار األميركي 
بخصـــوص هذه األســـس الثـــالث مصر والســـعودية. لكن أوبامـــا، وعلى عكس 
ترامـــب، كان يرى أن الســـعودية المحافظة هـــي العقبة األولـــى بالعالم العربي 
لتحقيق هذه األسس الثالث، لهذا هدد بايدن الرياض، ملتزما بسياسة أوباما، 
بأنـــه ســـيجعلها دولـــة منبـــوذة، إليمانـــه بأنها تواجـــه سياســـات الديمقراطيين 
وترفض األســـس التي ينادي بها اليســـار األميركي، فالخالف هو فكري ثقافي 

بالدرجة األولى بين الديمقراطيين والرياض وليس خالفا سياسيا.
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د. طارق آل شيخان

سياسة أوباما واليسار األميركي

بـ “الشات” خلوة!
لـــم يكن الكالُم عن خطورة “الشـــات” كالما مرًســـال يفتقُر إلى 
دليـــل، بل هو حقيقٌة تكشـــُف عـــن صحتها التقاريُر الرســـمية، 
التي أثبتت أن حاالت الطالق في بعض الدول العربية بسبب 
الخيانـــة الزوجيـــة عن طريـــق اإلنترنـــت و”الشـــات”، واللذين 
انتشـــرا في مجتمعاتنا انتشـــار النار في الهشـــيم، وصلت إلى 

40 % بواقع 240 حالة يوميا.
وهـــو مـــا يضطُرنـــا أن ندق ناقـــوس الخطـــر، ونؤكـــد خطورة 
“الشـــات”، الذي هو خلوٌة ُمحَرمة بشـــكل جديد، حيث ال تقل 
خطورة عن الخلوة الحقيقية المنهّي عنها، والتي حذرنا منها 
المصطفـــى بقولـــه “ال يخلو رجٌل بامـــرأة إال ومعها ذو محرم”، 
وذلك ســـدا للذرائع؛ ألنها من ُمقدمات الزنا الذي نهى هللا عن 
مجرد اقترابه بقوله سبحانه “وال تقربوا الزنا إنه كان فاحشة 

وساء سبيال”.
إن مـــا يحـــُدث فـــي الُخلـــوة بين الرجـــل والمرأة، يحـــدُث عبر 
الدردشة، بمساعدة الكاميرات التي ُتمكن من الرؤية عن ُبعد، 

ومن ثم ُترتكُب الفواحُش وُتفعل األفاعيل.
المشـــكلة خطيـــرٌة يـــا ســـادة، إذ تتســـبب في “خـــراب بيوت”، 
وتشـــتيت أسر، وضياع قيم، وانتشار الفواحش، لهذا البد من 
يقظة أولياء األمور، وأرباب األســـر، وكشـــف وســـائل اإلعالم 

خطورة  تلك الظاهرة، التي صار شُرها ال ُيبقي وال يذر.
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