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ــز غـــــاضـــــبـــــون مـــن  ــ ــــجـ ــتـ ــ احـ
تردي األوضاع في لبنان مساء 
الحاج  حسين  النائب  الجمعة 
حــســن، وهـــو مــن »كــتــلــة الــوفــاء 
ــي الـــبـــرلـــمـــان،  ــ لـــلـــمـــقـــاومـــة« فـ
وقــــــيــــــادي ســــيــــاســــي فـــــي حــــزب 
باسم  يشارك  رأوه  أن  بعد  اهلل، 
حسيني«  »مجلس  فــي  الــحــزب 
لمناسبة عاشوراء في حسينية 
بلدة »علي النهري« البعيدة في 
كيلومترا   66 اللبناني  الــشــرق 

عن بيروت.
وقد نفى ما حدث عبر بيان 
أصــــدره وذكــــر فــيــه أنـــه كـــان في 
عــاشــوراء،  لمناسبة  الحسينية 
»ولــم  بالمناسبة  كلمة  وألــقــى 
كل  إشكال,  أي  مــعــي  يــحــصــل 
البعض خالف ذلك  ما يروجه 
ــتـــالق وكـــــذب ومــحــاولــة  ــو اخـ هـ
الفتن ألهــداف  رخيصة إلثــارة 

مكشوفة«، كما قال.
»الـــنـــهـــار«  صــحــيــفــة  أن  إال 
إعالم  وسائل  ومعها  المحلية، 
لبنانية عدة، نقلت عن مصادر 
عدة في البلدة الواقعة بقضاء 
ــلــــة فــــي مـــحـــافـــظـــة الـــبـــقـــاع  زحــ

وسط  ومغادرته  احتجازه  خبر 
انـــتـــشـــار كــثــيــف لــلــجــيــش، وأن 
ــاثـــال حـــصـــل أمــــام  ــا مـــمـ تـــحـــركـ
قضاء  عن  النائب  زميله  منزل 
إذ حدثت  أنــــور جــمــعــة،  زحــلــة، 

مواجهة مع مدير مكتبه. 
وعــــرضــــت »الـــعـــربـــيـــة.نـــت« 
ــة  ــاريــ ــبــ ــع إخــ ــ ــواقــ ــ ــن مــ ــ ــال عــ ــقــ نــ
وصوره  احتجازه،  لوقت  فيديو 
ــد الـــحـــاضـــريـــن،  ــ مــــن بــعــيــد أحـ

مستخدما هاتفه المحمول.
ــتـــشـــر ســريــعــا  ــيـــديـــو انـ الـــفـ
فــي مــواقــع الــتــواصــل، كــمــا في 
الـــوســـائـــل اإلخــــبــــاريــــة، ومــنــهــا 
مــوقــع »مــســتــقــبــل ويــــب« الـــذي 
أن بعض  نقل عن شاهد عيان 
للنائب  »وجــهــوا  المحتشدين 
عن  مسؤوليته  حـــول  اتــهــامــات 
انـــقـــطـــاع الـــكـــهـــربـــاء، وتـــدهـــور 

األوضاع المعيشية«.
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اإعالن نتائج تخ�سي�ص البعثات والمنح الدرا�سية
امل�ستفيـــدون 3753 طــالبــا وطــالبــة مــن الـمــدار�س احلكـــوميـة

15 يوما من دون وفيات ب�سبب كورونا ال���ب���ح���ري���ن.. وج���ه���ة ����س���رك���ات الأل���ع���اب 

الإل���ك���ت���رون���ي���ة ال��ع��ال��م��ي��ة ف���ي ال��م��ن��ط��ق��ة

ماجد  الــدكــتــور  والتعليم  التربية  وزيـــر  اعتمد 
والمنح  البعثات  نتائج تخصيص  النعيمي  علي  بن 
ُرفعت  وقــد  2021-2022م،  الــدراســي  للعام  الدراسية 
إلــيــه مـــن الــجــهــة الــمــخــتــصــة بــــالــــوزارة، بــعــد أن تم 
االنتهاء من كل اإلجراءات المتعلقة بذلك، مشيدا 
بدعم ورعاية القيادة الحكيمة لما تقدمه من دعم 
ومساندة متواصلين للوزارة، بما يمكنها من تقديم 
مختلف  فــي  للطلبة  التعليمية  الــخــدمــات  أفــضــل 

المراحل التعليمية.
وقال إن عدد الطلبة المتفوقين الذين استفادوا 
العام بلغ 3753  الدراسية لهذا  البعثات والمنح  من 
ــدد  وعـ الحكومية,  ــدارس  ــمــ الــ ــن  مـ وطـــالـــبـــة  طــالــبــا 
وطالبة ممن  1555 طالبا  البعثات  الحاصلين على 
حصلوا على معدل تراكمي 95% فما فوق، منهم 21 
طالبا من التعليم الفني والمهني, أما المستفيدون 

الـــدراســـيـــة فــعــددهــم 2198 ومــعــدالتــهــم  مـــن الــمــنــح 
التراكمية من 90% إلى %94,9.

المدارس  خريجي  المتفوقين  الطلبة  إن  وقــال 
الحكومية والخاصة الذين تبلغ معدالتهم التراكمية 
على  والحاصلين  بعثات،  على  حصلوا  فأكثر   %95
معدل 90% حتى 94,9% على منح دراسية في مختلف 
التخصصات وحصلوا عليها وفقا لرغباتهم وبحسب 
إلى  مــشــيــرًا  والــخــطــة،  المعتمدة  التنافس  معايير 
أنـــه تــم هـــذا الــعــام أيــضــًا تعليق الــعــمــل بــاخــتــبــارات 
القدرات، بالنظر إلى الظروف االستثنائية الناجمة 
عن الجائحة، واالكتفاء بالمعدل التراكمي للطلبة 

كمصدر وحيد للتنافس على البعثات.
 وأكد وزير التربية والتعليم أن الوزارة تأخذ بعين 
االحتياجات  ذوي  الطلبة  من  عــدد  أوضــاع  االعتبار 
الخاصة، وكذلك الطلبة من حفظة القرآن الكريم 

والمتميزين  الموهوبين  من  إلى جانب عدد  كاماًل، 
في األنشطة المدرسية.

 ومــــن جــانــبــهــا أكـــــدت األســــتــــاذة دانـــــة عــبــداهلل 
على  أن  الدراسية  والمنح  البعثات  رئيس  بوعسلي 
الــطــلــبــة الـــذيـــن تــقــدمــوا لــلــتــنــافــس عــلــى الــبــعــثــات 
ــول الـــــى مـــوقـــع الـــــــوزارة  ــ ــــدخـ ــة ضـــــــرورة الـ ــيــ ــدراســ الــ
االلكتروني على الرابط )www.moe.gov.bh(, وذلك 
اعتبارا من أمس السبت الموافق 2021/8/14م حتى 
أرقامهم  وإدخــال   ،2021/8/21 الموافق  السبت  يــوم 
للبعثات  للتسجيل  اســتــخــدامــهــا  تــم  الــتــي  الــســريــة 
الدراسية، لمعرفة البعثة أو المنحة الدراسية التي 
في  الــــواردة  التعليمات  واتــبــاع  لهم،  تخصيصها  تــم 

الموقع للتثبيت إلكترونيا.

التصدي  فــي  مــشــهــودة  نــجــاحــات  تحقق  البحرين  مملكة  مــازالــت 
الوطني  الفريق  التي يبذلها  الكبيرة  لفيروس كورونا، في ظل الجهود 
الطبي، إذ سجلت اإلحصاءات التي أجرتها »أخبار الخليج« عدم تسجيل 
أي حالة وفاة جراء فيروس »كوفيد 19« لمدة 15 يوما، بعد أن كانت آخر 
 1384 بالمملكة  الوفيات  ليبلغ عدد  الماضي،  يوليو   29 في  وفاة  حالة 

حالة وفاة منذ بداية الجائحة.
في الوقت نفسه تمكنت المملكة من إتمام تطعيم حوالي 180 ألف 
70.6% من  تزيد على  بنسبة  عاما   40 العمر  البالغين من  شخص من 

اجمالي عدد هذه الفئة.
الفيروس  انتشار  زيــادة  إلــى  أنــه نظرا  أكــد  الفريق الطبي قد  وكــان 
المتحور »دلتا« في العديد من الدول إلى جانب ثبات فاعلية التطعيم 
تداعيات  مــن  والحماية  المناعة  تعزيز  فــي  منه  المنشطة  والــجــرعــة 
الفيروس فقد تم االنتقال الى المستوى األصفر الى حين تطعيم %80 
من البالغين 40 عاما فما فوق بالجرعة المنشطة ممن تنطبق عليهم 
الشروط. وشددوا على أنه بتاريخ 31 أغسطس 2021 سيتم تغيير لون 
تلقائي  بشكل  األصــفــر  الــلــون  إلــى  واعـــي«  »مجتمع  تطبيق  فــي  الشعار 
شروط  عليهم  تنطبق  الذين  فــوق،  فما  عاًما   40 العمر  من  للبالغين 
الجرعة المنشطة، تنبيها الى ضرورة أخذ الجرعة المنشطة وسيعود 

الشعار للظهور باللون األخضر مجددا بعد أخذ الجرعة المنشطة. 

كتب: علي عبدالخالق

والمبادرات  للدعم  المساعد  الوكيل  كشفت 
بــــوزارة الــشــبــاب والــريــاضــة ســـارة إســحــاق حسن 
أن الــبــحــريــن بـــــرزت كــمــركــز إقــلــيــمــي لــألــعــاب 
اإللكترونية وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، 
مــشــفــوعــا بــســعــي الــمــمــلــكــة الـــدائـــم إلــــى تــنــويــع 

اقتصادها بعيًدا عن النفط.
التركيز  »أدى  الــخــلــيــج«:  لـــ»أخــبــار  وأضــافــت 
على رعاية الشركات الناشئة، والتنظيم المتقدم 
بين  الذكية  والشراكات  للتكنولوجيا،  والمواتي 
البنية  مــــزودي  مــع  والــخــاص  الــعــام  القطاعين 
الــتــحــتــيــة الــرقــمــيــة الــعــالــمــيــة، إلــــى خــلــق بيئة 
األلعاب  لمطوري  تتيح  للغاية  ومتصلة  داعمة 
اإللكترونية أن يزدهروا وأن يختبروا إمكانياتهم«.
ــيـــة  ــتـــرونـ ــكـ وتـــحـــتـــضـــن ســــــوق األلـــــعـــــاب اإللـ

ــــب فــــي هـــذا  الـــعـــربـــيـــة حــــوالــــي 336 مـــلـــيـــون العـ
األلــعــاب  ســوق  قيمة  وتــقــدر  المتنامي،  الفضاء 
اإللكترونية في منطقة الشرق األوسط وشمال 
ما  أمريكي،  دوالر  مليارات   4 من  بأكثر  إفريقيا 
أســواق األلعاب واألســرع نموا  أهم  يجعلها أحد 
سوق  قيمة  تبلغ  أن  المتوقع  ومــن  الــعــالــم،  فــي 
األلعاب اإللكترونية في منطقة الشرق األوسط 
بحلول  دوالر  مليارات   6 إفريقيا حوالي  وشمال 

نهاية عام 2021.
ــبـــداهلل الــمــديــر  ــال مــصــعــب عـ مـــن جــانــبــه قــ
بمجلس  االســتــثــمــار  تــطــويــر  إلدارة  الــتــنــفــيــذي 
البحرين  مملكة  »شرعت  االقتصادية:  التنمية 
فـــي تــعــزيــز نــمــوهــا االقـــتـــصـــادي وتــبــنــي ســيــاســة 

التنويع االقتصادي منذ مرحلة مبكرة.

ص8 مال وأعمال

كتب: إسالم محفوظ

الرابعة  الجنائية  الكبرى  المحكمة  عاقبت 
بعد  سنوات   5 بالسجن  مقاوالت  شركة  صاحب 
العمل  صــنــدوق  الــى  وقدمها  عمل  عقود  زور  أن 
»تمكين« لالستيالء على 22 ألف دينار وحصوله 
ــرأت الــمــحــكــمــة أخــر  عــلــى دعـــم األجـــــور، فــيــمــا بــ
المقدمة  العقود  ثبوت عدم مسئوليته عن  بعد 
تقرير  من  تبين  إذ  تمكين،  العمل  صندوق  إلــى 
التزييف والتزوير أن التوقيع على عقود العمل 
بــمــا يفيد  ــر  أقـ الـــمـــدان  الــمــتــهــم  يــخــصــه وأن  ال 

مسئوليته عن عقود العمل وعن الشركة.
وكـــان فــريــق الــرقــابــة الــخــاص بــــوزارة العمل 
أغلب  كــون  شبهات  بعد  الشركة  مقر  إلــى  توجه 
طبيعة  بينما  فتيات  بالشركة  الموظفين  عقود 
الفريق  ووجــد  بالمقاوالت,  تتعلق  الشركة  عمل 
من  التي  الشقق  بــإحــدى  آسيويين  موظفين   3
وباالستعالم  الشركة,  مقر  تكون  أن  المفترض 

عـــن كــشــوف االنــــصــــراف والـــحـــضـــور وعــــن مــكــان 
الموظفين تبين عدم وجود أي مظاهر تشير إلى 
وجود حالة عمل، وكشف الموجودون في المكان 

عن عدم وجود موظفين آخرين في الشركة.
وكشفت التحقيقات أن أغلب الموقعين على 
عملية  وتمت  البحرين,  خــارج  التوظيف  عقود 
ببدء  إيهامهم  بعد  ســنــوات  منذ  العقود  توقيع 
تسلم  منتظرين  فظلوا  التوقيع,  عقب  العمل 
العمل من دون جدوى، بينما كان مالك الشركة 
العمل ويحصل  وزارة  العقود لدى  بتوثيق  يقوم 
إلى  الوضع  »تمكين« واستمر  على دعم صندوق 
الشركة,  الثاني  للمتهم  األول  المتهم  سلم  أن 
قيمته  بلغت  الــذي  الدعم  على  وظــال يحصالن 
أكثر من 22 ألف دينار، وقد وجهت إليهما النيابة 
عن  مالية  مبالغ  على  واالستيالء  التزوير  تهم 

طريق تقديم عقود مزورة. 
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5 �سنوات �سجنا لمحتال ا�ستولى على دعم »تمكين« 

ص5 قضايا وحوادث

م�سرف البح�ري�ن المرك�زي يلتح�ق 

بنظ�ام المدفوعات الخليجي »اآفاق«
اآلنــي  بالنظام  التحاقه  الــمــركــزي  البحرين  مــصــرف  أعــلــن 
المدفوعات  شركة  تديره  الــذي  )آفـــاق(،  الخليجية  للمدفوعات 
الخليجية، إذ اشترك كل من مصرف البحرين المركزي والبنك 
المركزي السعودي كأول عضوين في النظام بتاريخ 10 ديسمبر 

2020، وذلك لتبادل وتسوية التحويالت المالية بين البلدين.
ويـــقـــدم نــظــام الــمــدفــوعــات الــخــلــيــجــي )آفــــــاق( عـــديـــدا من 
المزايا، من أبرزها تقليص الفترة الزمنية التي يتطلبها تنفيذ 
المالية  الحوالة  تنفيذ  سيتم  إذ  للحدود،  العابرة  التحويالت 
ــوم، كــمــا يــوفــر الــنــظــام بــيــئــة عــلــى قـــدر عـــال مـــن األمـــن  خـــالل يــ
لتفادي المخاطر السيبرانية ومخاطر أمن المعلومات، ويسهم 
التحويل  وشــبــكــات  المالية  األنــظــمــة  على  االعــتــمــاد  تقليل  فــي 
الخارجية وتخفيض كلفة التحويل للعمالء. وقد باشر مصرف 
في  البحرينية  التجزئة  بنوك  إلحاق  المركزي عملية  البحرين 
بنوك  مــن  األولـــى  الــدفــعــة  بنجاح ضــم  استكمل  إذ  آفـــاق،  نــظــام 
األهلي  البنك  من  كال  تتضمن  التي   ،2021 أبريل  في  التجزئة 
الوطني،  البحرين  وبنك  اإلســالمــي،  البحرين  وبنك  المتحد، 
وبــنــك الــبــحــريــن والــكــويــت وبــنــك اإلســـكـــان. وقـــال الــمــصــرف إن 
العمل جار على إلحاق بقية البنوك قريبا بعد استكمال تجارب 
شركة  أن  بالذكر  جدير  المقرر.  الزمني  البرنامج  ضمن  الربط 
تمتلكها  مقفلة،  مساهمة  شــركــة  هــي  الخليجية  الــمــدفــوعــات 

وتمولها البنوك المركزية بدول مجلس التعاون الخليجي.

ص 14 التكنولوجيا

لبناني�ون غ�ا�سب�ون ي�وجه�ون اته�ام�ات 

اإلى نائ�ب عن ح��زب اهلل ويحتج�زون�ه

حققت حركة طالبان امس تقدما ميدانيا جديدا 
إلـــى إحـــكـــام قبضتها عــلــى عــمــوم  الـــرامـــي  فـــي زحــفــهــا 
عن  مــعــدودة  كيلومترات  بعد  على  وبــاتــت  أفغانستان، 
العاصمة كابول .ومساء امس بدأ القتال بين مقاتلي 
مزار  مدينة  بمحيط  األفغاني  الجيش  وقوات  طالبان 
شريف عاصمة والية بلخ التي كانت الحركة قد أعلنت 

سعيها الى السيطرة عليها.
وبحسب النائبة هدى أحمدي فإن طالبان سيطرت 
كيلومترا   11 نحو  تبعد  التي  أسياب،  شار  مدينة  على 
ــا إن الــمــســلــحــيــن  ــول. وقــــالــــت أحــــمــــدي أيـــضـ ــابــ عــــن كــ
احتجزوا المسؤولين المحللين في المدينة، كما قالت 
حــركــة طــالــبــان إنــهــا ســيــطــرت عــلــى مــديــنــة أســـد آبـــاد 
كران ومنجان في والية  عاصمة والية كونر، ومدينتي 
ــة بكتيا ومــديــنــة  بــدخــشــان، ومــديــنــة غـــارديـــز فــي واليــ
مصادر  .وأفــــادت  األفغانية  ننكرهار  واليــة  فــي  شــيــرزاد 
إلــى داخـــل إقليم  قـــوات أفغانية هــربــت  بــأن  »الــعــربــيــة« 
سيطرتها  طالبان  حركة  وتحكم  اإليــرانــي.  بلوشستان 
األفــغــانــيــة، وال  بــالــعــاصــمــة  المحيطة  الــمــنــاطــق  عــلــى 

تبدي أي مؤشر إلى رغبة في إبطاء تقدمها.
ــي كـــابـــول  ــارة الـــــواليـــــات الـــمـــتـــحـــدة فــ ــفــ وأمـــــــرت ســ
موظفيها بإتالف الوثائق الحساسة والرموز األمريكية 
دعائية،  ألغـــراض  طالبان  تستخدمها  أن  يمكن  التي 
األفغانية.  العاصمة  من  الحركة  متمردي  اقتراب  مع 
وتزامنا، بدأت طالئع القوات األمريكية بالوصول إلى 

مطار العاصمة كابول.
أثار القتال أيضا مخاوف من حدوث أزمة الجئين 
ــع مـــا تــحــقــق مـــن مــكــاســب فـــي مـــجـــال حــقــوق  ــراجــ وتــ
اإلنسان. وقال مسؤول في األمم المتحدة إن نحو 400 

ألف مدني اضطروا الى ترك منازلهم منذ بداية العام 
منهم 250 ألفا منذ مايو.

} وزير التربية.

} مبنى السفارة األمريكية في كابول.

} النائب والبلبلة عند احتجازه ليال.

ص3 أخبار البحرين

ط���ال���ب���ان ع��ل��ى م�������س���ارف ك��اب��ول
ال�سفــارة الأمـريكيـة م�سغـولـة بــاإتــالف الـوثـائــق احل�ســا�ســـة

ص 6 عربية ودولية



�ضغف الريا�ضيات يقود »معاذ«

 اإىل املراكز الأوىل يف امل�ضابقات الطالبية

الكثريون  »ي��ق��ول 

اأما  �صعبة،  م��ادة  اإنها 

الطلبة  من  والعديد  اأنا 

فيها  وجدنا  قد  غ��ريي 

ال  ومتعًة  مميزاً  �صغفاً 

يل  وبالن�صبة  ت�صاهى، 

عامل  من  مدر�صتي  خلقت 

الريا�صيات بيئة للتحدي 

الف�صل  داخ��ل  واالإب���داع 

االرتباط  على  ت�صجع  فاملدر�صة  وخارجه،  الدرا�صي 

باملادة بحب ولي�س كطريق لك�صب الدرجات فقط«.

يف  امل��ب��دع  الطالب  حديث  م��ن  ج��زء  ك��ان  ذل��ك 

ال�صرقي  الرفاع  مدر�صة  من  حممود  معاذ  الريا�صيات 

الثانوية للبنني، والذي تابع: »مل ي�صاعدين �صغفي بهذه 

املادة على التفوق فيها فقط، واإمنا اأو�صلني اإىل احتالل 

املراكز االأوىل يف املناف�صات الطالبية ذات ال�صلة، ومنها 

واملركز  الريا�صيات،  كاهوت  برجمة  يف  االأول  املركز 

الوطن، واملركز  الريا�صيات يف حب  الثاين يف م�صابقة 

اإىل  واأتطلع  اخلوارزمي،  عائلة  م�صابقات  يف  الربع 

ت�صريف وطني الغايل يف حمافل عاملية مهمة«.

للريا�صيات  الدولية  االختبارات  اأن  معاذ  واأك��د 

البحرين  التي يخو�صها طلبة مملكة  »تييمز«  والعلوم 

ملا  امل��ادة،  هذه  يف  مهاراتهم  تطوير  على  �صاعدت  قد 

اأو�صع  اآف��اق  دخ��ول  على  حمفزة  اأ�صئلة  من  حتمله 

الطلبة  رعاية  مركز  �صاهم  كما  االإبداعي،  التفكري  من 

املوهوبني بوزارة الرتبية والتعليم يف احت�صان طاقاتنا 

يف براجمه املتخ�ص�صة.

هذا ويعد معاذ منوذجاً للطلبة الذين �صهد حت�صيلهم 

ت�صهده  الذي  التطور  ظل  يف  ا�صتثنائياً  منواً  الدرا�صي 

مناهج الريا�صيات مبدار�س وزارة الرتبية والتعليم.

خديجة العرادي

بلدي  جمل�س  رئي�س  ك�صف 

�صيتم  اأنه  املرباطي  غازي  املحرق 

طرح مناق�صة م�صروع مبنى متعدد 

ب�صوق  ال�صيارات  ملواقف  االأدوار 

القي�صرية خالل االأيام القادمة وذلك 

من قبل �صركة اإدامة التي اأخذت على 

عاتقها اإن�صاء هذا امل�صروع.

اأن كلفة م�صروع  املرباطي  واأكد 

موقف  مبنى  وت�صغيل  ا�صتثمار 

ب�صوق  الطوابق  متعدد  �صيارات 

مليون   13 بكلفة  تبلغ  القي�صرية 

على  �صيكون  اذ  بحريني  دينار 

اأر�س بريد املحرق وي�صع ل�1600 

مركبة.

ت�صريح  يف  املرباطي  وقال 

امل�صروع  اإن  ل�)االيام(  خا�س 

طوابق   4 من  مبنى  اإن�صاء  يت�صمن 

�صم  اإمكانية  مع  ال�صيارات  ملواقف 

وال�صماح  االأر�صي،  بالدور  حمالت 

لالإعالنات  مواقع   6 بتاأجري 

التجارية.

وذكر باأن موقع املواقف اجلديد 

متمنيا  ومتميز،  ا�صرتاتيجي  موقع 

مع  خا�صة  وتنفيذه  اإجنازه  �صرعة 

يف  انخفا�س  من  حاليا  ن�صهده  ما 

كورونا  بفريو�س  االإ�صابات  اأعداد 

االأ�صواق  يف  انتعا�س  قابله  والذي 

من قبل املواطنني واخلليجيني.

اإىل ان هذه املنطقة ومن  واأ�صار 

بال�صكان  اكتظاظها  عنها  املعروف 

واملحالت التجارية، ولكن مع وجود 

�صاعد  ال�صيارات  مواقف  يف  �صح 

من  املقدمة  ال�صكاوى  كرثة  يف  ذلك 

مع  انه  م�صيفا  واملقيمني،  املواطنني 

ا�صافة  املعنيني  على  اقرتحنا  ذلك 

للم�صاة  -ج�صر-  كوبري  وان�صاء 

بوطبنيه  احمد  النهام  �صارع  يعرب 

من  ميتد  �صابقا-   10 رقم  -�صارع 

الدور االول اىل و�صط �صوق املحرق 

عند حمالت احللويات �صويطر.

يتم  اأن  متفائلون  »نحن  وتابع 

واجنازه  امل�صروع  هذا  من  االنتهاء 

قريبا، والذي �صي�صاهم بدون �صك يف 

حل م�صكلة مواقف ال�صيارات، متمنًيا 

واملقيمني  املواطنني  مراعاة  يتم  ان 

بتخ�صي�س ر�صوم رمزية له، موؤكدا 

اهمية الر�صوم يف احلفاظ على هذه 

املرافق العامة ودميومتها وهو نوع 

احلفاظ  يف  املجتمع  م�صاهمة  من 

اخلدمية«.  املجتمع  مرافق  على 

بهذا  »تقدمنا  املرباطي  واأو�صح 

املقرتح اإىل وزارة االأ�صغال و�صوؤون 

منذ  العمراين  والتخطيط  البلديات 

عدة �صنوات نظراً اإىل حاجة املنطقة 

خا�صًة  املحرق،  رئة  تعد  التي 

حركة  العام  مدار  على  ت�صهد  اأنها 

االأ�صواق  اأهم  لوجود  نظراً  دوؤوبة 

التاريخية يف مدينة املحرق وت�صمل 

اخلارو  و�صوق  القي�صرية  �صوق 

االأماكن  اإىل  اإ�صافة  املحرق،  و�صوق 

احليوية االأخرى«.

ي�صهد  املحرق  �صوق  اأن  وبنينّ 

عمرانياً  تطوراً  املرحلة  هذه  خالل 

مما يتطلب اأن يتزامن مع ذلك توفري 

واأهمها  العامة  اخلدمات  من  املزيد 

املرافق  اإىل  باالإ�صافة  املواقف  هذه 

كاال�صرتاحات  االأخرى  اخلدمية 

ال�صحية، حيث ال ي�صتقيم  واملرافق 

هذا  لتطوير  اإرادة  هناك  تكون  اأن 

الطموحة  اخلطة  غياب  يف  ال�صوق 

يف  الرئي�س  العامل  تعترب  التي 

اإجناح االأ�صواق العامة.
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 د. عبدالـله يو�ضف املطوع

عندما هاتفُت االأخ االأ�صتاذ اجلليل اإبراهيم اأحمد م�صطفى 

مبملكة  واالإعالمية  الرتبوية  م�صريته  لتاأريخ  عزمي  عن 

البحرين، كونه اأحد كوادر مئوية التعليم ب�صهادة من در�صهم 

من الطلبة من مثل االأ�صتاذ عي�صى الن�صيط وغريه من الطلبة، 

اأعطى ما عنده  اأحمد م�صطفى مل يتواَن بل  اإبراهيم  فاالأ�صتاذ 

عندما نب�س ما�صيه الرتبوي واالإعالمي، حيث كان معلًما يف 

مدار�س خمتلفة حتى التحق باالإذاعة والتلفزيون رغم بلوغه 

من ال�صن ما زال يتذكر كل �صغرية وكبرية حتى الطلبة الذين 

اأحمد  اإبراهيم  �صاعدوه يف حفل زواجه يف احلورة، فاالأ�صتاذ 

منوذًجا  كان  بل  فح�صب  اإعالمًيا  اأو  معلًما  يكن  مل  م�صطفى 

للبحريني املثقف القارئ يف كل بحور املعرفة وميادينها، وذلك 

ب�صهادة من َعِمَل معه يف االإعالم وهو االأخ جا�صم عبدالرحمن 

مطالعته  جاءت  فقد  معه،  عملوا  الذين  من  وغريه  املطاوعة 

التي اأُر�صلت اإيلنّ متميزة يف �صياغتها وترجمتها لالأحداث تفوق 

ر، فنجد حياته العملية يف وزارة الرتبية والتعليم التي  الت�صونّ

تعود اإىل عام 1961م، فبعد اأن نال �صهادة الثانوية العامة 

اأدبي كانت البحرين يف تلك الفرتة تزخر بفر�س العمل، االأمر 

الذي جعله يفا�صل فيها، ويف نهاية املطاف اأ�صار اإليه بع�س 

زمالئه من مثل االأ�صتاذ جعفر الثقفي، واالأ�صتاذ حممد الباكر 

رحمه اهلل وغريهم، حيث �صعد بهذا الراأي وتقدنّم اإىل املعارف 

يف عهد االأ�صتاذ يعقوب القوز رحمه اهلل، وقد ُقِبَل طلبه وُعنينّ 

طلبة  كان  وقت  يف  للبنني  االبتدائية  ال�صلمانية  مدر�صة  يف 

هذه املدر�صة ُينعتون بامل�صاك�صة اإال اأن االأ�صتاذ اإبراهيم اأحمد 

م�صطفى وجدهم غري ذلك ومب�صاعدة املدير اأحمد املهزع رحمه 

ب به واأخربه بطرائق التدري�س واحتواء املواقف  اهلل الذي رحنّ

فقد  ال�صدر،  بال�صرب و�صعة  والتحلي  االنفعال  واالبتعاد عن 

يف  م�صطفى  اأحمد  اإبراهيم  لالأ�صتاذ  دافًعا  القيم  هذه  كانت 

العمل بجد واجتهاد يف هذه املدر�صة من خالل م�صاحبة الطلبة 

واحرتامهم.

وبعد ُم�صي اأربع �صنوات على تعيني االأ�صتاذ اإبراهيم اأحمد 

م�صطفى معلم للغة العربية يف هذه املدر�صة ُنِقَل اإىل مدر�صة 

الريموك عام 1965م عندما كان مدير املدر�صة االأ�صتاذ حممد 

املقرن رحمه اهلل، حيث كان طالبها من الذين مل يحالفهم احلظ 

يف النجاح، ونتيجة الإخال�صه وتعامله مع الطلبة وقع عليه 

االختيار من قبل االأ�صتاذ اأحمد جا�صم مدير التعليم االبتدائي 

على  �صداقتهم  اأك�صبه  الذي  االأمر  الفئة،  لهذه  معلًما  ليكون 

اعتبار انهم طالبه ال�صابقني يف مدر�صة ال�صلمانية.

ويف عام 1967م ُنِقَل االأ�صتاذ اإبراهيم اأحمد م�صطفى اإىل 

عبدعلي  االأ�صتاذ  املدر�صة  مدير  كان  عندما  اخلمي�س  مدر�صة 

مريزا ملدة عام فقط.

ويف عام 1968م ُنِقَل االأ�صتاذ اإبراهيم اأحمد م�صطفى اإىل 

مدر�صة مدينة عي�صى االإعدادية للبنني، حيث اأُ�صند اإليه تدري�س 

ال�صف الثاين االعدادي يف عهد االأ�صتاذ اأحمد املهزع رحمه اهلل.

ويف عام 1969م ُنِقَل االأ�صتاذ اإبراهيم اأحمد م�صطفى اإىل 

مدر�صة النعيم الثانوية للبنني و�صادف اأن ُينقل االأ�صتاذ اأحمد 

املهزع مدير املدر�صة يف هذا العام.

�صبابه  منذ  م�صطفى  اأحمد  اإبراهيم  االأ�صتاذ  لولع  ونظًرا 

يف فرتة اخلم�صينيات وال�صتينيات من القرن املا�صي باملذياع 

اإذاعات  من  الال�صلكي  البث  ملحطات  ا�صتماعه  عند  وخا�صة 

عام  افتتحت  التي  العرب  �صوت  القاهرة،  )بغداد،  خمتلفة 

جمال  الزعيم  اأيام  م�صر  على  الثالثي  العدوان  اإثر  1956م 

عبدالنا�صر، و�صوت املعلنّق اأحمد �صعيد الذي األهب اجلماهري 

العربية من املحيط اإىل اخلليج(، هذا ال�صغف قاده اإىل العمل 

بالنظام اجلزئي يف اإذاعة البحرين برتتيب من االأ�صتاذ ح�صن 

عليه  اقرتح  اإذ  بالتدري�س(،  عهده  )اآخر  1970م  عام  كمال 

اأن يوا�صل يف هذه الوظيفة؛ الأن  اأبى  اأنه  اإال  اأن يكون مذيًعا 

ي�صتمر  مل  اأنه  اإال  ومرا�س،  خربة  اإىل  حتتاج  الوظيفة  هذه 

حبيب  اإبراهيم  االأ�صتاذ  ملعاونة  العمل  ل  فف�صنّ املهنة  هذه  يف 

الذي كان م�صوؤوالً عن تن�صيق الربامج، باالإ�صافة اإىل اإ�صرافه 

على االأ�صرطة واالأ�صطوانات القدمية، وحيث اأن عمل االأ�صتاذ 

اإبراهيم اأحمد م�صطفى كان جزئًيا اقرتح عليه االأ�صتاذ اإبراهيم 

كانو مدير االإذاعة اآنذاك اأن ي�صتقيل من التدري�س ويعمل بدوام 

كامل يف االإذاعة.

ونظًرا لذهاب االأ�صتاذ اإبراهيم حبيب للدرا�صة كان املجال 

وافق  حيث  م�صطفى،  اأحمد  اإبراهيم  االأ�صتاذ  اأمام  مفتوًحا 

االأ�صرطة  حفظ  على  وعمل  كامل  بدوام  الوظيفة  هذه  على 

واال�صطوانات القدمية، ووا�صل العمل بعد انتقال االإذاعة اإىل 

االإعالم، حيث جاء التطور يف االإذاعة والتلفزيون رغم وجود 

بع�س العقبات وال�صعوبات.

االأ�صتاذ  تقاعد  االإعالمي  املرفق  هذه  يف  جاد  عمل  وبعد 

اإبراهيم اأحمد م�صطفى عن العمل عام 2000م تارًكا ملن يخلفه 

مبوا�صلة العمل يف االإذاعة والتلفزيون.

وبهذا ميكن القول واإن كان االأ�صتاذ اإبراهيم اأحمد م�صطفى 

قد جمع بني الرتبية والتعليم واالإعالم يعترب لبنة من لبنات 

تاريخ االإعالم والرتبية يف مملكة البحرين.

اإبراهيم اأحمد م�ضطفى

احتفاًء مبرور 50 عاًما على العالقات الدبلوما�ضية بني البحرين والهند 

الـمـــدمــــرة »كـــوتـــــ�ضــي« تـــ�ضـــــــل الـبــحــــرين الـــيــــــــوم

متام اأبو�صايف: 

البحرية  �صفينة  البحرين  اإىل  االأحد  اليوم  ت�صل 

الغربي  لال�صطول  التابعة  كوت�صي   »INS« الهندية 

على  عاًما   50 مبرور  االحتفاء  مبنا�صبة  وذلك  الهندي. 

العالقات الدبلوما�صية بني البلدين. وعيد اال�صتقالل 75 

جلمهورية الهند.  وتاأتي هذه الزيارة - التي هي الثانية 

بني  التاريخية  الودية  العالقات  اإطار  يف   - لل�صفينة 

البلدين، والتعاون املتنامي يف كافة املجاالت، حيث دابت 

ال�صفن البحرية الهندية على زيارة اململكة. 

ال�صواريخ  مدمرات  من  كوت�صي  ال�صفينة  وتعترب 

اال�صتخدامات  متعددة  من�صة  وهي  كولكاتا،  فئة  من 

العميقة،  املياه  يف  بحرية  بعمليات  القيام  على  قادرة 

وتقنيات  اأجهزة  اإذ متتلك  قتالية.  عمليات  مع  والتعامل 

متطورة وا�صت�صعار االأ�صلحة املعادية اإىل جانب القدرات 

من�صة  يجعلها  مما  املتقدمة،  الرادار  ل�صبكة  املركزية 

قيادة قوية لعمليات االأ�صطول. وتت�صمن ال�صفينة من�صة 

من  متكنها  والتي  ال�صريعة  »كروز«  ب�صواريخ  م�صلحة 

�صواريخها  متثل  اإذ  ممتدة.  نطاقات  على  �صربات  �صن 

طويلة املدى اأر�س-جو جنًبا اإىل جنب مع الرادار الن�صط 

MFSTAR »قفزة« يف قدرة البحرية الهندية بالتعامل 
مع العمليات القتالية اجلوية.

 وتعود ت�صمية ال�صفينة »كوت�صي« اإىل مدينة كوت�صي 

الهند،   - كرياال  والية  يف  باحلياة  الناب�صة  ال�صاحلية 

املرتبطة مبملكة  التاريخية  احل�صارة  ت�صرتك يف  والتي 

البحرين مما ي�صكل تكرمي لطابعها البحري املميز. 

وخليج  العربي  اخلليج  يف  حالًيا  ال�صفينة  وتعمل 

اأبوظبي  اإمارة  موانئ  باالت�صاالت مع  تقوم  عمان، حيث 

ال�صعودية قبل زيارتها  العربية  باململكة  وميناء اجلبيل 

�صالمة  ل�صمان  مهمتها  �صمن  وذلك  البحرين،  ململكة 

التي ترفع  البحار. ودعم العبور االآمن لل�صفن التجارية 

العلم الهندي عرب منطقة اخلليج.

�صابًطا و300  من 65  مكون  ال�صفينة طاقم  ويدير 

ماهاباهو«،  �صاتروم  »جاي  �صعار  ي�صكل  حيث  بحار، 

والذي يعني »م�صلح للتغلب«. عقيدة لل�صفينة التي تبحر 

املتخ�ص�س  الكابنت �صا�صني �صيكويرا،  قيادة  حاليا حتت 

عمق  الزيارة  هذه  وترتجم  وال�صواريخ.  املدفعية  يف 

ت�صلط  حيث  والبحرين،  الهند  بني  الودية  العالقات 

ا على التزام البحرية الهندية ببناء �صراكات  ال�صوء اأي�صً

الهندي  املحيط  منطقة  يف  ال�صديقة  الدول  مع  تعاونية 

النحو  على  البحرية  التحديات  ملواجهة  حلول  لتطوير 

الذي تناوله رئي�س وزراء الهند خالل املناق�صة املفتوحة 

املتحدة  لالأمم  التابع  االأمن  جمل�س  يف  امل�صتوى  رفيعة 

التعاون  اأجل  من  حالة   - البحري  االأمن  »تعزيز  حول 

الدويل« يف 9 اأغ�صط�س 2021.

 متام اأبو�صايف:

لدى  الهند  جمهورية  �صفري  اأكد 

عمق  على  �صريفا�صتافا  بيو�س  البحرين 

مبملكة  بالده  تربط  التي  العالقات 

البحرين، معرًبا عن تقديره لكافة جماالت 

التعاون بني البلدين. 

عيد  مبنا�صبة  كلمة  يف  ال�صفري  وقال 

اإن  وال�صبعني  اخلام�س  الهند  ا�صتقالل 

هذا العام ي�صكل �صنة تاريخية يف تاريخ 

ل�صعبها  املجيد  والتاريخ  التقدمية،  الهند 

وثقافتها واإجنازاتها.

كافة  اإىل  �صريفا�صتافا  ال�صفري  واأ�صار 

ال  والهند  البحرين  بني  التعاون  اأوجه 

�صيما اأن هذا العام يكت�صب اأهمية خا�صة، 

باليوبيل  والبحرين  الهند  حتتفي  اإذ 

بني  الدبلوما�صية  بالعالقات  الذهبي 

البلدين. 

وقال ال�صفري الهندي: »اأتقدم بخال�س 

حتياتي، واأطيب متنياتي الأع�صاء اجلالية 

الهندية واأ�صدقاء الهند يف مملكة البحرين 

اخلام�س  الهند  ا�صتقالل  عيد  مبنا�صبة 

وال�صبعني«.

اإنها �صنة تاريخية بالن�صبة لنا. حيث 

ناريندرا  �صري  الهند  رئي�س وزراء  اأطلق 

مبادرة   2021 مار�س   12 يف  مودي 

والتي  ماهوت�صاف«  اأمريت  كا  »اآزادي 

 75 مبرور  لالحتفاء  عامني،  ملدة  ت�صتمر 

عاًما على الهند التقدمية، والتاريخ املجيد 

ل�صعبها وثقافتها واإجنازاتها. 

العام  هذا  يكت�صب  »كما  وتابع: 

الهند ومملكة  اأهمية خا�صة حيث حتتفل 

الإقامة  الذهبي  باليوبيل  ا  اأي�صً البحرين 

العالقات الدبلوما�صية«.

التي حتققت خالل  االإجنازات  وحول 

الهندي:  ال�صفري  قال  املا�صية  العقود 

بعيد   - عاًما   75 خالل  الهند  »قدنّمت 

التنمية  يف  هائلة  خطوات   - اال�صتقالل 

والتقدم  واالقت�صادية،  االجتماعية 

يف  والتكنولوجي  والعلمي  ال�صناعي 

يف  مبا  تقريًبا،  االقت�صاد  قطاعات  جميع 

يف  املتقدمة  التكنولوجيا  جماالت  ذلك 

الف�صاء، والدفاع وتكنولوجيا املعلومات، 

والبيانات ال�صخمة، وقطاع امل�صتح�صرات 

الدوائية والطبية - وها هي يراها العامل 

 Atma Nirbhar« مبادرة  تقود  وهي 

Bharat« لت�صبح جزًءا اأقوى يف التوريد 
اإىل  هذا  العاملية.  التجارة  واآفاق  العاملي، 

جانب العديد من االإ�صالحات االقت�صادية، 

والهيكلية التي حتققت. 

وتابع: »كما اأن تعزيز البنية التحتية 

ملزيد  ا  فر�صً فتح  قد  االت�صاالت،  وقطاع 

بني  واالقت�صادي  التجاري  التعاون  من 

مرونة  انعك�صت  وقد  والعامل.  الهند 

يف  امل�صتثمرين  وثقة  الهندي  االقت�صاد 

الهند على حقيقة اأن الهند تلقت 64 مليار 

االأجنبي  اال�صتثمار  من  اأمريكي  دوالر 

املبا�صر يف العام الوبائي 2020، وهو ما 

ُيعد خام�س اأكرب تدفقات ا�صتثمار اأجنبي 

مبا�صر يف العامل«.

قال  »كوفيد-19«  جائحة  وحول 

زلنا  »ما  البحرين:  لدى  الهندي  ال�صفري 

اأود  وهنا  »كوفيد-19«،  جائحة  نكافح 

االإجراءات  من  العديد  اأن  اإىل  اأ�صري  اأن 

للتعامل  والبحرين  الهند  اتخذتها  التي 

مع التحديات ال�صحية واالقت�صادية التي 

نتائج  اأظهرت  والتي  الوباء،  يفر�صها 

يف  الهند  حكومة  �صرعت  حيث  اإيجابية. 

حملة  اأكرب  وهي  كبرية،  تطعيم  حملة 

اأكرث  تطعيم ي�صهدها العامل، حيث ح�صل 

من 500 مليون �صخ�س على جرعات من 

اللقاح. 

االإ�صابة  معدل  انخف�س  »كما  وتابع: 

اليومي بالفريو�س ب�صكل كبري اإىل حوايل 

يف  كبري  ن  حت�صنّ مع  حالة،   40000

ن�صبة  و�صلت  حيث  التعايف،  معدالت 

التعايف اىل ٪97«.

من  البحرين  ان  �صك  »بال  واأ�صاف، 

اأجنح الدول يف التعامل مع الوباء. حيث 

انها  ب�صكنّ ا�صتثنائي  ب�صكل  اململكة  اهتمت 

اجلالية  ت�صكل  والذين  والوافدين، 

الهندية الغالبية منهم، مبا يف ذلك توفري 

قدنّم  على  جمانية  ب�صورة  اللقاحات 

امل�صاواة مع مواطنيها، االأمر الذي اأود اأن 

اأعرب عن خال�س امتناين لقيادة وحكومة 

البحرين.

التعاون  بلدينا  »يوا�صل  واأ�صاف، 

والتكاثف يف مكافحة هذا الوباء العاملي، 

فر�صها  التي  القيود  من  الرغم  وعلى 

املتجذر  الثنائي  تعاوننا  اأن  اإال  الوباء، 

النمو.  يف  ا�صتمر  قد  االأوجه  واملتعدد 

البحرين  قام وزير خارجية مملكة  حيث 

بزيارة  الزياين  را�صد  بن  عبداللطيف 

وذلك  املا�صي،  اأبريل  �صهر  يف  الهند  اإىل 

الهندية  للجنة  الثالث  االجتماع  حل�صور 

وقد  امل�صرتكة،  العليا  البحرينية   -

االجتماعات  خالل  اجلانبان  ا�صتعر�س 

كما  الثنائي.  تعاوننا  وتعزيز  دفع  �صبل 

اأتاحت العديد من االإجراءات التي اتخذتها 

ملزيد  ا  فر�صً اجلائحة  خالل  احلكومتان 

ال�صحة  مثل  قطاعات  يف  التعاون  من 

واالأدوية وتكنولوجيا املعلومات والتعليم 

لهيدروكربون، واالأمن  وال�صياحة وقطاع 

االقت�صادي.  االنتعا�س  لتحقيق  الغذائي 

تو�صيع  على  ا  اأي�صً اجلانبان  بعمل  كما 

جماالت  لي�صمل  الثنائي  تعاوننا 

واالأمن  الف�صاء،  يف  ونا�صئة  جديدة 

والبيانات،  املتجددة،  والطاقة  البحري، 

والتكنولوجيا املالية«. 

واختتم ال�صفري الهندي كلمته بالقول: 

الهند،  تاريخ  من  املهمة  ال�صنة  هذه  »يف 

حتياتي  عن  اأعرب  اأن  اأخرى  مرة  اأود 

يف  املقيمني  الهند  رعايا  جلميع  احلارة 

مملكة البحرين واأ�صكرهم على م�صاهمتهم 

وكذلك  بلدينا  وتطور  منو  يف  امل�صتمرة 

اأود  كما  الثنائية.  عالقتنا  تعزيز  يف 

جديد  من  الأوؤكد  الفر�صة  هذه  اأغتنم  اأن 

االلتزام مبوا�صلة تعزيز اأوا�صر ال�صداقة 

والتاريخية  العميقة  والتعاون  والتفاهم 

بني بلدينا«.

64 مليار دولر التدفقات ال�ضتثمارية للهند.. ال�ضفري الهندي: 

البحرين قّدمت جهوًدا ا�ضتثنائية يف مكافحة »كوفيد- 19«

بيو�ش �سريفا�ستافا

غازي املرباطي

باقرتاح من »بلدي املحّرق« وبكلفة 13 مليون دينار.. املرباطي:

طرح مناق�ضة م�ضروع مواقف �ضيارات �ضوق القي�ضرية خالل اأيام

معاذ حممود



حمليات 06sport@alayam.com
sport.alayam@gmail.com

الأحد 7 حمرم  1443 ـ العدد 11817

Sunday 15th August 2021 - No. 11817

احلكومة: م�شروع القانون يتنافى مع هدف العقوبة واإيقاع الإيالم

حتفظ حكومي على قانون نيابي ي�شمح مبّد فرتة �شداد غرامات الدولة لـ5 �شنوات

فاطمة �سلمان: 

حتفظت احلكومة على م�سروع بقانون مقّدم من جمل�س 

النواب يق�سي بتمديد املدة التي يجوز لقا�سي تنفيذ العقاب 

منحها للمحكوم عليه لي�سدد خاللها املبالغ امل�ستحقة عليه 

للدولة، بحيث ت�سبح خم�س �سنوات بدلً من �سنتني.

جوهر  مع  يتنافى  القانون  اأن  احلكومة  واعتربت 

العقوبة وهو الإيالم، اإذ ل عقوبة بدون اأمل.

وا�ستند النواب يف مربرات مقرتحهم اإىل وجود حالت 

ا�ستطاعة  عليها �سخمة ولي�س يف  امل�ستحقة  املبالغ  تكون 

عليه  ين�ّس  ما  وفق  �سنتني  خالل  �سدادها  عليه  املحكوم 

القانون النافذ، حيث اأن احلالة املادية للمحكوم عليه تكون 

اإذا كانت  �سعيفة ل ي�ستطيع معها دفع الأق�ساط ال�سهرية 

موزعة على اأربعة وع�سرين �سهًرا فقط، ول يكون القا�سي 

تنفيذ العقاب اأي �سلطة تقديرية حيال ذلك.

مع  يتنافى  »القانون  اأن  اعتربت  احلكومة  اأن  اإّل 

ومدی  اجلرمية  مع  يتنا�سب  اأن  يجب  والذي  الإيالم  مبداأ 

العقاب  تنفيذ  قا�سي  قدرة  مد  اأن  يف  منوهًة  ج�سامتها«، 

مع  يتنافى  �سنوات  ملدة خم�س  الغرامة  لتلك  التق�سيط  يف 

�سواء  العقوبة،  اإليه  ترنو  الذي  الغر�س  بح�سبانه  الردع 

امل�سّرع  يفر�سها  التي  العقوبة  يف  متمثالً  عامة  ردعه  كان 

ليتحّمل من  اأثمها، حمددة عقوبتها،  التي  الأفعال  �ساأن  يف 

اإتيانها،  عن  الإعرا�س  على  حمتملني  جناة  عينها  خالل 

ارتكابها  مت  جرمية  �ساأن  يف  يتحقق  ا  خا�سً ردًعا  كان  اأو 

منع  اخلا�س  بالردع  ويق�سد  معنّي،  �سخ�س  اإىل  ون�سبتها 

اإح�سا�س  اإىل  العقوبة  توؤدي  حيث  الإجرام،  على  العتياد 

اجلاين بالذنب الذي اقرتفه، والو�سول به اإىل الندم على ما 

ارتكب، واقتناعه باأن العقوبة تكفري عن اخلطاأ الذي جناه، 

مما يحول دون عودته اإىل ارتكاب اجلرمية مرة اأخری«.

اجلنائية  الغرامة  �سداد  مدة  زيادة  اأن  اإىل  واأ�سارت 

لت�سبح خم�س �سنوات بدلً من �سنتني كما هو قائم حالًيا 

جتعل املتهم ي�ستهني بالغرامة املحكوم بها باعتبارها عقوبة 

اجلرائم  من  املزيد  ارتكاب  على  املتهم  ي�سجع  مما  جنائية 

التي تقت�سر العقوبة فها على الغرامة ولي�س احلد منها.

�سارحة يف رّدها اإن الأ�سل يف تنفيذ العقوبة اجلنائية 

اأن تتم جربة عن اإرادة املحكوم عليه، اإل اأن امل�سّرع قد خ�س 

عقوبة الغرامة ببع�س الأحكام التي تخرج عن هذا الأ�سل، 

وذلك باأن اأجاز لقا�سي تنفيذ العقاب تاأجيل الوفاء بها، اأو 

تق�سيط مبلغها وفًقا ملا هو مبني باملادة )392( من قانون 

 )4( رقم  بقانون  باملر�سوم  ال�سادر  اجلنائية  الإجراءات 

ال�سلطة  العقاب  تنفيذ  ل�سنة 2001، والتي منحت قا�سي 

التقديرية يف منع املحكوم عليه بناًء على طلبه وبعد اأخذ 

راأي النيابة العامة اأجالً لدفع املبالغ امل�ستحقة للدولة، اأو 

األ  ب�سرط  اأق�ساط  على  بدفعها  التنفيذ  قا�سي  له  باإذن  اأن 

ق�سط  دفع  عن  عليه  املحكوم  تاأخر  واإذا  �سنتني،  عن  تزيد 

حلت بانفي الأق�ساط.

كما وذكرت هيئة الت�سريع والراأي القانوين اإن الأ�سل 

اأنها  واحلريات  احلقوق  تنظيم  يف  امل�سرع  ال�سلطة  العام 

�سلطة تقديرية ما مل يكن الد�ستور قد فر�س عليه يف �ساأن 

اأن  باعتبار  اإطالقها،  من  حتد  حمددة  �سوابط  ممار�ستها 

جوهر هذه ال�سلطة يتمثل يف املفا�سلة التي يجريها امل�سرع 

التنظيم،  التي تت�سل باملو�سوع حمل  البدائل املختلفة  بني 

موازنة بينها ومرجحة ملا يراه اأن�سبها امل�سمونها واأجدرها 

بتحديد م�سالح اجلماعة، واختيار اأ�سلحها مالئمة للوفاء 

مبتطلباتها يف خ�سو�س املو�سوع الذي يتناوله التنظيم، 

اإل اأن ممار�سة هذه ال�سلطة تكون مقيدة ب�سوابط الد�ستور 

وحدوده، التي تعد �سياًجا ل يجوز اقتحامه اأو تخطيه.

العقاب  تنفيذ  قا�سي  اإعطاء  »اإن  ردها  يف  وتابعت 

الأحوال  يف  عليه  املحكوم  منح  يف  التقديرية  ال�سلطة 

العامة  النيابة  اأخذ راأي  ال�ستثنائية بناًء على طلبه وبعد 

- اأجالً لدفع املبالغ امل�ستحقة للدولة اأو ان ياأذن له بدفعها 

على اأق�ساط اأق�سام ب�سرط األ تزيد املدة على �سنتني، وكان 

املدة  متديد  اإىل  يهدف  املعدلة  ب�سيغته  بقانون  القرتاح 

تنفيد  لقا�سي  يجوز  التي  املذكورة  املادة  مبوجب  املقررة 

العقاب منحها املحكوم عليه لي�سدد خاللها املبالغ امل�ستحقة 

الدولة على اأن تكون خم�س �سنوات بدلً من �سنتني كما هو 

يف الو�سع احلايل بغية الت�سهيل على املحكوم عليه مبنحه 

اأجالً اطول ليتمكن من خالله �سداد املبالغ امل�ستحقة للدولة 

ب�سكل اأكرث تي�سرًيا«.

»�شبابية ال�شورى« ُتبارك اإجناز 

منتخب النا�شئني بلقب بطولة اخلليج لل�شلة

مبجل�س  ال�سباب  �سوؤون  جلنة  رفعت 

الف�سالة  خليفة  �سبيكة  برئا�سة  ال�سوری، 

رئي�س اللجنة، خال�س التربيكات والتهاين 

امللك  اجلاللة  ل�ساحب  ال�سامي  املقام  اإىل 

البالد  عاهل  خليفة،  اآل  عيى�سى  بن  حمد 

املفدی، مباركة جلاللته بالإجناز الريا�سي 

للنا�سئني  الوطني  املنتخب  حققه  الذي 

وح�سوله على لقب بطل الن�سخة ال�ساد�سة 

ع�سرة من بطولة املنتخبات اخلليجية لكرة 

ال�سلة، بعد فوزه على املنتخب الكويتي يف 

املباراة النهائية يف البطولة التي اأقيمت يف 

مملكة البحرين.

وهّناأت جلنة �سوؤون ال�سباب باملجل�س 

بن  �سلمان  الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب 

جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  خليفة،  اآل  حمد 

الوزراء، بح�سد املنتخب الوطني للنا�سئني 

لكرة ال�سلة لقب البطولة اخلليجية.

املهم  املحوري  بالدور  اللجنة  واأ�سادت 

بن  نا�سر  ال�سيخ  �سمو  به  ي�سطلع  الذي 

لالأعمال  امللك  جاللة  ممثل  خليفة  اآل  حمد 

رئي�س  ال�سباب،  و�سوؤون  الإن�سانية 

املجل�س الأعلى لل�سباب والريا�سة، و�سمو 

النائب  خليفة  اآل  حمد  بن  خالد  ال�سيخ 

لل�سباب  الأعلى  املجل�س  لرئي�س  الأول 

للريا�سة  العامة  الهيئة  رئي�س  والريا�سة 

رئي�س اللجنة الأوملبية البحرينية، ودعمها 

وال�سبابية  الريا�سية  للحركة  امل�ستمر 

م�ساندة  اأن  موؤكدة  البحرين،  مبملكة 

ومتابعة �سمّوهما املتوا�سلة للريا�سيني يف 

وحافًزا  م�سدًرا  يعترب  الوطنية  املنتخبات 

يف  الريا�سي  والعطاء  اجلهود  مل�ساعفة 

خمتلف البطولت.

روح  ال�سباب  �سوؤون  جلنة  وثّمنت 

املنتخب  يوؤكدها  التي  والإ�سرار  العزمية 

وحر�س  ال�سلة،  لكرة  للنا�سئني  الوطني 

على  والفني  الإداري  والطاَقمني  الالعبني 

جميع  يف  املتميز  الريا�سي  الأداء  تقدمي 

مباريات املنتخب خالل البطولة اخلليجية.

تنامي يف عدد املنتمني للمراكز.. مقرتح برملاين:

مـــّد دعــــم »تــمـكـيــن« لـيـ�شـمــل الـمـراكـــز ال�شـبـابية

النائب الذوادي يقدم ورقة عمل يف برنامج الثقافة الربملانية:

مواكبة التكنولوجيا لتطوير التعليم يف البحرين وال�شتفادة من اجلائحة

النفيعي يزور ماآمت ثانية املحرق ويثّمن اللتزام بالحرتازات

حمرر ال�سوؤون الربملانية:

النواب باقرتاح  تقّدم عدد من 

الدعم  ي�سمل  باأن  يق�سي  برملاين 

العمل  �سندوق  يقّدمه  الذي 

»متكني« اإىل املراكز ال�سبابية.

اإتاحة  اإىل  القرتاح  ويهدف 

يف  ال�سبابية  للمراكز  الفر�سة 

والفعاليات  الربامج  توفري 

�سّيما  لل�سباب،  املفيدة  املختلفة 

يف �سوء الدور الكبري الذي تقوم 

احت�سان  يف  ال�سبابية  املراكز  به 

ال�سباب وتوفري اجلو املنا�سب لهم 

والفعاليات  الأن�سطة  خالل  من 

ال�سبابية والريا�سية.

املقّدم  الدعم  اأن  املقرتح  واأّكد 

املراكز  �سيمّكن  »متكني«  من 

دورها  ممار�سة  من  ال�سبابية 

ال�سباب  جتاه  والثقايف  الريا�سي 

عوائق  ودون  اأف�سل  ب�سكل 

اقت�سادية اأو مالية.

وتقّدم باملقرتح كل من النواب 

وعبدالرزاق  الأن�ساري  اأحمد 

حطاب وعي�سى الدو�سري وحممد 

بوحمود وعلي زايد.

الإي�ساحية  املذكرة  يف  وجاء 

�سبابي  مركز  لكل  اأن  للمقرتح 

ب�سبب  وذلك  مالية،  متطلبات 

للمركز  املنتمني  عدد  تنامي 

مملكة  يف  ال�سكاين  النمو  وزيادة 

البحرين مما ي�ستدعي احلاجة اإىل 

اأف�سل  املايل لتحقيق  الدعم  زيادة 

اإذ  للمواطنني،  املقدمة  اخلدمات 

ال�سبابية  املراكز  احتياجات  تكمن 

امل�سروفات  منها  جوانب  عدة  يف 

عاتقهم  على  تقع  التي  الدورية 

الكهرباء  ا�ستهالك  تكلفة  وهي 

ال�سيانة  واإجراءات  واملاء 

وتهيئة  الريا�سية  لالأجهزة 

بال�سكل  للمركز  املرافقة  املن�ساآت 

خمتلف  يخدم  الذي  الحرتايف 

والثقافية،  الريا�سية  الهتمامات 

التدريبي  اجلانب  عن  نغفل  ول 

اإىل ميزانية لتغطية  الذي يحتاج 

فيها  لل�سباب مبا  املقدمة  الربامج 

وامل�ساركات  التدريبية  الربامج 

جتذب  التي  الفعالية  الوطنية 

اأكرب عدد من اأهايل املنطقة.

الذوادي  عبداهلل  النائب  اأكد 

لفئة  الربملانية  الثقافة  برنامج  اأن 

الأمانة  اأطلقته  والذي  ال�سباب، 

ميثل  النواب  ملجل�س  العامة 

العمل  يف  ال�سباب  لإدماج  اأهمية 

بطرح  �سركاء  ليكونوا  الربملاين 

واإ�سمالهم  ومطالبهم،  اأفكارهم 

العمل  بدور  الكاملة  بال�سورة 

يف  واأهميته  البحريني  الربملاين 

امل�سروع  ودعم  والت�سريع،  الرقابة 

الإ�سالحي جلاللة امللك املفدی.

ي�سمل  الربنامج  اأن  اإىل  واأ�سار 

خمتلف الفئات العمرية من املجتمع، 

من نا�سئة و�سباب وفئة العموم، من 

ومتقدمة  متخ�س�سة  ور�س  خالل 

املجالت  خمتلف  يف  ال�سباب  تهم 

وعيهم  ورفع  مهاراتهم  و�سقل 

وخا�سة  ال�سيا�سي  العمل  حول 

اأنهم يف امل�ستقبل �سيكونون اأع�ساء 

العمل  يف  اأو  النواب  جمل�س  يف 

اجلمعيات  خالل  من  ال�سيا�سي 

جمل�س  يف  اأع�ساء  اأو  ال�سيا�سية 

ال�سوری ونا�سطني يف هذا املجال.

�سيقّدمها  التي  الورقة  وحول 

�سمن الربنامج، قال النائب الدكتور 

تتمحور حول  اإنها  الذوادي  عبداهلل 

كورونا،  جائحة  خالل  التعليم 

ظل  ويف  اليوم  »نحن  م�سيًفا: 

كورونا،  لفريو�س  العاملية  الأزمة 

التعليم  توقف  من  �سهدناه  وما 

بينها  من  العامل  دول  من  كثري  يف 

البحرين  يف  اأننا  اإل  متقدمة،  دول 

ومت  يتوقف،  ومل  ا�ستمر  فالتعليم 

بجهود  الظروف  كافة  تطويع 

ال�سمو  �ساحب  برئا�سة  حكومية 

اآل  حمد  بن  �سلمان  الأمري  امللكي 

جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  خليفة 

الحرتازية  والإجراءات  الوزراء، 

�سمنت  التي  امل�سبقة  والقرارات 

لتعليمهم  والطالبات  الطالب  تلقي 

فاليوم  التعليمية  املراحل  كافة  يف 

تتوقف  مل  الأطفال  ريا�س  حتى 

تقدمي  ومت  الأخری  املراحل  ول 

التعليم عن ُبعد بف�سل وجود بنية 

وزارة  فيها  بداأت  منا�سبة  حتتية 

بناء  �سنوات  منذ  والتعليم  الرتبية 

ال�سامية  امللكية  التوجيهات  على 

وم�سروع جاللة امللك املفدی ملدار�س 

امل�ستقبل.

النفيعي  خالد  اإبراهيم  النائب  ثمن 

الإجراءات  بكافة  املحرق  بثانية  املاآمت  التزام 

فريو�س  ملواجهة  والوقائية  الحرتازية 

ال�سعب  اأبناء  جميع  باأن  موؤكداً  كورونا، 

البحريني يقفون �سفاً واحداً للتغلب على هذا 

عليه  كانت  ما  اىل  الأو�ساع  ولعودة  الوباء، 

بال�سابق.

و�سملت زيارة النفيعي والتي كانت م�ساء 

الكعبة  وليد  ماأمت  من  كالً  اأم�س اجلمعة،  يوم 

بفريج ال�سكران، وماأمت من�سور بن نامي، وماأمت 

ال�سكران �سباب احل�سن الزكي )ع(، وماأمت علي 

احلايكي، وماأمت احلجة )احلداد(.

املاآمت  اأ�سحاب  �سكر  اىل  النفيعي  واأ�سار 

حل�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى 

ياأكدون  وباأنهم  ال�سنوية،  ملكرمته  خليفة  اآل 

على اللتزام و�سرورة احلفاظ على الإجراءات 

البحرين  فريق  دور  مثمنني  الحرتازية، 

برئا�سة �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن 

حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س الوزراء.

زيارته  هام�س  على  النفيعي  واطلع 

لحتياجات املاآمت املذكورة، وباأنه �سوف يهتم 

اإدارة  بنقلها اىل اجلهات املخت�سة على راأ�سها 

اعفاء  املطالب  اهم  ومن  اجلعفرية  الأوقاف 

املاآمت من دفع ر�سوم الكهرباء واملاء، موؤكداً باأن 

مو�سم عا�سوراء من املوا�سم الدينية املهمة التي 

تعزز اللحمة الوطنية بني اأبناء الوطن الواحد.

اأحمد الأن�صاري

عبداهلل الذوادي

عبدالرزاق حطاب
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يف  اخلليجية  الدول  �صدارة  يف  البحرين  حلول 

كفاءة الربجمة احلا�صوبية اإجناز تراكمي، وا�صتمرار 

هذا الإجناز يتطلّب خطًطا وطنيًة ر�صينًة، ومزيًدا من 

العمل لتوطني مهنة الربجمة احلا�صوبية.

كلما ازداد العقل جهالً وفراًغا كلما ظن �صاحبه اأنه 

عالمة ع�صره، ونحرير زمانه واأوانه. وكلما ازداد العقل 

علًما وحكمًة ومعرفًة كلما �صُغر كل �صيء يف عينه، فهو ل 

يعدو اأن يكون ذرًة تائهًة يف ثنايا الكون.
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1912 - اأحمد الهيبة يدخل مراك�ص وُيبايع �شلطاًنا 

على املغرب.

القد�ص وذلك رًدا  الرباق يف  اندلع ث�رة   - 1929

على مطالبة اليه�د بال�شتيالء على حائط الرباق، وقد 

قمع الربيطاني�ن النتفا�شة بق�ة ُو�شفت بال�ح�شية.

املتعلقة  احللفاء  ب�شروط  تقبل  اليابان   -  1945

بال�شت�شالم يف احلرب العاملية الثانية.

دولة  -م�ؤ�ش�ص  جناح  علي  حممد   -  1947

يف  لباك�شتان  عام  حاكم  اأول  اليمني  يق�شم  باك�شتان- 

كرات�شي.

1948 - الإعالن عن قيام جمه�رية ك�ريا وذلك يف 

ال�شطر اجلن�بي من �شبه جزيرة ك�ريا.

1975 - اغتيال رئي�ص بنغالدي�ص جميب الرحمن 

يف انقالب ع�شكري.

مت�صلق بريطاين ي�صعد برج لندن بدون حبال للتحذير من خماطر التغري املناخي

تومب�صون مي�صي على الربج

�شجنه  من  اأ�شهر  ب�شعة  بعد  لندن،  برج  ت�مب�ش�ن  كينج  ج�رج  الربيطاين  املت�شلق  �شعد 

ل��ش�له اإىل قمة برج �شارد ال�شهري يف اململكة املتحدة، اإذ حر�ص املت�شلق ج�رج ت�مب�ش�ن على 

ت�شلق هذا الربج الأ�شهر يف عا�شمة اململكة املتحدة؛ بهدف تنبيه احلك�مة اإىل خماطر تغريرّ املناخ 

ن من  الذي ي�شهده العامل. وت�شلق كينج ت�مب�ش�ن، البالغ من العمر 21 عاًما، برج اأونك�ص املك�رّ

»ي�رو  �شبكة  نقلتها  ت�شريحات  يف  وقال  حبال.  دون  لندن،  ب�شرق  �شرتاتف�رد،  يف  طابًقا   23

ني�ز« تعليًقا على هذه التجربة: »عندما تت�شلق املبنى، يك�ن لديك كل امل�شاعر، كل الإندورفني، كل 

م�شتقبالت هرم�نات الدوبامني، ال�شريوت�نني، تطلق دفعة واحدة لتعزيز بقائك على قيد احلياة 

ينتهي  اأن  »مبجرد  ت�مب�ش�ن:  كينج  ج�رج  املت�شلق  واأ�شاف  اأ�شابعك«.  باأطراف  معلق  واأنت 

ال�شع�د اإىل قمة الربج كل �شيء مير واأنت على قيد احلياة، وميكن اأن اأ�شري يف ال�ش�ارع ك�شخ�ص 

مل يعد يف خطر«، معرًبا عن �شعادته بتنفيذ هذه اخلط�ة قائالً: »�شع�ر �شريايل جًدا. ل ميكنني 

حتى التعبري عنه، اإنه مثل و�شف ل�ن ل�شخ�ص كفيف، اإنه �شع�ر فريد متاًما. لكنني اأعتقد اأن هذا 

ه� ما اأ�شعى اإليه با�شتمرار، ه� هذا ال�شع�ر، وتلك احلالة«.

ناميبيا تبيع 57 فياًل من اأ�صل 170 يف مزاد ب�صبب اجلفاف »رجل الكهف« يقطع خلوته من اأجل لقاح كورونا

الفيلة  ثلث  بيع  ناميبيا  اأعلنت 

التي  فيالً   170 عددها  البالغ 

اأعداد  خف�ص  بهدف  للبيع؛  طرحتها 

اجلفاف  ب�شبب  احلي�انات  هذه 

واأفادت  ال�شكرّان.  مع  وامل�اجهات 

خطة  باأن  ناميبيا  يف  البيئة  وزارة 

القيمة«  »عالية  اأفيال  لبيع  ناميبيا 

عرب  والأجانب  املحليني  للم�شرتين 

املزاد قد �شمنت مبيعات ثلث فقط من 

170 حي�اًنا معرو�شة للبيع.

املزاد �شاعدها  اإن  ناميبيا  وقالت 

احلفاظ  بني  ت�ازن  حتقيق  على 

التي  املخاطر  واإدارة  الأفيال  على 

الأرا�شي  على  تتعدى  عندما  لها  ت�شكرّ

دعاة  لكن  ال�شكرّان،  ي�شتخدمها  التي 

احلفاظ على البيئة �شكرّك�ا يف مزاعم 

الأفيال،  احلك�مة ب�ج�د �شراع بني 

البيع  عملية  من  احلك�مة  وجنت 

هذه 5.9 ملي�ن دولر حملي )400 

األف دولر اأمريكي(، وفق ما ن�شرته 

وكالة »رويرتز« لالأنباء.

 100 من  اأكرث  وقع  بينما 

عرب  عري�شة  على  �شخ�ص  األف 

املتحدث  وقال  املزاد،  ُتدين  الإنرتنت 

م�ي�ندا،  رومي�  ال�زارة  با�شم 

ال�شلبية  الدعاية  اإن  لـ»رويرتز«، 

الأفيال،  على  الطلب  على  اأثرت  رمبا 

اأو  التكاليف  حتمرّل  على  القدرة  مع 

ل�شروط  امل�شرتين  ا�شتيفاء  عدم 

البيع.

كل  بيع  يف  ناأمل  »كنا  واأ�شاف: 

ل�  حتى   170 عددها  البالغ  الفيلة 

تفي  اأن  ب�شرط  واحد،  مل�شرٍت  كانت 

باملتطلبات«.

رجل  اختار  عاًما   20 نح�  قبل 

جممتعه  عن  ينعزل  اأن  �شربي 

يف  كهف  من  فاتخذ  تامة،  ب�ش�رة 

منطقة نائية منزلً له.

يكن  مل  ال�شن�ات،  هذه  وخالل 

البعيد  كهفه  بيرتوفيك  بانتا  يغادر 

اإل نادًرا.

يف  اكت�شف  البحتة،  وبال�شدفة 

اأن  اأثناء زيارة �شريعة ملدينة قريبة 

ك�رونا،  ا�شمه  متف�شًيا  وباًء  هناك 

امل�شادة  اللقاحات  اأ�شبحت  وعندما 

الكهف  من  خرج  مت�افرة  للفريو�ص 

واأخذ اجلرعة الأوىل.

يف  عاًما(   70( بيرتوفيك  وقال 

اإنه  بر�ص«  »فران�ص  ل�كالة  حديث 

يريد احل�ش�ل على اجلرعات الثالثة 

امل�شادة للفريو�ص، مبا يف ذلك جرعة 

التعزيز الثالثة.

اإىل  �شربيا  يف  امل�اطنني  ودعا 

عن  معرًبا  نهجه،  على  ي�شريوا  اأن 

ي�شكرّك�ن  الذين  اأولئك  من  ا�شتغرابه 

يف اللقاحات.

كهف  يف  بيرتوفيك  ويعي�ص 

يتطلب  اإذ  اإليه،  ال��ش�ل  ي�شعب 

يف  �شخرية  مرتفعات  ت�شلق  الأمر 

القل�ب  اأ�شحاب  على  ت�شعب  مهمة 

ال�شعيفة.

الرجل  يعي�ص  الكهف،  وداخل 

املاعز  مثل  حي�انات  مع  امل�شن 

اإىل  بالإ�شافة  والقطط،  والدجاج 

كلب.

وقبل انعزاله عن املجتمع، تربرّع 

امل�شن ال�شربي بكل ما ميلك من اأم�ال 

�شغرية  ج�ش�ر  بناء  يف  لالإ�شهام 

مبدينته.

ت�صعينية يف بريطانيا دفعت 

194 دوالًرا.. مقابل لقاح زائف
بال�شجن  عاًما   33 يبلغ  رجل  على  اجلمعة  ُحكم 

ملدة ثالث �شن�ات ون�شف ال�شنة، بتهمة الحتيال على 

�شيدة ت�شعينية وانتزاع 140 جنيًها اإ�شرتلينًيا )194 

دولًرا( منها نهاية العام املا�شي، من خالل جعلها تعتقد 

اأنه اأعطاها لقاًحا م�شاًدا لفريو�ص ك�رونا.

وفتحت ال�شحية البالغة من العمر 92 عاًما، املقيمة 

 30 يف  بابها  لندن،  غرب  جن�ب  يف  �ش�ربيت�ن  يف 

دي�شمرب املا�شي للم�شتبه به الذي تظاهر باأنه ع�ش� يف 

خدمة ال�شحة العامة.

اأنها  مدعًيا  اإ�شرتلينًيا،  جنيًها   140 تدفع  وجعلها 

حقن  بعدما  العامة  ال�شحة  خدمة  من  املبلغ  �شت�شرتد 

اأيام  وبعد  ال�شهام«.  من  بـ»ن�ع  و�شفته  مبا  ذراعها 

قليلة عاد ليطلب 100 جنيه اإ�شرتليني، لكن ال�شحية 

رف�شت دفعها هذه املرة.

دوريات خفر ال�صواحل تنقذ 

�صخ�صني بعد انقالب قاربهما

خفر  دوريات  باأن  ال�ش�احل  خفر  قيادة  �شررّحت 

اإنقاذ �شخ�شني )38 و40 عاًما(،  ال�ش�احل متكرّنت من 

)ف�شت  منطقة  يف  انقالب  حلادث  قاربهما  تعررّ�ص  اإثر 

العظم(. واأو�شحت القيادة اأنه ف�ر تلقي غرفة عمليات 

اإىل  البحرية  الدوريات  هت  ت�جرّ البالغ،  ال�ش�احل  خفر 

امل�قع، حيث مت انت�شال البحارين وقطر القارب، وتقدمي 

امل�شاعدة الالزمة لهما.

وتهيب قيادة خفر ال�ش�احل مبرتادي البحر اأهمية 

ت�فري معدات الأمن وال�شالمة يف الق�ارب و�شفن ال�شيد 

حال  ويف  الإبحار،  عند  الآيل  التعررّف  جهاز  وت�شغيل 

اأو   17700000 الرقم  على  الت�شال  امل�شاعدة  طلب 

اخلط ال�شاخن 994.

ظهرت الفنانة الأردنية ركني �صعد موؤخًرا يف فيلم »العارف«، وهو اأول جتربة �صينمائية لها يف م�صر، واأدت فيها دور زوجة 

اأحمد عز. وك�صفت �صعد لـ»العربية.نت« كوالي�س العمل وحت�صريها للدور، وحتدثت عن النجاح الكبري الذي حققه الفيلم »بالرغم 

من اأنه من نوع الأك�صن يف الوقت الذي فيه اجلمهور يف اأم�ّس احلاجة اإىل الكوميديا«. وقالت �صعد: »كان حواري باأكمله يف 

الفيلم باللهجة امل�صرية، ومل اأجد �صعوبة يف ذلك الأمر. وخالل الت�صوير كان املخرج يتدخل ويقوم بالت�صحيح يل اإذا اأخطاأت 

يف كلمة، لكن ب�صكل عام مل اأجد اأي �صعوبة يف الأمر«.

ال�صحة:ت�صجيل 124 اإ�صابة جديدة 

بفريو�س كورونا وتعايف 114 حالة

التي  الفح��شات  اأن  ال�شحة  وزارة  اأعلنت 

ت�شجيل  اأظهرت  اأم�ص،  ي�م   14350 عددها  بلغ 

لعمالة  حالة   37 منها  جديدة  قائمة  حالة   124

و23  قائمة،  حلالت  ملخالطني  حالة  و64  وافدة، 

حالة   114 تعافت  كما  اخلارج،  من  قادمة  حالة 

اإ�شافية لي�شل العدد الإجمايل للحالت املتعافية اإىل 

.268299

 4 العناية  حتت  القائمة  احلالت  عدد  وبلغ 

ال�شحي  و�شعها  يتطلب  التي  واحلالت  حالت، 

تلقي العالج 5 حالت فقط، يف حني اأن 1129 حالة 

و�شعها م�شتقر من العدد الإجمايل للحالت القائمة 

الذي بلغ 1133 حالة قائمة.
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وزير التربية يعتمد نتائج تخصيص البعثات 
والمنح الدراسية  للعام 2022-2021

والتعلي��م  التربي��ة  وزي��ر  اعتم��د 
الدكت��ور ماج��د النعيم��ي، نتائ��ج 
والمن��ح  البعث��ات  تخصي��ص 
الدراس��ية للعام الدراس��ي 2021-

2022، والت��ي ُرفعت له من الجهة 
المختص��ة بال��وزارة، بع��د أن تم 
اإلج��راءات  كاف��ة  م��ن  االنته��اء 

المتعلقة بذلك.
 وعّب��ر الوزير عن الش��كر والتقدير 
للقي��ادة على ما تقدم��ه من دعم 
ومس��اندة متواصلين لل��وزارة، بما 
يمكنها من تقديم أفضل الخدمات 
التعليمي��ة للطلب��ة ف��ي مختل��ف 

المراحل التعليمية.
الطلب��ة  حص��ول  إل��ى  وأش��ار 
الم��دارس  خريج��ي  المتفوقي��ن 
الحكومي��ة والخاص��ة الذي��ن تبلغ 
95% فأكثر  التراكمي��ة  معدالتهم 
على بعثات، والحاصلين على معدل 
90% حتى 94.9% على منح دراسية 

وفق��ًا  التخصص��ات  مختل��ف  ف��ي 
لرغباتهم وبحسب معايير التنافس 
المعتمدة وبحس��ب الخط��ة، الفتًا 
إلى أنه ت��م هذا العام أيضًا تعليق 
العمل باختب��ارات القدرات، بالنظر 
الناجمة  االس��تثنائية  الظروف  إلى 

ع��ن الجائحة، واالكتف��اء بالمعدل 
التراكم��ي للطلب��ة كمص��در وحيد 

للتنافس على البعثات.
وأكد أن الوزارة تأخذ بعين االعتبار 
ذوي  الطلب��ة  م��ن  ع��دد  أوض��اع 
االحتياجات الخاصة، وكذلك الطلبة 
من حفظ��ة القرآن الكري��م كاماًل، 
إل��ى جانب ع��دد م��ن الموهوبين 
األنش��طة  ف��ي  والمتميزي��ن 
المدرسية، سائاًل اهلل تعالى لجميع 
الطلب��ة التوفي��ق والنج��اح لخدمة 
بلدهم وازدهارها ف��ي ظل القيادة 

الحكيمة.
فيما دعت رئي��س البعثات والمنح 
الدراس��ية دان��ة بوعس��لي، الطلبة 
عل��ى  للتناف��س  تقدم��وا  الذي��ن 
البعثات الدراس��ية ضرورة  الدخول 
اإللكترون��ي  ال��وزارة  موق��ع  عل��ى 
www.moe.gov. الراب��ط  عل��ى 

الحال��ي،  أغس��طس   21 bh حت��ى 

وإدخ��ال أرقامهم الس��رية التي تم 
للبعث��ات  للتس��جيل  اس��تخدامها 
الدراس��ية، وذلك لمعرف��ة البعثة 
ت��م  الت��ي  الدراس��ية  المنح��ة  أو 
تخصيصها لهم، واتباع التعليمات 
للتثبي��ت  الموق��ع  ف��ي  ال��واردة 

إلكترونيًا.
بالمس��تندات  يتعل��ق  وفيم��ا 
الس��تكمال  توفيره��ا  المطل��وب 
إجراءات تثبيت البعثات الدراس��ية، 
أوضح��ت أن عل��ى الطلب��ة توفي��ر 
وإرس��الها  المطلوبة  المس��تندات 
عل��ى عن��وان البري��د االلكترون��ي 
للحاصلين عل��ى بعثات في جامعة 
pub_uni_grants@ البحري��ن 

عل��ى  الحاصل��ون  أم��ا   ،moe.bh
الجامع��ات  مختل��ف  ف��ي  بعث��ات 
المحلية األخرى فيمكنهم إرس��الها 
priv_uni_grants@moe. عل��ى 

.bh

وزير التربية

بدء التسجيل للبعثات 
الدراسية لخريجي الثانوية 

المكفولين بالمؤسسة الملكية

أعلن��ت المؤسس��ة الملكي��ة لألعمال اإلنس��انية، ع��ن فتح باب 
التسجيل للبعثات الدراسية للطلبة المكفولين في المؤسسة من 
خريجي العام الدراس��ي 2021/2020، من 15 إلى 31 أغس��طس 

2021، عن طريق التسجيل اإللكتروني بموقع المؤسسة.
وأك��د األمين العام للمؤسس��ة الدكت��ور مصطفى الس��يد، أنه 
تنفي��ذًا لتوجيه��ات صاح��ب الجالل��ة الملك حمد بن عيس��ى آل 
خليف��ة عاهل الب��الد المفدى حفظه اهلل ورع��اه الرئيس الفخري 
للمؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية، بتوفير البعثات الدراسية 
للطلبة المكفولين في المؤسس��ة ممن ال تس��اعدهم ظروفهم 
المعيشية على استكمال دراستهم الجامعية، وبناًء على التشجيع 
المستمر من سمو الش��يخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جاللة 
الملك لألعمال اإلنس��انية وشؤون الش��باب رئيس مجلس أمناء 
المؤسس��ة الملكي��ة لألعم��ال اإلنس��انية للطلب��ة المكفولين 
بالمؤسس��ة لمواصلة التعليم والحصول على الفرصة المتميزة 
ليس��اهموا ف��ي رفعة الوط��ن ورقيه، ف��إن المؤسس��ة الملكية 
لألعمال اإلنس��انية تحرص أش��د الحرص وضمن برامج الرعاية 
التعليمية التي تقدمها ألبنائها الطلبة المكفولين، على توفير 

هذه البعثات الدراسية بصورة سنوية.
وأك��دت رئيس قس��م الرعاي��ة التعليمية والبحوث بالمؤسس��ة 
الملكي��ة لألعمال اإلنس��انية ريم��ا هالل، أنه ت��م تخصيص 50 
بعث��ة س��نوية وفق��ًا للتوجيهات الملكي��ة، حيث اس��تفاد منها 
حت��ى بعثات الع��ام الدراس��ي الجديد 950 طالب��ًا وطالبة، حيث 
تقوم المؤسس��ة بالتكفل بالرس��وم الدراسية الجامعية، إضافة 
إل��ى منح الطالب مخصص فصلي. وبين��ت هالل بأن بعثات هذا 
العام ستخصص للدراس��ة داخل البحرين فقط من الراغبين في 
الدراس��ة في جامعة البحري��ن وكلية بوليتكن��ك البحرين وكلية 
العلوم الصحية، وستكون أولوية القبول وفقًا للمعدالت األعلى، 
علمًا بأن التس��جيل س��يقتصر على التس��جيل اإللكتروني فقط 
تماش��يًا مع اإلجراءات والتدابي��ر االحترازية الموصي بها في ظل 

انتشار وباء كورونا )كوفيد 19(.
وحددت المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية شروط االستفادة 
م��ن هذه البعث��ات، عل��ى أن يك��ون المتقدم مكف��واًل من قبل 
المؤسس��ة الملكية لألعمال اإلنس��انية.، وأن يكون من خريجي 
العام الدراس��ي 2021/2020، وأن ال يقل المعدل التراكمي عن 
75% وال يزيد عن 89.99%، وأن يكون مسجاًل في جامعة البحرين 
أو كلي��ة العلوم الصحية أو كلية بوليتكنك البحرين، وأن ال يكون 

حاصاًل على بعثة أو منحة من قبل أية جهة حكومية أو أهلية.
ودع��ت الطلب��ة الراغبي��ن ف��ي التس��جيل ممن تنطب��ق عليهم 
الش��روط المحددة إلى التس��جيل في خدمة البعثات الدراس��ية 
على موقع المؤسس��ة اإللكترون��ي www.rhf.gov.bh ، مع ملء 
البيانات بصورة واضحة وإرفاق  نسخة من المستندات المطلوبة 
)ملونة PDF( وهي: البطاقة الذكية، وش��هادة الفصل الدراسي 
الس��ادس، وإفادة التخرج من المرحل��ة الثانوية، والمعادلة من 
وزارة التربي��ة والتعلي��م بالنس��بة لخريجي الم��دارس الخاصة، 
ورصيد التس��جيل في الجامعة، وصورة شمس��ية حديثة. ولمزيد 
من االستفسار يمكن االتصال المباشر أو رسائل الواتساب على: 

.17313620 � 17313673

 »البحرين للجودة«: فتح التسجيل 
في الدبلوم التدريبي في خدمة العمالء

أعل��ن مؤخ��رًا ع��ن فت��ح ب��اب التس��جيل ف��ي 
الش��هادة االحترافي��ة »الدبل��وم التدريب��ي في 
خدمة العمالء«، وال��ذي ينظمه كل من جمعية 
البحري��ن للج��ودة وجمعي��ة العالق��ات العامة 
الكويتي��ة ومرك��ز قياس رضا العم��الء بجامعة 
ميش��يغان بالواليات المتحدة األمريكية، بإدارة 
أكت سمارت الستش��ارات العالقات العامة، من 
خ��الل منص��ة زووم، في الفترة م��ن 10 إلى 28 

أكتوبر المقبل.
وأك��دت رئي��س جمعي��ة البحرين للج��ودة هيا 
الرويع��ي، أن قطاع خدمة العم��الء يعتبر خط 
التالق��ي األول مع مراجع��ي أي وزارة وزبائن أي 
ش��ركة. فلهذا القطاع العديد من المسؤوليات 
المهمة، كنش��ر ثقافة المؤسسة وبناء صورتها 
الذهنية لدى العميل وإبراز جودة ما تقدمه من 

خدمات.

وأضاف��ت الرويع��ي، أنه وبعد اس��تقصاء دقيق 
لطبيع��ة عمل منتس��بي قطاع خدم��ة العمالء، 
وجد فريق عملنا ثالثة احتياجات أساسية، وجب 
التركي��ز عليها في هذا البرنام��ج. أولها »جودة 
الخدم��ة«، وه��ي تعري��ف المش��ارك بالمبادئ 
الواج��ب توافرها ف��ي أي خدم��ة العتبارها ذات 
ج��ودة. وثانيه��ا »مه��ارات االتص��ال«، وه��ي 
المهارات التي س��يتدرب المش��ارك من خاللها 
على التعامل م��ع مختلف أنواع المراجعين وفي 
مختلف الظ��روف. وثالثها »الخدم��ة عن ُبعد«، 
والتي تمثل مس��تقبل هذا القطاع بأكمله، بما 
في ذل��ك مختلف التطبيقات المتعلقة بالخدمة 

عن ُبعد.
فيم��ا ق��ال رئي��س جمعي��ة العالق��ات العامة 
الكويتية جمال النصر اهلل: »اس��تعنا بمجموعة 
م��ن المدربين الخبراء في ه��ذا المجال، والذين 

ل��ن يألو جه��دًا في س��بيل نقل م��ا لديهم من 
خب��رة ومعرف��ة إل��ى المش��اركين، والذين لن 
يزي��د عددهم عن 20 مش��اركًا، رغبة منا في أن 
يحص��ل كل منهم عل��ى أكبر قدر م��ن الفائدة. 
كما وسيكون هنالك 3 متحدثين ضيوف، إضافة 
إلى المدربين األساس��يين، حيث س��ينقلون لكم 
جانب��ًا من خبرته��م في هذا المج��ال من خالل 
تدريب��ات عملية مس��تمرة. ذلك م��ا يجعل هذا 
الدبلوم، برنامج التطوير األفضل لجميع الفئات 

المستهدفة فيه«.
كما دع��ا رئيس الجمعي��ة جمي��ع الراغبين في 
االس��تفادة من ه��ذه الفرصة الذهبي��ة، لزيارة 
 www.actsmartpr.com الموق��ع اإللكترون��ي
واالطالع عل��ى كافة تفاصي��ل البرنامج. منوهًا 
بأن عدد المقبولين في هذا البرنامج لن يتجاوز 

العشرين مشاركًا فقط.

 »تسوية المنازعات« تلزم مدانًا 
باالتجار بالفوركس بأداء مليون دينار لخليجي

أيمن شكل «

المنازعات،  غرف��ة تس��وية  ألزمت 
عرب��ي الجنس��ية يقض��ي عقوب��ة 
قضاي��ا  ف��ي  س��نوات   8 الس��جن 
اختالس وجم��ع أموال، ب��أن يدفع 
دين��ار،  ملي��ون   1.09 لخليج��ي 
حصل عليها منه الس��تثمارها في 
الفورك��س وأس��هم البورص��ة ولم 
يعيده��ا إلي��ه، وألزمت��ه الغرف��ة 
بالفائ��دة القانوني��ة بواق��ع %10 
من تاريخ المطالبة وحتى الس��داد 

التام.
المدع��ى علي��ه، كان تحص��ل هو 
تج��اوزت  مبال��غ  عل��ى  وش��قيقه 
مليوني دينار من ضحاياهما بوهم 
االستثمار في الفوركس والعقارات 
وأس��هم البورصة، إال أنهما جمعا 
تلك األموال من دون الحصول على 
إذن من مصرف البحرين المركزي، 
كما اس��توليا على األموال ولم يردا 
ش��يئًا إلى الضحايا، وحكم عليهما 
ف��ي قضيتي��ن بالس��جن 5 و ثالث 
س��نوات عل��ى التوال��ي، ويقضيان 

العقوبة في البحرين.

الت��ي  الدع��وى  تفاصي��ل  وف��ي 
نظرتها غرفة تس��وية المنازعات، 
أش��ار المحامي خليل إبراهيم وكيل 
الخليج��ي، إل��ى أن موكله اتفق مع 
المدعى عليه ف��ي عام 2014 على 
 10,900,000 بقيم��ة   اس��تثمار 
وبموجبه  ري��ال س��عودي  ملي��ون 
يقوم المدعى عليه بتشغيل مبالغ 
مالية في االستثمار داخل البحرين 
وخارجها وتركزت االستثمارات في 
تج��ارة النفط والذه��ب والعمالت 

يتحص��ل  بحي��ث  اإللكتروني��ة، 
المدع��ي عل��ى األرب��اح م��ن تلك 
اعتباره صاحب  االس��تثمارات على 

األموال.
وق��ام المدع��ي بإي��داع مبالغ في 
حس��اب المدعى عليه، إال أن األخير 
لم يلت��زم بذلك وبع��د مرور ثالث 
أش��هر لم يتس��لم األرباح المتفق 
عليه��ا، فطلب منه إرج��اع األموال 

ووقع المدعى عليه شيكا بالمبلغ.
لكن عند موعد صرف الشيك تبين 
ع��دم وج��ود رصيد للمدع��ى عليه 
ف��ي البن��ك فتقدم المدع��ي ببالغ 
وأقر المدعى عليه باستالمه مبالغ 
نقدي��ة بقيم��ة 11 ملي��ون ري��ال 
س��عودي من قب��ل المدعي مقابل 
قيامه بتش��غيل استثمار في مجال 

العمالت.
محكم��ة  أن  المحام��ي،  وأوض��ح 
التمييز أرس��ت مب��دأ ينص على أن 
»المح��ررات العرفية حجة على من 
وقعها بنفس��ه و بم��ن ينوب عنه. 
إثب��ات صحة توقيعه��ا. خضوعها 
كقرين��ة لمطل��ق س��لطة محكمة 

الموضوع في استنباطها«.

 وق��ال إن »المدع��ى علي��ه أص��در 
ش��يكًا مس��توفيًا ش��كله القانوني 
نظي��ر وج��ود اتفاق اس��تثمار بين 
الطرفين، وتبين عدم التزامه بدفع 
مبل��غ الش��يك بس��بب ع��دم وجود 
رصي��د كافي ، و هذا يعتبر مخالفة 
للقانون ال يعفيه من المس��وؤلية 

اتجاه المدعي .
كما ن��وه المحامي إلى نص المادة 
)101( من قانون اإلثبات في المواد 
المدنية والتجارية بأن »اإلقرار هو 
اعت��راف بواقع��ة قانوني��ة مدعى 
علي��ه بها آلخ��ر قصد اعتب��ار هذه 
الواقع��ة ثابتة ف��ي ذمته، ويكون 

قضائيًا أو غير قضائي«.
وأصدرت غرفة تس��وية المنازعات 
حكمه��ا بإلزام المدع��ى عليه بأن 
ي��ؤدي للمدعي مبل��غ 10 مليون و 
900 ألف ريال سعودي أو ما يعادله 
بالدين��ار البحرين��ي، م��ع الفائ��دة 
القانوني��ة بواق��ع 2% م��ن تاري��خ 
الحاصل��ة ف��ي نوفمبر  المطالب��ة 
2019 وحتى السداد التام، وإلزامه 
ومصروفاته��ا  الدع��وى  برس��وم 

وأتعاب المحاماة.

خليل إبراهيم

»خفر السواحل« تنقذ شخصين 
بعد انقالب قاربهما

صرح��ت قي��ادة خفر الس��واحل، ب��أن دوريات خفر الس��واحل 
تمكن��ت م��ن إنق��اذ ش��خصين )38 و40( عامًا، إث��ر تعرض 

قاربهما لحادث انقالب في منطقة فشت العظم.
وأوضح��ت القيادة أنه فور تلقي غرفة عمليات خفر الس��واحل 
البالغ، توجهت الدوريات البحرية إلى الموقع، حيث تم انتشال 

البحارين وقطر القارب وتقديم المساعدة الالزمة لهما.
وأهابت قي��ادة خفر الس��واحل بمرتادي البح��ر أهمية توفير 
معدات األمن والس��المة في القوارب وسفن الصيد وتشغيل 
جه��از التعرف اآللي عن��د اإلبحار، وفي حال طلب المس��اعدة 

االتصال على الرقم 17700000 أو الخط الساخن 994.

 البوعينين: وسام األمير سلمان لالستحقاق
 الطبي حافز لكافة الجنود المجهولين

أكد رئيس لجنة الش��ؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطني المهندس 
محمد السيس��ي البوعينين الدور واالهتمام الملكي الكبير الذي يوليه 
جاللتة بالقط��اع الصحي والذي تم تعزيزه بعدة مراس��يم ملكية من 
حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، طيلة المسيرة 
اإلصالحية والتي كان آخرها اس��تحداث وس��ام األمير س��لمان بن حمد 
لالستحقاق الطبي، والذي يمنح لألطباء والممرضين والطواقم الطبية، 
ومن استشهد أثناء تأدية واجباته الطبية، باإلضافة لألشخاص الذين 
كان��ت لهم إس��هامات وخدم��ات جلية ف��ي الدعم الم��ادي والمعنوي 

للكوادر الطبية.
وأشار إلى الدور البارز لفريق البحرين وعلى رأسه صاحب السمو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء، والذي تنبه 
للجائحة قبل حدوثها وعمل بش��كل مكثف ف��ي وضع اآلليات المبتكرة 
والمدروس��ة بطاب��ع بحريني رائ��د، مما مكن البحري��ن بفضل اهلل ثم 

بفضل تلك الجهود من تجاوز هذه المحنة.
ولفت المهندس السيس��ي إلى أن تدشين هذا الوسام هو حافز لكافة 
الجنود المجهولين الذين يعملون بجد واجتهاد من اجل خدمة الوطن 
والمواطن في مختلف المجاالت الصحية، فتلك الجهود الُمخلصة التي 

تعمل ليل نهار لمجابهة جائحة كورونا تس��تحق أعلى درجات التكريم 
وهو ما يمثله وس��ام األمير س��لمان بن حمد لالستحقاق الطبي، حيث 
يؤك��د هذا االس��تحقاق الطبي على م��ا تتميز به الرعاي��ة الطبية من 
اهتمام على اعلى المس��تويات في المملك��ة مما جعل البحرين تلفت 

األنظار نتيجة ذلك التميز الذي تجلى بشكل واضح خالل أزمة كورونا.
وأكد رئيس اللجنة ان سمو ولي العهد رئيس الوزراء قاد األزمة باقتدار 
فكان هو رجل المرحلة في مواجهة الجائحة مس��تلهمًا من ثقة جاللة 
الملك المفدى في س��موه وفي فريق البحرين والذي اس��تطاع الرس��و 
بس��فينة البحرين إلى بر األمان بفضل اهلل ثم تكاتف الجميع بمختلف 

القطاعات والمجاالت مشكلة لوحة وطنية عظيمة.
وأشاد السيسي البوعينين بحرص صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الدائم على تشجيع 
الك��وادر العاملة في القطاع الطبي حي��ث يأتي ذلك تقديرًا لجهودهم 
المخلص��ة ف��ي االرتق��اء بالخدم��ات الطبي��ة المقدم��ة للمواطني��ن 
والمقيمين والحفاظ على المستوى المتميز الذي وصلت إليه خصوصًا 
مع م��ا تزخر ب��ه المملكة من كف��اءات وخبرات طبي��ة متخصصة في 

القطاع الصحي.

 االتحاد الحر: الشباب صناع
 المستقبل وأمل المملكة بتقدمها

أك��د رئيس االتحاد الحر لنقابات عمال البحرين يعقوب يوس��ف، 
اعتزاز وفخر االتحاد الحر بالشباب البحريني الذي يثبت يوما بعد 

آخر أنه قائد سفينة مستقبل الوطن.
وقال إن »قيادة البحرين اليوم تؤس��س لمستقبل الوطن بدعم 
الش��باب ف��ي تولي مراك��ز القيادة عل��ى المس��تويين الحكومي 
واإلقتص��ادي، وهو ما برز مؤخ��رًا من توجيهات ملكية س��امية 
تلتها قرارات أصدرها صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن 
حمد آل خليف��ة ولي العهد رئيس مجلس ال��وزراء بتعيين نخبة 
من الكوادر الوطنية الش��ابة في مواقع قيادية غير مسبوقة، مما 
يؤكد أن البحرين تتجه إل��ى مرحلة جديدة في بناء قدراتها عبر 

ضخ الدماء الجديدة والشابة في كافة مراكز صنع القرار«.
وثم��ن ح��رص حضرة صاح��ب الجالل��ة الملك حمد بن عيس��ى 
آل خليف��ة عاه��ل البالد المفدى ف��ي خطابات جاللته الس��امية 
بالتأكي��د على أن الش��باب هم صناع المس��تقبل وأمل المملكة 
في ازدهاره��ا وتقدمها، وكذلك دعم جاللته الالمتناهي لطموح 

الشباب البحريني. 
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قطرة وقت

عن انتفاضة الشعب القطري
ألنها ليس��ت المرة األولى التي يتبين فيها للشعب القطري 
أن��ه دون القيمة التي ظل يتصورها لدى النظام الحاكم في 
بالده، وألنه ش��عر ه��ذه المرة بأن النظ��ام يتعمد إهانته 
ويري��د التفري��ق بين أبناء الش��عب الواحد، وألن��ه تبين له 
بالدلي��ل القاط��ع أن الديمقراطي��ة التي يس��عى إليها هذا 
النظام ليس��ت إال لعبة يضحك بها علي��ه وعلى العالم وأن 
الغاية منها القول بأنه ال يدعو إلى »زرع« الديمقراطية في 
الدول التي يتدخل فيها فقط وإنما يريد أن يزرعها في قطر 
أيض��ا. ألن هذا الش��عب الذي تبين له م��ن قبل أن خالفات 
النظام القطري مع جيرانه س��ببها مواقف ش��خصية وس��وء 
تقدي��ر من بع��ض المتنفذي��ن وليس كما ادع��ى وقال إن 
ال��دول األربع التي اتخذت قرارًا بمقاطعته كانت تريد إبادة 
قط��ر ونهب ثرواتها. ألن كل ه��ذه الحقائق صارت واضحة 
قرر هذا الش��عب االنتفاضة واتخذ قرار الوقوف ضد كل هذا 

الذي يحدث في وطنه. 
ألن الشعب القطري أدرك اللعبة وتبين له أن النظام الحاكم 
في بالده يريد مجلس ش��ورى على مقاس��ه ليقول إنه نظام 
ديمقراطي، وألن الشعب القطري من الذكاء بحيث ال يمكن 
لمث��ل هذه اللعب��ة أن تنطل��ي عليه ويعرف أنها س��تؤدي 
إلى ش��قه إلى نصفي��ن أو أكثر، وألنه يرف��ض الوصول إلى 
مرحلة ال يجد فيها غير القول بأنه أكل يوم أكل بعضه. ألن 
هذا الش��عب واع ل��كل هذا الذي يدور في ب��الده وقادر على 
التحليل والربط أعلن عن رفض��ه للتمييز وحرمان جزء منه 
من ممارس��ة حقوقه، وعمد إلى فض��ح خطط النظام وقناة 
»الجزيرة« التي قال عنها إنها تعتبر كل أمر تافه يحدث في 
أي مكان في العالم خبرًا مهمًا وتكسبه صفة »عاجل« بينما 
ال تبث خبرًا واحدًا عن الذي يتعرض له الشعب القطري من 
ظلم وإهان��ة بل وتم��ارس الكذب عالني��ة فتتهمه بحمل 

السالح. 
ما يحدث في الدوحة هو بداية زوال نظام آذى أهلنا في قطر.

مبادرات استقطاب االستثمارات
ال ننكر أننا مازلنا نتعايش تبعات جائحة كورونا )كوفيد�19( 
كمستثمرين، على الرغم من تراجع اإلصابات بشكل ملحوظ 
خ��الل الفت��رة القليل��ة الماضي��ة، ولربما قد تس��تمر تلك 
التبعات أش��هرًا وحتى من الممكن أن تتواصل حتى نهاية 
الع��ام 2022، ولكنن��ي أثق بقدرات الفري��ق الوطني الطبي 
لمكافحة فيروس كورونا )كوفيد�19( المدروس��ة والحكيمة 
والتي س��تنقلنا إلى بر األمان في أس��رع وقت وخصوصًا مع 

وضع اإلشارات الضوئية لمستوى انتشار الفيروس.
بطبيع��ة الح��ال، بعد خ��روج بعض المؤسس��ات الصغيرة 
من الس��وق لخس��ارتها اس��تثماراتها منذ بدء الجائحة، قد 
تحتاج تلك المؤسس��ات س��نوات من أجل توفيق أوضاعها 
بسبب تراكم الديون، وفي هذا الصدد نقدر موقف الحكومة 
الموق��رة بتقديم حزمة اإلنق��اذ اإلس��عافية األخيرة، حيث 
بادرت بكل م��ا أوتيت من قوة إلنقاذ اإلقتصاد بحزم الدعم 
المالي��ة واالقتصادي��ة، بفض��ل توجيهات حض��رة صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى 
حفظ��ه اهلل ورع��اه، ومتابعة صاحب الس��مو الملكي األمير 
خليفة بن سلمان آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء حفظه 

اهلل ورعاه.
وم��ن ب��اب األمان��ة االقتصادية وعل��ى الرغم م��ن الخوف 
من المس��تقبل وه��ذا أمر طبيع��ي جدًا، أدع��م المقترحات 
الت��ي قدمتها جمعي��ة التطوير العق��اري البحرينية مؤخرًا 
من أجل تحفي��ز القطاع العقاري واالقتص��ادي معًا، وجاءت 
بهدف تنش��يط القطاع االقتصادي واس��تقطاب المزيد من 
المستثمرين ورؤوس األموال، فمن ضمن مبادراتها، تشجيع 
المش��اريع المبتكرة، بتقديم تسهيالت لمشاريع المطورين 
العقاريين القائمة على االبت��كار للمباني الصديقة للبيئة، 
وهو ما تطرقت إليه سابقًا في إحدى المقاالت بجعل األبراج 

االستثمارية بشروط بناء صارمة خضراء أكثر من ذي قبل.
وعلي��ه ال يس��عني إال أن أش��كر جمعي��ة التطوي��ر العقاري 
البحريني��ة BaPDA، وجمعي��ة رج��ال األعم��ال البحرينية، 
باإلضافة إلى مؤسسة التنظيم العقاري »ريرا« وغرفة تجارة 
وصناعة البحرين وش��ركة مدينة الخلي��ج للتطوير العقاري 

على مساعيهم الطيبة للمساهمة في دعم االقتصاد.
أراه��ن عل��ى أن مملك��ة البحري��ن بفض��ل حنك��ة وحكمة 
قيادته��ا الرش��يدة، تواصل مس��يرة نجاحاته��ا المتتالية 
بخط��وات متأنية ومدروس��ة من أجل إع��ادة االقتصاد نحو 
مساره الطبيعي وقد بدأ هذا األمر يؤتي ثماره رويدًا رويدًا، 
والدلي��ل على ذلك ب��دء تدف��ق االس��تثمارات األجنبية إلى 
البالد مجددًا، وعزم شركات بعض الدول إنشاء مقار لها في 
مملكة البحرين لالنطالق بأعمالها نحو أسواق دول منطقة 

الشرق األوسط.
وعلى الرغم من الجائحة إال أن المملكة استطاعت استقطاب 
استثمارات مباشرة تبلغ 885 مليون دوالر في العام 2020، 
ومن المتوقع أن تخلق أكثر من 4300 وظيفة خالل السنوات 
الثالث القادم��ة، وهذا الرقم أقل من العام 2019، وهو أمر 
طبيعي بس��بب الجائحة.. فنحيي جهود الحكومة الرش��يدة 

ونشد على يدها لتحقيق الغايات المنشودة.

الهوية اإللكترونية

م��ن مميزات جائح��ة كورونا العالمي��ة أنها جعلت 
التح��ول اإللكتروني ف��رض وليس س��نة، وجعلتنا 
جميعًا نصبح عمالء متكررين للعمليات اإللكترونية، 
بل وأصبحت بعض العمليات التي نقوم بها بشكل 
يومي ومتكرر إلكترونية بش��كل كامل، منها الدفع 
عبر نظ��ام المحافظ المالية اإللكترونية ك�»بنفت« 
مث��اًل- لدرج��ة أنني أس��تغرب م��ن األماك��ن التي 
مازالت تتعام��ل بالنقود الورقي��ة-، وكذلك إثبات 
تلقينا اللقاح والتطعيم عب��ر تطبيق مجتمع واعي، 
الذي نحمله في هواتفنا الذكية ونش��هره لمن يود 
التع��رف على حالة التطعيم، ونس��تخدمه بش��كل 

إلكتروني متكامل داخل البحرين وخارجها.
م��ن المفارقات التي مازلنا نعيش��ها هو أننا مازال 
علين��ا حمل بطاقة الهوية، رخص��ة القيادة، بطاقة 
البنك، بطاقة تأمين صحي )إن وجد(، بطاقة تأمين 

المركبة، بطاقة تسجيل المركبة... إلخ، وأعتقد أننا 
جميع��ًا نحمل معنا هذه األم��ور التي تعتبر مهمة 
ج��دًا، ب��ل إن ع��دم وجود بعضه��ا ق��د يكلفنا دفع 

مخالفة مالية، كعدم حمل رخصة القيادة مثاًل..

رأيي المتواضع:
خطت البحرين خطوات واس��عة في مج��ال التحول 
الرقم��ي، وتملت��ك البحري��ن قواعد بيان��ات قوية 
وضخم��ة ورصين��ة ومترابط��ة، تؤهله��ا م��ن أخذ 
خطوات أكث��ر عمقًا في مجال التح��ول الرقمي عبر 
تطبيق شامل، يضم البيانات الشخصية الواردة في 
بطاقة الهوية، باإلضافة إلى بيانات رخصة القيادة، 
وبيانات المهمة كفصيلة الدم، واألمراض المزمنة 
إن وج��دت، وغيره��ا من البيانات التي نس��تخدمها 
بش��كل دائم ومتكرر، ال س��يما أن جميع المواطنين 

والمقيمي��ن عل��ى أرض البحري��ن يملك��ون رق��م 
إلكتروني يحتوي على جميع البيانات س��الفة الذكر 
ولربما أكثر، وهذا الرقم اإللكتروني الموجود حاليًا 
يؤهلنا من القيام بمئات من المعامالت الحكومية 
بكل مأمونية ويسر، فلماذا ال نزال نضطر إلى حمل 
بعض البطاقات الثبوتية حتى اآلن؟؟ ولماذا نضطر 
إلى إبرازه��ا إلثبات هويتنا؟؟ أو ليس من األحرى أن 
تك��ون لدينا هوي��ة إلكترونية تس��هل علينا حياتنا 
وتجعلن��ا نواك��ب التطوير اإللكتروني، الس��يما إن 
هذه الفكرة ليس��ت بجديدة وه��ي مطبقة في عدد 
كبير م��ن دول العال��م. بل وأن هناك اس��تعدادية 
وجهوزية كبيرة لتطبي��ق فكرة الهوية اإللكترونية 
م��ن قب��ل موظف��ي الحكوم��ة اإللكتروني��ة الذين 
يتمتع��ون بق��درة عالية ومه��ارات متفوق��ة لبدء 

العمل على هذا التطبيق.

هل تغلبت البحرين على الفيروس؟!

يمكننا اإلجابة ب�“نعم“ كبيرة وهلل الحمد، إذ بالنظر لإلحصائيات واألرقام سنجد 
أن البحري��ن تمكنت م��ن التعامل وفق أعلى قدر من المس��ؤولية والحكمة مع 
فيروس كورونا، وذلك عبر النجاح في احتواء انتشاره، والنجاح في السيطرة على 
األرقام بعد فترة شهدنا فيها ارتفاعًا كبيرًا جدًا سبب نوعًا من القلق والتوجس، 
إال أن اإلج��راءات الت��ي اتخذتها الحكومة حينها أثبت��ت جدواها وأوصلتنا اليوم 
لمرحل��ة يمكن فيها القول بأن البحرين تعافت بنس��بة ٩٠٪ بش��أن اإلصابات 

بهذا الفيروس وتأثيراته على الحياة اليومية لألفراد. 
ال يعن��ي ذلك بأن الفيروس وخطورت��ه قد ذهبا بال رجعة، بل الفيروس موجود 
واإلصابات به تس��جل يومي��ًا لكنها بنس��بة قليلة جدًا نظرًا لع��دد الفحوصات 
اليومي��ة ال��ذي يت��راوح بي��ن ١٢ إل��ى ١٤ أل��ف فحص، م��ا يعن��ي أن المناعة 
المجتمعية جراء تلقي اللقاح بجرعتيه إضافة للجرعة التنشيطية والتعافي من 

اإلصابة ماضية للتحقق. 
أمر إيجابي أيضًا معني بأخذ الجرعة المنشطة إذ إننا اآلن على بعد ١٠٪ فقط 
من إجمالي الفئة العمرية م��ا فوق األربعين عامًا حتى يمكن للبحرين اعتماد 
العودة إلى مؤش��ر الض��وء األخضر وعليه تكون حياتنا قد ع��ادت إلى ما كانت 

عليه بنسبة كبيرة جدًا. 
اإلقبال على الجرعة المنش��طة لمن هم فوق األربعين عامًا بعد إعالن الحكومة 
ع��ن خطتها األخيرة المح��ددة لمعيار العودة للضوء األخض��ر، هذا اإلقبال بلغ 
حت��ى إحصائي��ة ليلة أمس األول ١٧٩ ألفًا و٩٢٥ ش��خصًا م��ن أصل ٢٥٤ ألفًا 

و٨٧٠ ش��خصًا يمثلون هذه الفئة، أي أننا تجاوزنا النصف منذ إعالن فتح الباب 
لتلقي الجرعة المنش��طة، وهذا الرقم بحد ذاته يحمل دالالت هامة على رأسها 

إثبات ”زيادة الوعي المجتمعي“ بشأن الفيروس وسبل محاربته. 
نعم هذا الوعي تنامى بشكل ملحوظ، ورغم أن االنتقادات كانت موجودة خالل 
الش��هور الماضية لبعض الممارسات التي قام بها البعض دون أخذ االحترازات 
وتوخ��ي الحذر مما زاد عدد اإلصاب��ات، لكن يمكننا القول بأن البحرين تعد من 
أب��رز المجتمعات التي نجحت في زيادة الوعي المجتمعي بش��أن هذا الفيروس 
وبنسبة كبيرة جدًا، إذ ارتداء الكمامات أصبح عالمة واضحة لمن يتابع من خالل 
التزام الكثيرين، إضافة لعملية التعقيم س��واء من قبل األفراد أو حتى المرافق 
المفتوح��ة والمتاح��ة، ناهيكم عن اإلقب��ال على التطعيم وه��ي عملية تحمل 
نس��بة كبيرة جدًا في البحرين من ناحية القبول المجتمعي ولم تشهد عمليات 

رفض أو معارضة أو تحريض ضدها مثلما شهدنا في بعض الدول. 
كثي��رة هي التفاصيل التي يمكن التطرق لها لتش��رح كيفي��ة تعامل البحرين 
مع هذا الفيروس، والطريق الوع��رة الصعبة التي مضينا فيها لنصل إلى يومنا 
هذا، ما بين إجراءات حكومية وتعاٍط مجتمعي إيجابي عبر تنامي وعيه وتحمله 
لمس��ؤوليته، وكل هذا يمنحنا الحق بالق��ول إن البحرين تغلبت على الفيروس، 
قطعت المس��افة األكب��ر باتجاه التعاف��ي، وتبقى القلي��ل بالتعويل على وعي 
الناس وتحملهم لمس��ؤوليتهم وحرصهم خ��الل حياتهم اليومية وتعامالتهم 

البشرية.

قطر.. تعريف عنصري للمواطنة

قانون تنظي��م انتخابات مجلس الش��ورى القطري، 
ال��ذي صدر منذ أي��ام قليلة، أثار ج��دال داخليا كبيرا 
حول اس��تثنائه قسما واس��عا من الشعب من حق 
الترش��ح أو االنتخ��اب، لك��ن األعمق م��ن االحتدام 
السياس��ة  ع��ورات  كش��ف  القان��ون  أن  الداخل��ي 
القطرية، وعرى االزدواجية التي تمارس��ها الدوحة، 
بين سلوك سياسي داخلي منغلق، مقابل عبث كبير 
ف��ي الخرائط العربية بدعوى نص��رة الديمقراطية 
وحقوق اإلنس��ان. القانون المش��ار إليه أثبت أيضا 
أن قن��اة الجزي��رة، الواجه��ة اإلعالمي��ة للسياس��ة 
القطري��ة، ال تنظ��ر إال إلى الخ��ارج وتصاب بالعمى 
حين يتعلق األمر بأح��داث داخلية تفضح توجهات 

البالد الرسمية. 
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني صادق على 
قان��ون انتخابي ينظم أول انتخابات تش��ريعية في 
البالد، ويقض��ي القانون بتحديد الدوائر االنتخابية 
لمجلس الش��ورى ومناطق كل منه��ا بحيث ُينتخب 
عض��و واح��د ع��ن كل دائ��رة. وس��يجري التصويت 
الختي��ار 30 عض��وا م��ن أعض��اء مجلس الش��ورى 
والمؤل��ف من 45 مقعدا في حين يعين األمير بقية 
األعضاء، ومن المقرر أن ُتجرى االنتخابات في شهر 
أكتوبر المقبل. قانون االنتخاب المثير للجدل قّسَم 
في بنده السادس المواطنين القطريين إلى درجات 
ث��الث: درجة أولى القطري��ون األصليون ويحق لهم 
الترش��ح واالنتخاب. درجة ثانية قطريون مجنسون 
ولدوا في قط��ر وجدهم قطري ويحق لهم االنتخاب 
دون أن يك��ون لهم الحق في الترش��ح إلى عضوية 
مجلس الش��ورى. ودرجة ثالثة المجنسون الذين ال 

يحق لهم الترشح وال االنتخاب. 
القانون يطرح مآزق قانونية وسياس��ية واجتماعية 
متداخلة. وصدر في توقيت سياس��ي دقيق موسوم 
بمح��اوالت قطري��ة حثيث��ة لتجمي��ل صورتها قبل 
نح��و عام من اس��تضافة قطر ل��كأس العالم لكرة 
الق��دم، وه��و محفل اس��تنفرت الدوح��ة كل قواها 
الدعائي��ة والسياس��ية والمالي��ة م��ن أج��ل الفوز 
بتنظيم��ه. واالنتخابات التش��ريعية األولى المزمع 
تنظيمه��ا في أكتوب��ر المقبل تروج له��ا قطر على 
أنه��ا »أكب��ر خطوة إصالح ف��ي تاريخ الب��الد«. ومع 
ذلك فإن قطر فصل��ت في هذا القانون الجديد بين 
»الجنس��ية« و»المواطن��ة«، وه��و فص��ل فريد من 
نوعه يش��ي بوجود ترس��بات مجتمعية وسياس��ية 
عميق��ة وخطيرة تمن��ع صاحب الجنس��ية القطرية 
من ممارس��ة حقوقه السياس��ية وتقصر جنس��يته 
عل��ى ما تعنيه من واجب��ات. وفي عمق هذا الفصل 
بي��ن الجنس��ية والمواطنة يختف��ي تعريف ملتبس 

للمفهومين، أي المواطنة والجنسية. 
الفصل بين المواطنة والجنس��ية ليس وليد اللحظة 
السياسية الراهنة، ولم يظهر فقط مع هذا القانون 
ولو أن القانون األخير كرس��ه وأضف��ى عليه طابعا 
سياس��يا، ذلك أن قانون الجنس��ية القطري الصادر 

ع��ام 1961 يعطي القطري المتجنس حق االنتخاب 
أو الترش��يح بعد انقضاء عشر س��نوات من حصوله 
على الجنس��ية، وج��اء قانون الجنس��ية الصادر عام 
2005 وألغى تلك المادة دون وضع سقف زمني أمام 
القطري المتجنس للحصول على حقوقه السياسية.

بهذا المعنى يمكن أن يكون الطبيب أو المهندس 
أو الطي��ار أو األس��تاذ الجامع��ي أو الرياضي حاصال 
عل��ى الجنس��ية القطري��ة، ويضع خبرات��ه وقدراته 
ومهاراته لصالح المجتمع القطري دون أن ينال في 

مقابل ذلك حقوقه السياسية واالجتماعية.
أقصى القانون الجديد مجموعات كبيرة من الشعب 
القطري من ممارس��ة حق االنتخاب أو حق الترشح، 
ألن ح��ق االنتخاب- حس��ب القان��ون الجديد- يمنح 
لمن ولد جّده في قطر واكتس��ب الجنسية قبل عام 
1930. وكان من نتائج هذا القانون أن حرمت أفراد 
قبيل��ة آل مرة، إحدى أكبر القبائل القطرية، من حق 
الترشح إلى االنتخابات، ما أدى إلى اندالع احتجاجات 
وتجمع��ات غاضبة. كانت احتجاج��ات قبيلة آل مرة 
صرخة غاضبة ضد تعريف المواطنة، وقصرها على 
فئ��ة محددة، مقرب��ة في الغالب م��ن رأس النظام 
القطري، ألن حرمان آل مرة من الترش��ح النتخابات 
مجلس الش��ورى، يخفي أشكاال أوس��ع من الحرمان 
ويعك��س  والسياس��ي،  واالجتماع��ي  االقتص��ادي 
تقس��يم المواطني��ن إلى درجات غير متس��اوية في 
الحقوق والواجب��ات، ما يمثل تناقضا خطيرا مع كل 
المب��ادئ الكونية لحقوق اإلنس��ان. مفيد اإلش��ارة 
هنا إلى أن الس��لطات القطرية كانت قد سحبت في 
العام 2017 الجنس��ية من أفراد م��ن قبيلة آل مرة 
وم��ن بينهم طالب بن ش��ريم، ش��يخ القبيلة، ألنه 
رف��ض طل��ب قطر س��ب المملك��ة وقيادتها وملك 

البحرين وحكومته.
البع��د اآلخر له��ذا »الحدث« القطري، ه��و أن هذه 
القواني��ن والمراس��يم العنصرية تتناق��ُض مع ما 
تدعي��ه قطر م��ن »نص��رة للديمقراطي��ة ولحقوق 
اإلنس��ان« في أكثر م��ن قطر عربي. ش��اركت قطر 
بفعالية، مدججة بمنصة إعالمية ضخمة وبحقائب 
مالية سخية، في إسقاط األنظمة في تونس ومصر 
وليبي��ا وس��وريا، وبغ��ض النظ��ر ع��ن الموقف من 
اس��تبداد هذه األنظمة فإن الحماس القطري لنشر 
الديمقراطية في هذه األقطار وغيرها يقتضي منها 
أن تحت��رم الحد األدنى من الديمقراطية، وهو ما ال 
يتوفر ول��م يتوفر في التجربة السياس��ية القطرية 
المعاصرة، وبذلك فإن الدوحة بافتقادها لالنسجام 
بين سياستها الخارجية وسلوكها الداخلي، هي مثل 

من بيته من زجاج ويرمي الناس بالحجارة. 
في ه��ذا الصدد م��ن غي��اب االنس��جام أدارت قناة 
الجزي��رة، المعروفة بهرولته��ا نحو أي حدث صغير 
يحص��ل في أي قط��ر عربي، ظهرها للح��دث والخبر 
ومعاني��ه ونتائجه ومآالته. الجزيرة مباش��ر كانت 
تنقل مظاهرة لعشرات العناصر اإلخوانية في قرية 

صغيرة في صعي��د مصر، وكانت تعرض مباش��رة 
مش��اهد العتص��ام تنظمه عناص��ر إخواني��ة أمام 
مبن��ى التلفزيون التونس��ي، تغاضت ع��ن الحديث 
عم��ا أحدثه القان��ون الجديد والمراس��يم األميرية 
من مظاه��ر احتجاج، واكتفى موق��ع القناة بعرض 
نص��وص مرتابة تتن��اول القانون م��ن زاوية كونه 
نقلة سياس��ية مهمة ولبنة أولى في درب اإلصالح، 
ولم تغب نظرية المؤامرة والتعريض باألعداء عن 
سياسة الموقع حيث نشر موقع الجزيرة يوم العاشر 
من الش��هر الجاري تقريرا حمل عن��وان »انتخابات 
مجلس الش��ورى في قطر.. تفاع��ل بين المواطنين 
واإلم��ارات تدخل على الخط«، ت��رك المتن وتجول 
في الهوامش ولم ينجح في لّي عنق الحقيقة بل إنه 
ق��دم رواية ضعيفة وخالية م��ن الواجهة لما حصل 

في قطر.
أعلنت وكالة األنب��اء القطرية أن الجهات المختصة 
في وزارة الداخلية أحالت سبعة أشخاص إلى النيابة 
العامة بعد قيامهم باس��تخدام وس��ائل التواصل 
االجتماعي في نش��ر أخب��ار غير صحيح��ة وإثارة ما 
وصفتها ب�»النعرات العنصرية« والقبلية بما يعني 
أن السلطات القطرية أسبغت تهمة العنصرية على 
من نددوا بعنصرية القان��ون. ولعل تواتر الحديث 
عن إمكاني��ة مراجعة األمير للقانون المثير للجدل، 
لن يخفي العقل السياس��ي القروس��طي الذي يقف 
وراء صياغة هذا القانون، ولن يبدد معالم التناقض 
القط��ري، وال االزدواجي��ة التي تمارس��ها الواجهة 
اإلعالمي��ة القطرية، ألن المس��ألة أعم��ق من خلل 
إجرائي في صياغة نص قانوني، وال يعكس تفاعل 
س��لطة مع رفض واس��ع لقانون أو مرس��وم، بل إن 
هذا القانون يمثل الش��جرة التي تخفي غابة العوار 
السياس��ي القطري، ال��ذي ال يرى ضي��را في تقديم 
الدروس عن الديمقراطية وحقوق اإلنس��ان وحرية 
التعبير، وهي مب��ادئ يفترض بمن يدعيها ويزعم 

الذود عن قيمها أن يبدأ بتطبيقها في بيته.
قان��ون تنظي��م انتخابات مجلس الش��ورى القطري 
هو قط��ر مختص��رة، وما حص��ل للعمال��ة الوافدة 
في ورش��ات بناء مالعب كرة الق��دم هي أيضا قطر 
الحقيقي��ة، وإغم��اض الجزي��رة عينها ع��ن الداخل 
القط��ري هي حقيق��ة قطري��ة، ومحاكمة الش��اعر 
محمد ب��ن راش��د العجم��ي الملقب باب��ن الذيب، 
بتهم��ة التحريض عل��ى نظام الحكم ف��ي قصيدة 
هي حرية التعبير حس��ب العرف القطري. وكل هذه 
المظاه��ر وغيرها ل��ن يبددها تنظي��م قطر لكأس 
العال��م، وال تنظي��م انتخاب��ات ش��كلية يقصى من 
المش��اركة فيها فئات واسعة من الشعب القطري، 
ألن االنس��داد واالنغ��الق قاعدة في قط��ر، وحقوق 
اإلنس��ان والديمقراطية وحرية التعبير اس��تثناءات 

تمارس في سياق االدعاء والضحك على البسطاء.

نقاًل عن موقع  إيالف

batyshubbar@gmail.com

@batool_shubbar

بتول شبر

زووم

Lulwa777@gmail.com

@Lulwa_budalamah

د. لولوة بودالمة

رأيي المتواضع

09 o p i n i o n @ a l w a t a n n e w s . n e tالـرأي
اآلراء واألفكــار الــواردة في هــذه المقــاالت تعكــس آراء أصحابهــا وحدهــم.. وال تمثـــل بالضــرورة رأيًا أو مـوقفــًا رسميــًا لجـريــدة »الوطن« أو سيــاستهــا التحـريريــة 
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حتى اآلن .. أمان
نقترب من عاشوراء، ومازلنا عند اللون األصفر نحترز، ونتباعد، ومازلنا وفًقا لبروتوكول 
الفريــق الوطني، ووصايا اللجنة التنســيقية برئاســة ولي العهــد رئيس الوزراء حفظه هللا 
ورعــاه عنــد األرقــام المفرحــة ســواء فــي أعــداد اإلصابــات أو الوفيــات أو في مســتويات 

الرعاية الطبية المتقدمة.
رغــم ذلــك الحظنــا أن اإلصابــات في تزايد طفيف، وأن األعــداد ارتفعت في يوم واحد ما 

بين الثالثاء واألربعاء الماضيين بنسبة 60 % تقريًبا من 101 إصابة إلى 166 إصابة.
صحيح أنه ال توجد وفيات، وصحيح أن الذين يشغلون مواقع العناية المركزة ال يزيدون 
علــى الخمســة مرضــى بعــد أن كانــوا بالمئــات، لكــن الصحيح أيًضــا أن مضاعفــة االحتراز 

واجب وأن التباعد نظام حياة، وارتداء الكمامات فرض عين.
صحيح أن تداعيات الجائحة في مملكتنا الغالية تحت السيطرة، والناس جميعها تعيش 
الوباء وكلها إيمان بالله وبالوطن، بالمواجهة والتكاتف، باحترام النظام وااللتزام بتقاليد 
المرحلة، لكن الصحيح أيًضا أن الضبط والربط البد وأن يمتد على استقامته ليلحق بأيام 
عاشوراء المباركة، وأن يكون التحوط واجب مقدس مثلما هي شعائر ُمحرم، وأن يتفق 

المجتمع المتحاب على صون أمانة هللا في اإلنسان ورعاية متطلباته وحاجاته.
أرقــام وتوصيــات منظمــة الصحــة العالميــة تبعث على القلــق، بل وعلى الرعــب، قبل أيام 
قالئــل أعلنــت عن ظهور ما يســمى بـ “متحور المتحور” من عائلة دلتا وأخواتها، وكشــفت 
المنظمــة أن هــذا القــادم الفتــاك ينتشــر حتــى اللحظــة فــي 28 دولــة، وأن آثــاره وصوالته 
وجوالتــه أشــد بطًشــا مــن األنــواع األخــرى التــي اعتدنــا علــى التكيــف معهــا منــذ هجمــة 
الجائحــة فــي مطلــع عــام 2020. يقولــون إن متحور المتحور هو ناتج من خلطة ســحرية 
ســرية بين كل أنواع وســالالت دلتا منذ نشــأتها في الهند، ويقولون إن انتشــار هذا الكائن 
الجامح أشــد بأًســا وضــراوة من دلتا وألفا وبيتا وجاما وما بينهــم، ويقولون إن اللقاحات 
جميعهــا لــم تثبــت قدرتهــا على مواجهة كل األنــواع دفعة واحدة رغــم كونها هي الطريق 

الوحيد المتاح أمام اإلنسانية للجم كورونا وعائالته المتغطرسة.
بالتأكيد إن اللقاح وقاية، والوقاية خير ألف مرة من عالجات ليست موجودة حتى اآلن، 
وبالتأكيــد هنــاك لحظــة ســوف ينجــر فيهــا العالــم إلى ثــورة علــى العالجات المتاحــة، إلى 
غطرســة مضــادة لغطرســة كورونــا، إلــى صدمة مــن العيار الثقيــل ال يفيق منهــا الفيروس 

اللعين إال عندما يتحول إلى ذكرى أليمة بعد زوال.
واجبنــا أن نكــون دائًمــا فــي المقدمــة، أن ننتبــه كمجتمــع واٍع إلى مخاطر القــادم الجديد، 
الصحــة العالميــة تتنبــأ بغــزوة “متحــور المتحــور” فــي شــهر ســبتمبر، ليهــدد دول شــرق 
أوســطية بعينها، ونحن نعلم أن شــهر ســبتمبر هو شــهر المدارس والجامعات، وهو الشــهر 
الــذي تنتعــش فيــه األســواق والمجمعات والتجــارة العابرة بيــن الــدول والمجتمعات، من 
هنــا البــد وأن نكــون علــى قلب رجــل واحد، يدنا في يــد الفريق الوطني، وفــي يد قيادتنا 
الحكيمة، وجًها لوجه أمام الجائحة، صامدون بإرادتنا وإرادة هللا من قبلنا، رافعون شعار 

الوطن للجميع، والمواطن هو حصنه الحصين.
لقد نجحنا بجدارة في كبح جماح الجائحة على المدى من ســنة ونصف الســنة، وتفوقنا 
علــى العديــد مــن الــدول المتقدمة فــي تعميم الفحوصــات واللقاحات مجاًنــا على كل من 

يعيش على هذه األرض الطيبة.
أصبحت مناعة شعبنا هي األفضل، وبروتوكوالت حكماء أطبائنا هي األكثر نفًعا ومردوًدا 
على الصحة والبيئة واالقتصاد، ونحمد هللا ونشكر فضله، أن حكومتنا الرشيدة وكتائبها 
البيضــاء، وشــعبنا الواعــي القديــر، ســوف يواجهــون شــهر ســبتمبر وأكتوبر وكل الشــهور، 
وســوف نكــون علــى مســتوى المســئولية، وبحجــم الحدث، تحــور المتحور أم لــم يتحور، 
تخطى حدودنا أم لم يتخطها، كان هللا في عون عباده األشداء، طالما كان العبد في عون 

أخيه، وهللا الموفق والمستعان.

د. عبد اهلل الحواج

سمو ولي العهد رئيس الوزراءجاللة الملك

البحرين تهنئ رئيس الهند بذكرى االستقالل
بعـــث عاهل البالد صاحب الجاللة الملك 
حمـــد بن عيســـى آل خليفة، برقية تهنئة 
إلـــى رئيـــس جمهوريـــة الهنـــد  رام نـــاث 
كوفيند؛ بمناســـبة ذكرى استقالل بالده، 
أعـــرب جاللتـــه فـــي البرقية عـــن أطيب 
الصحـــة  موفـــور  لـــه  وتمنياتـــه  تهانيـــه 
الهنـــد  جمهوريـــة  ولشـــعب  والســـعادة 

الصديق بالمزيد من التقدم واالزدهار.
كمـــا بعـــث صاحـــب الســـمو الملكـــي ولي 
العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء برقيـــة 
تهنئة مماثلة إلى رئيس وزراء جمهورية 

الهند ناريندرا مودي.

المنامة - بنا

البحرين تهنئ كوريا الجنوبية بذكرى يوم التحرير

بعـــث عاهل البـــالد صاحب الجاللـــة الملك حمد 
رئيـــس  العهـــد  آل خليفـــة، وولـــي  بـــن عيســـى 
مجلـــس الوزراء صاحـــب الســـمو الملكي األمير 

ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، برقيتـــي تهنئة إلى 
رئيـــس جمهوريـــة كوريـــا الجنوبيـــة مـــون جاي 
إن؛ بمناســـبة ذكرى يوم التحرير لبالده، وأعرب 
البرقيتيـــن عـــن أطيـــب  فـــي  جاللتـــه وســـموه 
تهانيهما وتمنياتهما له موفور الصحة والسعادة 

ولشـــعب جمهوريـــة كوريـــا الصديـــق مزيدا من 
التقـــدم واالزدهـــار. كمـــا بعـــث صاحـــب الســـمو 
الملكـــي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية 
تهنئـــة مماثلة إلى رئيس وزراء جمهورية كوريا 

الجنوبية كيم بو كيوم.

المنامة - بنا

جاللة الملك وسمو ولي العهد رئيس الوزراء يتلقيان تهنئة المؤيد

تلقـــى عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللة الملـــك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفة، برقيـــة تهنئة وزير شـــؤون 
الشـــباب والرياضـــة أيمـــن المؤيـــد، رفـــع فيهـــا إلى 
المقام السامي لصاحب الجاللة الملك أسمى آيات 
التهانـــي والتبريكات؛ بمناســـبة تحقيـــق المنتخب 
البطولـــة الخليجيـــة  لقـــب  لكـــرة الســـلة  الوطنـــي 
التـــي  للناشـــئين،  للمنتخبـــات  عشـــرة  السادســـة 
اســـتضافتها مملكـــة البحريـــن بـــكل نجـــاح خـــالل 

الفترة ما بين 7 و13 أغسطس 2021.
وبهذه المناسبة، أكد وزير شؤون الشباب والرياضة 
في برقيته أن تحقيق المنتخب الوطني للناشئين 
لهذا اإلنجاز الخليجي للمرة الخامســـة في تاريخه 
جـــاء ثمـــرة دعم لمـــا يوليه جاللـــة الملـــك للحركة 
الرياضيـــة والمنتخبـــات الوطنية عمومـــا ورياضة 
كـــرة الســـلة خصوصا، األمـــر الذي ســـاهم في بناء 
استراتيجية رياضية تتطابق مع رؤية جاللته في 
جعل منتخبات الفئات السنية أكثر قوة وتتنافس 

على تحقيق األلقاب. 
كما أكد المؤيد أن هذا اإلنجاز الخليجي الكبير جاء 
ليؤكـــد اهتمام ورعايـــة ولي العهـــد رئيس مجلس 
الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمد آل خليفة، ومتابعة ســـموه المستمرة ألبطال 
البحريـــن التي ســـاهمت في إدخـــال الحماس في 
نفوس الالعبين من أجل تقديم أفضل المستويات 

وصوال إلى تحقيق هذا اإلنجاز الخليجي.
كمـــا أثنـــى المؤيد علـــى دعم وجهـــود ممثل جاللة 
الملك لألعمال اإلنســـانية وشـــؤون الشـــباب ســـمو 
الشـــيخ ناصـــر بن حمـــد آل خليفـــة، والنائب األول 
لرئيس المجلس األعلى للشـــباب والرياضة رئيس 
الهيئـــة العامـــة للرياضـــة رئيـــس اللجنـــة األولمبية 
البحرينيـــة ســـمو الشـــيخ خالد بن حمـــد آل خليفة 
فـــي تحقيـــق هـــذا اإلنجـــاز الخليجـــي المهـــم، إذ 
منـــح ســـموهما الرياضـــة البحرينية جهـــودا كبيرة 
ومضاعفـــة مـــن أجـــل بنـــاء المنتخبـــات الوطنيـــة 
واكتشاف وصقل وإبراز المواهب الرياضية، األمر 
الـــذي جعـــل مـــن المنتخبـــات تتنافـــس بقـــوة على 
األلقـــاب وتحقيق إنجازات باهرة من بينها اإلنجاز 

الخليجي في كرة السلة. 
واختتـــم المؤيد برقيته معاهـــدا جاللة الملك على 
بـــذل مزيد مـــن الجهود لرفع اســـم مملكة البحرين 

والحركة الرياضية في ظل عهد جاللته الزاهر.

وتلقـــى ولي العهـــد رئيس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األمير ســـلمان بـــن حمد آل خليفـــة، برقية 
تهنئـــة من وزير شـــؤون الشـــباب والرياضـــة أيمن 
المؤيد، رفع فيها إلى ســـموه أســـمى آيات التهاني 
والتبريـــكات بمناســـبة تحقيـــق المنتخـــب الوطني 
لكـــرة الســـلة للقـــب البطولـــة الخليجية السادســـة 
عشـــرة للمنتخبـــات للناشـــئين والتـــي اســـتضافتها 
المملكـــة بـــكل نجاح خـــالل الفتـــرة مـــن 7 إلى 13 

أغسطس الجاري.

ونـــوه وزيـــر شـــؤون الشـــباب والرياضـــة بـــأن هذا 
اإلنجـــاز الخليجـــي يعـــد عالمـــة مميـــزة وناصعـــة 
للحركـــة الرياضيـــة البحرينيـــة فـــي عهـــد صاحب 
الجاللـــة الملـــك الداعـــم األول للحركـــة الرياضيـــة 
البحرينيـــة والتـــي حققت في عهـــد جاللته الزاهر 

العديد من اإلنجازات الرياضية المشرفة.
مشـــيرا إلى أن اهتمام صاحب السمو الملكي ولي 
العهـــد رئيس مجلس الوزراء ومتابعته المســـتمرة 
كان لـــه األثـــر الكبيـــر في تطـــور القطـــاع الرياضي 
على مختلف األصعدة وتحقيقه نقلة نوعية بارزة 
فـــي منظومتـــه اإلدارية والفنية األمر الذي ســـاهم 
في تحقيق أبطـــال البحرين للعديد من اإلنجازات 
التي تمكنت من رفع اسم وعلم البحرين عاليا في 
مختلـــف المحافل بما فيها المحفـــل الخليجي في 

كرة السلة للناشئين.
وأكد المؤيد في البرقية أن حرص صاحب الســـمو 
الملكـــي ولـــي العهـــد رئيـــس مجلس الـــوزراء على 
تطويـــر القطـــاع الرياضي فـــي المملكـــة واالرتقاء 
المنتخـــب  أبطـــال  مّكـــن  الوطنيـــة  بالمنتخبـــات 
الوطني للناشئين من الظهور المشرف في البطولة 
وجعلهـــم يبذلـــون جهـــودا مضاعفـــة فـــي ســـبيل 
تحقيـــق اللقـــب الخليجـــي المهـــم الذي أكـــد ريادة 
المملكـــة بعد أن تمكـــن المنتخب من إضافة اللقب 
الخامـــس إلى خزينة المملكة، معاهدا ســـموه على 
بـــذل مزيد مـــن الجهـــود لرفعة البحريـــن والحركة 
الرياضيـــة في ظـــل العهد الزاهـــر لصاحب الجاللة 

الملك.

المنامة - بنا

الرياضية للحركة  ناصعة  عالمة  السلة  لكرة  الوطني  المنتخب  فوز 

جاللة الملك يهنئ رئيس الكونغو بالعيد الوطني

بعـــث عاهل البـــالد صاحب الجاللـــة الملك حمد 

بن عيســـى آل خليفـــة، برقية تهنئـــة إلى رئيس 
الجمهوريـــة الكونغـــو دينس ساســـو انجويســـو؛ 
بمناســـبة ذكـــرى العيـــد الوطنـــي لبـــالده، أعرب 

جاللته في البرقيـــة عن أطيب تهانيه وتمنياته 
لـــه موفـــور الصحـــة والســـعادة بهـــذه المناســـبة 

الوطنية.

المنامة - بنا

حميدان: تأهيل العاملين لممارسة أعمالهم بكفاءة واقتدار
والتنميـــة  العمـــل  وزيـــر  رعايـــة  تحـــت 
نظمـــت  حميـــدان،  جميـــل  االجتماعيـــة 
الـــوزارة حفـــل تخريـــج 244 متدربا في 
برنامـــج اإلدارة المالية )ETP( للمنظمات 
األهليـــة ومـــن في حكمهـــم، بالتعاون مع 
معهـــد اإلدارة العامـــة “بيبـــا”، وعـــدد من 
الخـــاص والجمعيـــات  القطـــاع  منشـــآت 
المهنية المتخصصة، عبر تقنية االتصال 
المديـــر  بمشـــاركة  اإللكترونـــي،  المرئـــي 
العام لمعهد اإلدارة العامة رائد محمد بن 
شـــمس، وعدد من الفعاليـــات الحكومية 

والخاصة واألهلية ذات العالقة. 
ويهـــدف البرنامج التدريبـــي الذي يعتبر 
قـــدرات  تعزيـــز  إلـــى  نوعـــه  مـــن  األول 
إلدارة  األهلـــي  القطـــاع  فـــي  العامليـــن 
مؤسســـاتهم التنمويـــة بكفـــاءة واقتدار، 
وبمـــا يمكنهم مـــن إدارة أمـــوال المنظمة 
بشـــكل محتـــرف، إضافـــة إلـــى حمايتهم 
غســـيل  مجـــال  فـــي  االســـتغالل  مـــن 
األمـــوال وتمويل اإلرهـــاب، إذ تأتي هذه 

المبـــادرة بنـــاء علـــى التوصيـــة الثامنـــة 
“مينافاتـــف”  المالـــي  العمـــل  لمجموعـــة 
المعنيـــة بمكافحـــة تمويـــل اإلرهاب في 
قطـــاع المنظمات غيـــر الربحية، وتمكين 
العامليـــن فـــي المنظمـــات األهليـــة مـــن 
الحصـــول علـــى شـــهادة احترافيـــة فـــي 
ويتـــم  المنظمـــات،  هـــذه  أمـــوال  إدارة 
تنفيـــذ البرنامـــج التدريبـــي مـــن خـــالل 
منصـــة إلكترونيـــة قام بتأسيســـها معهد 
اإلدارة العامـــة لتنفيذ البرامج التدريبية 

الموجهة للمنظمات األهلية.
وبهذه المناسبة، هنأ وزير العمل والتنمية 
االجتماعيـــة الخريجيـــن الذيـــن اجتازوا 
الســـاعات التدريبيـــة بكفـــاءة واقتـــدار، 
ونجحـــوا في نيـــل الشـــهادة االحترافية 
األهليـــة،  المنظمـــات  أمـــوال  إدارة  فـــي 
معرًبـــا عن تقديـــره للجهود التـــي يبذلها 
معهـــد اإلدارة العامـــة والجهـــات الداعمة 
تعزيـــز  فـــي  والتـــي ســـاهمت  للبرنامـــج 
قـــدرات العاملين فـــي المنظمات األهلية 

عبر تأهيلهـــم وتمكينهم من إدارة أموال 
وبمـــا  واحترافيـــة،  بفاعليـــة  منظماتهـــم 

يتوافق مع القوانين المحلية والدولية.
كمـــا أكـــد الوزيـــر أهميـــة هـــذا النـــوع من 
المبادرات المشتركة بين القطاعين العام 
والخـــاص، والتي يتم من خاللها تحقيق 
العديـــد من األهداف التنموية، فضاًل عن 
دعم ومساندة منظمات المجتمع المدني 
فـــي إدارة شـــؤونها الماليـــة والقانونيـــة، 
مشـــيًرا إلى أن هذه المبادرة التي نفذت 
عبر الشـــراكة المجتمعيـــة بين القطاعات 
الحكوميـــة والخاصـــة واألهليـــة، تعكس 
توجهـــات الحكومة نحو تعزيز المســـيرة 
التنموية وتجـــاوز التحديـــات واالرتقاء 
بمســـتوى األداء المؤسســـي مـــن خـــالل 
التعـــاون البنـــاء والمثمـــر بيـــن مختلـــف 
الجهـــات ذات العالقة، متمنًيا أن يســـتمر 
تطـــور  فـــي  يســـهم  بمـــا  التعـــاون  هـــذا 
الماليـــة  األهليـــة  المنظمـــات  ممارســـات 
الداخليـــة  الجهـــات  مـــع  فـــي تعامالتهـــا 

والخارجية ذات العالقة، فضاًل عن دعم 
القطـــاع األهلي وتمكينه مـــن أداء دوره 

المنوط به في التنمية المجتمعية.
وأشـــار وزير العمل والتنمية االجتماعية 
إلى أن النجاح الذي حققته هذه المبادرة 
المشـــتركة يعتبـــر أحـــد أهم الممارســـات 
الناجحـــة التـــي تقدمها مملكـــة البحرين 
في تقريرها إلـــى مجموعة العمل المالي 
مينافاتف )Menafatf( المعنية بمكافحة 
تمويل اإلرهاب في قطاع المنظمات غير 

الربحيـــة، لتؤكد تنفيـــذ توصيتها الثامنة 
فـــي هذا المجـــال بما يكفـــل تمكينها من 
ومـــن  محتـــرف،  بشـــكل  أموالهـــا  إدارة 

حمايتها من االستغالل.
وفـــي كلمـــة للمدير العـــام لمعهـــد اإلدارة 
أكـــد  شـــمس،  بـــن  محمـــد  رائـــد  العامـــة 
أهميـــة الرؤى االســـتراتيجية المشـــتركة 
التـــي تجمـــع بيـــن المعهـــد ووزارة العمل 
والتنميـــة االجتماعيـــة وتنعكس بصورة 
واضحـــة من خالل الشـــراكة المجتمعية 

عنهـــا  نتـــج  والتـــي  المنظومتيـــن  بيـــن 
تدريبيـــة  إلكترونيـــة  منصـــة  تأســـيس 
احتضنت المنظمات األهلية، ويتم حالًيا 
العمـــل علـــى تطويرهـــا بما يتماشـــى مع 
متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية، 
مشـــيًرا إلى أهمية شهادة اإلدارة المالية 
للمنظمات األهليـــة، التي تم تقديمها من 
خالل هذه المنصـــة اإللكترونية في رفع 
كفاءة الكوادر الوطنيـــة وتأهيلها إلدارة 
بمـــا  والمالـــي  اإلداري  العمـــل  منظومـــة 

يواكب التطلعات التنموية. 
العمـــل  وزارة  جهـــود  أن  أوضـــح  كمـــا 
باتـــت  اليـــوم  االجتماعيـــة  والتنميـــة 
المنظمـــات  احتضـــان  فـــي  واضحـــة 
األهليـــة وتقديـــم الدعم المناســـب الذي 
يتماشـــى مـــع متطلبـــات الوضـــع الراهن، 
مـــا جعلنا نشـــهد على تخريـــج نخبة من 
العجلـــة  إدارة  علـــى  القـــادرة  القيـــادات 
المالية في المنظمات األهلية بكل مهنية 

واحترافية.

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية



أكـــد رجـــل الديـــن والنائب الســـابق 
مجيد العصفور ضرورة أن يواصل 
الجميع تنفيـــذ اإلجراءات الوقائية 
واالحترازيـــة والتقّيد بها وتطبيقها 
خصوصا خالل موســـم عاشـــوراء؛ 
للمحافظـــة علـــى صحتنـــا وصحـــة 
عوائلنا ألنهـــا صمام األمان للحفاظ 
داعيـــن  المجتمـــع،  صحـــة  علـــى 
المواطنيـــن إلـــى عدم التهـــاون في 
أن  مؤكديـــن  االحتـــرازات،  هـــذه 
التقيد بكل هذه اإلجراءات هو من 
أجـــل ســـالمتهم وســـالمة المجتمع 
خصوصا في ظل األجواء الروحية 

التي تشكلها هذه األيام.
وقال الشـــيخ مجيـــد العصفور في 
تصريحـــات لـ “ البالد “ نؤكد مجددا 
اإلجـــراءات  بتطبيـــق  االلتـــزام  أن 
االحترازية الصحية في المناسبات 
الدينيـــة يعكس وعيا دينيا وصحيا 
ووطنيا؛ ذلك ألن الغاية من تعظيم 
التقـــوى  تنميـــة  الدينيـــة  الشـــعائر 
فـــي المجتمع، والتقـــوى هي وقاية 
العقائديـــة  اآلفـــات  مـــن  المجتمـــع 
والنفســـية والمادية، مردفا، ولذلك 
فهي صيانة للمجتمع من كل من ما 
يلوثه ويقلل فاعليته وبما في ذلك 
نقـــاء القيـــم الدينيـــة فـــي ضميره، 
ولـــن نجد أكثر من القيم الدينية ما 
يؤكد وحـــدة المجتمعات البشـــرية 
وسالمتها وتماسكها، داعيا الجميع 
وراجين الـــكل االلتزام والتباعد مع 

مراعاة كبار السن واالطفال.
وثمـــن الشـــيخ العصفـــور كل جهود 
الفريـــق الوطنـــي الطبـــي لمكافحة 
ضـــرورة  مبينـــا  كورونـــا،  فيـــروس 
االلتـــزام بالقوانيـــن التـــي صـــدرت 
لتنظيم موسم عاشوراء مع التقيد 
بالتعليمـــات الصـــادرة مـــن الفريـــق 
الطبـــي؛ مـــن أجـــل ضمـــان ســـالمة 
المواطنيـــن، مؤكدا أن المســـؤولية 
المجتمعيـــة تجـــاه الوطـــن وتجـــاه 
المجتمـــع هي أن نطبق االحترازات 

والتي بها نستطيع أن نحمي الناس 
والمجتمـــع مـــن اإلصابـــة بفيـــروس 

كورونا “ كو فيد 19 “.
بالقوانيـــن  االلتـــزام  علـــى  وشـــدد 
واألنظمـــة الصحيـــة الصـــادرة عـــن 
الفريـــق الوطني الطبـــي واألوقاف 
هـــو  بهـــا  االلتـــزام  ألن  الجعفريـــة؛ 
اإلنســـان  لصحـــة  األمـــان  صمـــام 
وســـالمته، فـــي ظـــروف تحديـــات 
كبيـــرة فرضتهـــا جائحـــة كورونـــا “ 
كوفيـــد 19 “ علينـــا وعلى البشـــرية 

جمعاء في كل أنحاء المعمورة.
وأشار العصفور، إلى أهمية االلتزام 
والتقيـــد  الطبيـــة،  باالحتـــرازات 
التـــي  الصحيـــة  باالشـــتراطات 
تضمـــن إقامة الشـــعائر فـــي أجواء 
آمنة، مؤكـــدا أنها دليل على حرص 
وحكمـــة الجهـــات المســـؤولة التـــي 
تضع مصلحة المواطن في المرتبة 
الحفـــاظ  علـــى  وتحـــرص  األولـــى، 
علـــى ســـالمته والتي تشـــكل بوابة 
المجتمـــع،  فـــي  للجميـــع  الســـالمة 
صحـــة  علـــى  الحفـــاظ  أن  مؤكـــدا 
وســـالمة أفراد المجتمع هو واجب 

شرعي ووطني.

الشيخ مجيد العصفور
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استحداث إجراءات خاصة في الشكاوى المقدمة بشأن األطفال لـ “التحقيق الخاصة”
للطفل الــفــضــلــى  الــمــصــالــح  ــاة  ــراعـ ومـ ــة  ــي ــاس األس ــحــقــوق  ال تلبية 

أصدر النائب العام علـــي البوعينين، قرارا 
رقم 45 لسنة 2021 باستحداث إجراءات 
خاصة تتبع في الشـــكاوى المقدمة بشـــأن 
األطفال لوحـــدة التحقيق الخاصة، وذلك 
التشـــريعية  المســـتحدثات  مـــع  تماشـــًيا 
التي تشـــهدها مملكة البحرين، واستهداًء 
بأحكام القانون رقم 4 لسنة 2021 بإصدار 
لألطفـــال  اإلصالحيـــة  العدالـــة  قانـــون 

وحمايتهم من سوء المعاملة.
ويأتـــي هذا القرار تعزيًزا لإلجراءات التي 
تتخـــذ من قبـــل الوحدة في تلـــك النوعية 

مـــن الشـــكاوى فـــي ضـــوء أحـــكام قانـــون 
العدالـــة اإلصالحيـــة لألطفـــال وحمايتهم 
من ســـوء المعاملـــة والتي جـــاءت متفقة 
مـــع االتفاقيـــات والبروتوكـــوالت الدوليـــة 
المتعلقـــة بمناهضـــة التعذيـــب وغيره من 
ضـــروب المعاملـــة والعقوبـــة القاســـية أو 
الالإنســـانية أو المهينـــة وكـــذا ذات الصلة 
بحقـــوق الطفـــل، وتحقيًقـــا لمقاصـــد هـــذا 
القانـــون الـــذي يهـــدف إلـــى تلبيـــة حقوق 
إليـــه  واالســـتماع  األساســـية،  الطفـــل 
وتفهـــم مطالبه، وتوفيـــر الرعاية الصحية 
وتقديـــم  لـــه،  واالجتماعيـــة  والنفســـية 
إليـــه،  والقضائيـــة  القانونيـــة  المســـاعدة 

وضمان حقـــه في تمثيلـــه قانوًنا ومراعاة 
مصالحه الفضلى في اإلجراءات كافة. 

وتضمن قرار النائب العام توجيًها بضرورة 
إطـــالع وحـــدة التحقيـــق الخاصـــة علـــى 
التقاريـــر االجتماعيـــة والنفســـية الخاصة 
بالطفـــل المجني عليه والصادرة عن مركز 
حمايـــة الطفل وذلك قبل المبادرة بســـماع 
أقوالـــه، ووجوب اســـتطالع رغبـــة الطفل 
فـــي حضور شـــخص معين معـــه التحقيق 
قبـــل البدء فـــي ســـؤاله، فيما أجـــاز القرار 
االستعانة بخبير اجتماعي أو نفسي أثناء 
التحقيـــق، مع مراعاة إجـــراء التحقيق مع 

الطفل بلغة ولهجة يفهمها.

مـــن  المحققيـــن  علـــى  القـــرار  وأوجـــب 
أعضـــاء الوحدة اظهـــار الدعـــم والمؤازرة 
لألطفال كي يشـــعرون بالثقة واالطمئنان 
إلبـــداء أقوالهـــم وتفهـــم مطالبهـــم، وعلى 
مراعـــاة خصوصية األطفال في إجراءات 

التحقيق.
ســـجل  إنشـــاء  علـــى  القـــرار  نـــص  كمـــا 
الشـــكاوى  بـــه  تقيـــد  خـــاص  إلكترونـــي 
مبـــادرة  وضـــرورة  باألطفـــال،  الخاصـــة 
الوحدة بإخطار نيابة األســـرة والطفل بما 
يردها من شكاوى األطفال التخاذ شؤونها 

نحو توفير الدعم والرعاية الالحقة لهم.

العصفور لـ “^”: ال تتهاونوا بالتدابير في عاشوراء
وزير العدل: تطبيق “العدالة اإلصالحية لألطفال” مرحلة متقدمة
ــارات مـــتـــطـــورة تـــائـــم احـــتـــيـــاجـــات الــطــفــل ــ ــس ــ ــة م ــوم ــظ ــن م

أكـــد وزير العدل والشـــؤون اإلســـالمية 
واألوقـــاف الشـــيخ خالـــد بـــن علـــي آل 
العدالـــة  قانـــون  ســـريان  أن  خليفـــة 
مـــن  لألطفـــال وحمايتهـــم  اإلصالحيـــة 
سوء المعاملة في 18 أغسطس الجاري 
سُيشكل بداية مرحلة جديدة ومتقدمة 
المنظومـــة  تطويـــر  مســـتوى  علـــى 
يعكـــس  بمـــا  لألطفـــال،  اإلصالحيـــة 
اآلفـــاق الرحبـــة للفكر المســـتنير والنهج 
اإلصالحي لعاهل البالد صاحب الجاللة 

الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
ونـــوه وزيـــر العـــدل بالدعـــم الكبيـــر من 
لدن ولـــي العهد رئيس مجلـــس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة؛ مـــن أجـــل إنجـــاز 
هذا القانـــون وإصداره، وخـــالل مرحلة 
اإلعـــداد للبدء فـــي تطبيقـــه على أرض 
الواقـــع، وبمـــا يحقـــق الغاية األساســـية 
لألطفـــال  اإلصالحيـــة  العدالـــة  وهـــي 
ورعايتهم وحمايتهم من سوء المعاملة، 
انطالًقا من مبدأ أولوية مراعاة مصالح 

األحـــكام  فـــي جميـــع  الفضلـــى  الطفـــل 
والقرارات واإلجـــراءات المتعلقة به أيا 

كانت الجهة التي تصدرها أو تباشرها.
وقـــال وزيـــر العـــدل إن قانـــون العدالـــة 
مـــن  منظومـــة  أوجـــد  اإلصالحيـــة 
المســـارات المتكاملة للتعامل مع الطفل 
فـــي الحـــاالت التـــي يمثل فيها ســـلوكه 
المحيطـــة  ظروفـــه  فيهـــا  تشـــكل  او 
خطـــًرا عليـــه، كمـــا تضمـــن اســـتحداث 
تدابير إصالحيـــة إضافية وبديلة تالئم 
احتياجـــات األطفـــال إلعـــادة تأهيلهـــم 
خـــالل  مـــن  المجتمـــع  فـــي  وإدماجهـــم 
إيجـــاد البيئة المســـاندة لرعاية األطفال 
والمســـاهمة فـــي تقويـــم ســـلوكهم مـــن 
خـــالل تعزيز المســـؤولية المشـــتركة مع 

األسرة.
ولفـــت وزيـــر العـــدل إلـــى أن مـــن أبـــرز 
تضمنهـــا  التـــي  الجوهريـــة  المســـائل 
القانـــون هو التقريـــر االجتماعي للطفل 
الذي ســـيقوم بإعداده متخصصون في 
المجـــاالت النفســـية واالجتماعيـــة، وتم 
صـــدور قـــرار تعيينهـــم للقيـــام بأعمـــال 

الخبـــرة أمام محاكم العدالة اإلصالحية 
لألطفـــال واللجنـــة القضائيـــة للطفولـــة، 
وذلـــك في ظل رقابة قضائية مســـتمرة 
ودوريـــة لحالـــة الطفـــل ومراقبة وضعه 
أثنـــاء تنفيذ التدبير البديـــل أو العقوبة، 
وبناًء على التقارير المرفوعة عن حالته 
يتم التقرير في مدى اســـتمراره بتنفيذ 
التدبير أو العقوبة أو اســـتبدالها بأخرى 
أو إنهائهـــا، مـــع متابعـــة دوريـــة لحالتـــه 
االجتماعيـــة والنفســـية ومـــدى التقـــدم 

والتحسن في حالته.

وأعـــرب الشـــيخ خالـــد عـــن بالغ الشـــكر 
وشـــؤون  األشـــغال  لـــوزارة  والتقديـــر 
البلديـــات والتخطيـــط العمراني لدورها 
العدالـــة  محاكـــم  مقـــر  تجهيـــز  فـــي 
اإلصالحيـــة لألطفـــال، وكذلـــك للجهود 
التـــي بذلهـــا المجلـــس األعلـــى للقضـــاء، 
والنيابـــة العامـــة، والتـــي تكللـــت بإنجاز 
وزيـــر  نـــوه  وختامـــا،  المشـــروع.  هـــذا 
العدل بالجهود المشتركة التي ساهمت 
فـــي إعـــداد قانـــون العدالـــة اإلصالحية 
لألطفال وحمايتهم من ســـوء المعاملة، 
والذي جاء نتاج نقاشـــات معمقة شارك 
فيها مجلســـا الشـــورى والنواب، ووزارة 
الداخليـــة، والمجلـــس األعلـــى للقضـــاء، 
والنيابـــة العامة، ووزارة العمل والتنمية 
االجتماعيـــة، وكذلـــك المشـــاورات التي 
انعقدت مع مؤسســـات المجتمع المدني 
خصوصـــا المؤسســـة الوطنيـــة لحقـــوق 
اإلنســـان، إضافـــة إلـــى الخبـــرة الدولية 
التـــي تمت االســـتعانة بهـــا خصوصا من 
المملكـــة المتحدة وكذلـــك مكتب األمم 

المتحدة للمخدرات والجريمة.

المنامة - وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف

 تم استخراج هذه المعلومات من المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021 حيث تم اعتمادها من قبل مجلس 
األدارة في 8 اغسطس 2021 و تمت مراجعتها من قبل كي بي ام جي فخرو

بنــك اإلسكــان ش.م.ب. )مقفلة(
المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة لفترة الستة اشهر المنتهية في 30 يونيو 2021

د. خالد عبداهلل، المدير العامباسم بن يعقوب الحمر، رئيس مجلس اإلدارة نجالء الشيراوي، عضو مجلس اإلدارة

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد المختصر
للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021

)بآالف الدنانير البحرينية(

بيان التدفقات النقدية الموحد المختصر
للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021

)بآالف الدنانير البحرينية(

بيان المركز المالي الموحد المختصر
كما في 30 يونيو 2021

31 ديسمبر 2020)بآالف الدنانير البحرينية( 30 يونيو 2021
)مدققة( )مراجعة(

الموجودات
النقد وارصدة لدى البنوك  39,382  30,104 
استثمارات 4,795  4,771 

قروض  742,857  750,860 
استثمار في شركة زميلة 4,208  4,413 
استثمارات عقارية 50,047  50,021 

عقارات قيد التطوير  14,268  18,372 
موجودات أخرى 15,234  3,217 

مجموع الموجودات 870,791  861,758 
المطلوبات وحقوق الملكية

المطلوبات 
قروض بين البنوك 10,000  10,000 
حسابات جارية للعمالء 2,810  2,103 

حسابات حكومية 456,444  463,754 
قروض ألجل 45,000  45,000 
مطلوبات أخرى 6,609  6,039 

مجموع المطلوبات 520,863  526,896 
حقوق الملكية

رأس المال 108,300  108,300 
مساهمة من قبل مساهم 22,450  22,345 
احتياطي قانوني 54,462  54,462 

احتياطي القيمة العادلة )650( )650(
أرباح مستبقاه 156,649  142,311 

حقوق الملكيه العائدة إلى مساهم البنك  341,211  326,768 
حصة غير مسيطرة  8,717  8,094 

مجموع حقوق الملكية 349,928  334,862 
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية 870,791  861,758 

بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحد المختصر
للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021

للثالثة اشهر المنتهية في 30 يونيو)بآالف الدنانير البحرينية( للستة اشهر المنتهية في 30 يونيو
2020 )مراجعة( 2021 )مراجعة( 2020 )مراجعة( 2021 )مراجعة(

دخل الفوائد 16,239  15,666  8,269  7,698 
مصروفات الفوائد  )62( )77( )30( )34(

صافي دخل الفوائد 16,177  15,589  8,239  7,664 
دخل من عقارات 1,719  140  939  1 

 30  85  73  149 
صافي الحصة في الربح من استثمار 

في شركة زميلة 
دخل آخر 511  277  254  200 

مجموع الدخل التشغيلي 18,556  16,079  9,517  7,895 
تكاليف الموظفين )2,510( )2,577( )1,246( )1,354(

مصروفات أخرى )975( )969( )484( )466(
مجموع التكاليف التشغيلية )3,485( )3,546( )1,730( )1,820(

 6,075  7,787  12,533  15,071 
الربح قبل مخصص خسارة 

االنخفاض في القيمة, صافي

)1,760( )209( )1,961( )110( 
مخصص خسارة انخفاض القيمة, 

صافي
الربح للفترة 14,961  10,572  7,578  4,315 

 الدخل الشامل االخر  -  -  -  - 
مجموع الدخل الشامل للفترة 14,961  10,572  7,578  4,315 

العائد إلى:
حقوق مساهم في الشركة األم 14,338  10,595  7,242  4,334 

حصة غير مسيطرة  623  )23( 336  )19(
 4,315  7,578  10,572  14,961 

حقوق الملكية العائدة إلى مساهم البنك
مجموع 
حقوق 

الملكية
 حصة غير
 المجموع  مسيطرة

أرباح 
مستبقاه

احتياطي 
القيمة 
العادلة

احتياطي 
قانوني

مساهمة 
من قبل 
مساهم

رأس 
المال

2021 )مراجعة(
كما في 1 يناير 2021 108,300  22,345  54,462  )650( 142,311  326,768  8,094  334,862 

 14,961  623  14,338  14,338  -  -  -  - 
 مجموع الدخل الشامل 

للفترة
تحويل ارض -  105  -  -  -  105  -  105 

 349,928  8,717  341,211  156,649 )650(  54,462  22,450  108,300 كما في 30 يونيو 2021
2020 )مراجعة(

كما في 1 يناير 2020 108,300  22,007  54,462  )416( 115,528  299,881  6,627  306,508 

 10,572 )23(  10,595  10,595  -  -  -  - 
مجموع الدخل الشامل 

للفترة
خساره التعديل -  -  -  -  )15,443( )15,443( -  )15,443(

الدعم الحكومي -  -  -  -  659  659  -  659 

 15,083  -  15,083  15,083  -  -  -  - 
تعديل خسارة تتحملها 

الحكومة
 317,379  6,604  310,775  126,422 )416(  54,462  22,007  108,300 كما في 30 يونيو 2020

30 يونيو 2020 30 يونيو 2021
)مراجعة( )مراجعة(

األنشطة التشغيلية
الربح للفترة 14,961  10,572 

تعديالت للبنود التالية:
صافي الحصة في الربح من استثمار في شركة زميلة  )149( )73(
مخصص خسارة انخفاض القيمة 110  1,961 

أرباح من بيع عقارات قيد التطوير )1,446( - 
استهالك واطفاء 260  270 

الربح التشغيلي قبل التغيرات في رأس المال العامل 13,736  12,730 
النقص في القروض  16,615  3,288 
النقص / )الزيادة( في عقارات قيد التطوير 5,550  )1,993(

)الزيادة( / النقص في الموجودات االخرى )12,106( 689 
النقص في قروض بين البنوك -  )3,000(

الزيادة في الحسابات الجاريه للعمالء 707  65 
الزيادة في المطلوبات األخرى 670  5,139 

صافي الحركة في الحساب الحكومي )14,143( 5,369 
صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية 11,029  22,287 

األنشطة االستثمارية
الودائع لدى المؤسسات المالية مع تواريخ استحقاق أكثر من 90 يوما )5,900( - 

شراء معدات  )87( )58(
االستثمار في سندات الدين )25( )667(

)االستثمار اإلضافي( / استرداد جزء من استثمار في شركة زميلة )29( 41 
صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية )6,041( )684(

االنشطة التمويلية
مقبوضات قروض ألجل -  36,200 
سداد قروض ألجل -  )60,000(

مدفوعات إلى و بالنيابة عن الحكومة )1,626( )1,587(
صافي النقد المستخدم في االنشطة التمويلية )1,626( )25,387(

صافي الزيادة / )النقص( في النقد وما في حكمه 3,362  )3,784(
النقد وما في حكمه في 1 يناير 29,282  30,901 
النقد وما في حكمه في 30 يونيو 32,644  27,117 

*األرصدة كما في 30 يونيو 2021 و30 يونيو 2020 صافي من الخسائر االئتمانية المتوقعة بمبلغ 0.25 دينار بحريني و صفر دينار بحريني على التوالي.
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بطاقة الطلب االسكاني

موظفات بمكاتب جلب الخدم يشجعن العامالت على الهرب
أضحـــى هـــروب العامـــات مـــن منـــازل 
مـــن  العديـــد  تقلـــق  ظاهـــرة  كفائهـــم 
األســـر جراء المعانـــاة التـــي يتكبدونها، 
والتـــي تبـــدأ أوال مـــع تقديـــم طلباتهـــم 
لجلـــب شـــغالة جديـــدة، من ثم تســـديد 
لفتـــرة  إضافـــة  هـــذا  الباهظـــة  الرســـوم 
االنتظار الطويل لحين وصولهن والبدء 

بتدريبهن.
وعلـــى الرغم من كل ذلك ُتفاجأ األســـرة 
وبعـــد أن تنتهـــي فتـــرة الضمـــان بهروب 
تلك العاملة بمساعدة بعض اآلسيويين، 
بل وقد تتسبب إحدى موظفات مكاتب 
جلب الخدم في تشـــجيعهن على الهرب 

بعد انتهاء فترة الضمان.
وللقضـــاء علـــى مثـــل هـــذه الظاهـــرة أو 
الحـــد منهـــا، أورد بعًضا مـــن اإلجراءات 
المقترحـــة والتـــي نأمل مـــن المختصين 

وهـــي  بهـــا  األخـــذ  المعنيـــة  بالـــوزارات 
كالتالي:

العاملـــة  أو  العامـــل  بطاقـــة  إصـــدار   .1
متضمنـــًة البيانـــات كافـــة المتعلقـــة بهـــا 
وبكفيلهـــا علـــى أن تلزم أو يلـــزم العامل 

بحملها أينما ذهب.
2. لـــدى هـــروب العاملـــة أو العامـــل مـــن 
منـــزل كفيلها أو كفيلـــه فإن على الكفيل 
اإلبـــاغ عـــن حالـــة الهـــروب لـــدى أقرب 
مركـــز للشـــرطة، علـــى أن يقـــوم مركـــز 
الشـــرطة برصد رمز خاص للتعريف عن 
هـــذا العامـــل أو العاملـــة الهاربـــة ويعمم 
هـــذا الرمـــز على جميـــع مراكز الشـــرطة 
الصحيـــة والجهـــات األخـــرى  والمراكـــز 

ذات العاقة.
3. تعميـــم صـــور العامـــل أو العاملة على 

جميع مواقع التواصل والصحف.
الخاصـــة  الســـكانية  البطاقـــة  إلغـــاء   .4

بالعامـــل أو العاملة الهاربة إلكترونيا من 
خال قسم البطاقة الســـكانية، كوسيلة 
ضغـــط لعدم إتاحـــة الفرصة لهـــم للعمل 

لدى الغير.
5. تحذيـــر الجهـــات أو األشـــخاص التي 
قامـــت أو ســـاعدت على هـــروب العامل 

أو العاملة.
علـــى  الشـــديدة  العقوبـــات  فـــرض   .6
الجهات أو األشخاص الذين يأوون هذه 

الفئات. 

7. تعميـــم األرقـــام الســـكانية للعامـــل أو 
العاملـــة الهاربيـــن علـــى جميـــع المراكـــز 
الخاصـــة  والمستشـــفيات  الصحيـــة 
الفئـــات  هـــذه  عـــن  اإلبـــاغ  بضـــرورة 
عنـــد مراجعتهـــم ألي مركـــز صحـــي أو 

مستشفى خاص.
9. إعطاء الصاحيات لمفتشي أو رجال 
األمـــن أو توفير الشـــرطة النســـائية في 
بعـــض المناطـــق التـــي مـــن الممكـــن أن 
تقطنها هذه الفئـــات، خصوصا إذا علمنا 
أن هنـــاك مـــن يرتدين البراقـــع وال يمكن 
التعرف عليهن بسهولة، مع أهمية تزويد 
رجال األمن باألجهزة المخصصة لقراءة 
بيانـــات البطاقات لســـهولة التعرف على 

الهاربين.
10. القيـــام بالزيـــارات المفاجئة للشـــقق 
التـــي تقطنهـــا العامـــات مـــن خـــال ما 
يوفـــره الجهـــاز المركـــزي للمعلومات من 

عناوين لبعض الجنسيات اآلسيوية.
11. تعديل التشـــريعات الحالية لتنصف 
العامـــل  أو  العاملـــة  وتحمـــل  الكفيـــل، 
مســـؤولية الهرب كما تتحمل أو يتحمل 

تكاليف سفره.
12. ال يتم تسفير العامل أو العاملة دون 

الحصول على موافقة الكفيل.
وختاًمـــا، نأمـــل من خال هـــذا االقتراح 
أن تتمكن الجهات المختصة من دراسة 
هـــذه اإلجراءات والعمـــل على األخذ بها 

أو بجزء منها للحد من هذه الظاهرة.
 محمد العلوان

البالد

صورة تعبيرية لعاملة منزلية

تعميم صورة “الشاردين” 
بمواقع التواصل 

والصحف... وتغليظ 
العقوبة على من يؤيهم

ترحب “البالد” برسائل 
ومساهمات القراء، وتنشر 

منها ما ال يتعارض 
مع قوانين النشر، مع 

االحتفاظ بحق تنقيح 
الرسائل واختصارها.

يرجى توجيه الرسائل إلى 
البريد اإللكتروني أدناه 

متضمنة االسم والعنوان 
ورقم الهاتف.

رئيسة قسم بشركة طيران تبحث عن وظيفة مناسبة بعد تسريحها
األهــل مــن  خــوًفــا  وجــهــي  وأخــفــي  توصيل  بشركة  “ديــلــفــري”  أعــمــل 

منذ أكثر من ســـنتين تم تســـريحي مـــن عملي، فقد 
كنت ولســـنين عـــدة أرأس أحد األقســـام المهمة من 
خـــال موقـــع وظيفـــي متميـــز فـــي إحدى شـــركات 
التعـــاون  مجلـــس  دول  إلحـــدى  التابعـــة  الطيـــران 
العربيـــة لفرع البحرين، وكنـــت طوال عملي متميزة 
ورائـــدة وملهمـــة، اســـتطعت أن أحقـــق نجاحا وراء 
نجاح جعلني معروفة على مســـتوى شركات طيران 
خليجيـــة وعربيـــة وعالميـــة، واســـتطعت أن أكـــّون 
فريـــق عمـــل متميـــزا، حققنا من خاله ســـمعة طيبة 
شـــكلت لنـــا رأس المـــال في جذب مزيد مـــن الزبائن 
والشـــركات للتعامـــل معنـــا، وأصبحـــت أمتلك خبرة 
رياديـــة امتـــدت ألكثـــر مـــن 10 ســـنوات، زادت مـــن 
خبرتـــي ومهنيتـــي وإجادتـــي لعملـــي الـــذي أحببته 
وأخلصـــت له دوما وفي أي موقع أكون فيه، وحقق 

لي شهرة بين الزماء داخل مطار البحرين.
منـــذ طفولتي وأنا أســـكن في منطقة عـــراد المقابلة 
لمطـــار البحرين، وكنت جزًءا من هذا العالم الجميل 

الـــذي أحببته، ثم فقدت عملي، ولكني مازلت يوميا 
أفتـــح عينـــي علـــى المطـــار وعلـــى حركـــة الطائرات 

وهي تغادر بأمان وتعود بسامة.
وألكثر من ســـنتين لم أتـــرك مكانا لم أبحث فيه عن 
عمـــل، وطرقـــت كل األبواب، وناشـــدت المســـؤولين 
مـــن أجـــل إيجـــاد أي عمل لـــي في وظيفتـــي أو في 

وظيفة مقاربة.
أريـــد أن أقدم ما أملك من خبـــرة ومهنية لـ “ديرتي” 

البحريـــن، وأريد أن أعمل، فأنا جامعية مثقفة أنهت 
دراستها بمراحلها كافة دون أي تأخير.

لقـــد ســـاءت حالة عائلتـــي الماديـــة، وتراكمت علينا 
القـــروض والديـــون، فقررت أن أعمـــل “ديلفري” في 
شـــركة توصيل، وأشـــارك الزماء مـــن العاملين في 
توصيـــل طلبـــات األكل وغيرهـــا، وكنـــت ال أريـــد أن 
يرانـــي أحد من أهلي بأنـــي أعمل؛ وذلك حتى أؤّمن 
جزءا من احتياجاتي واحتياجات أسرتي وطفلّي.

وكنـــت أخفـــي وجهـــي بقـــدر مـــا أســـتطيع، ومازلت 
أبحث عمن ينتشلني من الواقع المرير الذي أعيشه، 
وقـــد بدأت أشـــعر بأعـــراض مختلفة بســـبب الوضع 
النفسي الذي أعيشه وأخاف أن أصاب بمكروه، فأنا 
أم لطفلين ليس لهما من يرعاهما ســـواي، وكلي أمل 
أن أحصـــل علـــى وظيفة مـــن خال مناشـــدتي، فأنا 
ال أســـتطيع تـــرك وطنـــي و “ديرتي” أولـــى بخبرتي، 
وأتمنى أن أجد المساعدة في الحصول على وظيفة 

ألنني وعائلتي وطفليَّ جميعا بأمس الحاجة لها.
البيانات لدى محرر الصفحة

صورة تعبيرية من االنترنت

ابنتـــه  بتمكيـــن  مواطـــن  ناشـــد 
المتفوقة فاطمة من الحصول على 
حلمها الذي سعت وعملت من أجله 
طوال فترة دراســـتها وهو حصولها 
علـــى منحة لدراســـة الطب، مشـــيرا 
إلى ابنته قـــد حصلت على مجموع 
98.4 % وهـــو مـــا يؤهلهـــا لدراســـة 

الطب في البحرين.
 وقـــال إن ابنتـــه كانـــت تحلـــم بـــأن 
تدخـــل كليـــة الطـــب واجتهدت في 
كافة مراحلها الدراســـية وكانت من 
المتفوقيـــن المتميزيـــن، وقـــد كانت 
في دراســـتها الثانويـــة محل تقدير 
مدرســـاتها  جميـــع  مـــن  وأعجـــاب 
كانـــت  حيـــث  المدرســـية،  واإلدارة 
في غاية المثابرة وااللتزام لتحقيق 
حلمهـــا من خـــال وصولهـــا للمعدل 

المطلوب.

ويضيـــف األب بحـــزن وهـــو يفكـــر 
في وضـــع ابنته “أنا أعمـــل بوظيفة 
بســـيطة جـــدا وظروفـــي المادية ال 
يعلم بها سوى هللا ،وراتبي الشهري 
ضئيـــل ومنه أصـــرف علـــى عائلتي 
التزامـــات  وجـــود  إلـــى  باإلضافـــة 
عائليـــة ال أســـتطيع التخلـــي عنهـــا، 
ولـــن أتمكـــن مـــن تلبية أمنيـــة ابنته 

وحلمها بدراســـة الطـــب، وأن تكون 
دكتـــورة متفوقة وباحثـــة بحرينية 
في أحد جوانب الطب الحديثة كما 
كانـــت تحلـــم وتخطط، مشـــيرا إلى 
أنها وهي في مقاعد الدراسة كانت 
تتابع البحوث والدراســـات المحلية 
والعالميـــة وتصر علـــى حضور مثل 
فيمـــا  وخصوصـــا  الفعاليـــات  هـــذه 
يخص تخصص الطب الذي تعشقه.
المقاعـــد  إن  المواطـــن  ويقـــول   
المحـــدودة واآلليـــات الجديـــدة في 
الحصـــول علـــى البعثـــات لـــم تمكن 
ابنتـــه مـــن الحصـــول علـــى إحداها، 
راجيا من المســـؤولين إعـــادة النظر 
فـــي تحقيق رغبة ابنته في دراســـة 
الطـــب فـــي البحريـــن، وفتـــح بـــاب 
أحـــد  لتكـــون  أمامهـــا  المســـتقبل 
المتميزيـــن  البحرينييـــن  األطبـــاء 
الذيـــن ســـيقدمون لوطنهـــم الغالـــي 

والنفيس.

والدها: لن أتمكن من تلبية أمنيتها بسبب راتبي والتزاماتي

فاطمة حاصلة على 98.4 % وحلمها دراسة الطب

البالد

نحـــن مجموعة من ســـكان مجمـــع 711 بمنطقة 
توبلـــي، ونعانـــي من مشـــكلة تســـرب الغـــاز في 
مكيفـــات منازلنا، وذلك جراء الغـــازات الصادرة 

من محطة معالجة مياه المجاري.
كنـــا نأمل أن يقتصـــر األمر على التســـرب فقط، 
إال أن المشكلة أدت إلى تلف المكيفات بالكامل، 
وهـــذا مـــا أكدته لنا الشـــركات التي قمنا بشـــراء 
المكيفات منها. وسؤالنا لوزارة األشغال وشؤون 
البلديـــات والتخطيط العمراني: من ســـيعوضنا 
عن الخســـائر التي تســـببت بها الغازات المنبعثة 
من هذه المحطة؟ وإذا كان تأثيرها مدّمًرا على 
المكيفـــات بهـــذه الصـــورة، فكيـــف الحـــال علـــى 
صحة وسامة المقيمين في هذا المجمع؟ نحن 
على يقين بأن هناك العديد من دول العالم لديها 
مثل هـــذه المحطات ولكن بتقنيـــة وتكنولوجيا 

عاليـــة، حيث ال يعانـــي القاطنون فـــي محيطها 
من مثل هذه المشكات، فهل من حلول جذرية 
لهـــذه المشـــكلة حفاظـــا على ســـامتنا وســـامة 

التكييف في منازلنا؟
وتحياتنا لما تبذله وزارتكم من جهود في سبيل 

تطوير البنية التحتية في مملكتنا الحبيبة.

محطة المجاري في توبلي )صورة ارشيفية(

ــض خـــســـائـــرهـــم ــويـ ــعـ ــتـ ــوا “األشـــــــغـــــــال” بـ ــ ــب ــ ــال ــ ط

تعطل مكيفات توبلي بسبب محطة المجاري

أناشـــد عبر “البـــاد” المجلس األعلى 
للمـــرأة بعـــد أن قام أحد األشـــخاص 
برهن منزلنا بحجة مســـاعدة زوجي 
إلنهـــاء  يتســـلم  أن  علـــى  المديـــون، 
الرهـــن مبلغا وقـــدره 20 ألـــف دينار، 
لكـــن دون معرفـــة منـــا بـــاع المنـــزل 

للبنك بأضعاف المبلغ.
فزوجـــي عاطل عن العمـــل ومصاب 
بأمراض مزمنـــة، وقد تراكمت علينا 
الديـــون، مـــا دفعـــه لاســـتدانة مـــن 
أحـــد األشـــخاص مقابل رهـــن منزلنا 
ألـــف   20 نحـــو  منحنـــا  أن  بعـــد  لـــه 
دينـــار وقمنا بإرجـــاع ديننا، وبعد أن 
أوكلنـــاه بتســـليم ســـند عقـــار منزلنـــا 
قام الشـــخص ببيع منزلنـــا على أحد 
البنـــوك بمقابل قـــرض أكبر يبلغ نحو 
200 ألـــف دينـــار، دون علـــم زوجـــي، 
وبالتالـــي فقـــد توفي من قـــام برهن 
منزلنا للبنك في السجن، وتخلى عن 

تســـديد القـــرض وبذلـــك رفـــع البنك 
قضيـــة علـــى العائلـــة إلخراجنـــا مـــن 

المنزل.
وكنـــت قد قمت أنـــا وزوجي بالطعن 
في الحكم، ولكن لـــم تقبل المحكمة 
الطعـــن، وعليه يعتبر البنك المرهون 

فيه المنزل هو المالك للعقار.
ليـــس لدي مأوى ســـوى منزلنا، ولدي 
ابنة مـــن ذوي االحتياجات الخاصة، 
وليـــس لدينا أي معين، لذلك أناشـــد 
الجهـــات المعنيـــة اســـترجاع منزلي 

ومساعدة عائلتي من الضياع.

خسرنا منزلنا بقيمة 200 ألف دينار 
بسبب سلفة 20 ألف دينار

مروة خميس
مواطنة تناشد 

“األعلى للمرأة” 
لرهن منزلها 

دون علمها

البالد

أنـــا مواطـــن متقاعد أعـــول عائلـــة مكونة من 5 
اشـــخاص، وكنت قد تقدمت بطلبي اإلســـكاني 
عام 2002م مع بعض زمائي واصدقائي الذين 
ســـبق واســـتلموا بيوتهـــم، بينمـــا انا لم أســـتلمه 
اإلســـكان  وزارة  أراجـــع  وحيـــن  اليـــوم،  حتـــى 
أســـمع الجـــواب نفســـه منـــذ ســـنين، بـــأن طلبي 
مازال قائما. ارســـلت رســـائل عـــدة لبعض نواب 
المنطقة الذين أرسلوا بدورهم توصيات لوزارة 
االســـكان، لكـــن دون جدوى، ومن هـــذه المنصة 
اناشد المعنيين النظر في طلبي لتحقيق الحلم 

في الحصول على بيت العمر.

السيد جميل أحمد

توصيات النواب لم تثمر بحصولي على بيت العمر

بدور المالكي

بدور المالكي

صورة ضوئية من كشف درجات فاطمة 
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