
تقرير الرصد اليومي ألخبار القطاع الصحي في الصحافة المحلية
Daily Media Monitering Report for Helth Industry

التاريخ: 6  يناير 2022 

 اليوم :     الخميس



24| Ω2019 ôHƒàcCG 8 - `g1441 ôØ°U 9 AÉKÓãdG - ¿ƒ©HQC’Gh á©HGôdG áæ°ùdG - (15173) Oó©dGAkhbar Alkhaleej - Tue 8 Oct 2019 - No. (15173) (GAKH103)www.akhbar-alkhaleej.com

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

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

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

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

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

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

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

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

.äGõéæe øe ≥≤ëJ Ée ≈∏Y AÉæÑdG πØμJh

(2¢U π«°UÉØàdG)

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

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

.ÉÑjôb ≥WÉæªdG ∂∏J »a OGôcC’G ≈∏Y

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

.ájÉ¨∏d áØ∏μe

(14¢U π«°UÉØàdG)

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

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

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

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

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

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

(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

.∂∏ªdG ádÓL |

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

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

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

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

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

(3¢U π«°UÉØàdG)

 AGQRƒ```dG  ¢``ù`∏`ée ¢``ù`«`Fô`d  ∫hC’G Ö```FÉ`æ`dG  Ö```à`μ`e
zIô``μa{ á`≤HÉ``°ùe »``a ácQÉ``°ûª∏d äÉ``Môà≤ªdG πÑ≤à``°ùj
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والمتابعة  والــرصــد  الــشــكــاوى  لجنة  عــقــدت 
اجتماعها العادي السابع عن بعد، برئاسة خالد 
الشاعر نائب رئيس المؤسسة، وعضوية السيدة 
روضـــة الـــعـــرادي وهــالــة فــايــز والــدكــتــورة حــوريــة 

حسن.
افـــتـــتـــحـــت الـــلـــجـــنـــة أعـــمـــالـــهـــا بـــاســـتـــعـــراض 
الــتــي تلقتها  بــالــشــكــاوى  الــمــتــعــلــقــة  كــشــوفــاتــهــا 
المقدمة  الــقــانــونــيــة  والــمــســاعــدات  الــمــؤســســة، 
والـــحـــاالت الــتــي تــم رصــدهــا مــن خـــال وســائــط 
ــتـــواصـــل االجـــتـــمـــاعـــي منذ  ــل الـ ــائــ اإلعــــــام ووســ
االجتماع الماضي، حيث تعاملت مع )8( شكاوى، 
ورصــدت  قانونية،  مساعدات   )14( عــدد  وقدمت 
عـــدد )3( حـــاالت عــبــر وســائــط اإلعــــام ووســائــل 
 )80( تلقيها  عــن  فضا  االجــتــمــاعــي،  الــتــواصــل 
اتصاال عبر الخط الساخن المجاني للمؤسسة 
تم  ما  اللجنة  وناقشت  المذكورة،  الفترة  خــال 

اتخاذه من إجراءات بشأنها.
التي  الــزيــارة  مجريات  اللجنة  ناقشت  كما 
قــامــت بــهــا خــــال الــفــتــرة الــمــاضــيــة إلــــى مــركــز 

الــحــبــس االحــتــيــاطــي للتأكد مــن طــلــبــات نــزالء 
صــغــار الــســن وأخــــذ بــمــاحــظــاتــهــم والــتــأكــد من 
ــارة  ــزيــ ــى الــ ــ تــمــتــعــهــم بــحــقــوقــهــم، بـــاإلضـــافـــة إلـ
ومنطقة  البحير  وادي  منطقة  إلــى  الميدانية 
الــمــعــامــيــر لــــاطــــاع عـــلـــى الـــمـــشـــاكـــل الــبــيــئــيــة 
لــهــا مع  المناسبة  الــحــلــول  وإيــجــاد  والــصــحــيــة، 

الجهات ذات العاقة.
المؤسسة  مع  التواصل  إلــى  اللجنة  وتدعو 
النقالة  الهواتف  الحالي عبر تطبيق  الوقت  في 
اإللكتروني  الــمــوقــع  عبر  أو   ،)NIHR Bahrain(
الــخــط  طـــريـــق  ــن  عــ أو   )www.nihr.org.bh(
التزاما  وذلــك   ،)80001144( المجاني  الساخن 
مملكة  تتخذها  الــتــي  االحــتــرازيــة  ــراءات  ــاإلجـ بـ
المستجد،  كــورونــا  فــيــروس  لمكافحة  البحرين 
الجهات  مــن  الــصــادرة  واإلرشـــــادات  وللتعليمات 
الفيروس  انتشار  مــن  بالحد  المعنية  الرسمية 
وللمحافظة على صحة الجميع التي تعتبر حقا 

أساسيا من حقوق اإلنسان.

الإن�س��ان ل�حق���وق  بال�وط���نية  ال�س��كاوى  لجن��ة 

تتفق��د الم�س��اكل ال�بي���ئية بالبحي��ر والمعامي��ر

} اجتماع لجنة ال�سكاوى بالوطنية لحقوق الإن�سان.

رئــيــس نيابة االتــجــار  صــرح 
ــة  ــابــ ــيــ ــنــ بــــــاألشــــــخــــــاص بـــــــــأن الــ
الــــعــــامــــة أنــــجــــزت تــحــقــيــقــاتــهــا 
ــار بــاألشــخــاص  ــعـــة اتـــجـ فـــي واقـ
متهمين  خمسة  بإحالة  وأمــرت 
ــة الـــجـــنـــائـــيـــة  ــمــ ــكــ ــمــــحــ إلـــــــــى الــ
بتاريخ  جلسة  لنظرها  وتــحــدد 
المحكمة  أمــــام   2022/01/18

الكبرى الجنائية األولى.
ــود تــفــاصــيــل الـــواقـــعـــة  ــعــ وتــ
ســــفــــارة  مــــــن  بــــــــاغ  ورود  إلــــــــى 
ــاده احــتــجــاز  ــفـ ــدول مـ ــ ــدى الــ ــ إحـ

ــي عـــلـــيـــهـــن فــــــي أحــــد  ــنــ ــجــ ــمــ الــ
من  المنامة  بمنطقة  الــفــنــادق 
بهن  ــار  واالتـــجـ المتهمين  قــبــل 
وإلزامهن مديونيات من خالها 
ــــن عــلــى  ــارهـ ــ ــبـ ــ ــوا مـــــن إجـ ــنـ ــكـ ــمـ تـ
لــقــاء مبالغ  الـــدعـــارة  مــمــارســة 
مالية لدفع المبلغ المترتب في 
على  حصولهن  مــقــابــل  ذمــتــهــن 

حريتهن..
ــابــــة  ــيــ ــنــ وأشــــــــــــــار رئــــــيــــــس الــ
قــد  ــة  ــامــ ــعــ الــ الـــنـــيـــابـــة  أن  إلــــــى 
إباغها  فـــور  التحقيق  بــاشــرت 

بــالــواقــعــة حــيــث اســتــمــعــت إلــى 
وأمــرت  عليهن،  المجني  ــوال  أقـ
الــتــابــع  األمــــــان  دار  بـــإيـــداعـــهـــن 
لـــلـــجـــنـــة الـــوطـــنـــيـــة لــمــكــافــحــة 
االتجار باألشخاص واستجوبت 
المتهم األول وأمرت بحبسه، كما 
أصــــدرت أوامــــر ضــبــط وإحــضــار 
وطلبت  المتهمين،  بــاقــي  بحق 
تحريات الشرطة واستمعت إلى 
النيابة  وأمــــرت  الــواقــعــة،  شــهــود 
إلى  المتهمين  بــإحــالــة  الــعــامــة 

المحاكمة الجنائية.

اإحالة 5 متهمين اتجروا في اآ�سيويات اإلى المحاكمة

االستئنافية  المحكمة  أيــدت 
الـــمـــدنـــيـــة الــعــلــيــا عـــقـــوبـــة طــبــيــب 
تسبب في تعرض مريضة لحروق 
ــة الـــثـــانـــيـــة والـــثـــالـــثـــة  ــ ــدرجـ ــ ــن الـ مــ
مــادة  اســتــخــدام  قيامه  عــن  نتجت 
خــال  عـــال  تــركــيــز  ذات  كيميائية 
اتــخــاذه  عملية جــراحــيــة مــع عــدم 
في  المطلوبة  الــســامــة  ــراءات  إجــ
تلك الحالة وكذلك لم يتم عاج 
بالصورة  ومتابعتها  الحروق  تلك 
حــــدوث  ــى  ــ إلـ أدى  ــا  مــ الــمــطــلــوبــة 
تشوهات في جسم المريضة، فيما 
رفــضــت الــمــحــكــمــة دعـــــواه بــإلــغــاء 
ــذار الــكــتــابــي الــمــوجــه  ــ عــقــوبــة اإلنـ

إليه.
وكان الطبيب طلب في دعواه 
ــرار  ــقـ الـــحـــكـــم بـــبـــطـــان وإلــــغــــاء الـ
وحــكــم أول درجـــة مــا يــتــرتــب على 
ذلـــــك مــــن آثــــــــار، وذكـــــــر أنـــــه تــمــت 
معاقبته باإلنذار الكتابي من قبل 
األخــطــاء  لتقرير  الفنية  اللجنة 
ــيــــة لـــمـــزاولـــي  الــمــهــنــيــة واألخــــاقــ
ــه  ــتــ مـــهـــنـــة الــــطــــب الـــبـــشـــري إلدانــ
ــعــــرض مــريــضــة  بـــالـــتـــســـبـــب فــــي تــ
لـــــحـــــروق مـــــن الــــــدرجــــــة الـــثـــانـــيـــة 

باستخدام  قيامه  بسبب  والثالثة 
مادة كيميائية ذات تركيز عال في 
اتخاذ  عــدم  مــع  العملية  مــوضــوع 
في  المطلوبة  الــســامــة  ــراءات  إجــ
تلك الحالة وكذلك لم يتم عاج 
بالصورة  ومتابعتها  الحروق  تلك 
حــــدوث  ــى  ــ إلـ أدى  ــا  مــ الــمــطــلــوبــة 
ــي جـــســـد الــمــريــضــة،  ــات فــ ــوهـ ــشـ تـ
وإذ لــم يــرتــض الــقــرار بــزعــم عــدم 
الـــحـــادث فتظلم  عـــن  مــســؤولــيــتــه 
منه إال أنه تم رفض ذلك التظلم 
رئيس  ِقــبــل  مــن  العقوبة  واعــتــمــاد 

المجلس األعلى للصحة.
وبــيــنــت تــفــاصــيــل الــواقــعــة أن 
ــاء اســـتـــخـــدام جــهــاز  ــنـ الـــمـــدعـــي أثـ
اشتعلت  الحراري  باإلنفاذ  العاج 
الـــنـــار فــيــه وفـــي غــطــاء الــمــريــضــة 
الحريق  على  السيطرة  تــم  حيث 
المريضة  إصابة  في  تسبب  ولكنه 
بــحــروق مــن الـــدرجـــة الــثــانــيــة في 
مــوقــع الــجــراحــة وتـــم وضـــع كريم 
مخصص للحروق وإكمال اإلجراء 
أن  الطبيب  أشــار  الجراحي، حيث 
الحريق بدأ في الهواء ثم التقطت 
ــيـــة الــمــعــقــمــة  ــة الـــجـــراحـ ــيـ األغـــطـ

بــســبــب وجــــود شـــــرارة مـــن الــجــهــاز 
تــركــيــز  أن  مــضــيــفــا  الــمــســتــخــدم، 
المادة الكيميائية في الجهاز كانت 
6% وأن االستخدام الطبي لها من 
3 إلى 12% في العملية دافعا بعدم 

مسؤوليته عن الحادث.
إال أن اللجنة التأديبية انتهت 
ــي تـــقـــريـــرهـــا وبـــعـــد اســـتـــعـــراض  فــ

المدعي  اتخذها  التي  اإلجــراءات 
الــتــعــامــل مــع حــالــة المريضة  فــي 
الازمة  العناية  يبذل  لم  أنــه  إلــى 
المريضة  حالة  مع  التعامل  عند 
المشكلة  الفنية  اللجنة  وانتهت 
المنسوبة  المخالفات  ثبوت  إلــى 

إليه وتوقيع الجزاء عليه.
اللجنة  إن  المحكمة  وقــالــت 

بمزاولة  لهم  للمرخص  التأديبية 
ــنــــة الـــــطـــــب الـــــبـــــشـــــري وطــــب  ــهــ مــ
التي  الفنية  الجهة  هــي  األســنــان 
خـــولـــهـــا الـــمـــشـــرع ســـلـــطـــة تــقــريــر 
األخطاء المهنية للمرخص لهم، 
في  القضاء  من  عليها  ُمعقب  وال 
مــمــارســتــهــا مـــا دامـــــت لـــم ُتــســيء 
إلى  بها  تنحرف  ولــم  استعمالها 
غاية أخرى غير المصلحة العامة، 
وهـــو مـــا لـــم يــقــم عــلــيــه دلــيــل من 
سلطتها  مـــارســـت  حــيــث  األوراق؛ 
ــا بعد  عــلــى الــنــحــو الــمــقــرر قــانــوًن
التحقيق مع المدعي وتمكينه من 
إبـــداء دفــاعــه ثــم انتهت إلــى إدانــة 
المنسوبة  المخالفات  في  مسلكه 
إليها، وتقدير الجزاء المائم لها 
بما تملكه من سلطة تقديرية في 
المقرر  القانوني  الــنــصــاب  حـــدود 
يفيد  مما  األوراق  خلت  وقــد  لها 
استعمال  أســــاءت  قــد  الــلــجــنــة  أن 
ســلــطــتــهــا فـــي هــــذا الـــشـــأن ولــهــذه 
بقبول  المحكمة  األسبـاب حكمت 
الـــطـــعـــن شـــكـــا وفــــــي الـــمـــوضـــوع 

بالرفض والتأييد.
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قـــــــررت الـــمـــحـــكـــمـــة الـــكـــبـــرى 
قضية  تأجيل  الرابعة  الجنائية 
الـــمـــتـــهـــمـــيـــن بـــقـــســـم الـــهـــنـــدســـة 
ــة بـــــــــــــإدارة األوقــــــــــاف  ــ ــانـ ــ ــيـ ــ ــــصـ والـ
الــجــعــفــريــة بــتــســهــيــل اســتــيــاء 
ــاول عـــلـــى مـــبـــلـــغ قــــــــدره 68  ــ ــقـ ــ مـ
تزويرهما  طريق  عن  دينار  ألــف 
تنفيذه  تــفــيــد  رســمــيــة  مـــحـــررات 
أعــمــال عــلــى خـــاف الــواقــع إلــى 
المتهم  دفـــاع  لتقديم  يناير   11
كشفت  حــيــث  مـــرافـــعـــتـــه،  األول 
قرابة  عاقة  وجــود  عن  القضية 
بــيــن أحــــد الــمــتــهــمــيــن ومـــقـــاول 
إدارة  كلفته  الـــذي  الــمــشــروعــات 
ــاف الــجــعــفــريــة بــإنــجــاز ما  ــ األوقـ
بكلفة  مــشــروعــا   26 مـــن  يـــقـــرب 
ألــف ديــنــار،  أكــثــر مــن 400  بلغت 
قــدرتــه على  مــن  التأكد  دون  مــن 
إنجاز تلك األعمال وذلك خال 
الفترة من 2016 إلى 2017. حيث 
كــشــف تــقــريــر الـــرقـــابـــة الــمــالــيــة 
واإلداريــــــة أن الــمــقــاول اســتــولــى 

ــه حــق  ــ ــلـــى الـــمـــبـــلـــغ بـــغـــيـــر وجــ عـ
الــمــتــهــمــيــن األول  بــتــســهــيــل مـــن 
التفتيش  أعـــمـــال  وأن  والـــثـــانـــي 
الثاثة  المشروعات  على  كانت 
أعمال  مــن  كعينة  فقط  األولـــى 
التي  الــمــشــروعــات  الــرقــابــة على 
يباشرها مفتشو الرقابة المالية 

واإلدارية.
أن  الــقــضــيــة  أوراق  وكــشــفــت 
أسندت  الجعفرية  األوقاف  إدارة 
الثالث(  )المتهم  الــمــقــاول  إلــى 
يتعلق  مشروعا   26 إنجاز  مهمة 
بــهــدم وتــجــديــد مــســاجــد وبعض 
ــن خـــال  ــ األعــــمــــال األخـــــــرى ومـ
ــات  ــروعـ ــشـ ــمـ ــى الـ ــلـ الـــتـــفـــتـــيـــش عـ
ــم  ــقــــط وهــ ــة األولـــــــــــى فــ ــ ــــاثـ ــثـ ــ الـ
ــمــــشــــروعــــات الــتــي  عـــيـــنـــة مــــن الــ
تـــم الــتــدقــيــق عــلــيــهــا عـــن طــريــق 
تلقى  المتهم  أن  الرقابة،  تقرير 
مبالغ مالية تفوق قيمة األعمال 
المشروعات  تلك  وأن  المنجزة 
دلت  حيث  تعثر  حالة  فــي  كانت 

األول  المتهمين  أن  الــتــحــريــات 
ــانـــي مــــســــؤوالن عـــن تــمــريــر  ــثـ والـ
الثالث  للمتهم  الــدفــع  شــهــادات 
صــحــة  ــن  ــ مــ ــد  ــ ــأكـ ــ ــتـ ــ الـ دون  ــن  ــ مــ
األعمال المنجزة حيث يفترض 
على األول التحقق من األعمال 
الــمــنــجــزة قــبــل إصـــــدار شــهــادات 
الـــدفـــع، كــمــا يــجــب عــلــى الــثــانــي 
ــر  ــاريـ ــقـ ــتـ ــن صـــحـــة الـ ــ ــد مـ ــأكــ ــتــ الــ
الــفــنــيــة واعـــتـــمـــاداهـــا وإحــالــتــهــا 
إلــــى الـــحـــســـابـــات ثـــم اعــتــمــادهــا 
على  بــنــاء  لــلــصــرف،  اإلدارة  مــن 
ذلــــك الـــرصـــد أحــيــلــت الــواقــعــة 
إلــــى الــنــيــابــة الـــعـــامـــة لــمــبــاشــرة 
اإلدارة  أن  تبين  كما  تحقيقاتها 
على  المسبق  بالتدقيق  تقوم  ال 
والتحقق  والمقاولين  الموردين 
ما  والفنية  المالية  قدرتهم  من 
يــســمــح بــالــتــعــاقــد مــع مــؤســســات 
أســـس  يـــوجـــد  مـــؤهـــلـــة وال  غـــيـــر 

للتعاقدات.
وبــيــنــت تــحــقــيــقــات الــنــيــابــة 

ــود  ــهـ ــشـ ــســـب إفــــــــــادة أحـــــــد الـ بـــحـ
ــن قــبــل  ــ والـــــــــذي كــــــان مـــكـــلـــفـــا مـ
إنــجــاز  إعـــمـــال  بــمــتــابــعــة  اإلدارة 
الــمــشــروعــات، أن نــســب اإلنــجــاز 
الــمــشــروع األول والــثــانــي لم  فــي 
تتجاوز 17% صرف لألول 63 ألف 
صرفه  يستحق  مــا  بينما  ديــنــار 
كان 14 ألف دينار مشيًرا إلى أنه 
استعلم من المتهمين عن سبب 
صرف المبالغ فتم إعامه بإنهاء 
مــهــمــة مــتــابــعــتــه لــلــمــشــروعــات 
أن  تــبــيــن  كــمــا  اإلدارة،  قــبــل  مـــن 
متبادلة  قضايا   9 حوالي  هناك 
ومــؤســســة  األوقــــــــاف  إدارة  بـــيـــن 
تعاقدات  حــول فسخ  الــمــقــاوالت 
ومطالبات بمبالغ مستحقة وأن 
بـــاإلدارة  الصيانة  قسم  مــســؤول 
التقارير  مــن  بــالــتــأكــد  والــمــعــنــي 
الــفــنــيــة الــخــاصــة بــالــمــشــروعــات 
ــلـــب الــــعــــطــــاءات والـــمـــوافـــقـــة  وطـ
على تمرير المدفوعات هو أيضا 
عــلــى عــاقــة قــرابــة مــن الــدرجــة 

المقاوالت  شركة  بمالك  األولــى 
لمشروعات  أعمالها  تباشر  التي 

اإلدارة.
ــــدوره أنــكــر الــمــتــهــم األول  وبـ
ــل بـــــــــــــإدارة اإلصــــــــاح  ــ ــزيـ ــ وهــــــــو نـ
والــتــأهــيــل فـــي قــضــيــة اخــتــاس 
وقال  القضية  تورطه في  أخرى، 
له  ولــيــس  إداري  فــقــط  دوره  إن 
عــاقــة بــالــشــؤون الــمــالــيــة وكـــان 
المقاول من  للتعاقد مع  رافضا 
أيضا  الثاني  أنــكــر  كما  الــبــدايــة، 
أن  مـــوضـــًحـــا  الـــواقـــعـــة  ــي  فـ دوره 
المسؤولة  هــي  الــحــســابــات  إدارة 
واإلدارة،  الــــدفــــع  شــــهــــادات  عــــن 
المشاكل  أن  المقاول  بينما زعم 
بسبب  اإلدارة  وبين  بينه  نشبت 
طلب منه تنفيذ بعض األعمال 
عليه  وبــنــاء  فــرفــض  الشخصية 
مــعــه  الـــتـــعـــاقـــد  اإلدارة  ــت  ــفــ أوقــ
ــــوب خــــافــــات  ــــشـ ــبــــب فـــــي نـ وتــــســ

وقضايا بين اإلدارة ومؤسسته. 

11 يناير  مرافعة دفاع ق�ضية الأوقاف..

موظف���ان بالجعفري���ة �س���ها ح�س���ول مق���اول عل���ى 68 األ���ف دين���ار

التمييز  محكمة  نقضت 
ــاة عــربــيــة  ــتـ حــكــمــا بــحــبــس فـ
ــا  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــد إدانـ ــ ــعـ ــ وإبـــــــعـــــــادهـــــــا بـ
ــريـــن في  ــع آخـ ــراك مـ ــتـ ــاالشـ بـ
إلـــى  ــا  ــبـ كــيــلــو ذهـ تـــهـــريـــب 16 
ــاح  ــن وعـــــــدم اإلفــــصــ ــريـ ــحـ ــبـ الـ
الجمركية،  الدوائر  لدى  عنه 
لــلــمــحــكــمــة أن  تــبــيــن  بــعــد أن 
الـ18 عاما  المتهمة لم تكمل 
ــن عـــمـــرهـــا وقـــــت ارتـــكـــابـــهـــا  مــ
ــت  ــ ــالـ ــ ــث أحـ ــ ــيـ ــ ــة حـ ــ ــمـ ــ ــريـ ــ ــجـ ــ الـ
ــة إلــــى  ــيــ ــقــــضــ الــــمــــحــــكــــمــــة الــ
اإلصاحية  العدالة  محكمة 
ــال لــنــظــر  ــ ــفـ ــ ــــألطـ ــــرى لـ ــبـ ــ ــكـ ــ الـ

الواقعة من جديد.
وقـــــــــــــــــــــــال الـــــــمـــــــحـــــــامـــــــي 
عـــبـــدالـــرحـــمـــن غـــنـــيـــم وكـــيـــل 

ــانــــون مــحــكــمــة الــتــمــيــيــز خـــول  الــمــتــهــمــة إن قــ
نفسها  تلقاء  مــن  الحكم  تنقض  أن  المحكمة 
لمصلحة المتهم إذا تبين لها أن المحكمة التي 
ومن  لــلــقــانــون،  طبقا  مشكلة  تكن  لــم  أصــدرتــه 
وإعــادة  فيه  المطعون  الحكم  نقض  يتعين  ثــم 
القضية إلى محكمة االستئناف لتنظر القضية 
من جديد، وقالت: األصل أن قوانين اإلجراءات 
تــســري مــن يـــوم نــفــاذهــا عــلــى اإلجــــــراءات التي 
لـــم تــكــن قـــد تــمــت ولـــو كــانــت مــتــعــلــقــة بــجــرائــم 
وقـــعـــت قــبــل نـــفـــاذهـــا، حــيــث إن عــــدل الــقــانــون 
كانت  مــا  بنقل  قــائــمــة  اخــتــصــاص محكمة  مــن 
أخــرى،  أو جهة قضاء  إلــى محكمة  به  مختصه 
ذلك  بنظر  مختصة  تكون  األخــيــرة  والمحكمة 
عــدل  الــتــي  للمحكمة  يــكــون  وال  االخــتــصــاص 

اختصاصها عمل بعد نفاذ القانون.
حكما  أصــــدرت  ــة  درجــ أول  محكمة  وكــانــت 
بحقها وآخرين بحبس األول 6 أشهر مع النفاذ، 
مبلغ  لهما  وقـــدرت  أشهر   3 والثالثة  وبحبسها 
100 دينار لوقف التنفيذ مؤقتا إلى حين انتهاء 
جميعًا  وبإبعادهم  باالستئناف،  الطعن  موعد 
نهائيا عن الباد بعد تنفيذ العقوبة، وبمصادرة 
الــذهــب الــمــصــاغ الــمــضــبــوط، وذلـــك لــمــا نسب 
إلــيــهــم مــن تهمة مــخــالــفــة أحــكــام قــانــون غسل 
األمــوال وتمويل اإلرهــاب والقرار الــوزاري بشأن 

ــوال  نــظــام اإلفـــصـــاح عــن األمــ
لم  بــأن  الجمركية،  بــالــدوائــر 
يــفــصــحــوا عــمــا يــحــوزونــه من 
مصوغات ذهبية عند سؤالهم 
مـــن قــبــل ضـــابـــط الــجــمــارك، 

وأفصحوا كذبًا عنها.
باغا  النيابة  تلقت  وقــد 
المالية  الــتــحــريــات  إدارة  مــن 
حول قيام ثاثة متهمين من 
بمحاولة  الــعــربــيــة  الجنسية 
إدخال ستة عشر كيلو جرامًا 
مــــــن الــــــذهــــــب إلــــــــى مــمــلــكــة 
الــبــحــريــن مــن دون اإلفــصــاح 
عنها لدى الدائرة الجمركية، 
حـــيـــث نـــفـــوا حـــيـــازتـــهـــم أليـــة 
الجمارك  ضابط  منهم  استفسر  عندما  أمــوال 
ــوال، فــاشــتــبــه بــهــم وقـــام  ــ عــمــا يــحــوزونــه مـــن أمــ
بــتــفــتــيــشــهــم وعـــثـــر بــحــوزتــهــم عــلــى تــســع قطع 
وزنها  بلغ  المصوغ  بالذهب  باستيكية مملوءة 
بصورة  مابسهم  تحت  مخبأة  كيلوجراما   16
واتــخــاذ  ضبطها  فــتــم  اكــتــشــافــهــا،  يصعب  فنية 
اإلجراءات القانونية بشأنهم لما يشكله فعلهم 
جــريــمــة عـــدم اإلفـــصـــاح عـــن األمـــــوال بــالــدوائــر 

الجمركية.
وواجهتهم  العامة  النيابة  استجوبتهم  وقد 
ــوال  ــ بــمــا كــشــفــت عــنــه إجـــــــراءات الــتــحــقــيــق وأقـ
المخالفة  القائم على ضبط  الجمارك  ضابط 
التي  وبالمضبوطات  التحريات،  وأقــوال مجري 
كانوا يحوزونها، فأقروا بملكيتهم وحيازتهم لها، 
الــذهــب، وأمــرت  وأصـــدرت قـــرارًا بالتحفظ على 
بإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية التي أصدرت 
طعن  وقــد  االستئناف،  محكمة  وأيــدتــه  حكمها 
التمييز  محكمة  أمـــام  الحكم  على  المتهمون 
الـــتـــي نــقــضــت الــحــكــم فــيــمــا يــخــص الــمــتــهــمــة 
ـــ18 عــامــا وقـــت ارتــكــاب  ــ الــثــانــيــة لــعــدم إتـــمـــام الـ
محكمة  إلــى  القضية  بــإعــادة  ــرت  وأمـ الجريمة 

العدالة اإلصاحية الكبرى لألطفال. 

لم�صلحة المتهمة وتطبيقا للعدالة الإ�صالحية..

ال��ت��م��ي��ي��ز ت��ن��ق�����س ح��ك��م��ا ب��ح��ب�����س ف��ت��اة لم 

جريمة ارت���ك���اب  وق���ت  ع��ام��ا  ال�����18  ت��ك��م��ل 

} المحامي عبدالرحمن غنيم.

الــصــنــاعــة  وزارة  حـــــرص  مــنــطــلــق  مــــن 
ــاز الــوطــنــي  ــهــ ــة والــــجــ ــاحـ ــيـ ــسـ والــــتــــجــــارة والـ
الــســلــيــم للقيمة  الــتــطــبــيــق  لـــإيـــرادات عــلــى 
المضافة بكافة جوانبها الفنية والتنظيمية 
واإلجرائية على النحو الذي يكفل مصلحة 
ــزء من  الــمــســتــهــلــكــيــن بــشــكــل رئـــيـــســـي، وكـــجـ
المنشآت  على  والرقابة  التفتيش  ــراءات  إجـ
ــة فــــي أغـــلـــب مـــحـــافـــظـــات مــمــلــكــة  ــاريـ ــجـ ــتـ الـ
والــتــجــارة  الــصــنــاعــة  وزارة  قــامــت  الــبــحــريــن، 
والــســيــاحــة بــالــتــعــاون مـــع الــجــهــاز الــوطــنــي 
لإيرادات بتفتيش 135 محا ومنشأة تجارية 
الــتــجــاريــة الحيوية  الــمــنــاطــق  فــي عـــدد مــن 
مــنــهــا )ســـــوق الـــمـــنـــامـــة، ومــنــطــقــة الــبــديــع، 
ومنطقة  سند،  ومنطقة  الجنبية،  ومنطقة 
ومجمع  دلمون،  بوابة  وسوق  الغربي،  الرفاع 
غاليريا، ومجمع ها بازا(، وذلك لاطاع 
على آلية التطبيق السليم للقيمة المضافة 
فـــي جميع  الــمــعــدلــة  ــة  ــيـ ــاسـ بــنــســبــتــهــا األسـ
الــمــنــشــآت الــتــجــاريــة ونــشــر الــوعــي بــاآللــيــات 

الواجب اتباعها خال هذه المرحلة.
رصــد  التفتيشية  الــحــمــات  خـــال  وتـــم 
الـــغـــرامـــات  ــرض  فــ تــســتــوجــب  133 مــخــالــفــة 
دينار  آالف  إلــى 10  قــد تصل  الــتــي  اإلداريــــة 
إلى  المضافة،  القيمة  بحريني وفقًا لقانون 
جانب رصد بعض الحاالت التي قد تعّد من 
حاالت عدم االمتثال السليم لتطبيق القيمة 
الــمــضــافــة وفـــًقـــا لــقــانــون الــقــيــمــة الــمــضــافــة 

تحفظيًا،  مــحــات   6 غلق  استوجبت  والــتــي 
الــصــنــاعــة والــتــجــارة  ــإن وزارة  فـ وبـــنـــاًء عــلــيــه 
والسياحة والجهاز الوطني لإيرادات بصدد 
المنشآت  حيال  القانونية  اإلجــراءات  اتخاذ 
ارتكابه إلحدى  المخالفة، وإحالة من يثبت 
والتي  المضافة،  القيمة  من  التهرب  جرائم 
ــــى الـــســـجـــن لـــمـــدة 5  قــــد تـــصـــل عــقــوبــتــهــا إلـ
ســنــوات والــغــرامــة الــتــي تــعــادل ثــاثــة أمثال 

القيمة المضافة المتهرب عنها، إلى الجهات 
في  الجنائية  الــدعــوى  لتحريك  المختصة 

مواجهته.
ودعت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
والــجــهــاز الــوطــنــي لـــإيـــرادات الــمــنــشــآت إلــى 
االنتقالية  المرحلة  آليات  بتطبيق  االلتزام 
ووعــي  بــكــفــاءة  والتعامل  المضافة،  للقيمة 
تحقيقا للتطبيق السليم للقيمة المضافة.

ــي  ــنـ ــوطـ ــبــــه شـــــــدد الــــجــــهــــاز الـ ــانــ مـــــن جــ
ــرادات عــلــى أهــمــيــة تــضــافــر جــهــود كافة  لـــإيـ
ــة، إلنـــــجـــــاح الـــمـــراحـــل  ــيـ ــنـ ــعـ ــمـ األطـــــــــــراف الـ
المستهلكين  داعـــيـــًا  للتطبيق،  المختلفة 
تقديم  إلـــى  والمقيمين  الــمــواطــنــيــن  وكــافــة 
الــشــكــاوى عــنــد مــاحــظــة أيـــة مــخــالــفــات أو 
تجاوزات لقانون القيمة المضافة أو تطبيق 
القيمة المضافة بنسبتها األساسية المعدلة، 
وذلك عبر قنوات التواصل الرسمية للجهاز.

المستهلكين  دعــــوة  الــجــهــاز  جـــدد  كــمــا 
ــال إلــــــى الــــتــــواصــــل وطـــــرح  ــ ــمــ ــ وقـــــطـــــاع األعــ
بالقيمة  يتعلق  مــا  كــل  حــول  االســتــفــســارات 
المضافة عبر التواصل مع مركز االتصال على 
المختصين  مع  للتواصل   80008001 الرقم 
بالجهاز الوطني لإيرادات المتواجدين على 
إرسال  أو  أيــام األسبوع،  الساعة، طــوال  مــدار 
البريد  عــلــى  الــمــاحــظــات  أو  االســتــفــســارات 
إضــافــة   vat@nbr.gov.bhاإللكتروني
المفصلة  الــمــعــلــومــات  مـــن  االســـتـــفـــادة  إلـــى 
للجهاز  اإللــكــتــرونــي  الــمــوقــع  على  المتاحة 
www.nbr.gov.لإيرادات ــنـــي  الـــوطـ

المعلومات  عــلــى  ــاع  االطــ يمكن  كــمــا   .bh
بــاســتــمــرار مــن خــال  الــجــهــاز  الــتــي ينشرها 
قنوات التواصل االجتماعي تويتر وانستغرام 

. )BahrainNBR@(ويوتيوب

تفتي�ض 135 محال.. ور�صد 133 مخالفة ت�صتوجب فر�ض غرامات

ل��ع��دم  ت��ح��ف��ظ��ي��ا  م����ح����ات   6 غ���ل���ق   : ال�������س���ن���اع���ة 

الم���ت���ث���ال ل��ل��ت��ط��ب��ي��ق ال�����س��ل��ي��م ل��ل��ق��ي��م��ة ال��م�����س��اف��ة

} ماأمور ال�سبط الق�سائي يبا�سر اجراءات الغلق.

7العدد )15994( - السنة السادسة واألربعون - الخميس 3 ُجمادى اآلخرة 1443هـ - 6 يناير 2022م

محميد احملميد

أول السطر:
من واجب أي مسؤول أن يطبق القانون، ومن 
مــســؤولــيــتــه الــــذود عــن مــصــالــح الــوطــن وحــمــايــة 
أمواله، وحماية المواطن والمقيم والمستهلك.. 
أمــا التهديد والــوعــيــد، واســتــخــدام مــفــردات: »أي 
ــا شــلــخ أي واحـــد  الــــــراش« أو »بــ مــخــالــف جــايــلــه 
يــتــجــاوز«..!! فهي عــبــارات ال مــكــان لها فــي دولــة 

القانون والمؤسسات.. وال تليق بأي مسؤول.
للعلم فقط:

ومن قال إن الدول المتقدمة أزالت الحاويات 
لرمي القمامة المنزلية والمخلفات في المناطق 
القمامة  وضــع  في  الحل  سيكون  وهــل  السكنية؟ 
المناسب؟  الحضاري  المظهر  هو  المنازل  أمــام 
وضع الحاويات أساسا كان حال لمشكلة النظافة 
شركات  وتأخر  البيوت،  أمــام  الحضاري  والمظهر 

النظافة، فال تعودوا للمشكلة األولى من جديد.
هل من خيار الرتفاع سعر اخليار..؟؟:

اشتكى الناس من ارتفاع سعر الخيار بصورة 
ــكـــوا كـــذلـــك مــــن تـــبـــريـــر بــعــض  ــتـ مـــضـــاعـــفـــة؟ واشـ
الرسوم  ارتفاع  بحجة  السلع  أسعار  زيــادة  التجار 
والجمارك وغيرها؟ وكلها قضايا يجب أن تواجه 
بــالــتــفــاعــل الــرســمــي الــســريــع، كــي ال يــتــم تــقــاذف 

االتهامات وإلقاء المسببات على جهات أخرى.
ارتـــفـــاع ســعــر الــخــيــار لــيــس األول مـــن نــوعــه 
بــالــنــســبــة إلـــى الــســلــع والـــمـــواد الــغــذائــيــة، فكلنا 
نــذكــر مـــا حــصــل مــنــذ ســـنـــوات بــشــأن الــطــمــاطــم، 
في  أساسية  مواد  من  وغيرها  والبيض،  والبصل، 
مطبخ المواطن وعلى سفرة األكل، ثم تبع ذلك 
انــخــفــاض فــي األســعــار وزيــــادة فــي الــعــرض، عبر 
حلول عديدة، ومبادرات كثيرة، وتحركات سريعة.

األمن الغذائي أمر ضروري جدا ألي مجتمع، 

وهو بالتمام ما وجه إليه صاحب الجاللة الملك 
المزارع  أن دعم  ورعــاه.. كما  المفدى حفظه اهلل 
في  أمــر  المحلي،  واإلنــتــاج  والــزراعــة  البحريني، 
غاية األهمية، ونحن في عام 2022 والتكنولوجيا 
الزراعية متطورة في العديد من الدول، وال يعقل 

أن يرتبط ذلك بموسم الشتاء وغيره.
مـــن الــمــؤســف أن يــتــم الــحــديــث عـــن ارتــفــاع 
األسعار في الكثير من السلع والمواد مع تطبيق 
نــظــام الــضــريــبــة الــجــديــد.. هـــذا أمـــر غــيــر سليم، 
وبرامجها  الدولة وخططها  توجهات  ويجعل من 
الــصــائــبــة »شــمــاعــة« ألصـــحـــاب نــشــر الــمــزيــد من 
االســتــيــاء والــتــحــلــطــم، ومـــن األهــمــيــة بــمــكــان أن 

نتوقف عند هذه المسألة.
ربما من النوادر المضحكة أن يربط المواطن 
اليوم ارتفاع سعر الخيار مع مقولة الفنان عادل 
إمام في مسرحية »شاهد ما شفش حاجة«، حينما 
»كل واحــد يأخذ خرريايه وحــده.. احشوه..  قــال: 
خللوه.. أصال أنا ما بحبش الخيار.. هو أنا بتاع 
خيار..!!«.. فهل من خيار الرتفاع سعر الخيار..؟؟

مالحظة واجبة:
ومكان  مــوقــع  بتغيير  المعنية  الجهة  قــيــام 
ــابــــات بــفــيــروس كـــورونـــا فـــي الـــجـــدول  عــــدد اإلصــ
الــيــومــي، الــمــنــشــور فــي الــوســائــل اإلعــالمــيــة، لن 
يــخــفــي األمــــر، ولـــن يــقــلــل مــن نــســبــة اإلصـــابـــات، 
وأخــذ  المطلوبة،  التوعية  زيـــادة  فــي  يسهم  ولــن 

الحيطة والحذر.
آخر السطر: 

ــة غـــرفـــة الـــتـــجـــارة  ــاسـ ــرئـ ــاس بـ ــ ــوز ســمــيــر نـ ــ فـ
لــالنــتــخــابــات الــقــادمــة.. أمـــر مــتــوقــع بــعــد األداء 
التجار  لبيت  المسبوق  غير  والحضور  والجهد 

حاليا، مقارنة بسنوات ماضية.

malmahmeed7@gmail.com

هل من خيار الرتفاع �سعر الخيار..؟؟

ــو الـــشـــيـــخ  ــ ــمـ ــ اســــتــــقــــبــــل سـ
آل  خليفة  بــن  علي  بــن  خليفة 
خــلــيــفــة مـــحـــافـــظ الــمــحــافــظــة 
بن  محمد  العميد  الــجــنــوبــيــة، 
العامة  اإلدارة  عــام  مــديــر  ديــنــه 
لإلعالم والثقافة األمنية بوزارة 
الـــداخـــلـــيـــة، بـــحـــضـــور الــعــمــيــد 
عيسى الدوسري نائب محافظ 

المحافظة الجنوبية.
أشــاد  الــلــقــاء،  وفــي مستهل 
التي  بالجهود  المحافظ  سمو 
تقوم بها اإلدارة العامة لإلعالم 
والـــثـــقـــافـــة األمـــنـــيـــة فـــي تــعــزيــز 
الــتــعــاون والــتــنــســيــق اإلعــالمــي 

ــة الــجــنــوبــيــة  ــافـــظـ ــمـــحـ بـــيـــن الـ
بما  ــالم،  اإلعــ وســائــل  ومختلف 
والتفاعل  التواصل  نهج  يدعم 
ــنـــشـــده  الـــمـــجـــتـــمـــعـــي الــــــــــذي تـ

المحافظة.
العميد  أعــــرب  مــن جــانــبــه، 
محمد بن دينه عن جزيل شكره 
على  المحافظ  لسمو  وتقديره 
اهــتــمــام لتوثيق  يــولــيــه مــن  مــا 
اإلدارة  مــع  المستمر  الــتــواصــل 
ــــالم والـــثـــقـــافـــة  ــــإلعــ الــــعــــامــــة لــ
سموه  بحرص  منوهًا  األمنية، 
المشترك  التعاون  تعزيز  على 

بين الجانبين.

االإدارة ع����ام  م���دي���ر  ي�����س��ت��ق��ب��ل  ال��ج��ن��وب��ي��ة  م��ح��اف��ظ 

ال����ع����ام����ة ل������اإع������ام وال����ث����ق����اف����ة االأم����ن����ي����ة

} محافظ الجنوبية ي�ستقبل العميد محمد بن دينه مدير عام اإلدارة العامة لإلعالم والثقافة األمنية.

والتنمية  العمل  وزيــر  التقى 
االجــتــمــاعــيــة الــســيــد جــمــيــل بن 
مكتبه  في  حميدان،  علي  محمد 
أمس األربعاء، رئيس مجلس إدارة 
الخيرية  الــحــيــاة  شــجــرة  جمعية 
أحمد  خليل  السيد  االجتماعية 
الديلمي، بحضور عدد من أعضاء 

مجلس إدارة الجمعية.
وخالل اللقاء، أطلع الديلمي 
الوزير حميدان على أبرز إنجازات 
الخيرية  الــحــيــاة  شــجــرة  جمعية 
فترة خدمتها  االجتماعية طوال 
للمجتمع، مستعرضًا رؤيتها التي 
تسعى من خاللها لتكون نموذجًا 
يــــحــــتــــذى فـــــي مـــــجـــــاالت الـــعـــمـــل 
فـــي مملكة  واإلنـــســـانـــي  الــخــيــري 

ــــك بــالــتــعــاون مع  الــبــحــريــن، وذلـ
والخاصة  الحكومية  المؤسسات 
تـــم اســتــعــراض  ذات الــصــلــة، كــمــا 
ــي تـــواجـــه  ــتــ ــتــــحــــديــــات الــ أهــــــم الــ
تسهيل  ســبــل  وبــحــث  الــجــمــعــيــة، 
اإلجــراءات التي من شأنها تعزيز 

دورها الخيري واالجتماعي.
ــاق، أشـــــاد  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ وفـــــــي هـــــــذا الـ
الــــذي تضطلع  بـــالـــدور  حــمــيــدان 
ــة شــــــجــــــرة الــــحــــيــــاة  ــيــ ــعــ ــمــ بـــــــه جــ
ــا  ــة االجــــتــــمــــاعــــيــــة، ومــ ــريــ ــيــ ــخــ الــ
تــقــدمــه مـــن أنــشــطــة وبـــرامـــج في 
المجاالت الخدمية واالجتماعية 
بما يعود  والــخــيــريــة،  واإلنــســانــيــة 
بــالــخــيــر والــمــنــفــعــة عــلــى الــوطــن 
ــيـــن، مــــؤكــــدًا فــــي هـــذا  ــنـ والـــمـــواطـ

اإلطار دعم وزارة العمل والتنمية 
ــهــــود  ــة جــ ــ ــافـ ــ ــكـ ــ ــة لـ ــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ االجـ
مـــنـــظـــمـــات الــمــجــتــمــع الـــمـــدنـــي، 
وتـــذلـــيـــل أيـــــة عـــقـــبـــات تــواجــهــهــا 

وفــق األنــظــمــة والــقــوانــيــن، وذلــك 
المنظمات  دور  أهمية  إلــى  نــظــرًا 
ــيـــة وإســـهـــامـــاتـــهـــا فــــي دعـــم  ــلـ األهـ
الــتــنــمــيــة، مــنــوهــًا بجهود  مــســيــرة 

تعزيز مبادئ الشراكة المجتمعية 
ومختلف  الــدولــة  مــؤســســات  بين 
فـــي مملكة  األهــلــيــة  الــمــنــظــمــات 

البحرين.

وزي��ر العم��ل يطل��ع عل��ى اإنجازات »�س��جرة الحي��اة« الخيري��ة االجتماعية

} وزير العمل يلتقي رئيس مجلس إدارة جمعية شجرة الحياة الخيرية.

عـــقـــدت لــجــنــة الــتــحــقــيــق 
البرلمانية بشأن شركة طيران 
الــخــلــيــج اجــتــمــاعــهــا الــســابــع 
ــنــــائــــب عــبــدالــنــبــي  بــــرئــــاســــة الــ
لرئيسة  األول  الــنــائــب  سلمان 
مجلس النواب ورئيس اللجنة، 
وذلـــــك صـــبـــاح أمـــــس، بــحــضــور 

النواب أعضاء اللجنة.
ــة مــع  ــنـ ــلـــجـ واجـــتـــمـــعـــت الـ
ــنـــيـــة  ــة الـــوطـ ــابــ ــقــ ــنــ مـــمـــثـــلـــي الــ
الخليج،  طــيــران  شركة  لعّمال 
مــســتــعــرضــة الــتــقــريــر الــســابــق 
البرلمانية  الــتــحــقــيــق  للجنة 
فــي شــركــة طــيــران الخليج من 
ــل الـــتـــشـــريـــعـــي الـــثـــانـــي  ــفـــصـ الـ
العادي  السنوي  االنعقاد  لدور 
الـــرابـــع، وكــذلــك دراســــة مالية 
ــيـــر  واقـــــتـــــصـــــاديـــــة بـــــشـــــأن تـــوفـ
ــابــــة  مــــالحــــظــــات ديــــــــــوان الــــرقــ
شركة  حــول  واإلداريــــة  المالية 
طــــيــــران الـــخـــلـــيـــج فــــي جــمــيــع 
عن  الصادرة  السابقة  التقارير 

الديوان.
ومن جانبهم أوضح ممثلو 
شركة  لعّمال  الوطنية  النقابة 
ــيــــران الــخــلــيــج الــكــثــيــر مــن  طــ
أوجــــه الــقــصــور والــمــالحــظــات 
توظيف  بــســيــاســات  المرتبطة 
وتـــرقـــي  الــعــمــالــة الــبــحــريــنــيــة، 
ومــــطــــالــــبــــاتــــهــــم الـــمـــســـتـــمـــرة 
القرارات  النقابات في  بإشراك 
ــال عــمــلــهــا،  ــمـــجـ الـــمـــرتـــبـــطـــة بـ
كــمــا تــســمــح بـــذلـــك الــقــوانــيــن 
والقرارات الصادرة بهذا الشأن، 
ــك بــــغــــرض تـــعـــزيـــز الـــــدور  ــ ــ وذلـ
ــنـــقـــابـــي فـــي الـــحـــفـــاظ عــلــى  الـ
المكاسب العمالية في الشركة، 
ان تسهم جهود لجنة  مؤملين 
ومجلس  البرلمانية  التحقيق 
الـــــــــنـــــــــواب فـــــــي تـــــعـــــزيـــــز تـــلـــك 
بإنتاجية  واالرتــقــاء  المكاسب 
تعزيزا  الــشــركــة  فــي  العاملين 
االقتصاد  في  المأمول  لدورها 

الوطني.
النقابة  ممثلو  شـــدد  كــمــا 
طيران  شركة  لعّمال  الوطنية 
ــع  ــة وضـ ــيـ ــمـ ــى أهـ ــلـ الـــخـــلـــيـــج عـ
خــــــطــــــط واســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــات 
والــشــواغــر  للتوظيف  واضــحــة 
الــــوظــــيــــفــــيــــة الـــمـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة 
بصورة  للبحرينيين  بالشركة 
ضــرورة  مؤكدين  أكثر شفافية، 

تــوظــيــف الـــكـــوادر الــوطــنــيــة في 
الشركة واالعتماد على العنصر 
الــبــشــري الــبــحــريــنــي والــســعــي 
لــلــمــحــافــظــة عــلــى االســـتـــقـــرار 
الوظيفي للعمالة الوطنية في 
الــنــاقــلــة الــوطــنــيــة واالســتــفــادة 

من الخبرات البحرينية.
من جانبه جدد رئيس لجنة 
التحقيق بشأن طيران الخليج 
ــبـــي ســلــمــان  ــنـ ــبـــد الـ الـــنـــائـــب عـ
مجلس  لرئيسة  األول  النائب 
لجنته  أعــضــاء  استياء  الــنــواب 
تبديه  الــذي  التعاون  عــدم  مــن 
إدارتــهــا  ومجلس  الشركة  إدارة 
اآلن  اليها حتى  رفــع  مــا  تــجــاه 
من تساؤالت، مؤكدا ان الغرض 
هو  التحقيق  لجنة  إنشاء  من 
تراجعاتها  من  الشركة  انتشال 
الــمــســتــمــرة وتــخــبــط قــراراتــهــا 
الشركة  أفقدت  والتي  اإلداريـــة 
الستة  عــن  عمرها  يــزيــد  الــتــي 
ــود مــــوقــــعــــهــــا الـــتـــنـــافـــســـي  ــ ــقـ ــ عـ
نظرا  المنطقة  مــســتــوى  عــلــى 
الحصيفة  المعالجات  لغياب 
والــــتــــخــــبــــط والـــــفـــــوقـــــيـــــة فــي 

ــرارات غــيــر الــمــدروســة وآن  ــقـ الـ
هـــذا  لـــكـــل  حــــد  لـــوضـــع  األوان 
ــي الـــــمـــــوارد الــمــالــيــة  ــدر فــ ــهــ الــ
ــذهـــب بــكــل  ــي تـ ــتـ والـــبـــشـــريـــة الـ
ــات  ــ ــركــ ــ ــشــ ــ ــح الــ ــ ــالــ ــ ــصــ ــ أســـــــــــف لــ
تراجع  حساب  على  المنافسة 

الموقع الريادي للشركة.
وأشـــــــــــــــــار رئـــــــيـــــــس لـــجـــنـــة 
التحقيق إلى أن عدم التجاوب 
إدارة  مـــجـــلـــس  ــه  ــديـ ــبـ يـ الـــــــذي 
الــتــنــفــيــذيــة  واإلدارة  الـــشـــركـــة 
الوقتي  التلميع  ومــحــاوالتــهــم 
لبعض التوجهات داخل الشركة 
ــا افـــتـــقـــدت  ــمـ ــالـ لــــن تــــجــــدي طـ
الـــمـــعـــالـــجـــات الـــقـــائـــمـــة عــلــى 
وضع الحلول واالستراتيجيات 
الــواضــحــة، قــائــال: »لـــن يطول 
صمتنا على حالة عدم التعاون 
القائمة أكثر وعليهم أن يدللوا 
ــهــــم عــــلــــى حـــرصـــهـــم  ــاوبــ ــتــــجــ بــ
ومــســانــدتــهــم لـــلـــدور الــرقــابــي 
لمجلس النواب على أداء هذه 
خــارطــة  عــلــى  المهمة  الــشــركــة 

االقتصاد الوطني«.

} اجتماع لجنة التحقيق البرلمانية بشأن طيران الخليج.

ن��ي��اب��ي��ة »ط���ي���ران ال��خ��ل��ي��ج« ت��ب��دي ا���س��ت��ي��اءه��ا 

ال�سركة ف��ي  ال��م�����س��وؤول��ي��ن  ت��ج��اوب  ع���دم  م��ن 

أشــــــاد مـــحـــافـــظ مــحــافــظــة 
بن  عيسى  بــن  سلمان  المحرق 
هـــنـــدي الــمــنــاعــي بــــاإلصــــدارات 
األدبـــــيـــــة والـــفـــكـــريـــة الــمــمــيــزة 
التي  الكبيرة  والجهود البحثية 
البحرينيون  الــكــتــاب  بها  يــقــوم 
ــخ  ــاريـ ــتـ ــيــــق الـ ــفـــظ وتــــوثــ فــــي حـ
الشخصيات  ــراز  وإبــ البحريني 
واضحة  بصمة  لها  كانت  التي 
مشيرًا  المجاالت،  مختلف  في 
إثــراء  إلــى دور هــذه الجهود في 
الــمــحــتــوى األدبــــــي والــمــعــرفــي 
ــريــــق لــمــمــلــكــة  ــعــ ــافــــي الــ ــقــ ــثــ والــ

البحرين.
استقبال  خـــالل  ذلـــك  جـــاء 
ــؤرخ  ــمــ الـــمـــحـــافـــظ لــلــكــاتــب والــ
البحريني بشار يوسف الحادي 
الذي قدم للمحافظ نسخة من 
الطبعة الثانية لكتابه »نواخذة 
ــريــــن«، مـــنـــوهـــًا فــــي هـــذا  ــبــــحــ الــ

الــســيــاق إلــــى الــجــهــود الــالفــتــة 
وحرصه  الــحــادي  بشار  للمؤرخ 
ــلــــى تــــوثــــيــــق وحــــفــــظ تــــاريــــخ  عــ

ــداد  واألجـ ــاء  اآلبـ مــن  الكثيرين 
مــن نـــواخـــذة الــبــحــريــن، الــذيــن 
لهم دور وحضور كبير في تاريخ 

مملكة البحرين.
ــرة الـــتـــوثـــيـــق  ــيـ ــسـ شـــــاكـــــرًا مـ
الــتــاريــخــي لــلــكــاتــب ومـــا سطره 

الشخصيات  من تخليد لسجل 
مــؤكــداَ  الــمــعــطــاءة،  البحرينية 
دعــمــه واهــتــمــامــه بــإنــتــاج مثل 
هــــــــذه االصـــــــــــــــــدارات الـــفـــكـــريـــة 
البحرين  لــتــاريــخ  تضيف  الــتــي 
وذوي  الباحثين  داعيًا  الحافل، 
ــام بــــتــــاريــــخ الــبــحــريــن  ــمــ ــتــ االهــ
لتكون  اإلصــــدارات  تكثيف  إلــى 
ــًا لــلــمــهــتــمــيــن،  ــمــ ــهــ ــأ مــ ــعــ مــــرجــ
متمنيًا له التوفيق والتقدم في 

إنتاجاته الفكرية واألدبية.
ومــــن جــهــتــه قــــدم الــبــاحــث 
ــادي شــكــره وبـــالـــغ تــقــديــره  الـــحـ
لــمــحــافــظ مــحــافــظــة الــمــحــرق 
لـــتـــشـــجـــيـــعـــه الــــــدائــــــم لــلــكــتــاب 
والمؤرخين البحرينيين ودعمه 
لــهــم واســتــقــبــالــه الصــداراتــهــم، 
ــددًا عـــزمـــه عــلــى مــواصــلــة  ــجــ مــ
الــجــهــود إلصـــدار جــزء ثــان من 

الكتاب. 

م���ح���اف���ظ ال����م����ح����رق ي�����س��ي��د ب���اإ����س���ه���ام���ات ك��ت��اب 

ال���ب���ح���ري���ن ف����ي ت���وث���ي���ق وح���ف���ظ ت����اري����خ ال��م��م��ل��ك��ة

} محافظ المحرق خالل استقبال الكاتب بشار الحادي.

أعــلــنــت هــيــئــة تــنــظــيــم ســوق 
العمل إعادة افتتاح مركز خدمات 
العمالء بمنطقة الرفاع - البحير 
ــدًءا مـــن يـــوم االثــنــيــن 3  ــ ــك بـ وذلــ
يناير، مشيرًة إلى انضمام شؤون 
الــجــنــســيــة والــــجــــوازات واإلقـــامـــة 

لتقديم خدماتهم بالفرع.
وأكـــــــد الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
لهيئة تنظيم سوق العمل جمال 
هيئة  حــرص  العلوي  عبدالعزيز 
تنظيم سوق العمل على االرتقاء 
ــات الـــمـــقـــدمـــة  ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ بـــــجـــــودة الـ
وذلك  المعامالت،  إنجاز  وسرعة 
من خالل تقديم كافة التسهيالت 
للمواطنين والمقيمين بما يسهم 
االستثمارية  الجاذبية  تعزيز  في 
ورؤيـــة  تطلعات  ويــلــبــي  للمملكة 

الحكومة.
ــلــــوي بـــانـــضـــمـــام  ــعــ ورحـــــــب الــ
شــــــــؤون الـــجـــنـــســـيـــة والــــــجــــــوازات 
واإلقامة بوزارة الداخلية إلى فرع 
الهيئة بمنطقة الرفاع - البحير، 
تعّد  »الـــجـــوازات«  أّن  إلـــى  مــشــيــًرا 
شـــريـــكـــًا رئـــيـــســـيـــًا ومــــرتــــكــــًزا مــن 
مرتكزات الخدمات التي تقدمها 

هيئة تنظيم سوق العمل. 
ــادة  إعــ أّن  الـــعـــلـــوي  ــاف  ــ  وأضــ
افــتــتــاح مــركــز خـــدمـــات الــعــمــالء 
يأتي  -الــبــحــيــر  الـــرفـــاع  بمنطقة 
تماشيًا مع أهداف خطة التعافي 
هــيــئــة  أن  ــًدا  ــ ــؤكـ ــ مـ االقــــتــــصــــادي، 
تــنــظــيــم ســـوق الــعــمــل كــجــزء من 
الــبــحــريــن حــريــصــة على  فـــريـــق 

التسهيالت  كــافــة  وتقديم  توفير 
تطلعات  تحقيق  في  تسهم  التي 
ــتــــقــــديــــم خــــدمــــات  الــــحــــكــــومــــة بــ
عــالــيــة الـــجـــودة وبـــكـــفـــاءة عــالــيــة 
مؤكًدا  والمقيمين،  للمواطنين 
اإلمكانيات  بكافة  الــفــرع  تجهيز 
الــمــاديــة والــبــشــريــة الــتــي تضمن 
اإلنجاز،  وسرعة  العمل  انسيابية 
أكثر  إلى  بطاقة استيعابية تصل 

من 500 عميل يومًيا.
وأشار العلوي إلى أن مجموع 
التي  الــخــدمــات  مــن  المنتفعين 
ــرع بــالــمــحــافــظــة  ــ ــفـ ــ ــا الـ ــهـ ــقـــدمـ يـ
ألــف  إلــــى 120  الــجــنــوبــيــة يــصــل 
ألــف  نــحــو 86  مــســتــفــيــد، مــنــهــم 
و34  الــتــجــاري  للقطاع  مستفيد 

ألف مستفيد للقطاع المنزلي.
من جانبه، أكد الشيخ هشام 
وكيل  آل خليفة  عبدالرحمن  بن 
الجنسية  لشؤون  الداخلية  وزارة 
ــامــــة أن شـــؤون  ــوازات واإلقــ ــ ــــجـ والـ
الــجــنــســيــة والــــجــــوازات واإلقـــامـــة 
ــي تـــقـــديـــم مــخــتــلــف  مـــســـتـــمـــرة فــ
الـــخـــدمـــات بــشــكــل يــتــمــاشــى مع 
فـــي تسهيل  الــحــكــومــة  ســيــاســات 
بالتعاون  الحكومية  ــراءات  ــ اإلجـ
مع هيئة تنظيم سوق العمل، بما 
إنجاز معامالت  انسيابية  يضمن 
ورجـــال  والمقيمين  الــمــواطــنــيــن 

األعمال.
ــتــــاح  ــتــ وأضــــــــــــــاف: »يــــــأتــــــي افــ
ــي فـــرع  ــ مـــكـــاتـــب »الــــــــجــــــــوازات« فـ

البحير  الرفاع -  الهيئة بمنطقة 
من  الــمــراجــعــيــن  عــلــى  للتسهيل 
أصحاب العمل والعمال في إنجاز 
اإلقامة من  معاملة ختم ملصق 
إلــى  الــتــوجــه  إلــــى  الــحــاجــة  دون 
مبنى شؤون الجنسية والجوازات 
ــة«، مــثــمــنــا الـــتـــعـــاون مع  ــ ــامـ ــ واإلقـ
هــيــئــة تــنــظــيــم ســــوق الــعــمــل من 
الجنسية«  »شـــؤون  تــواجــد  خــالل 
ــة بـــالـــمـــبـــنـــى  ــئــ ــيــ ــهــ فــــــي فــــــــــروع الــ
ــرع مــيــنــاء ســلــمــان،  الــرئــيــســي، وفــ
إلــــى جــانــب فــــرع الـــرفـــاع حــالــًيــا، 
عالوة على التعاون والتنسيق في 
إنجاز المعامالت التي ال تتطلب 
الــحــضــور الــمــبــاشــر عــبــر الــربــط 
الداخلية  وزارة  بين  اإللكتروني 

وهيئة تنظيم سوق العمل. 
هــيــئــة  فــــــرع  أن  إلــــــى  ــار  ــشــ  يــ
بمنطقة  الــعــمــل  ســــوق  تــنــظــيــم 
الرفاع - البحير يعمل على مدار 
أيــــام فــي األســـبـــوع مــن السبت   6
إلـــى الــخــمــيــس، ومـــن الــســاعــة 8 
صــبــاًحــا حــتــى 8 مـــســـاًء، وتــتــنــوع 
المركز  يقدمها  التي  الخدمات 
تتمثل  والــتــي  الــتــجــاري  للقطاع 
ــدة،  ــديــ ــأة جــ ــشـ ــنـ ــــي تـــســـجـــيـــل مـ فـ
عمل،  تصريح  إصـــدار  التخويل، 
عــمــل وتصريح  تــصــريــح  تــجــديــد 
ــوق، إصـــدار  عــمــل 60 ســنــة فــمــا فـ
تــــصــــريــــح عــــمــــل لــلــمــلــتــحــقــيــن، 
ــغـــاء  الـــمـــالحـــظـــات اإلداريــــــــــــة، إلـ
تحديث  المهنة،  تغير  التصريح، 
انتقال  األجنبي،  العامل  عنوان 
الــعــامــل األجــنــبــي، تــقــديــر ورفـــع 
ســقــف الــعــمــل، تــســجــيــل إخــطــار 
ترك العمل، أما للقطاع المنزلي 
ــدار  فــســيــتــم تــقــديــم خـــدمـــات إصـ
تـــصـــريـــح عـــمـــل جــــديــــد، تــجــديــد 
المهنة،  تغيير  الــعــمــل،  تــصــريــح 

تسجيل إخطار ترك العمل.
بــــــــاإلضــــــــافــــــــة إلـــــــــــى وجـــــــــود 
العمالة  لــخــدمــة  مستقل  مــركــز 
المعلومات  لتحصيل  األجنبية 
الــبــيــولــوجــيــة )بــصــمــات الــيــديــن 
ــيــــون(، فــيــمــا تـــقـــوم مــكــاتــب  ــعــ والــ
شـــــــؤون الـــجـــنـــســـيـــة والــــــجــــــوازات 
وزارة  مـــع  بــالــتــنــســيــق  واإلقــــامــــة 
ملصق  ختم  بخدمة  الــداخــلــيــة، 

اإلقامة للعمالة الوافدة.

رئي�س هيئة تنظيم �سوق العمل:

البحي�ر  - الرف�اع  ف�رع  العم�اء  خدم�ات  مرك�ز  افتت�اح  اإع�ادة 

} جانب من افتتاح مركز الخدمات.
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اأمريكا تبلغ لبنان: �سنعاقب كلَّ   من يدعم »حزب اهلل«
بريوت - وكاالت:

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

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

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

للحزب.

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

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

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

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

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

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

اجلهات اخلبيثة التي حتاول زعزعة ا�ستقرار لبنان«.

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

منح املقاول الوطني االأف�سلية يف امل�ساريع

االأمري  امللكي  ال�سم�  وّجه �ساحب 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

املقاول  منح  درا�سة  اإىل  ال�زراء 

امل�ساريع  يف  االأف�سلية  ال�طني 

مع  يت�اءم  مبا  احلك�مية  االإن�سائية 

والتزامات  الدولية  التجارة  اأنظمة 

مملكة البحرين.

وقّرر جمل�س ال�زراء �سراء اأ�س�ل 

ال�سيد  الروبيان من ب�اني�س  �سيادي 

حت�يل  اأو  ذلك  يف  منهم  رغب  ملن 

رخ�س �سيد الروبيان اإىل رخ�س �سيد 

االأ�سماك و�سراء عدة ال�سيد منهم.

زيادة  ال�زراء  جمل�س  وبحث   

االأكادميي  التاأهيل  ملنح  املايل  الدعم 

تقّدمه  الذي  االإعاقة  لذوي  واملهني 

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

واخلا�سة العاملة يف جمال االإعاقة.

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

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

للبحريــن وم�ســّرفة  ثابتــة  اأخويــة  مواقــف  �ســلمان:  امللــك 

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

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

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

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

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

ت�قيت مهم ويف ي�م مهم لنا جميًعا.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

يف ال�س�ق العاملية.

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

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

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

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

تهديدات واعتداءات اإرهابية تخريبية ت�ستهدف النيل من مكانتها.

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

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

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

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

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

جميًعا �سد اأية خماطر وتهديدات.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

دربـنـا واحــد

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

الرقمية

مواطنون ي�ستكون: ال مواعيد 
لتجديد البطاقة الذكية 

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

املحتوى اخلربي ل�سحف حملية

خادم �حلرمني ي�ستقبل جاللة �مللك يف جدة
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تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

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

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

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

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

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744

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

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

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

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

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

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

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

ت�شدر عن م�ؤ�ش�شة »الأيام« للن�شر.

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

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

الإدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاك�ص: 17617111

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

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

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

بعد ال�شاعة ال�شابعة م�شاًء واأيام الإجازات يرجى الت�شال على هاتف: 36055472/  36055480
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رغم  مطالبه ومقرتحاته  يزايد يف  النواب  بع�ض 

ُبعدها عن الواقع، لكنه ي�شتكي من الأهايل يف حال 

ُوّجهت اإليه �شهام النقد، متنا�شيًا اأن اجلزاء من جن�ض 

العمل!

ووطنيته  كرامته  ينتزع  من  كل  ا�شرتخ�ض 

وي�شبح يف حلظة وب�شكل مفاجئ خنجر يطعن 

عليكم  هان  من  يا  وطنيتكم  اأين  وطنه،  خا�شرة 

تراب الوطن؟
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1066 تت�يج هارولد ج�دوين�ش�ن لي�شبح ملًكا 

لإجنلرتا.

اخلا�شة  م�ر�ص  �شم�يل  جتربة  جناح   -  1838

بالتلغراف الكهربائي ولأول مرة.

التي   47 ال�لية  ت�شبح  ني�مك�شيك�   -  1912

تن�شم لل�ليات املتحدة.

1921 - تاأ�شي�ص اجلي�ص العراقي.

1929 - الأم تريزا ت�شل اإىل كلكتا، الهند وتبداأ يف 

م�شاعدة الفقراء واملر�شى.

روزفلت  فرانكلني  الأمريكي  الرئي�ص   -  1941

يلقي خطابا حتدث فيه عن حق�ق الإن�شان و�شمي هذا 

اخلطاب خطاب احلريات الأربع.

1950 - اململكة املتحدة تعرتف بجمه�رية ال�شني 

وت�شحب  ال�شيني  لل�شعب  وحيد  كممثل  ال�شعبية 

اعرتافها بتاي�ان.

1964 - اإ�شدار الد�شت�ر امل�ؤقت لليمن ال�شمايل.

زفياد  اجل�رجي  الرئي�ص  هروب   -  1992

جام�شاخ�رديا اإثر انقالب ع�شكري اأدى اإىل ت�يل اإدوارد 

�شيفردنادزه الرئا�شة.

2019 - املمثل جيف بريدجز يتلّقى جائزة �شي�شيل 

الغ�لدن  ج�ائز  ت�زيع  حفل  يف  الفخرّية  دوميل  بي 

غل�ب ال�شاد�ص وال�شبعني.

تختطف طفليها من طليقها 

ملنعهما من تلقي تطعيم كورونا

بتهمة  اأم�ص،  ي�م  اإ�شبانيا،  جن�بي  امراأة  اأُوقفت 

�شد  تلقيحهما  من  ال�شابق  زوجها  ملنع  طفليها  خطف 

»ك�فيد-19«، وفق م�شادر متطابقة.

 46 البالغة  املراأة،  هذه  اإن  ق�شائي  م�شدر  وقال 

مرف�عة  دع�ى  بعد  ر  ق�شّ �شلب  بتهمة  مالَحقة  عاًما، 

يف 16 دي�شمرب من طليقها املقيم قرب اإ�شبيلية مبنطقة 

الأندل�ص.

الت�شال بطفليه  فقد  اأنه  اإىل  املذك�ر  الرجل  واأ�شار 

البالغني 12 عاًما و14 منذ مطلع ن�فمرب، واتهم زوجته 

ال�شابقة بخطفهما ملنعه من تطعيمهما �شد ك�فيد.

وبعد عمليات بحث مكثفة، �شلَّمت الأربعينية نف�شها 

للق�شاء �شباح ام�ص يف اإ�شبيلية، ب�شحبة طفليها، وفق 

م�شدر ق�شائي.

احلر�ص  �شريًعا  الق�شية  املكلف  القا�شي  واأخطر 

املدين ب�شبب وج�د مذكرة بحث، فما كان من هذه الهيئة 

اإل اأن اأبلغت ال�الد.

ولفت ناطق با�شم احلر�ص املدين اإىل اأن القا�شرين 

اللذين ت�قفا عن ارتياد املدر�شة منذ مطلع ن�فمرب، �ُشلّما 

اإىل والدهما بعد ظهر الي�م.

اأمام  مث�لها  بانتظار  احتياطًيا  اأُوقفت  فقد  الأّم  اأما 

الق�شاء، وفق امل�شدر عينه.

طفلة م�شرية عمرها 12 عاًما حت�شل على �ل�شهادة �جلامعية يف �أمريكا

اأ�شبحت امل�شرية �ش��شن اأحمد )12 عاًما( اأ�شغر خريجة يف تاريخ كلية بروارد اجلامعية 

ب�لية فل�ريدا الأمريكية، لكن طم�حها ل يت�قف عند هذا احلد.

وكانت �ش��شن، التي ي�شفها كثريون بـ»الطفلة املعجزة«، قد نالت �شهادة الثان�ية العامة 

يف �شن التا�شعة فقط. وح�شلت �ش��شن اأحمد )12 عاًما( على �شهادة البكال�ري��ص يف العل�م 

ما  اأي   ،4 اإذ ح�شلت على 4 من  املا�شي،  دي�شمرب  الكاملة يف  ال�شرف  مرتبة  البي�ل�جية مع 

جذبت  »لقد  �شي«:  بي  »اإيه  ل�شبكة  �ش��شن  وقالت  اأخرى.  تعليمية  اأنظمة  يعادل 100% يف 

دوراتهم يف برجمة لغة بايث�ن من خالل علم الأحياء اهتمامي حقاً. اإنه مكان رائع لدرا�شة هذه 

امل��ش�عات، لذا من الرائع قب�يل هناك يف الف�شل الدرا�شي التايل«. وقالت عائلة �ش��شن اإنهم 

لحظ�ا اأنها كانت م�ه�بة اأكادميًيا خالل جل�شات التعليم املنزيل، اإذ اأمتت ب�شرعة مناهج كانت 

م�شممة ل�شف�ف اأكرب من عمرها. يف �شن التا�شعة، ح�شلت �ش��شن على �شهادة الثان�ية العامة 

واجتازت اختبار ال�شتعداد للتعليم ما بعد الثان�ي الذي اأتاح لها ح�ش�ر دورات جامعية، وفًقا 

ل�الديها. بداأت �ش��شن باأخذ ف�شل درا�شي واحد يف كل ف�شل درا�شي يف كلية بروارد للتعرف 

على الف�ش�ل املتقدمة.

بيع �شمكة تونة مقابل 146 �ألف دوالر بعد �شبه على �جلدر�ن.. �لرئي�س يجمع عينات خطوط �آالف �لكوريني للو�شول للفاعل

 211 تزن  ت�نة  �شمكة  بيعت 

دولر خالل  األف  بـ146  كيل�غراما 

مزاد راأ�ص ال�شنة التقليدي يف ط�كي� 

جنمة  حائز  طاه  حل�شاب  الأربعاء، 

يف دليل مي�شالن، لكن هذا ال�شعر ل 

يزال بعيًدا عن الرقم القيا�شي امل�شجل 

�شنة 2019 خ�ش��شا ب�شبب تبعات 

الأزمة ال�شحية.

ين  ملي�ن   16،9 مبلغ  كان  فقد 

باباين )146 األف دولر( الذي دفعه 

�شاحب  م�شرتكة  ب�ش�رة  الأربعاء 

�شمكة  مقابل  وبائع جملة يف  مطعم 

من  بكثري  اأدنى  عمالقة،  اأحمر  ت�ن 

 2019 يف  امل�شجل  القيا�شي  ال�شعر 

حني بيعت �شمكة يف مقابل اأكرث من 

333 ملي�ن ين.

مبالغ  اأحياًنا  املزايدون  وينفق 

الأغلى  الت�نة  �شمكة  ل�شراء  طائلة 

اأنها  على  اإليها  ينظر  والتي  ثمًنا 

ق�ية  دعاية  تنعك�ص  كما  خري  فاأل 

بيعت  التي  وال�شمكة  لل�شاري. 

منطقة  من  ا�شطيادها  مت  الأربعاء 

املعروف  اليابان  �شمال  اأوم�ري 

فيها.  العالية  الت�نة  اأ�شماك  بن�عية 

»اأون�ديرا«  جمم�عة  ا�شرتتها  وقد 

جنمة  احلائزة  ال�ش��شي  ملطاعم 

جمم�عة  واإىل  مي�شالن،  دليل  يف 

ال�شمك  تبيع  التي  »ياماي�كي« 

�شاعات  وبعد  اليابان.  يف  باجلملة 

ال�شمكة  ُنقلت  املزاد،  على  قليلة 

جمم�عة  تديره  مطعم  اإىل  الفائزة 

اأوم�تي�شاندو  حي  يف  »اأون�ديرا« 

�شُتقّطع  حيث  ط�كي�،  يف  الراقي 

علًنا اإىل �شرائح وفيليه.

عن  عاملية  اإعالم  و�شائل  ك�شفت 

ك�ريا  يف  الآلف  مع  حتقيقات  فتح 

كتابات  �شاحب  ملعرفة  ال�شمالية 

م�شيئة للزعيم على اجلدران.

 ذكر م�قع اإخباري مقره ك�ريا 

اجلن�بية اأن �شلطات ك�ريا ال�شمالية 

�شكان  اآلف  مع  حتقيقات  فتحت 

العا�شمة بي�نغ يانغ ملعرفة �شاحب 

للزعيم  اأ�شاءت  اجلدران  على  كتابة 

كيم ج�نغ اأون.

وح�شب م�قع Daily NK، فاإن 

اأنت  اأون،  ج�نغ  »كيم  تق�ل  ر�شالة 

ج�عا  مي�ت�ن  النا�ص   .**** ابن 

مبنى  جدران  على  ظهرت  ب�شببك« 

ت�ش�ن  بي�نغ  منطقة  يف  �شكني 

وعرث  دي�شمرب   22 يف  بالعا�شمة 

تنفيذ  لدى  املنطقة  �شكان  اأحد  عليها 

دورية يف احلارة يف �شاعات الفجر.

باإزالة  امل�ش�ؤول�ن  قام  و�شرعان 

وبداأت  اجلدار  من  امل�شيئة  الكتابة 

ال�شرطة البحث عن �شاحبها.

باإجراء  الأمن  وزارة  وبداأت 

يف  للعاملني  اليد«  خط  »حتليالت 

وحتى  املحلية  وامل�ؤ�ش�شات  امل�شانع 

بالإ�شافة  دي�شمرب،  منذ 23  الطالب 

اإىل تنقل ال�شباط من منزل اإىل منزل 

حتركاتهم  ح�ل  ال�شكان  ل�شتج�اب 

يف الي�م الذي ظهرت فيه الكتابة.

حملي�ن،  �شكان  ويت�قع 

قيام  بعد  اأنه  امل�قع،  م�شادر  ح�شب 

مراقبة  كامريات  برتكيب  ال�شلطات 

ال�شلطة،  يف كل مكان منذ ت�ىل كيم 

فاإن العث�ر على اجلاين لن ي�شتغرق 

وقًتا ط�يالً.

اأحيت النجمة

 نوال الزغبي 

ليلة راأ�ض 

ال�شنة يف 

مدينة ديرتويت 

الأمريكية. 

»�ل�شحة«: ت�شجيل 1072 �إ�شابة جديدة 

بفريو�س »كورونا«.. وتعايف 280 حالة

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

19795 يف ي�م 5 يناير 2022، اأظهرت ت�شجيل 1072 

حالة قائمة جديدة، كما تعافت 280 حالة اإ�شافية لي�شل 

العدد الإجمايل للحالت املتعافية اإىل 278424.

وبلغ العدد الجمايل للحالت القائمة 6701 حالة، 

منها 15 حالة تخ�شع للعالج بامل�شت�شفى وحالة واحدة 

يف العناية املركزة. 
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التعاونية  حمد  مدينة  جمعية  اأ�صدرت 

ال�صتهالكية تو�صيًحا نفت فيه قيام اأحد كوادرها 

بالعتداء على �صحفية. وفيما يلي ن�س البيان:

التعاونية  حمد  مدينة  جمعية  توؤكد 

العمل  مكونات  بكل  اعتزازها  ال�صتهالكية 

ت�صهيل  �صاأنه  من  ما  بكل  والتزامها  ال�صحفي 

النبيلة، خدمًة  واأداء ر�صالتهم  ال�صحفيني  حركة 

للوطن واملواطن.

من  عدد  بتكرمي  قامت  املنطلق  هذا  ومن 

املوؤ�ص�صات  بع�س  تكرمي  حفل  يف  ال�صحفيني 

والذي  اخلا�س،  والقطاع  والأهلية  احلكومية 

تف�صل برعايته وزير العمل والتنمية الجتماعية 

ويف   ،2021 دي�صمرب   28 املوافق  الثالثاء  يوم 

هذا الإطار توؤكد اجلمعية ما ياأتي:

املرا�صم  على  وبناًء  احلفل  انتهاء  عقب  اأولً: 

املوؤ�ص�صي  الت�صال  جلنة  رئي�س  قام  املعروفة، 

راعي  مغادرة  ت�صهيل  يف  دوره  باأداء  باجلمعية 

راقية،  وبلغة  طلب  املمر،  ل�صيق  ونظًرا  احلفل، 

من الإخوة احل�صور امل�صاعدة يف ذلك، ومن بينهم 

راعي  من  بالقرب  املتواجدين  ال�صحفيني  بع�س 

احلفل، وهو ما مت بالفعل.

ثانًيا: فوجئت جمعية مدينة حمد التعاونية 

املحلية  ال�صحف  اإحدى  ن�صرته  مبا  ال�صتهالكية 

اأنها  من  املوقرة،  ال�صحفيني  جلمعية  من�صوًبا 

ت�صتنكر العتداء بال�صرب على اإحدى ال�صحفيات 

اأمر مل يحدث  التي كانت يف حفل التكرمي، وهو 

نهائًيا، ف�صالً عن اأنه مرفو�س جملة وتف�صيالً.

ثالًثا: كيف يتم العتداء بال�صرب على �صحفية 

وهي مدعوة لتكرميها؟ كما اأن التغطية ال�صحفية 

اجلمعية،  اإدارة  لدى  مهم  اأمر  واإبرازه  للحفل 

فكيف تعيق عمل ال�صحفيني واأداء دورهم؟

رابًعا: ومع ذلك قام ع�صو اجلمعية بتوجيه 

ال�صكر لبع�س احل�صور والعتذار لهم يف الوقت 

ال�صكوى، على  ال�صحفية حمل  بينهم  ذاته، ومن 

م�صاعدتهم ودعمهم يف اإمتام اجلهود التنظيمية.

جلنة  رئي�س  اأن  اجلمعية  توؤكد  خام�ًصا: 

الت�صال املوؤ�ص�صة بها، من خري الرجال و�صخ�صية 

ويعمل  والأهلي،  الإعالمي  الو�صط  يف  معروفة 

اأكرث  منذ  واملرا�صم  املوؤ�ص�صي  الت�صال  جمال  يف 

وال�صجايا  الكرمي  عاًما، ويتمتع باخللق  من 35 

احلميدة.

بالأنظمة  التزامها  اجلمعية  توؤكد  �صاد�ًصا: 

باجلميع �صرورة  مهيبًة  بها،  املعمول  والقوانني 

يف  ال�صلة،  ذات  اجلهات  اإىل  والرجوع  التق�صي 

اإطار التقيد باملهنية قبل الن�صر.

جمعية مدينة حمد التعاونية تنفي اعتداء اأحد كوادرها على �صحفية

فاطمة �صلمان: 

اأكد النائب اإبراهيم النفيعي باأن هناك �صكاوى وردت له 

من قبل عدد من املواطنني ب�صاأن ا�صتغالل البنوك لرغبتهم يف 

تاأجيل القرو�س؛ نظًرا ل�صتمرار الظروف ال�صتثنائية العاملية 

لفريو�س كورونا، وذلك عرب فر�س �صروط ومعايري للتاأجيل 

مل ترد �صمن التوجيهات امللكية وتوجيهات م�صرف البحرين 

املركزي، كما اأكد عدد اآخر من املواطنني رف�س بع�س البنوك 

مل�صاألة التاأجيل واأخرى فر�صت فوائد عالية وم�صاعفة.

واملعايري  ال�صروط  جملة  »من  قائالً:  النفيعي  واأو�صح 

التي فر�صتها بع�س البنوك باأن التاأجيل ل ي�صمل القرو�س 

ا  اأخرى بع�صً الإ�صافة، كما منعت بنوك  اأو طلبات  اجلديدة 

توجيهات  اأن  رغم  العمر  بحجة  التاأجيل  من  عمالئها  من 

امل�صرف املركزي كانت وا�صحة باأن التاأجيل ملن يريد دون 

اأي قيود و�صروط اأو معايري مفرو�صة اأو حتى حتديد فئات 

فوائد  احت�صاب  اإىل  البنوك  اأحد  عمد  كما  معينة،  عمرية 

للفوائد مت عن  امل�صاعف  الحت�صاب  باأن  التذرع  ثم  اإ�صافية 

طريق اخلطاأ«.

بالتوجيهات  البنوك  تقيد  وجوب  على  النفيعي  و�صدد 

اأجل  من  م�صاعدتهم  على  العمل  بل  العمالء  ا�صتغالل  وعدم 

املركزي  امل�صرف  داعًيا  ب�صالم،  اجلائحة  تداعيات  اجتياز 

�صروط  اأي  دون  للتاأجيل  حتقيقها  ومدى  البنوك  ملراقبة 

وذلك  قر�صه،  تاأجيل  يف  املواطن  رغبة  من  تقييد  ومعايري 

�صماًنا عدم ا�صتغالل البنوك للزبائن عرب اإ�صعارهم باملخالفات 

حتى  البنوك  بع�س  واأن  خا�صة  الأمر  لزم  اإذا  وحما�صبتهم 

اللحظة مل تخطر زبائنها باإمكانية تاأجيل القرو�س من عدمه.

داعًيا امل�صرف املركزي ملراقبة وحما�صبة املخالفني منهم.. النفيعي:

بنوك ترف�ض »تاأجيل القرو�ض« لفئات معينة واأخرى تفر�ض فوائد م�صاعفة 

�صعف »اأوميكرون« اأمام املتطعمني قلل دخول احلاالت القائمة اإىل امل�صت�صفى والعناية املركزة.. القحطاين:

جنــاح احلملـــة الوطنيــة بتطعيــم 83% باجلرعـــة املن�صطـــة
الأمرا�س  ا�صت�صاري  القحطاين  مناف  طبيب  املقدم  اأكد 

الطبي  الوطني  الفريق  ع�صو  الع�صكري  بامل�صت�صفى  املعدية 

للت�صدي لفريو�س كورونا »كوفيد-19«، اأن مملكة البحرين 

جميع  يف  ق�صوى  اأولوية  املواطنني  و�صالمة  �صحة  ت�صع 

م�صارات تعاملها مع فريو�س كورونا منذ بدء اجلائحة وحتى 

اليوم، وجميع القرارات التي مت اتخاذها ت�صب يف حتقيق هذا 

الهدف الأ�صمى، م�صرًيا اإىل اأن مملكة البحرين ت�صري يف الجتاه 

ال�صحيح فيما تتخذه من اإجراءات يف كل مراحل التعامل مع 

»اأوميكرون«  املتحور اجلديد  مع  التعامل  فيها  الفريو�س مبا 

ال�صابقة  املتحورات  من  اأقل  م�صاعفاته  اأن  تبني  والذي   -

احلا�صلة  القائمة  احلالت  عند  ا  خ�صو�صً كورونا،  لفريو�س 

امل�صاد لفريو�س كورونا،  التطعيم  املن�صطة من  على اجلرعة 

على الرغم من انت�صاره املت�صارع عاملياً - حيث يتم التعامل 

معه وفق ال�صرتاتيجيات واخلطط املو�صوعة لذلك، وهو ما 

نتج عنه حتى الآن ن�صب قليلة لدخول امل�صت�صفى اأو العناية 

املركزة مقارنة بالدول الأخرى، حيث بلغ عدد احلالت القائمة 

ما  اأي  فقط،  حالة   13 يناير 2022،   4 بتاريخ  بامل�صت�صفى 

ن�صبته 0.2% من اإجمايل احلالت القائمة التي بلغت 5909 

حالت.

الوترية املت�صارعة والكبرية للحملة  باأن  القحطاين  ونوه 

باأهمية  املجتمعي  الوعي  على  دليل  للتطعيم  الوطنية 

التطعيمات واجلرعة املن�صطة وهو ما عزز التقدم الذي و�صلت 

اإليه اململكة يف مواجهة الفريو�س، حيث مت تطعيم ما ن�صبته 

83% حتى اليوم من اإجمايل املوؤهلني لأخذ اجلرعة املن�صطة مما 

ي�صهم يف حماية املجتمع من اآثار املتحور اجلديد »اأوميكرون«.

اأفراد  قبل  من  التام  اللتزام  اأهمية  اإىل  القحطاين  واأ�صار 

الوقائية،  والتدابري  الحرتازية  بالإجراءات  كافة  املجتمع 

املن�صطة  واجلرعات  التطعيمات  اأخذ  يف  املوا�صلة  جانب  اإىل 

وفق الربوتوكولت املقررة لكل تطعيم اأو جرعة من�صطة يف 

مواعيدها املقررة، حفاًظا على �صحة و�صالمة اجلميع.

متام اأبو�صايف:

البحرين  م�صرف  حمافظ  فاز 

بجائزة  املعراج  ر�صيد  املركزي 

اأف�صل حمافظ م�صرف مركزي يف 

ال�صرق الأو�صط لعام 2022، وفق 

الدولية  بنكر«  »دا  جملة  اأعلنته  ما 

املانحة للجائزة. 

حمافظ  اأف�صل  جائزة  ومتنح 

جائزة  وهي   - مركزي  مل�صرف 

حمافظي  لتكرمي   - �صنوية 

خمتلف  يف  املركزية  امل�صارف 

اجلائزة  منحت  العامل، حيث  انحاء 

دفع  يف  لدوره  تقديًرا  للمعراج 

وت�صجيع  الأمام،  اإىل  التقدم  عجلة 

للقطاع  قيادته  وكذلك  البتكار، 

خالل الأوقات ال�صعبة.

وفق ما اأعلنته جملة »دا بنكر« الدولية املانحة للجائزة

املعراج اأف�صل حمافظ م�صرف مركزي يف ال�صرق االأو�صط لعام 2022

منذ  ت�صدر  جملة  وهي  بنكر«  »دا  جملة  تعترب  فيما 

حيث  امل�صرفية  باملعلومات  ومتخ�ص�صة   1926 العام 

خمتلف  يف  املايل  للقطاع  ومالية  اقت�صادية  معلومات 

انحاء العامل.

وقالت جملة دا بنكر: »مع وجود العديد من امل�صارف 

يف  تغيريات  �صهدت  والتي  الأو�صط  ال�صرق  يف  املركزية 

ال�صنوات القليلة املا�صية، فقد اأثبت ر�صيد املعراج اأن اإدارته 

م�صرف  حمافظ  من�صب  �صغل  حيث  لال�صتقرار،  معززة 

البحرين املركزي )CBB( منذ عام 2005. وطوال فرتة 

اأكرث  اأحد  البحرين - وهو  املايل يف  القطاع  وليته، حاز 

القطاعات ر�صوًخا يف املنطقة - على �صمعة طيبة يف جمال 

البتكار املتطور، مع اأحد اأكرث النظم تطورا للتكنولوجيا 

املالية وا�صتقرار يف منطقة اخلليج«.

الف�صل  الفوز يعود  اأن هذا  من جانبه، اعترب املعراج 

فيه لفريق العمل داخل م�صرف البحرين املركزي. 

دا  جملة  من  التكرمي  هذا  »ي�صعدين  املعراج:  وقال 

يف  فريقي  م�صاهمات  اإىل  يعود  الإجناز  هذا  اإن  اإذ  بنكر، 

م�صرف البحرين املركزي ول ميكن اأن يحدث لول دعمهم 

وتفانيهم«.

وتابع: »على الرغم من الوقت ال�صعب الذي واجهناه 

خالل العامني املا�صيني، ب�صبب كورونا، فقد وا�صل م�صرف 

الإطار  لتو�صيع  البتكار  اأجندة  دفع  املركزي  البحرين 

التنظيمي لنماذج اأعمال التكنولوجيا املالية اجلديدة«.

اأ�صواأ  ثاين  من  عانى  قد  البحريني  القت�صاد  وكان 

تاأثري يف اقت�صاديات جمل�س التعاون اخلليجي خالل عام 

2020 - بعد الكويت - وذلك مع انخفا�س اأ�صعار النفط، 

ال�صفر  على  املفرو�صة  والقيود  املحلية  الإغالق  وعمليات 

الدويل والتي اأثرت ب�صدة يف البالد. يف مواجهة مثل هذه 

الظروف.

فيما بداأ البحرين املركزي عام 2021، بتدابري تاأجيل 

املقر�صني  ال�صغط على  اأ�صهر، مما خفف  الأق�صاط ملدة 6 

املتعرثين، كما مت متديد هذه الإجراءات يف نهاية املطاف 

حتى نهاية العام. يف املقابل، ا�صتمرت البنوك املحلية يف 

احلفاظ على م�صتويات اأكرث من راأ�س املال وال�صيولة.

ورغم الظروف ال�صعبة، فقد وا�صل م�صرف البحرين 

اأعلن  مايو،  ففي  املعراج.  اإ�صراف  حتت  البتكار  املركزي 

املحلي   ABC بنك  مع  �صراكة  على  اإ�صرافه  عن  امل�صرف 

عرب  الرقمية  العملة  مدفوعات  لتجربة   JPMorganو

.JPMorganالتابعة لـ Onyx احلدود با�صتخدام من�صة

ا اإىل اأن م�صرف البحرين املركزي  وجتدر الإ�صارة اأي�صً

الت�صالت  ل�صركة  مفتوًحا  م�صرفًيا  ا  ترخي�صً منح  قد 

الت�صالت  �صركة  يجعل  مما  يوليو،  يف  بتلكو  املحلية 

لها  ي�صمح  التي  املنطقة  يف  ال�صركات  اأوىل  من  واحدة 

بتقدمي خدمات مثل اإن�صاء املحفظة الرقمية، وبدء مدفوعات 

احل�صاب امل�صريف، وخدمات بدء البطاقات.

لو�صع  دي�صمرب  يف  حمدث  عمل  اإطار  اإطالق  مت  كما 

املركزي،  البحرين  مل�صرف  الرقابية  التجريبية  البيئة 

يعزز  مما   ،2017 عام  يف  مرة  لأول  اإطالقه  مت  والذي 

معايري الأهلية وي�صهل العملية برمتها.

ر�صيد 

املعراج

العام  املدير  اأحمد  بن  مبارك  حممد  الدكتور  ا�صتقبل 

جمل�س  رئي�س  والتعليم  الرتبية  بوزارة  املدار�س  ل�صوؤون 

اإدارة كلية البحرين للمعلمني الدكتورة �صوفيا اأحمد ها�صم 

وذلك مبنا�صبة  للمعلمني،  البحرين  بكلية  امل�صاعد  الأ�صتاذ 

ان�صمامها اإىل الهيئة الأكادميية بالكلية. 

جمل�س  رئي�س  املدار�س  ل�صوؤون  العام  املدير  هناأ  وقد 

اأ�صتاًذا  تعيينها  على  اأحمد  �صوفيا  الدكتورة  الكلية  اإدارة 

والأكادميي،  العلمي  مب�صتواها  م�صيًدا  بالكلية،  م�صاعًدا 

لفريق  نوعية  اإ�صافة  �صت�صكل  اأنها  يف  ثقته  عن  ومعرًبا 

العمل الأكادميي والإداري بالكلية. 

اأحمد  �صوفيا  الدكتورة  اأهدت  اللقاء،  هام�س  وعلى 

اللغة  تعليم  يف  الدكتوراه  لدرجة  اأطروحتها  من  ن�صخة 

اإك�صرت  جامعة  من  عليها  ح�صلت  والتي  الإجنليزية، 

الكلية،  اإدارة  جمل�س  رئي�س  العام  املدير  اإىل  الربيطانية، 

كما عربت عن �صكرها له على دعمه واهتمامه بتطوير عمل 

كلية البحرين للمعلمني وخمرجاتها.

رئي�ض جمل�ض اإدارة كلية للمعلمني 

ي�صتقبل الدكتورة �صوفيا اأحمد

حمافظ »اجلنوبية«: دعم التوا�صل 

املجتمعي مع خمتلف اجلهات

اآل  خليفة  بن  علي  بن  خليفة  ال�صيخ  �صمو  ا�صتقبل 

خليفة حمافظ املحافظة اجلنوبية، العميد حممد بن دينه 

الأمنية بوزارة  العامة لالإعالم والثقافة  الإدارة  مدير عام 

الداخلية، بح�صور العميد عي�صى الدو�صري نائب حمافظ 

املحافظة اجلنوبية.

ويف م�صتهل اللقاء، اأ�صاد �صمو املحافظ باجلهود التي 

تقوم بها الإدارة العامة لالإعالم والثقافة الأمنية يف تعزيز 

اجلنوبية  املحافظة  بني  الإعالمي  والتن�صيق  التعاون 

وخمتلف و�صائل الإعالم، مبا يدعم نهج التوا�صل والتفاعل 

املجتمعي الذي تن�صده املحافظة.

عن جزيل  دينه  بن  العميد حممد  اأعرب  جانبه،  ومن 

اهتمام  من  يوليه  ما  على  املحافظ  ل�صمو  وتقديره  �صكره 

لالإعالم  العامة  الإدارة  مع  امل�صتمر  التوا�صل  لتوثيق 

تعزيز  على  �صموه  بحر�س  منوًها  الأمنية،  والثقافة 

التعاون امل�صرتك بني اجلانبني.

فازت الفنانة البحرينية زينب ال�صباع، للمرة الثانية، 

بجائزة اجلمهور �صمن معر�س البحرين ال�صنوي للفنون 

الت�صكيلية يف ن�صخته ال�صابعة والأربعني عن عملها »اإمنا 

اأنت اأيام«، حيث كرمتها هيئة البحرين للثقافة والآثار اأم�س 

مديرة  مطر  فرح  بح�صور  الوطني،  البحرين  م�صرح  يف 

اإدارة الثقافة والفنون بهيئة البحرين للثقافة والآثار. 

وبهذه املنا�صبة قالت ال�صيخة هال بنت حممد اآل خليفة 

للثقافة والآثار  البحرين  الثقافة والفنون بهيئة  مدير عام 

اإن معر�س البحرين ال�صنوي للفنون الت�صكيلية يعد ج�صًرا 

ي�صل ما بني جمهور وحمبي الفنون ونخبة الفنانني الذين 

اأعمال يف  اأف�صل ما لديهم من  يعملون كل عام على تقدمي 

خمتلف املجالت الفنية، موؤكدة اأن هذه اجلائزة تهدف اإىل 

اإ�صراك اجلمهور يف �صناعة احلدث الثقايف والفني.

ال�صباع حت�صد »جائزة اجلمهور« 

مبعر�ض البحرين للفنون الت�صكيلية

اإبراهيم النفيعي

مناف القحطاين

https://www.alayam.com/alayam/first/941418/News.html
https://www.alayam.com/online/local/941374/News.html
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي
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 القائد العام يستقبل نائب 
األمين العام لمجلس الدفاع األعلى

اس��تقبل القائد العام لقوة دفاع 
البحري��ن المش��ير الركن الش��يخ 
خليف��ة ب��ن أحم��د آل خليفة في 
نائ��ب  ام��س،  العام��ة  القي��ادة 
األمي��ن الع��ام لمجل��س الدف��اع 
الخارجي��ة  وزارة  وكي��ل  األعل��ى 
للشؤون السياسية رئيس مجلس 
أمن��اء مرك��ز البحرين للدراس��ات 
والطاقة  والدولية  االس��تراتيجية 
“دراس��ات” الدكتور الشيخ عبداهلل 

بن أحمد آل خليفة.
وف��ي بداية اللق��اء رح��ب القائد 
العام لقوة دف��اع البحرين بنائب 
األمي��ن الع��ام لمجل��س الدف��اع 
الخارجي��ة  وزارة  وكي��ل  األعل��ى 
للشؤون السياسية رئيس مجلس 
أمن��اء مرك��ز البحرين للدراس��ات 

االستراتيجية والدولية والطاقة.
حض��ر اللق��اء قائ��د س��اح الجو 

الملك��ي البحرين��ي الل��واء الركن 
طيار الش��يخ حمد ب��ن عبداهلل آل 

خليفة، وعدد من كبار ضباط قوة 
دفاع البحرين.

 رئيس هيئة األركان يحضر تخريج 
إحدى الدورات المتخصصة للضباط

الرك��ن  الفري��ق  األركان  هيئ��ة  رئي��س  حض��ر 
ذي��اب بن صق��ر النعيمي، تخريج إح��دى الدورات 
التأسيس��ية المتخصصة للضباط بإحدى وحدات 
ق��وة دفاع البحرين. وبعد تقديم إيجاز عن الدورة 
وم��ا اش��تملت عليه من م��واد نظرية عس��كرية 
وتطبيق��ات ميدانية تفضل س��عادة رئيس هيئة 
األركان بتوزي��ع الجوائز التقديرية على الخريجين 
وهنأه��م عل��ى المس��توى المتميز ال��ذي ظهروا 
ب��ه، وعبر عن ش��كره وتقدي��ره لخريج��ي الدورة 
والمدربين على الجه��ود التي بذلوها في تحقيق 

متطلبات هذه الدورة بنجاح.
حضر التخري��ج قائد الدفاع الج��وي الملكي اللواء 
الرك��ن الش��يخ خالد بن عل��ي آل خليف��ة، ومدير 
التدري��ب العس��كري الل��واء الرك��ن صاح راش��د 
السعد، وعدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين.

 القائد العام يبحث 
مع وزير الخارجية التنسيق بين الجانبين

اس��تقبل القائد الع��ام لقوة دفاع 
البحري��ن المش��ير الرك��ن الش��يخ 
خليف��ة ب��ن أحم��د آل خليف��ة في 
وزي��ر  ام��س  العام��ة،  القي��ادة 
عبداللطي��ف  الدكت��ور  الخارجي��ة 
بن راش��د الزياني، وذل��ك بحضور 
وزير ش��ؤون الدفاع الفريق الركن 

عبداهلل بن حسن النعيمي.
اس��تعراض  اللق��اء  خ��ال  وت��م 
التعاون والتنس��يق المشترك بين 
قوة دفاع البحرين ووزارة الخارجية.
القض��اء  رئي��س  اللق��اء  حض��ر 
العس��كري رئيس محكمة التمييز 
العس��كرية اللواء حقوقي الدكتور 

يوسف راشد فليفل.

 إغالق 6 محالت تحفظيًا 
لعدم التطبيق السليم لـ»المضافة«

أغلق��ت وزارة الصناع��ة والتجارة والس��ياحة، بالتعاون 
مع الجهاز الوطن��ي لإليرادات 6 مح��ات تحفظيًا لعدم 

االمتثال للتطبيق السليم للقيمة المضافة.
جاء ذلك، خال حملة تفتيش��ية مش��تركة، شملت 135 
محًا ومنش��أة تجارية ف��ي عدد من المناط��ق التجارية 
الحيوية منها س��وق المنامة، ومنطقة البديع، ومنطقة 
الجنبية، ومنطقة س��ند، ومنطقة الرفاع الغربي، وسوق 
بوابة دلمون، ومجمع غاليريا، ومجمع ها بازا، لاطاع 
على آلية التطبيق الس��ليم للقيمة المضافة بنس��بتها 
األساس��ية المعدلة في جميع المنش��آت التجارية ونشر 
الوع��ي باآلليات الواج��ب اتباعها خال ه��ذه المرحلة.  
وت��م رص��د 133 مخالف��ة تس��توجب ف��رض الغرامات 
اإلداري��ة التي قد تصل إل��ى 10 آالف دينار وفقًا لقانون 
القيم��ة المضافة، إلى جانب رص��د بعض الحاالت التي 
ق��د تعد من ح��االت ع��دم االمتث��ال الس��ليم لتطبيق 
القيم��ة المضافة وفقًا لقان��ون القيمة المضافة، وبناًء 

عليه ف��إن ال��وزارة و»الوطني لإلي��رادات« بصدد اتخاذ 
اإلج��راءات القانونية حيال المنش��آت المخالفة، وإحالة 
من يثب��ت ارتكاب��ه ألحد جرائ��م التهرب م��ن القيمة 
المضاف��ة -والتي ق��د تص��ل عقوبتها إلى الس��جن 5 
س��نوات والغرامة التي تعادل 3 أمثال القيمة المضافة 
المتهرب عنها- إلى الجهات المختصة لتحريك الدعوى 

الجنائية في مواجهته.
وتأتي الحمات التفتيش��ية، م��ن منطلق حرص الوزارة 
و»الوطن��ي لإلي��رادات«، على التطبيق الس��ليم للقيمة 
المضافة بكافة جوانبها الفنية والتنظيمية واإلجرائية 
على النح��و الذي يكفل مصلحة المس��تهلكين بش��كل 
رئي��س، وكجزء م��ن إج��راءات التفتي��ش والرقابة على 

المنشآت التجارية في أغلب محافظات البحرين.
ودعتا المنش��آت، إل��ى االلتزام بتطبيق آلي��ات المرحلة 
االنتقالي��ة للقيمة المضافة، والتعام��ل بكفاءة ووعي 

تحقيقًا للتطبيق السليم للقيمة المضافة.

القحطاني: ضعف »أوميكرون« 
 أمام المتطعمين قلل
حاالت العناية المركزة

أكد استشاري األمراض المعدية بالمستشفى العسكري عضو الفريق 
الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورون��ا )كوفيد19( المقدم طبيب 
مناف القحطاني، أن البحرين تس��ير ف��ي االتجاه الصحيح فيما تتخذه 
من إجراءات في كافة مراحل التعامل مع الفيروس بما فيها التعامل 
م��ع المتحور الجدي��د »أوميكرون« - والذي تبي��ن أن مضاعفاته أقل 
م��ن المتحورات الس��ابقة للفيروس، خصوصًا عند الح��االت القائمة 
الحاصل��ة على الجرعة المنش��طة من التطعيم المض��اد للفيروس، 
على الرغم من انتش��اره المتس��ارع عالميًا. وأضاف أنه يتم التعامل 
مع��ه وفق اإلس��تراتيجيات والخطط الموضوعة لذل��ك، وهو ما نتج 
عنه حتى اآلن نس��ب قليل��ة لدخول المستش��فى أو العناية المركزة 
مقارنة بالدول األخرى، حيث بلغ عدد الحاالت القائمة بالمستش��فى 
ف��ي 4 يناير الحال��ي، 13 حالة فقط أي ما نس��بته 0.2% من إجمالي 
الح��االت القائم��ة التي بلغت 5909 حالة. وأوض��ح أن البحرين تضع 
صحة وس��امة المواطنين أولوية قصوى في كافة مسارات تعاملها 
م��ع الفيروس منذ بدء الجائحة وحتى اليوم، وجميع القرارات التي تم 
اتخاذه��ا تصب في تحقيق هذا الهدف األس��مى. ون��وه بأن الوتيرة 
المتس��ارعة والكبي��رة للحملة الوطني��ة للتطعيم دلي��ل على الوعي 

المجتمعي بأهمية التطعيمات والجرعة المنشطة.

محافظ الجنوبية: تعزيز التعاون 
والتنسيق مع »الثقافة األمنية«

اس��تقبل محافظ المحافظة الجنوبية سمو الشيخ خليفة بن علي بن 
خليف��ة آل خليفة، مدير عام اإلدارة العام��ة لإلعام والثقافة األمنية 
ب��وزارة الداخلي��ة العميد محم��د بن دين��ه، بحضور نائ��ب محافظ 
المحافظة الجنوبية العميد عيسى الدوسري. وخال اللقاء، أشاد سمو 
المحافظ بالجه��ود التي تقوم بها اإلدارة العام��ة لإلعام والثقافة 
األمني��ة ف��ي تعزي��ز التع��اون والتنس��يق اإلعامي بي��ن المحافظة 
الجنوبية ومختلف وس��ائل اإلعام، بما يدعم نهج التواصل والتفاعل 
المجتمعي الذي تنش��ده المحافظة. من جانب��ه، أعرب بن دينه عن 
جزيل ش��كره وتقديره لس��مو المحاف��ظ على ما يولي��ه من اهتمام 
لتوثيق التواصل المستمر مع اإلدارة العامة لإلعام والثقافة األمنية، 

منوهًا بحرص سموه على تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.

 »األشغال« تتفقد المنازل 
المتضررة من األمطار في اللوزي

ق��ام فريق عم��ل م��ن وزارة األش��غال وش��ؤون البلديات 
والتخطي��ط العمران��ي بزي��ارة تفقدية لع��دد من منازل 
المواطني��ن ف��ي منطقة الل��وزي، وذل��ك لاطمئنان على 
أوضاعه��ا وحصر األضرار عقب األجواء الممطرة التي حلت 
على مملك��ة البحرين خال األي��ام الماضية، وما صاحبها 
م��ن تضرر لمن��ازل عدد م��ن المواطنين، حي��ث تم حصر 
األضرار وتقييمها التخاذ اإلجراءات الازمة، وأش��ار الفريق 
إل��ى أن هذه الزيارات ستس��تمر حتى االنته��اء من حصر 
جمي��ع األض��رار. وتأتي ه��ذه الزيارة تنفي��ذًا ألمر صاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 
رئيس مجلس الوزراء بوضع حلول مستدامة للبنى التحتية 
في المناطق التي ش��هدت تجمعات لمياه األمطار، بجانب 
مواصل��ة تحديث وتطوير ش��بكات تصريف مي��اه األمطار 
وتعزي��ز مقومات البن��ى التحتية بمعايي��ر عالية لضمان 

جودتها واس��تدامتها بالتماش��ي مع خطط تسريع وتيرة 
اإلنج��از التي يج��ب أن يازمه��ا التنفيذ المتق��ن لألفكار 
المطروح��ة والحلول المبتك��رة في كاف��ة المجاالت. وقد 
حضر الزيارة ممثلون عن المحافظة الش��مالية، وممثلون 
عن لجنة تقييم األضرار التابعة لوزارة األش��غال وش��ؤون 
البلدي��ات والتخطي��ط العمران��ي، وممثل��ون ع��ن وزارة 
الداخلية والس��يدة زينب ال��درازي عض��و المجلس البلدي 

بالمحافظة الشمالية.
وم��ن جانبهم تقدم المواطنون بخالص الش��كر والتقدير 
 إل��ى صاح��ب الس��مو الملك��ي األمي��ر س��لمان ب��ن حمد 
آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على أمر سموه 
بوضع حلول مس��تدامة للبنى التحتية ف��ي المناطق التي 
ش��هدت تجمعات لمياه األمطار، واهتمام س��موه بكل ما 

يتعلق بالمواطنين.

s.alshaeer@gmail.com

@sawsanalshaer

سوسن الشاعر

كلمة أخيرة

يوميــة  .  شاملــة  .  تفاعليــة
الوطن والء للوطن
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يظل الحــرس الوطني عبر ربع قرن الســند والعون لقوة 
الدفاع واألمن العام بفضل رجاله المخلصين ومن خالل 

نقالت نوعية متطورة بكفاءة وجاهزية عالية. 
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شـركــة الـوطــــن 
للصحافة والنشر
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الدولة واألسعار
وكي��ل وزارة التجارة يقول إن هناك أكث��ر من 3500 بالغ وصلهم لتجار رفعوا 
أس��عار بضائعهم فجأة، فتدخلت ال��وزارة وأغلقت 24 مح��اًل وأنذرت البقية، 

وموضوعنا اليوم هو متى وكيف تتدخل الدولة. 
بالرغم من أن البحرين س��وقها مفتوح واقتصادها حر وبلد ال تتحكم الدولة 
في��ه باألس��عار وتتركها للع��رض والطل��ب، إال أن تدخلها جائ��ز قانونيًا في 

الحاالت االستثنائية حسب قانون حماية المستهلك. 
أي أن الحكومة استفادت من منفذ قانوني وهو »الحاالت االستثنائية« أي تلك 
الحال��ة الطارئة التي تجيز للدولة أن تتدخل وتمنع فيها رفع س��عر البضائع، 
واعتب��رت أن »توقيت« اإلعالن عن جريان قانون ضريبة القيمة المضافة من 
األوقات التي يس��مح لها التدخل في التحكم باألس��عار، ذلك ألن من يرفعها 
يرفعها مس��تغاًل قرارًا حكوميًا ال ينطبق عليه، فهو يرفع س��عر س��لع معفاة 
م��ن الضريبة، ويعد ذلك تالعبًا يش��حن ضغينة الناس عل��ى الدولة، ولذلك 
من حقها هنا أن تتدخل وتتحكم في األسعار، بمنع رفعها في هذا التوقيت.

صحي��ح أن وزارة التج��ارة أغلق��ت 24 مح��اًل متالعب��ًا والبالغ��ات وصل��ت إلى 
3500 إال أن تدخله��ا أعطى إنذارًا للبقية، وش��كرت الوزارة وعي المس��تهلك 
وحضوره ومس��اعدته في ضبط تلك التالعبات، ونحن سنراقب نشاط الوزارة 
واس��تمراريته. إنم��ا هناك العديد من قرارات رفع األس��عار عن��د العديد من 
التج��ار تتخذ ألس��باب ال عالقة لها بالع��رض والطلب، وقانون الس��وق الحر 
واالقتص��اد الحر، ويحتاج أيضًا أن تتدخل الدول��ة واعتبار ذلك التالعب ظرفًا 

استثنائيًا يجيز لها التدخل إنفاذًا لقانون حماية المستهلك. 
 حت��ى نطمئن الناس أننا كدولة نش��يطون جدًا وفعالون جدًا في مس��ؤولية 
»المراقبة« خاصة إذا كان عندك ش��عب يتفاعل بقوة إن أش��ركته معك في 
عملي��ة المراقبة، فعدد البالغات 3500 في أس��بوع يدل عل��ى ذلك، إنما هل 

الوزارة قادرة على الحراك بذات السرعة والكفاءة؟ 
خ��ذ على س��بيل المثال م��ا ورد في أخب��ار الخليج أمس أن أس��عار الخضروات 
س��ترتفع ارتفاعًا كبيرًا بسبب »مشكلة في التوريد« كما جاء في التقرير على 
لسان أحد تجار الخضروات، أما لماذا التوريد به مشكلة؟ فلم نعرف اإلجابة. 

فلينة الخيار األردني من دينارين سيصل سعرها إلى سبعة دنانير ونصف!! 
فلينة الخيار السعودي من دينار و700 فلس إلى 4 دنانير ونصف!!! 

االرتف��اع ليس الضع��ف وال حتى الثالثة أضع��اف بل أربعة أضع��اف تقريبًا 
والسبب أن هناك مشكلة في التوريد! 

نهاية التقرير ناش��د تجار الفواكه والخضروات محمد عبدالعال وموسى الجد 
وزارة التج��ارة أن تراق��ب التجار الذين سيس��تغلون هذا الظرف االس��تثنائي 
ويحتكرون البضاعة ليرفعوا الس��عر، أي أن الظرف الذي سيتم استغالله هذه 
الم��رة مختلف عن ظرف اإلعالن عن القيمة المضاف��ة، إنما لظرف طارئ آخر 
وهو وجود مشكلة استثنائية في التوريد، إنما في النهاية النتيجة واحدة، فان 
كانت الوزارة نش��طت هذه المرة حتى ال تؤجج المشاعر ضد الحكومة فعليها 
أن تنشط كذلك في أي تالعب آخر ألن كسلها أو تقاعسها يؤجج المشاعر ضد 
الحكومة أيضًا. خالصة القول، إن اس��تغالل الظروف ورفع األس��عار ألسباب ال 
عالقة لها بالسعر الحقيقي عملية منتشرة وواسعة، وتحتاج من أجل ضبطها 
ش��راكة مجتمعية بين الدولة والمجتمع، فإن وجد المجتمع فعالية ونش��اطًا 
عند الدولة يتناس��ب وحجم حراكه فإن أي تاجر يفكر باس��تغالل الظروف -أيًا 

كانت- سيعيد النظر ألف مرة. 
المس��ألة الثانية التي تس��تطيع الدولة أن تحافظ فيها على األس��عار وتمنع 
اس��تغاللها، هي محاربة االحتكار باعتب��اره عنصرًا هادمًا لرؤية 2030، وذلك 
بالتحرك واالنفتاح على أس��واق أكبر وأكثر تنوعًا فنحن نرى أسعار الخضروات 
والفواكه مثاًل في أس��واق الحراج في المملكة العربية الس��عودية على سبيل 
المث��ال وهي األقرب لنا وحدودها مفتوحة معنا منخفضة بش��كل كبير، لكن 
تجارة الخضار والفواكه دائرة مغلق��ة على بعض التجار ومصادرها محدودة 
لذلك المستهلك البحريني مضطر بقبول ما يعرض عليه سعرًا وجودة وتلك 
قص��ة أخ��رى تحتاج إلى مقال آخر، حي��ث يصل للبحريني أس��وأ األنواع وأقلها 
جودة، وليس الس��بب أن سوق البحرين صغيرة فقط، بل هي ضعف الشروط 

وضمانات الجودة ومراقبتها مثل مراقبة األسعار. 
تدخ��ل الدولة مطلوب من أجل مراقبة األس��عار ومراقبة الجودة، والحكم هنا 

على رأي المستهلك ال على إحصائيات الوزارة. 
والحديث يطول في هذا الجانب.

للفنانة هال بنت محمد

ناصر بن حمد يرعى افتتاح المعرض التشكيلي »البرقع«
برعاي��ة س��مّو الش��يخ ناص��ر ب��ن 
جالل��ة  ممث��ل  خليف��ة  آل  حم��د 
الملك لألعمال اإلنس��انية وشؤون 
الش��باب، س��يتم افتت��اح مع��رض 
 الفنان��ة الش��يخة هال بن��ت محمد 
آل خليفة في الساعة السابعة مساء 
م��ن يوم األحد المقبل برحاب قلعة 
الش��يخ س��لمان بن أحم��د الفاتح، 
 ويس��تمّر المع��رض »البرق��ع« إلى 

13 يناير الجاري.
التش��كيلي،  المع��رض  يأتي ه��ذا 
»البرقع«، وليدًا للظروف االستثنائية 
المربك��ة التي تحيط بكّل تفاصيل 
حياتن��ا من��ذ حّل��ت بربوعن��ا وف��ي 
العال��م الجائحة الراهن��ة، فضّيقت 
علين��ا معيش��نا اليوم��ّي وألزمتن��ا 
بمتطّلب��ات التوّقي م��ن مفاعيلها 

وتجّنب آثارها.

غير أّن قس��وة الظرف االس��تثنائي 
يمك��ن أن تكون أيضًا دافعًا ملهمًا 
إلب��داٍع يق��ارب األش��ياء بجمالي��ة 
مخصوصة تقيم جسرًا بين موروثنا 

الش��عبي وذاكرتن��ا التراثي��ة فيما 
يتعّل��ق بالقن��ص كج��زء أصيل من 
رياض��ات اآلباء واألجداد ومن ثقافة 
األس��رة البحريني��ة ف��ي تجّلياته��ا 
التقليدية التي يجّسدها برقع الطير 
من جه��ة، وإحدى مف��ردات حياتنا 
الراهن��ة من جهة أخرى، ضمن هذا 

الظرف االستثنائي، وهي الكمامة.
كان البرقع وس��يلة إلش��عار الطائر 
ومنح��ه  بالطمأنين��ة  القّن��اص 
الس��كينة واله��دوء، والحال��ة التي 
نعي��ش منذ ش��هور طويل��ة جعلت 
م��ن الكّمام��ة وقايًة م��ن العدوى 
وجالبة لش��يء من الطمأنينة بإزاء 
وباٍء يجول بينن��ا متخّفيًا وال تدركه 
العين. ل��كأّن الزوج الكّمامة/البرقع 
ف��ي ه��ذا المع��رض، وم��ن بعيد 
الماضي الموروث إلى قريب اللحظة 

الحاض��رة رباٌط وثيق بي��ن ثقافتنا 
الحديثة  الجميلة ووسائلنا  األصيلة 

في حياتنا الحاضرة.
وتأتي رعاية س��مّو الشيخ ناصر بن 
حم��د آل خليفة لمع��رض »البرقع« 
حلق��ة أخ��رى ف��ي سلس��لة العق��د 
الوض��يء ال��ذي تنتظم��ه مواق��ُف 
س��مّوه ومبادرات��ه وأعمال��ه كّلها 
ف��ي دعم الح��راك الثقاف��ي والفّني 
وحف��ظ الم��وروث الوطن��ي العريق 
الغنّي، وتعزيز إش��عاعه واستدامة 
م��ا يختزنه م��ن طاق��ة دافعة نحو 
استش��راف المستقبل بعزم اإلقامة 
في ه��ذا العال��م على نح��و أجمل. 
وما فتئ س��مّوه يجم��ع في خصاله 
كاف��ة، معنَيي  وأعمال��ه  وس��يرته 
األصالة الواثقة والحداثة الطامحة.

سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة

الشيخ صالح اللحيدان في ذمة اهلل
توفي في وقت مبك��ر صباح األربعاء، 
عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية، 
الش��يخ صالح محمد اللحي��دان، بعد 

معاناة مع المرض.
وقال��ت أس��رة الش��يخ اللحي��دان عبر 
موقع التواص��ل االجتماعي »تويتر«: 
»إن��ا هلل وإن��ا إلي��ه راجعون، أحس��ن 
اهلل عزاءنا وعزاء األمة اإلس��المية في 
وفاة ش��يخنا ووالدنا صالح بن محمد 
اللحي��دان، رحمه اهلل رحمة واس��عة، 
والصالة على ش��يخنا الي��وم األربعاء 
بع��د صالة العص��ر بجام��ع الراجحي 
بالري��اض«. وكان الش��يخ اللحي��دان 
تع��رض ألزمة صحي��ة قبل أس��ابيع 
دخل على إثرها المستشفى، وتصدر 

اس��مه وقتها الترند، وس��ط تفاعل 
عدد كبير من الدعاة والمش��اهير مع 
نبأ م��رض الش��يخ عل��ى تويتر حيث 
انهال��ت التغري��دات الت��ي تدعو له 
بالشفاء. وقد شغل اللحيدان العديد 

م��ن المناصب ف��ي الس��عودية وله 
العدي��د من المؤلف��ات. وقد تفاعل 
نش��طاء التواصل االجتماعي مع وفاة 
اللحيدان عبر وسم #صالح _اللحيدان 
بالمواس��اة والع��زاء والدع��وات ل��ه 
بقوله��م » أحس��ن اهلل ع��زاء األم��ة 
العربية واإلسالمية في وفاة العالمة 
عض��و هيئ��ة كب��ار العلماء س��ماحة 
فاللهم  #صالح_اللحيدان..  الش��ي�خ: 
ارحمه وعافه واع��ف عنه وأكرم نزله 
ووّس��ع ُمدخل��ه ونّق��ه م��ن الذنوب 
والخطاي��ا كما ينّقى الث��وب األبيض 
م��ن الدن��س واجع��ل قب��ره روض��ة 
من ري��اض الجنة واجع��ل الجنة داره 

وقراره«. 

 زينب السّباع تحصد جائزة الجمهور
للمرة الثانية ضمن »الفنون التشكيلية«

فازت الفنان��ة البحرينية زينب الس��باع، للمرة الثانية، بجائ��زة الجمهور ضمن 
معرض البحرين الس��نوي للفنون التش��كيلية في نسخته الس��ابعة واألربعين 
ع��ن عملها »إنما أنت أيام«، حيث كّرمتها هيئة البحرين للثقافة واآلثار مس��اء 
أمس في مسرح البحرين الوطني، بحضور مديرة إدارة الثقافة والفنون بالهيئة 
ف��رح مطر. وأكدت مدير عام الثقافة والفنون بالهيئة الش��يخة هال بنت محمد 
آل خليفة، أن المعرض يعد جس��رًا يصل ما بي��ن جمهور ومحبي الفنون ونخبة 
الفناني��ن الذي��ن يعملون كل عام على تقديم أفضل م��ا لديهم من أعمال في 
مختل��ف المجاالت الفني��ة. وأضافت أن الجائزة تهدف إلى إش��راك الجمهور في 
صناعة الحدث الثقافي والفني، موجهة التهنئة إلى السباع على فوزها بالجائزة 

شاكرة لها مشاركتها المستمرة في المعرض. 
وأوضح��ت، أن المش��اركة الفاعل��ة ف��ي التصويت عل��ى األعم��ال الفنية يؤكد 
اس��تمرار وصعود االهتمام العام بالحركة الفنية في البحرين، مش��يرة إلى أن 
الهيئة ستواصل إثراء الحراك التشكيلي البحريني بالفعاليات والبرامج المميزة 

التي تعطي للمبدعين في المملكة الفرصة إلظهار مواهبهم وإبداعاتهم. 
فيما وجهت السباع الشكر إلى الهيئة على كل ما تقدمه من دعم للحراك الفني 
في البحرين. وأضافت أن عملها الفائز »إنما أنت أيام« يعكس واقع الحياة التي 
تدفع اإلنس��ان نحو العمل واالجتهاد للوصول إلى أهداف��ه النبيلة، حيث يكون 
مبعثًا للفخر واالعتزاز حال اس��تغالله الحياة بش��كل جّيد، مشيرة إلى أن الرمال 
ف��ي العمل الفني تمّثل مضي أيام اإلنس��ان. ويعد عمل الفنانة زينب الس��باع 
عم��اًل مفاهيميًا. وكانت الهيئة اس��تحدثت »جائزة الجمهور« عام 2019، حيث 

فازت فيها الس��باع عن عملها التركيبي »معلقة ومتوقفة«، فيما فاز فيها عام 
2020 الفن��ان إبراهيم خليفة عن عمله »قرة عين��ي«. كما كانت الفنانة فازت 

عام 2018 بالجائزة الثالثة للمعرض في نسخته ال�44. 
وكان المعرض، افتتح منتصف يوليو الماضي تحت رعاية صاحب السمو الملكي 
األمير س��لمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجل��س الوزراء، حيث أناب 

سموه الفتتاح المعرض سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة. 

 بحضور وزير الشباب ختام برنامج 
»األفالم الوثائقية« بسينما سيتي سنتر

ش��هد وزير ش��ؤون الش��باب والرياضة أيمن بن 
توفي��ق المؤيد وبحضور القائمة بأعمال س��فارة 
البحري��ن  ل��دى  األمريكي��ة  المتح��دة  الوالي��ات 
مارغريت ناردي الحف��ل الختامي لبرنامج »األفالم 
الوثائقي��ة« والذي تم عرضه في س��ينما س��يتي 

سنتر البحرين.
وتم خالل الحف��ل الختامي عرض ثالثة أفالم من 
إنتاج الش��باب البحرين��ي وهي: فيل��م الفاء، فيلم 
س��فراء متخفون، وفيل��م صوت الريش��ة، ويعتبر 
البرنامج نتاجًا للتعاون بين وزارة ش��ؤون الشباب 
والرياضة س��فارة الوالي��ات المتح��دة األمريكية 
ل��دى البحرين، حيث تم تقديم دورات تدريبية في 
إنتاج االفالم الوثائقية المفصلة، وتم االستعانة 
بخب��رات أمريكي��ة وعالمي��ة في صناع��ة األفالم 
الوثائقية لتقديم دورات احترافية في هذا المجال 
ونقل خبراتهم إلى الش��باب البحريني لالستفادة 
منها ف��ي مجال األفالم الوثائقي��ة وكيفية كتابة 

السيناريو والمونتاج لمثل هذه األفالم.
 ومن المؤمل أن تشارك األفالم الشبابية التي تم 

عرضها بإش��راف من وزارة شؤون الشباب وسفارة 
الوالي��ات المتح��دة األمريكية ل��دى المملكة في 
مهرجانات عربية وعالمية وذلك بهدف تس��ليط 
الضوء على القدرات الش��بابية البحرينية في مجال 

صناعة األفالم وخاصة األفالم الوثائقية.
وأك��د المؤيد على أهمية األه��داف التي وجد من 
أجلها برنام��ج »األفالم الوثائقي��ة« والذي صمم 
أساسًا لدعم المواهب الشابة القادرة على اإلبداع 
والتمي��ز ف��ي مج��ال صناع��ة األف��الم الوثائقية 
وإيص��ال أفكاره��م إل��ى كاف��ة أطي��اف المجتمع 
وإبرازها بالصورة التي يراها الشباب مناسبة لهم.
الوثائقي��ة«  »األف��الم  برنام��ج  أن  إل��ى  ولف��ت 
ب��ات مس��احة ح��رة يطلق فيه��ا الش��باب العنان 
إلبداعاتهم لتتحدث عن أفكارهم وتجسيدها على 
أرض الواق��ع من خالل أفالم وثائقية تتواجد فيها 
جميع العناصر التي توصل إلى النجاح مش��يرًا إلى 
أن هدف وزارة شؤون الشباب والرياضة من إطالق 
هذا البرنامج دعم ومس��اعدة المواهب الش��بابية 
البحرينية وتأسيس جيل محب للسينما، قادر على 

تبن��ي مفردات الف��ن اإلعالمي الجدي��د في مجال 
الس��ينما للوصول إلى النجومية والساحة الدولية 
للتنافس م��ع أقرانهم من مختلف دول العالم في 

مجاالت األفالم الوثائقية.
وأعرب وزير ش��ؤون الشباب والرياضة عن تقديره 
للتع��اون البن��اء م��ع س��فارة الوالي��ات المتحدة 
األمريكي��ة لدى المملك��ة االمر الذي س��اهم في 
نج��اح البرنام��ج وتس��ليط الض��وء على الش��باب 
البحريني ونقل الخبرات لهم عبر نخبة من الخبراء 

األمريكيين في إنتاج األفالم الوثائقية.
ومن جانبهم أعرب المش��اركون في البرنامج عن 
ش��كرهم وتقديره��م إلى وزارة ش��ؤون الش��باب 
والرياضة وس��فارة الواليات المتح��دة األمريكية 
ل��دى البحرين عل��ى إتاحة الفرص��ة لهم من أجل 
المش��اركة في هذا البرنامج الرائد الذي جاء ليبرز 
المواهب البحرينية في مجال إنتاج وصناعة األفالم 
الوثائقية مؤكدين على اس��تفادتهم الكبيرة من 
البرنام��ج في ظل ال��دورات التدريبية التي قدمها 

نخبة من المتخصصين في هذا المجال.

https://alwatannews.net/article/983121
https://alwatannews.net/article/983129
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المنامة - هيئة الثقافة واآلثار

اســـتقبلت رئيسة هيئة البحرين للثقافة 
واآلثـــار الشـــيخة مـــّي بنـــت محمـــد آل 
خليفة، في مكتبها أمس، السفير الشيخ 
علي بن عبدالرحمن آل خليفة، بمناسبة 
تعيينـــه الجديد ســـفيًرا لمملكة البحرين 

لدى المملكة العربية السعودية.
وأكـــدت الشـــيخة مـــي بنـــت محمـــد آل 
الحضاريـــة  العالقـــات  أهميـــة  خليفـــة 
والتاريخية الوثيقـــة التي تجمع مملكة 
البحريـــن بالمملكـــة العربية الســـعودية. 
وقالت إن سفراء البحرين يلعبون دوًرا 
مهًمـــا فـــي تعزيـــز الروابـــط التـــي تجمع 
البحرين مع الدول الشقيقة والصديقة، 

مشـــيدة بالحضـــور الثقافـــي الســـعودي 
الذي يثـــري على الدوام الحراك المحلي 
ثقافيـــة  وبرامـــج  بمشـــاريع  للمملكـــة 

عديدة.
بـــن  علـــي  الشـــيخ  توجـــه  مـــن جانبـــه، 
إلـــى  بالشـــكر  خليفـــة  آل  عبدالرحمـــن 
هيئـــة البحريـــن للثقافـــة واآلثـــار علـــى 
عملهـــا وجهودها مـــن أجل الحفاظ على 
المكتســـبات الثقافية البحرينية وتعزيز 
المملكـــة  بيـــن  مـــا  اإلنســـاني  التواصـــل 
مبدًيـــا  العالـــم،  وحضـــارات  وشـــعوب 
اســـتعداده مـــن أجـــل العمـــل مـــع الهيئة 
من أجل اســـتمرارية العالقات الثقافية 

المتينة ما بين البلدين الشقيقين.

الحضور الثقافي السعودي يثري الحراك المحلي

local@albiladpress.com
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المنامة - وزارة الداخلية

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

شـــارك وفـــد من الدفـــاع المدني في االجتمـــاع الثالث لفريـــق العمل المعني 
بالوقايـــة من المـــواد الخطرة بدول مجلس التعاون لـــدول الخليج العربية، 
الـــذي أقيـــم بمقـــر األمانـــة لمجلـــس التعـــاون بالمملكـــة العربيـــة الســـعودية 

الشقيقة.
االجتماع  خــالل  وتــم 
توصيات  اســتــعــراض 
االجـــتـــمـــاع الــثــالثــيــن 
ــمــديــريــن الــعــامــيــن  ــل ل
بدول  المدني  للدفاع 
أبرزها  المجلس، ومن 
بين  الــتــعــاون  تنسيق 
لدى  الميدانية  الفرق 
كـــل دولـــــة لــمــواجــهــة 
حــــــــــــــوادث الــــــمــــــواد 
آلية  ووضــع  الخطرة، 

موحدة لتسهيل عملية طلب الدعم المشترك في حال االستجابة الميدانية 
الطارئة، باإلضافة لمناقشة ما يتعلق بإقرار الدليل االسترشادي إلجراءات 
التعامل المشترك والتنظيم الهيكلي “اإلطار العام” للفرق، وآلية الربط بين 

اإلدارات والتنسيق فيما بينها.

أكـــد وزيـــر التربية والتعليـــم ماجد 
الدائـــم  الـــوزارة  ســـعي  النعيمـــي 
إلـــى تطويـــر البيئـــة التعليميـــة في 
المـــدارس، من خالل توفيـــر البنية 
والمســـاندة  المالئمـــة  التحتيـــة 
لعمليـــة التعليـــم والتعلـــم، إذ قامت 
خطـــة  بوضـــع  اإلطـــار  هـــذا  فـــي 
إنشـــائية تمتـــد حتـــى العـــام 2030 
تغطي احتياجـــات مملكة البحرين 
مـــن المـــدارس الجديـــدة والمبانـــي 
فـــي  النمـــو  لمواكبـــة  األكاديميـــة؛ 
أعـــداد الطلبـــة، وتلبيـــة احتياجات 

المناطق السكانية الجديدة.
وأضاف الوزير أن الخطة اإلنشائية 
للـــوزارة تتضمـــن إنشـــاء 24 مبنـــى 
القائمـــة  المـــدارس  فـــي  أكاديمًيـــا 
بمختلف المحافظات، تضم حوالي 

بهـــدف رفـــع  400 فصـــل دراســـي، 
الطاقـــة االســـتيعابية للمدارس في 
مختلف المراحل الدراسية، بحسب 
المســـاحات المتوافـــرة، إلـــى جانب 
توفيـــر البيئة المدرســـية المناســـبة 
الستيعاب المشـــروعات التطويرية 

النوعية التي تنفذها الوزارة.

آلية خليجية موحدة لمواجهة المواد الخطرة

إنشاء 24 مبنى أكاديميا يضم 400 فصل

دعـم نهـج التواصـل والتفـاعل المجتمعـي

نجاح الحملة الوطنية بتطعيم 83 % بـ “المنشطة”

سمو محافظ الجنوبية يشيد بجهود “اإلعالم األمني” في تعزيز التعاون

القحطاني: ضعف “أوميكرون” أمام المتطعمين نتج عنه تقليل دخول الحاالت إلى المستشفى والعناية

ســـمو  الجنوبيـــة  محافـــظ  اســـتقبل 
الشـــيخ خليفـــة بـــن علي بـــن خليفة 
لـــإدارة  العـــام  المديـــر  خليفـــة،  آل 
األمنيـــة  والثقافـــة  لإعـــالم  العامـــة 
بـــوزارة الداخليـــة العميـــد محمد بن 
دينه، بحضور نائب المحافظ العميد 

عيسى الدوسري.
وفـــي مســـتهل اللقـــاء، أشـــاد ســـمو 
المحافـــظ بالجهـــود التـــي تقـــوم بها 
والثقافـــة  لإعـــالم  العامـــة  اإلدارة 
األمنية في تعزيز التعاون والتنسيق 
اإلعالمـــي بين المحافظـــة الجنوبية 
ومختلف وســـائل اإلعالم، بما يدعم 
نهـــج التواصل والتفاعـــل المجتمعي 

الذي تنشده المحافظة.
من جانبـــه، أعرب العميـــد محمد بن 
دينـــه عـــن جزيـــل شـــكره وتقديـــره 

لســـمو المحافـــظ على مـــا يوليه من 
اهتمـــام لتوثيـــق التواصل المســـتمر 

مـــع اإلدارة العامة لإعـــالم والثقافة 
ســـموه  بحـــرص  منوهـــا  األمنيـــة، 

علـــى تعزيـــز التعـــاون المشـــترك بين 
الجانبين.

أكـــد استشـــاري األمـــراض المعدية بالمستشـــفى 
العســـكري عضو الفريق الوطني الطبي للتصدي 
لفيـــروس كورونـــا )كوفيـــد19-( المقـــدم طبيـــب 
مناف القحطاني، أن مملكة البحرين تضع صحة 
وســـالمة المواطنيـــن أولويـــة قصـــوى فـــي كافة 
مســـارات تعاملهـــا مـــع فيروس كورونـــا منذ بدء 
الجائحة وحتى اليوم، وجميع القرارات التي تم 
اتخاذها تصب في تحقيق هذا الهدف األسمى.

وأشـــار إلى أن مملكة البحرين تسير في االتجاه 
الصحيـــح فيمـــا تتخـــذه من إجـــراءات في كافة 
مراحـــل التعامل مع الفيروس بمـــا فيها التعامل 
مـــع المتحور الجديد )أوميكـــرون( - والذي تبين 
أن مضاعفاتـــه أقـــل مـــن المتحـــورات الســـابقة 
لفيـــروس كورونا، خصوصًا عند الحاالت القائمة 
الحاصلة على الجرعة المنشـــطة، على الرغم من 
انتشـــاره المتســـارع عالميًا – حيـــث يتم التعامل 
معه وفق االســـتراتيجيات والخطط الموضوعة 
لذلـــك، وهو مـــا نتج عنه حتى اآلن نســـب قليلة 
لدخـــول المستشـــفى أو العناية المركـــزة مقارنة 

بالـــدول األخرى، حيث بلـــغ عدد الحاالت القائمة 
بالمستشـــفى بتاريـــخ 4 ينايـــر 2022، 13 حالـــة 
فقط أي ما نســـبته 0.2 % مـــن إجمالي الحاالت 

القائمة التي بلغت 5909 حالة.
ونـــوه القحطانـــي إلـــى أن الوتيـــرة المتســـارعة 
والكبيـــرة للحملـــة الوطنيـــة للتطعيـــم دليل على 
الوعي المجتمعي بأهميـــة التطعيمات والجرعة 
المنشـــطة وهـــو مـــا عـــزز التقـــدم الـــذي وصلـــت 
إليـــه المملكة فـــي مواجهة الفيـــروس، حيث تم 
تطعيم ما نســـبته 83 % حتى اليوم من إجمالي 
المؤهليـــن ألخـــذ الجرعـــة المنشـــطة مما يســـهم 
فـــي حمايـــة المجتمع مـــن آثار المتحـــور الجديد 

)أوميكرون(.
وأشـــار القحطاني إلـــى أهمية االلتـــزام التام من 
جميـــع أفـــراد المجتمـــع باإلجـــراءات االحترازية 
والتدابيـــر الوقائيـــة، إلـــى جانـــب المواصلـــة في 
المنشـــطة وفـــق  التطعيمـــات والجرعـــات  أخـــذ 
البروتوكـــوالت المقـــررة لـــكل تطعيـــم أو جرعـــة 
منشـــطة فـــي مواعيدهـــا المقـــررة، حفاظـــا على 

صحة وسالمة الجميع.

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - بنا

تعــزيــز استدامــة االقتصــاد الــوطنـي
مشيدا بكفاءات “ألبا” الوطنية ... محمد بن مبارك:

اســـتقبل نائب رئيس مجلـــس الوزراء 
آل  مبـــارك  بـــن  محمـــد  الشـــيخ  ســـمو 
خليفـــة بمكتبه بقصـــر القضيبية، أمس 
األربعـــاء، رئيـــس مجلس إدارة شـــركة 
ألمنيـــوم البحريـــن “ألبا” الشـــيخ دعيج 
خليفـــة،  آل  دعيـــج  بـــن  ســـلمان  بـــن 
علـــي  للشـــركة  التنفيـــذي  والرئيـــس 
البقالـــي؛ بمناســـبة االحتفـــال باليوبيل 

الذهبي على إنشاء الشركة.
وخـــالل اللقـــاء، أعـــرب ســـمو الشـــيخ 
محمـــد بن مبارك آل خليفة عن تقديره 
للـــدور المهـــم الـــذي تقـــوم بـــه شـــركة 
ألمنيوم البحرين “ألبا” في دعم المسيرة 
التنموية الشـــاملة بقيـــادة عاهل البالد 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفـــة، وجهـــود الحكومة برئاســـة 
ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء 

صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان 
بـــن حمد آل خليفة حفظه هللا، لتعزيز؛ 
اســـتدامة االقتصـــاد الوطني، مشـــيًدا 
سموه بالمسيرة المتميزة للشركة على 
امتـــداد 50 عامًا حققـــت خاللها الكثير 
من اإلنجازات التي رســـخت من مكانة 

مملكـــة البحرين فـــي صناعة األلمنيوم 
والصناعـــات التحويليـــة علـــى الصعيد 
العالمـــي، وتؤكـــد مـــا لدى الشـــركة من 
ومدربـــة،  مؤهلـــة  وطنيـــة  كفـــاءات 
وحجـــم الجهـــود التـــي يبذلهـــا الشـــيخ 
دعيج بن ســـلمان بـــن دعيج آل خليفة 

وأعضاء مجلس إدارة الشـــركة لزيادة 
إنتاجيتهـــا وتعزيز قدرتها التنافســـية، 
متمنًيا للشـــركة ولكافة منتسبيها دوام 

النجاح والتوفيق.
 مـــن جانبـــه، أعـــرب الشـــيخ دعيج بن 
ســـلمان بـــن دعيـــج آل خليفـــة وعلـــي 
البقالـــي عـــن خالـــص شـــكرهما لســـمو 
الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة على 
اســـتقبالهما، وتقديرهما اهتمام سموه 
بشـــركة ألمنيوم البحرين “ألبا” وتعزيز 
دورهـــا فـــي دعـــم القطـــاع الصناعـــي 

بمملكة البحرين.
وقـــدم الشـــيخ دعيـــج بـــن ســـلمان بن 
دعيـــج آل خليفـــة هديـــة تذكارية إلى 
آل  مبـــارك  بـــن  محمـــد  الشـــيخ  ســـمو 
خليفـــة، بمناســـبة مـــرور 50 عامًا على 
لشـــركة  التشـــغيلية  العمليـــات  بـــدء 

ألمنيوم البحرين “ألبا”.

المنامة - بنا

للتواصل:
Muna.almutlaq 

@albiladpress.com

إعداد: منى المطلق

زاوية أســـبوعية بصحيفة البالد 
لتقديـــم إضـــاءات قانونيـــة عـــن 
قانـــون العمـــل بالقطـــاع األهلـــي 

وشرحها بشكل مبسط.
الزاويـــة  معـــدة  تســـتقبل  كمـــا 
لعرضهـــا  القـــراء  استفســـارات 
القانونيـــة  الشـــخصيات  علـــى 
عنهـــا  لإلجابـــة  والمتخصصـــة 
بشـــأن  اإليضـــاح  وتقديـــم 

تطبيقات القانون.

يرفع اإلنذار والتنبيه من ملف الموظف بعد 6 أشهر

وزير التربية والتعليم

ما الجزاءات التأديبية التي يحق للمؤسسة  «
تفعيلها؟

المـــادة )7٥(  الجـــزاءات التأديبية التـــي يجوز توقيعها 
علـــى العامـــل وفقـــا ألنظمـــة العمـــل ولوائح الجـــزاءات 

بالمنشأة هي:  
١. التنبيه الشفوي .
٢. االنذار الكتابي .

٣. تأجيـــل موعـــد اســـتحقاق العـــالوة الســـنوية مدة ال 
تتجاوز ثالثة أشهر.

٤. الوقـــف عـــن العمل مـــع الخصم مـــن الراتـــب لمدة ال 
تجاوز شـــهرا في الســـنة وال تزيد على خمســـة أيام في 

المرة الواحدة.
٥. تأجيـــل الترقيـــة عند اســـتحققها لمـــدة ال تزيد على 

سنة.
٦.الفصل من الخدمة وفقا ألحكام هذا القانون.

ويوقـــع الجـــزاء المنصـــوص عليـــه فـــي البنـــد )٣( فـــي 
المنشآت التي يوجد بها نظام العالوات.

متى ترفع هذه الجزاءات؟ «

المـــادة )77(  ترفع الجـــزاءات التأديبية التي توقع على 
العامل بانقضاء الفترات التالية: 

أ . ستة أشهر في حالة اإلنذار الكتابي والتنبيه الشفوي.
ب . ســـنة فـــي حـــال الوقف عـــن العمل مـــع الخصم من 
الراتـــب وتأجيـــل موعـــد اســـتحقاق العـــالوة الســـنوية 

وتأجيل الترقية.
- ويتـــم الرفع إذا تبين أن ســـلوك العامـــل وأداءه لعمله 

مرضيان.
- ويترتـــب علـــى رفـــع الجـــزاء اعتبـــاره كأنـــه لـــم يكـــن 

بالنسبة للمستقبل.
- وترفـــع أوراق الجزاء وكل إشـــارة إليـــه وما يتعلق به 

من ملف العامل.

فصل العـامل من الخدمـة بعـد 5 عقـوبات إداريـة
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

هروب الخدم.. مافيا منظمة تعمل مثل البوصلة المغناطيسية
الحديث عن انعكاس مشـــاكل أخطار هـــروب الخدم من البيوت طويل، 
وبيـــن فترة وأخرى أســـتمع إلى أحاديث عديدة مـــن األصدقاء عن تلك 
المشـــاكل إلـــى أن شـــاهدت القضيـــة على نحـــو كامل بأم عينـــي وكأنني 

أشاهد فيلما سينيمائيا للمخرج األميركي دونالد سيجل.
بتاريـــخ 21 ديســـمبر وتحديدا في تمام الســـاعة الثانيـــة والنصف فجرا 
كنـــت عائـــدا من المطـــار قادما من رحلة عمـــل، وقبل وصولـــي إلى باب 
البيـــت لمحـــت وافدا أفريقيا يختبئ في زاويـــة قريبة من نافذة جاري، 
أوقفت الســـيارة وصرخت فيه كأي جار يعرف طبيعة مجتمعنا، وما إن 
سمعني حتى هرب راكضا واختفى في غمضة عين، وعرفت بعدها أنه 

كان يستهدف خادمة جاري األفريقية.
في صباح اليوم التالي أخبرت الجار بالقصة، وقال إنه سيتابع تحركاتها 
وبعـــد عـــدة أيـــام وصدفة ســـألته عـــن التطـــورات، فقال لي “لقـــد هربت 
الخادمة مـــن المنزل.. اتصلت فيها وأخبرتني بعدم رغبتها في العودة”، 
وبعد عملية شاقة من جوالت الحديث عرفت من الجار أنها “فري فيزا”، 
بمعنى.. أنهم ال يعرفون وال يلمون كثيرا بجوانب حياتها، فهي كاللوحة 

الصامتة أو الغواصة التي ال تكتشفها السفن.
النائب هشـــام العشـــيري قال “إن مشـــكلة هـــروب العمالـــة المنزلية تقف 
خلفها مافيا منظمة، مشـــيرا إلى تنصل مكاتب االستقدام من واجباتها، 
فنـــرى أن العامـــات يتـــم تحويلهـــن لكفالـــة آخريـــن أمام مرأى ومســـمع 

المواطن الذي يتكبد الكثير الستقدام الخادمة”.
نعم.. هناك مافيا منظمة تعمل مثل البوصلة المغناطيسية، ومن المؤكد 
أن الوافـــد األفريقـــي الذي شـــاهدته أمام بيت جاري وجـــه من وجوهها 
وفقـــا لتفاصيـــل ما حدث، كما أن كل األنباء والتقارير تشـــير إلى هروب 
العمالة المنزلية أمام أعين وأبصار المواطن الذي كتب عليه أن يســـقط 
بيـــن الحين واآلخر ضحية مكاتب االســـتقدام، وكمـــا أكد رئيس جمعية 
الحقوقييـــن البحرينيـــة عبدالجبـــار الطيب في خبر نشـــرته “الباد” في 
مايـــو الماضي “أن مشـــكلة هروب الخدم موجودة، والجهود المشـــكورة 
لم تتمكن إلى اآلن من إيجاد حل لهذه المشكلة والمواطن يعاني.. لدي 
ثـــاث خـــدم هربن واكتشـــفت أنهن يعملـــن في بيوت دعـــارة إلى أن تم 

تسفيرهن خارج الباد”.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

بسام الذوادي.. حكاية بحرينية رائعة
دعوة كريمة اســـتجبت لها قبل أيام، لزيارة المخرج الكبير بســـام 
الـــذوادي فـــي مكتبـــه األنيق، حيث أهداني مشـــكورًا نســـخة من 
كتابـــه الوثائقي “الســـينما كمـــا عرفتها”، والذي يجســـد مســـيرته 
اإلبداعية الطويلة في بناء هذا القطاع منذ أكثر من أربعين عامًا.
الســـينمائي  بالقطـــاع  نهـــض  والـــذي  دائمـــًا،  المبتســـم  الـــذوادي 
البحريني، وأبرز الكثير من الوجوه الشـــابة، لتصبح اليوم أرقامًا 
مهمـــة في الدرامـــا البحرينية والخليجيـــة والعربية، ال يزال على 
ســـابق عهـــده، نشـــطًا، متحمســـًا، مبدعـــًا، وأيقونة لبناء الســـينما 

العصرية التي تنقل الكلمة والثقافة النافعة لنا جميعًا.
فـــي مكتبه رأيت الصور التي تجســـد مراحـــل التحول المختلفة، 
ورأيـــت اللوحات الفنية التي رســـمها بأنامله، ورأيت القصاصات 
الصحافيـــة واإلعاميـــة التي تتحدث عن الرجـــل العصامي الذي 
نحت لنفســـه طريقًا، وســـط الصخور، موجدًا مكانة تتحدث عن 
اإلنجـــاز، وإمكانيـــة كســـر حاجـــز المســـتحيل، أيا كانـــت الصعاب 

والتحديات.
وجاء كتابه الوثائقي “الســـينما كما عرفتها” كرسالة حيه للشباب 
البحرينـــي، والـــذي يحتاج ألن يقـــرأ المزيد والمزيـــد عن تجارب 
اآلخرين، ليعرف أماكن التغيير، ومواقع القوة، وأســـباب النجاح، 

وكيفية التغلب على مصاعب الحياة، وتراكماتها.
مســـيرة بســـام الـــذوادي المســـتلهمة مـــن الواقـــع المحلي نفســـه، 
مســـيرة مهمـــة، وحكايـــة نجـــاح بحرينيـــة، فاســـتلهام القصـــص 

الواقعية، والنظر إليها، خير حافز لإلبداع، وعبور المستقبل.
كل مـــا نأملـــه، هو أن نرى الوجـــوه البحرينية حاضـــرة دومًا بكل 
حقـــول اإلبـــداع والتنويـــر والنهضـــة الوطنيـــة، وأن يكـــون أبناء 

الوطن في صدارة المشهد دومًا، ودمتم بخير.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

ثُه أِمَن شرَّه مْن َعرَف ُمحِدّ

البشـــُر كائنـــاٌت اجتماعيـــة غيـــُر قادرٍة علـــى العيـــش بمفردها؛ لذا 
فإنهـــم يعيشـــون في مجموعاٍت تشـــكل مجتمعـــات، ويتواصلون 
باســـتخدام لغـــاٍت مختلفـــة لفهم بعضهـــم البعض ونقل الرســـائل، 
وبالرغـــم مـــن ذلك، وضمَن اللغـــة ذاتها، فإنَّ هنـــاك أنواعا مختلفة 

من المتحدثين الذين قد نلتقي بهم في حياتنا.
أكثُر أنواع المتحدثين شـــيوًعا هـــو المتحدث “المعارض”، يجتهد 
هذا النوع من المتحدثين دائًما في معارضِة أفكارك والدفاِع عن 
آرائه طوال الوقت، ويعتقُد أنه يعرف كل شـــيء وأنَّ اآلخرين ال 
يعرفون شـــيًئا، عادًة ال تكون لهـــذا المعارض أية فائدٍة ُترجى من 
أْن يكـــون فـــي مواجهة، ويفعـــُل هذا فقط لتحفيـــز الطرف اآلخر 
على أن يكون دفاعيًا، لذا فإْن ُفِرَض عليك التحاور مع هذا النوع 
مـــن المتحدثيـــن، حـــاول أن ال تدعـــه يكســـب المعركة بـــأن تبقى 

محافظًا على هدوئك.
النـــوُع اآلخر من المتحاورين هـــو “المصحح” الذي يكرهه البعُض 
بشدة، هذا النوع من المتحدثين ال يتخُذ فقط إجراءاٍت دفاعية 
ضدك، لكنه ُيصحُح لك أيًضا كلما وجد فرصًة للقيام بذلك، عاوًة 
علـــى ذلـــك، يذهب هـــذا المصحـــح إلى أبعـــد مدى حيـــن يصحُح 
النكتـــَة التي ُتلقيها، وأحداث القصـــة التي ترويها، وحتى أحداث 
الموقف الذي حدث لك أو لشخٍص آخر، لتكون تماًما كما يريد أو 
يعتقـــد هو أنها الطريقة الصحيحة لســـرِد الموقف. عليك تجاهله 

واالستمرار في القصة.
النـــوع األخيـــر مـــن المتحدثيـــن هـــو شـــخٌص البـــد أنَّ الجميَع قد 
التقـــى بـــه، وُيدعى “ســـارق القصـــة”. يحـــدث هذا عندمـــا تحكي 
أنـــت وصديقـــك قصَة فيلـــم أو كتـــاب لمجموعٍة من األشـــخاص، 
ويقاطعك صديقك “ســـارق القصة”، الـــذي ُينهي القصَة بدالً منك، 
هذا من شأنه أن يقتَل حماسك إلكمال قصتك، خصوصا إذا كنَت 
جزًءا منها، فتفقَد االستمتاَع بها نهائيًا، إذا حدَث هذا، دْع الطرَف 

اآلخر يكمُل واستمع فقط.
نحن ال نحيا بمفردنا على كل حال، ونحتاح ألن نعيَش ضمن  «

مجموعاٍت لبناء مجتمعاتنا، وإْن اختلفنا في طريقة تفكيرنا 
وأسلوبنا في الحديث والتحاور. االختالُف وارد، واألهُم هو الطريقة 

التي نتصرُف بها، بحيث نحافُظ على الوِدّ فيما بيننا.

هدى حرم

365 يومـــا فـــي العـــام تواجهنا منعطفـــات وتحديات مهنية - اجتماعية أو وســـط 
عائاتنـــا في بيوتنا! أحيانا يواجه اإلنســـان أكثـــر من منعطف وتحد على أكثر من 
صعيد في الوقت نفســـه، والشـــك أن تلك التحديات أو المنعطفات تلقي مجتمعة 

أو منفردة ظالها على نفسياتنا وأوضاعنا وتؤسس لما بعدها من حياة.
حيـــن كنت أكتب عمـــودا بصورة منتظمة في الصحافة كنت أعيش معاناة الناس 
وآالم المجتمـــع بصورة بعيدة عن الشـــخصنة، حيث مـــا أعرضه من خال الكتابة 
الصحافيـــة نادرًا ما يتعلق بقضية شـــخصية ألحد األفـــراد في المجتمع، إذ غالبية 
القضايا المتناولة خاصة ما يتحدث ويشعر به الناس تجاه األحداث اليومية أو 
مـــا ُيعرف بـ “الماجريـــات”، أو ما يجري، ماحقة الماجريـــات أمر مرهق، ولئن كان 
للكاتب الصحافي أو الناقد السياســـي أو العامل في حقل من حقول الشـــأن العام 
ماحقـــة الماجريات فليس هناك أي عذر لرجل الشـــارع العادي في ماحقته هذه 
الماجريات؟! في الماضي كانت الكتابة الصحافّية بالنسبة لي عناوين عريضة في 
حيـــاة الناس العامة؛ مصائرهم واألحوال والظروف التي تمر بها الباد والمنطقة، 

والعالم. لذا، حق القول على العمل في الصحافة الحّرة انها “مهنة المتاعب”.
اليـــوم، وأنـــا أجلـــس خلـــف طاولة مكتبـــي فـــي المنطقة الدبلوماســـية، وأســـتدير 
بمقعـــدي في مواجهـــة الطريق المؤدي إلـــى مجمع المحاكم، وألمـــح حركة الناس 

دخـــوال وخروجـــا، أو حيـــن أقّلـــب ملفـــات الدعاوى، وهـــي مجموعة مـــن األوراق 
ُمحبـــرة بـــآالم الناس ومصائرهم الشـــخصية، أقول: أية مضغة بيـــن حنايا ضلوع 
هـــذا المحامـــي؟! يقرأ ويعيش وينام ويصحو على قضايا موكليه، هذا ينتظر منه 
رأًيا واستشـــارة، وذاك يســـأل عن مخرج لمأزق وضع نفسه فيه، وآخر يريد سماع 
منطـــوق حكم صدر بحقه.. إلخ. ولو تأملت الحال لصدقت وصف مهنة المحاماة 
بــــ “مهنـــة الجبابـــرة”، من المهم، لي شـــخصيا – على األقل - التأكيد على القواســـم 
المشـــتركة بين الصحافـــة والمحاماة وهي: الناس، الحبر، األلـــم، الهموم، متازمة 
البحـــث عن حـــل، التفاعـــل العاطفي.. وغيرهـــا الكثير من المشـــتركات العامة من 

مثل؛ االستقالية، الكلمة الحّرة، الضماير، الرسالة، الوضوح، المواجهة، الحجج.
ولو أخذنا على ســـبيل المثال مبدأ “االســـتقالية”، لوجدنا أن هذا المبدأ هو المبدأ 
رقـــم واحد فـــي حالة المحامي أو الصحافي، وهو ركيزة العمل، فا ســـلطان على 
اإلرادة، حيـــث المحامـــي حـــر فـــي قبـــول أو رفض قضيـــة، إال في حـــال االنتداب 
فـــي الجنايـــات، وال ُيجبر على تمثيل موكل غير مقتنـــع بدعواه أو يدافع عن حق 
ليـــس لديـــه يقين فيه، أو ينصر أحدا ال يعتقد بمظلوميته، والحال كذلك بالنســـبة 
للصحافي.. الصحافيون أحرار ال سلطان على إرادتهم في القضايا التي يدافعون 

عنها أو في اآلراء التي يعرضونها. “المقال كاما في الموقع اإللكتروني”.

بين يدي الجبابرة!

محمد العثمان

نعـــم يعـــد حب الوطن أمرا مهما ومـــن األمور البديهية عند أي فـــرد من أفراد هذا 
الكيـــان الـــذي ترعرعنا فيه، وعشـــنا علـــى أرض حقيقة، ألن الوطـــن المكان اآلمن 
الذي يفتح اإلنســـان عينه عليه ســـنوات وســـنوات عند تنشـــئته ومـــرور العمر به، 
فحـــب الوطن غريزي في اإلنســـان ولن يشـــعر بقيمة هذا الوطـــن إال عندما يبتعد 
عنـــه، وهذا ما حصل لـــي عندما كنت خارج الوطن لفترة، فلما رجعت قبلت ترابه 
ونـــذرت قلمـــي لحبه وحب قيادته، والكل متفق معي علـــى ذلك، كلنا في الخليج 
نحب أوطاننا وقيادتنا ونكون معها في الرخاء والشدة، وعندما يتعلق األمر بأمن 

وصحة الوطن والمواطن فإننا نكاد نفعل المستحيل من أجل وطننا وقيادتنا.
حقيقـــة مـــا أصاب العالـــم جعلنا نقلق، حيث يمـــر العالم في هـــذه الفترة بمخاوف 
كثيـــرة متعبـــة جعلت الدول عاجزة أمام ما تمر به من مصائب وســـط ذهول كبير 
يعجز عنه العقل البشري، وهو تفشي فيروس كورونا في أكثر من دولة في شتى 
أرجـــاء العالم، وأمام هذه التحديات الكبيرة ناحـــظ اهتمام دول الخليج بأبنائها 
ومواطنيها، وســـعدنا بهـــذا الحب والحرص من قبل الحكومـــات على المواطنين، 
ويجـــب علينا كمواطنين في دول الخليج شـــكر حكوماتنا على هذا الجهد الجبار 
واالهتمـــام بكل طاقتهـــم بمكافحة هذا الفيروس. إن فيـــروس كورونا وباء فتاك 

يفتك بالبشـــر إذا لم يكن لدينا وعي وإدراك، وهنا واجب وطني على كل إنســـان، 
لنكـــن صفـــا واحـــدا ولنبتعـــد عـــن التجمعـــات وكذلـــك الشـــائعات، والبد مـــن أخذ 
المعلومـــات مـــن مصدرهـــا الصحيح، وهنا تظهـــر وطنيتك بكل معانيهـــا. يحق لنا 
أن نفخـــر بمـــا نملك فـــي دولنا من إمكانات بشـــرية وفنية وإداريـــة وطبية، تتميز 
بفكر وعقل مســـتنير اســـتطاع بالفعل أن يكون محط أنظار العالم. حقيقة البد أن 
نكـــون يدا واحدة مـــع حكوماتنا، وال يكون هذا التعـــاون إال باالنصياع للتعليمات 
والتوجيهـــات، وهنـــا نداء مـــن القلب لنوحد الجهـــود ولنكن جاديـــن في مكافحة 
الفيـــروس، والبد أن نســـأل ماذا قدمنا ألوطاننا مشـــاركة فـــي تحمل تلك األزمة؟ 
لنعمل بجد ونقف متحدين أمام هذا التزايد في اإلصابات، وأن نكون خير معين 

لدولنا.
ختاما حفظ الله دول الخليج من كل مكروه، وحمى الله بالدي المملكة العربية  «

السعودية من كل مكروه، وأيد الله ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك 
سلمان وولي عهده األمين صاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان حفظهما 
الله ورعاهما وجزاهما الله كل خير على ما يقدمانه لإلسالم والمسلمين، لنكن نحن 
من يحمي الوطن قوال وفعال، ولنجعل أفعالنا تترجم وطنيتنا وأكرر “ويبقى خليجنا 

شامخا”.

غدير الطيار

التالحم بين القيادة والشعب
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال
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المنامة - الصناعة والتجارة

أعلــن البنــك الدولــي عــن قائمــة أفضــل عشــرين دولة مــن ضمنها 
أنشــطة  فــي مؤشــر ســهولة ممارســة  األكثــر تحســنًا  البحريــن، 
األعمــال )Doing Business  2020( مــن أصــل 190 دولــة يضمهــا 
المؤشــر الــذي ســيصدر فــي تقريــر األعمــال 2020 بنهايــة أكتوبر 
المقبــل. وقــال وزيــر الصناعة والتجارة والســياحة، زايــد الزياني 
إن اإلنجــاز جاء انعكاًســا لتوجهــات الحكومة الهادفــة إلى تنويع 
مصــادر الدخــل ودعــم االقتصــاد الوطنــي؛ ونجــاح تلــك الجهــود 
في الدخول في قائمة أفضل 20 دولة األكثر تحســًنا في مؤشــر 
ســهولة ممارســة أنشــطة األعمــال فــي تصنيــف التقريــر الجديــد 

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

 توّقع ممثلون عن مصانع وشركات 
التبــادل  فــرص  نجــاح  تايوانيــة 
التجــاري بين البحرين وتايوان من 
خــال العــروض التــي طرحــت في 
“معــرض االســتثمار والتجــارة فــي 
تايوان 2019” الذي تم تنظيمه في 
مركــز الخليــج الدولــي للمؤتمــرات 

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

الصناعيــة المشــاركة إلــى إمكانيــة 
رفع التبــادل التجاري بين البحرين 
وتايــوان لما يزيد على 120 مليون 

ا.  دوالر سنويًّ
التجــاري  المركــز  مديــر  وأبلــغ 
وانــغ  وودي  اإلقليمــي،  التايوانــي 
“البــاد”، أنهــم يســتهدفون أســواق 
مــن  انطاقــا  األوســط  الشــرق 

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

شــخصيات  مــن  حافــل  حضــور  وســط 
سياســية وأمميــة ودبلوماســية، عقــد فــي 
منتــدى  بنيويــورك،  المتحــدة  األمــم  مقــر 
“رؤى البحريــن.. رؤى مشــتركة لمســتقبل 
ناجــح”، الــذي نظمه ديوان صاحب الســمو 
الملكــي رئيــس الــوزراء، للعــام الثاني على 
التوالــي، علــى هامش اجتماعــات الجمعية 
شــعار  تحــت  المتحــدة،  لألمــم  العامــة 
“القيــم المطلوبــة لتحقيــق أهــداف التنمية 

المستدامة”.ونيابة عن رئيس الوزراء صاحب 
آل  ســلمان  بــن  خليفــة  األميــر  الملكــي  الســمو 
خليفة، ألقى وزير شؤون مجلس الوزراء محمد 
المطوع كلمة ســمو رئيس الوزراء في المنتدى، 
وطالــب فيهــا المجتمــع الدولــي بأن يكــون أكثر 
إيجابيــة وقــوة في مواجهة ومعالجة مســببات 
زعزعة األمن واالستقرار، كما دعا سموه األمين 
العــام لألمــم المتحــدة إلــى تبني تعيين ســفراء 

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

تتويج “روز شيليمو” بفضية ماراثون السيداتتتويج السينما العربية“الحرب الخفية” تربك إيرانمنع استخدام الفائدة الثابتةالحواج تقاضي نائبة “مزعجة”
نشرت المحامية فاطمة الحواج  «

تغريدة عبر حسابها في موقع 
التواصل االجتماعي )تويتر( قررت 
فيها أنها تقدمت بشكوى جنائية 

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

المصرية، إلى جانب كوكبة من نجوم 
السينما، بينما كان للسينما العربية 

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

أعلنت شركة ألمنيوم البحرين “ألبا”، 
عــن إنشــاء أول مصنــع مــن نوعــه 
لمعالجــة بقايــا بطانــة خايــا الصهر 

والبحريــن.  الخليــج  منطقــة  فــي 
ويأتــي قــرار إنشــاء مصنــع معالجة 
بقايــا بطانــة خايــا الصهــر نتيجــة 
لتضافر الجهود بين “ألبا” والمجلس 

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

أكد  رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة حرص 
الحكومــة على تشــجيع ودعم االســتثمار 
وتنويــع مصــادر الدخــل بمــا يســهم فــي 

اســتمرار دوران عجلــة البنــاء والتنميــة، 
الوطنــي  لاقتصــاد  االســتقرار  وتحقيــق 
ودفعــه إلــى مســتويات اكثــر تقدمــا مــن 

النمو المستدام.
الحكومــة  مواصلــة  إلــى  ســموه  وأشــار 
لجهودها في إقامة مزيد من المشروعات 

التنميــة  مســيرة  تدعــم  التــي  الخدميــة 
المســتدامة وتســهم فــي االرتقــاء بجودة 
وكفــاءة الخدمــات المقدمــة للمواطنيــن، 
منوهــًا ســموه إلى ما تحظى بــه إنجازات 
المملكة في هذا المجال من إشادة دولية 

متميزة.

جــاء ذلــك خــال اســتقبال ســموه بقصــر 
القضيبيــة أمــس عــددا مــن أفــراد العائلــة 
المســؤولين  وكبــار  الكريمــة  المالكــة 
بالمملكــة، حيــث تطــرق ســموه معهم إلى 
عــدد مــن الموضوعــات المرتبطة بالشــأن 

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

تشجيع االستثمار وتنويع مصادر الدخل
ســمو رئيس الوزراء: إقامة مزيد من المشروعات الداعمة لمسيرة التنمية

المنامة - بنا

سمو رئيس الوزراء مستقبال عددا من أفراد العائلة المالكة الكريمة وكبار المسؤولين بالمملكة

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

جانب من منتدى “رؤى البحرين.. رؤى مشتركة لمستقبل ناجح” في نيويورك

الرياض ـ واس، العربية نت

ذكــرت وكالة األنبــاء الســعودية )واس(، 
الملكــي،  بالحــرس  اللــواء  أن  أمــس، 
عبدالعزيــز بــن بــداح الفغــم، توفــي إثــر 
إطــاق النار عليه مــن جانب صديق إثر 

خاف شخصي.
ونعــت عائلــة الفغــم فــي ســاعة مبكــرة 
اللــواء  الفقيــد  األحــد،  صبــاح  مــن 

عبدالعزيز الفغم، حارس خادم الحرمين 
الشــريفين، الملــك ســلمان، الــذي ضجت 
االجتماعــي  التواصــل  مواقــع  برحيلــه 
في الســعودية. وأضفى “حارس الملوك” 
مهمــة  علــى  الفغــم  عبدالعزيــز  اللــواء 
حماية الشــخصيات المهمــة حول العالم 

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

كشــفت مصــادر مطلعــة ومتطابقــة عــن 
اســتدعاء حكومــة قطر وتركيــا لليمنية 
توكل كرمان بتاريخ 24 سبتمبر الجاري 
بهــدف  بالدوحــة،  الوجبــة  قصــر  فــي 
االســتماع لنتائــج لقاءاتها في االجتماع 
السابع عشر للحاصلين على جوائز نوبل 
صحيفــة  ذكــرت  مــا  وفــق  بالمكســيك، 

“الرياض” السعودية، أمس.

وبحســب المصادر المقربة من الحكومة 
القطريــة ُكلفــت تــوكل كرمــان مــن قبــل 
القيــادة القطريــة بالمشــاركة والتنســيق 
موضــوع  إلثــارة  المقــررة  للحملــة 
الســعودي جمــال خاشــقجي،  المواطــن 
الســعودي  القضــاء  بنزاهــة  والتشــكيك 
ودعــم المواطنيــن المغــرر بهــم بالخــارج 

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا
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