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

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

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

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

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

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

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

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

.äGõéæe øe ≥≤ëJ Ée ≈∏Y AÉæÑdG πØμJh

(2¢U π«°UÉØàdG)

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

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

.ÉÑjôb ≥WÉæªdG ∂∏J »a OGôcC’G ≈∏Y

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

.ájÉ¨∏d áØ∏μe

(14¢U π«°UÉØàdG)

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

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

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

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

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

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

(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

.∂∏ªdG ádÓL |

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

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

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

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

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

(3¢U π«°UÉØàdG)

 AGQRƒ```dG  ¢``ù`∏`ée ¢``ù`«`Fô`d  ∫hC’G Ö```FÉ`æ`dG  Ö```à`μ`e
zIô``μa{ á`≤HÉ``°ùe »``a ácQÉ``°ûª∏d äÉ``Môà≤ªdG πÑ≤à``°ùj
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ــادت فــــوزيــــة بـــنـــت عــــبــــداهلل زيــنــل  ــ ــ أشـ
ــلـــس الــــــنــــــواب بـــالـــســـيـــاســـة  ــيــــســــة مـــجـ رئــ
الـــخـــارجـــيـــة الــبــحــريــنــيــة الـــفـــاعـــلـــة، ومــا 
بفضل  متنامية،  مــنــجــزات  مــن  حققته 
الــتــوجــيــهــات الــســامــيــة مـــن لـــدن حــضــرة 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
ورؤى  الــمــفــدى،  الــبــالد  عاهل  خليفة  آل 
ــْت لــلــدبــلــومــاســيــة  ــمــ جـــاللـــتـــه الـــتـــي رســ
االعــتــدال  عــلــى  يــقــوم  نــهــجــًا  البحرينية 
نــمــوذجــًا فــريــدًا على  والــتــوازن، وصنعت 
الــمــســتــوى الــعــالــمــي، يــقــوم عــلــى تعزيز 
الــثــقــة الــمــتــبــادلــة وتــحــقــيــق الــمــصــالــح 

المشتركة، واحترام سيادة الدول.
وأشادت بالدور الرفيع الذي يقوم به 
البحرين،  لمملكة  الدبلوماسي  السلك 
للحكومة  المتميزة  الجهود  إطار  ضمن 
األمير  الملكي  السمو  صــاحــب  بــرئــاســة 
العهد  ولــي  خليفة  آل  حمد  بــن  سلمان 
الـــوزراء، والتي عــززت من  رئيس مجلس 
الروابط والعالقات الوثيقة بين المملكة 
والدول الشقيقة والصديقة، إسهاما في 

تحقيق المصلحة العليا للوطن.
جاء ذلك خالل لقاء رئيسة مجلس 
النواب في مكتبها, أمس، الشيخ عبداهلل 
بن راشد آل خليفة سفير مملكة البحرين 
لـــــدى الـــــواليـــــات الـــمـــتـــحـــدة األمــريــكــيــة 
اللقاء سبل تعزيز  الصديقة، وبحث في 
ــار عــالقــات  ــ الـــتـــعـــاون والــتــنــســيــق فـــي إطـ
إلى  التشارك والتكامل، تطلعا للوصول 
الــغــايــات الــمــنــشــودة لـــدولـــة الــمــؤســســات 
الحضارية  المنجزات  ــراز  وإبـ والــقــانــون، 
التي تحققت في ظل المسيرة التنموية 

الشاملة بقيادة جاللة الملك المفدى.

ــلـــس الــــنــــواب  وثــــمــــنــــت رئــــيــــســــة مـــجـ
ــارز الـــــــذي تــــقــــوم بــــه ســـفـــارة  ــ ــبـ ــ الــــــــدور الـ
المتحدة  الواليات  في  البحرين  مملكة 
األمــريــكــيــة الــصــديــقــة فـــي تــعــزيــز أوجـــه 
ومواصلة  المشترك،  والتنسيق  التعاون 
تــطــويــر الـــعـــالقـــات الــثــنــائــيــة عــلــى كــافــة 
الذي  المتميز  بالدور  مشيدة  األصعدة، 
يـــبـــذلـــه ســفــيــر مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن لـــدى 
الصديقة،  األمريكية  المتحدة  الواليات 
ــة إلـــى  ــادفـ ــهـ والـــمـــســـاعـــي الـــمـــســـتـــمـــرة، الـ
االرتقاء بالعالقات البرلمانية البحرينية 

المشترك  الــتــعــاون  وتــعــزيــز  األمــريــكــيــة، 
في  تصب  التي  المجاالت،  مختلف  في 

صالح البلدين والشعبين الصديقين.
ونــوهــت إلـــى حـــرص الــبــرلــمــان على 
تــعــزيــز الـــتـــواصـــل مـــع كـــافـــة الــمــجــالــس 
والــــمــــؤســــســــات الـــتـــشـــريـــعـــيـــة والـــهـــيـــئـــات 
في  الــتــعــاون  أوجـــه  ودعـــم  الدبلوماسية، 
مــخــتــلــف الــمــجــاالت والــقــطــاعــات وبــمــا 
ــن  ــوطـ ــى الـ ــلـ ــيــــر عـ ــود بـــالـــنـــفـــع والــــخــ ــعــ يــ
والمواطنين، مؤكدة دعم مجلس النواب 
لــلــمــســاعــي الـــرامـــيـــة لـــأخـــذ بــمــســتــوى 

الـــتـــعـــاون بــيــن الــبــلــديــن فـــي الــمــجــاالت 
االقتصادية  وخاصة  الحيوية،  التنموية 
واالســتــثــمــاريــة مــنــهــا إلــــى آفــــاق أرحــــب، 
المزيد  تحقيق  على  العمل  جانب  إلــى 
البرلمانية  الــعــالقــات  فــي  الــتــقــارب  مــن 
الخبرات  وتبادل  األمريكية،  البحرينية 

في المجاالت التشريعية والرقابية.
وأكــــدت الــســعــي الــمــســتــمــر لــالرتــقــاء 
ــلــــطــــة الـــتـــشـــريـــعـــيـــة -  بـــــعـــــطـــــاءات الــــســ
الخارجية  وزارة  مع  والتعاون  بالتنسيق 
الــخــارج  الــبــحــريــن فــي  وســـفـــارات مملكة 
تلعبه  الـــذي  المفصلي  الـــدور  وتعزيز   -
الدبلوماسية البرلمانية خدمة للسياسة 
للحضور  وترسيخا  لــلــوطــن،  الخارجية 
بها  تتمتع  التي  للثقة  المرسخ  الفاعل 

مملكة البحرين في الوسط الدولي.
ــرب الــســفــيــر الشيخ  ــن جــانــبــه أعــ ومـ
عبداهلل بن راشد بن عبداهلل آل خليفة، 
عن إشادته بالجهود البرلمانية المستمرة 
والمواطنين،  الــوطــن  لخدمة  والفاعلة 
البرلمانية  الدبلوماسية  بدور  واالرتقاء 
فـــي الــمــحــافــل الـــدولـــيـــة، لــبــيــان الــنــهــج 
الديمقراطي الرفيع، والسجل الحقوقي 
والــتــواصــل  البحرين،  لمملكة  المتميز 
مــع الــمــجــالــس والــبــرلــمــانــات فــي الـــدول 
الــشــقــيــقــة والـــصـــديـــقـــة، مـــؤكـــدا الــســعــي 
الـــدائـــم لــتــعــمــيــق الـــشـــراكـــة الـــبـــنـــاءة مع 
الغايات  يخدم  بما  التشريعية  السلطة 

واألهداف الوطنية المشتركة. 

رئي�سة مجل�س النواب ت�ستقبل �سفير البحرين لدى الواليات المتحدة

تاأكيد تعاون ال�سلطة الت�سريعية مع وزارة الخارجية و�سفارات المملكة في الخارج 

النعيمي  الدكتور ماجد بن علي   شــارك 
وزيــــر الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم فــي جــنــازة الــمــربــي 
الفاضل األستاذ محمد العيد، وذلك بمقبرة 
المحّرق، حيث نقل إلى أهل المغفور له بإذن 
منتسبي  جميع  وتــعــازي  تــعــازيــه  تــعــالــى  اهلل 

الــــــــــوزارة، مـــســـتـــذكـــرًا عـــطـــاءاتـــه فــــي مـــيـــدان 
التربية والتعليم واألجيال التي تعّلمت منه 
وتخرجت على يديه، سائاًل اهلل العلي القدير 
بــواســع رحــمــتــه ويــســكــنــه فسيح  يــتــغــمــده  أن 

جناته. 

رح�������ي�������ل ال�����م�����رب�����ي 
الأ����س���ت���اذ م��ح��م��د ال��ع��ي��د

أكد صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس 
الوزراء أن مملكة البحرين تسعى لمواصلة 
من  الــمــنــشــودة  التنموية  أهــدافــهــا  تحقيق 
والخطط  والبرامج  االستراتيجيات  خالل 
مــشــيــرًا سموه  تــنــفــيــذهــا،  عــلــى  الــتــي تعمل 
إلــــى خــطــة الــتــعــافــي االقـــتـــصـــادي وأهــمــيــة 
تكاتف الجميع مع جهود تنفيذها من أجل 
الـــوصـــول إلـــى أهــدافــهــا بــمــا يــنــعــكــس على 
والــخــيــر للمواطنين  الــوطــن  وازدهــــار  نــمــاء 
حـــضـــرة صــاحــب  ورؤى  تــطــلــعــات  وتــحــقــيــق 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 

عاهل البالد المفدى.
االقتصادية  المؤشرات  إن  سموه  وقــال 
ــر مـــــن خــــالل  ــيـ ــالـــخـ ــرة بـ ــشــ ــبــ إيــــجــــابــــيــــة ومــ
المسارات المختلفة التي يتم العمل عليها، 
والتنمية  البناء  مسيرة  جميعًا  وسنواصل 
بكل عزم من أجل تحقيق أهدافنا المنشودة 
الوطن  مصلحة  مقدمتها  في  يأتي  والتي 

والمواطن.
بقصر  استقبال سموه  لــدى  ذلــك  جــاء 
الشيخ محمد  بحضور سمو  أمــس،  الــرفــاع 
بــن ســلــمــان بــن حــمــد آل خليفة وعـــدد من 
كــبــار الــمــســؤولــيــن، عـــــددًا مـــن الــمــواطــنــيــن 
وبارك  الرمضانية،  المجالس  أصحاب  من 
ــالـــس والـــحـــضـــور  ــمـــجـ ــمــــوه ألصــــحــــاب الـ ســ
بحلول شهر رمضان المبارك، مؤكدًا سموه 
أن هذه اللقاءات في شهر التواصل والتآخي 
ــر يـــلـــمـــس الـــجـــمـــيـــع فـــيـــهـــا أصـــالـــة  ــيــ والــــخــ
الــمــجــتــمــع الــبــحــريــنــي بــمــا يــعــزز الــتــكــامــل 

الجميع ضمن  بــيــن  والــتــعــاضــد  والــتــكــاتــف 
األسرة البحرينية الواحدة.

وأشار صاحب السمو الملكي ولي العهد 
التحديات  أن  الـــى  الـــــوزراء  مجلس  رئــيــس 
وانعكاس  الجميع  أمـــام  الماثلة  العالمية 

آثــارهــا عــلــى الــــدول والــمــجــتــمــعــات لــن يتم 
بروح  التكاتف  من خالل  إال  عليها  التغلب 
الفريق الواحد، وهذا ما شهدناه من خالل 
لجائحة  الــتــصــدي  خــالل  المملكة  تعامل 
ــيـــروس كــــورونــــا وخـــروجـــهـــا مــنــهــا بــأفــضــل  فـ

النتائج، ونحمد اهلل جميعًا على ما وصلنا 
أي  تجاوز  أن  سموه  مؤكدًا  نتائج،  من  إليه 
البحرين  فريق  وإصـــرار  بقوة  مرهون  تحد 
ــي تـــجـــاوزه  ــانــــه بـــالـــنـــجـــاح فــ ــد وإيــــمــ ــ ــواحـ ــ الـ

والوصول الى الهدف المنشود.

المجالس  أصحاب  أعــرب  جانبهم،  من 
عـــن شــكــرهــم وتــقــديــرهــم لــصــاحــب الــســمــو 
الـــوزراء  مجلس  رئيس  العهد  ولــي  الملكي 
على ما يوليه من حرص على التواصل مع 
المواطنين في هذا الشهر الكريم والتأكيد 

األصيلة،  البحريني  المجتمع  عــادات  على 
داعين اهلل أن يحفظ جاللة الملك المفدى 
وســمــو ولـــي الــعــهــد رئــيــس مــجــلــس الــــوزراء 
والبحرين وأهلها في ظل المسيرة التنموية 

الشاملة بقيادة جاللة الملك المفدى . 

ولي العهد رئي��س الوزراء ي�س�تقبل عددا من اأ�سحاب المجال�س الرم�سانيةولي العهد رئي��س الوزراء ي�س�تقبل عددا من اأ�سحاب المجال�س الرم�سانية
�سـمــوه يـوؤكــد: الـمـوؤ�ســرات االقـتـ�سـاديــة اإيـجـابـيـة ومـبـ�ســرة بـالـخـيـر

اللقاءات في �سهر التوا�سل يلم�س الجميع فيها اأ�سالة المجتمع البحريني

تعام�ل المملكة خالل الت�سدي لجائح�ة كورونا جعلها تخرج باأف�سل النتائج

} وزير التربية والتعليم خالل مشاركته في جنازة الفقيد.

العدد:  16089
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 øjôëÑdG  áμ∏ªªd  »∏°üØdG  …OÉ°üàb’G  ôjô≤àdG  ∞°ûc
 ƒªædG  QGô`̀ª`̀à`̀°`̀SG  2019 »`̀dÉ`̀ë`̀dG  ΩÉ`̀©`̀dG  ø`̀e  »`̀fÉ`̀ã`̀dG  ™`̀Hô`̀∏`̀d
 ¿RGƒàdG  èeÉfôH  ™e  …RGƒàdÉH  »æWƒdG  OÉ°üàbÓd  »HÉéjE’G
 PEG  ,á«£ØædG  ô«Z äÉYÉ£≤dG  AGOCG  Iƒbh ´ƒæàH ÉeƒYóe »dÉªdG
 áfQÉ≤e %3^4 áÑ°ùæH Éªf ób OÉ°üàb’G ¿CG AGOC’G äGô°TDƒe âæq«H
 »dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG Qóbh ,2019 ΩÉY øe ∫hC’G ™HôdÉH
 ´É£≤dG πé°Sh ,»æjôëH QÉæjO äGQÉ«∏e 3^24 ƒëæH »≤«≤ëdG
 ∫ÓN  áàHÉãdG  QÉ©°SC’ÉH  %1^2  â¨∏H  ƒªf  áÑ°ùf  »£ØædG  ô«Z
 ,2018 »°VÉªdG ΩÉ©dG øe É¡°ùØf IôàØdÉH áfQÉ≤e »fÉãdG ™HôdG

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

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

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

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

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

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

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

.äGõéæe øe ≥≤ëJ Ée ≈∏Y AÉæÑdG πØμJh

(2¢U π«°UÉØàdG)

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

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

.ÉÑjôb ≥WÉæªdG ∂∏J »a OGôcC’G ≈∏Y

 QGôb  øY  ÖeGôJ  »μjôeC’G  ¢ù«FôdG  ™`̀aGOh
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وزير التجارة: الحكومة لم تتخل عن 
دورها الرقابي لحماية مناخ اال�ستثمار

كتب أحمد عبداحلميد:

ــي وزيــــر  ــانــ ــزيــ أكــــــد زايـــــــد الــ
والسياحة  والــتــجــارة  الصناعة 
الـــمـــصـــرف  أو  ــة  ــومــ ــكــ ــحــ الــ أن 
المركزي لم يتخليا عن دورهما 
الرقابي وهذا حق أصيل وواجب 
المناخ  نؤديه لحماية  أن  علينا 
ــاري فــــي الـــبـــحـــريـــن،  ــمــ ــثــ ــتــ االســ
شركات  دور  أهمية  على  مشددا 
تدقيق الحسابات الخارجية في 
مصداقية  ذات  تــقــاريــر  تــقــديــم 
ـــس بــــــــوضــــــــوح الـــــــصـــــــورة  ـــكــ ــعــ ــ تـ
والمؤسسات  للشركات  المالية 

المختلفة والتي يبنى عليها اتخاذ قرارات مالية واقتصادية مختلفة.
ــاء ذلــــك خــــال جــلــســة مــجــلــس الـــشـــورى أمــــس بــرئــاســة علي  جــ
بــن صــالــح الــصــالــح رئــيــس الــمــجــلــس، والــتــي شــهــدت الــمــوافــقــة على 
المرسوم بقانون بشأن مدققي الحسابات الخارجيين، والذي يهدف 
المؤهلين  البحرينيين  وتشجيع  المحاسبية  بالمهن  النهوض  إلــى 
للترخيص  شــفــاف  نــظــام  توفير  عــن  فــضــًا  المهنة،  بــهــذه  لالتحاق 

لمكاتب تدقيق الحسابات.
التدقيق  مهنة  تطوير  هو  بقانون  المرسوم  من  الهدف  إن  وقــال 
ال  حيث  التجارية،  السجات  عــدد  فــي  التطور  لمواكبة  المحاسبي 
عـــدد مكاتب  مــحــدوديــة  فــي ظــل  الــرقــابــي  الــجــانــب  تلبية  لــنــا  يمكن 
استراتيجية  أن  إلى  الفتا  فقط،  مكتبا   24 وهو  المحاسبي  التدقيق 
الحكومة هي تسهيل اإلجراءات وتشجيع االستثمار مع عدم االخال 
بــالــجــانــب الــرقــابــي؛ ألنــنــا نــحــافــظ عــلــى مــســتــوى الــرقــابــة والــخــدمــة 

والمصداقية. 
من جهة ثانية أصدر الوزير قرارا منشورا في الجريدة الرسمية 
ذات  األجنبية  الــحــســابــات  تدقيق  ومــكــاتــب  شــركــات  معايير  بتحديد 
الخبرة العالمية المتخصصة التي تفتح فروعا لها في البحرين، وهي 
وأال يقل  األقــل،  أســواق عالمية على   3 الشركة موجودة في  تكون  أن 
الدخل السنوي للشركة أو المركز الرئيسي عن 50 مليون دينار أو ما 
يعادلها بالعمات األجنبية، وذلك عن السنوات الثاث السابقة لقيد 
الفرع، وأال يقل عمر الشركة أو المركز الرئيسي عن 15 سنة، ويجوز 
لإلدارة المختصة شطب قيد فروع شركات ومكاتب تدقيق الحسابات 

األجنبية إذا فقدت الشركة أو المركز الرئيسي أحد هذه المعايير.

اإدارة موؤقت لجمعية االأطباء مجل�س 
قــرارا  حميدان  جميل  االجتماعية  والتنمية  العمل  وزيــر  أصــدر 
بتعيين مجلس إدارة مؤقت لجمعية األطباء البحرينية مدة 8 أشهر 
برئاسة غادة القاسم وعضوية نزار بوكمال والشيخ سلمان محمد آل 

خليفة، أمل الغانم، راني األغا، نوال الحمر، ومناف القحطاني.
يــبــادروا  أن  الجمعية  فــي  بالعمل  القائمين  عــلــى  الــقــرار  وشـــدد 
وسجاتها  الجمعية  أمـــوال  جميع  المؤقت  اإلدارة  مجلس  بتسليم 
تقريرا  المؤقت  اإلدارة  مجلس  ُيعد  أن  على  ومستنداتها،  ودفاترها 
متضمنا  الجمعية  أوضــاع  بشأن  االجتماعية  والتنمية  العمل  لــوزارة 
إلصاحها  ومقترحاته  الماضيين  العامين  خــال  المالية  أمــورهــا 
األساسي،  والنظام  القانون  وفقا ألحكام  بها  العمل  وتنظيم  وتطوير 

وذلك خال 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار.
اجتماع  إلى  العمومية  الجمعية  المؤقت  اإلدارة  مجلس  ويدعو 
يعقد قبل انتهاء المدة المحددة بشهر على األقل بعد موافقة الوزارة، 
الجمعية  وتنتخب  الجمعية،  حالة  عــن  مفصا  تقريرا  يعرض  وأن 
الــعــمــومــيــة مــجــلــس اإلدارة الــجــديــد فــي الــجــلــســة ذاتــهــا بــعــد اتــخــاذ 

اإلجراءات الخاصة بترشيح أعضاء مجلس اإلدارة.

وزي����ر ال���ع���دل ي��ط��ل��ب اإرج����اء
النيابي  »الجعفرية«  تقرير  مناق�سة 
تقدم وزير العدل والشؤون اإلسامية واألوقاف برسالة إلى رئيسة 
مجلس النواب للنظر في طلب إرجاء مناقشة التقرير النهائي للجنة 

إدارة  حـــول  النيابية  التحقيق 
األوقــاف الجعفرية، والذي كان 
مــقــررا مــنــاقــشــتــه خـــال جلسة 
مجلس النواب غدا الثاثاء في 

الجلسة العامة.
إن  رسالته  الوزير في  وقــال 
إلى ظرف  نظرا  التأجيل  سبب 
مجلس  بــرئــيــس  يتعلق  صــحــي 
إدارة األوقاف الجعفرية، والذي 
ــده أثـــنـــاء  ــ ــواجــ ــ يــــــرى أهـــمـــيـــة تــ

المناقشة.

أكـــد صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي األمـــيـــر ســلــمــان بـــن حــمــد آل خليفة 
لمواصلة  تسعى  البحرين  مملكة  أن  ــوزراء  الـ مجلس  رئيس  العهد  ولــي 
تحقيق أهدافها التنموية المنشودة من خال االستراتيجيات والبرامج 
التعافي  خطة  إلــى  سموه  مشيرا  تنفيذها،  على  تعمل  التي  والخطط 
االقتصادي وأهمية تكاتف الجميع مع جهود تنفيذها من أجل الوصول 
للمواطنين  والخير  الوطن  وازدهــار  نماء  على  ينعكس  بما  أهدافها  إلى 
الملك حمد بن عيسى  الجالة  ورؤى حضرة صاحب  وتحقيق تطلعات 

آل خليفة عاهل الباد المفدى.
من  بالخير  ومبشرة  إيجابية  االقتصادية  المؤشرات  إن  وقال سموه 
جميعا  وسنواصل  عليها،  العمل  يتم  التي  المختلفة  الــمــســارات  خــال 
مسيرة البناء والتنمية بكل عزم من أجل تحقيق أهدافنا المنشودة التي 

يأتي في مقدمتها مصلحة الوطن والمواطن.
ــار ســمــوه لـــدى اســتــقــبــالــه عــــددا مـــن الــمــواطــنــيــن مـــن أصــحــاب  ــ وأشـ
الجميع  ــام  أمـ الــمــاثــلــة  العالمية  الــتــحــديــات  أن  الــرمــضــانــيــة  الــمــجــالــس 
التغلب عليها إال من  والمجتمعات لن يتم  الــدول  آثارها على  وانعكاس 
تعامل  الواحد، وهذا ما شهدناه من خال  الفريق  بروح  التكاتف  خال 
المملكة خال التصدي لجائحة فيروس كورونا وخروجها منها بأفضل 
النتائج، والذي نحمد اهلل جميعا على ما وصلنا إليه من نتائج، مؤكدا 
الواحد  البحرين  فريق  ــرار  وإصـ بقوة  مــرهــون  تحد  أي  تــجــاوز  أن  سموه 

وإيمانه بالنجاح في تجاوزه والوصول إلى الهدف المنشود. 

باريس – وكاالت: أغلقت صناديق االقتراع في فرنسا 
أبوابها في الساعة الثامنة مساء، فيما تشير استطاعات 
الرأي إلى أن المرشحين إيمانويل ماكرون ومارين لوبان 

مرا إلى الجولة الثانية من االنتخابات الرئاسية.
ــة فــــإن مـــاكـــرون  ــيــ وحـــســـب اســـتـــطـــاعـــات الــــــرأي األولــ
الناخبين في االنتخابات  حصل على 28.6% من أصوات 

الرئاسية، فيما حصلت لوبان على 24.4% من األصوات.
نفس  وهــو  السيناريو،  هــذا  يتوقعون  مــراقــبــون  وكـــان 
ماكرون  مواجهة  شهدت  التي   ،2017 انتخابات  سيناريو 
ولوبان في الجولة الثانية، وانتهت بفوز الرئيس الحالي 

البالغ من العمر 44 عاما.
ويــعــد مـــاكـــرون الــمــرشــح األوفــــر حــظــا لــلــفــوز بــواليــة 
مراكز  فتح  سبقت  التي  القليلة  الساعات  أن  إال  ثانية، 
مرشحة  وبين  بينه  الفجوة  في  تقلصا  شهدت  االقــتــراع 

حزب التجمع الوطني، مارين لوبان.

الراديكالي  اليساري  المرشح  حل  التقديرات  ووفــق 
 19,8 بين  مــا  على  بحصوله  ثالثا  ميانشون  لــوك  جــان 

و20,8 بالمئة من األصوات.
يشار إلى أن الجولة الثانية من االنتخابات الرئاسية 
الــفــرنــســيــة ســتــجــرى بــعــد أســبــوعــيــن، وبــالــضــبــط يـــوم 24 

أبريل.
أعلنت  الـــرأي  استطاعات  نتائج  ظهور  أعــقــاب  وفــي 
الــمــرشــحــة عــن الــحــزب االشــتــراكــي آن هــيــدالــغــو دعمها 

لماكرون في الجولة القادمة.
وفي وقت سابق من امس األحد ذكرت وزارة الداخلية 
الفرنسية أن نسبة المشاركة في انتخابات الرئاسة بلغت 

أكثر من 65 في المئة.

قـــالـــت صــحــيــفــة »ونـــــل ســتــريــت 
الــصــيــن  إن  ــة  ــيـ ــكـ ــريـ األمـ جـــــورنـــــال« 
ترسانتها  تــطــويــر  خــطــوات  عـــت  ســـَرّ
تقييمها  عـــدلـــت  بــعــدمــا  الـــنـــوويـــة، 
لــلــتــهــديــد الـــــذي تــشــكــلــه الـــواليـــات 

المتحدة. 
الصحيفة األمريكية قالت نقا 
عن مصادر وصفتها بأنها قريبة من 
القيادة في بكين، إن التوسع النووي 
الصيني سبق الحرب الروسية على 
أوكرانيا بمدة طويلة، إال أن خطوات 
الــــــواليــــــات الـــمـــتـــحـــدة خــــــال هـــذه 
الحرب عززت قرار بكين في التركيز 
على تطوير األسلحة النووية لتكون 

رادًعا لواشنطن. 
ــإن قـــادة  بــحــســب الــصــحــيــفــة، فــ

ــرون أن تــقــويــة الــتــرســانــة  الــصــيــن يــ
ــة لـــــــردع الــــواليــــات  ــلـ ــيـ ــة وسـ ــوويــ ــنــ الــ
في  المباشر  التدخل  عن  المتحدة 

صراع محتمل بشأن تايوان. 
مــن أحـــدث الــخــطــوات فــي هــذا 
بداية  منذ  العمل  تسريع  الجانب، 

عام 2022. 
يشتبه  موقع   100 من  أكثر  في 
النووية  للصواريخ  صوامع  أنها  في 
ــنـــشـــآت أســـطـــوانـــيـــة تــحــت  )وهـــــــي مـ
فــي  الــــصــــواريــــخ(  إلطــــــاق  األرض 
مناطق نائية غربي الصين، وفًقا لما 
نقلته الصحيفة عن محللين قاموا 
بــدراســة صــور األقــمــار االصطناعية 

للمنطقة. 

كتب وليد دياب: 

النواب في جلسته  يناقش مجلس 
غـــدا الــثــاثــاء تــقــريــر لــجــنــة الــخــدمــات 
ـــون تــنــظــيــم مــهــنــة  ــانـ ـــروع قــ ــشـ بـــشـــأن مــ
المقدم  الصيدلية  والمراكز  الصيدلة 
اتخاذ  إلــى  يهدف  الــذي  الحكومة،  من 
ــة التي  ــ الــتــدابــيــر الــرقــابــيــة عــلــى األدويـ
ـــواد الــــمــــخــــدرة، أو  ــمــ ــ ــلـــى الـ ــتـــوي عـ تـــحـ
األدوية،  من  وغيرها  العقلية  المؤثرات 
فضا عن تحسين اآلليات واإلجــراءات 
الازمة لتنظيم صرف األدوية، وتشديد 
وذلك  التأديبية؛  والــجــزاءات  العقوبات 
مـــن خــــال تــشــديــد بــعــض الــعــقــوبــات، 
ــة بـــعـــض الــــجــــزاءات  ــافــ ــن إضــ فـــضـــا عــ

ــزاء الــغــرامــة  الــتــأديــبــيــة، واســتــحــداث جـ
اإلداريــــــة، وتــأثــيــم أفــعــال جـــديـــدة، مثل 
الــعــرض بــقــصــد الــبــيــع أو بــيــع وحــيــازة 
أدوية خاضعة للرقابة الجزئية من دون 
الحصول على ترخيص، والقيام بوصف 
أو صرف أدوية خاضعة للرقابة الجزئية 

من دون مراعاة االشتراطات الازمة.
ــروع الــــقــــانــــون عـــلـــى:  ــ ــشـ ــ ــنــــص مـ ويــ
سنة  عــن  تقل  ال  مــدة  بالحبس  ُيعاقب 
دينار  وبغرامة ال تقل عن خمسة آالف 
بإحدى  أو  دينار  آالف  تجاوز عشرة  وال 
الذي  المحل  وغلق  العقوبتين،  هاتين 
وقعت فيه المخالفة ومصادرة ما يكون 

فيه من مواد وتجهيزات، كل من: 
أنشأ أو أدار مركزا صيدليا أو محا 

بــدون  الصيدلية  المستحضرات  لبيع 
ترخيص، أو أنشأ أو قام بتشغيل مصنع 
لـــأدويـــة والــمــســتــحــضــرات الــصــيــدلــيــة 
مــن دون الــحــصــول عــلــى شــهــادة ســاريــة 
بيانات غير صحيحة  أو قدم  المفعول، 
ترتب  إلى طرق غير مشروعة  التجأ  أو 
عليها من دون وجه حق الحصول على 
الــتــرخــيــص بــإنــشــاء مــركــز صــيــدلــي أو 
مكان لتخزين األدوية أو المستحضرات 
أو  الصيدلي،  المركز  خــارج  الصيدلية 
قــــام بــتــخــزيــن أدويــــــة أو مــســتــحــضــرات 
صيدلية خارج مركز صيدلي في مكان 
أو عــرض  بــبــيــع  ــام  قــ أو  غــيــر مـــرخـــص، 
صــيــدلــيــا  مــســتــحــضــرا  أو  دواء  لــلــبــيــع 

منتهي الصاحية.

النووي�ة  تر�س�انتها  ت�ط�ور  ال��س�ي�ن 
»خ�����س��ي��ة« م��واج��ه��ة م��ع اأم��ري��ك��ا

ال�����ن�����واب ي��ب��ح��ث ت�������س���دي���د ال����رق����اب����ة ع��ل��ى 
االأدوي���������ة ال��م��ح��ت��وي��ة ع���ل���ى م������واد م���خ���درة

نوا�س�ل م�س�يرة البناء والتنمية لم�سلح�ة الوطن والمواطن

ماكرون ولوبان يخو�سان الجولة الثانية من انتخابات الرئا�سة الفرن�سية

ول�ي العه�د رئي��س ال�وزراء: بتكات�ف الجمي�ع �ص�تحقق خط�ة التعاف�ي االقت�ص�ادي اأهدافه�ا

} سمو ولي العهد رئيس الوزراء خال استقباله عددا من أصحاب المجالس الرمضانية.
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»ال�����ت�����م�����ي�����ي�����ز« ت��ن��ق�����س ح��ك��م��ا األ���زم 
زوج����ة ب���ال���ع���ودة اإل����ى م��ن��زل زوج��ه��ا

كتب إسام محفوظ:

مهما  قانونيا  مبدأ  الجعفرية  الشرعية  التمييز  محكمة  أكــدت 
صور  مــن  أن  إلــى  ــارت  أشـ حيث  للتطليق،  الموجبة  بــالــحــاالت  يتعلق 
يليق  ال  إيــذاء  والقول  بالفعل  زوجته  الــزوج  إيــذاء  التطليق  موجبات 
بمثلها، كما أن االتهام بارتكاب الجرائم وتعدد الخصومات القضائية 
بــيــن الــزوجــيــن مــن صـــور الــضــرر الــمــوجــب للتطليق، وأشــــارت إلـــى أن 
المقرر طاعة الزوجة لزوجها مشروط بأن يوفر لها مسكنا شرعيا وأن 
إن تعمد  له عليها  أنه ال طاعة  ومالها، فيما  أمينا على نفسها  يكون 
ألــزم زوجــة العودة  اإلضــرار بها. جــاء ذلــك في حيثيات نقضها لحكم 
تثبت  مستندات  قدمت  أن  بعد  تطليقها  ورفــض  الزوجية  منزل  إلــى 
اتهام زوجها لها في شرفها وعرضها جنائيا وحصولها على حكم بات 

ببراءتها من اتهام زوجها.

ص7 قضايا وحوادث
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} وزير التجارة.

رئيس  مقولة  أمريكي  سياسي  محلل  استعاد  أ:  ب  د   - واشنطن 
الــــــوزراء الــبــريــطــانــي الـــراحـــل ونــســتــون تــشــرشــل إن أولــئــك الــذيــن ال 
إن هذا ما يحدث  وقال  تكراره.  التاريخ، محكوم عليهم  يتعلمون من 
بالضبط في الوقت الذي تواصل فيه إدارة الرئيس جو بايدن واالتحاد 
ــوادة الــعــمــل عــلــى اســتــرضــاء حــكــام إيــــران، ويــحــاوالن  األوروبـــــي بــا هــ
المبرم في عام 2015. وقال المحلل السياسي  النووي  إحياء االتفاق 
األمريكي الدكتور مجيد رفيع زاده رئيس المجلس الدولي األمريكي 
للشرق األوسط، في تقرير نشره »معهد جيتستون« األمريكي، إنه يبدو 
أن إدارة بايدن واالتحاد األوروبي يعتقدان أن مكافأة النظام اإليراني 

سوف تجعله يتصرف كدولة وطنية بناءة وحديثة. 
وظــهــرت هـــذه الــفــكــرة أوال وتـــم الــعــمــل عــلــى أســاســهــا أثــنــاء إدارة 
إبــرام خطة  الــذي أشــار، عند  أوبــامــا  بــاراك  آنــذاك  الرئيس األمريكي 
إيران( في عام 2015،  النووي مع  )االتفاق  المشتركة  الشاملة  العمل 
إلى أنه »واثق« من أنها سوف »تلبي احتياجات األمن القومي للواليات 

ــدول األعـــضـــاء في  الــمــتــحــدة ولــحــلــفــائــنــا«. ونــتــيــجــة لــذلــك، رفــعــت الــ
بالشلل،  إيران  التي تصيب  العقوبات  الدولي حزم من  مجلس األمن 

والتي كان فرضها على طهران قد استغرق عدة عقود. 
وألغى أوباما أربعة أوامر تنفيذية سابقة ضد إيران، وأزال عقوبات 
أمريكية أحادية الجانب؛ حيث أفرج عن أصول إيران التي ُقدرت بما 
زاده عضو مجلس  رفيع  وأضـــاف  دوالر.   مليار  و150   50 بين  يــتــراوح 
إدارة صحيفة »هارفارد إنترناشيونال ريفيو« بجامعة هارفارد، أن إدارة 
بايدن واالتحاد األوروبي ال يحتاجان إلى العودة كثيرا إلى الوراء لرؤية 

نتيجة هذه السياسات االسترضائية واالتفاق النووي مع إيران.
الــواليــات  الــنــووي وسياسات  االتــفــاق  أنــه بفضل  زاده  رفيع  وتــابــع 
الــمــتــحــدة االســتــرضــائــيــة، اكــتــســب الــنــظــام اإليـــرانـــي الــشــرعــيــة، وضــخ 
مليارات الدوالرات للجيش والحرس الثوري وللمليشيات والمجموعات 
اإلرهابية التابعة إليران. ورسخت إيران من خال وكائها، أقدامها في 
في  اهلل  على حزب  قبضتها  وعــززت  وفنزويا،  واليمن  وسوريا  العراق 

ــزة. واحــتــجــزت إيــــران أيــضــا الــمــزيــد من  لــبــنــان وحــمــاس فــي قــطــاع غـ
األوروبــي،  االتحاد  دول  وواجهت  السجون.  في  وأودعتهم  األمريكيين 
ــرانـــي، عــواقــب  الــتــي قــامــت أيــضــا بتطبيع الــعــاقــات مــع الــنــظــام اإليـ
في  األعــضــاء  الـــدول  كــانــت  بــاإلرهــاب،  األمـــر  يتعلق  وعندما  خطيرة. 
ــران  ــي مــن بــيــن األهـــــداف الــرئــيــســيــة لــمــخــطــطــات إيـ ــ االتـــحـــاد األوروبــ

اإلرهابية. 
 وذكر رفيع زاده أنه ال يتعين على إدارة بايدن واالتحاد األوروبي 
أن  إلــى  مشيرا  أوبــامــا،  إدارة  ارتكبته  الـــذي  الــتــاريــخــي  الخطأ  تــكــرار 
المارق واالنتهازي وإقامة صداقة معه لن  استرضاء النظام اإليراني 
يحصن االتحاد األوروبي والواليات المتحدة ضد السياسات الخبيثة 

والمدمرة للنظام اإليراني. 

ال���ف���ادح اأوب����ام����ا  ت���ك���رر خ���ط���اأ  ل���ب���اي���دن: ال  ت��ح��ذي��ر 
ت��ق��ري��ر اأم��ري��ك��ي: ن��ت��ائ��ج ك��ارث��ي��ة ال���ص��ت��ر���ص��اء اإي����ران وت��وق��ي��ع ات��ف��اق معها

ن��واج��ه اآث����ار ال��ت��ح��دي��ات ال��ع��ال��م��ي��ة ب����روح ال��ف��ري��ق ال��واح��د

} مارين لوبان. } إيمانويل ماكرون.

وزير التجارة: الحكومة لم تتخل عن 
دورها الرقابي لحماية مناخ اال�ستثمار

كتب أحمد عبداحلميد:

ــي وزيــــر  ــانــ ــزيــ أكــــــد زايـــــــد الــ
والسياحة  والــتــجــارة  الصناعة 
الـــمـــصـــرف  أو  ــة  ــومــ ــكــ ــحــ الــ أن 
المركزي لم يتخليا عن دورهما 
الرقابي وهذا حق أصيل وواجب 
المناخ  نؤديه لحماية  أن  علينا 
ــاري فــــي الـــبـــحـــريـــن،  ــمــ ــثــ ــتــ االســ
شركات  دور  أهمية  على  مشددا 
تدقيق الحسابات الخارجية في 
مصداقية  ذات  تــقــاريــر  تــقــديــم 
ـــس بــــــــوضــــــــوح الـــــــصـــــــورة  ـــكــ ــعــ ــ تـ
والمؤسسات  للشركات  المالية 

المختلفة والتي يبنى عليها اتخاذ قرارات مالية واقتصادية مختلفة.
ــاء ذلــــك خــــال جــلــســة مــجــلــس الـــشـــورى أمــــس بــرئــاســة علي  جــ
بــن صــالــح الــصــالــح رئــيــس الــمــجــلــس، والــتــي شــهــدت الــمــوافــقــة على 
المرسوم بقانون بشأن مدققي الحسابات الخارجيين، والذي يهدف 
المؤهلين  البحرينيين  وتشجيع  المحاسبية  بالمهن  النهوض  إلــى 
للترخيص  شــفــاف  نــظــام  توفير  عــن  فــضــًا  المهنة،  بــهــذه  لالتحاق 

لمكاتب تدقيق الحسابات.
التدقيق  مهنة  تطوير  هو  بقانون  المرسوم  من  الهدف  إن  وقــال 
ال  حيث  التجارية،  السجات  عــدد  فــي  التطور  لمواكبة  المحاسبي 
عـــدد مكاتب  مــحــدوديــة  فــي ظــل  الــرقــابــي  الــجــانــب  تلبية  لــنــا  يمكن 
استراتيجية  أن  إلى  الفتا  فقط،  مكتبا   24 وهو  المحاسبي  التدقيق 
الحكومة هي تسهيل اإلجراءات وتشجيع االستثمار مع عدم االخال 
بــالــجــانــب الــرقــابــي؛ ألنــنــا نــحــافــظ عــلــى مــســتــوى الــرقــابــة والــخــدمــة 

والمصداقية. 
من جهة ثانية أصدر الوزير قرارا منشورا في الجريدة الرسمية 
ذات  األجنبية  الــحــســابــات  تدقيق  ومــكــاتــب  شــركــات  معايير  بتحديد 
الخبرة العالمية المتخصصة التي تفتح فروعا لها في البحرين، وهي 
وأال يقل  األقــل،  أســواق عالمية على   3 الشركة موجودة في  تكون  أن 
الدخل السنوي للشركة أو المركز الرئيسي عن 50 مليون دينار أو ما 
يعادلها بالعمات األجنبية، وذلك عن السنوات الثاث السابقة لقيد 
الفرع، وأال يقل عمر الشركة أو المركز الرئيسي عن 15 سنة، ويجوز 
لإلدارة المختصة شطب قيد فروع شركات ومكاتب تدقيق الحسابات 

األجنبية إذا فقدت الشركة أو المركز الرئيسي أحد هذه المعايير.

اإدارة موؤقت لجمعية االأطباء مجل�س 
قــرارا  حميدان  جميل  االجتماعية  والتنمية  العمل  وزيــر  أصــدر 
بتعيين مجلس إدارة مؤقت لجمعية األطباء البحرينية مدة 8 أشهر 
برئاسة غادة القاسم وعضوية نزار بوكمال والشيخ سلمان محمد آل 

خليفة، أمل الغانم، راني األغا، نوال الحمر، ومناف القحطاني.
يــبــادروا  أن  الجمعية  فــي  بالعمل  القائمين  عــلــى  الــقــرار  وشـــدد 
وسجاتها  الجمعية  أمـــوال  جميع  المؤقت  اإلدارة  مجلس  بتسليم 
تقريرا  المؤقت  اإلدارة  مجلس  ُيعد  أن  على  ومستنداتها،  ودفاترها 
متضمنا  الجمعية  أوضــاع  بشأن  االجتماعية  والتنمية  العمل  لــوزارة 
إلصاحها  ومقترحاته  الماضيين  العامين  خــال  المالية  أمــورهــا 
األساسي،  والنظام  القانون  وفقا ألحكام  بها  العمل  وتنظيم  وتطوير 

وذلك خال 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار.
اجتماع  إلى  العمومية  الجمعية  المؤقت  اإلدارة  مجلس  ويدعو 
يعقد قبل انتهاء المدة المحددة بشهر على األقل بعد موافقة الوزارة، 
الجمعية  وتنتخب  الجمعية،  حالة  عــن  مفصا  تقريرا  يعرض  وأن 
الــعــمــومــيــة مــجــلــس اإلدارة الــجــديــد فــي الــجــلــســة ذاتــهــا بــعــد اتــخــاذ 

اإلجراءات الخاصة بترشيح أعضاء مجلس اإلدارة.

وزي����ر ال���ع���دل ي��ط��ل��ب اإرج����اء
النيابي  »الجعفرية«  تقرير  مناق�سة 
تقدم وزير العدل والشؤون اإلسامية واألوقاف برسالة إلى رئيسة 
مجلس النواب للنظر في طلب إرجاء مناقشة التقرير النهائي للجنة 

إدارة  حـــول  النيابية  التحقيق 
األوقــاف الجعفرية، والذي كان 
مــقــررا مــنــاقــشــتــه خـــال جلسة 
مجلس النواب غدا الثاثاء في 

الجلسة العامة.
إن  رسالته  الوزير في  وقــال 
إلى ظرف  نظرا  التأجيل  سبب 
مجلس  بــرئــيــس  يتعلق  صــحــي 
إدارة األوقاف الجعفرية، والذي 
ــده أثـــنـــاء  ــ ــواجــ ــ يــــــرى أهـــمـــيـــة تــ

المناقشة.

أكـــد صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي األمـــيـــر ســلــمــان بـــن حــمــد آل خليفة 
لمواصلة  تسعى  البحرين  مملكة  أن  ــوزراء  الـ مجلس  رئيس  العهد  ولــي 
تحقيق أهدافها التنموية المنشودة من خال االستراتيجيات والبرامج 
التعافي  خطة  إلــى  سموه  مشيرا  تنفيذها،  على  تعمل  التي  والخطط 
االقتصادي وأهمية تكاتف الجميع مع جهود تنفيذها من أجل الوصول 
للمواطنين  والخير  الوطن  وازدهــار  نماء  على  ينعكس  بما  أهدافها  إلى 
الملك حمد بن عيسى  الجالة  ورؤى حضرة صاحب  وتحقيق تطلعات 

آل خليفة عاهل الباد المفدى.
من  بالخير  ومبشرة  إيجابية  االقتصادية  المؤشرات  إن  وقال سموه 
جميعا  وسنواصل  عليها،  العمل  يتم  التي  المختلفة  الــمــســارات  خــال 
مسيرة البناء والتنمية بكل عزم من أجل تحقيق أهدافنا المنشودة التي 

يأتي في مقدمتها مصلحة الوطن والمواطن.
ــار ســمــوه لـــدى اســتــقــبــالــه عــــددا مـــن الــمــواطــنــيــن مـــن أصــحــاب  ــ وأشـ
الجميع  ــام  أمـ الــمــاثــلــة  العالمية  الــتــحــديــات  أن  الــرمــضــانــيــة  الــمــجــالــس 
التغلب عليها إال من  والمجتمعات لن يتم  الــدول  آثارها على  وانعكاس 
تعامل  الواحد، وهذا ما شهدناه من خال  الفريق  بروح  التكاتف  خال 
المملكة خال التصدي لجائحة فيروس كورونا وخروجها منها بأفضل 
النتائج، والذي نحمد اهلل جميعا على ما وصلنا إليه من نتائج، مؤكدا 
الواحد  البحرين  فريق  ــرار  وإصـ بقوة  مــرهــون  تحد  أي  تــجــاوز  أن  سموه 

وإيمانه بالنجاح في تجاوزه والوصول إلى الهدف المنشود. 

باريس – وكاالت: أغلقت صناديق االقتراع في فرنسا 
أبوابها في الساعة الثامنة مساء، فيما تشير استطاعات 
الرأي إلى أن المرشحين إيمانويل ماكرون ومارين لوبان 

مرا إلى الجولة الثانية من االنتخابات الرئاسية.
ــة فــــإن مـــاكـــرون  ــيــ وحـــســـب اســـتـــطـــاعـــات الــــــرأي األولــ
الناخبين في االنتخابات  حصل على 28.6% من أصوات 

الرئاسية، فيما حصلت لوبان على 24.4% من األصوات.
نفس  وهــو  السيناريو،  هــذا  يتوقعون  مــراقــبــون  وكـــان 
ماكرون  مواجهة  شهدت  التي   ،2017 انتخابات  سيناريو 
ولوبان في الجولة الثانية، وانتهت بفوز الرئيس الحالي 

البالغ من العمر 44 عاما.
ويــعــد مـــاكـــرون الــمــرشــح األوفــــر حــظــا لــلــفــوز بــواليــة 
مراكز  فتح  سبقت  التي  القليلة  الساعات  أن  إال  ثانية، 
مرشحة  وبين  بينه  الفجوة  في  تقلصا  شهدت  االقــتــراع 

حزب التجمع الوطني، مارين لوبان.

الراديكالي  اليساري  المرشح  حل  التقديرات  ووفــق 
 19,8 بين  مــا  على  بحصوله  ثالثا  ميانشون  لــوك  جــان 

و20,8 بالمئة من األصوات.
يشار إلى أن الجولة الثانية من االنتخابات الرئاسية 
الــفــرنــســيــة ســتــجــرى بــعــد أســبــوعــيــن، وبــالــضــبــط يـــوم 24 

أبريل.
أعلنت  الـــرأي  استطاعات  نتائج  ظهور  أعــقــاب  وفــي 
الــمــرشــحــة عــن الــحــزب االشــتــراكــي آن هــيــدالــغــو دعمها 

لماكرون في الجولة القادمة.
وفي وقت سابق من امس األحد ذكرت وزارة الداخلية 
الفرنسية أن نسبة المشاركة في انتخابات الرئاسة بلغت 

أكثر من 65 في المئة.

قـــالـــت صــحــيــفــة »ونـــــل ســتــريــت 
الــصــيــن  إن  ــة  ــيـ ــكـ ــريـ األمـ جـــــورنـــــال« 
ترسانتها  تــطــويــر  خــطــوات  عـــت  ســـَرّ
تقييمها  عـــدلـــت  بــعــدمــا  الـــنـــوويـــة، 
لــلــتــهــديــد الـــــذي تــشــكــلــه الـــواليـــات 

المتحدة. 
الصحيفة األمريكية قالت نقا 
عن مصادر وصفتها بأنها قريبة من 
القيادة في بكين، إن التوسع النووي 
الصيني سبق الحرب الروسية على 
أوكرانيا بمدة طويلة، إال أن خطوات 
الــــــواليــــــات الـــمـــتـــحـــدة خــــــال هـــذه 
الحرب عززت قرار بكين في التركيز 
على تطوير األسلحة النووية لتكون 

رادًعا لواشنطن. 
ــإن قـــادة  بــحــســب الــصــحــيــفــة، فــ

ــرون أن تــقــويــة الــتــرســانــة  الــصــيــن يــ
ــة لـــــــردع الــــواليــــات  ــلـ ــيـ ــة وسـ ــوويــ ــنــ الــ
في  المباشر  التدخل  عن  المتحدة 

صراع محتمل بشأن تايوان. 
مــن أحـــدث الــخــطــوات فــي هــذا 
بداية  منذ  العمل  تسريع  الجانب، 

عام 2022. 
يشتبه  موقع   100 من  أكثر  في 
النووية  للصواريخ  صوامع  أنها  في 
ــنـــشـــآت أســـطـــوانـــيـــة تــحــت  )وهـــــــي مـ
فــي  الــــصــــواريــــخ(  إلطــــــاق  األرض 
مناطق نائية غربي الصين، وفًقا لما 
نقلته الصحيفة عن محللين قاموا 
بــدراســة صــور األقــمــار االصطناعية 

للمنطقة. 

كتب وليد دياب: 

النواب في جلسته  يناقش مجلس 
غـــدا الــثــاثــاء تــقــريــر لــجــنــة الــخــدمــات 
ـــون تــنــظــيــم مــهــنــة  ــانـ ـــروع قــ ــشـ بـــشـــأن مــ
المقدم  الصيدلية  والمراكز  الصيدلة 
اتخاذ  إلــى  يهدف  الــذي  الحكومة،  من 
ــة التي  ــ الــتــدابــيــر الــرقــابــيــة عــلــى األدويـ
ـــواد الــــمــــخــــدرة، أو  ــمــ ــ ــلـــى الـ ــتـــوي عـ تـــحـ
األدوية،  من  وغيرها  العقلية  المؤثرات 
فضا عن تحسين اآلليات واإلجــراءات 
الازمة لتنظيم صرف األدوية، وتشديد 
وذلك  التأديبية؛  والــجــزاءات  العقوبات 
مـــن خــــال تــشــديــد بــعــض الــعــقــوبــات، 
ــة بـــعـــض الــــجــــزاءات  ــافــ ــن إضــ فـــضـــا عــ

ــزاء الــغــرامــة  الــتــأديــبــيــة، واســتــحــداث جـ
اإلداريــــــة، وتــأثــيــم أفــعــال جـــديـــدة، مثل 
الــعــرض بــقــصــد الــبــيــع أو بــيــع وحــيــازة 
أدوية خاضعة للرقابة الجزئية من دون 
الحصول على ترخيص، والقيام بوصف 
أو صرف أدوية خاضعة للرقابة الجزئية 

من دون مراعاة االشتراطات الازمة.
ــروع الــــقــــانــــون عـــلـــى:  ــ ــشـ ــ ــنــــص مـ ويــ
سنة  عــن  تقل  ال  مــدة  بالحبس  ُيعاقب 
دينار  وبغرامة ال تقل عن خمسة آالف 
بإحدى  أو  دينار  آالف  تجاوز عشرة  وال 
الذي  المحل  وغلق  العقوبتين،  هاتين 
وقعت فيه المخالفة ومصادرة ما يكون 

فيه من مواد وتجهيزات، كل من: 
أنشأ أو أدار مركزا صيدليا أو محا 

بــدون  الصيدلية  المستحضرات  لبيع 
ترخيص، أو أنشأ أو قام بتشغيل مصنع 
لـــأدويـــة والــمــســتــحــضــرات الــصــيــدلــيــة 
مــن دون الــحــصــول عــلــى شــهــادة ســاريــة 
بيانات غير صحيحة  أو قدم  المفعول، 
ترتب  إلى طرق غير مشروعة  التجأ  أو 
عليها من دون وجه حق الحصول على 
الــتــرخــيــص بــإنــشــاء مــركــز صــيــدلــي أو 
مكان لتخزين األدوية أو المستحضرات 
أو  الصيدلي،  المركز  خــارج  الصيدلية 
قــــام بــتــخــزيــن أدويــــــة أو مــســتــحــضــرات 
صيدلية خارج مركز صيدلي في مكان 
أو عــرض  بــبــيــع  ــام  قــ أو  غــيــر مـــرخـــص، 
صــيــدلــيــا  مــســتــحــضــرا  أو  دواء  لــلــبــيــع 

منتهي الصاحية.

النووي�ة  تر�س�انتها  ت�ط�ور  ال��س�ي�ن 
»خ�����س��ي��ة« م��واج��ه��ة م��ع اأم��ري��ك��ا

ال�����ن�����واب ي��ب��ح��ث ت�������س���دي���د ال����رق����اب����ة ع��ل��ى 
االأدوي���������ة ال��م��ح��ت��وي��ة ع���ل���ى م������واد م���خ���درة

نوا�س�ل م�س�يرة البناء والتنمية لم�سلح�ة الوطن والمواطن

ماكرون ولوبان يخو�سان الجولة الثانية من انتخابات الرئا�سة الفرن�سية

ول�ي العه�د رئي��س ال�وزراء: بتكات�ف الجمي�ع �ص�تحقق خط�ة التعاف�ي االقت�ص�ادي اأهدافه�ا

} سمو ولي العهد رئيس الوزراء خال استقباله عددا من أصحاب المجالس الرمضانية.
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»ال�����ت�����م�����ي�����ي�����ز« ت��ن��ق�����س ح��ك��م��ا األ���زم 
زوج����ة ب���ال���ع���ودة اإل����ى م��ن��زل زوج��ه��ا

كتب إسام محفوظ:

مهما  قانونيا  مبدأ  الجعفرية  الشرعية  التمييز  محكمة  أكــدت 
صور  مــن  أن  إلــى  ــارت  أشـ حيث  للتطليق،  الموجبة  بــالــحــاالت  يتعلق 
يليق  ال  إيــذاء  والقول  بالفعل  زوجته  الــزوج  إيــذاء  التطليق  موجبات 
بمثلها، كما أن االتهام بارتكاب الجرائم وتعدد الخصومات القضائية 
بــيــن الــزوجــيــن مــن صـــور الــضــرر الــمــوجــب للتطليق، وأشــــارت إلـــى أن 
المقرر طاعة الزوجة لزوجها مشروط بأن يوفر لها مسكنا شرعيا وأن 
إن تعمد  له عليها  أنه ال طاعة  ومالها، فيما  أمينا على نفسها  يكون 
ألــزم زوجــة العودة  اإلضــرار بها. جــاء ذلــك في حيثيات نقضها لحكم 
تثبت  مستندات  قدمت  أن  بعد  تطليقها  ورفــض  الزوجية  منزل  إلــى 
اتهام زوجها لها في شرفها وعرضها جنائيا وحصولها على حكم بات 

ببراءتها من اتهام زوجها.

ص7 قضايا وحوادث

اإلفطار
اإلمساك

6:00
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} وزير التجارة.

رئيس  مقولة  أمريكي  سياسي  محلل  استعاد  أ:  ب  د   - واشنطن 
الــــــوزراء الــبــريــطــانــي الـــراحـــل ونــســتــون تــشــرشــل إن أولــئــك الــذيــن ال 
إن هذا ما يحدث  وقال  تكراره.  التاريخ، محكوم عليهم  يتعلمون من 
بالضبط في الوقت الذي تواصل فيه إدارة الرئيس جو بايدن واالتحاد 
ــوادة الــعــمــل عــلــى اســتــرضــاء حــكــام إيــــران، ويــحــاوالن  األوروبـــــي بــا هــ
المبرم في عام 2015. وقال المحلل السياسي  النووي  إحياء االتفاق 
األمريكي الدكتور مجيد رفيع زاده رئيس المجلس الدولي األمريكي 
للشرق األوسط، في تقرير نشره »معهد جيتستون« األمريكي، إنه يبدو 
أن إدارة بايدن واالتحاد األوروبي يعتقدان أن مكافأة النظام اإليراني 

سوف تجعله يتصرف كدولة وطنية بناءة وحديثة. 
وظــهــرت هـــذه الــفــكــرة أوال وتـــم الــعــمــل عــلــى أســاســهــا أثــنــاء إدارة 
إبــرام خطة  الــذي أشــار، عند  أوبــامــا  بــاراك  آنــذاك  الرئيس األمريكي 
إيران( في عام 2015،  النووي مع  )االتفاق  المشتركة  الشاملة  العمل 
إلى أنه »واثق« من أنها سوف »تلبي احتياجات األمن القومي للواليات 

ــدول األعـــضـــاء في  الــمــتــحــدة ولــحــلــفــائــنــا«. ونــتــيــجــة لــذلــك، رفــعــت الــ
بالشلل،  إيران  التي تصيب  العقوبات  الدولي حزم من  مجلس األمن 

والتي كان فرضها على طهران قد استغرق عدة عقود. 
وألغى أوباما أربعة أوامر تنفيذية سابقة ضد إيران، وأزال عقوبات 
أمريكية أحادية الجانب؛ حيث أفرج عن أصول إيران التي ُقدرت بما 
زاده عضو مجلس  رفيع  وأضـــاف  دوالر.   مليار  و150   50 بين  يــتــراوح 
إدارة صحيفة »هارفارد إنترناشيونال ريفيو« بجامعة هارفارد، أن إدارة 
بايدن واالتحاد األوروبي ال يحتاجان إلى العودة كثيرا إلى الوراء لرؤية 

نتيجة هذه السياسات االسترضائية واالتفاق النووي مع إيران.
الــواليــات  الــنــووي وسياسات  االتــفــاق  أنــه بفضل  زاده  رفيع  وتــابــع 
الــمــتــحــدة االســتــرضــائــيــة، اكــتــســب الــنــظــام اإليـــرانـــي الــشــرعــيــة، وضــخ 
مليارات الدوالرات للجيش والحرس الثوري وللمليشيات والمجموعات 
اإلرهابية التابعة إليران. ورسخت إيران من خال وكائها، أقدامها في 
في  اهلل  على حزب  قبضتها  وعــززت  وفنزويا،  واليمن  وسوريا  العراق 

ــزة. واحــتــجــزت إيــــران أيــضــا الــمــزيــد من  لــبــنــان وحــمــاس فــي قــطــاع غـ
األوروبــي،  االتحاد  دول  وواجهت  السجون.  في  وأودعتهم  األمريكيين 
ــرانـــي، عــواقــب  الــتــي قــامــت أيــضــا بتطبيع الــعــاقــات مــع الــنــظــام اإليـ
في  األعــضــاء  الـــدول  كــانــت  بــاإلرهــاب،  األمـــر  يتعلق  وعندما  خطيرة. 
ــران  ــي مــن بــيــن األهـــــداف الــرئــيــســيــة لــمــخــطــطــات إيـ ــ االتـــحـــاد األوروبــ

اإلرهابية. 
 وذكر رفيع زاده أنه ال يتعين على إدارة بايدن واالتحاد األوروبي 
أن  إلــى  مشيرا  أوبــامــا،  إدارة  ارتكبته  الـــذي  الــتــاريــخــي  الخطأ  تــكــرار 
المارق واالنتهازي وإقامة صداقة معه لن  استرضاء النظام اإليراني 
يحصن االتحاد األوروبي والواليات المتحدة ضد السياسات الخبيثة 

والمدمرة للنظام اإليراني. 

ال���ف���ادح اأوب����ام����ا  ت���ك���رر خ���ط���اأ  ل���ب���اي���دن: ال  ت��ح��ذي��ر 
ت��ق��ري��ر اأم��ري��ك��ي: ن��ت��ائ��ج ك��ارث��ي��ة ال���ص��ت��ر���ص��اء اإي����ران وت��وق��ي��ع ات��ف��اق معها

ن��واج��ه اآث����ار ال��ت��ح��دي��ات ال��ع��ال��م��ي��ة ب����روح ال��ف��ري��ق ال��واح��د

} مارين لوبان. } إيمانويل ماكرون.

https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1291800
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1291798
http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16089/pdf/1-Supplime/16089.pdf?fixed7515
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 øjôëÑdG  áμ∏ªªd  »∏°üØdG  …OÉ°üàb’G  ôjô≤àdG  ∞°ûc
 ƒªædG  QGô`̀ª`̀à`̀°`̀SG  2019 »`̀dÉ`̀ë`̀dG  ΩÉ`̀©`̀dG  ø`̀e  »`̀fÉ`̀ã`̀dG  ™`̀Hô`̀∏`̀d
 ¿RGƒàdG  èeÉfôH  ™e  …RGƒàdÉH  »æWƒdG  OÉ°üàbÓd  »HÉéjE’G
 PEG  ,á«£ØædG  ô«Z äÉYÉ£≤dG  AGOCG  Iƒbh ´ƒæàH ÉeƒYóe »dÉªdG
 áfQÉ≤e %3^4 áÑ°ùæH Éªf ób OÉ°üàb’G ¿CG AGOC’G äGô°TDƒe âæq«H
 »dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG Qóbh ,2019 ΩÉY øe ∫hC’G ™HôdÉH
 ´É£≤dG πé°Sh ,»æjôëH QÉæjO äGQÉ«∏e 3^24 ƒëæH »≤«≤ëdG
 ∫ÓN  áàHÉãdG  QÉ©°SC’ÉH  %1^2  â¨∏H  ƒªf  áÑ°ùf  »£ØædG  ô«Z
 ,2018 »°VÉªdG ΩÉ©dG øe É¡°ùØf IôàØdÉH áfQÉ≤e »fÉãdG ™HôdG

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

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

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

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

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

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

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

.äGõéæe øe ≥≤ëJ Ée ≈∏Y AÉæÑdG πØμJh

(2¢U π«°UÉØàdG)

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

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

.ÉÑjôb ≥WÉæªdG ∂∏J »a OGôcC’G ≈∏Y

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

.ájÉ¨∏d áØ∏μe

(14¢U π«°UÉØàdG)

…ƒb AGOCGh »HÉéjEG ƒªf ..»æWƒdG OÉ``°üàb’G
á``«dÉªdG  äÉYhô``°ûªdGh  ¥OÉ``æØdG  ´É``£≤d  ô``«Ñc  ΩÉ¡``°SEGh  ..ƒ``ªædG  áÑ``°ùf  ٪3^4
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ــن مـــمـــثـــلـــة بــرئــيــســتــهــا  ــريـ ــحـ ــبـ ــة الـ ــعـ ــامـ ــعــــت جـ وقــ
وصــنــدوق  المضحكي،  شاهين  بنت  جــواهــر  الــدكــتــورة 
الــــوقــــف، مــمــثــًا بــرئــيــســه خـــالـــد حــمــد الـــحـــمـــد، يــوم 
تــعــاقــديــًا، لــدراســة  بــحــثــًا  2022م(  أبـــريـــل   10( األحــــد 
ــوق وبـــحـــث تــفــضــيــات الــمــقــيــمــيــن فــــي مــمــلــكــة  ــســ الــ
ــة.   ــ ــيـ ــ ــــامـ الـــبـــحـــريـــن لـــلـــخـــدمـــات الـــمـــصـــرفـــيـــة اإلسـ
أن يتولى فريق  االتفاق–  – بحسب  المقرر  ومن 
من جامعة البحرين دراسة عينة واسعة من األفراد بمن 
فيهم عماء البنوك اإلسامية والتقليدية، والمقيمون 
الذين ال يتعاملون مع البنوك في مملكة البحرين.   
ــــى تـــحـــديـــد أســــبــــاب تــفــضــيــل  ويــــهــــدف الـــبـــحـــث إلـ
معين  لبنك  البحرين  مملكة  في  المقيمين  العماء 

ســــواء أكــــان تــقــلــيــديــًا أم إســامــيــًا، وتــحــديــد الــعــوامــل 
الـــتـــي يــمــكــن أن تــحــفــز الــعــمــيــل لــانــتــقــال مـــن بنك 
إلى  بــاإلضــافــة  والــعــكــس،  إســامــي  بنك  إلــى  تقليدي 
تــحــديــد عـــوامـــل جــــذب الــعــمــيــل لــلــتــعــامــل مـــع بنك 
إســــامــــي، وتـــحـــديـــد ســـبـــب تــفــضــيــل بـــعـــض الــعــمــاء 
ــنـــوك اإلســـامـــيـــة.     ــبـ لــلــبــنــوك الــتــقــلــيــديــة عـــلـــى الـ
حضر التوقيع نائب الرئيس للبرامج األكاديمية 
وعميد  قـــادر،  رضــا  محمد  الــدكــتــور  العلمي،  والبحث 
كلية إدارة األعمال، األستاذ الدكتور حاتم بن محمود 
المصري، كما حضر الرئيس التنفيذي لبنك اإلثمار 
أحمد عبدالرحيم، ومستشار تطوير الخدمات المالية 
عمر. صهيب  المركزي  البحرين  بمصرف  اإلسامية 

استقبلت د. الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج 
العالي  التعليم  لمجلس  العام  األمين  خليفة  آل 
نائب رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم العالي 
جامعة  رئيس  عتوم  سمير  البروفيسور  بمكتبها 

البحرين الطبية.
المتعلقة  الجوانب  بحث  تم  اللقاء،  وخــال 
ــا تــقــدمــه  بــعــمــلــيــة ســيــر الـــبـــرامـــج األكـــاديـــمـــيـــة ومــ
للطلبة من تخصصات تتيح لهم خيارات متعددة 
وتمكنهم من مهارات الحياة المستقبلية للدخول 
في سوق العمل، إذ أكدت د. الشيخة رنا بنت عيسى 

العالي  التعليم  مجلس  أن  خليفة  آل  دعــيــج  بــن 
التعليم  لمؤسسات  والــمــســانــدة  الــدعــم  كــل  يــقــدم 
العالي، للنهوض بأدائها على كافة الصعدة، ورفع 

مستوى سمعتها التعليمية.
عن  عتوم  البروفيسور سمير  عبر  جانبه،  من 
التعليم  لــمــجــلــس  الـــعـــام  بــلــقــاء األمـــيـــن  ــزازه  ــتـ اعـ
الــعــالــي، مــعــربــًا عــن عميق تــقــديــره وامــتــنــانــه لما 
تحظى به جامعة البحرين الطبية من دعم على 
من  التعليم  لقطاع  ما  يعكس  المستويات،  كافة 

اهتمام وتقدير كبيرين في مملكة البحرين.

تعاقديًا  بحثا  يوقعان  الوقف  و�صندوق  البحرين  جامعة 

الأم�ي��ن ال�ع��ام لل�ت�ع�ل�ي��م العال�ي تبح�ث �ص�ير 
الطبي�ة البحري�ن  بجامع�ة  الأكاديمي�ة  البرام�ج 

} جانب من التوقيع.

تشارك مملكة البحرين، وألول مرة، في المسح 
اإلعــداديــة،  لــلــمــدارس   )2024  TALIS( الــتــربــوي 
وبإشراف من منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 
التعليمية  OECD، وذلك بهدف تعزيز الخطط 
التعليم  المعلمين وتطوير ممارسات وجودة  لدعم 
التعليمي  الــكــادر  وقـــدرات  مــهــارات  وصقل  والتعلم، 
بـــشـــكـــل مــســتــمــر ومــــســــتــــدام، وكــــذلــــك اســتــقــطــاب 
مهنة  إلــى  العالية  الكفاءة  ذات  البشرية  العناصر 
آراء  تتضمن  بــيــانــات  قــاعــدة  تطوير  عبر  التعليم، 
ــيـــادات الــتــربــويــة في  وانــطــبــاعــات الــمــعــلــمــيــن والـــقـ
ــة حــــول أفـــضـــل ســبــل تــطــويــر  ــ ــداديـ ــ الــــمــــدارس اإلعـ

العمليات التعليمية بجميع مفاهيمها.
وفي هذا السياق أوضح الدكتور محمد مبارك 
بــن أحــمــد الــمــديــر الــعــام لــشــؤون الـــمـــدارس بـــوزارة 

تنفيذًا  تــأتــي  المشاركة  هــذه  أن  والتعليم  التربية 
والتدريب  التعليم  لتطوير  األعلى  المجلس  لقرار 
خليفة  آل  مــبــارك  بــن  محمد  الشيخ  سمو  برئاسة 
نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس األعلى 
ــتـــدريـــب، والـــــذي يــهــدف إلــى  لــتــطــويــر الــتــعــلــيــم والـ

االرتقاء بجودة أداء التعليم.
وتسهم الدول المشاركة في إعداد اإلطار العام 
ــراف وإدارة  لــلــدراســة وصــيــاغــة مــحــتــواهــا تــحــت إشــ
 ،OECD منظمة التعاون االقتصادي والتنمية الـ
إلــــى جــانــب مــســؤولــيــة تــرجــمــة ومــــواءمــــة مــحــتــوى 
العينة  مـــــدارس  عــلــى  الــــدراســــة  وتــنــفــيــذ  األدوات، 
المرشحة والممثلة للدولة. وتشمل أدوات الدراسة 

استبانة خاصة لكل من قائد المدرسة والمعلم. 
ــربــــوي  ــتــ الــ ــح  ــســ ــمــ الــ أن  بــــالــــذكــــر  والـــــجـــــديـــــر 

عــام  فــي  مـــرة  ألول  انــطــلــق  قــد   )TALIS2024(
ســنــوات،   5 كــل  دوري  بشكل  تنظيمه  ويــتــم  2008م، 
بمشاركة عدة دول من مختلف القارات، كما شاركت 
السعودية ودولــة اإلمــارات  العربية  المملكة  كل من 
الــمــتــحــدة مـــن دول الــخــلــيــج فـــي الــنــســخ الــســابــقــة 

للمسح التربوي باإلضافة إلى النسخة الحالية.
ويــمــثــل فـــريـــق مــمــلــكــة الــبــحــريــن فـــي مــتــابــعــة 
عــمــلــيــات الــمــشــاركــة فـــي الــمــســح الــــدولــــي كـــل من 
الــدكــتــور مــحــمــد مـــبـــارك بـــن أحــمــد الــمــديــر الــعــام 
إبراهيم  ونـــوال  اتــصــال،  كنقطة  الــمــدارس  لــشــؤون 
واالستراتيجيات  للسياسات  الــوزارة  وكيل  الخاطر 
كوثر  والدكتورة  األمناء،  في مجلس  واألداء عضوًا 
منسقا  المعلمين  تدريب  مستشار  المعاودة  راشــد 

وطنيا.

أكد الشيخ خالد بن علي بن 
ــر الــعــدل  عـــبـــداهلل آل خــلــيــفــة وزيــ
ــاف  ــ ــؤون اإلســـامـــيـــة واألوقــ ــشــ والــ
والـــصـــدقـــات  ــاة  ــزكــ الــ أن صـــنـــدوق 
تــعــالــى-  اهلل  -بـــفـــضـــل  ــاع  ــطـ ــتـ اسـ
تــرســيــخ مــفــهــوم فــاعــلــيــة الـــزكـــاة 
والـــصـــدقـــات ودورهـــــــا الــمــهــم في 
الــتــنــمــوي عــلــى صعيد  الــمــجــال 
الــفــرد والــمــجــتــمــع، والــعــمــل على 
إحـــيـــاء هــــذه الــفــريــضــة تــطــبــيــًقــا 
وممارسة لتستفيد منها الشرائح 
المستحقة على اختافها، وشمل 
بخدماته شريحة كبيرة من األسر 
المحتاجة، وأن الصندوق مستمر 
ــًا نـــحـــو مــزيــد  ــدمــ ــي الـــمـــضـــي قــ فــ
لتنفيذ  والـــتـــعـــاون،  الــتــكــافــل  مــن 
كانت  ما  التي  وأنشطته  برامجه 
لتتحقق إال بفضل من اهلل تعالى، 
ــم والـــمـــســـانـــدة  ــم بــفــضــل الــــدعــ ثــ
ــدوق مــن  ــ ــنـ ــ ــصـ ــ الــــتــــي يـــلـــقـــاهـــا الـ
بفضل  وكذلك  الرشيدة،  القيادة 
المباركة من  المساهمات الطيبة 

أصحاب األيادي البيضاء.
ــاء ذلــــك خــــال اســتــقــبــالــه  جــ
ــبــــدالــــرحــــمــــن ســيــف  ــور عــ ــ ــتـ ــ ــدكـ ــ الـ
الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــمــجــمــوعــة 

بنك البحرين والكويت، والسيدة 
ــيـــس الـــعـــاقـــات  ــن الـــزيـــانـــي رئـ ــ زيـ
العامة والتسويق ببنك البحرين 
والكويت، بحضور كل من القاضي 
عــيــســى الـــمـــنـــاعـــي وكـــيـــل الـــعـــدل 
والـــشـــؤون اإلســامــيــة، واألســتــاذة 
التخطيط  وكــيــل  الـــزيـــانـــي  دانــــة 
والــــتــــوفــــيــــق األســــــــــري والـــنـــفـــقـــة 
طاهر  محمد  والدكتور  بــالــوزارة، 

القطان الوكيل المساعد للشؤون 
حيدر  صاح  والشيخ  اإلسامية، 
رئيس صندوق الزكاة والصدقات، 
تــبــرعــًا سخيًا  الــبــنــك  حــيــث قـــدم 
ــم الــــغــــارمــــيــــن«،  ــ ــهـ ــ ــروع »سـ ــ ــشـ ــ ــمـ ــ لـ
ـــ200 ألــف ديــنــار بحريني،  ُيــقــدر بـ
ديون  تسديد  في  منهم  مساهمًة 

50 معسرا ومعسرة.
وقــــــــد أعــــــــــرب وزيــــــــــر الــــعــــدل 

عـــن بــالــغ شــكــره وتــقــديــره لبنك 
والكويت على مساندته  البحرين 
ودعــمــه هـــذا الــمــشــروع اإلنــســانــي 
والــــــخــــــيــــــري، والــــــــــــذي قــــــــدم مــن 
التكافل  في  بــارًزا  نموذًجا  خاله 
المسؤولية  إطــار  في  االجتماعي 
االجـــتـــمـــاعـــيـــة، والـــمـــســـاهـــمـــة فــي 
الــخــيــري  الــعــمــل  وتــطــويــر  تنمية 

المؤسسي.

من جهته أكد د. عبدالرحمن 
ــيــــذي  ــفــ ــنــ ــتــ ســـــيـــــف الــــــرئــــــيــــــس الــ
لمجموعة بنك البحرين والكويت 
من  انطاقًا  يأتي  التبرع  هــذا  أن 
إيـــمـــان بــنــك الــبــحــريــن والــكــويــت 
ــة الـــجـــهـــود  ــ ــافـ ــ بــــــضــــــرورة دعـــــــم كـ
الــرســمــيــة واألهــلــيــة الــرامــيــة إلــى 
تــحــقــيــق الـــتـــكـــافـــل االجـــتـــمـــاعـــي، 
مشيدًا بالدور الفاعل الذي يقوم 
ــاة والـــصـــدقـــات  ــزكــ بـــه صـــنـــدوق الــ
بـــمـــســـاعـــدة مـــخـــتـــلـــف الـــشـــرائـــح 
ــذا  هــ أن  مــــــؤكــــــدًا  ــة،  ــاجــ ــتــ ــحــ ــمــ الــ
الــتــبــرع يــأتــي ضــمــن الــعــديــد من 
ــتـــي أطــلــقــهــا بــنــك  ــادرات الـ ــبــ ــمــ الــ
والكويت بمناسبة مرور  البحرين 
خــمــســيــن عــامــا عــلــى الــتــأســيــس، 
والـــــتـــــي مـــــن ضـــمـــنـــهـــا مـــــبـــــادرات 
خــيــريــة واجـــتـــمـــاعـــيـــة، تــســتــهــدف 
لسّد  والمعسرين  الــغــارمــيــن  فئة 
ديــونــهــم وتــفــريــج كــربــهــم، والــذيــن 
قضائية،  أحــكــام  بحقهم  صـــدرت 
عن  الناتجة  المديونيات  بسبب 

تعثرهم عن السداد.

بالتعاون مع منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية

ال��ب��ح��ري��ن ت�����ص��ارك ف��ي ال��م�����ص��ح ال��ت��رب��وي ل��ل��م��رح��ل��ة الإع���دادي���ة

»بن�ك البحري�ن والكوي�ت« يتب�رع لم�ص�روع �ص�هم الغارمي�ن ب�200 األ�ف دينار

نظم مركز كانو الثقافي احتفالية )يوم الشعر 
األستاذ  الكبير  العراقي  الشاعر  أحياها  العالمي( 
ــاء  ــعـ عــبــاس جــيــجــان مــســاء يــومــي الـــثـــاثـــاء واألربـ
المركز  نــظــم  حــيــث   2022 مـــارس   23-22 الــمــوافــق 
عباس  الشاعر  أحياها  شعرية  أمسية  الثاثاء  يوم 
جــيــجــان وتــبــعــهــا فـــي يــــوم األربــــعــــاء جــلــســة قــهــوة 

للتحاور مع الشاعر.
الـــشـــاعـــر عــلــي عـــبـــداهلل خليفة  وقــــد اســتــهــل 
الشاعر عباس  بأبيات مدح فيها  الشعرية  األمسية 
مأسور  القلب،  مجنح  عاشق  )أنــت  بقوله:  جيجان 
به ومنطلق، يعالج الكون بالحب وفي قتون الحب 
الــشــاعــر عباس  الــســريــع مــن  ــرد  الـ يــحــتــرق( ليأتيه 
جيجان بقوله: )لي صديق شاعر من أهل المنامة، 
رجل طيب شاعريته رهيفة هو والموال توأم، عنده 
بحرين  بالشريان  ودمــه  أمه  أبــوه وحسبة  البحرين 

ورفيفة..(
كــمــا أســعــد الــشــاعــر عــبــاس جــيــجــان الــحــضــور 
بــعــدد مـــن قــصــائــده الــجــمــيــلــة وابـــتـــدأهـــا بقصيدة 
للرسول الكريم عليه أفضل الصاة والتسليم قال 
ــه الــكــون ربــنــا الــخــالــق األحـــد،  فــيــهــا: )بــســم اهلل إلـ
وصلى اهلل على أشرف أنبياء اهلل نبينا المصطفى 
أحمد، وصلى اهلل على آل الرسول وصحب الرسول 
لــخــاتــم أنــبــيــاء اهلل مــحــمــد، مــحــمــد يــا رحــمــة لكل 
أعــذب نبي  يــا  إنــســان عــاش بدنيته مــحــدد، محمد 
، يــا أشـــرف نــبــي، مــا مـــات واتــخــلــد ، محمد يــا نــور 

وجه اهلل مابين الخايق دار واتوحد...(. ثم صدح 
الشاعر بقصيدة تغزل فيها بمملكة البحرين وعبر 
فــيــهــا عـــن حــبــه لــلــبــحــريــن وأهــلــهــا بــقــولــه: )اجــيــنــا 
طبة  ال  مكيفيين،  بشوقنا  اجينا  للبحرين،  بشوق 
المملكة  واهلل  الــطــيــبــيــن،  لـــديـــرة  اجــيــنــا  مــنــة،  وال 
جنة.... وفي خضم األمسية شارك الشاعر جيجان 
الحضور بالعديد من المواقف التي مر بها وأثارت 
الجميلة،  القصائد  من  بالعديد  الشعرية  قريحته 
الشاعر  بــأحــاديــث  واستمتع  الــحــضــور  تفاعل  وقــد 

وطرحه الجميل الممتع. 
 كما تبعت األمسية في اليوم التالي لقاء مع 
الشاعر«  مع  قهوة  »فنجان  جيجان  عباس  الشاعر 

الشباب في  الشعراء  في محاورة مع مجموعة من 
البحرين في جلسة حميمية ذات روح شعرية دافقة، 
المطاوعة.  معصومة  الدكتورة  الحوار  أدارت  حيث 
شعرية  بأبيات  األمسية  جيجان  الشاعر  واستهل 
الدكتورة  الــحــوار  فــي  وشـــارك  الحضور  فيها  أذهـــل 
جميلة الوطني، الدكتور خليفة بن عربي، األستاذ 
الوطني، األستاذ  المنسي، األستاذة زهراء  إبراهيم 
ــاذة هـــدى حـــرم. حــيــث عبر  ــتـ محمد مــهــدي، واألسـ
الشاعر عن رسالته الشعرية والعديد من األحداث 
فـــأثـــارت قريحته  الــشــاعــر  قــابــلــهــا  الــتــي  الــمــلــهــمــة 

الشعرية.

العرب���ي  ال�ص���عر  بي���وم  الثقاف���ي يحتف���ل  كان���و  مرك���ز 

الــخــيــريــة 105  كــرمــت جمعية جــدحــفــص 
طــــاب وطـــالـــبـــات نــتــيــجــة تــفــوقــهــم فـــي الــعــام 
الــحــفــل  فــــي  ــك  ــ وذلــ  ،2021-2020 ــي  ــ ــدراسـ ــ الـ
ــذي أقــامــتــه  ــ الـــســـنـــوي الــــرابــــع والـــعـــشـــريـــن الــ
اإلدارة  مــجــلــس  أعـــضـــاء  بــحــضــور  الــجــمــعــيــة 
من  الفضيلة  أصــحــاب  مــن  وعـــدد  بالجمعية 
األمـــور، حيث شمل  وأولــيــاء  المنطقة،  علماء 

التكريم جميع المراحل الدراسية.
جدحفص  جمعية  وأعضاء  رئيس  وتقدم 
الــخــيــريــة بــأطــيــب الــتــهــانــي والــتــبــريــكــات إلــى 
حـــرص  أن  ــؤكــــديــــن  مــ ــيـــن،  ــوقـ ــفـ ــتـ ــمـ الـ جـــمـــيـــع 
السنوي  الــحــفــل  هـــذا  تنظيم  عــلــى  الجمعية 
والطالبات  الطلبة  تشجيع جميع  إلى  يهدف 
في  والمعرفة  العلم  من  المزيد  اكتساب  إلــى 
مختلف الحقول العلمية، داعين اهلل سبحانه 
والصاح،  الخير  فيه  لما  يوفقهم  أن  وتعالى 
كــمــا أعـــربـــوا عــن خــالــص شــكــرهــم وتــقــديــرهــم 

في  جهودهم  على  بالجمعية  الطالب  للجنة 
تنظيم الحفل.

من جانبهم، أعرب المتفوقون والمتفوقات 
عن بالغ شكرهم لجمعية جدحفص الخيرية 

ــًرا لــجــهــودهــم  ــديــ ــقــ ــم، تــ ــهــ ــى تـــكـــريـــمـــهـــم لــ ــلـ عـ
ومــثــابــرتــهــم طــــوال الـــعـــام الــــدراســــي، وهــــو ما 
اعتبروه الدافع الكبير إلى تحقيق المزيد من 

التفوق والنجاح خال األعوام القادمة.

وط��ال��ب�����ات ط����اب   105 ت��ك��رم  ال��خ��ي��ري�����ة«  »ج��دح��ف�����ص 

} احتفالية مركز كانو الثقافي بيوم الشعر العربي.

} خال حفل التكريم.

} وزير العدل يستقبل الرئيس التنفيذي لبنك البحرين والكويت.

} د. محمد مبارك بن أحمد.

الحيوانية  الثروة  وكالة  عقدت 
البلديات  وزارة األشغال وشؤون  في 
والتخطيط العمراني برئاسة وكيل 
الدكتور  الحيوانية  للثروة  الــــوزارة 
خــالــد أحــمــد حــســن اجــتــمــاعــا عن 
والــزراعــة  األغــذيــة  بعد مع منظمة 
الــتــابــعــة لــأمــم الــمــتــحــدة بــرئــاســة 
الفرعي  اإلقليمي  المكتب  منسق 
لأمم  والــزراعــة  األغــذيــة  لمنظمة 
الــمــتــحــدة لــــدول مــجــلــس الــتــعــاون 
ــدول الـــخـــلـــيـــج الـــعـــربـــي والـــيـــمـــن  ــ ــ لـ

الدكتور دينو فرانشسكوتي.
ــاع آخــــر  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ نــــوقــــش فـــــي االجـ
دعم  مشروع  عمل  سير  مستجدات 
الحيوانية  األمـــراض  على  القضاء 
ــوارد الــوراثــيــة  ــمـ والــحــفــاظ عــلــى الـ
المنظمة  مــع  بالتعاون  الحيوانية 

واســـتـــعـــرض وكـــيـــل الـــــــوزارة لــلــثــروة 
ــيــــة آخـــــــر الـــمـــســـتـــجـــدات  ــيــــوانــ الــــحــ
حيث  الــمــشــروع،  بتنفيذ  الــخــاصــة 
المسح  إجـــراءات  بتنفيذ  البدء  تم 
الوبائي لمرضي البروسيا وطاعون 
المجترات الصغيرة بأخذ عينات دم 
بجميع  الماشية  لقطعان  تمثيلية 
لدراسة  وذلــك  المملكة  محافظات 
ــادة مــن  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــمـــســـح واالسـ ــائـــج الـ ــتـ نـ
النتائج في تأكيد خلو البحرين من 
مرضي طاعون المجترات الصغيرة 

)PPR( ومرض البروسيا.
وأوضح وكيل الثروة الحيوانية 
لمرضي  الوبائي  المسح  نتائج  أن 
ــيـــرة  ــغـ ــون الــــمــــجــــتــــرات الـــصـ ــ ــاعــ ــ طــ
القطعان  خلو  أظهرت  والبروسيا 
من  والماعز  األغــنــام  مــن  المحلية 

مملكة  يــؤهــل  مــا  المرضين  هــذيــن 
ــا مــن  ــوهــ ــلــ ــن إلعـــــــــان خــ ــريــ ــحــ ــبــ الــ
هــــذه األمـــــــراض حــســب مــتــطــلــبــات 
ــة لــلــصــحــة  ــيــ ــمــ ــالــ ــعــ الـــمـــنـــظـــمـــة الــ
إن دل على شيء  والذي  الحيوانية 
اإلجــــراءات  متانة  على  يــدل  فإنما 
الوكالة  قبل  المتخذة من  الوقائية 
الحيوانية  األمــــراض  مكافحة  فــي 

ومنع انتشارها في المملكة. 
وفــي الــســيــاق ذاتـــه، أشـــار وكيل 
بالنسبة  أنــه  إلــى  الحيوانية  الثروة 
إلـــى مـــرض الــبــروســيــا فــي األبــقــار 
سلبيتها  أظهرت  األولــيــة  فالنتائج 
للمرض وجار العمل على استكمال 
جمع العينات التمثيلية من قطعان 

األبقار بالمملكة.
وأوضح وكيل الثروة الحيوانية 

ــات  ــيــ ــلــ ــمــ أنـــــــــــه بـــــــشـــــــأن تــــنــــفــــيــــذ عــ
السل  لمرض  الوبائي  االستقصاء 
األمـــراض  مــن  يعد  والـــذي  البقري 
والحيوان  اإلنــســان  بين  المشتركة 
ــددة بــشــكــل كــبــيــر لــلــصــحــة  ــهــ ــمــ والــ
خاصة،  الزراعي  واالقتصاد  العامة 
أهـــــــداف  ــن  ــ مــ  %65 ــاز  ــ ــجــ ــ إنــ ــم  ــتــ فــ
ــار العمل  الــمــســح بــيــن األبـــقـــار وجــ
على استكمال المسح ليشمل كامل 
قطعان األبقار بالمملكة قبل نهاية 

شهر أكتوبر من عام 2022.
على  الـــقـــضـــاء  أن  إلــــى  ولـــفـــت 
ــــل الــــبــــقــــري ســيــمــكــن  ــــسـ مـــــــرض الـ
أصـــحـــاب الـــحـــيـــازات الــصــغــيــرة من 
الثروة  قيمة  سلسلة  إلى  االنضمام 
الحيوانية وتسويق منتجات األلبان 
ومستويات  دخلهم  وزيــادة  المحلية 

تحسين  إلـــى  وســيــؤدي  معيشتهم، 
اإلنـــتـــاجـــيـــة وصـــحـــة الـــحـــيـــوان بما 
يــنــعــكــس إيــجــابــا عــلــى الــمــواطــنــيــن 

والمقيمين في مملكة البحرين.

»الف�او« م�ع  الحيواني�ة  الأمرا��ص  الق�ص�اء عل�ى  م�ص�روع دع�م  م�ص�تجدات  مناق�ص�ة 
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قــضــت مــحــكــمــة الــتــمــيــيــز الــشــرعــيــة 
الــجــعــفــريــة بــنــقــض حــكــم رفـــض تطليق 
سيدة من زوجها بعد أن قدمت إلى هيئة 
واستحالة  تضررها  يثبت  مــا  المحكمة 
اتــهــمــهــا جنائيا  إذ  زوجـــهـــا  مـــع  الــعــشــرة 
ــاب أفـــعـــال غــيــر أخـــالقـــيـــة وصـــدر  ــكـ ــارتـ بـ
أموال  على  استولى  كما  ببراءتها،  حكم 
في  عمله  مستغال  البنكي  حسابها  مــن 
التمييز  محكمة  أشــــارت  حــيــث  الــبــنــك، 
الــمــطــعــون  ــاف  ــنـ ــئـ ــتـ أن حـــكـــم االسـ إلـــــى 
وألــزمــهــا  للتطليق  دعــواهــا  رفـــض  ضـــده 
العودة إلى منزل الزوجية من دون بحث 
الموجب  بالمستندات  الــمــؤيــد  دفــاعــهــا 
للتطليق، وهو ما يعيب الحكم للقصور 
في التسبيب واالخالل بحق الدفاع بما 
المحكمة  ــى  إلـ وإحــالــتــه  نــقــضــه  يــوجــب 
فــيــه من  الــحــكــم للفصل  الــتــي أصــــدرت 

جديد.
وقال المحامي عبدعلي العصفور إن 
يطالبها  ضدها  دعــوى  رفــع  موكلته  زوج 
هي  ورفعت  الزوجية  منزل  إلــى  بالعودة 
دعوى للتطليق لعدم أمانته على أموالها 
إذ استغل عمله في أحد البنوك واستولى 
على أموالها من حسابها البنكي، كما أنه 
لم يوفر لها منزال للزوجية رغم حصولها 
منزل  بتوفير  يلزمه  قضائي  حكم  على 
ــارت إلــى أن زوجــهــا تقدم  لــلــزوجــيــة، وأشــ

شرفها  في  يتهمها  ضدها  جنائي  ببالغ 
وارتكابها أفعاال غير أخالقية وصدر حكم 
بات ببراءتها، وقدمت المستندات الدالة 
على صحة ادعاءاتها، إال أن محكمة أول 
درجة قضت برفض الدعويين فاستأنفت 
الــزوج.. وأمام  على الحكم، كما استأنف 
بدفاعها  تمسكت  االســتــئــنــاف  محكمة 
إال ان محكمة االستئناف قضت برفض 
دعواها مجددا بينما ألزمتها العودة إلى 
بــصــور قدمها  ــّدت  ــتـ اعـ أن  بــعــد  الــمــنــزل 
الزوجية  أنــهــا صــور لمنزل  ادعـــى  الـــزوج 

على غير الحقيقة.
ودفع العصفور أمام محكمة التمييز 
في  والــخــطــأ  للقانون  الحكم  بمخالفة 
الدليل  قــدمــت  موكلتها  لــكــون  تطبيقه 
عــلــى عـــدم أمـــانـــة زوجـــهـــا وامــتــنــاعــه عن 
تقديمها  إلــى  بــاإلضــافــة  عليها  اإلنــفــاق 
ما يثبت اتهامه لها في شرفها وعرضها 
وحــصــولــهــا عــلــى حــكــم جــنــائــي بــالــبــراءة 
من  أمــوالــهــا  على  باستيالئه  يفيد  ومــا 
حسابها البنكي، ورغم ذلك رفض الحكم 
دعـــواهـــا بــل وألــزمــهــا الـــعـــودة إلـــى منزل 
ــدادا بـــصـــور فــوتــوغــرافــيــة  ــتــ الـــزوجـــيـــة اعــ
لمسكن، وهي صور ال تدل على شرعيته 
في  المحكمة  ــارت  أشـ وقــد  مناسبته.  أو 
أن تكون  المقرر  أن  إلى  حيثيات حكمها 
االحكام مبنية على أسباب واضحة تدل 

ــع الـــدعـــوى وأشــــــارت إلــى  ــ عــلــى فــهــم واقـ
المحكمة  إلــــى  الــخــصــم  قــــدم  مــتــى  أنــــه 
مــســتــنــدات وتــمــســك بــداللــتــهــا والــتــفــت 
بــشــيء فإنه  الــتــحــدث عنها  الــحــكــم عــن 
الــضــرر  أن  كــمــا  بــالــقــصــور،  معيبا  يــكــون 
الموجب للتطليق بموجب قانون االسرة 
بالفعل والقول  الـــزوج زوجــتــه  إيـــذاء  هــو 
ــذاء ال يــلــيــق بــمــثــلــهــا، ويـــعـــد االتـــهـــام  ــ إيــ
بــارتــكــاب الــجــرائــم وتـــعـــدد الــخــصــومــات 
القضائية بين الزوجين من صور الضرر 
الموجب للتطليق كما أن المقرر للزوج 

الــطــاعــة عــلــى زوجـــتـــه إال أن ذلــك  حـــق 
مشروط بأن يوفر لها مسكنا شرعيا وأن 
يكون أمينا على نفسها ومالها، وال طاعة 
له عليها إن تعمد مضارتها. وأضافت أن 
الطاعنة  أن  الــدعــوى  أوراق  مــن  الــثــابــت 
اشترطت في عقد الزواج على زوجها أن 
يكون لها مسكن مستقل وتحصلت على 
المسكن،  بــتــوفــيــر  يــلــزمــه  حــكــم قــضــائــي 
كما انها تقدمت بما يثبت تقديم زوجها 
شكوى قبلها بارتكاب أفعال غير أخالقية 
وقضي ببراءتها، كما تقدمت بمستندات 
تــثــبــت الــتــحــقــيــق مــع زوجــهــا فــي البنك 
باالستيالء على  لقيامه  به  يعمل  الــذي 
ــوال مــــن حــســابــهــا الــبــنــكــي مــــن دون  ــ ــ أمـ
إال  داللتها،  لها  مستندات  وهــي  علمها، 
أن الحكم المطعون فيه قد قضى برفض 
العودة  وألزمها  للضرر  للتطليق  طلبها 
إلى منزل الزوجية من دون بحث دفاعها 
الضرر  توافر  بشأن  بالمستندات  المؤيد 
الموجب للتطليق، وهو ما يعيب الحكم 
فـــي الــتــســبــيــب واإلخـــــالل بــحــق الـــدفـــاع، 
بنقض  المحكمة  قضت  األسباب  ولهذه 
القضية  وإحــالــة  فيه  المطعون  الحكم 
ــدرت الــحــكــم  ــ ــ ــتـــي أصـ ــــى الــمــحــكــمــة الـ إلـ
للفصل فيه من جديد وألزمت المطعون 
ضـــده الــمــصــروفــات ومــائــة ديــنــار مقابل 

أتعاب المحاماة.

الزوج طعن في �سرفها وا�ستولى على اأموالها..

»التمييز« تنق�ض حكما األزم زوجة العودة اإلى منزل الزوجية
اإي�ذاء ال�زوج واالته�ام بارتكاب الجرائم وتعدد الخ�سوم�ات موجبة للتطليق

} عبدعلي العصفور.

أقــــامــــت جــمــعــيــة الــمــحــامــيــن 
الــبــحــريــنــيــة األمــســيــة الــرمــضــانــيــة 
األولــــــى ضــمــن ســلــســلــة األمــســيــات 
الجمعية  تقيمها  الــتــي  الــثــقــافــيــة 
خـــــــالل شــــهــــر رمـــــضـــــان الــــمــــبــــارك، 
عنوان  تحت  األمسية  هــذه  وجـــاءت 
العامة  »مهام واختصاصات االمانة 
لـــلـــتـــظـــلـــمـــات« بـــحـــضـــور ومـــشـــاركـــة 
األمين  الــمــعــاودة  بــن محمد  نـــواف 
للتظلمات،  الــعــامــة  لــأمــانــة  الــعــام 
وبـــــــــإدارة الـــمـــحـــامـــي صـــــالح أحــمــد 
ادارة  رئــيــس مجلس  نــائــب  الــمــدفــع 
جــمــعــيــة الــمــحــامــيــن الــبــحــريــنــيــة، 
الثقافية  الفعاليات  باكورة  وجــاءت 
الرمضانية بأمسية ثقافية تالمس 
كثيف  موضوع مهما، وسط حضور 
االمين  وقد تحدث  المحامين،  من 
األمسية  هــذه  في  للتظلمات  العام 
ــرز الــمــهــام واالخــتــصــاصــات  ــ عـــن أبـ
الـــــمـــــنـــــوطـــــة بـــــــاألمـــــــانـــــــة الــــعــــامــــة 
بالمرسوم  جــاء  ما  وفــق  للتظلمات 
الـــمـــلـــكـــي الــــــذي نــــص عـــلـــى إنـــشـــاء 
التحقيق  فــي  دورهـــا  وبين  االمــانــة، 
باستقالل ونزاهة في الشكاوى التي 
الــيــهــا فــي مــواجــهــة منتسبي  تــقــدم 
المخالفات  جـــراء  الــداخــلــيــة  وزارة 
بمناسبة  أو  اليهم بسبب  المنسوبة 

أدائهم لمهام عملهم.
للتظلمات  العام  األمين  وقــال 
نواف المعاودة إن إجمالي الشكاوى 
تأسيسها  منذ  األمانة  تلقتها  التي 
إلــى  مــشــيــرا  شـــكـــوى،   7249 بــلــغــت 
طـــلـــبـــات  أصـــــحـــــاب  مـــــن   %20 أن 

المساعدة والدعم قد عادوا للتعاون 
مع المؤسسة أكثر من مرة، وأكد أن 
التي  الوحيدة  الدولة  البحرين هي 
تنشر أعداد المحتجزين والسجناء 
األولــى على مستوى  وكانت  رسميا، 
الــــشــــرق األوســـــــط فــــي إنــــشــــاء هـــذه 
نالت  إن األمـــانـــة  وقـــال  الــمــؤســســة، 
ثقة المواطنين والمتعاملين معها 

محليا ودوليا.
للتظلمات  العام  األمين  وأكــد 
أن البحرين كانت سباقة في إنشاء 
إذ تعتبر األولـــى على  هــذه األمــانــة 
ــرق األوســــــــــط، وقـــد  ــ ــشـ ــ مـــســـتـــوى الـ
حــظــيــت بــدعــم الســتــقــاللــيــتــهــا عن 
ودعــم  بــتــوجــيــهــات  الــداخــلــيــة  وزارة 
وزيـــــــــر الــــداخــــلــــيــــة وخـــــاصـــــة عــلــى 
صعيد استدعاء أي شخص تطلبه 
أمين  إن  وقـــال  للتحقيق،  األمــانــة 
صالحياته  يــمــارس  التظلمات  عــام 
يتعلق  فيما  تام  باستقالل  ومهامه 
والقرارات  إليه  المقدمة  بالشكاوى 

يعين  أنه  إلى  الفتا  بها،  المرتبطة 
بــمــوجــب مـــرســـوم مــلــكــي بــنــاء على 
تــوصــيــة وزيــــر الــداخــلــيــة ومــوافــقــة 
ويخصص  الـــــوزراء،  مجلس  رئــيــس 
منفصل  بند  الــعــام  األمــيــن  لمكتب 
في الميزانية بعد موافقة البرلمان 

عليها.
وتـــطـــرق الـــمـــعـــاودة إلــــى أنــــواع 
إذ  األمــانــة  تتلقاها  الــتــي  الــشــكــاوى 
الشكاوى  وتفحص  وتــراجــع  تتلقى 
المقدمة إليها بحق أي من منتسبي 
ارتـــكـــاب  ــال  حــ فـــي  الــداخــلــيــة  وزارة 
أحـــدهـــم فــعــال مــؤثــمــا بــمــنــاســبــة أو 
كما  الختصاصاته،  ممارسته  أثناء 
أي  مــن  الــمــســاعــدة  طــلــبــات  تتلقى 
شخص يلجأ إليها في أمور أخرى، 
حيث نوه بواقعة أّم بحرينية لجأت 
إلــــى األمـــانـــة وقـــالـــت »أتــمــنــى رؤيـــة 
ابني لطبيب« وكذلك رغبة نزيل في 
الدراسة، وأكد أن األمانة ال ترفض 

أي طلب مساعدة يأتيها.

7249 �سكوى ا�ستقبلتها اأمانة التظلمات منذ التاأ�سي�س..

البحرين هي الوحيدة التي تن�سر اأعداد المحتجزين وال�سجناء

ــبـــة يـــــــوم الـــصـــحـــة  ــنـــاسـ بـــمـ
الـــعـــالـــمـــي الــــــذي يــحــتــفــي بــه 
الــعــالــم فــي الــســابــع مــن أبريل 
ــام، نــظــم قــســم الــصــحــة  ــ كـــل عـ
والــســالمــة والــبــيــئــة فــي شركة 
مع  بالتعاون  البحرين،  مطار 
ــادة مــســتــشــفــى الــبــحــريــن  ــيــ عــ
التخصصي في مطار البحرين 
للعاملين  عمل  ورشــة  الدولي، 
ــتـــعـــة  ــة األمـ ــاولــ ــنــ فـــــي قـــســـم مــ
ــداهلل  ــ ــبـ ــ ــد عـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــور الـ ــ ــضـ ــ ــحـ ــ بـ
جــنــاحــي الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي 
للتطوير والشؤون التقنّية في 

شركة مطار البحرين.
ــاء بـــيـــوم  ــ ــفــ ــ ــتــ ــ ويـــــتـــــم االحــ
الــــصــــحــــة الــــعــــالــــمــــي كـــــل عــــام 
بالمسائل  الوعي  إذكــاء  بهدف 
يهتم  الــتــي  القائمة  الصحّية 
وُتقام  العالم.  البشر حول  بها 
العام تحت شعار  الحملة هذا 
تــقــوم  إذ  »كـــوكـــبـــنـــا، صــحــتــنــا«، 
مــنــظــمــة الـــصـــحـــة الــعــالــمــّيــة 
بــتــركــيــز اهــتــمــام الــعــالــم على 
ــالزم  ــ اإلجــــــــــراءات الـــعـــاجـــلـــة الـ
البشر  لــصــون صحة  اتــخــاذهــا 
هــذه  عــلــى  وتعليًقا  والــكــوكــب. 
جناحي  السيد  أكــد  المناسبة 
الـــبـــحـــريـــن  مــــطــــار  شــــركــــة  أن 
مـــلـــتـــزمـــة بــتــحــقــيــق أهـــدافـــهـــا 
ــيــــة الــمــتــعــلــقــة  ــيــــجــ ــتــــراتــ االســ
بــتــوفــيــر جــمــيــع ســبــل الصحة 
أنــحــاء المطار،  والــســالمــة فــي 
فـــضـــاًل عـــن نــشــر الـــوعـــي بين 
موظفي الشركة بشأن إرشادات 
الــبــيــئــة والـــصـــحـــة والـــســـالمـــة 
المرتبطة بالعمل في المواقع 
الــمــخــتــلــفــة والـــتـــي تــتــفــق مع 
والممارسات  السياسات  أفضل 
أن صحة  مــضــيــًفــا  الــعــالــمــّيــة، 
ــي فــي  ــأتــ ــار تــ ــي الــــمــــطــ ــفـ ــوظـ مـ
الشركة، ومن  أولــويــات  صــدارة 
يوم  وبمناسبة  المنطلق  هــذا 
الصحة العالمي، ارتأت الشركة 

توجيه رسالتها هذا العام إلى 
في  العاملين  الفريق  أعــضــاء 
قسم مناولة األمتعة بمنطقة 
ــة  ــرز الــرئــيــســّي ــ ــفـ ــ الـــتـــحـــكـــم والـ
ــهـــم بـــــشـــــأن كــيــفــيــة  ــفـ ــيـ ــقـ ــثـ ــتـ لـ
تجنب إصابات الظهر والرقبة 
والــكــتــف والــتــي قــد تنجم عن 
رفع األوزان الثقيلة، معرًبا عن 
الصحة  لفريق  الشكر  جــزيــل 
والسالمة والبيئة على جهوده 
في نشر التوعية وتطبيق أعلى 
في  والسالمة  الصحة  معايير 
شّتى أنحاء المطار، ومتوجًها 
ــا إلـــى  ــًضــ بـــخـــالـــص الـــشـــكـــر أيــ
فـــــــريـــــــق عــــــــيــــــــادة مـــســـتـــشـــفـــى 
الـــبـــحـــريـــن الـــتـــخـــصـــصـــي فــي 
مــطــار الــبــحــريــن الــدولــي على 
الفّعالة.  ومشاركته  مجهوداته 
ــنــــاحــــي:  وأضــــــــــــاف الــــســــيــــد جــ
»يــــســــتــــنــــد أســـــــلـــــــوب تـــشـــغـــيـــل 
مــطــار الــبــحــريــن الــدولــي على 
الـــســـالمـــة كـــركـــيـــزة أســـاســـّيـــة، 
وتواصل شركة مطار البحرين 
بيئة  على  بالحفاظ  التزامها 
عـــمـــل تــتــســم بـــأعـــلـــى مــعــايــيــر 
األمان والصحة والكفاءة. هذا 
العالمي  الصحة  يــوم  ويشّكل 
سالمة  بــشــأن  للتوعية  فــرصــة 

األشخاص بشكل عام«.
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} عبداهلل جناحي.

تنظر المحكمة الكبرى الجنائية قضية 
هيروين  كبسولة   96 تهريب  حـــاول  آســيــوي 
الــدولــي  الــبــحــريــن  بــمــطــار  بــداخــل حقيبته 
حــيــث قـــام بحشو الــمــادة الــمــخــدرة بــداخــل 
تأجيل  المحكمة  قـــررت  فيما  التمر،  كـــرات 
والرد  أبريل 2022 لالطالع  إلى 17  القضية 
المتهم  يواجه  المتهم، حيث  دفاع  قبل  من 
اتــهــامــات بــحــيــازة الـــمـــادة الــمــخــدرة بقصد 

االتجار والتعاطي.
وتـــعـــود تــفــاصــيــل الــقــضــيــة إلــــى وصـــول 
وأثناء  الدولي  البحرين  مطار  إلــى  المتهم 
عــمــلــيــة تــفــتــيــش األمــتــعــة تـــم تــحــويــلــه إلــى 
الــمــســار إلــى الــمــســار األحــمــر إذ كــانــت تبدو 
تبين  االرتــبــاك حيث  عــالمــات  المتهم  على 
مــن خـــالل جــهــاز األشــعــة وجــــود تكثيفيات 
بداخل مواد مكورة وعليه تم فتح الحقيبة، 

وعــثــر على عــدد مــن الــكــبــســوالت عــبــارة عن 
كــــرات تــمــر بــداخــلــهــا عـــدد مـــن الــكــبــســوالت 
تحتوي على مادة يشتبه في أنها الهيروين 

المخدر. 
التي  الــكــبــســوالت  عــدد  أن  اتــضــح  حيث 
ضــبــطــت وكـــانـــت مــحــشــوة بـــكـــرات الــتــمــر 97 
كبسولة، تزن حوالي 794 جراما والتي كانت 
مخبأة بطريقة فنية بداخل التمور المكورة 

ومكسرات وكذلك مستحضرات التجميل. 
أن  ــى  وادعــ الــواقــعــة  المتهم  أنــكــر  فيما 
صديقه في دولته قام بدس المادة المخدرة 
في أغراضه من دون علمه، إال أن التحريات 
كـــان على  المتهم  أن  إلـــى  تــوصــلــت  األمــنــيــة 
عــلــم بــوجــود الــمــواد الــمــخــدرة فــي حقيبته 
وترويجها  بها  االتجار  جلبها  من  والغرض 

في البحرين بغرض كسب مبالغ مالية.

كب�سولة   96 تهريب  ي��ح��اول  اآ���س��ي��وي 
ه��ي��روي��ن ب���داخ���ل ت��م��ر وم��ك�����س��رات

ح���ك���م ن���ه���ائ���ي ب��م��ع��اق��ب��ة دل��ي��ف��ري 
���س��ن��وات  5 ب��ال�����س��ج��ن  م�����خ�����درات 

السجن  عــقــوبــة  التمييز  محكمة  أقـــرت 
ديــنــار واإلبــعــاد  والــغــرامــة 3 آالف  5 ســنــوات 
بها،  المقضي  العقوبة  تنفيذ  عقب  آلسيوي 
المخدرة  المواد  بترويج  متلبسا  بعد ضبطه 
ــق الــبــريــد  ــريـ ــي يــتــحــصــل عــلــيــهــا عــــن طـ ــتـ الـ
تلقي  إلـــى  الــواقــعــة  تفاصيل  وتــعــود  الــمــيــت. 
إدارة مكافحة المخدرات معلومات تفيد قيام 
المخدرة  الــمــواد  بترويج  الــخــارج  في  آسيوي 
عن طريق آخرين في البحرين، حيث استطاع 
مصدر سري التواصل مع الشخص اآلسيوي 
وطــلــب مــنــه شــــراء شــبــو بــقــيــمــة ألــــف ديــنــار، 
بإحدى  التسليم  يــكــون  أن  على  معه  واتــفــق 
مــنــاطــق الــحــد ووصـــف لــه الــمــكــان الــمــدفــون 
انتقلت  ذلك  أثر  وعلى  المخدرة،  المادة  فيه 
وانتظر  عليه  المتفق  المكان  إلى  أمنية  قوة 
حضر  األثناء  تلك  وخــالل  السري.  المصدر 
ــد الــمــصــدر الــســري  ــ آســـيـــوي فـــي ســـيـــارة وأرشـ

المخدرة  الــمــادة  فيه  الــمــوجــود  المكان  على 
وتــبــيــن أنــهــا عــلــبــة ســجــائــر بــهــا مــــادة الــشــبــو 
المخدر في حين تسلم المتهم نظير المادة 
والقبض  المداهمة  عملية  فتمت  الــمــخــدرة 
ــه يــعــمــل مـــن صــديــق  ــتـــرف أنــ عــلــيــه حــيــث اعـ
الــمــخــدرات عن  الــخــارج يقوم بترويج  لــه فــي 
طريقة  يعلم  ال  ولكنه  الميت  البريد  طريق 
تسلم  فقط  دوره  إن  حيث  للبحرين  تهريبها 
أمــاكــن معينة ووضعها  الــمــخــدرة مــن  الــمــادة 
أو  الــمــادي  المقابل  وتسلم  أخــرى  أماكن  في 
لتعاطيها.  المخدرة  المادة  من  بعضا  تسلم 
وبتفتيش المتهم عثر معه على مبالغ مالية 
حــصــيــلــة عــمــلــيــات الـــتـــرويـــج بـــاإلضـــافـــة إلــى 
صور محادثات مع شخص في الخارج اتفقا 
خاللها على عمليات البيع والترويج وإرسال 
وفــيــديــوهــات  الــبــيــع وصــــور  األمـــــوال حصيلة 

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

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

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

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

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

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

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

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

.äGõéæe øe ≥≤ëJ Ée ≈∏Y AÉæÑdG πØμJh

(2¢U π«°UÉØàdG)

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

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

.ÉÑjôb ≥WÉæªdG ∂∏J »a OGôcC’G ≈∏Y

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

.ájÉ¨∏d áØ∏μe

(14¢U π«°UÉØàdG)

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

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

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

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

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

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

(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

.∂∏ªdG ádÓL |

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

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

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

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

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

(3¢U π«°UÉØàdG)

 AGQRƒ```dG  ¢``ù`∏`ée ¢``ù`«`Fô`d  ∫hC’G Ö```FÉ`æ`dG  Ö```à`μ`e
zIô``μa{ á`≤HÉ``°ùe »``a ácQÉ``°ûª∏d äÉ``Môà≤ªdG πÑ≤à``°ùj
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ــن مــســؤولــيــتــهــا  انـــطـــاقـــًا مــ
ــز دورهــــــا  ــزيــ ــعــ االجـــتـــمـــاعـــيـــة وتــ
ــادرات اإلنــســانــيــة  ــبـ ــمـ فـــي دعــــم الـ
الهادفة في المجتمع، وبالشراكة 
ــبـــادرة »ابــتــســامــة« الــتــابــعــة  مـــع مـ
الشبابية  الــمــســتــقــبــل  لجمعية 
والمعنية بتقديم الدعم النفسي 
لــأطــفــال مرضى  واالجــتــمــاعــي 
الــســرطــان وأولـــيـــاء أمـــورهـــم في 
الــبــحــريــن، قــامــت مـــؤخـــرًا شركة 
عقارات السيف، إحدى الشركات 
الـــــرائـــــدة فــــي مــــجــــال الــتــطــويــر 
الــبــحــريــن،  مملكة  فــي  الــعــقــاري 
ــن أطـــفـــال  ــوة مـــجـــمـــوعـــة مــ ــدعــ بــ
لاستمتاع  وعائاتهم  الــمــبــادرة 
بـــيـــوم مـــلـــيء بــالــتــرفــيــه والـــفـــرح 
ــي مــجــمــع الــســيــف – ضــاحــيــة  فـ
ــك بـــالـــشـــراكـــة مــع   ــ الـــســـيـــف، وذلــ
شركة البحرين للسينما ومطعم 

رانديفو في المجمع.
الترفيهي  اليوم  اشتمل  وقد 

على حجز قاعة سينما لأطفال 
وعائاتهم لمشاهدة فيلم ممتع، 
الــــى قـــضـــاء وقــــت بهيج  إضـــافـــة 
فـــي مــجــك آيـــانـــد واالســتــمــتــاع 
ــنـــاول  ــاب الــتــرفــيــهــيــة، وتـ ــعـ ــاأللـ بـ
وجبة الغداء في مطعم رانديفو 
وقد  الترفيهي.  الــيــوم  ختام  فــي 
ــم عــن  ــ ــرهـ ــ ــال وأسـ ــ ــفـ ــ أعــــــرب األطـ

ســعــادتــهــم الـــغـــامـــرة بــهــذا الــيــوم 
ــهـــي الــــــــذي كــــــان شـــّيـــقـــًا  ــيـ ــتـــرفـ الـ
وفعالياته  برامجه  بكل  وممتعًا 

المتنوعة.
وبــــهــــذه الـــمـــنـــاســـبـــة، صــــّرح 
أحمد يوسف، الرئيس التنفيذي 
لشركة عقارات السيف، بالقول: 
أطفالنا  بــدعــوة  ســعــداء  »نــحــن 

في مبادرة »ابتسامة« وعائاتهم 
مجمع  فــي  ممتع  وقــت  لقضاء 
السيف – ضاحية السيف. تنبع 
هذه الدعوة من حرص الشركة 
مساهمتها  تعظيم  على  الدائم 
فـــي الــمــســؤولــيــة االجــتــمــاعــيــة 
وإفادة المجتمع المحلي الذي 
تنشط فــيــه، ودعـــم الــعــديــد من 

اكبر  لها  يكون  التي  الفعاليات 
األثـــر اإليــجــابــي عــلــى مختلف 
بمختلف  الــمــجــتــمــع  مـــكـــونـــات 

أطيافهم«.
مـــــن جــــانــــبــــه، قـــــــال رئـــيـــس 
جــمــعــيــة الــمــســتــقــبــل الــشــبــابــيــة 
التي تتبع لها مبادرة »ابتسامة«، 
صــبــاح عــبــد الــرحــمــن الــزيــانــي: 
ــــن مـــــــســـــــرورون بـــتـــعـــاونـــنـــا  ــــحـ »نـ
مـــــع شــــركــــة عــــــقــــــارات الـــســـيـــف 
السيف  والقائمين على مجمع 
– ضــاحــيــة الــســيــف ونــشــكــرهــم 
ــلــــى كـــرمـــهـــم  جــــزيــــل الــــشــــكــــر عــ
وحـــســـن ضــيــافــتــهــم ألطــفــالــنــا 
وفــخــورون  وعائاتهم،  األبــطــال 
بأننا نحمل القيم النبيلة ذاتها، 
التعاون  بهذا  نرتقي  أن  ونــأمــل 
فيما  خاصة  مستقبا  المثمر 
التوعية بسرطان  بزيادة  يتعلق 
شرائح  لــدى مختلف  األطــفــال 

المجتمع«.
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»بنك ال�شالم« يطلق مجموعة جديدة من بطاقات ال�شركات

»زين البحرين« تقدم جوائز ت�شل اإلى 5 اآالف دوالر لعمالء خدمة م�شبق الدفع 

تخ�شيـ�ص المـدخل الجــانبـي الـمــوؤدي اإلـى »المطـار« 
ــارئ فقط  ــطـ الـ ــخــدام  ــت ــش ــال� ل ــراد  ــ �ـــشـــارع ع فـــي 

دعا اإىل طرح املزيد من الأرا�ضي العامة.. م�ؤ�ض�س »اأمفا القاب�ضة«:

ة »االأرا�شي الحكومية« دعم لل�شفافية والفر�ص اال�شتثمارية النوعية من�شّ

محافظة  أهالي  تشرف 
ــرام بـــلـــقـــاء  ــ ــ ــكـ ــ ــ ــــرق الـ ــــحـ ــمـ ــ الـ
صــــاحــــب الـــجـــالـــة الــمــلــك 
خليفة  آل  عيسى  بــن  حمد 
ملك الباد المفدى حفظه 
أيــــام،  اهلل ورعــــــاه قــبــل عــــدة 
أكــون من  بــأن  ولقد تشرفت 
ضمن الوفد الذي تكون من 
نخبة مــن رجـــاالت ووجــهــاء 
وشخصيات هذه المحافظة 
الــــــعــــــريــــــقــــــة واألصـــــــيـــــــلـــــــة، 
حــيــث عـــبـــروا خـــال الــلــقــاء 
بـــجـــالـــتـــه عــــن مــشــاعــرهــم 
الصادقة والنبيلة واألصيلة 
تـــجـــاه قــيــادتــهــم الــســيــاســيــة 

الحكيمة.
إن نهج جالة الملك حفظه اهلل في اللقاء 
بـــأهـــالـــي الـــبـــحـــريـــن، ومــنــهــم أهـــالـــي مــحــافــظــة 
الــمــحــرق هــو نــهــج ســـار عليه األجــــداد واآلبــــاء، 
تـــوارثـــوه عــبــر مــئــات الــســنــيــن، فــكــان ســمــة بـــارزة 
نهج  بشعبها،  الحكيمة  الــقــيــادة  تربط  وثابتة 
ــتـــاح  ــتــــواصــــل واالنـــفـ ــوم عـــلـــى الـــتـــراحـــم والــ ــقـ يـ
والــتــشــاور والــمــحــبــة واالحــــتــــرام. نــهــج يحرص 
تــكــريــســه فــي أصــدق  جــالــتــه حفظه اهلل عــلــى 
نبل كرم جالته  اليوم، ليجسد  معانيه وصوره 

ورفعة مكانته وسمو أخاقه.
السنة الحميدة  أن تكريس هذه  وال ننسى 
في لقاء جالته حفظه اهلل مع أهالي محافظات 
يعني  إنما  الكريم،  رمضان  شهر  في  البحرين 
ويجسد  النبيلة  والــقــيــم  الــمــعــانــي  مــن  الكثير 
أروع صور التراحم في شهر الرحمة والمغفرة، 
ويــنــســجــم مــــع مــــا يـــولـــيـــه جـــالـــتـــه مــــن رعـــايـــة 
تطلعات  وتلبية  الــمــحــرق  بمحافظة  واهــتــمــام 
واحتياجات أهاليها من خال توجيهات جالته 

السامية.
فلقد عبر جالته خال اللقاء عن سعادته 
انها  مــؤكــدا  الــكــرام،  المحرق  أهــالــي  باستقبال 
بــشــارة خــيــر لــلــعــود الــحــمــيــد لــلــوصــل الجميل 
بأهلنا وأحبتنا، فلله الحمد والمنة على عظيم 
لــطــفــه وقـــضـــائـــه .. فــهــو مـــبـــدل األحـــــــوال إلــى 

أحسنها، بفضله ورحمته.
بــدورهــم أكـــد أهــالــي الــمــحــرق فــي كلمتهم 
المعبرة التي ألقاها عنهم األخ العزيز الدكتور 
مال اهلل الحمادي أنهم، وكعادتهم دائما، باقون 
وأجدادهم  آبائهم  عن  ورثــوه  الــذي  العهد  على 
األولين وما سطروه من تضحيات وما تميزوا به 
من والء وتعاضد مع حكام آل خليفة الكرام على 
مر العصور، وهذا ما توارثته مختلف األجيال 
ذات  في  ويستذكرون  اســتــمــراره،  على  وحرصت 
الوقت، ما تحقق من إنجازات في عهد جالته 

ما  عاليا  ويثمنون  الــزاهــر، 
وصلت إليه مملكتنا الغالية 
مـــن مــكــانــة عــلــى الــمــســتــوى 

اإلقليمي والدولي.
ــا اســـــــتـــــــذكـــــــروا فـــي  ــ ــمـ ــ كـ
كـــلـــمـــتـــهـــم اهــــتــــمــــام جـــالـــة 
الـــمـــلـــك بــتــعــزيــز مــنــظــومــة 
والحضارية  الوطنية  القيم 
البحرين،  من  جعلت  والتي 
والتعايش  للتسامح  مــنــارة 
ــي والــــــــحــــــــوار بــيــن  ــمــ ــلــ ــســ الــ
ــــب  ــذاهـ ــ ــمـ ــ كــــــل األديـــــــــــــان والـ
أصبحت  حــتــى  ــاف،  ــيــ واألطــ
واحــــة أمــــن وأمـــــان لــكــل من 
تطأ قدماه تراب هذا الوطن 

الغالي.
يُفوتهم في كلمتهم اإلشادة واالعتزاز  ولم 
األمير  الملكي  السمو  صاحب  بــدور  الكبيرين 
رئيس  العهد  ولــي  خليفة  آل  حمد  بــن  سلمان 
. فبفضل من اهلل  الـــوزراء، حفظه اهلل  مجلس 
البحرين  فريق  وأعــضــاء  ثم جهود سموه  ومــن 
كل  تتخطى  أن  البحرين  استطاعت  الــوطــنــي، 
الصعاب، باإلضافة إلى نهج سموه في تحقيق 
ــيــــادة ســمــوه  ــادي وقــ ــتـــصـ ســيــاســة الــتــعــافــي االقـ
الموقرة  الحكومة  إدارة  في  المتميزة  وحكمته 

على الصعد كافة.
ــانــــت فــــرصــــة كـــريـــمـــة لــــي شــخــصــيــا  ــا كــ كـــمـ
ولي  وسمو  إلــى جالته  الحديث  اللقاء  خــال 
متوجها  معبرة،  بكلمات  اهلل  حفظهما  العهد 
السياسية  القيادة  توليه  لما  والتقدير  بالشكر 
وكــبــيــر للصناعة  الــحــكــيــمــة مـــن دعـــم مــســتــمــر 
هذا  وبفضل  البحرين.  مملكة  في  المصرفية 
لمصرف  السديدة  والتوجيهات  الكبير،  الدعم 
البحرين المركزي، تمكنت الصناعة المصرفية 
المراكز  إلــى مصاف  االرتــقــاء  المملكة من  في 
المرموقة،  السمعة  ذات  العالمية  المصرفية 
والــتــنــمــوي في  دورهـــــا االجــتــمــاعــي  أداء  ومــــن 
مرحلة  وفي  كورونا،  لجائحة  التصدي  مرحلة 
في  رئيسيا  دروا  ولعبت  االقــتــصــادي،  التعافي 
الخاص  والقطاع  التنمية  برامج  وتمويل  دعم 

وخلق الوظائف الكريمة للمواطنين.
ــادق شــكــرنــا وامــتــنــانــا  إنــنــا إذ نــعــبــر عــن صــ
لــلــقــاء جــالــة الــمــلــك حــفــظــه اهلل مـــع أهــالــي 
كأبناء  أننا  نؤكد  أن  نود  فإننا  الكرام،  المحرق 
استعداد  على  والكريم،  المعطاء  الوطن  لهذا 
دائم لبذل كل الجهود الصادقة في سبيل رفعة 

وازدهار مملكتنا الغالية. 

رئيس جمعية مصارف البحرين رئيس 
اتحاد المصارف العربية سابقا

ــامــة«  ــش ــ� ــت ــف« تــ�ــشــتــ�ــشــيــف اأطـــفـــال مـــبـــادرة »اب ــي ــش ــ� ــارات ال ــ ــق ــ األماني»ع �شائح  اآالف   3 ال�شتقطاب  تخطط  بحرين«  »فيزيت 

أطـــلـــق بـــنـــك الــــســــام مــــؤخــــًرا مــجــمــوعــة 
الــُمــخــصــصــة للزبائن  الــبــطــاقــات  جــديــدة مــن 
مـــن فــئــة الـــشـــركـــات والــمــؤســســات الــمــتــنــاهــيــة 
الــصــغــر والــصــغــيــرة والــمــتــوســطــة فـــي مملكة 
عبر  إدارتــهــا  بإمكانية  تتميز  وهــي  البحرين، 
مــنــصــة الــخــدمــة الــذاتــيــة الــرقــمــيــة، مــا يتيح 
ائــتــمــانــيــة متعددة  ــدار بــطــاقــات  لــلــشــركــات إصــ
وتحديد الحد االئتماني لها والقيام بالعديد 
البطاقة  كتفعيل  التشغيلية  الــعــمــلــيــات  مــن 
وإيقافها واالطاع على النفقات والمصاريف، 
وغيرها. وتتماشى هذه المبادرة مع المنهجية 
حول  تتمحور  والــتــي  الــســام،  لبنك  الرقمية 
تطويع أحدث التقنيات التكنولوجية بفعالية 
مريحة  مــصــرفــيــة  بــتــجــربــة  الــزبــائــن  ليحظى 

ويــســيــرة. وبــهــذه الــمــنــاســبــة، قـــال أحــمــد مــراد 
رئيس الخدمات المصرفية للشركات في بنك 
على  الــســام  بنك  فــي  »يترّكز سعينا  الــســام: 
توفير تشكيلة ُمميزة ومتكاملة من المنتجات 
والحلول الُمصممة لتلبية احتياجات الزبائن 
األعــزاء على أكمل وجــه. ومــن هــذا المنطلق، 
الجديدة من  إعان طرح مجموعتنا  يسعدنا 
بطاقات الشركات، المتوافرة للشركات الكبيرة 
والــمــؤســســات الــمــتــنــاهــيــة الــصــغــر والــصــغــيــرة 
والــمــتــوســطــة، حــيــث تــقــدم لــهــم مــزايــا عــديــدة 
التجارية وتمنحهم  تواكب متطلبات أعمالهم 
مزيدا من السهولة في إدارة شؤونهم اليومية. 
ــورون بــمــنــصــة الـــخـــدمـــة الـــذاتـــيـــة  ــخــ ونـــحـــن فــ
الــتــي تــمــنــح زبـــائـــن الــبــنــك مــســتــوى أكــبــر من 

وإدارة  البطاقات  إصــدار  إمكانية  مع  التحكم 
الحد االئتماني وتفعيل قيود االستخدام، بما 
والمصاريف  النفقات  على  االطـــاع  ذلــك  فــي 

وإصدار التقارير التحليلية«.
ــدة مــن  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ وتـــشـــتـــمـــل الـــمـــجـــمـــوعـــة الـ
الــبــطــاقــات الــُمــقــدمــة مـــن بــنــك الـــســـام على 
بمصاريف  تختص  التي  المشتريات،  بطاقة 
ومدفوعات محددة كاستخدامها لهيئة تنظيم 
سوق العمل أو الجمارك، وغيرها من النفقات 
أيـــًضـــا بطاقة  الــمــخــتــلــفــة. وتــتــوافــر  الــيــومــيــة 
ألي  إصدارها  ُيمكن  التي  االفتراضية  السفر 
مصاريف  لتسديد  استخدامها  ليتم  مؤسسة 
نفقات  بــطــاقــة إلدارة  إلـــى  بــاإلضــافــة  الــســفــر، 

رحات العمل. }  أحمد مراد.

أعلنت زين البحرين -الشركة 
ــال ابـــتـــكـــارات  ــدة فــــي مــــجــ ــ ــرائــ ــ الــ
إطاق  المملكة-  في  االتــصــاالت 
ســـحـــب جــــديــــد لـــجـــوائـــز عــمــاء 
ــبـــق الـــــدفـــــع الــــذيــــن  خــــدمــــة مـــسـ
يـــعـــيـــدون شــحــن خــطــوطــهــم من 
للشركة  الرقمية  القنوات  خــال 
زيــــن  مـــــوقـــــع  أو  تـــطـــبـــيـــق  مــــثــــل 
أو   My Zain صفحة  أو  البحرين 
الجوائز  وتبلغ قيمة  »بنفت بي«. 
األسبوعية التي تنتظر الفائزين 
المحظوظين 500 دوالر أمريكي، 
 5.000 بقيمة  كــبــرى  جــائــزة  مــع 
دوالر أمريكي يتم السحب عليها 

في نهاية الحملة الترويجية.
ــز  ــوائـ ــى الـــجـ ــ وبــــاإلضــــافــــة إلــ
األســـبـــوعـــيـــة والــــجــــائــــزة الــكــبــرى 
زين لعماء خدمة  التي تقدمها 
ــر الـــشـــركـــة  ــوفــ مـــســـبـــق الـــــدفـــــع، تــ

للعماء الراغبين في إعادة شحن 
خطوطهم مجموعة متنوعة من 
الباقات التي تناسب ميزانياتهم، 
كما يمكنهم االستفادة من فترات 
ــول تــصــل إلـــى 210  صــاحــيــة أطــ
ــذلــــك يــمــكــن لــجــمــيــع  يــــومــــًا. وكــ
العماء أيضًا المشاركة في لعبة 
زين  تطبيق  على   »Spin & Win«
الــبــحــريــن بــعــد كــل إعــــادة شحن، 
ــة لــلــفــوز  ــول عـــلـــى فـــرصـ ــحـــصـ والـ

بجوائز قّيمة.
عمار  قــال  المناسبة،  وبــهــذه 
ــر الـــتـــنـــفـــيـــذي  ــديــ ــمــ الـــكـــتـــبـــي، الــ
لــلــتــســويــق والــمــبــيــعــات لـــأفـــراد 
فــي زيـــن الــبــحــريــن: »تــفــخــر زيــن 
ــا فـــــي طــلــيــعــة  ــهــ ــأنــ ــبــــحــــريــــن بــ الــ
مــســيــرة الـــرقـــمـــنـــة. ونـــهـــدف من 
إلى  هــذا  الجديد  عرضنا  خــال 
العماء على استكشاف  تشجيع 

الرقمية  العماء  تجربة  عروض 
الــمــتــمــيــزة. فــنــحــن نــقــدم قــنــوات 
ــي تــســهــيــل  ــ ــمــــاء فـ ــعــ تـــســـاعـــد الــ
مــجــمــوعــة خــدمــاتــنــا الــمــتــنــوعــة 
كـــي يــتــمــكــنــوا مـــن تــوفــيــر الــوقــت 
ومـــتـــابـــعـــة أنــشــطــتــهــم الــيــومــيــة 
بــســهــولــة ويـــســـر، ونـــدعـــم جــهــود 
رقمي  اقــتــصــاد  إلنــشــاء  المملكة 
االقتصادية  الرؤية  مع  يتماشى 
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ــذيـــن  الـ الــــعــــمــــاء  أن  ــر  يــــذكــ
ــدون شـــــحـــــن خـــطـــوطـــهـــم  ــ ــيــ ــ ــعــ ــ يــ
ــع عـــبـــر أي مــن  ــدفــ الــ الــمــســبــقــة 
قـــنـــوات زيــــن الــبــحــريــن الــرقــمــيــة 
ســـيـــدخـــلـــون الـــســـحـــب تــلــقــائــيــًا. 
وتستمر المسابقة من 15 مارس 
إلى 12 يونيو، مع إجراء السحب 
ــزة الـــكـــبـــرى فـــي 14  ــائـ ــجـ عــلــى الـ

يونيو.

البحرين بخير

بقلم: 
عدنان أحمد يوسف

أشـــــــــــــاد مـــــــؤســـــــس وعــــضــــو 
أمـــفـــا  ــة  ــ ــركـ ــ شـ إدارة  مـــجـــلـــس 
الــقــابــضــة مــحــمــد رجـــب أّيـــوب 
ــة اســـتـــثـــمـــار  ــنــــصــ بــــــإطــــــاق مــ
ــة الـــتـــي  ــيـ ــومـ ــكـ ــحـ األراضـــــــــــي الـ
التعافي  خطط  ضمن  جـــاءت 
ــــد أنــهــا تصّب  االقــتــصــادي، وأّك
ــار تــســهــيــل اإلجــــــراءات  ــ فـــي إطـ
االستثمارية  الــفــرص  وإتــاحــة 

النوعية.
هـــــذه  أن  أّيـــــــــــــــوب  وأّكـــــــــــــــد 
الــخــطــوة مــحــّل تــرحــيــب كبير 
وتعزيز  العقارية  األوســاط  في 
العام  القطاعين  بين  للشراكة 

والخاص.

ــا أّيــــــــوب إلـــــى تــطــويــر  ــ ــ ودعـ
أراٍض  طــرح  ليشمل  البرنامج 
هامة  استراتيجية  مــواقــع  فــي 
بالمملكة بما يدعم التوجهات 
تسريع  فــي  ويسهم  السياحية 
وتــيــرة الــمــشــاريــع االقــتــصــاديــة 
الرائدة، مرّحًبا في ذات الوقت 

بطرح 17 أرض كخطوة أولى.
تــشــمــل  أن  أّيـــــــوب  واقــــتــــرح 
األراضــــــــــــــــي االســـــتـــــخـــــدامـــــات 
ــم فـــي  ــهــ ــســ ــا يــ ــ ــمـ ــ ــة بـ ــيــ ــنــ ــكــ ــســ الــ
تخدم  الــتــي  الــمــشــاريــع  تنفيذ 
الــــمــــواطــــنــــيــــن فــــــي مــخــتــلــف 

مناطق المملكة.
الــمــنــّصــة  أن  أّيـــــــوب  وأّكـــــــد 

ســتــســهــم فــــي إتــــاحــــة بـــيـــانـــات 
األراضـــــــــي الـــحـــكـــومـــيـــة بــشــكــل 

ــع  ــيـ ــمـ ــجـ عــــــــــــــادل وشــــــــــّفــــــــــاف لـ
ــذي  الـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن، األمــــــر الــ
تنشيط  فــي  إيــجــاًبــا  سينعكس 
ــار والـــقـــطـــاع  ــمـ ــثـ ــتـ حـــركـــة االسـ
الــعــقــاري، مــنــوًهــا إلـــى ضـــرورة 
ــاء الــــمــــزيــــد مــن  ــ ــــطـ دراســـــــــة إعـ
العقاريين  للمطورين  المزايا 
البرنامج  في  الفاعل  لإلسهام 
الــقــطــاع من  هـــذا  يمتلكه  لــمــا 
ورؤى  كبيرة  وإمــكــانــات  خــبــرات 
ــالـــح  ــي صـ ــ ــّب فــ ــ ــصـ ــ ــتــــكــــرة تـ ــبــ مــ
االســتــغــال األمـــثـــل لــأراضــي 

الحكومية.
ــذا الــســيــاق  واقــــتــــرح فـــي هــ
ــي  ــ ــ طـــــرح الـــمـــزيـــد مــــن األراضـ

لـــاســـتـــثـــمـــار الـــــعـــــام ودراســــــــة 
أفـــكـــار الــمــطــّوريــن الــعــقــاريــيــن 
بــشــأن الــمــشــاريــع الــتــي تضمن 
ــل لــتــلــك  ــ ــثــ ــ االســـــتـــــغـــــال األمــ
األراضــــــــــي  بـــمـــا يــتــنــاســب مــع 

تصنيف تلك األراضي.
إدارة  وأعــرب عضو مجلس 
»أمـــفـــا الــقــابــضــة« عـــن تــفــاؤلــه 
الخطوات  من  بالمزيد  الكبير 
ــة لـــخـــطـــط الــتــعــافــي  ــمــ ــداعــ الــ
إجــراءات  وتسهيل  االقتصادي 
االســـــتـــــثـــــمـــــار فـــــــي األراضـــــــــــي 
ــيـــة  ــر آلـ ــ ــويـ ــ ــطـ ــ ــة وتـ ــيــ ــومــ ــكــ الــــحــ
المتعلقة  اإلجـــراءات  وحوكمة 

باألماك الحكومية.

}  محمد أيوب. 

»م�شارف البحرين«: تطوير التعاون المالي واال�شتثماري مع البنوك التركية
أكـــــد عــــدنــــان أحــــمــــد يــوســف 
جــمــعــيــة  إدارة  ــلـــس  مـــجـ رئــــيــــس 
مــــــــصــــــــارف الـــــبـــــحـــــريـــــن حـــــرص 
الجمعية على تطوير التعاون في 
مــخــتــلــف الـــمـــجـــاالت الــمــصــرفــيــة 
ــة واالســــتــــثــــمــــاريــــة مــع  ــيــ ــالــ ــمــ والــ
ــات الــمــالــيــة  ــسـ ــؤسـ ــمـ ــنـــوك والـ ــبـ الـ
ــة فــي  ــاريــ ــمــ ــثــ ــتــ والـــــشـــــركـــــات االســ
الــجــمــهــوريــة الــتــركــيــة، وذلــــك في 
إطار عمل الجمعية على الترويج 
وتــعــزيــز ســمــعــة الــقــطــاع الــمــالــي 
وجذب  البحرين،  في  والمصرفي 
الــمــزيــد مــن االســتــثــمــارات، ودعــم 

االقتصاد الوطني.
وخــــال اســتــقــبــالــه لــعــدد من 
ــوفـــد الــتــركــي يــمــثــلــون  ــاء الـ أعـــضـ
الذي  التركية  المصارف  جمعية 
لــحــضــور  ــرا  ــؤخــ مــ الـــبـــحـــريـــن  زار 

ــاع الــــــســــــابــــــع لـــلـــجـــنـــة  االجـــــــتـــــــمـــــ
ــة بــيــن  ــركـ ــتـ ــشـ ــمـ االقــــتــــصــــاديــــة الـ
ــاذ عــدنــان  ــتــ الـــبـــلـــديـــن، قــــدم األســ
االستثمارية  البيئة  حــول  شرحا 
الـــجـــاذبـــة فـــي مــمــلــكــة الــبــحــريــن، 

الصيرفة  تــجــربــة  بــالــذكــر  وخـــص 
ــة الــمــتــقــدمــة، إضــافــة  ــيـ اإلســـامـ
خبيرة  كــفــاءات محلية  توفر  إلــى 
ــر مــــن %90  ــثــ ومـــــدربـــــة تـــشـــغـــل أكــ
ـــوادر الــمــؤســســات الــمــالــيــة  ــ ــن كـ مـ

والمصرفية.
وأكـــد أهــمــيــة تــعــزيــز الــتــعــاون 
واالستثمارات المتبادلة في قطاع 
البحرين  بين  والتمويل  البنوك 
ــتــــكــــشــــاف الـــفـــرص  وتــــركــــيــــا، واســ

وبعد  خال  الناشئة  االقتصادية 
توفير  وطــرق  كوفيد-19،  جائحة 
الـــتـــمـــويـــل الـــمـــســـتـــدام، وتــفــعــيــل 
الــبــنــوك فـــي تــعــزيــز الــتــعــاون  دور 

االقتصادي بين البلدين.

استضافت »فيزيت بحرين« الرائدة في مجال 
السياحة الداخلية، كبار مسؤولي وممثلي شركة 
استراتيجية  لبحث  األلمانية،  السياحية   »FTI«
التسويق لمملكة البحرين للعام 2022. وذلك في 
إطار دعم القطاع الخاص للخطة االستراتيجية 
السياحية الجديدة للبحرين 2022 – 2026 ضمن 
االقـــتـــصـــادي وتكثيف  الــتــعــافــي  مــــبــــادرات خــطــة 
التعاون مع هيئة البحرين للسياحة والمعارض.

الــرئــيــس التنفيذي  أكـــد  الــســيــاق،  وفـــي هـــذا 
لـ»فيزيت بحرين« علي أمر اهلل، أن االستراتيجية 
سائح  آالف   3 الستقطاب  التخطيط  على  تركز 
تنظيمها  يتم  التي  الفعاليات  لمختلف  ألماني 
في المملكة على مدار العام، فضا عن الحمات 
الترويجية الهادفة إلى استعراض أبرز اإلمكانات 

ــي شـــتـــى الـــمـــجـــاالت  الـــســـيـــاحـــيـــة الــبــحــريــنــيــة فــ
ــتــــي شـــهـــدتـــهـــا ســــــوق الـــســـيـــاحـــة  والـــــتـــــطـــــورات الــ

البحرينية.
وأشار أمر اهلل، إلى أن »فيزيت بحرين«، تسعى 
ألمانيا  فــي  التمثيلية  الــمــكــاتــب  مــع  بــالــتــعــاون 
سياحية  كــوجــهــة  الــبــحــريــن  للمملكة  لــلــتــرويــج 
مهًما  دوًرا  التمثيلة  المكاتب  تلعب  حيث  مثلى، 
الــخــارج،  مــن  البحرين  زوار  أعـــداد  مضاعفة  فــي 
والذي من شأنه أن يدعم الخطة االستراتيجية 
السياحية الجديدة للبحرين 2022 – 2026 ضمن 
يعد  حيث  االقــتــصــادي،  التعافي  خطة  مــبــادرات 
الواعدة  القطاعات  أهــم  أحــد  السياحي  القطاع 
الــتــي تــســهــم فـــي تــحــقــيــق الــتــنــمــيــة االقــتــصــاديــة 

الشاملة في مملكة البحرين.

تود شركة مطار البحرين، الجهة المسؤولة 
عن إدارة وتشغيل مطار البحرين الدولي، إعام 
الجمهور الكريم بأن المدخل الجانبي المؤدي 
الـــى شــــارع الــمــطــار رقـــم 2403 مـــن شــــارع عـــراد 
االثنين  يــوم  مــن  ابــتــداء  غلقه  سيتم  الرئيسي 
الموافق 11 أبريل 2022 وتخصيصه لاستخدام 
فـــي حــالــة الـــطـــوارئ ولــلــمــركــبــات الــمــصــرح لها 

فقط.

وعــلــيــه، عــلــى الــقــادمــيــن مـــن جــســر الشيخ 
والراغبين  عـــراد  شـــارع  الــى  المتجهين  خليفة 
في الوصول الى منطقة المغادرين أو القادمين 
في مطار البحرين الدولي التقيد بهذا اإلجراء 
ــارة الصقر فــي شـــارع عـــراد ثم  والــتــوجــه الــى إشـ
المطار..  الى  المؤدية  اإلرشادية  اللوحات  اتباع 
هذا وتعتذر الشركة عن أي إزعاج ناجم عن هذه 

اإلجراء. 

http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1291693
http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16089/pdf/1-Supplime/16089.pdf?fixed7515


37
الثالثاء 25 حمرم  1441ـ العدد 11123 

Tuesday 24th September 2019 - No. 11123

0918

دينار  مليون   166
قيمة تر�سية 
املناق�سات يف 

اأغ�سط�س

النويدرات يتفوق 
على االحتاد... 
والرفاع ب�سهولة 

يجتاز �سماهيج

24 صفحة . 210 فلوس
www.alayam.com

 210 فلوس شاملة القيمة المضافة 

رئيس مجلس اإلدارة
نجيب يعقوب الحمر
najeb@alayam.com

رئيس التحرير
عيسى الشايجي
alshaiji@alayam.com

مدير التحرير
جاسم منصور
jm1111@alayam.com

10

04-03-02

06

07 05

15

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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م�شيدين بلقاء ويل العهد رئي�س الوزراء باأع�شاء ال�شلطة الت�شريعية.. نواب و�شوريون:

التعاون بني ال�شلطتني الت�شريعية والتنفيذية ينعك�س اإيجاًبا على منظومة العمل الوطني

الدو�شري: ويل العهد يدعم التعاون والتفاهم البناء

الدو�ضري،  اإبراهيم  عبداهلل  النائب  اأ�ضاد  ناحيته،  ومن 

االأمري  امللكي  ال�ضمو  �ضاحب  بلقاء  النواب،  جمل�س  ع�ضو 

�ضلمان بن حمد اآل خليفة، ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء 

والنواب  ال�ضورى  جمل�ضي  واأع�ضاء  برئي�ضي  اهلل،  حفظه 

�ضموه  حر�س  اأن  موؤكًدا  املبارك،  رم�ضان  �ضهر  مبنا�ضبة 

يعك�س  الت�ضريعية  ال�ضلطة  مع  املبا�ضر  التوا�ضل  على 

حمد  امللك  اجلاللة  �ضاحب  حل�ضرة  ال�ضامية  التوجيهات 

بن عي�ضى اآل خليفة، عاهل البالد املفدى، لتعزيز التعاون 

والتن�ضيق بني ال�ضلطتني الت�ضريعية والتنفيذية مبا يحقق 

اآمال وتطلعات اأبناء البحرين.

ال�ضمو  ل�ضاحب  الكبرية  باجلهود  الدو�ضري  واأ�ضاد 

امللكي ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء مبا يفعل التعاون 

التام بني ال�ضلطتني، وما اأ�ضفر عنه هذا التعاون من حتقيق 

الدميقراطية  امل�ضرية  من  تعزز  التي  املن�ضودة  لالأهداف 

ململكة البحرين، والذي ياأتي متوفًقا مع امل�ضروع التنموي 

ال�ضامل جلاللة امللك املفدى، حفظه اهلل ورعاه، ومبا يحقق 

النماء واالزدهار ململكة البحرين و�ضعبها العزيز، موؤكًدا اأن 

البناء �ضبل احلوار والتفاهم  التعاون  �ضموه عزز من هذا 

الذي يحقق املزيد من املكت�ضبات للمواطنني.

واأ�ضار اإىل اأن احلكومة املوقرة ا�ضتطاعت جتاوز كثري 

التوازن  اأهمها حتقيق  ومن  واجهتها،  التي  التحديات  من 

املايل وجتاوز جائحة كورونا بف�ضل ما متتلكه اململكة من 

اإمكانيات، وقيادة �ضمو ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء 

الذين عملوا  املتطوعني  اململكة من  واأبناء  البحرين  لفريق 

االإجنازات  من  كثري  جانب  اإىل  اجلائحة،  خالل  نهار  ليل 

التي حققتها اململكة خالل الفرتة املا�ضية، مما و�ضعها يف 

م�ضاف الدول الرائدة يف خمتلف املجاالت.

احلاجي: احلوار والتوا�شل نهج ثابت بني ال�شلطتني

اأن  ال�ضورى،  جمل�س  ع�ضو  احلاجي،  اأحمد  فوؤاد  اأكد 

خليفة،  اآل  عي�ضى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �ضاحب  ح�ضرة 

الثوابت  اأر�ضى  ورعاه،  اهلل  حفظه  املفدى  البالد  عاهل 

بني  املبا�ضر  والتوا�ضل  احلوار  على  القائمة  الدميقراطية 

اإيجاد  اإىل  يف�ضي  مبا  والتنفيذية،  الت�ضريعية  ال�ضلطتني 

التي  والربامج  اخلطط  وتنفيذ  القرارات  واتخاذ  القوانني 

ت�ضب يف حتقيق مزيد من التقدم واالزدهار ململكة البحرين، 

امللكي  ال�ضمو  �ضاحب  يبذلها  التي  الكبرية  اجلهود  مثمًنا 

االأمري �ضلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س 

الوزراء، يف تنفيذ توجيهات جاللة امللك املفدى بالو�ضول 

ال�ضلطتني، وجعلها نهًجا  العمل بني  التكامل يف  اإىل حالة 

وطنًيا را�ضًخا.

 واأ�ضاد احلاجي مب�ضامني لقاء �ضمو ويل العهد رئي�س 

واأع�ضاء  برئي�ضي  لقائه  لدى  اهلل  حفظه  الوزراء  جمل�س 

جمل�ضي ال�ضورى والنواب مبنا�ضبة �ضهر رم�ضان املبارك، 

التي حتظى  الرفيعة  باملكانة  واالعتزاز  الفخر  عن  معرًبا 

والتي  املوقرة،  احلكومة  لدى  الت�ضريعية  ال�ضلطة  بها 

تعك�س اإميانها الرا�ضخ بال�ضراكة واأهمية احلوار وامل�ضورة 

اململكة  اأن  مبيًنا  الوطن،  وم�ضتقبل  حا�ضر  بناء  اأجل  من 

تزخر بقيادة تتمتع بروؤى ثاقبة وحنكة اأثبتت قدرتها على 

التعامل مع خمتلف التحديات وجتاوز االأزمات، ي�ضاندها 

يف ذلك �ضعب خمل�س متفاٍن.

 واأو�ضح اأن لقاء �ضمو ويل العهد بال�ضلطة الت�ضريعية 

بعث على التفاوؤل واالإيجابية، واأكد م�ضي مملكة البحرين 

بثبات واقتدار لتجاوز كل التحديات التي ي�ضهدها العامل 

بفعل جائحة كورونا )كوفيد-19( وغريها من املتغريات 

ال�ضيا�ضية واالقت�ضادية، مثنًيا على ما متتع به اللقاء من 

العالقة  ذات  املو�ضوعات  تداول  يف  و�ضفافية  م�ضارحة 

منه  ي�ضت�ضيء  نربا�ًضا  تعترب  والتي  البحريني،  بال�ضاأن 

اجلميع يف جماالت عمله املختلفة.

القا�شي: تعزيز التعاون بني ال�شلطتني 

ال�ضمو  �ضاحب  لقاء  اإن   القا�ضي  عي�ضى  النائب  قال 

امللكي االأمري �ضلمان بن حمد اآل خليفة، ويل العهد رئي�س 

جمل�س الوزراء، باأع�ضاء ال�ضلطة الت�ضريعية ياأتي يف اإطار 

التعاون  وتعزيز  الت�ضريعية  لل�ضلطة  حمدود  الال  دعمه 

املواطنني  تطلعات  حتقيق  نحو  ال�ضلطتني  بني  امل�ضرتك 

مبا  م�ضيداً  املجاالت،  كافة  يف  الوطن  م�ضالح  و�ضمان 

لفريق  الناجحة  �ضموه  بقيادة  برئا�ضة  احلكومة  حققته 

عمل  برنامج  يف  عليه  التوافق  مت  ما  واإمتام  البحرين، 

املايل  التوازن  برنامج  يف  املتقدمة  واخلطوات  احلكومة، 

وخطة التعايف االقت�ضادي ل�ضمان م�ضتقبل اأف�ضل للمملكة 

يف  هاما  ع�ضبا  كونه  االقت�ضادي  اجلانب  يف  وخا�ضة 

حتقيق روؤية البحرين 2030.

من  احلكومة  بذلتها  التي  الكبرية  باجلهود  واأ�ضاد 

باقتدار،  كورونا  جائحة  وجتاوز  البحرين،  فريق  خالل 

من  للجائحة  الناجحة  االإدارة  يف  عاملية  �ضمعة  وحتقيق 

ناحية  من  لها  تبعات  اأي  ومعاجلة  ال�ضحية،  الناحية 

التعليم عن بعد، والعمل من املنزل، ومتكني املراأة من اأداء 

واجبها العملي واملنزيل بقرارات هامة �ضمنت عدم وجود 

التجار  دعم  اإىل  باالإ�ضافة  البحرينية،  االأ�ضرة  على  اأعباء 

البحرينيني، و�ضمان عدم ت�ضريح العمالة البحرينية بدعم 

ال�ضركات، واحلر�س على الدفع بالعجلة االقت�ضادية.

الغتم: دعم م�شتمر من احلكومة للمنظومة الت�شريعية

اأ�ضاد يو�ضف اأحمد الغتم، ع�ضو جمل�س ال�ضورى، بلقاء 

�ضاحب ال�ضمو امللكي االأمري �ضلمان بن حمد اآل خليفة ويل 

العهد رئي�س جمل�س الوزراء، مع رئي�ضي واأع�ضاء جمل�ضي 

تنفيًذا  املبارك،  رم�ضان  �ضهر  مبنا�ضبة  والنواب  ال�ضورى 

عي�ضى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �ضاحب  ح�ضرة  لتوجيهات 

اآل خليفة عاهل البالد املفدى، لتعزيز التعاون امل�ضرتك بني 

ال�ضلطتني الت�ضريعية والتنفيذية.

وثّمن الغتم الدعم امل�ضتمر من احلكومة املوقرة برئا�ضة 

�ضموه لدعم املنظومة الت�ضريعية ومتابعة اأهم الت�ضريعات 

طموحات  وحتقق  الوطن  م�ضلحة  يف  ت�ضب  التي 

بالتعايف  يتعلق  فيما  ا  خ�ضو�ضً تطلعاته،  وتلبي  املواطن 

وحياتهم  املواطنني  مب�ضتوى  واالرتقاء  االقت�ضادي 

املعي�ضية ومكت�ضباتهم.

حققتها  التي  العديدة  النجاحات  على  الغتم  واأثنى 

ملواكبة  وع�ضرية  حديثة  روؤى  وفق  البحرين  مملكة 

�ضموه  حر�س  عك�س  الذي  التغيري  واإحداث  التطورات، 

على تخطي وجتاوز التحديات، وجعل من مملكة البحرين 

حمط اإ�ضادة دولية على كل امل�ضتويات واالأ�ضعدة املختلفة.

الكوهجي: اللقاء بويل العهد ي�شهم يف جناح العمل امل�شرتك

ع�ضو  الكوهجي،  عبداجلبار  فاطمة  الدكتورة  واأكدت 

�ضاحب  عقده  الذي  اللقاء  اأهمية  على  ال�ضورى،  جمل�س 

ال�ضمو امللكي االأمري �ضلمان بن حمد اآل خليفة، ويل العهد 

رئي�س جمل�س الوزراء حفظه اهلل ورعاه، باأع�ضاء ال�ضلطة 

عالقة  عمق  بّينت  م�ضامني  من  �ضمله  وما  الت�ضريعية، 

والتنفيذية،  الت�ضريعية  ال�ضلطتني  بني  القائمة  التعاون 

العمل  جناح  يف  ي�ضهم  اللقاءات  هذه  مثل  عقد  اأن  مفيدة 

امل�ضرتك بني ال�ضلطتني، مبا يدعم امل�ضرية التنموية ال�ضاملة 

التي ت�ضهدها البالد يف ظل العهد الزاهر حل�ضرة �ضاحب 

اجلاللة امللك حمد بن عي�ضى اآل خليفة، عاهل البالد املفدى.

رئي�س  العهد  ويل  �ضمو  تاأكيد  على  الكوهجي  واأثنت 

ال�ضتكمال  الرامية  اجلهود  موا�ضلة  على  الوزراء  جمل�س 

االقت�ضادي  التعايف  برنامج عمل احلكومة، وخطة  اجناز 

ملرحلة ما بعد كورونا، م�ضيدة مبا حققته احلكومة املوقرة 

املا�ضية،  الفرتة  خالل  كربى  اإجنازات  من  �ضموه  بقيادة 

من  �ضحبها  وما  كورونا،  جائحة  مواجهة  خالل  خا�ضة 

الوطني،  االقت�ضاد  حماية  يف  اأ�ضهمت  تاريخية  قرارات 

وظروف  حياتهم  على  �ضلبية  اآثار  اأي  املواطنني  وجّنبت 

معي�ضتهم.

واأعربت الدكتورة فاطمة الكوهجي عن خال�س متنياتها 

ال�ضحة  بدوام  الوزراء  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  ل�ضمو 

والعافية والتوفيق الأداء دوره القيادي وحتقيق املزيد من 

االإجنازات الوطنية لنه�ضة مملكة البحرين و�ضعبها الويف.

العامر: حر�س متبادل على التباحث يف امللفات الوطنية

وقال النائب اأحمد العامر اإن لقاء �ضاحب ال�ضمو امللكي 

االأمري �ضلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س 

توجهات  ياأتي �ضمن  وال�ضورى  النواب  الوزراء مبجل�ضي 

العمل  م�ضارات  لدعم  الت�ضريعية  لل�ضلطة  الداعمة  �ضموه 

الوطني وحتقيق تطلعات املواطنني �ضمن التعاون البّناء 

بني ال�ضلطتني التنفيذية والت�ضريعية، والتن�ضيق امل�ضرتك 

وال�ضحية  االقت�ضادية  منها  الهامة  امللفات  جميع  يف 

التقدم  طريق  يف  امل�ضي  واأهمية  واالجتماعية،  واالأمنية 

التنموية  امل�ضرية  يدعم  مبا  املواطنني  طموحات  وحتقيق 

بن  حمد  امللك  اجلاللة  �ضاحب  ح�ضرة  بقيادة  ال�ضاملة 

عي�ضى اآل خليفة ملك البالد املفدى.

واأ�ضار العامر اإىل اأن �ضاحب ال�ضمو امللكي ويل العهد 

رئي�س جمل�س الوزراء داعًما للعمل النيابي، والرقابة على 

تعاون  خالل  من  الت�ضريعية  بالعملية  والدفع  احلكومة، 

وال�ضالحيات  للنواب،  الد�ضتورية  االأدوات  مع  الوزراء 

الكبرية يف حال التباحث بامللفات الوطنية املهمة، وحتقيق 

لتحقيق  تهدف  عالية  مبرونة  للمواطنني  املكت�ضبات 

امل�ضلحة العامة امل�ضرتكة التي ت�ضعى لها ال�ضلطتني.

وذكر النائب اأحمد العامر اإن ما �ضرح به �ضموه خالل 

مراحل  نحو  االإيجابية  االقت�ضادية  املوؤ�ضرات  حول  اللقاء 

ال�ضيا�ضات  لل�ضك  يدع  ال  مبا  تعك�س  وتطوًرا،  منًوا  اأكرث 

االقت�ضادية التي ينتهجها �ضموه خا�ضة يف برنامج التوازن 

املايل، وخطة التعايف االقت�ضادي، والتي توؤكد على �ضعي 

مملكة البحرين نحو النهو�س االقت�ضادي على اأ�ض�س قوية 

القريب جًدا  امل�ضتقبل  الكبرية يف  نتائجها  ومتينة وتظهر 

اإذا ا�ضتمرت ال�ضيا�ضات احلالية يف ظل تعاون ال�ضلطتني.

برئا�شة الطبيبة غادة القا�شم

جمل�س اإدارة موؤقت جلمعية الأطباء ملدة 6 اأ�شهر

حمرر ال�ضوؤون املحلية:

االجتماعية  والتنمية  العمل  اأ�ضدر وزير 

جمل�س  تعيني  ب�ضاأن  قراًرا  حميدان  جميل 

البحرينية ملدة  االأطباء  اإدارة موؤقت جلمعية 

ثمانية اأ�ضهر.

املوؤقت  املجل�س  يكون  القرار،  وبح�ضب 

كل  وع�ضوية  القا�ضم،  حممد  غادة  برئا�ضة 

ال�ضيخ �ضلمان  نزار عبدالرحمن بوكمال،  من 

حممد اآل خليفة، اأمل علي الغامن، راين املعتز 

اإبراهيم احلمر، مناف حممد  االغا، نوال  باهلل 

القحطاين.

للمجل�س  يكون  اأن  على  القرار  ون�س 

االإدارة  ملجل�س  املقرر  االخت�ضا�ضات  املوؤقت 

واالأندية  اجلمعيات  قانون  الأحكام  وفًقا 

اخلا�ضة  والهيئات  والثقافية  االجتماعية 

والريا�ضة  ال�ضباب  ميدان  يف  العاملة 

واملوؤ�ض�ضات اخلا�ضة.

يف  بالعمل  القائمني  على  اأن  اإىل  واأ�ضار 

االإدارة  جمل�س  بت�ضليم  يبادروا  اأن  اجلمعية 

واجلمعية  النادي  اأموال  جميع  املوؤقت 

وال�ضجالت والدفاتر وامل�ضتندات.

االإدارة  جمل�س  يعد  الأن  القرار  ودعا 

العمل  لوزارة  يقدم  مف�ضالً  تقريًرا  املوؤقت 

النادي  اأو�ضاع  ب�ضاأن  االجتماعية  والتنمية 

االأمور  التقارير  تت�ضمن  اأن  على  واجلمعية، 

ومقرتحات  املا�ضيني  العامني  خالل  املالية 

وذلك  العمل،  وتنظيم  وتطوير  الإ�ضالحها 

خالل 6 اأ�ضهر.

وبنّي القرار اأن على جمل�س االإدارة املوؤقت 

قبل  اجتماع  اإىل  العمومية  اجلمعية  دعوة 

�ضهر من موعد انتهاء مدة التعيني املحددة بعد 

اجلمعية  على  يعر�س  واأن  الوزارة،  موافقة 

العمومية تقريًرا مف�ضالً عن حالة اجلمعية، 

االإدارة  جمل�س  العمومية  اجلمعية  وتنتخب 

اجلديد يف اجلل�ضة ذاتها بعد اتخاذ االإجراءات 

اخلا�ضة برت�ضيح اأع�ضاء جمل�س االإدارة وفًقا 

الأحكام القانون والنظام االأ�ضا�ضي.

يو�سف الغتم اأحمد العامر عي�سى القا�سي عبداهلل الدو�سري د. فاطمة الكوهجي فوؤاد احلاجي

اأ�ساد اأع�ساء يف ال�سلطة الت�سريعية بلقاء �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة، ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء، باأع�ساء ال�سلطة الت�سريعية، موؤكدين اأن هذا 

اللقاء يعك�س نهج التعاون والتفاهم البناء بني ال�سلطة الت�سريعية والتنفيذية الذي ينعك�س اإيجاباً بدوره على منظومة العمل الوطني والتنمية.

واأكد دروي�س اأحمد املناعي، ع�سو جمل�س ال�سورى، اأن لقاء �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة، ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء حفظه اهلل ورعاه، باأع�ساء 

ال�سلطة الت�سريعية، ُيعد دليالً وا�سًحا على اأهمية الدور الذي ت�سطلع به هذه ال�سلطة لدى القيادة احلكيمة، م�سيًدا بامل�سامني التي �سملها اللقاء ب�سموه تناولت اأهم املوا�سيع املتعلقة 

بال�ساأنني الوطني والإقليمي والدويل.

واأفاد املناعي اأن اللقاء مع �سمو ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء ميثل فر�سة لال�ستماع لتوجيهات �سموه ال�سديدة حول جممل الق�سايا التي تهم ال�سلطتني الت�سريعية والتنفيذية، 

منوًها بالهتمام الذي يوليه �سموه لدعم التعاون والتن�سيق القائم بينهما، وحر�س �سموه الدائم على التوا�سل مع اأع�ساء جمل�سي ال�سورى والنواب.

كما ثّمن املناعي تاأكيد �سمو ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء حفظه اهلل خالل اللقاء على موا�سلة العمل لإجناز برنامج عمل احلكومة املوقرة، وما اأبداه �سموه من اهتمام لإجناز 

خطة التعايف القت�سادية ملرحلة ما بعد كورونا، م�سيًدا يف ذات ال�سياق باجلهود الكبرية التي بذلها �سموه لقيادة الفريق الوطني ملكافحة انت�سار فايرو�س كورونا، وما حققه هذا 

الفريق من اإجنازات م�سّرفة حفظ من خاللها الأرواح وح�سن عربها القت�ساد الوطني من اأي اآثار �سلبية.

وتوّجه املناعي للموىل العلي القدير بالدعاء بحفظ �سمو ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء، واأن يعنّي �سموه لتاأدية دوره القيادي لتحقيق النه�سة والرفعة ململكة البحرين و�سعبها 

الكرمي.

اأ�شاد باإقامة جتمع رم�شاين بكاتدرائية.. املنامة حلقوق الإن�شان:

 البحرين م�شتمرة يف تعزيز قيم الت�شامح والتعاي�س

املنامة  مركز  رئي�س  اأكدت 

دينا  املحامية  االإن�ضان  حلقوق 

مملكة  اإن  اللظي  عبدالرحمن 

البحرين تثبت با�ضتمرار اأنها واحة 

بني  التعاي�س  وبلد  واالأمان  االأمن 

كافة االأديان واملعتقدات واملذاهب، 

جماالت  يف  با�ضتمرارها  وذلك 

وبناء  والوئام  التعاي�س  تعزيز 

ال�ضالم بني اأفراد املجتمع مبختلف 

احلرية،  اإطار  �ضمن  توجهاتهم 

وعدم التعدي على حقوق االآخرين 

ي�ضري  مما  امل�ضتويات،  جميع  يف 

اإىل طبيعة املجتمع البحريني وما 

يتميز به من حب لل�ضالم وتعزيز 

والتعاون  االإن�ضانية  امل�ضرتكات 

ونبذ الكراهية والطائفية.

بالدعم  اللظي  واأ�ضادت 

�ضاحب  ح�ضرة  من  امل�ضتمر 

عي�ضى  بن  حمد  امللك  اجلاللة 

املفدى  البالد  عاهل  خليفة  اآل 

عاملياً  منوذجاً  البحرين  بجعل 

ال�ضلمي بني اجلميع  التعاي�س  يف 

الهادف  احلوار  مبادئ  وتر�ضيخ 

ومعتدل  و�ضطي  جمتمع  �ضمن 

وحمب ومرحب باجلميع، ويتقبل 

باحلريات  م�ضا�س  دون  االآخرين 

واملعتقدات،  وال�ضعائر  الدينية 

التجمع  فعالية  اإن  اإىل  م�ضرية 

�ضيدة  كاتدرائية  يف  الرم�ضاين 

ح�ضرها  والتي  بعوايل  العرب 

اآل  حمد  بن  نا�ضر  ال�ضيخ  �ضمو 

لالأعمال  امللك  جاللة  ممثل  خليفة 

االإن�ضانية و�ضئون ال�ضباب واحدة 

من فعاليات م�ضتمرة طوال العام 

ومقيم  مواطن  كل  فيها  ي�ضعر 

اململكة  اإن  البحرين  اأر�س  على 

لن�ضر  اإيجابي  ومناخ  اآمناً  مكاناً 

مبادئ ال�ضالم واملحبة مع اجلميع 

واالحرتام املتبادل.

مركز  رئي�س  اللظي  وذكرت 

العامل  اإن  االإن�ضان  املنامة حلقوق 

الدول  ت�ضل  اأن  اإىل  ي�ضعى  اأجمع 

البحرين من تقدم  اإليه  ملا و�ضلت 

التعاي�س  تعزيز  جماالت  يف 

ال�ضالم،  وبناء  والوئام  ال�ضلمي 

بني  امل�ضتمر  احلوار  وتعزيز 

وتعزيز  االأديان  اأتباع  خمتلف 

والتعاون  االن�ضانية  امل�ضرتكات 

ليكونوا  تنوعهم  واحرتام  بينهم 

امل�ضتويات  على  اإن�ضانياً  ن�ضيجاً 

تطرف  اأعمال  تبني  وعدم  كافة، 

من  الأّي  دمار  اأو  قتل  اأو  عنف  اأو 

م�ضدراً  كونها  ال�ضمحة  االأديان 

للرحمة وال�ضالم.

دينا اللظي
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العمل  حمطات  يف  الراحل  وتدّرج 

الرتبوي والتعليمي بوزارة الرتبية والتعليم 

وم�ضاركته بالعديد من املوؤمترات واللقاءات 

ليعنّي  واخلارجية  منها  الداخلية  الرتبوية 

الرتبوية والتعليم  للخدمات  م�ضاعًدا  وكيالً 

1999م.  اإىل  1996م  عام  من  اخلا�ص 

العيد  حممد  االأ�ضتاذ  َمّثَل  ذلك  اأثر  وعلى 

اال�ضالمية  باملنظمة  كع�ضو  البحرين  مملكة 

من  )االي�ض�ضكو(  والعلوم  والثقافة  للرتبية 

عام 1996م اإىل 1999م.

ولالأ�ضتاذ حممد العيد العديد من املقاالت 

رت  ُن�ضِ الرتبوي  التاريخي  الطابع  ذات 

ال  املثال  �ضبيل  على  املحلية،  ال�ضحف  يف 

تاأ�ضي�ص  على  عاًما  ت�ضعني  »مرور  احل�ضر: 

2009م،  عام  اخلليفية«  الهداية  مدر�ضة 

و»مرور �ضبعني عاًما على التعليم الثانوي 

و»اليوبيل  2009م،  عام  البحرين«  يف 

البحرين«  يف  ال�ضناعي  للتعليم  املا�ضي 

عام 2011م، كما ُكِلَّف بالكتابة عن تاريخ 

العمل  ميثاق  ل�ضرح  البحرين  يف  التعليم 

الوطني.

من  املئات  العيد  يدي  على  وتخّرج 

كانت  حيث  باململكة،  وامل�ضوؤولني  املعلمني 

له اإ�ضهامات تربوية وتعليمية بارزة قل لها 

نظري.

ال�ضابق  الوكيل  ا�ضتذكر  جانبه  من 

بوزارة الرتبية والتعليم الدكتور عبداهلل بن 

الكثرية  والكلمات  املواقف  املطوع  يو�ضف 

قال:  حيث  الراحل،  باالأ�ضتاذ  جمعته  التي 

»دكتور اأنا م�ضتاق لقراءة كتابك الذي كتبته 

التعليم.. متى  عن املعلمني مبنا�ضبة مئوية 

الراحل  الكبري  املربي  قالها  كلمات  بيطلع؟ 

االأ�ضتاذ حممد بن عبداهلل العيد اأثناء زيارتي 

جائحة  قبل  االأعياد  اأحد  يف  له يف جمل�ضه 

كورونا، االأمر الذي جعلني اأن اأهم يف العمل 

يف هذا الكتاب«.

واأ�ضاف: تعود معرفتي باالأ�ضتاذ حممد 

العيد رحمه اهلل اإىل بدايات ثمانينات القرن 

بوزارة  مكتبه  يف  قابلته  عندما  املا�ضي 

الرفاع  ثانوية  اإىل  لنقلي  والتعليم  الرتبية 

كعادته  بي  رّحب  حيث  للبنني،  ال�ضرقي 

بابت�ضامته املعهودة ووعدين بالنقل وقد مت 

ذلك بعد يومني من اللقاء.

املربي  االأ�ضتاذ  ماآثر  املطوع  وا�ضتذكر 

حممد العيد فهو من حيث املهنة فهو متميز 

الناجح  املعلم  فهو  التعليم  يف  كان  �ضواء 

املجتمع  بل من  واالإدارة  الطلبة  من  القريب 

فهو  املدر�ضية  االإدارة  حيث  ومن  باأكمله، 

من  الكلمة  حتمله  ما  بكل  متمّكن  اإداري 

معنى، واأما من حيث االإدارة التعليمية فهو 

قائد رحمه اهلل، اإذ كان قريًبا من موظفيه بل 

امل�ضاعدات  ويقدم  يديره  الذي  القطاع  من 

اجلميع  له  ويكن  ا�ضتثناء  دون  للجميع 

االحرتام واملحبة والتقدير«.

بكل �ضغرية  واالإملام  بالهدوء  كما متيز 

اأو  االإدارة  م�ضتوى  على  كان  �ضواء  وكبرية 

حتت  تخ�ضع  التي  املدار�ص  م�ضتوى  على 

الكالم  قليل  واخللق،  النف�ص  كرمي  مظلته، 

ُيوؤثر  يخلف،  مل  وعد  واإذا  االأفعال،  كثري 

االآخرين على نف�ضه واإن كانت به خ�ضا�ضة، 

يحرتم  ومتوا�ضع  مت�ضامح  يبغ�ص،  ال 

ال�ضغري ويوّقر الكبري، اإنه االأ�ضتاذ الرتبوي 

لي�ص على البحرين بح�ضب بل على م�ضتوى 

العامل،  اإىل  ذلك  وميتد  والعرب  اخلليج 

اللقاءات  يف  م�ضاركاته  له  ي�ضهد  حيث 

واخلليجية  املحلية  الرتبوية  واملوؤمترات 

كان  فعالً  والدولية،  واالإقليمية  والعربية 

فقيًدا للرتبية والتعليم يف مملكتنا رحمه اهلل 

رحمة وا�ضعه.

من جانبه اأ�ضار االإعالمي يو�ضف حممد 

اأعالمها  من  علًما  فقدت  البحرين  اأن  اإىل 

احت�ضنهم  للجميع،  ووالًدا  ومرّبًيا  واأ�ضتاًذا 

ول�ضاحة  للتعليم  وقّدم  وبحّبه  بطيبته 

الرتبية والتعليم جّل وقته و�ضنوات حياته.

واأكد يو�ضف حممد اأن �ضخ�ضية االأ�ضتاذ 

واطالعه  وعلمه  بخلقه  متفّردة  الراحل 

بتوثيق  »ت�ضّرفت  وقال:  للجميع،  وحمبته 

�ضريته قي برنامج »عزوتي ونا�ضي« يف عام 

توا�ضل  واأنا على  الوقت  ذلك  2011 ومنذ 

زيارته  على  واأحر�ُص  معه  وم�ضتمر  دائم 

واالطمئنان على �ضحته، ونهلت منه الكثري 

من الق�ض�ص واملبادرات التي قّدمها وتعلمُت 

اأو  من حياته ومراحله التعليمية واالإدارية 

قدوًة  واأعتربه  القيم  من  الكثري  ال�ضخ�ضية 

ح�ضنًة بالن�ضبة يل وللجميع«.

حممد  لالأ�ضتاذ  كان  ا  »اأي�ضً واأ�ضاف: 

من  »غي�ص  ا�ضمه  موؤخًرا  اأ�ضدره  كتاب 

عن  يتحدث  كتاب  وهو  االأيام«،  في�ص 

الكتاب  هذا  يف  وت�ضّرفت  و�ضريته  تاريخه 

اأكون قريًبا منه يف مراحل االإعداد حتى  اأن 

خرج للنور، ونحن اليوم ن�ضعر باأننا فقدنا 

تاريًخا وقامًة تربويًة واإن�ضانيًة كبريًة، وال 

له  واملغرفة  بالرحمة  الدعاء  اإال  له  منلك 

وال�ضرب لذويه«.

وكان  االبت�ضامة  دائم  املرحوم  وكان 

جمل�ضُه عامًرا رغم مر�ضه وتقّدمه يف ال�ضن 

رحمة اهلل عليه.

بوزارة  ال�ضابق  الوكيل  اأكد  جانبه  من 

اإ�ضهامات  ال�ضليطي  حمد  والتعليم  الرتبية 

الرتبية  جمال  يف  والكبرية  الكثرية  الفقيد 

م�ضرًيا  مميز،  اإن�ضاين  عمل  يف  والتعليم 

معه  فيها  عمل  التي  الطويلة  الفرتة  اإىل 

�ضنوات  طيلة  والتعليم  الرتبية  وزارة  يف 

م�ضتذكًرا �ضفاته النبيلة واإن�ضانيته اجلمعة، 

اإذ جتد اأن كل حديثه حديث الروح العالية 

واالإخال�ص للوطن، واحلب للعمل والعطاء 

بها  ت�ضعر  اخل�ضال  هذه  فكل  الالحمدود، 

واأنت معه وت�ضعر بانتمائه وبروحه للوطن.

معروًفا  كان  الفقيد  اأن  اإىل  واأ�ضار 

وحّبه  واإخال�ضه  بهدوئه  اجلميع  عند 

وباإن�ضانيته وقلبه الكبري، فرحمه اهلل وجزاه 

خري جزاء املح�ضنني.

�صخ�صيات وطنية تنعى الفقيد 

هذا وكتب م�ضت�ضار جاللة امللك لل�ضوؤون 

الدبلوما�ضية ال�ضيخ خالد بن اأحمد اآل خليفة 

على ح�ضابه اخلا�ص مبوقع »تويرت«: رحم 

والوالء  الوطن  االأجيال على حب  اهلل مربي 

حممد  الوالد  اهلل  رحم  با�ضمه.  والعطاء  له 

يف  واأ�ضكنه  له  واغفر  ارحمه  اللهم  العيد. 

علّيني. »اإنا هلل واإنا اإليه راجعون«.

واإنا  »اإنا هلل  العيد..  اإلهام  د.  كما كتبت 

اهلل تعاىل  اإىل رحمة  انتقل  اإليه راجعون«.. 

والدي العزيز ووالد اجلميع املربي الفا�ضل 

االأ�ضتاذ: »حممد بن عبداهلل العيد«.

عند  ويثبته  له  ويغفر  يرحمه  اهلل 

داره  من  خرًيا  داًرا  اأبدله  »اللهم  ال�ضوؤال.. 

واأهالً خرًيا من اأهله، اللهم اأكرم ُنزله وو�ّضع 

مدخله واأغ�ضله باملاء والثلج والربد«.

زمالوؤه وطالبه ي�صتذكرون الأب واملعلم امللهم..

الأ�صتاذ حممد العيد يرتّجل.. بعد 7 عقود من العطاء

م�ضطفى ال�ضاخوري:

1939م، وَدَر�َس وَدّر�س  اأم املدن )املحرق( عام  العيد بعد عمر حافل بالعطاء، حيث ُولد الأ�ستاذ حممد العيد يف  اأم�س الأ�ستاذ املربي حممد  تويف يوم 

مبدار�سها، وح�سل على ثانوية ق�سم املعلمني عام 1957م، والثانوية العامة 1964م، ثم التحق مبديرية الرتبية والتعليم وعمل مدر�ًسا يف املراحل التح�سريية 

والبتدائية والعدادية من عام 1957م لغاية 1972م. ثم انت�سب اإىل جامعة بريوت العربية ليح�سل على اللي�سان�س يف الآداب عام 1973م، وقبل ذلك ُعنّيَ 

مديًرا م�ساعًدا مبدر�سة الهداية اخلليفية من عام 1972م اإىل 1974م، حيث ُعنّيَ مديًرا مبدر�سة الهداية اخلليفية يف عام 1974م حتى عام 1979م. 

واأثناء اإدارته ملدر�سة الهداية اخلليفية ح�سل على �سهادة الإدارة املدر�سية من اجلامعة الأمريكية ببريوت �سيف 1975م، وكذلك مقرر يف اللغة الجنليزية 

من جامعة ريدجن بربيطانيا عام 1977م، ووعندما ُعنّيَ مديًرا للتعليم البتدائي من العام 1983م حتى 1996م افتُِتَح برنامج خا�س مبحا�سرين خا�سني 

بجامعة البحرين للمدراء التنفيذيني، فانخرط جميع التنفيذيني بوزارة الرتبية والتعليم يف هذا الربنامج وكان الأ�ستاذ حممد العيد اأحدهم، حيث ح�سل على 

دبلوم الإدارة التنفيذية من جامعة البحرين عام 1999م.

يو�سف حممدد. عبداهلل املطوع حمد ال�سليطي

املرحوم حممد العيد

»الأعلى لل�صحة« ي�صدر �صوابط جديدة 

ل�صترياد الأدوية وامل�صتح�صرات ال�صيدلية

�ضارة جنيب:

لل�ضحة  االأعلى  املجل�ص  رئي�ص  اأ�ضدر 

اآل  عبداهلل  بن  حممد  ال�ضيخ  طبيب  الفريق 

اأحكام  بع�ص  تعديل  ب�ضاأن  قراًرا  خليفى 

وامل�ضتح�ضرات  االأدوية  ت�ضجيل  نظام  الئحة 

ال�ضيدلية وحتديد اأ�ضعارها واالإعالن عنها.

�ضجل  بالهيئة  ين�ضاأ  القرار،  وبح�ضب 

باأرقام م�ضل�ضلة  الت�ضجيل  خا�ص لقيد طلبات 

طالب  ومينح  ورودها،  تاريخ  بح�ضب 

بعد  بال�ضجل  طلبه  بقيد  اإي�ضااًل  الت�ضجيل 

ا�ضتيفائه امل�ضتندات والعينات املطلوبة.

ال�ضترياد  ي�ضرتط  اأنه  اإىل  القرار  واأ�ضار 

غري  ال�ضيدلية  وامل�ضتح�ضرات  االأدوية 

احلكومية  ال�ضحية  للموؤ�ض�ضات  امل�ضجلة 

اللجنة  يف  م�ضجلة  تكون  اأن  واخلا�ضة 

والدواء  الغذاء  هيئة  اأو  املركزية،  اخلليجية 

االأمريكية،  والغذاء  الدواء  هيئة  ال�ضعودية، 

اأو  االأوروبية  الدواء  هيئة  الكندية،  ال�ضحة 

ال�ضوي�ضري،  الدواء  االأوروبية،  الدول  اإحدى 

ال�ضحة  وزارة  اأو  االأ�ضرتالية،  الدواء  اإدارة 

وامل�ضتح�ضرات  الدواء  هيئة  اأو  اليابانية، 

ال�ضحية الربيطانية.

واأو�ضح اأنه يف حال تعذر احل�ضول على 

�ضهادة ت�ضجيل الدواء اأو امل�ضتح�ضر ال�ضيديل 

�ضادرة من اإحدى تلك اجلهات، يجب التاأكد من 

وجود �ضورة من �ضهادة االأدوية وامل�ضتح�ضر 

ممار�ضة  �ضهادة  من  و�ضورة  ال�ضيديل 

اأن  على  بامل�ضنع،  اخلا�ضة  اجليد  الت�ضنيع 

اأن  القرار  وبنّي  املن�ضاأ.  بلد  من  �ضادرة  تكون 

م�ضجاًل  يكون  اأن  يجب  امل�ضتح�ضر  اأو  الدواء 

االأدوية  عبوات  تكون  واأن  املن�ضاأ،  بلد  يف 

وامل�ضتح�ضرات ال�ضيدلية حمتوية على اال�ضم 

وظروف  والرتكيز  العلمي،  واال�ضم  التجاري 

التخزين ورقم الت�ضغيلة وال�ضكل ال�ضيدالين، 

ال�ضركة  وا�ضم  واالنتهاء  االإنتاج  وتاريخ 

ال�ضانعة وعنوانها، واأن تكون باللغة العربية 

اأن يتم نقل  القرار على  اأو االإجنليزية. و�ضدد 

يف  ال�ضيدلية  وامل�ضتح�ضرات  االأدوية  وحفظ 

والتخزين  النقل  �ضروط  وفق  مربدة  حاوية 

ووفًقا  ال�ضانعة.  ال�ضركة  من  بها  املو�ضى 

االأدوية  ال�ضروط  تلك  من  ي�ضتثنى  للقرار، 

احلاالت  لعالج  ال�ضيدلية  وامل�ضتح�ضرات 

بح�ضب  وذلك  واالأورام،  والطارئة  النادرة 

على  بناًء  اأو  بالالئحة  املرفقة  االأدوية  قائمة 

موافقة رئي�ص املجل�ص، واالأدوية ذات االأهمية 

واملوؤ�ض�ضات  اجلهات  من  املقرتحة  الق�ضوى 

اإ�ضافة  املجل�ص،  رئي�ص  موافقة  بعد  ال�ضحية 

�ضمن  عليها  الرت�ضية  متت  التي  االأدوية  اإىل 

ال�ضراء اخلليجي اأو الوطني على اأن تكون قد 

ياملوحد  اخلليجي  ال�ضراء  �ضمن  �ضراوؤها  مت 

املوحد،  لل�ضراء  الوطنية  اللجنة  مبوافقة  اأو 

لالأدوية  املوؤقت  اال�ضترياد  مدة  تكون  واأن 

املناق�ضة  يف  ال�ضيدلية  وامل�ضتح�ضرات 

ملدة  �ضاحلة  الوطنية  املناق�ضة  اأو  اخلليجية 

�ضالحية  لفرتة  متديدها  ويجوز  �ضنتني، 

مبوافقة  الطالبة  اجلهة  من  املعتمدة  العقد 

�ضركات  من  الطلب  يتم  اأن  على  املجل�ص، 

هذه  ت�ضجيل  بطلب  التقدم  ووكالئها  االأدوية 

من  �ضنتان  اأق�ضاها  مدة  خالل  امل�ضتح�ضرات 

تاريخ تقدمي الطلب لتوفريها يف اململكة.

ون�ص القرار على اأنه »يجب على كل من 

وامل�ضتح�ضرات  االأدوية  ا�ضترياد  يف  يرغب 

اإىل  طلًبا  يقدم  اأن  امل�ضجلة  غري  ال�ضيدلية 

ملء  مع  االإلكرتوين  الربيد  طريق  عن  الهيئة 

وتقدمي  بياناته،  بكامل  لذلك  املعد  النموذج 

لال�ضترياد،  املعززة  امل�ضتندات  وكافة  بياناته 

للت�ضجيل  املخ�ض�ضة  املوافقة  ر�ضوم  ودفع 

املوؤقت لالأدوية وامل�ضتح�ضرات ال�ضيدلية لكل 

طلب«. وبنّي القرار اأنه يجوز ا�ضترياد االأدوية 

وامل�ضتح�ضرات ال�ضيدلية للدرا�ضات ال�ضريرية 

قيام  خالل  من  وذلك  التجريبية،  والبحوث 

بتوجيه  البحوث  اأو  للدرا�ضات  املنفذة  اجلهة 

خطاب اإىل الهيئة يت�ضمن طلب احل�ضول على 

على  للح�ضول  ويجب  لال�ضترياد،  املوافقة 

البحث على جلنة  اأو  الدرا�ضة  املوافقة عر�ص 

البحوث ال�ضريرية بالهيئة للموافقة عليها.

�ضارك الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير الرتبية 

والتعليم يف جنازة املربي الفا�ضل االأ�ضتاذ حممد العيد، 

وذلك مبقربة املحرق، حيث نقل اإىل اأهل املغفور له باإذن 

الوزارة،  منت�ضبي  جميع  وتعازي  تعازيه  تعاىل  اهلل 

م�ضتذكًرا عطاءاته يف ميدان الرتبية والتعليم واالأجيال 

التي تعلمت منه وتخرجت على يديه، �ضائالً اهلل العلي 

القدير اأن يتغمده بوا�ضع رحمته وي�ضكنه ف�ضيح جناته.

وزير الرتبية ي�صارك يف

 جنازة املربي الأ�صتاذ حممد العيد

�صركة مطار البحرين تعلن تخ�صي�ص

 املدخل اجلانبي حلالت الطوارئ فقط

اإدارة  تود �ضركة مطار البحرين، اجلهة امل�ضوؤولة عن 

وت�ضغيل مطار البحرين الدويل، اإعالم اجلمهور الكرمي باأن 

من   2403 رقم  املطار  �ضارع  اإىل  املوؤدي  اجلانبي  املدخل 

االإثنني  يوم  من  ابتداًء  غلقه  �ضيتم  الرئي�ضي  عراد  �ضارع 

املوافق 11 اأبريل 2022 وتخ�ضي�ضه لال�ضتخدام يف حالة 

الطوارئ وللمركبات امل�ضرح لها فقط، فعلى القادمني من 

والراغبني  عراد  �ضارع  اإىل  واملتجهني  ال�ضيخ خليفة  ج�ضر 

مطار  يف  القادمني  اأو  املغادرين  منطقة  اإىل  الو�ضول  يف 

اإ�ضارة  اإىل  والتوجه  االإجراء  بهذا  التقيد  الدويل  البحرين 

ال�ضقر يف �ضارع عراد ثم اتباع اللوحات االإر�ضادية املوؤدية 

اإىل املطار.
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حمرر ال�ض�ؤون الربملانية:

االإ�ضالمية  وال�ض�ؤون  العدل  وزير  رفع 

خليفة  اآل  علي  بن  خالد  ال�ضيخ  واالأوقاف 

خطاًبا ملجل�س الن�اب طلب فيه تاأجيل مناق�ضة 

تقرير جلنة التحقيق الربملانية ب�ضاأن االأوقاف 

اجلعفرية، واملزمع مناق�ضته يف جل�ضة بعد غٍد 

الثالثاء.

رئي�ضة  اإىل  امل�ّجه  اخلطاب  يف  وجاء 

التكرم  معاليكم  من  »ناأمل  الن�اب  جمل�س 

التقرير  مناق�ضة  اإرجاء  طلب  يف  بالنظر 

املنّ�ه عنه يف اجلل�ضة القادمة جلل�ضة الحقة 

لظرف  نظًرا  وذلك  امل�ّقر،  جمل�ضكم  يرتئيها 

االأوقاف  اإدارة  جمل�س  برئي�س  يتعلّق  �ضّحي 

اأثناء  ت�اجده  اأهمية  نرى  والذي  اجلعفرية، 

هذا  يف  لتقديركم  مرتوك  واالأمر  املناق�ضة، 

اخل�ض��س«.

يف  اأننا  على  ن�ؤّكد  اأن  »ن�ّد  واأ�ضاف 

واالأوقاف  االإ�ضالمية  وال�ض�ؤون  العدل  وزارة 

املثمر  والتعاون  التن�ضيق  على  دائًما  نحر�س 

وامل�ضتمر مع جمل�س الن�اب يف ممار�ضة دوره 

ال�طن  م�ضلحة  فيه  ملا  والرقابي  الت�ضريعي 

وامل�اطنني«.

الربملانية  التحقيق  جلنة  واأ�ضدرت 

اإىل  ت��ضلت  باأنها  فيها  قالت  والذي  تقريرها 

جملة من املخالفات االإدارية واملالية و�ضبهات 

الف�ضاد واإهدار االأم�ال يف االأوقاف.

االإدارة  باأن  تقريرها  يف  اللجنة  واأفادت 

تقاع�ضت ب�ضكل وا�ضح يف حت�ضيل مدي�نياتها 

امل�ضتحّقة لها كما ال ت�جد اآلية اأو نظام وا�ضح 

لتح�ضيلها، م�ضريًة اإىل املدي�نيات و�ضلت اإىل 

14 ملي�ن دينار.

يف  م�ض�ؤولني  باأن  تقريرها  يف  وذكرت 

ا�ضتعمال  واإ�ضاءة  با�ضتغالل  قام�ا  االإدارة 

التعاقد  اإجراءات  وعرقلة  وتعطيل  منا�ضبهم 

منازعات  لديهم  ممن  االأ�ضخا�س  بع�س  من 

عق�د  اإبرام  ت�ضهيل  مقابل  معهم،  �ضخ�ضية 

اإيجار لبع�س اأقاربهم ومعارفهم.

لـ»االأيام«  ك�ضفت  قد  م�ضادر  وكانت 

ر�ضمي  طلب  لتقدمي  نيابًيا  ت�ّجًها  هناك  باأن 

خاللها  من  ُي�ضتدعى  عامة  مناق�ضة  بعقد 

م�ض�ؤول� االأوقاف للح�ض�ر وتقدمي اإي�ضاحات 

املالحظات  ملعاجلة  االإدارة  خطط  ح�ل 

جلنة  لها  لت  ت��ضّ التي  واال�ضتنتاجات 

التحقيق الربملانية يف االأوقاف اجلعفرية وما 

ت�ضّمنه تقريرها من ت��ضيات.

يف  الربملانية  التحقيق  جلنة  ع�ض�  وقال 

الع�ضريي  ه�ضام  النائب  اجلعفرية  االأوقاف 

انتهاج  على  عملها  خالل  حر�ضت  اللجنة  اإن 

اأق�ضى درجات املهنية، واأنها مار�ضت حقها يف 

عليه  وبناًء  والبيانات  املعل�مات  كافة  طلب 

خل�ضت اإىل ت��ضياتها.

ال�شيخ خالد بن علي

ب�صبب ظرف �صّحي لرئي�س الأوقاف

وزير العدل يطلب تاأجيل مناق�صة تقرير »الأوقاف اجلعفرية«

البحرين كانت �صّباقة يف اإن�صاء هذه الأمانة.. املعاودة:

7249 �صكوى وطلًبا تلقتها التظلمات العامة منذ تاأ�صي�صها
لالمانة  العام  االأمني  اأعلن 

املعاودة  ن�اف  للتظلمات  العامة 

تلقتها  التي  ال�ضكاوى  اإجمايل  اأن 

االأمانة منذ تاأ�ضي�ضها والتي بلغت 

منها  كان  وطلًبا،  �ضك�ى   7249

طلَب  و4879  �ضك�ى   2370

م�ضاعدة. 

نظمتها  ندوة  خالل  ذلك  جاء 

جمعية املحامني م�ضاء اأم�س ح�ل 

مهام واخت�ضا�ضات االأمانة العامة 

للتظلمات، واأدارها املحامي �ضالح 

املدفع نائب رئي�س اجلمعية، حيث 

االأمانة  ن�ضاأة  املعاودة  ا�ضتعر�س 

ومف��ضية  للتظلمات  العامة 

واملحتجزين  ال�ضجناء  حق�ق 

ت��ضيات  اإحدى  كانت  والتي 

لتق�ضي  البحرينية  اللجنة 

الت��ضيتني  وحتديدا  احلقائق 

1717 و1722 الفقرة د، م�ضرًيا 

منظمة  مع  ت�ضابهها  مدى  اإىل 

املخت�ضة  الربيطانية   I.C.P.O
بهذا ال�ضاأن يف النظام املطبق.

 %20 اأن  اإىل  املعاودة  ولفت 

امل�ضاعدة  طلبات  اأ�ضحاب  من 

مع  للتعاون  عادوا  قد  والدعم 

اأن  واأكد  مرة،  من  اأكرث  امل�ؤ�ض�ضة 

البحرين هي الدولة ال�حيدة التي 

تن�ضر اأعداد املحتجزين وال�ضجناء 

ر�ضمًيا وكانت االأوىل على م�ضت�ى 

هذه  اإن�ضاء  يف  االأو�ضط  ال�ضرق 

العامة  االأمانة  اإن  اإذ  امل�ؤ�ض�ضة، 

امل�اطنني  ثقة  نالت  للتظلمات 

واملتعاملني معها حملًيا ودولًيا.

البحرين  اأن  املعاودة  وذكر 

هذه  اإن�ضاء  يف  �ضباقة  كانت 

على  االأوىل  تعترب  حيث  االأمانة، 

وقد  االأو�ضطـ  ال�ضرق  م�ضت�ى 

عن  ال�ضتقالليتها  بدعم  حظيت 

بت�جيهات ودعم  الداخلية  وزارة 

وزير الداخلية خا�ضة على �ضعيد 

ا�ضتدعاء اأي �ضخ�س تطلبه االأمانة 

للتحقيق. 

اأمني  اأن  املعاودة  واأو�ضح 

عام التظلمات ميار�س �ضالحياته 

فيما  تام  با�ضتقالل  ومهامه 

اإليه  املقدمة  بال�ضكاوى  يتعلق 

اإىل  الفًتا  بها،  املرتبطة  والقرارات 

ملكي  مر�ض�م  مب�جب  يعني  اأنه 

الداخلية  وزير  ت��ضية  على  بناًء 

ال�زراء،  جمل�س  رئي�س  وم�افقة 

ويخ�ض�س ملكتب االأمني العام بندا 

م�افقة  بعد  امليزانية  يف  منف�ضال 

الربملان عليها. 

اأن�اع  عن  املعاودة  وحتدث 

االأمانة  تتلقاها  التي  ال�ضكاوى 

وتفح�س  وتراجع  تتلقى  حيث 

اأي  بحق  اإليها  املقدمة  ال�ضكاوى 

يف  الداخلية  وزارة  منت�ضبي  من 

م�ؤثم  لفعل  اأحدهم  ارتكاب  حال 

ممار�ضته  اأثناء  يف  اأو  مبنا�ضبة 

طلبات  تتلقى  كما  الخت�ضا�ضاته، 

يلجاأ  �ضخ�س  اأي  من  امل�ضاعدة 

اإليها يف اأم�ر اأخرى. 

واأف�ضح املعاودة اأن �ضالحيات 

ل�  حتى  االأدلة  جمع  يف  االأمانة 

كانت خارج وزارة الداخلية، اإذ مت 

جمع اأدلة ومعل�مات من كامريات 

ويف  اأخرى،  ووزارات  اأماكن  يف 

اإحدى ال�قائع حدثت وفاة ب�ضبب 

خطاأ طبي، فتم طلب تقارير وزارة 

ال�ضحة وتبني وج�د اخلطاأ الطبي 

فتم اإحالة ال�اقعة لنهرا ومنها اإىل 

النيابة العامة.

وزارة الرتبيــــــة والتعليـــــم

 حتتفــــل بيـــوم الن�صــــاط البدنــــي

احتفلت وزارة الرتبية والتعليم بالي�م 

ي�ضادف  الذي  البدين  للن�ضاط  العاملي 

ال�ضاد�س من اأبريل من كل عام، وذلك بتنظيم 

اأن�ضطة متن�عة على �ضاحل ع�ضكر بالتعاون 

مع عدد من امل�ؤ�ض�ضات الريا�ضية اخلا�ضة.

كفاية  االأ�ضتاذة  املنا�ضبة  ح�ضرت 

العنزور ال�كيل امل�ضاعد للخدمات التعليمية 

ب�زارة الرتبية والتعليم، وعدد من م�ض�ؤويل 

ال�زارة. 

متن�عة  م�ضابقات  الفعالية  وت�ضمنت 

طالب  فيها  و�ضارك  خمتلفة،  واأن�ضطة 

اأج�اء  و�ضط  املدار�س  من  عدد  وطالبات 

ذلك  و�ضمل  واحلي�ية.  بالن�ضاط  حافلة 

ال�ضطرجن،  ولعبة  احلبل،  �ضد  م�ضابقات يف 

الفعالية  اختتمت  فيما  ريا�ضية،  وعرو�ضا 

بامل�ضي على ال�ضاحل وتكرمي ال�كيل امل�ضاعد 

املتعاونة  للجهات  التعليمية  للخدمات 

بهذه  العنزور  وقالت  الي�م.  هذا  اإحياء  يف 

املنا�ضبة: »حتر�س وزارة الرتبية والتعليم 

باالت�ضاق  املهمة  املنا�ضبة  هذه  تفعيل  على 

الن�ضاط  ثقافة  لن�ضر  مع ت�جهاتها احلثيثة 

املدر�ضية  املجتمعات  اأو�ضاط  يف  البدين 

على  اإيجابية  ج�انب  من  عليها  يرتتب  ملا 

وه�  لالأفراد،  واجل�ضدي  النف�ضي  امل�ضت�ى 

ما ينعك�س بالدفع قدما بنم� وتقدم املجتمع 

به  يتمتع  ما  على  تط�ره  يف  يرتكز  الذي 

ذهنية وج�ضدية.  وكفاءة  من �ضحة  اأفراده 

املن�ض�دة  ال�طنية  لغاياتنا  ال��ض�ل  اإن 

جمتمعنا  اأفراد  و�ضحة  �ضالمة  على  يعتمد 

العزيز، فلذلك من املهم اأن يك�ن�ا على علم 

الن�ضاط البدين من  ودراية تامة مبا يحمله 

اأهمية لهم وملجتمعنا«. 

ال�ضكر  بخال�س  العنزور  وتقّدمت 

بنت  م�زة  ال�ضيخة  �ضم�  ملدر�ضة  والتقدير 

حمد اآل خليفة ال�ضاملة للبنات على تعاونها 

مع ق�ضم الرتبية الريا�ضية يف تنظيم احلدث 

التي  وامل�ؤ�ض�ضات  اجلهات  جميع  واإىل 

�ضاركت فيه. 

جمايل  نادر  الدكت�ر  قال  جهته،  من 

ب�زارة  الريا�ضة  الرتبية  ق�ضم  رئي�س 

للغاية  �ضعداء  »نحن  والتعليم:  الرتبية 

هذا  فعالية  به  حظيت  الذي  التفاعل  مبدى 

العاملي  بالي�م  باالحتفال  اخلا�ضة  العام 

من  عدد  م�ضاركة  �ضيما  ال  البدين،  للن�ضاط 

يج�ضد  مبا  اخلا�ضة،  الريا�ضية  امل�ؤ�ض�ضات 

دور  لعب  على  اخلا�س  القطاع  حر�س 

وزارة  تبذله  ما  مع  امل�ضاهمة  يف  حم�ري 

الرتبية والتعليم من جه�د يف هذا اجلانب«.

املحافظة اجلنوبية تنظم 

ندوة افرتا�صية عن ال�صحة يف رم�صان

افرتا�ضية  ندوة  اجلن�بية  املحافظة  نظمت 

تقنية  عرب  رم�ضان«  يف  »�ضحتك  عن�ان  حتت 

االت�ضال املرئي »عن ُبعد«، وذلك �ضمن حزمة برامج 

املبارك،  رم�ضان  �ضهر  خالل  املحافظة  ومبادرات 

ر�ضا  فاطمة  الدكت�رة  الندوة  يف  حا�ضر  حيث 

حبيل من وزارة ال�ضحة، بح�ض�ر عدد من م�ض�ؤويل 

املجتمع  م�ؤ�ض�ضات  عن  املحافظة وممثلني  وم�ظفي 

املدين.

الذي  والت�جيه  الدعم  �ضمن  الندوة  هذه  تاأتي 

اآل  خليفة  بن  علي  بن  خليفة  ال�ضيخ  �ضم�  ي�ليه 

واإقامة  لتنظيم  اجلن�بية،  املحافظة  حمافظ  خليفة 

واملجتمعية  ال�ضحية  ومنها  الفعاليات  كافة 

وتعزيزها يف ال�ضهر الف�ضيل، وذلك ملا لها من دور 

فعال يف تر�ضيخ مبداأ التعاون وال�ضراكة املجتمعية، 

بني  والت�عية  ال�ضحية  القيم  ن�ضر  يف  وامل�ضاهمة 

اأفراد املجتمع.

ا  الدكت�رة فاطمة ر�ضا حبيل، عر�ضً كما قّدمت 

خالل  وال�ضليمة  ال�ضحية  ال�ضل�كيات  ح�ل  مرئًيا 

�ضهر رم�ضان والتي تهدف اإىل رفع م�ضت�ى ال�عي 

ت�ضّمن  كما  ال�ضحة،  على  احلفاظ  �ضرورة  ومدى 

على  امل�ضاعدة  ال�ضحية  الع�امل  على  العر�س 

ال�قاية من االأمرا�س املزمنة والعالجات املتاحة.

عن  احل�ضــ�ر  عرب  النــدوة،  ختام  ويف 

اجلن�بيـــة  للمحــافظـة  وتقديرهــم  �ضكرهم 

الإقامـــة وتبّني املبــادرات والربامــج الت�ع�يـــة 

وال�ضحيــة الهادفة ل�ضالمة و�ضحة الفرد واملجتمـع.
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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

الثنني 10 رم�شان 1443 ـ العدد 12057
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ملاذا اختفت الكثري من احلمالت التطوعية اخلريية 

�شهر  خالل  واملقيمني  املحتاجة  لالأ�شر  الداعمة 

رم�شان احلايل مقارنة بال�شنوات املا�شية!؟

تتطلب  اليمنيون  اختارها  التي  اجلديدة  ال�شفحة 

ا�شت�شعاًرا للم�شوؤولية الوطنية من كافة �شرائح املجتمع 

اليمني لبناء مين �شعيد ي�شمو بالعزة وال�شموخ، وينعُم 

بالأمن والأمان �شمن منظومته اخلليجية العربية، وينتقل من 

الفرقة والختالف واحلرب اإىل ال�شالم والأمن والتنمية والزدهار.

Monday 11th April 2022 - No. 12057 www.alayam.com@alayam 38880565 alayamnetalayamnewspaper Facebook.com/alayam

العر�ص  عن  يتنازل  ب�نابرت  نابلي�ن   -  1814

للمرة الأوىل.

جزر  �ش�ؤون  تت�ىل  املتحدة  ال�ليات   -  1899

الفلبني بدًل من اإ�شبانيا.

1919 - تاأ�شي�ص منظمة العمل الدولية.

1956 - احلك�مة الفرن�شية تقرر اإر�شال اأكرث من 

اأفراد الحتياط اإىل اجلزائر وذلك  مئتي األف جندي من 

لكبح الث�رة التي كانت تت�شاعد بقيادة جبهة التحرير 

ال�طني.

اإىل  تنطلق   11 اأب�ل�  الف�شاء  مركبة   -  1970

الف�شاء.

1979 - الإطاحة بالرئي�ص الأوغندي عيدي اأمني.

اإىل اعتقال رئي�ص  2011 - عملية ع�شكرية ت�ؤدي 

ك�ت ديف�ار ال�شابق ل�ران غباغب� وت�شليمه اإىل �شلطات 

الرئي�ص املنتخب احل�شن واتارا.

تنظيم  ُيعيد  ال�شع�دي  ال�زراء  جمل�ص   -  2016

عمل هيئة الأمر باملعروف والنهي عن املُنكر، وذلك عرب 

التن�شيق  اإىل  ودفعها  التنفيذَيّة  �شالحَيّاتها  من  احلد 

والتعاون مع اأجهزة الأمن الداخلي ال�ُشع�دَيّة الأُخرى.

حمرتفة اإماراتية تناف�س الرجال يف مهنة »احلدادة«

�شغفها باحلديد دفعها اإىل اأن تك�ن اأول اإماراتية حترتف مهنة هي حكر على الرجال، 

�شالبة الإرادة األنت بها ق�ش�ة املعادن. هي الإماراتية هاجر احل��شني، اأول اإماراتية تنال 

لقب مدربة معتمدة يف مهنة احلدادة، والتي �شلط ال�ش�ء على جتربتها الرائدة برنامج 

»ج�اهر« الذي يعر�ص على تلفزي�ن ال�شارقة، خالل �شهر رم�شان. 

وترى هاجر احل��شني اأن الرقة واللني اللذين مييزان املراأة ل يح�لن دون اأن تك�ن 

كان  واإن  حتى  والحرتاف،  والدراية  اخلربة  على  املبني  اخلا�ص  م�شروعها  �شاحبة 

م�شروًعا يتعامل مع اأق�شى مقدرات هذا الك�ن. وهي تنظر اإىل املعادن على اأنها كنز ثمني 

ل ميكن اأن ت�شتقيم حياة الإن�شان من دونه، فطبيعة احلياة املعا�شرة تق�م على املعادن، 

لذلك فاإن اإعادة تدوير احلديد تعيد بريقه، وجتعل له قيمة م�شاعفة.

ت�ؤكد هاجر اأن الإبداع ه� بذرة م�ج�دة يف نف�ص الإن�شان، وال�شعي وراء تنمية هذه 

البذرة ل يك�ن اإل بال�شعي والكد والتعب، وهذا ما رافق جتربتها يف تعلّم مهنة احلدادة. 

وذهبت  �شندوق،  يف  اإرادتي  تفتيت  اأرادوا  الذين  ال�شلبيني  كل  »و�شعت  هاجر:  تق�ل 

لحرتاف هذه املهنة«.

اأكد عبدالرحمن الأحمدي، مدير اإدارة ال�شجاد برئا�شة امل�شجد النبوي، اأن اإجمايل ال�شجاد الذي يغطي �شاحات امل�شجد النبوي يبلغ 25 األف �شجادة، ويتميز ب�شماكته وقوته وحتمله لال�شتخدام ال�شديد.

30 مليون دوالر قيمة لوحة لفيليب غو�ستون اإنتـــــاج ورق مــــن حبـــــوب دوار ال�سمــــ�س

بعد زمن ط�يل من انتظار افتتاح املعر�ص ال�شتعادي 

ل�حاته  اإحدى  ت�شق  غ��شت�ن  فيليب  الكندي  للفنان 

التجريدية التي تع�د لعام 1958 طريقها نح� اأول مزاد 

علني وقد كانت قيد احلفظ اخلا�ص لأربعة عق�د. والأهم 

�ش�ذبيز  دار  يعر�شها  التي  »النيل«  بعن�ان  الل�حة  اأن 

يف ني�ي�رك �شمن مزاد خم�ش�ص للفن احلديث ترتاوح 

قيمتها التقديرية بني 20 و30 ملي�ن دولر وه� اأعلى 

وتاأتي عملية  مزاد.  اأعمال غ��شت�ن �شمن  رقم حت�شده 

ي�شم  معر�ص  افتتاح  من  فقط  اأ�شابيع  عدة  بعد  البيع 

يظهر  الذي  الآن«  غ��شت�ن  »فيليب  بعن�ان  عمل   100

اأولً يف متحف الفن�ن اجلميلة يف ب��شطن قبل اأن ينتقل 

اإىل املتحف ال�طني للفن�ن يف وا�شنطن، ومتحف الفن�ن 

يف  املعا�شر  للفن  تايت  متحف  ثم  هي��شنت  اجلميلة يف 

لندن.

وتع�د الل�حة اإىل احلقبة التي انتقل فيها غ��شت�ن 

ل�حة  وُتعد  التجريدي.  اإىل  الت�شخي�شي  الر�شم  من 

»النيل« واحًدا من ثالثة اأعمال لل�حات م�شابهة ظلت قيد 

بني  عاًما  اأكرث من 40  بقيت  اأنها  يذكر  احلفظ اخلا�ص. 

اأيدي بيرت واإديث اأودونيل من دال�ص. وياأتي ريع عائدات 

الل�حة للمنظمة اخلريية العائدة لهما بعد اأن ت�ّفيا اأخرًيا 

وهما يف ت�شعينيات العمر.

طّ�ر باحث�ن من جامعة نانياجن 

تقنية  ب�شنغاف�رة،  التكن�ل�جية 

لإنتاج ورق من حب�ب دوار ال�شم�ص، 

كيميائي  مركب  با�شتخدام  وذلك 

الب�تا�شي�م«  »هيدروك�شيد  ي�شمى 

لإزالة الق�شرة اخلارجية من احلب�ب، 

مادة  لتتك�ن  عليها،  تعديل  واإجراء 

الـ»جل«، وت�شكب يف ق�الب، وجتفف 

جلعلها  بحم�ص،  وتعالج  باله�اء، 

غري ح�شا�شة للرط�بة، وتنتج ورًقا 

يف ما بعد.

وال�رق الناجت يك�ن مرًنا واأكرث 

القائم  التقليدي  ال�رق  من  �شفافية 

على لّب اخل�شب.

ال�رق  تط�ير  الباحث�ن  واأعاد 

تقليدي  حرب  م�شح�ق  باإ�شافة 

وال�ش�ر  الن�ص  حفظ  على  ي�شاعد 

�شريط  عند و�شع  ال�رق حتى  على 

ل�شق على ال�رقة ثم نزعها اأو حتى 

م�ؤكدين  املاء،  يف  ال�رق  و�شع  عند 

من  ال�رق  متنع  احلالية  التقنية  اأن 

التلف يف حال و�شعه مبحل�ل قل�ي 

على  يحافظ  و�ش�ف  دقيقتني،  ملدة 

احلرب املطب�ع عليه با�شتخدام مادة 

كيميائية.

ت�سجيل حالة وفاة بكورونا 

و592 اإ�سابة جديدة وتعايف 670

بلغ  التي  الفحو�شات  اأن  ال�شحة  وزارة  اأعلنت 

2022، واأظهرت  اأبريل   10 4316 يف يوم  عددها 

ت�شجيل 592 حالة قائمة جديدة، كما تعافت 670 

حالة اإ�شافية لي�شل العدد الإجمايل للحالت املتعافية 

اإىل 554013، واأعلن عن حالة وفاة واحدة.

 4537 القائمة  للحالت  الجمايل  العدد  وبلغ 

حالة، منها 16 حالة تخ�شع للعالج بامل�شت�شفى و 

4 حالت يف العناية املركزة.

https://www.alayam.com/alayam/local/956436/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/alayam/last-page/956451/News.html
https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12056/pdf/INAF_20220411015231085.pdf
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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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وزير العدل يطلب 
تأجيل مناقشة 

»التحقيق في الجعفرية«
محمد رشاد  «

الع��دل  وزي��ر  طال��ب 
اإلس��امية  والش��ئون 
واألوقاف الش��يخ خالد بن 
علي بن عبداهلل آل خليفة 
النواب، بتأجيل مناقش��ة 
التقري��ر النهائ��ي للجنة 
البرلماني��ة  التحقي��ق 
حول األوق��اف الجعفرية، 
بس��بب تع��ّرض رئي��س 
مجلس األوقاف الجعفرية 
لظ��رف  الصال��ح  يوس��ف 
صحي يحول دون حضوره 

للمجلس.
وش��دد في طلب اس��تدراك رفعه وزير شؤون مجلسي الشورى 
والنواب غانم البوعينين إلى مجلس النواب، على أهمية حضور 
رئي��س األوقاف الجعفرية أثناء مناقش��ة تقري��ر اللجنة خال 
الجلسة العامة المقرر عقدها الثاثاء المقبل بمجلس النواب.

وزير العدل

البحرين تشارك في المسح 
التربوي للمرحلة اإلعدادية

وألول  البحرين،  تشارك 
مرة، في المسح التربوي 
 »2024  TALIS«
اإلع��دادي��ة،  للمدارس 
منظمة  من  وب��إش��راف 
ال��ت��ع��اون االق��ت��ص��ادي 
 ،OECD وال��ت��ن��م��ي��ة 
الخطط  تعزيز  بهدف 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ل��دع��م 
وتطوير  المعلمين 
م���م���ارس���ات وج����ودة 
ال��ت��ع��ل��ي��م وال��ت��ع��ل��م، 
وقدرات  مهارات  وصقل 
بشكل  التعليمي  الكادر 

مستمر ومستدام.
البشرية ذات  العناصر  إلى استقطاب  المشاركة،  كما تهدف 
الكفاءة العالية إلى مهنة التعليم، عبر تطوير قاعدة بيانات 
التربوية  والقيادات  المعلمين  وانطباعات  آراء  تتضمن 
العمليات  تطوير  سبل  أفضل  حول  اإلعدادية  المدارس  في 

التعليمية بجميع مفاهيمها.
وأكد المدير العام لشؤون المدارس بوزارة التربية والتعليم 
لقرار  المشاركة تأتي تنفيذًا  الدكتور محمد مبارك، أن هذه 
سمو  برئاسة  والتدريب  التعليم  لتطوير  األعلى  المجلس 
الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء 
والذي  والتدريب،  التعليم  لتطوير  األعلى  المجلس  رئيس 

يهدف إلى االرتقاء بجودة أداء التعليم.
للدراسة  العام  اإلطار  إعداد  في  المشاركة،  الدول  وتساهم 
التعاون  منظمة  وإدارة  إش��راف  تحت  محتواها  وصياغة 
ومواءمة  ترجمة  مسؤولية  جانب  إلى  والتنمية،  االقتصادي 
محتوى األدوات، وتنفيذ الدراسة على مدارس العينة المرشحة 
والممثلة للدولة. وتشمل أدوات الدراسة استبانة خاصة لكل 

من قائد المدرسة والمعلم. 
 ،2008 انطلق ألول مرة في عام   ،»2024 TALIS« أن يذكر 
5 أعوام، بمشاركة عدة دول  ويتم تنظيمه بشكل دوري كل 
العربية  المملكة  من  كل  شاركت  كما  القارات،  مختلف  من 
السعودية ودولة اإلمارات المتحدة من دول الخليج في النسخ 

السابقة للمسح التربوي باإلضافة إلى النسخة الحالية.
في  المشاركة  عمليات  متابعة  في  البحرين  فريق  ويمثل 
المسح الدولي كل من الدكتور محمد مبارك كنقطة اتصال، 
ووكيل الوزارة للسياسات واالستراتيجيات واألداء نوال الخاطر 
المعلمين  تدريب  ومستشار  األم��ن��اء،  مجلس  في  عضوًا 

الدكتورة كوثر المعاودة منسقًا وطنيًا.

د. محمد مبارك

 100 مدرسة بحرينية تشارك 
في احتفال اليوم الدولي للضمير

نظم��ت وزارة التربية والتعليم 
الوطنية  البحرين  بلجنة  ممثلًة 
الثقاف��ة،  والعل��وم  للتربي��ة 
وبالتعاون م��ع المختصين عن 
افتراضي��ًا  احتف��ااًل  المناه��ج، 
بالي��وم الدول��ي للضمير، الذي 
يصادف الخامس من أبريل من 
كل عام، وذلك بمش��اركة 100 

مدرسة بحرينية منتسبة لمنظمتي اليونسكو واأللكسو.
وافتتح��ت األمين��ة العامة للجن��ة البحرين الوطني��ة د. لبنى 
صليبي��خ الن��دوة بكلمة رحب��ت فيه��ا بالحض��ور، مؤكدة أن 
تخصي��ص هذا الي��وم الدولي ق��د جاء بمبادرة م��ن المغفور 
له بإذن اهلل تعالى صاحب الس��مو الملك��ي األمير خليفة بن 
سلمان آل خليفة طيب اهلل ثراه، واعتمدته منظمة اليونسكو 
ف��ي الدورة ال�41 لمؤتمرها العام في باريس، في إنجاز دولي 
يضاف لس��جل البحري��ن ويعك��س اهتمامها بتعزي��ز ثقافة 
السام والتس��امح والتضامن والتفاهم المشترك، وجهودها 
المس��تمرة والمتميزة في هذا المجال، بقيادة حضرة صاحب 
الجالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل الباد المفدى، 
ودعم صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظهما اهلل ورعاهما.
وق��د قدم��ت اختصاصيت��ا مناهج التربي��ة للمواطن��ة لولوة 
الرميح��ي وهي��ا الدوس��ري ندوة تطرقت��ا خالها إل��ى ثاثة 
محاور رئيس��ية، جاء المحور األول حول اليوم الدولي للضمير، 
ومفهوم��ه ومبرراته وأهدافه، أما المح��ور الثاني فقد تناول 
ثقافة الس��ام بمفهومه��ا ومبرراتها وبنائه��ا، فيما تطرق 
المح��ور الثالث إل��ى جه��ود وزارة التربية والتعليم في نش��ر 

ثقافة السام.

 خلف: إحالة مشروع قانون تنظيم 
المباني الجديد لـ»التشريعية« قريبًا

مريم بوجيري «

كش��ف وزير األش��غال وش��ؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف 
أن مش��روع قان��ون تنظي��م المبان��ي الجديد انته��ت ال��وزارة مؤخرًا من 
صياغته وهو اآلن في مرحلة مراجعته القانونية تمهيدًا إلحالته للس��لطة 

التشريعية قريبًا.
جاء ذلك أثناء مناقش��ة مجلس الش��ورى لمش��روع قانون يشترط شهادة 
فح��ص الترب��ة لتقديم رخص��ة البن��اء، مؤك��دًا أن تلك الش��هادة مهمة 
كمس��تند لترخيص البناء وال��وزارة ضمنتها في القان��ون الجديد لتنظيم 

المباني المذكور.
وق��ال: »فحص التربة موجود وال يمكن ألي مهن��دس يصمم مبنى وغيره 
دون النظر لهذا األمر، والمطلوب تضمينه في القانون ولدينا إدارة خاصة 
لهندس��ة الم��واد ويدخل ذلك ضمن نطاق عمله��م والتحقق من مطابقة 
المواصفات المطلوبة للتربة«، مبينًا أن فحص التربة جزء كبير وأساس��ي 
وش��ركات القطاع الخاص موج��ودة لديها هذا التخص��ص مفتخرًا بوجود 

المواطنين المختصين في هذا الجانب.

 الزياني: االنتهاء من إصدار الالئحة
 التنفيذية لمدققي الحسابات قريبًا

مريم بوجيري «

كشف وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني أن الوزارة ستنتهي قريبًا من 
إصدار الائحة التنفيذية لمرسوم بقانون بشأن مدققي الحسابات الخارجيين.

وأكد خال جلس��ة مجلس الش��ورى أن التقدم والتطور في عدد السجات التجارية 
يقابل��ه ع��دد محدود من مكاتب التدقي��ق الداخلي، وعلى هذا األس��اس جاء هذا 
المرسوم بقانون، مش��يرًا أن الهدف هو تسهيل اإلجراءات وتشجيع االستثمار مع 
ع��دم اإلخ��ال بالجهة الرقابية ومس��توى الخدمة خصوصًا ف��ي التدقيق ألن دور 
المحاسب الخارجي هو التصديق على الحسابات التي تخص المساهمين والبنوك 
والعاملين خارج الش��ركة والمتعاقدين منهم، فالتقرير يؤخذ بمصداقية للحالة 
المادية للمؤسسة وبناء عليه تؤخذ القرارات في التعامل معها، ولها انعكاسات 

تتعدى المساهمين في الشركة.
وعبر بقوله: »حماية المناخ االس��تثماري في البحري��ن هي الهدف األكبر كوثيقة 
يت��م االعتماد عليها ولن تتخلى الوزارة والمصرف المركزي عن دورها في الرقابة 

وهو حق أصيل لحماية االقتصاد والمجتمع”

بعد 6 أشهر من اإللزام

»النواب« يلغي شرط الفحص لحضور الجلسات
مريم بوجيري «

ألغ��ى مجلس الن��واب إلزامية إج��راء فحص »كورونا« PCR لحضور جلس��ة 
مجلس النواب التي تنعقد يوم الثاثاء من كل أس��بوع، وذلك بعد 6 أش��هر 

منذ بداية الدور الرابع من الفصل التشريعي الخامس.
وكان المجل��س طالب بإجراء أول فحص في 16 أكتوبر 2021، ليرس��ل آخر 

إشعار للفحص بتاريخ اليوم.
وت��م التراجع ع��ن إلزامية إجراء الفحص األخير ال��ذي كان من المقرر عقده 
ف��ي 11 أبريل الجاري، وذلك عبر رس��الة مصدره��ا األمانة العامة للمجلس 
مفاده��ا: »نود إفادتكم بوق��ف إجراء فحص »كورون��ا« PCR بمقر مجلس 

النواب، وسنوافيكم بأي مستجدات الحقًا«.
وكان��ت األمانة العامة لمجل��س النواب أعلنت حينها أن جلس��ات المجلس 
واجتماع��ات اللجان ف��ي الدور الرابع س��تكون حضوريا، وف��ي مدة أقصاها 
خمس س��اعات ونصف، يتخلله��ا وقت الصاة، كما أنه تنفي��ذًا لقرار هيئة 
مكتب المجلس، واتساقا مع اإلجراءات االحترازية والوقائية لفريق البحرين 
وفقا لمستوى اإلش��ارة الخضراء، فإن عقد الجلسات واالجتماعات للمجلس 
ولجانه ستش��هد إج��راء الفحص ل�»كورون��ا«، مع االلتزام بلب��س الكمامة، 
والتباعد االجتماعي بين الحضور، وذلك حرصا على صحة وس��امة الجميع، 
كم��ا أن كافة اإلجراءات ستش��مل جميع الصحفيي��ن واإلعاميين المعنيين 

بتغطية أعمال المجلس ولجانه.

الحبس سنة وغرامة 10 آالف دينار لمن ينشئ 
صيدلية أو محاًل للمستحضرات دون ترخيص

 محمد رشاد «

تقدم��ت لجنة الخدم��ات، بطل��ب إدراج تقريرها 
بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل 
بع��ض أحكام المرس��وم بقانون رقم 18 لس��نة 
1997 في ش��أن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز 
الصيدلي��ة، على ج��دول أعمال الجلس��ة المقبلة 
والذي يقضي بتشديد العقوبات واتخاذ التدابير 
الرقابية عل��ى األدوية التي تحت��وي على المواد 

المخدرة، أو المؤثرات العقلية.
وش��دد مش��روع القان��ون عل��ى تغلي��ظ عقوبة 
الحبس بم��دة ال تقل عن س��نة وبغرامة ال تقل 
عن 5 آالف دينار وال ُتجاوز 10 آالف دينار أو بإحدى 
هاتي��ن العقوبتين، لكل من أنش��أ أو أدار مركزًا 
صيدلي��ًا أو مح��ًا لبيع المس��تحضرات الصيدلية 
بدون ترخيص، أو أنش��أ أو قام بتش��غيل مصنع 
لألدوية والمستحضرات الصيدلية دون الحصول 
على شهادة س��ارية المفعول أو قدم بيانات غير 
صحيح��ة أو لجأ إلى طرق غير مش��روعة للحصول 
عل��ى الترخيص بإنش��اء مركز صيدل��ي أو مكان 
لتخزين األدوية أو المستحضرات الصيدلية خارج 

المركز الصيدلي. 
ويهدف المشروع إلى تحسين اآلليات واإلجراءات 
الازمة لتنظيم صرف األدوية وتشديد العقوبات 
والج��زاءات التأديبي��ة، وذلك من خال تش��ديد 
بع��ض العقوب��ات، فض��ًا ع��ن إضاف��ة بعض 
الج��زاءات التأديبي��ة الت��ي يج��وز توقيعها على 
مزاول��ي المه��ن المنصوص عليها ف��ي القانون 
واس��تحداث جزاء الغرامة اإلدارية كجزاء تأديبي، 
وتأثيم أفعال جديدة هي العرض بقصد البيع أو 
بيع وحيازة أدوية خاضع��ة للرقابة الجزئية دون 
الحصول على ترخي��ص، والقيام بوصف أو صرف 
أدوي��ة خاضع��ة للرقاب��ة الجزئي��ة دون مراعاة 

االشتراطات الازمة. 
فيم��ا أب��دى المجلس األعل��ى للصح��ة والهيئة 
الوطني��ة لتنظي��م المه��ن والخدم��ات الصحية، 
موافقتهما على مش��روع القان��ون، موضحين أن 
مواد المش��روع ال يوجد بها تكرار حيث إن المواد 
تحظر عدم ص��رف األدوية الخاضع��ة للرقابة إال 
وفق الوصفات المستوفية لشروط قانون المواد 
المخ��درة والمؤثرات العقلي��ة، كما تنص إحدى 

م��واده على عدم ج��واز صرف األدوي��ة الخاضعة 
للرقابة إال من قبل صيدلي قانوني.

وبينتا أنه ال يتم بيع المستحضرات الصيدلية إال 
م��ن خال مركز صيدلي، كما تحدد مدة الخضوع 
للدورات من قبل اللجنة التأديبية لمزاولي مهنة 
الصيدلة لتحديد المدة حسب احتياج المهني من 
خال ما تراه مناس��بًا لكل حالة على حدة االتفاق 
ل��ذا فهم��ا متفقان مع كل ما ج��اء من تعديات 

على القانون.
وم��ن جانبها كش��فت الهيئة الوطني��ة لتنظيم 
المهن والخدم��ات الصحية »نه��را«، أن إجمالي 
عدد المخالفات الجنائية واإلدارية بلغت نحو 13 
مخالفة إدارية و35 مخالفة جنائية في 3 سنوات 
حيث س��جل خال ع��ام 2018، نح��و 6 مخالفات 
إداري��ة ومهنية، بينما س��جل ف��ي 2019 نحو 3 
مخالف��ات إدارية إلى جان��ب 20 مخالفة جنائية، 
بينم��ا ش��هد ع��ام 2020، تس��جيل 4 مخالفات 

إدارية و8 مخالفات جنائية. 
وبدوره��ا، اقترحت جمعية الصيادل��ة البحرينية 
إضافة فن��ي صيدلي في ن��ص القانون، بحيث ال 

يج��وز لغير الصيدلي أو فن��ي صيدلة التدخل في 
تحضير الوصفات الطبية التي تحتوي على أدوية 
خاضع��ة للرقاب��ة أو الرقابة الجزئي��ة أو صرفها 
أو بيعه��ا للجمهور، مب��ررًة طلبها بأن عدد فنيي 
الصيدل��ة ف��ي المستش��فيات الحكومية وكذلك 
المراكز الصيدلية أكبر بكثير من عدد الصيادلة، 
والك��م الهائل م��ن الوصفات الت��ي تحتوي على 
أدوية مخ��درة وخاضعة للرقاب��ة كبير جدًا لذلك 
فإن إضافة فني صيدلة ضروري للحّد من الضغط 

الكبير في هذه المراكز. 
كما دعت الجمعية إلى إضافة بند خاص إلمكانية 
كتاب��ة الوصف��ات الخاضعة للرقاب��ة إلكترونيًا، 
حيث إن معظم المستشفيات والعيادات، وكذلك 
الصيدليات، تعتمد على النظام اإللكتروني الذي 
هو أكثر دق��ة ومأمونية، وكذلك هو أس��هل في 
اس��تخراج التقارير بصورة أسرع وأدق، ودعت إلى 
ضرورة التمس��ك بنص حرمان مال��ك الصيدلية 
أو أي من الش��ركاء، من الحص��ول على تراخيص 
جديدة بفت��ح الصيدليات لم��دة ال ُتجاوز خمس 

سنوات من تاريخ صدور قرار الحرمان.

»نهرا«: 4 مخالفات إدارية و8 جنائية خالل 2020
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وزير العدل يطلب 
تأجيل مناقشة 

»التحقيق في الجعفرية«
محمد رشاد  «

الع��دل  وزي��ر  طال��ب 
اإلس��امية  والش��ئون 
واألوقاف الش��يخ خالد بن 
علي بن عبداهلل آل خليفة 
النواب، بتأجيل مناقش��ة 
التقري��ر النهائ��ي للجنة 
البرلماني��ة  التحقي��ق 
حول األوق��اف الجعفرية، 
بس��بب تع��ّرض رئي��س 
مجلس األوقاف الجعفرية 
لظ��رف  الصال��ح  يوس��ف 
صحي يحول دون حضوره 

للمجلس.
وش��دد في طلب اس��تدراك رفعه وزير شؤون مجلسي الشورى 
والنواب غانم البوعينين إلى مجلس النواب، على أهمية حضور 
رئي��س األوقاف الجعفرية أثناء مناقش��ة تقري��ر اللجنة خال 
الجلسة العامة المقرر عقدها الثاثاء المقبل بمجلس النواب.

وزير العدل

البحرين تشارك في المسح 
التربوي للمرحلة اإلعدادية

وألول  البحرين،  تشارك 
مرة، في المسح التربوي 
 »2024  TALIS«
اإلع��دادي��ة،  للمدارس 
منظمة  من  وب��إش��راف 
ال��ت��ع��اون االق��ت��ص��ادي 
 ،OECD وال��ت��ن��م��ي��ة 
الخطط  تعزيز  بهدف 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ل��دع��م 
وتطوير  المعلمين 
م���م���ارس���ات وج����ودة 
ال��ت��ع��ل��ي��م وال��ت��ع��ل��م، 
وقدرات  مهارات  وصقل 
بشكل  التعليمي  الكادر 

مستمر ومستدام.
البشرية ذات  العناصر  إلى استقطاب  المشاركة،  كما تهدف 
الكفاءة العالية إلى مهنة التعليم، عبر تطوير قاعدة بيانات 
التربوية  والقيادات  المعلمين  وانطباعات  آراء  تتضمن 
العمليات  تطوير  سبل  أفضل  حول  اإلعدادية  المدارس  في 

التعليمية بجميع مفاهيمها.
وأكد المدير العام لشؤون المدارس بوزارة التربية والتعليم 
لقرار  المشاركة تأتي تنفيذًا  الدكتور محمد مبارك، أن هذه 
سمو  برئاسة  والتدريب  التعليم  لتطوير  األعلى  المجلس 
الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء 
والذي  والتدريب،  التعليم  لتطوير  األعلى  المجلس  رئيس 

يهدف إلى االرتقاء بجودة أداء التعليم.
للدراسة  العام  اإلطار  إعداد  في  المشاركة،  الدول  وتساهم 
التعاون  منظمة  وإدارة  إش��راف  تحت  محتواها  وصياغة 
ومواءمة  ترجمة  مسؤولية  جانب  إلى  والتنمية،  االقتصادي 
محتوى األدوات، وتنفيذ الدراسة على مدارس العينة المرشحة 
والممثلة للدولة. وتشمل أدوات الدراسة استبانة خاصة لكل 

من قائد المدرسة والمعلم. 
 ،2008 انطلق ألول مرة في عام   ،»2024 TALIS« أن يذكر 
5 أعوام، بمشاركة عدة دول  ويتم تنظيمه بشكل دوري كل 
العربية  المملكة  من  كل  شاركت  كما  القارات،  مختلف  من 
السعودية ودولة اإلمارات المتحدة من دول الخليج في النسخ 

السابقة للمسح التربوي باإلضافة إلى النسخة الحالية.
في  المشاركة  عمليات  متابعة  في  البحرين  فريق  ويمثل 
المسح الدولي كل من الدكتور محمد مبارك كنقطة اتصال، 
ووكيل الوزارة للسياسات واالستراتيجيات واألداء نوال الخاطر 
المعلمين  تدريب  ومستشار  األم��ن��اء،  مجلس  في  عضوًا 

الدكتورة كوثر المعاودة منسقًا وطنيًا.

د. محمد مبارك

 100 مدرسة بحرينية تشارك 
في احتفال اليوم الدولي للضمير

نظم��ت وزارة التربية والتعليم 
الوطنية  البحرين  بلجنة  ممثلًة 
الثقاف��ة،  والعل��وم  للتربي��ة 
وبالتعاون م��ع المختصين عن 
افتراضي��ًا  احتف��ااًل  المناه��ج، 
بالي��وم الدول��ي للضمير، الذي 
يصادف الخامس من أبريل من 
كل عام، وذلك بمش��اركة 100 

مدرسة بحرينية منتسبة لمنظمتي اليونسكو واأللكسو.
وافتتح��ت األمين��ة العامة للجن��ة البحرين الوطني��ة د. لبنى 
صليبي��خ الن��دوة بكلمة رحب��ت فيه��ا بالحض��ور، مؤكدة أن 
تخصي��ص هذا الي��وم الدولي ق��د جاء بمبادرة م��ن المغفور 
له بإذن اهلل تعالى صاحب الس��مو الملك��ي األمير خليفة بن 
سلمان آل خليفة طيب اهلل ثراه، واعتمدته منظمة اليونسكو 
ف��ي الدورة ال�41 لمؤتمرها العام في باريس، في إنجاز دولي 
يضاف لس��جل البحري��ن ويعك��س اهتمامها بتعزي��ز ثقافة 
السام والتس��امح والتضامن والتفاهم المشترك، وجهودها 
المس��تمرة والمتميزة في هذا المجال، بقيادة حضرة صاحب 
الجالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل الباد المفدى، 
ودعم صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظهما اهلل ورعاهما.
وق��د قدم��ت اختصاصيت��ا مناهج التربي��ة للمواطن��ة لولوة 
الرميح��ي وهي��ا الدوس��ري ندوة تطرقت��ا خالها إل��ى ثاثة 
محاور رئيس��ية، جاء المحور األول حول اليوم الدولي للضمير، 
ومفهوم��ه ومبرراته وأهدافه، أما المح��ور الثاني فقد تناول 
ثقافة الس��ام بمفهومه��ا ومبرراتها وبنائه��ا، فيما تطرق 
المح��ور الثالث إل��ى جه��ود وزارة التربية والتعليم في نش��ر 

ثقافة السام.

 خلف: إحالة مشروع قانون تنظيم 
المباني الجديد لـ»التشريعية« قريبًا

مريم بوجيري «

كش��ف وزير األش��غال وش��ؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف 
أن مش��روع قان��ون تنظي��م المبان��ي الجديد انته��ت ال��وزارة مؤخرًا من 
صياغته وهو اآلن في مرحلة مراجعته القانونية تمهيدًا إلحالته للس��لطة 

التشريعية قريبًا.
جاء ذلك أثناء مناقش��ة مجلس الش��ورى لمش��روع قانون يشترط شهادة 
فح��ص الترب��ة لتقديم رخص��ة البن��اء، مؤك��دًا أن تلك الش��هادة مهمة 
كمس��تند لترخيص البناء وال��وزارة ضمنتها في القان��ون الجديد لتنظيم 

المباني المذكور.
وق��ال: »فحص التربة موجود وال يمكن ألي مهن��دس يصمم مبنى وغيره 
دون النظر لهذا األمر، والمطلوب تضمينه في القانون ولدينا إدارة خاصة 
لهندس��ة الم��واد ويدخل ذلك ضمن نطاق عمله��م والتحقق من مطابقة 
المواصفات المطلوبة للتربة«، مبينًا أن فحص التربة جزء كبير وأساس��ي 
وش��ركات القطاع الخاص موج��ودة لديها هذا التخص��ص مفتخرًا بوجود 

المواطنين المختصين في هذا الجانب.

 الزياني: االنتهاء من إصدار الالئحة
 التنفيذية لمدققي الحسابات قريبًا

مريم بوجيري «

كشف وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني أن الوزارة ستنتهي قريبًا من 
إصدار الائحة التنفيذية لمرسوم بقانون بشأن مدققي الحسابات الخارجيين.

وأكد خال جلس��ة مجلس الش��ورى أن التقدم والتطور في عدد السجات التجارية 
يقابل��ه ع��دد محدود من مكاتب التدقي��ق الداخلي، وعلى هذا األس��اس جاء هذا 
المرسوم بقانون، مش��يرًا أن الهدف هو تسهيل اإلجراءات وتشجيع االستثمار مع 
ع��دم اإلخ��ال بالجهة الرقابية ومس��توى الخدمة خصوصًا ف��ي التدقيق ألن دور 
المحاسب الخارجي هو التصديق على الحسابات التي تخص المساهمين والبنوك 
والعاملين خارج الش��ركة والمتعاقدين منهم، فالتقرير يؤخذ بمصداقية للحالة 
المادية للمؤسسة وبناء عليه تؤخذ القرارات في التعامل معها، ولها انعكاسات 

تتعدى المساهمين في الشركة.
وعبر بقوله: »حماية المناخ االس��تثماري في البحري��ن هي الهدف األكبر كوثيقة 
يت��م االعتماد عليها ولن تتخلى الوزارة والمصرف المركزي عن دورها في الرقابة 

وهو حق أصيل لحماية االقتصاد والمجتمع”

بعد 6 أشهر من اإللزام

»النواب« يلغي شرط الفحص لحضور الجلسات
مريم بوجيري «

ألغ��ى مجلس الن��واب إلزامية إج��راء فحص »كورونا« PCR لحضور جلس��ة 
مجلس النواب التي تنعقد يوم الثاثاء من كل أس��بوع، وذلك بعد 6 أش��هر 

منذ بداية الدور الرابع من الفصل التشريعي الخامس.
وكان المجل��س طالب بإجراء أول فحص في 16 أكتوبر 2021، ليرس��ل آخر 

إشعار للفحص بتاريخ اليوم.
وت��م التراجع ع��ن إلزامية إجراء الفحص األخير ال��ذي كان من المقرر عقده 
ف��ي 11 أبريل الجاري، وذلك عبر رس��الة مصدره��ا األمانة العامة للمجلس 
مفاده��ا: »نود إفادتكم بوق��ف إجراء فحص »كورون��ا« PCR بمقر مجلس 

النواب، وسنوافيكم بأي مستجدات الحقًا«.
وكان��ت األمانة العامة لمجل��س النواب أعلنت حينها أن جلس��ات المجلس 
واجتماع��ات اللجان ف��ي الدور الرابع س��تكون حضوريا، وف��ي مدة أقصاها 
خمس س��اعات ونصف، يتخلله��ا وقت الصاة، كما أنه تنفي��ذًا لقرار هيئة 
مكتب المجلس، واتساقا مع اإلجراءات االحترازية والوقائية لفريق البحرين 
وفقا لمستوى اإلش��ارة الخضراء، فإن عقد الجلسات واالجتماعات للمجلس 
ولجانه ستش��هد إج��راء الفحص ل�»كورون��ا«، مع االلتزام بلب��س الكمامة، 
والتباعد االجتماعي بين الحضور، وذلك حرصا على صحة وس��امة الجميع، 
كم��ا أن كافة اإلجراءات ستش��مل جميع الصحفيي��ن واإلعاميين المعنيين 

بتغطية أعمال المجلس ولجانه.

الحبس سنة وغرامة 10 آالف دينار لمن ينشئ 
صيدلية أو محاًل للمستحضرات دون ترخيص

 محمد رشاد «

تقدم��ت لجنة الخدم��ات، بطل��ب إدراج تقريرها 
بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل 
بع��ض أحكام المرس��وم بقانون رقم 18 لس��نة 
1997 في ش��أن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز 
الصيدلي��ة، على ج��دول أعمال الجلس��ة المقبلة 
والذي يقضي بتشديد العقوبات واتخاذ التدابير 
الرقابية عل��ى األدوية التي تحت��وي على المواد 

المخدرة، أو المؤثرات العقلية.
وش��دد مش��روع القان��ون عل��ى تغلي��ظ عقوبة 
الحبس بم��دة ال تقل عن س��نة وبغرامة ال تقل 
عن 5 آالف دينار وال ُتجاوز 10 آالف دينار أو بإحدى 
هاتي��ن العقوبتين، لكل من أنش��أ أو أدار مركزًا 
صيدلي��ًا أو مح��ًا لبيع المس��تحضرات الصيدلية 
بدون ترخيص، أو أنش��أ أو قام بتش��غيل مصنع 
لألدوية والمستحضرات الصيدلية دون الحصول 
على شهادة س��ارية المفعول أو قدم بيانات غير 
صحيح��ة أو لجأ إلى طرق غير مش��روعة للحصول 
عل��ى الترخيص بإنش��اء مركز صيدل��ي أو مكان 
لتخزين األدوية أو المستحضرات الصيدلية خارج 

المركز الصيدلي. 
ويهدف المشروع إلى تحسين اآلليات واإلجراءات 
الازمة لتنظيم صرف األدوية وتشديد العقوبات 
والج��زاءات التأديبي��ة، وذلك من خال تش��ديد 
بع��ض العقوب��ات، فض��ًا ع��ن إضاف��ة بعض 
الج��زاءات التأديبي��ة الت��ي يج��وز توقيعها على 
مزاول��ي المه��ن المنصوص عليها ف��ي القانون 
واس��تحداث جزاء الغرامة اإلدارية كجزاء تأديبي، 
وتأثيم أفعال جديدة هي العرض بقصد البيع أو 
بيع وحيازة أدوية خاضع��ة للرقابة الجزئية دون 
الحصول على ترخي��ص، والقيام بوصف أو صرف 
أدوي��ة خاضع��ة للرقاب��ة الجزئي��ة دون مراعاة 

االشتراطات الازمة. 
فيم��ا أب��دى المجلس األعل��ى للصح��ة والهيئة 
الوطني��ة لتنظي��م المه��ن والخدم��ات الصحية، 
موافقتهما على مش��روع القان��ون، موضحين أن 
مواد المش��روع ال يوجد بها تكرار حيث إن المواد 
تحظر عدم ص��رف األدوية الخاضع��ة للرقابة إال 
وفق الوصفات المستوفية لشروط قانون المواد 
المخ��درة والمؤثرات العقلي��ة، كما تنص إحدى 

م��واده على عدم ج��واز صرف األدوي��ة الخاضعة 
للرقابة إال من قبل صيدلي قانوني.

وبينتا أنه ال يتم بيع المستحضرات الصيدلية إال 
م��ن خال مركز صيدلي، كما تحدد مدة الخضوع 
للدورات من قبل اللجنة التأديبية لمزاولي مهنة 
الصيدلة لتحديد المدة حسب احتياج المهني من 
خال ما تراه مناس��بًا لكل حالة على حدة االتفاق 
ل��ذا فهم��ا متفقان مع كل ما ج��اء من تعديات 

على القانون.
وم��ن جانبها كش��فت الهيئة الوطني��ة لتنظيم 
المهن والخدم��ات الصحية »نه��را«، أن إجمالي 
عدد المخالفات الجنائية واإلدارية بلغت نحو 13 
مخالفة إدارية و35 مخالفة جنائية في 3 سنوات 
حيث س��جل خال ع��ام 2018، نح��و 6 مخالفات 
إداري��ة ومهنية، بينما س��جل ف��ي 2019 نحو 3 
مخالف��ات إدارية إلى جان��ب 20 مخالفة جنائية، 
بينم��ا ش��هد ع��ام 2020، تس��جيل 4 مخالفات 

إدارية و8 مخالفات جنائية. 
وبدوره��ا، اقترحت جمعية الصيادل��ة البحرينية 
إضافة فن��ي صيدلي في ن��ص القانون، بحيث ال 

يج��وز لغير الصيدلي أو فن��ي صيدلة التدخل في 
تحضير الوصفات الطبية التي تحتوي على أدوية 
خاضع��ة للرقاب��ة أو الرقابة الجزئي��ة أو صرفها 
أو بيعه��ا للجمهور، مب��ررًة طلبها بأن عدد فنيي 
الصيدل��ة ف��ي المستش��فيات الحكومية وكذلك 
المراكز الصيدلية أكبر بكثير من عدد الصيادلة، 
والك��م الهائل م��ن الوصفات الت��ي تحتوي على 
أدوية مخ��درة وخاضعة للرقاب��ة كبير جدًا لذلك 
فإن إضافة فني صيدلة ضروري للحّد من الضغط 

الكبير في هذه المراكز. 
كما دعت الجمعية إلى إضافة بند خاص إلمكانية 
كتاب��ة الوصف��ات الخاضعة للرقاب��ة إلكترونيًا، 
حيث إن معظم المستشفيات والعيادات، وكذلك 
الصيدليات، تعتمد على النظام اإللكتروني الذي 
هو أكثر دق��ة ومأمونية، وكذلك هو أس��هل في 
اس��تخراج التقارير بصورة أسرع وأدق، ودعت إلى 
ضرورة التمس��ك بنص حرمان مال��ك الصيدلية 
أو أي من الش��ركاء، من الحص��ول على تراخيص 
جديدة بفت��ح الصيدليات لم��دة ال ُتجاوز خمس 

سنوات من تاريخ صدور قرار الحرمان.

»نهرا«: 4 مخالفات إدارية و8 جنائية خالل 2020

https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://alwatannews.net/article/1000475
https://alwatannews.net/article/1000476
https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/04/11/watan-20220411.pdf?1649655497
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار
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»آركابيتا« تحقق نموًا قويًا وتستثمر أكثر 
من 250 مليون دوالر العام المالي 2019

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي
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سوسن الشاعر
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الوطن والء للوطن
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البحرين تتعامل بكل شــفافية مع ملف حقوق اإلنســان 
وتتيــح المعلومــات أمــام الراغبين بصدق فــي الحصول 

على الحقيقة.
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شـركــة الـوطــــن 
للصحافة والنشر

مـبـنــــى دار - أم الحصـــم

تصدر عن
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الخطة باء لمواجهة سقوط الدوالر
تزاي��د عدد الت��داوالت المالية بغي��ر الدوالر في العال��م، هذه منعطفات 
تاريخية جديرة بدق جرس اإلنذار لكل الدول التي ترتبط عملتها بالدوالر 
ومنها البحرين ودول الخليج، عدا الكويت طبعًا التي ربطت عملتها بسلة 
عم��ات دولية، وكان ذلك من أفضل القرارات التي حمت الدينار الكويتي. 
فه��ل انتهى زمن��ه أي زمن قوة ونفوذ ال��دوالر؟ هذه األس��ئلة مطروحة 
دوليًا اآلن ومطروحة أمريكيًا وس��ط مخاوف من ضعف التحالف السعودي 

األمريكي وارتباط اتفاقية البترودوالر بهذا التحالف. 
فالمع��روف أن ه��ذه االتفاقي��ة التي تؤكد على تس��عير برمي��ل النفط 
بال��دوالر أضافت للدوالر قيمة قوية غير مرتبطة باالحتياطي من الذهب، 

فإن ضعفت هذه االتفاقية تأثر الدوالر سلبًا، هل هذا وارد؟ 
طبعًا هذا وارد إذا استمر قطار النفوذ األمريكي العالمي بالتدهور، فاليسار 
الغرب��ي مصّر على االصطدام بالحائط، فإن كان أوباما هو جورباتش��وف 
األمريكي الذي بدأ بتفكيك االتحاد الس��وفيتي، فإن بايدن هو »يلتسنه«، 

التاريخ يعيد نفسه منعكسًا هذه المرة. 
الصراع��ات األمريكي��ة األمريكية ف��ي تزايد، ش��بكات المصال��ح المالية 
وجماعات الضغط والمنظمات األمريكية تحكم من س��يطرتها أكثر على 
األحزاب وتقود السياس��ة الخارجية األمريكية وفق��ًا لمصالح جماعاتها ال 
وفقًا لمصالح داف��ع الضرائب أو الناخب األمريكي، وهي سياس��ة يصفها 
األمريكان أنفس��هم بأنها كمن يطلق النار على قدميه، وال يبدو أن هناك 
أفق��ًا إليقاف هذا التدهور، وهذا س��ينعكس بالتأكيد على االقتصاد الذي 
ب��دأت آثاره المدمرة ف��ي الظهور، كل تلك المعطيات تق��ود إلى أن قوة 
الدوالر س��تتأثر، فهل هو زمن صعود اليوان أو الروبل أو صعود العمات 

الوطنية؟ هذا أيضًا وارد. 
العال��م كله اآلن يضع هذا االحتمال ويتحرك على أساس��ه، روس��يا بدأت 
تس��تغني عن الدوالر من بعد الحرب األوكرانية وفرض العقوبات عليها، 
وهن��اك من اس��تجاب كالهند التي اش��ترت ش��حنات بالروبي��ة الهندية. 
العقوب��ات الغربي��ة على روس��يا أيقظت هواج��س ومخ��اوف الضمانات 
االس��تثمارية الغربية التي انعدمت بعد استغال النظم المالية التي من 
المفروض حياديتها كورقة ضغط سياس��ي. تأميم األموال االس��تثمارية 
الروس��ية وتجميد أرصدتها في البنوك أثار الهواجس وس��يدفع إلى سحب 
االس��تثمارات التي ل��م تتخيل في يوم م��ا أنها معدوم��ة الضمانات في 

أمريكا والغرب حصن االقتصاد الحر والتنافسية »الشريفة«.  
مفاوضات بين السعودية والصين لتصدير النفط لهم بالعملة الصينية، 
أوام��ر صدرت م��ن مصر بتفري��غ الحموالت ف��ي قناة الس��ويس بالجنيه 

المصري، روسيا تطالب أوروبا بسداد قيمة الغاز بالروبل الروسي. 
بغ��ض النظر عن س��رعة هذه األح��داث، أو مدى تماس��كها أو اس��تمرار 
تداعياته��ا أم توقفه��ا إلى ه��ذا الحد، إال أننا بحاجة لت��دارس الخطة باء 
واإلع��داد لتلك المرحلة ككتل��ة عربية أو على األق��ل خليجية، فليس من 
مصلحتن��ا أن نؤخ��ذ على حي��ن غرة أو نفاج��أ بوضع لم نس��تعد له على 

اإلطاق. 
ال يمنع أن تتحرك دول الخليج من أجل تدارس البدائل وعلى رأسها العملة 
الخليجية الموحدة واإلعداد لها بسرعة في حال استدعى األمر لذلك، ليس 
بالضرورة أن هذا س��يحدث غدًا أو في الس��نوات القريب��ة، ولكن األمر آخذ 
ف��ي التصاعد بش��كل غير مس��بوق وكأن أحجار دومينو ال��دوالر األمريكي 

ستتساقط.

 إيلون ماسك يقترح تحويل
مقر »تويتر« إلى مأوى للمشردين

ال ي��زال الملياردي��ر األمريك��ي إيل��ون ماس��ك يثي��ر الج��دل، باقتراحاته 
واس��تفتاءاته من��ذ اس��تحواذه عل��ى الحصة األكب��ر في موق��ع التواصل 
ك عماق التكنولوجيا بفرص بقاء  االجتماعي الشهير، تويتر، فبعدما شكَّ
العصفور األزرق مستمرًا في مكانته، متسائًا في تغريده له: »هل تويتر 
يحتضر؟«، عاد ونشر استطاعًا سأل فيه متابعيه إن كانوا يؤيدون تحول 
مقر تويتر إلى مركز رئيس��ي للمشردين الذين يعيشون با مأوى بما أن 

ال أحد يعمل فيه، وفق تعبيره.
كما نش��ر ماس��ك إحصائيات عن أفضل 10 حس��ابات على تويتر، تحظى 
بأكب��ر عدد من المتابعين، لكن معظم تلك الحس��ابات نادرًا ما تغرد أو 

تنشر القليل جدًا من المحتوى، بحسب قوله.
وأوضح أن من بين أفضل 10 حسابات، حسابات الرئيس األمريكي األسبق 
ب��اراك أوبام��ا، ونجوم البوب جاس��تن بيبر، وكاتي بي��ري، وريانا، وتايلور 
س��ويفت، وليدي غاغا، ونجم كرة القدم كريس��تيانو رونالدو، إال أنه أشار 
في الوقت ذاته إلى أن سويفت على سبيل المثال، لم تنشر أي شيء خال 
األش��هر الثاث��ة الماضية، في حين لم يغرد بيبر س��وى مرة واحدة فقط 

في العام كله!

 أكبر غرامة في تاريخ الطيران

إلزام مسافرتين بدفع 159 ألف دوالر
ألزمت إدارة الطيران الفيدرالية األمريكية، راكبتين أمريكيتين ارتكبتا »س��لوكًا غير 
منضبط« أثن��اء رحلة جوية بدفع غرامة مالية قدره��ا 159 ألف دوالر، والتي تعتبر 

أكبر الغرامات المالية الموقعة على الركاب في تاريخ الطيران األمريكي.
وجاءت الغرامة األولى وقدرها 81.9 ألف دوالر، بحق راكبة كانت على متن رحلة جوية 
من تكساس إلى نورث كارولينا، وذلك بسبب التعدي بالعض والضرب على مضيفة 
طيران كانت قد عرضت عليها المساعدة بعد سقوطها في ممر الطائرة، إلى جانب 
محاولته��ا فتح باب قمرة القيادة، وركل طاقم الطائرة ومجموعة من الركاب. فيما 
بلغ��ت الغرامة الثانية 77.2 ألف دوالر، بحق راكبة كانت في رحلة على متن خطوط 
دلتا الجوية من الس فيغاس إلى أتانتا، وذلك بس��بب محاولتها التحرش الجسدي 
بالراك��ب الجالس بجانبها، إلى جانب توجهها نحو مقدمة الطائرة لمحاولة الخروج 

أثناء الرحلة، ورفض العودة إلى مقعدها، وعض راكبة أخرى عدة مرات.

تقنية جديدة لتجديد خاليا الجلد
كش��ف باحثون في جامعة كامبري��دج، أنهم أعادوا 
برمجة خايا جلد ألش��خاص تت��راوح أعمارهم بين 
38 و 53 عام��ًا لجعله��م »أصغر س��نًا« بمقدار 30 

عامًا.
وبحسب الباحثين ستساهم هذه الطريقة في إعادة 
عقارب الس��اعة القديمة إلى ال��وراء أكثر من طرق 
إعادة البرمجة السابقة، دون اإلضرار بالخايا، حيث 
استطاع العلماء استعادة الوظائف التي فقدت في 

الخايا القديمة.
وأظهرت نتائج البحث األولية أن هذا التقنية يمكن 
أن تحدث ثورة في الطب التجديدي، خاصة إذا أمكن 

تكراره في أنواع الخايا األخرى واألنسجة األخرى في 
الجسم، كما يزعم الباحثون.

وأصبحت الخايا المسنة في التجارب الجديدة أشبه 
بخاي��ا الجلد المس��ماة الخايا الليفي��ة التي تنتج 
الكوالجي��ن، وه��و بروتي��ن يربط الجس��م ببعضه 

البعض ويحافظ على قوته.
ويتناق��ص ع��دد الخاي��ا الليفية في جلد اإلنس��ان 
تدريجي��ًا مع تقدم العمر، وتصبح هذه الخايا أيضًا 

ذابلة مع تقدمنا   في السن.
تم إج��راء البحث الجديد في معه��د بابراهام، وهو 
معهد لبحوث علوم الحياة في كامبريدج، ونشر في 

.eLife مجلة
وق��ال الدكتور ديلجي��ت جيل من معه��د بابراهام 
حيث تم إج��راء البحث: »تمثل نتائجنا خطوة كبيرة 
إل��ى األمام في فهمن��ا إلعادة برمج��ة الخايا، لقد 
أثبتن��ا أن الخاي��ا يمكن أن تتج��دد دون أن تفقد 
وظيفته��ا وأن التجديد يس��عى الس��تعادة بعض 

الوظائف للخايا القديمة«.
وأض��اف جي��ل: »حقيق��ة أننا رأين��ا أيضًا انعكاس��ًا 
لمؤش��رات الش��يخوخة ف��ي الجين��ات المرتبط��ة 
باألمراض تعد واعدة بش��كل خاص لمستقبل هذا 

العمل«.

البحرين توّدع المربي محمد العيد

ش��ارك وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي في 
جن��ازة المربي الفاضل محم��د بن عبداهلل العيد، 
ال��ذي وافت��ه المنية عن 83 عام��ًا ودفن بمقبرة 

المح��ّرق. ونق��ل وزير التربي��ة إلى أه��ل الفقيد 
تعازيه وتعازي جميع منتسبي الوزارة، مستذكرًا 
عطاءاته ف��ي ميدان التربي��ة والتعليم واألجيال 

التي تعّلمت منه وتخرجت على يديه، سائًا اهلل 
العلي القدير أن يتغمده بواس��ع رحمته ويسكنه 

فسيح جناته.

المربي محمد العيد

تحديث جديد للمسافرين 
إلى مصر يمنع التكّدس بالمطارات

كش��فت مصر للطيران عن تحديث جديد بش��أن 
المواطنيين القادمين من الخارج وهو التس��جيل 
عبر المنصة اإللكترونية وذك منعًا للتكدس في 

المطارات.
وج��اء ف��ي بي��ان الش��ركة: »ف��ي ض��وء تحديث 
المصري��ة  بالمط��ارات  االحترازي��ة  اإلج��راءات 
للح��د م��ن التك��دس بالمط��ارات وم��ع إط��اق 
 ،)Visit Egypt( تش��غيل المنص��ة اإللكتروني��ة
تهي��ب مصر للطي��ران بعمائه��ا القادمين من 
 الخ��ارج بالتس��جيل عل��ى المنص��ة اإللكترونية

https://visitegypt.gov.eg 
وأكملت الش��ركة بيانها عن بقية التحديثات أنه 

من الضروري:
- الحصول على كود الموافقة QR Code للدخول 
إلى مصر وإظهاره بمطارات السفر وذلك لتسهيل 
إنهاء إجراءات السفر للركاب القادمين لجمهورية 

مصر العربية.
- وفي حالة تعدي��ل موعد الرحلة يمكن للراكب 
اإللكتروني��ة  المنص��ة  عل��ى  التس��جيل  إع��ادة 
واسترجاع بياناته المسجلة س��ابقًا، كما يمكنه 

إنشاء صفحة شخصية تمكنه من تعديل بياناته.
- ف��ي حال��ة ال��ركاب المصريي��ن العائدين من 
الخ��ارج، ال يوجد ربط بين التطبي��ق اإللكتروني 

Visit Egypt وجواز السفر اإللكتروني.
- في حالة اس��تخراج الراكب لتذكرة الس��فر في 
المطار قبل الرحلة يمكن للراكب التس��جيل عبر 
الموق��ع اإللكتروني وتظهر بيان��ات الراكب لدى 
الحج��ر الصحي مع عام��ة مميزة ت��دل على أنه 
له أولوي��ة المراجع��ة، نظًرا لضي��ق الوقت بين 

التسجيل والوصول لمصر.

»رادار سرعة« كاد ينهي عالقة زوجين
كادت زوج��ة »متس��ّرعة« أن تته��م زوجه��ا 
بالخيان��ة وتطل��ب الطاق، بعدم��ا توصلت 
بإش��عار مخالفة ارتكبها زوجه��ا خال قيادة 

سيارته في تركيا.
وكان إش��عار المخالفة مرفوق��ًا بالصور التي 
التقطه��ا رادار مراقب��ة الس��رعة ف��ي إحدى 

شوارع مدينة إسطنبول التركية.
وراودت الزوجة ش��كوك الخيانة بعدما لمحت 
وجود ش��خص ثاٍن بجانب زوجها في المقعد 

األمامي.
وما زاد غضب الزوجة هو أن الصورة طمس��ت 
مام��ح الش��خص الثان��ي، بداع��ي »قوانين 
الخصوصية«، مما دفعها لاعتقاد أن زوجها 

كان مع امرأة أخرى.
وفي تفاصيل القصة، اش��ترى ال��زوج ميتين 
إرداغي دمية كبيرة الحجم من س��وق للس��لع 
الرخيصة في إس��طنبول، ث��م وضعها بجانبه 
في المقعد األمامي للس��يارة، وانطلق باتجاه 

منزله في مدينة قاسم باشا.
وفي طريق العودة، التقطت��ه كاميرا مراقبة 
الس��رعة وه��و يس��ير ب���96 كم/س��اعة، في 
منطق��ة ال يجب أن تتجاوز فيها الس��رعة 80 

كم/ساعة.
ووصلت المخالفة ف��ي وقت الحق إلى منزله، 
وكانت زوجته ن��ازان إردجي أول من يفتحها، 
مما جعلها تدخل في حالة غضب وغيرة، قبل 

أن يكشف لها حقيقة ما وقع.

 ضبط آسيوي حاول 
تهريب الهيروين في كرات التمر

أيمن شكل «

استغل آس��يوي موسم التمور في ش��هر رمضان، 
وح��اول تهريب 97 كبس��ولة هيروين خبأها داخل 
كرات م��ن التمر جلبها معه عند دخوله المملكة، 

وتم ضبطه في مطار البحرين الدولي.
وكان ضاب��ط الجم��ارك قد اش��تبه ف��ي المتهم 
عن��د وصول��ه المطار حي��ث يظهر علي��ه عامات 
تعاطي مادة مخدرة فتم تحويله للمس��ار األحمر، 
وبتفتيش أمتعته عثر على علبة صبغ ش��عر لكن 

وزنها أكبر م��ن المعتاد، وبفتحها عثر على كرات 
تمر، وظهر من خال جهاز األشعة الحمراء احتواء 

تلك الكرات على كبسوالت.
وبالتفتي��ش الدقيق تم العثور على 97 كبس��ولة 
هيروين تزن حوالي 794 غراما مخبأة داخل كرات 
التم��ر، إال أن المته��م أنك��ر عاقته به��ا، فتمت 
إحالته للمحاكمة بتهمة الجلب واالتجار في مادة 
مخدرة، وأجلت المحكمة القضية لجلسة 17 أبريل 

الجاري لاطاع والرد من قبل محامي الدفاع.

المطبخ
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وقفات بيانية مع آيات قرآنية
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آداب إسالمية من سورة الحجرات
بقلم: د. حبيب النامليتي «

قال تعالى: »َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإن َجاَءُكْم َفاِس��قٌ ِبَنَبٍإ َفَتَبيَُّنوا َأن ُتِصيُبوا 
َقْوًما ِبَجَهاَلٍة َفُتْصِبُحوا َعَلى َما َفَعْلُتْم َناِدِميَن »6« َواْعَلُموا َأنَّ ِفيُكْم َرُسوَل 
َ َحبََّب ِإَلْيُكُم اْلِيَماَن  ْم َوَلِك��نَّ اللَّ َن اْلَْمِر َلَعِنتُّ ِ َل��وْ ُيِطيُعُكْم ِفي َكِثيٍر مِّ اللَّ
َه ِإَلْيُكُم اْلُكْفَر َواْلُفُس��وَق َواْلِعْصَي��اَن ُأوَلِئَك ُهُم  َوَزيََّن��ُه ِف��ي ُقُلوِبُكْم َوَك��رَّ
ُ َعِليٌم َحِكيٌم »8« َوِإن َطاِئَفَتاِن  ِ َوِنْعَمًة َواللَّ َن اللَّ الرَّاِش��ُدوَن »7« َفْضًل مِّ
ِم��َن اْلُمْؤِمِنيَن اْقَتَتُل��وا َفَأْصِلُحوا َبْيَنُهَما َفِإن َبَغ��ْت ِإْحَداُهَما َعَلى اْلُْخَرى 
ِ َفِإن َف��اَءْت َفَأْصِلُحوا َبْيَنُهَما  َفَقاِتُل��وا الَِّت��ي َتْبِغي َحتَّىَتِفيَء ِإَلى َأْم��ِر اللَّ
َ ُيِحبُّ اْلُمْقِس��ِطيَن »9« ِإنََّم��ا اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوٌة  ِباْلَع��ْدِل َوَأْقِس��ُطوا ِإنَّ اللَّ
َ َلَعلَُّكْم ُتْرَحُموَن »10« َي��ا َأيَُّها الَِّذيَن  ُق��وا اللَّ َفَأْصِلُح��وا َبْيَن َأَخَوْيُكْم َواتَّ
ن نَِّساٍء  ْنُهْم َوَل ِنَساٌء مِّ ن َقْوٍم َعَسى َأن َيُكوُنوا َخْيًرا مِّ آَمُنوا َل َيْسَخْر َقْوٌم مِّ
ْم َوَل َتَناَب��ُزوا ِباْلَْلَقاِب ِبْئَس  ْنُهنَّ َوَل َتْلِمُزوا َأنُفَس��كُ َعَس��ىَأن َيُكنَّ َخْيًرا مِّ
اِلُموَن »11« َيا  اِلْس��ُم اْلُفُسوُق َبْعَد اْلِيَماِن َوَمن لَّْم َيُتْب َفُأولِئَك ُهُم الظَّ
ُسوا  نِّ ِإْثٌم َوَل َتَجسَّ نِّ ِإنَّ َبْعَض الظَّ َن الظَّ َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْجَتِنُبوا َكِثيًرا مِّ
َوَل َيْغَتب بَّْعُضُكم َبْعًضا َأُيِحبُّ َأَحُدُكْم َأن َيْأُكَل َلْحَم َأِخيِه َمْيًتا َفَكِرْهُتُموُه 

اٌب رَِّحيٌم »12««، »الحجرات«. َ َتوَّ َ ِإنَّ اللَّ ُقوا اللَّ َواتَّ
َ َيُقوُل: »َي��ا َأيَُّها الَِّذيَن  قال ابن مس��عود رض��ي الل عنه: ِإَذا َس��ِمْعَت اللَّ
آَمُنوا« َفَأْرِعَها َس��ْمَعَك َفِإنَُّه َخْيٌر َيْأُمُر ِبِه َأْو َش��رٌّ َيْنَهى َعْنُه. وهذه اآليات 
من س��ورة الحجرات التي تسمى بس��ورة اآلداب، تؤسس لقواعد عظيمة 
وفق منهج عملي في بناء الحكام، وتربي الجيال على القيم حتى تس��ود 

وتقود المم. 
ومن اآلداب السلمية العظيمة فيها:

الم��ر بالتثبت والحتياط قبل الحكم على الفراد والجماعات، فكثيٌر ممن 
يتس���رع في الحكام، ويبني على ما يسمعه دون التثبت ثم يندم على ما 
فع��ل حين ل ينفعه الن��دم، »أن تصيبوا قوما بجهال��ة فتصبحوا على ما 
فعلتم نادمين«، فكم م��ن علقات انقطعت وبيوت تهدمت، وهذا الندم 

قد يكون في الدنيا واآلخرة. 
ث��م تحدثت اآلياُت عن نعمة الل علينا بالرس��ول صلى الل عليه وس��لم؛ 
فحبب الل اليمان إلى الصحابة والمؤمنين، وزينه في قلوبهم؛ بأن دلهم 
على مسالكه، وكّره إليهم الفسوق والعصيان والذنوب صغارها وكبارها، 
أولئك الذين س��لكوا طريق الرش��اد واس��تقاموا على الطريق المستقيم، 

نسأل الل أن يهبنا ذلك.
وعن��د وقوع الن��زاع بين جماعتين من المس��لمين ف��إن الواجب الصلح 
في م��ا بينهما بالعدل؛ ق��ال صلى الل عليه وس��لم: »أل أخبُركم بأفضل 
من درجِة الصياِم والص��لِة والصدقِة؟ قالوا: بلى، قال: إصلُح ذاِت البيِن، 
وفس��اُد ذاِت البيِن الحاِلقُة«، فإن اس��تمرت إحداها في العتداء فترد إلى 

نصاب الحق ولو بالقوة.
وإّن رابطة الخوة من أق��وى الروابط بين الناس »إنما المؤمنون إخوة«، 
وهذه الخوة يجب أن يلتزم بحقوقها الشرعية، قال صلى الل عليه وسلم: 

»المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضهم بعضا«.
وم��ن اآلداب: النه��ي عن الس��خرية والس��تهزاء باآلخرين، ومنش��أ ذلك 
التعالي على الخلق، والذي تس��تهزئ به قد يكون خيرا منك عند الل، قال 
صلى الل عليه وسلم: »بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم«. »ول 

تلمزوا«: فل تعب أخاك، بل ناِدِه بأحب السماء إليه.
ومن اآلداب اجتناب الظن فإن الظن أكذب الحديث، وهو الظن الذي ليس 

له ما يوجبه. 
»ول تجسس��وا«: ل تتبع��وا عورات المس��لمين، وكش��فها واطلع الناس 

عليها، بل الواجب الستر.
ومن اآلداب ترك الغيبة »ذكرك أخاك بما يكره في غيبته« والتي ش��بهت 
به��ذه الصورة المنفرة لئل تس��لك هذه الطريقة وتجتنب هذا الس��لوك، 

فكما ل تحب أن تأكل لحم أخيك ميتًا فكذلك.
نسأل الل أن يجملنا بالخلق الفاضلة، وصلى الل وسلم على نبينا محمد.

صدور الدجاج المشوي بكريمة الفطر

الخ��روج من الطار التقليدي على وجبة الفط��ار أمر مطلوب، خصوصًا مع 
تكرار الطباق طوال أيام الش��هر، وصفة اليوم لذيذة ومش��بعة وس��هلة 

التحضير.
نتبل صدور الدجاج بالبابريكا، ملح، فلفل أس��ود بودرة ثوم ونحمرها في 
مق��لة على النار بها زيت وزبدة أو س��ائل القل��ي بالزبدة من 4-6 دقائق 
لكل جهة، ولزم نتأكد أن المقلة ساخنة تمامًا قبل إضافة الدجاج عشان 

يطلع معاكم اللون الذهبي ويحتفظ الدجاج بالطراوة.
بع��د ماينضج الدجاج نرفع��ه عن المقلة ونخليها عل��ى جنب، في نفس 
المق��لة نحمس القليل من الثوم ونضيف عليه المش��روم المقطع وعليه 
كريمة الطبخ وملعقتين كبار جبن كاس��ات ورش��ة جب��ن بارميزان ونخلي 

الصلصة تتسبك.
ممك��ن نرجع صدور الدجاج على الصلصة وممكن نقدم الصلصة لوحدها 
جنب ص��دور الدجاج، ونق��در نقدمها مع طبق س��لطة أو بطاطس مقلية 

وبألف عافية!

 »البحرين الوطني« يطلق
برنامجه الرمضاني »نقصتنا«

أطل��ق بن��ك البحري��ن الوطني النس��خة الثاني��ة من برنام��ج المس��ابقات الرمضاني 
»نقصتن��ا«، وذلك كبادرة فريدة تثري روح العطاء الذي يتس��م به المجتمع البحريني، 

وتمنح العملء فرص للفوز بالعديد من الجوائز النقدية خلل الشهر الفضيل.
وتلبية لرغب��ة العملء، يعود برنامج المس��ابقات الرمضاني »نقصتنا« على حس��اب 
النس��تغرام للبنك، بنس��خة جديدة حيث بادر أكثر من 20 موظفًا من مختلف أقس��ام 
البنك بتقديم الس��ئلة ونش��ر الفرح للمتابعين. وس��يقوم أحد موظفي بنك البحرين 
الوطن��ي كل يومين بطرح س��ؤال متعل��ق بتاريخ وثقاف��ة مملكة البحري��ن وتراثها 
وطعامها الش��عبي على المتابعين، مما سيمنح خمسة مش��اركين محظوظين منهم 

فرصة الفوز بجوائز تصل قيمتها الجمالية إلى 1000 دينار.
وسيتعين على المشاركين متابعة الحساب الخاص ببنك البحرين الوطني على تطبيق 
النس��تغرام، وعمل »منشن« لصديقين تحت منشور المس��ابقة مع ذكر الجابة على 
الس��ؤال الذي تم طرحه على النستغرام، وذلك للحصول على فرصة للفوز بمبلغ 200 
دينار. ومن المقرر أن يتم العلن عن خمس��ة فائزين محظوظين كل يومين في تمام 

الساعة 2:00 ظهرًا على حساب النستغرام الخاص بالبنك.
وتعليًق��ا على ه��ذه المبادرة، صرح رئيس التصالت المؤسس��ية ل��دى بنك البحرين 
الوطني هش��ام أبو الفتح: »نحن في البنك نعتبر عملئنا محور أساس��ي لكل ما نقوم 
ب��ه من أعمال مؤسس��ية داخل البنك. ومن خلل إطلقنا للنس��خة الثانية من برنامج 
المس��ابقات »نقصتنا« الفتراضي وس��عي موظفينا لنشر الفرح بين أواسط المجتمع 
البحرين��ي، نتطلع لث��راء حياة الجيال ورد الجميل للمجتمع ال��ذي ننتمي إليه ونعمل 

فيه.
ويأتي إطلق النس��خة الثانية من برنامج المس��ابقات »نقصتن��ا« ليؤكد التزام البنك 
بوع��د علمته التجارية المتمثل في البق��اء بالقرب من العملء، وتعزيز أطر التواصل 

مع جميع أصحاب المصلحة والشركاء من داخل المملكة.

 »البحرين والكويت« يدعم 
»سهم الغارمين« بـ200 ألف دينار

قدم بنك البحرين والكويت، تبرعًا سخيًا لمشروع 
»س��هم الغارمي��ن«، ُيق��در ب���200 أل��ف دينار، 
مس��اهمًة من��ه ف��ي تس��ديد ديون 50 معس��رًا 

ومعسرة.
وأكد وزير العدل والش��ؤون الس��لمية والوقاف 
الش��يخ خالد بن عل��ي بن عب��دالل آل خليفة، أن 
صن��دوق ال��زكاة والصدقات اس��تطاع، ترس��يخ 
مفه��وم فاعلية الزكاة والصدقات ودورها المهم 
في المجال التنموي على صعيد الفرد والمجتمع، 
والعم��ل عل��ى إحي��اء ه��ذه الفريض��ة تطبيق��ًا 
وممارس��ة لتس��تفيد منها الش��رائح المستحقة 

على اختلفها.
وأوض��ح، أن الصندوق، ش��مل بخدماته ش��ريحة 
كبي��رة م��ن الس��ر المحتاج��ة، وأن الصن��دوق 
مس��تمر في المضي قدمًا نحو مزيد من التكافل 
والتع��اون، لتنفي��ذ برامج��ه وأنش��طته التي ما 
كانت لتتحقق إل بفضل الدعم والمس��اندة التي 
يلقاه��ا الصندوق م��ن القي��ادة، وكذلك بفضل 
المساهمات الطيبة المباركة من أصحاب اليادي 

البيضاء.
جاء ذل��ك، خ��لل اس��تقباله الرئي��س التنفيذي 
الدكت��ور  البحري��ن والكوي��ت  لمجموع��ة بن��ك 
عبدالرحم��ن س��يف، ورئي��س العلق��ات العامة 
والتس��ويق في البن��ك زين الزيان��ي، بحضور كل 
من، وكيل العدل والش��ؤون الس��لمية القاضي 
عيس��ى المناع��ي، ووكي��ل التخطي��ط والتوفيق 

الس��ري والنفقة بالوزارة دان��ة الزياني، والوكيل 
المس��اعد للش��ؤون الس��لمية الدكت��ور محمد 
القط��ان، ورئي��س صن��دوق ال��زكاة والصدقات 

الشيخ صلح حيدر.
وأع��رب وزي��ر الع��دل ع��ن ش��كره للبن��ك، على 
المش��روع النس��اني  مس��اندته ودعم��ه ه��ذا 
والخي��ري، وال��ذي قدم م��ن خلله نموذج��ًا بارزًا 
ف��ي التكاف��ل الجتماعي ف��ي إطار المس��ؤولية 
الجتماعي��ة، والمس��اهمة ف��ي تنمي��ة وتطوير 

العمل الخيري المؤسسي.
من جهته، أكد سيف، أن هذا التبرع يأتي انطلقًا 
من إيم��ان البنك، بض��رورة دعم كاف��ة الجهود 

الرس��مية والهلي��ة الرامي��ة لتحقي��ق التكاف��ل 
الجتماعي، مش��يدًا بال��دور الفاعل ال��ذي يقوم 
به صندوق الزكاة والصدقات بمس��اعدة مختلف 

الشرائح المحتاجة.
وأك��د أن ه��ذا التب��رع، يأتي ضم��ن العديد من 
المبادرات الت��ي أطلقها بن��ك البحرين والكويت 
بمناسبة مرور 50 عامًا على التأسيس، والتي من 
ضمنها مب��ادرات خيرية واجتماعية، تس��تهدف 
فئة الغارمين والمعسرين لسد ديونهم وتفريج 
كربهم، والذين ص��درت بحقهم أحكام قضائية، 
بس��بب المديوني��ات الناتجة ع��ن تعثرهم عن 

السداد. 

م ندوة   »الجنوبية« تنظِّ
افتراضية عن الصحة في رمضان

نظم��ت المحافظة الجنوبية، ن��دوة افتراضية بعنوان »صحت��ك في رمضان«، 
عب��ر تقني��ة التصال المرئ��ي، ضمن حزمة برام��ج ومب��ادرات المحافظة خلل 
ش��هر رمضان المبارك، حيث حاضر في الندوة الدكتورة فاطمة حبيل من وزارة 
الصحة، بحضور عدد من مسؤولي وموظفي المحافظة وممثلين عن مؤسسات 

المجتمع المدني.
تأتي الندوة ضمن الدعم والتوجيه الذي يوليه محافظ الجنوبية س��مو الش��يخ 
خليف��ة بن عل��ي بن خليفة آل خليف��ة، لتنظيم وإقامة كاف��ة الفعاليات ومنها 
الصحية والمجتمعية وتعزيزها في الش��هر الفضيل، لما لها من دور فعال في 
ترسيخ مبدأ التعاون والشراكة المجتمعية، والمساهمة في نشر القيم الصحية 
والتوعي��ة بين أفراد المجتمع. كما قدمت حبيل، عرضًا مرئيًا حول الس��لوكيات 
الصحية والس��ليمة خلل ش��هر رمض��ان والتي تهدف إلى رفع مس��توى الوعي 
وم��دى ضرورة الحفاظ على الصحة كما تضم��ن العرض على العوامل الصحية 

المساعدة على الوقاية من المراض المزمنة والعلجات المتاحة.

 محافظ الشمالية: عودة المجلس 
الرمضاني حضوريًا فرصة لتبادل اآلراء

أكد محافظ الش��مالية علي العصفور، أن انعقاد 
المجل��س الرمضاني الول ف��ي مبنى المحافظة، 
يع��د فرصة جديدة لتب��ادل اآلراء ووجهات النظر 
حضوري��ًا، بعد س��نتين من اللق��اءات عبر تقنية 

التصال المرئي.
ج��اء ذلك، ل��دى اس��تقباله أمس ف��ي المجلس، 
ع��ددًا من الن��واب وأهال��ي المحافظ��ة، بحضور 
نائ��ب المحافظ العمي��د خالد الدوس��ري، حيث 
نق��ل تحيات وزير الداخلي��ة، مقدمًا لهم التهاني 
بحلول ش��هر رمضان المبارك، معبرًا عن أمله أن 
يعيد هذه المناسبة الكريمة على الجميع بموفور 

الصحة والعافية.
وأك��د المحاف��ظ ب��أن المحافظ��ة كان��ت كيفت 
برامجه��ا الس��ابقة وفقًا للحت��رازات التي أقرها 
الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا، 
مش��يدًا بما ما وصلت إلي��ه البحرين في تخطيها 
للجائح��ة بقيادة صاح��ب الس��مو الملكي المير 
س��لمان بن حم��د آل خليفة ول��ي العهد رئيس 

مجلس الوزراء.
وقام المحافظ بتكريم المواطن يونس عبدالنبي 

الذي كان عثر على مبلغ مالي كبير وقام بتسليمه 
لمديرية ش��رطة المحافظة الش��مالية، مش��يدًا 
بأمانته وحسه بالمسؤولية الجتماعية وتطبيقه 
للقانون، وضربه لروع المثال في المانة والقيم 

ومبادئ التربية للمواطن البحريني.
 كما قام بتكري��م وحيد العويناتي والد المرحوم 
العريف عبدالل العويناتي، الذي قضى في حادث 

سير قبل فترة، حيث كان يعمل في وحدة التنسيق 
المني بالمحافظة لفترة تجاوزت 10 أعوام. كما 
تس��لم المحاف��ظ خ��لل المجلس كت��اب ديوان 
الش��عر »طاووس ف��ي عرش« للش��اعر البحريني 
إبراهيم المنسي، وآخر مؤلفات الكاتب والمؤلف 
إبراهيم الدوس��ري »سعد الجزاف – خمسون عامًا 

من العطاء«.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/04/11/watan-20220411.pdf?1649655497
https://alwatannews.net/article/1000449
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/04/11/watan-20220411.pdf?1649655497
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال

اإلنجاز ترجمة 
لتوجهات 
الحكومة 

بتنويع مصادر 
الدخل

المنامة - الصناعة والتجارة

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

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

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

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

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

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

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

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

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

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

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

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

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

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

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

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

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

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

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

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

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

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

متميزة.

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

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

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

المنامة - بنا

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

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

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

الرياض ـ واس، العربية نت

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

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

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

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

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

“الرياض” السعودية، أمس.

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

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا

العدد:  4927
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بهاء الحريري متحدًثا لـ “البالد”

كشـــفت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية 
الصحيـــة  والخدمـــات  المهـــن  لتنظيـــم 
عـــن أن كل  “البـــاد”  لــــ  الجاهمـــة  مريـــم 
االستثمارات الصحية من المقرر أن تنتهي 
بحلـــول العـــام 2025. وأبرز االســـتثمارات 
الصحية قيد اإلنشاء في مملكة البحرين، 
هي مستشـــفى عام في محافظة المحرق، 
ومستشـــفى للطب النفســـي في الجســـرة، 
محافظـــة  فـــي  تأهيلـــي  ومستشـــفى 
العاصمة، ومركز متخصص لغســـيل الكلى 
في محافظة العاصمة، باإلضافة إلى مركز 

لزراعة الشعر في جزيرة أمواج.

الجالهمة  لـ“^”: االنتهاء 
من كل االستثمارات 

الصحية بحلول 2025

يعقوب القصاب: إنشاء محطة أرضية 
مصّغرة إلدارة ومراقبة األقمار الصناعية

قـــال مهندس الفضـــاء بالهيئة الوطنية لعلـــوم الفضاء يعقوب 
القصـــاب إن الهيئة تعمل على إنشـــاء محطـــة أرضية مصغرة 
إلدارة ومراقبـــة األقمـــار الصناعيـــة والحصول علـــى البيانات 
الفضائيـــة، بمـــا يدعم جهود الهيئة في االســـتفادة من تقنيات 

الفضاء لخدمة مختلف القطاعات وتعزيز البحث العلمي.
وأشـــار فـــي حديثه لــــ “البـــاد” بمناســـبة اليـــوم الدولـــي ألول 
رحلـــة بشـــرية للفضـــاء المصـــادف 12 أبريل مـــن كل عام، إلى 
أن الهيئـــة تعمل على تطوير مختبر معالجة وتحليل البيانات 
والصور الفضائية ليكون مركًزا متخصًصا لتلبية االحتياجات 
الوطنيـــة، وذلـــك بالتعـــاون المســـتمر مـــع عـــدد من الـــوكاالت 
والمؤسســـات المتخصصـــة، كما تعمل على تدريب منتســـبيها 
على أحدث التقنيات والبرامج واألجهزة المستخدمة في هذا 

المجال.
ولفـــت إلـــى أن 40 % مـــن أهـــداف التنمية المســـتدامة تعتمد 
بشـــكل مباشر على تطبيقات علوم الفضاء وال يمكن تحقيقها 
من دون االســـتناد علـــى البيانات والصـــور الفضائية وتقنيات 

الفضاء.

الشـــورى صبـــاح  مجلـــس  حســـم 
أمـــس )األحـــد( موضـــوع التعديل 
التشـــريعي فـــي المـــادة 143 مـــن 
الائحة الداخلية لمجلس النواب. 
حيـــث نـــص القانـــون النافـــذ على 
ســـقوط الســـؤال البرلماني بنهاية 
كل دور انعقـــاد )ســـنة(، فيما جاء 
التعديل بســـقوط السؤال بانتهاء 

الفصل التشريعي )4 سنوات(.  
حيـــث حســـم المجلـــس الجـــدال 

بشـــأن التقريـــر المقـــدم مـــن لجنة 
والقانونيـــة  التشـــريعية  الشـــئون 
بالتصويـــت علـــى توصيـــة اللجنة 
والتـــي نصت على عـــدم الموافقة 
مـــن حيـــث المبـــدأ على مشـــروع 
قانون تعديل المادة 143، وتقدم 
28 موافقـــًا علـــى التوصيـــة مـــن 
مجلس الشـــورى، وسجلت قائمة 
التصويت 5 أعضاء ممتنعين عن 

التصويت.

28 شوريًا يحسم جدال سقوط 
األسئلة البرلمانية بتأييد الرفض

)07(
)06(

أكـــد ولـــي العهد رئيـــس مجلس الـــوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، أن مملكـــة البحرين 
تسعى لمواصلة تحقيق أهدافها التنموية 
اإلســـتراتيجيات  خـــال  مـــن  المنشـــودة 
علـــى  تعمـــل  التـــي  والخطـــط  والبرامـــج 
المؤشـــرات  إن  ســـموه  وقـــال  تنفيذهـــا. 
بالخيـــر  إيجابيـــة ومبشـــرة  االقتصاديـــة 
من خال المســـارات المختلفـــة التي يتم 
العمـــل عليها، وســـنواصل جميعًا مســـيرة 
البناء والتنمية بكل عزم من أجل تحقيق 
فـــي  يأتـــي  والتـــي  المنشـــودة  أهدافنـــا 

مقدمتها مصلحة الوطن والمواطن.
جـــاء ذلـــك لـــدى اســـتقبال ســـموه بقصـــر 
الرفاع أمس )األحد(، بحضور سمو الشيخ 
محمـــد بـــن ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة 
وعدد من أصحاب المعالي والســـعادة من 
كبار المسؤولين، عددًا من المواطنين من 

أصحاب المجالس الرمضانية.

المؤشرات االقتصادية إيجابية ومبشرة بالخير
مصلحة الوطن والمواطن أوالً ومسيرة البناء مستمرة...  سمو ولي العهد رئيس الوزراء:

سمو ولي العهد رئيس الوزراء مستقباًل عدداً من المواطنين من أصحاب المجالس

المنامة - بنا

شـــارك وزير التربية والتعليم ماجد النعيمـــي في جنازة المربي الفاضل 
األســـتاذ محمـــد العيـــد، وذلك بمقبرة المحـــّرق، حيث نقـــل النعيمي إلى 
أهل المغفور له بإذن هللا تعالى تعازيه وتعازي جميع منتســـبي الوزارة، 
مســـتذكرًا عطاءاته في ميدان التربيـــة والتعليم واألجيال التي تعّلمت 
منـــه وتخرجـــت علـــى يديه، ســـائاً هللا العلي القدير أن يتغمده بواســـع 

رحمته ويسكنه فسيح جناته.

النعيمي يشارك في جنازة 
المربي األستاذ محمد العيد

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

)02(

)٠٤(

حزب اهلل هو سبب الفساد... بهاء الحريري في حوار مع رئيس التحرير:

أمـــوال اللبنانييــــن منهــوبـــة

أكد رجـــل األعمال اللبنانـــي بهاء رفيق 
الحريري أن حركة “ســـوا للبنان” حركة 
تغييرية، ضمن مخطط سداسي، أبرزه 
محاربة الفســـاد، وآخر دســـتوري يعنى 
بتطبيـــق اتفـــاق الطائف بشـــكل كامل، 
مؤكـــًدا أنـــه ســـينقل لبنان إلـــى مرحلة 

جديدة.
وأشار الحريري، في لقاء موسع أجراه 
معـــه رئيـــس التحريـــر مؤنـــس المردي 

عبـــر تقنيـــة االتصـــال المرئـــي، إلـــى أن 
حزب هللا ســـمح لمنظومته بأن تغطي 
علـــى الفســـاد في لبنـــان، الفًتـــا إلى أن 
فـــي  اللبنانيـــة  السياســـية  “الخريطـــة 
وضع إفـــاس، وهنالك مـــن هو جالس 
فـــي مكانه منـــذ 43 ســـنة”، وإن أموال 
لبنـــان منهوبـــة. من جهته، قـــال رئيس 
تحرير صحيفة “الباد” مؤنس المردي 
فـــي بدايـــة اللقـــاء: قبل أكثر مـــن عام، 

شـــهدت الســـاحة اللبنانية حراًكا نوعًيا 
بظهور حركة “ســـوا للبنان” بدعم رجل 
األعمـــال بهاء رفيق الحريري، ومؤخًرا 
أطلقت الحركة خطتها الوطنية “ســـوا 
للنهوض بلبنان”، مردًفا أنه “تم اإلعان 
 ،)Forum de Beirut( الــــ  فـــي  عنهـــا 
معلنـــة عـــن دعمهـــا لقـــوى التغييـــر في 
االنتخابات النيابية التي سوف تجرى 

في مايو المقبل”.
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VIVABRAZILRESTAURANT.BHيمكنكم الطلب عن طريق طلبات

DISTRICT 1, JANABIYA مطعم برازيلي أصيل

6IFTAR 
PACKAGE
The Iftar package includes 4 Empanadas & 4
Tacos of your choice, Fruits & Dates along with
one litre of drink (Apricot, Rose Milk or Date).

بمبادرة من المغفور له سمو األمير خليفة بن سلمان

100 مدرسة تحتفي باليوم الدولي للضمير
وزارة التربية والتعليم

والتعليـــم  التربيـــة  وزارة  نظمـــت 
ممثلة فـــي لجنة البحريـــن الوطنية 
للتربية والعلـــوم الثقافة، وبالتعاون 
مـــع االختصاصييـــن عـــن المناهـــج، 
احتفـــاالً افتراضيـــًا باليـــوم الدولـــي 
للضمير، الذي يصادف الخامس من 
أبريـــل من كل عام، وذلك بمشـــاركة 
منتســـبة  بحرينيـــة  مدرســـة   100

لمنظمتي اليونسكو واأللكسو.
للجنـــة  العـــام  األميـــن  وافتتحـــت 
البحريـــن الوطنيـــة لبنـــى صليبيـــخ 
الندوة بكلمة رحبت فيها بالحضور، 
وأكـــدت أن تخصيـــص هـــذا اليـــوم 
الدولي قد جاء بمبادرة من المغفور 

لـــه بإذن هللا تعالـــى صاحب الســـمو الملكي األميـــر خليفة 
بـــن ســـلمان آل خليفة طيب هللا ثـــراه، واعتمدتـــه منظمة 
اليونســـكو فـــي الـــدورة الــــ41 لمؤتمرها العام فـــي باريس، 
فـــي إنجاز دولي يضاف لســـجل مملكـــة البحرين ويعكس 

اهتمامهـــا بتعزيـــز ثقافة الســـام 
والتســـامح والتضامـــن والتفاهم 
المشـــترك، وجهودهـــا المســـتمرة 
المجـــال،  هـــذا  فـــي  والمتميـــزة 
صاحـــب  البـــاد  عاهـــل  بقيـــادة 
الجالة الملك حمد بن عيسى آل 
خليفـــة، ودعم ولـــي العهد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمد 
آل خليفـــة. وقدمت اختصاصيتا 
مناهـــج التربيـــة للمواطنـــة لولوة 
الرميحـــي وهيـــا الدوســـري ندوة 
3 محـــاور  إلـــى  تطرقتـــا خالهـــا 
رئيســـة، جاء المحور األول حول 
اليـــوم الدولـــي للضميـــر، ومفهومـــه ومبرراتـــه وأهدافـــه، 
أمـــا المحـــور الثانـــي فقد تنـــاول ثقافـــة الســـام بمفهومها 
ومبرراتهـــا وبنائهـــا، فيما تطرق المحـــور الثالث إلى جهود 

وزارة التربية والتعليم في نشر ثقافة السام.

المغفور له سمو األمير خليفة بن سلمان

أجرى اللقاء: مؤنس المردي | أعده للنشر: إبراهيم النهام

مروة أحمد سيدعلي المحافظةمروة أحمد

المنامة - وزارة الخارجية

المنامة - مجلس التعليم العالي

استقبل وزير الخارجية عبداللطيف 
الزياني، أمس بمقر وزارة الخارجية، 
سفير جمهورية الصين الشعبية لدى 

مملكة البحرين أنور حبيب هللا.
اللقـــاء، بحـــث مســـار  جـــرى خـــال 
عاقـــات الصداقة والتعاون الوثيقة 
التـــي تجمـــع بيـــن مملكـــة البحريـــن 
الشـــعبية  الصيـــن  وجمهوريـــة 

الصديقة، وسبل تعزيزها وتطويرها 
يخـــدم  بمـــا  المجـــاالت  شـــتى  فـــي 
المشـــتركة،  واألهـــداف  المصالـــح 
باإلضافة إلى القضايا ذات االهتمام 

المشترك.
حضر اللقاء، رئيس قطاع الشـــؤون 
اإلفـــرو آســـيوية بـــوزارة الخارجيـــة 

السفير فاطمة الظاعن.

اســـتقبلت األميـــن العـــام لمجلـــس 
التعليم العالي نائب رئيس مجلس 
العالـــي  التعليـــم  مجلـــس  أمنـــاء 
الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج 
آل خليفـــة بمكتبهـــا رئيس جامعة 

البحرين الطبية سمير عتوم.
وأثنـــاء اللقاء، تـــم بحث الجوانب 
البرامـــج  ســـير  بعمليـــة  المتعلقـــة 
األكاديمية ومـــا تقدمه للطلبة من 
تخصصـــات تتيـــح لهـــم خيـــارات 
مـــن مهـــارات  متعـــددة وتمكنهـــم 
الحيـــاة المســـتقبلية للدخـــول في 
ســـوق العمـــل، إذ أكـــدت الشـــيخة 
دعيـــج  بـــن  عيســـى  بنـــت  رنـــا 

مجلـــس  أن  العالـــي  خليفـــة  آل 
التعليـــم العالـــي يقـــدم كل الدعـــم 
التعليـــم  لمؤسســـات  والمســـاندة 
العالـــي، للنهوض بأدائها على كافة 
األصعدة، ورفع مســـتوى ســـمعتها 

التعليمية.
مـــن جانبه، عبر عتوم عن اعتزازه 
لمجلـــس  العـــام  األميـــن  بلقـــاء 
التعليـــم العالـــي، معربـــا عن عميق 
تقديـــره وامتنانـــه لمـــا تحظـــى به 
جامعـــة البحريـــن الطبية من دعم 
علـــى كافـــة المســـتويات، يعكـــس 
ما لقطاع التعليـــم اهتمام وتقدير 

كبيرين في مملكة البحرين.

تطــويــر العــالقــات مــع الصيــن

رنا بنت عيسى تبحث سير برامج “البحرين الطبية”
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 حسن: بحث مستجدات مشروع دعم القضاء على األمراض الحيوانية
عقدت وكالة الثروة الحيوانية في وزارة 
األشـــغال وشـــؤون البلديات والتخطيط 
العمرانـــي برئاســـة وكيل الـــوزارة للثروة 
الحيوانـــة خالد حســـن اجتماعـــًا عن بعد 
مـــع منظمـــة األغذيـــة والزراعـــة التابعـــة 
لألمـــم المتحدة برئاســـة منســـق المكتب 
األغذيـــة  لمنظمـــة  الفرعـــي  اإلقليمـــي 
والزراعـــة لألمم المتحـــدة لدول مجلس 
التعـــاون لـــدول الخليـــج العربـــي واليمن 

دينو فرانشسكوتي.
ونوقـــش في االجتماع آخر مســـتجدات 
ســـير عمل مشـــروع دعـــم القضـــاء على 
علـــى  والحفـــاظ  الحيوانيـــة  األمـــراض 
المـــوارد الوراثيـــة الحيوانيـــة بالتعـــاون 
مـــع المنظمـــة وبحضـــور كل مـــن مديـــر 
تيبـــو  ماركـــوس  بالمنظمـــة  المشـــروع 
وعدد مـــن االستشـــاريين فـــي المنظمة، 
ومنجانب وكالة الثروة الحيوانية حضر 

كل من: مدير الرقابة الحيوانية إبراهيم 
يوســـف، ومدير إدارة الصحة الحيوانية 
فجـــر صبـــاح الســـلوم، وكذلـــك المنســـق 

الوطني للمشروع عباس الحايكي.
أن  الحيوانيـــة  الثـــروة  وكيـــل  وأكـــد 
مشـــروع دعـــم القضـــاء علـــى األمـــراض 
المـــوارد  علـــى  والحفـــاظ  الحيوانيـــة 
مـــن ضمـــن  يأتـــي  الحيوانيـــة  الوراثيـــة 
المبـــادرات المندرجـــة فـــي ملـــف األمـــن 
الغذائي انطاقًا من التوجيهات السامية 
من عاهـــل الباد صاحـــب الجالة الملك 
لتنفيـــذ  خليفـــة  آل  عيســـى  بـــن  حمـــد 
)مشـــروع اســـتراتيجي لإلنتـــاج الوطني 
الســـمكي  اإلنتـــاج  ليشـــمل  للغـــذاء(، 
واســـتعرض  والحيوانـــي.  والنباتـــي 
وكيـــل الـــوزارة للثـــروة الحيوانيـــة آخـــر 
المســـتجدات الخاصـــة بتنفيـــذ مشـــروع 
مكافحـــة األمـــراض الحيوانيـــة وجهـــود 
الـــوزارة فـــي هـــذا المجـــال، إذ تـــم البدء 

بتنفيذ إجراءات المسح الوبائي لمرضي 
البروســـا وطاعون المجتـــرات الصغيرة 
لقطعـــان  تمثيليـــة  دم  عينـــات  بأخـــذ 
المملكـــة  محافظـــات  بجميـــع  الماشـــية 
وذلك لدراســـة نتائج المسح واالستفادة 
مـــن النتائج في تأكيـــد خلو البحرين من 
الصغيـــرة  المجتـــرات  طاعـــون  مرضـــي 

)PPR( ومرض البروسيا.
أن  الحيوانيـــة  الثـــروة  وأوضـــح وكيـــل 
نتائـــج المســـح الوبائي لمرضـــي طاعون 
المجترات الصغيرة والبروســـيا أظهرت 
األغنـــام  مـــن  المحليـــة  القطعـــان  خلـــو 
والماعـــز من هاذين المرضيـــن، ما يؤهل 
مملكـــة البحرين إلعـــان خلوها من هذه 

المنظمـــة  متطلبـــات  حســـب  األمـــراض 
العالميـــة للصحـــة الحيوانيـــة، والذي إن 
دل علـــى شـــي فإنمـــا يـــدل علـــى متانـــة 
اإلجـــراءات الوقائيـــة المتخـــذة من قبل 
الوكالة في مكافحة األمراض الحيوانية 

ومنع انتشارها في المملكة. 

وفـــي الســـياق ذاته، أشـــار وكيـــل الثروة 
لمـــرض  بالنســـبة  أنـــه  إلـــى  الحيوانيـــة 
البروســـيا فـــي األبقار فالنتائـــج األولية 
أظهـــرت ســـلبيتها للمـــرض، وجـــار العمل 
علـــى اســـتكمال جمع العينـــات التمثيلية 

من قطعان األبقار بالمملكة.

وأوضـــح وكيـــل الثـــروة الحيوانيـــة أنـــه 
االســـتقصاء  عمليـــات  تنفيـــذ  بشـــأن 
الوبائـــي لمرض الســـل البقري والذي يعد 
مـــن األمـــراض المشـــتركة بيـــن اإلنســـان 
والحيوان والمهددة بشـــكل كبير للصحة 
خاصـــة،  الزراعـــي  واالقتصـــاد  العامـــة 
فتـــم إنجـــاز 65 % مـــن أهـــداف المســـح 
بيـــن األبقار وجـــاٍر العمل على اســـتكمال 
المســـح ليشـــمل كامـــل قطعـــان األبقـــار 
بالمملكـــة قبـــل نهايـــة شـــهر أكتوبـــر مـــن 
العـــام 2022. ولفت الـــى أن القضاء على 
مـــرض الســـل البقـــري ســـيمكن أصحاب 
الحيـــازات الصغيـــرة مـــن االنضمـــام إلى 
سلسلة قيمة الثروة الحيوانية وتسويق 
منتجات األلبـــان المحلية وزيادة دخلهم 
ومســـتويات معيشـــتهم، وســـيؤدي إلـــى 
الحيـــوان  وصحـــة  اإلنتاجيـــة  تحســـين 
المواطنيـــن  علـــى  إيجابـــًا  ينعكـــس  بمـــا 

والمقيمين في مملكة البحرين.

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

خلو قطعان الماشية من 
“الطاعون” و“البروسيال”

“الجنوبية” تنظم ندوة افتراضية عن الصحة في رمضان
نظمـــت المحافظـــة الجنوبيـــة نـــدوة 
افتراضيـــة تحـــت عنـــوان “صحتـــك 
فـــي رمضـــان” عبـــر تقنيـــة االتصـــال 
المرئي “عن بعد”، وذلك ضمن حزمة 
برامـــج ومبـــادرات المحافظة خال 
شـــهر رمضان المبـــارك، حيث حاضر 
فـــي الندوة فاطمة حبيـــل من وزارة 
الصحة، بحضور عدد من مســـؤولي 
وموظفـــي المحافظـــة وممثلين عن 

مؤسسات المجتمع المدني.
وتأتـــي هـــذه النـــدوة ضمـــن الدعـــم 
محافـــظ  يوليـــه  الـــذي  والتوجيـــه 
الجنوبيـــة ســـمو الشـــيخ خليفـــة بن 
علـــي بن خليفـــة آل خليفـــة، لتنظيم 

ومنهـــا  الفعاليـــات  جميـــع  وإقامـــة 
الصحيـــة والمجتمعية وتعزيزها في 
الشـــهر الفضيل، لما لها من دور فعال 

في ترســـيخ مبدأ التعاون والشراكة 
المجتمعيـــة، والمســـاهمة فـــي نشـــر 
القيـــم الصحية والتوعيـــة بين أفراد 

المجتمع.
كمـــا قدمت فاطمة عرًضـــا مرئًيا عن 
السلوكيات الصحية والسليمة خال 
شـــهر رمضـــان، والتـــي تهـــدف إلـــى 
رفع مســـتوى الوعي ومـــدى ضرورة 
الحفـــاظ علـــى الصحـــة كمـــا تضمـــن 
الصحيـــة  العوامـــل  علـــى  العـــرض 
المساعدة على الوقاية من األمراض 

المزمنة والعاجات المتاحة.
وفـــي ختـــام النـــدوة، عبـــر الحضـــور 
عـــن شـــكرهم وتقديرهـــم للمحافظة 
الجنوبيـــة إلقامـــة وتبنـــي المبادرات 
والصحيـــة  التوعويـــة  والبرامـــج 
الفـــرد  وصحـــة  لســـامة  الهادفـــة 

والمجتمع.

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - وزارة الداخلية

اســـتقبل وزير الداخليـــة الفريق أول 
الشـــيخ راشـــد بن عبدهللا آل خليفة، 
أمـــس، ســـفير مملكـــة البحريـــن لدى 
المملكـــة المتحـــدة الشـــيخ فـــواز بـــن 

محمد آل خليفة.
وفـــي بدايـــة اللقـــاء، رحـــب الوزيـــر، 
بالشـــيخ فواز، مشـــيدا بدور السفارة 
فـــي تعزيـــز العاقـــات الثنائيـــة بيـــن 

مملكـــة البحريـــن والمملكـــة المتحدة 
وتقديم الخدمات الازمة للمواطنين 
البحرينيين المتواجدين في المملكة 

المتحدة.
برامـــج  بحـــث  اللقـــاء،  خـــال  وتـــم 
بيـــن  األمنـــي  والتنســـيق  التعـــاون 
البلدين الصديقين، والعمل على فتح 

آفاق جديدة خال المرحلة المقبلة.

آفاق جديدة من التنسيق األمني مع بريطانيا

تطويـــر العالقــات الثنائيــة مــع أميـركـــا

200 ألف دينار تبرع من “BBK” لسهم الغارمين

مشيدة بالسياسة الخارجية الفاعلة للبحرين... زينل:

وزير العدل: صندوق الزكاة غطى شريحة كبيرة من المحتاجين

النـــواب  مجلـــس  رئيســـة  أشـــادت 
فوزية بنت عبدهللا زينل بالسياســـة 
الخارجيـــة البحرينيـــة الفاعلـــة، وما 
حققته من منجزات متنامية، بفضل 

التوجيهات السامية من لدن 
عاهـــل الباد صاحـــب الجالة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفة، والجهود 
ولـــي  برئاســـة  للحكومـــة  المتميـــزة 
العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 

آل خليفة.
رئيســـة  لقـــاء  خـــال  ذلـــك  جـــاء 
مجلـــس النـــواب فـــي مكتبهـــا أمس 
البحريـــن  مملكـــة  ســـفير  )األحـــد(، 
لـــدى الواليـــات المتحـــدة األميركية 
الصديقـــة الشـــيخ عبدهللا بن راشـــد 
آل خليفـــة، حيث بحث اللقاء ســـبل 
تعزيـــز التعاون والتنســـيق في إطار 
بيـــن  والتكامـــل  التشـــارك  عاقـــات 

للدولـــة  البرلمانيـــة  الدبلوماســـية 
تطلعـــا  البرلمانيـــة،  والدبلوماســـية 
المنشـــودة  الغايـــات  إلـــى  للوصـــول 
لدولة المؤسســـات والقانـــون، وإبراز 
المنجـــزات الحضاريـــة التي تحققت 
في ظل المســـيرة التنموية الشـــاملة 

بقيادة جالة الملك.
الـــذي  البـــارز  الـــدور  زينـــل  وثمنـــت 

تقـــوم بـــه ســـفارة مملكـــة البحريـــن 
فـــي الواليـــات المتحـــدة األميركيـــة 
الصديقة فـــي تعزيز أوجـــه التعاون 
ومواصلـــة  المشـــترك،  والتنســـيق 
تطوير العاقات الثنائية على جميع 
األصعـــدة، مشـــيدة بالـــدور المتميـــز 
الـــذي يبذلـــه ســـفير مملكـــة البحرين 
لـــدى الواليـــات المتحـــدة األميركية 

المســـتمرة،  والمســـاعي  الصديقـــة، 
بالعاقـــات  االرتقـــاء  إلـــى  الهادفـــة 
األميركيـــة،  البحرينيـــة  البرلمانيـــة 
فـــي  المشـــترك  التعـــاون  وتعزيـــز 
مختلـــف المجاالت، التـــي تصب في 
صالح البلدين والشعبين الصديقين.

مـــن جانبـــه، أعـــرب الســـفير الشـــيخ 
عبـــدهللا  بـــن  راشـــد  بـــن  عبـــدهللا 
بالجهـــود  إشـــادته  عـــن  خليفـــة،  آل 
البرلمانية المستمرة والفاعلة لخدمة 
الوطن والمواطنين، واالرتقاء بدور 
الدبلوماسية البرلمانية في المحافل 
الدوليـــة، لبيـــان النهـــج الديمقراطي 
الرفيع، والســـجل الحقوقـــي المتميز 
مـــع  والتواصـــل  البحريـــن،  لمملكـــة 
المجالـــس والبرلمانـــات فـــي الـــدول 
الشـــقيقة والصديقة، مؤكدا الســـعي 
الدائـــم لتعميـــق الشـــراكة البنـــاء مع 
السلطة التشريعية بما يخدم الغايات 

واألهداف الوطنية المشتركة.

أكـــد وزيـــر العدل والشـــؤون اإلســـامية 
واألوقـــاف الشـــيخ خالـــد بـــن علـــي بـــن 
عبـــدهللا آل خليفـــة أن صنـــدوق الـــزكاة 
والصدقات استطاع - بفضل هللا تعالى - 
ترسيخ مفهوم فاعلية الزكاة والصدقات 
ودورها المهم فـــي المجال التنموي على 
صعيـــد الفـــرد والمجتمـــع، والعمـــل علـــى 
إحيـــاء هـــذه الفريضة تطبيًقا وممارســـة 
لتســـتفيد منها الشـــرائح المستحقة على 
شـــريحة  بخدماتـــه  وشـــمل  اختافهـــا، 
وأن  المحتاجـــة،  األســـر  مـــن  كبيـــرة 
الصندوق مســـتمر في المضي قدما نحو 
مزيـــد مـــن التكافـــل والتعـــاون، لتنفيـــذ 
برامجه وأنشطته التي ما كانت لتتحقق 
إال بفضـــل مـــن هللا تعالـــى، ثـــم بفضـــل 
الدعم والمســـاندة التي يلقاها الصندوق 
من القيـــادة، وكذلك بفضل المســـاهمات 
الطيبـــة المباركـــة مـــن أصحـــاب األيادي 

البيضاء.

الرئيـــس  اســـتقباله  خـــال  ذلـــك  جـــاء 
البحريـــن  بنـــك  لمجموعـــة  التنفيـــذي 
والكويـــت عبدالرحمـــن ســـيف، ورئيـــس 
ببنـــك  والتســـويق  العامـــة  العاقـــات 
البحرين والكويت زين الزياني، بحضور 
عدد من المسؤولين، إذ قدم البنك تبرًعا 
ســـخًيا لمشـــروع “ســـهم الغارمين”، ُيقدر 
بــــ 200 ألـــف دينـــار، مســـاهمًة منهـــم في 

تسديد ديون 50 معسرا ومعسرة.
وأعـــرب وزيـــر العـــدل عـــن بالـــغ شـــكره 
وتقديـــره لبنك البحريـــن والكويت، على 

مساندته ودعمه هذا المشروع اإلنساني 
والخيـــري، والذي قدم من خاله نموذًجا 
بـــارًزا فـــي التكافل االجتماعـــي في إطار 
المســـؤولية االجتماعية، والمساهمة في 
تنمية وتطوير العمل الخيري المؤسسي.
التنفيـــذي  الرئيـــس  أكـــد  جهتـــه،  مـــن 
لمجموعـــة بنـــك البحريـــن والكويـــت أن 
هـــذا التبـــرع يأتـــي انطاًقـــا مـــن إيمـــان 
بنـــك البحريـــن والكويـــت بضـــرورة دعم 
جميع الجهود الرســـمية واألهلية الرامية 
لتحقيـــق التكافـــل االجتماعـــي، مشـــيًدا 

بالـــدور الفاعـــل الـــذي يقوم بـــه صندوق 
الـــزكاة والصدقـــات بمســـاعدة مختلـــف 
هـــذا  أن  مؤكـــًدا  المحتاجـــة،  الشـــرائح 
التبـــرع يأتي ضمن العديد من المبادرات 
التـــي أطلقهـــا بنـــك البحريـــن والكويـــت 
بمناســـبة مرور 50 عاًما على التأســـيس، 
خيريـــة  مبـــادرات  ضمنهـــا  مـــن  والتـــي 
الغارميـــن  فئـــة  تســـتهدف  وإجتماعيـــة، 
والمعسرين لسد ديونهم وتفريج كربهم، 
والذيـــن صدرت بحقهم أحـــكام قضائية، 
بســـبب المديونيات الناتجة عن تعثرهم 

عن السداد.
يذكر أن صندوق الزكاة والصدقات أطلق 
مشروع “سهم الغارمين” في العام 2017 
بهـــدف تعزيز مفهوم التكافل االجتماعي 
ذلـــك  وترجمـــة  المجتمعيـــة،  والشـــراكة 
واقًعـــا ملموًســـا علـــى أرض الواقـــع، وتم 
خـــال العام الماضي تســـديد ديون 938 
معســـرا ومعســـرة، بكلفة إجماليـــة بلغت 

3.9 مليون ديناًرا تقريًبا.

القضيبية - مجلس النواب

المنامة - وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف

استقبال رئيسة مجلس النواب لسفير مملكة البحرين لدى الواليات  المتحدة

https://albilad.s3.me-south-1.amazonaws.com/pdfversions/2022/04/492711012617.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.albiladpress.com/news/2022/4927/bahrain/753214.html
https://www.albiladpress.com/news/2022/4926/bahrain/753128.html
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال

اإلنجاز ترجمة 
لتوجهات 
الحكومة 

بتنويع مصادر 
الدخل

المنامة - الصناعة والتجارة

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

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

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

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

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

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

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

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

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

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

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

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

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

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

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

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

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

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

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

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

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

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

متميزة.

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

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

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

المنامة - بنا

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

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

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

الرياض ـ واس، العربية نت

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

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

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

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

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

“الرياض” السعودية، أمس.

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

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا
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ابراهيم النهام

والشـــئون  العـــدل  وزيـــر  أصـــدر 
اإلسالمية واألوقاف الشيخ خالد 
بـــن علي آل خليفة قرار رقم )56( 
وتشـــكيل  بإنشـــاء   2022 لســـنة 
لجنة الطعون فـــي هيئة حمايات 

البيانات الشخصية.
وقـــررت المادة األولى بأنه تنشـــأ 
هيئة حماية البيانات الشـــخصية 
)لجنـــة  تســـمى  قضائيـــة  لجنـــة 
الطعون( تشـــكل برئاســـة القاضي 
عبدالرحمـــن الســـيد محمد المعال 

وكيل محكمة التمييز.
القاضـــي  مـــن  كال  وعضويـــة 
محمد البوعينيـــن )وكيل محكمة 
التمييـــز( عضـــًوا، والقاضـــي علي  
الكعبـــي )قاضي محكمـــة التمييز( 

عضـــًوا، والســـيد يوســـف محمـــد 
السياســـات  إدارة  )مديـــر  مثنـــى 
السيبرانية بالمركز الوطني لألمن 

السيبراني( عضًوا. 
وتمـــارس اللجنـــة االختصاصـــات 
مـــن   )34( المـــادة  فـــي  المحـــددة 
قانون حماية البيانات الشخصية 
 )30( رقـــم  بالقانـــون  الصـــادر 
لســـنة 2018، كمـــا تلتـــزم اللجنـــة 
اختصاصاتهـــا  ممارســـة  فـــي 
عليهـــا  المنصـــوص  باإلجـــراءات 
فـــي المـــادة المذكورة بشـــأن آلية 

اتخاذا قراراتها.
ويكون مقـــر انعقاد لجنة الطعون 
بشـــئون  المعنيـــة  الـــوزارة  فـــي 

العدل.

لجنة للطعون في “حماية البيانات الشخصية”

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

التقى وزير العمل والتنمية االجتماعية، 
جميـــل حميـــدان، فـــي مكتبه بالـــوزارة 
أمس األحد، سفير جمهورية اندونيسيا 
لدى مملكة البحريـــن، اردي هيرماوان، 
وذلـــك بمناســـبة تعيينه ســـفيًرا جديًدا 

لبالده لدى البحرين.
وقد رحب حميدان بالسفير هيرماوان، 
متمنًيـــا لـــه التوفيـــق فـــي مهـــام عملـــه 
الجديـــد بمـــا يخـــدم وينمـــي العالقـــات 
الثنائيـــة بيـــن البلديـــن الصديقين. وتم 
التعـــاون  تعزيـــز  بحـــث  اللقـــاء  خـــالل 
المشـــترك فـــي مجالي العمـــل والرعاية 
االجتماعيـــة، واالســـتفادة من الخبرات 
البلديـــن.  فـــي  الناجحـــة  والتجـــارب 
وأطلـــع حميدان الســـفير اإلندونيســـي 
علـــى أبرز المبـــادرات والخدمـــات التي 
تقدمها الوزارة في مجال حماية القوى 
الحمايـــة  تعزيـــز  عـــن  فضـــالً  العاملـــة، 

مملكـــة  حـــرص  مؤكـــًدا  االجتماعيـــة، 
البحرين على رعاية نيل القوى العاملة 

لحقوقها األساسية في العمل.
االندونيســـي  الســـفير  أشـــاد  بـــدوره، 
تشـــهده  الـــذي  المتقـــدم  بالمســـتوى 
المملكـــة فـــي العديـــد مـــن المجـــاالت، 
ونـــوه بالرعاية التي تحظى بها الجالية 
والقوى العاملة األندونيسية في مملكة 

علـــى  اإلندونيســـي  مثنًيـــا  البحريـــن، 
كافـــة الخدمـــات التـــي قدمتهـــا مملكة 
البحريـــن لرعايـــة القـــوى العاملة خالل 
جائحـــة كوفيـــد19-، كمـــا أبـــدى رغبـــة 
حكومـــة بـــالده فـــي المضـــي قدًما في 
تعزيز التعاون مع البحرين في مختلف 
المجاالت، بما يعود بالنفع على البلدين 

الصديقين.

لدى لقائه السفير هيرماوان.. حميدان:

تعزيز التعاون بالمجال العمالي مع أندونيسيا

حميدان ملتقًيا السفير االندونيسي

تقديـم المساعـدات إلـى الفـاريـن مـن أوكـرانيـا دون تمييـز
بدعوة من رئيسة المفوضية األوروبية 
ورئيـــس  اليـــن  ديـــر  فـــون  أورســـوال 
لعاهـــل  تـــرود،  جاســـتن  كنـــدا  وزراء 
الملـــك حمـــد  البـــالد صاحـــب الجاللـــة 
بـــن عيســـى آل خليفـــة، تقديـــًرا لجهود 
جاللتـــه اإلنســـانية فـــي دعـــم الالجئين 
والمحتاجيـــن من مختلـــف دول العالم، 
الملكيـــة لألعمـــال  المؤسســـة  شـــاركت 
اإلنســـانية فـــي االجتمـــاع االفتراضـــي 
الـــذي نظمه االتحاد األوربي لمســـاعدة 

الالجئين من أوكرانيا.
 وقـــال األمين العام للمؤسســـة الملكية 
الســـيد  مصطفـــى  اإلنســـانية  لألعمـــال 
إن مملكـــة البحريـــن قامـــت مـــن خالل 
المؤسســـة الملكيـــة لألعمال اإلنســـانية 

بتوجيـــه كريم من جاللـــة عاهل البالد، 
ولـــي  برئاســـة  الحكومـــة  مـــن  وبدعـــم 
العهـــد رئيـــس مجلس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بن حمد 
آل خليفة، وبقيـــادة ممثل جاللة الملك 
لألعمـــال اإلنســـانية وشـــؤون الشـــباب 
ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة، 
بالتنسيق مع المفوضية السامية لألمم 
لتقديـــم  الالجئيـــن  لشـــؤون  المتحـــدة 
مساعدات إنسانية عاجلة لالجئين من 
أوكرانيـــا من مختلف الجنســـيات دون 
تمييز مراعاة لوضعهم اإلنســـاني وذلك 
انطالقـــا مـــن اهتمـــام مملكـــة البحريـــن 
بالوضع اإلنساني لالجئين من أوكرانيا 

وضمان حمايتهم. 

المؤسســـة  مشـــاركة  أن  الســـيد  وبيـــن 
الملكيـــة لألعمـــال اإلنســـانية فـــي هـــذا 
االجتمـــاع تأتـــي لبحـــث أفضل الســـبل 
الممكنة لتقديم المســـاعدات اإلنسانية 

إلـــى الالجئيـــن المدنييـــن الفاريـــن مـــن 
وغيرهـــم  األوكرانييـــن  مـــن  أوكرانيـــا 
مـــن الجنســـيات األخـــرى دون تفرقـــة 
الـــدور  يعكـــس  بمـــا  وذلـــك  تمييـــز،  أو 
اإلنســـاني لمملكـــة البحريـــن ووقوفهـــا 
مبـــادئ  علـــى  والتركيـــز  الشـــعوب  مـــع 
التضامـــن اإلنســـاني، في ظـــل األزمات 
التـــي تتعـــرض العديد مـــن دول نتيجة 
السياســـية  واألزمـــات  االضطرابـــات 
واالقتصاديـــة وأثرهـــا علـــى المســـتوى 
اإلنســـاني واالجتماعـــي على الشـــعوب 

والدول المتضررة.
مؤكـــًدا أن هذه اإلســـتراتيجية كان لها 
األثـــر اإلنســـاني الكبيـــر فـــي كل الدول 
ســـاعدتها  التـــي  والصديقـــة  الشـــقيقة 
مملكة البحرين، ونالت احترام وتقدير 

ممثـــل  مـــن  واإلشـــادة  أجمـــع  العالـــم 
المتحـــدة  لألمـــم  الســـامية  المفوضيـــة 
لشـــؤون الالجئيـــن خالـــد خليفـــة للدور 
دعـــم  فـــي  البحريـــن  لمملكـــة  المتميـــز 
الالجئين ومساعدتهم مراعاة لوضعهم 
اإلنســـاني، مؤكـــًدا أن مملكـــة البحريـــن 
من الـــدول الســـباقة في تقديـــم الدعم 

اإلنساني للجميع دون تميز أو تفرقة.
 وأكـــد أن “االســـتراتيجية تعمـــل عليها 
اإلنســـاني  الدعـــم  لتقديـــم  المؤسســـة 
بتقديـــم  تقـــوم  والتـــي  للمحتاجيـــن، 
بزيـــارات  القيـــام  ثـــم  أواًل  المســـاعدة 
ميدانيـــة لتلبيـــة المتطلبـــات التـــي هم 
فـــي أمـــس الحاجة لها، ومـــن ثم توفير 
مـــن  رئيـــس  بشـــكل  اإلنســـاني  الدعـــم 
خـــالل وكاالت األمـــم المتحـــدة، حيث 

تقديـــم  فـــي  كبيـــر  وبشـــكل  نجحنـــا 
والمشـــاريع  اإلنســـانية  المســـاعدات 
التنموية وستستمر استراتيجيتنا هذه 
فـــي جميع المهام اإلنســـانية التي نقوم 
بها لخدمة اإلنســـانية في مختلف دول 

العالم”.
يذكـــر أن هذا االجتمـــاع ينظمه االتحاد 
فـــي  الالجئيـــن  لمســـاعدة  األوربـــي 
أوكرانيا، إذ سبق أن أطلق األمين العام 
لألمـــم المتحـــدة أنطونيـــو غوتيريـــش، 
نداء رسمًيا لتمويل العمليات اإلنسانية 
لألمـــم المتحـــدة في أوكرانيـــا، وذكرت 
تقارير األمم المتحـــدة أن هذا التمويل 
آالف  ودعـــم  لمســـاعدة  ملـــّح  أمـــر 
األشـــخاص الذين يعانون من نقص في 

الحصول على الخدمات اإلنسانية.

ضاحية السيف - المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية

مصطفى السيد

أصدر وزير العمل والتنمية االجتماعية جميل حميدان القرار رقم )32( لسنة 2022 بشأن تعيين مجلس إدارة 
مؤقت لجمعية األطباء البحرينية، لمدة 8 أشهر برئاسة غادة القاسم.

وعضوية كل من نـــزار عبدالرحمن 
بـــو كمـــال، الشـــيخ ســـلمان محمـــد 
علـــي  أمـــل  خليفـــة،  آل  عبـــدهللا 
عبـــدهللا الغانـــم، راني المعتـــز بالله 
حلمي االغـــا، نوال إبراهيـــم مبارك 
مبـــارك  محمـــد  ومنـــاف  الحمـــر 

القحطاني.
وتنـــص المـــادة الثانيـــة أنـــه يكـــون 
للمجلـــس المؤقـــت االختصاصـــات 
وفًقـــا  اإلدارة،  لمجلـــس  المقـــررة 
ألحكام قانـــون الجمعيات واألندية 
االجتماعيـــة والثقافيـــة والهيئـــات 
الخاصة العاملة في ميدان الشباب 
والرياضـــة والمؤسســـات الخاصـــة 
رقـــم  بقانـــون  بالمرســـوم  الصـــادر 

)31( لســـنة 1989 والنظام األساس 
للجمعية.

القائميـــن  علـــى   )3( المـــادة  وفـــي 
بالعمـــل فـــي الجمعيـــة أن يبـــادروا 
بتســـليم مجلـــس اإلدارة المؤقـــت 
جميع أمـــوال الجمعية وســـجالتها 

ودفاترها ومستنداتها.
وفي المادة )4( يعد مجلس اإلدارة 
المؤقت تقريًرا مفصاًل يقدم لوزارة 
العمـــل والتنمية االجتماعية بشـــأن 
أوضـــاع الجمعيـــة، متضمًنا أمورها 
الماليـــة خـــالل العاميـــن الماضيين، 
وتطويـــر  إلصالحهـــا  ومقترحاتـــه 
وتنظيـــم العمل بهـــا، وفًقـــا ألحكام 
القانون، والنظام األســـاس المشـــار 

إليهمـــا، وذلـــك خـــالل 6 أشـــهر مـــن 
تاريخ العمل بهذا القرار.

مجلـــس  يدعـــو   )5( المـــادة  وفـــي 
اإلدارة المؤقت الجمعية العمومية 
انتهـــاء  قبـــل  يعقـــد  اجتمـــاع  إلـــى 
المدة المحـــددة بالمادة )1( من هذا 
القرار بشهر على األقل بعد موافقة 
الـــوزارة، وأن يعرض عليهـــا تقريًرا 

مفصاًل عن حالة الجمعية.
العموميـــة  الجمعيـــة  وتنتخـــب 
مجلس اإلدارة الجديد في الجلسة 
اإلجـــراءات  اتخـــاذ  بعـــد  ذاتهـــا، 
الخاصة بترشـــيح أعضـــاء مجلس 
القانـــون،  ألحـــكام  وفًقـــا  اإلدارة، 

والنظام األساس المشار إليهما.

برئاسة غادة القاسم ولمدة 8 أشهر

تعيين مجلس إدارة مؤقت لـ “األطباء البحرينية”

تعديل بعض أحكام الئحة نظام تسجيل األدوية وتحديد أسعارها واإلعالن عنها
بقرار من رئيس “األعلى للصحة”

أصدر رئيـــس المجلس األعلى للصحة الفريق طبيب 
الشـــيخ محمد بن عبدهللا آل خليفـــة القرار رقم )21( 
لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام الئحة نظام تسجيل 
األدوية والمستحضرات الصيدلية وتحديد أسعارها 
واإلعالن عنها، الصادر بالقرار رقم )32( لسنة 2020.

وأشـــار القـــرار في المـــادة األولى بأنه يســـتبدل بنص 
المـــادة )13( وبأحـــكام الفصل الرابع مـــن الئحة نظام 
تسجيل األدوية والمستحضرات الصيدلية، وتحديد 
أسعارها واإلعالن عنها الصادر بالقرار رقم )32( لسنة 

2020 النصوص اآلتية:
مـــادة )13( ينشـــأ بالهيئـــة ســـجل خاص لقيـــد طلبات 
التســـجيل بأرقام مسلســـلة، بحســـب تاريخ ورودها، 
ويمنح طالب التســـجيل إيصاالً بقيد طلبه المســـجل 

بعد استيفائه المستندات والعينات المطلوبة.
وفـــي المـــادة )20( بأنـــه يشـــترط الســـتيراد األدويـــة 
والمســـتحضرات الصيدلية غير المسجلة للمؤسسات 

الصحية الحكومية والخاصة، الشروط اآلتية:
أن تكون األدوية أو المستحضرات الصيدلية مسجلة 
لدى إحدى الهيئات والجهات اآلتية: اللجنة المركزية 
الخليجيـــة، هيئـــة الغذاء والـــدواء الســـعودية، هيئة 
الدواء والغذاء األميركية، هيئة الدواء األوروبية أو 
إحدى الدول األوروبية الغربية، الدواء السويســـري، 
إدارة الـــدواء االســـترالية، وزارة الصحـــة اليابانيـــة، 

هيئة الدواء والمستحضرات الصحية البريطانية.
وفي حالة تعذر الحصول على شهادة تسجيل الدواء 
أو المستحضر الصيدلي صادرة من إحدى الهيئات أو 
الجهات المشـــار إليها، يجـــب التأكد من وجود صورة 
من شـــهادة األدوية والمســـتحضر الصيدلي، وصورة 
من شـــهادة ممارسة التصنيع الجيد الخاصة بالمصنع 

على أن تكون صادرة من بلد المنشأ.
وأن يكون الدواء أو المستحضر الصيدلي مسجالً في 
بلد المنشأ، وأن تكون عبوات األدوية والمستحضرات 

الصيدليـــة محتويـــة علـــى االســـم التجـــاري واالســـم 
العلمي، والتركيز، وظروف التخزين، ورقم التشغيل، 
والشكل الصيدالني، وتاريخ اإلنتاج واالنتهاء، واسم 
الشـــركة الصانعة وعنوانهـــا، وأن تكون باللغة العربية 

أو اإلنجليزية.
والمســـتحضرات  األدويـــة  وحفـــظ  نقـــل  يتـــم  وأن 
الصيدليـــة فـــي حاويات مبـــردة، وفق شـــروط النقل 
الصانعـــة،  الشـــركة  مـــن  بهـــا  الموصـــى  والتخزيـــن 
ويســـتثنى مـــن الشـــروط األدويـــة والمســـتحضرات 
الصيدلية لعالج الحـــاالت النادرة والطارئة واألورام، 
مـــن  القصـــوى والمقترحـــة  واألدويـــة ذات األهميـــة 
الجهـــات والمؤسســـات الصحيـــة بعـــد موافقة رئيس 

المجلس.
وكذلـــك األدويـــة التـــي تمـــت الترســـية عليها ضمن 
الشـــروط  وفـــق  الوطنـــي  أو  الخليجـــي  الشـــراء 

المحددة.

انعكاًسا لدور البحرين اإلنساني ووقوفها مع الشعوب... السيد:

ابراهيم النهام

إبراهيم النهام

وجــه وزيــر المواصــات واالتصــاالت، كمــال أحمد محمد، الشــكر الجزيل إلــى عاهل البــاد حضرة صاحب 
الجالــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفة، وإلــى ولي العهــد رئيس مجلس الــوزراء الموقر صاحب الســمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، وإلى رئيسة مجلس النواب ورئيس مجلس الشورى ووزير شؤون 
مجلســي الشــورى والنواب وجميع أعضاء مجلســي الشــورى النواب على مســاهماتهم الفعالة في تحديث 
ومواكبــة التشــريعات المختلفــة التــي تهــدف وترمى إلى تطويــر مختلف األنظمــة؛ لتحقيق الــدور الريادي 
المنــوط بحكومــة مملكة البحرين فــي القطاع البحري خصوصا على الجهود المكثفة والكبيرة التي بذلوها 
في مراجعة وتنقيح والتوافق على القانون رقم )10( لسنة 2022 الذي تفضل عاهل الباد بالمصادقة عليه.

قبـــل  مـــن  القانـــون  إعـــداد  تـــم 
الموانـــئ  بشـــؤون  المختصيـــن 
بـــوزارة  البحريـــة  والمالحـــة 
المواصـــالت واالتصاالت بالتعاون 
مـــع جميـــع الجهـــات ذات العالقة، 
وفـــق القوانيـــن البحريـــة الدوليـــة 
واإلقليميـــة مـــع األخـــذ باالعتبـــار 
القوانيـــن المحليـــة وبما يتناســـب 

فـــي  البحـــري  النقـــل  مـــع صناعـــة 
البحرين. 

المواصـــالت  وزيـــر  وقـــال 
واالتصـــاالت “إن القانـــون البحري 
الجديـــد يمثـــل نقلـــة نوعيـــة فـــي 
صناعـــة النقل البحري فـــي مملكة 
البحريـــن، حيـــث إنـــه ضـــم أحدث 
التشـــريعات واألحـــكام التي تنظم 

هذا القطاع، باإلضافة إلى توافقه 
واالتفاقيـــات  المعاهـــدات  مـــع 
الدوليـــة التـــي انضمت لهـــا مملكة 
فـــي  القصـــور  وعالـــج  البحريـــن، 
القانون البحري القديم الذي يعود 
عمـــره إلـــى أكثـــر من ثالثين ســـنة 
والصـــادر فـــي ســـنة 1982، حيـــث 
روعي في صياغة القانون الجديد 

المتعلقـــة  األمـــور  كافـــة  تشـــريع 
بقواعد المالحة البحرية والتجارة 
ســـالمة  ضمنهـــا  ومـــن  الدوليـــة، 

المالحة وحماية البيئة البحرية”. 
وأضاف “أن وجـــود قانون عصري 
النقـــل  بصناعـــة  يهتـــم  وحديـــث 
وطنيـــة،  أهميـــة  يمثـــل  البحـــري 
خصوصـــًا كون هـــذا القانون عامل 
هـــذا  فـــي  لالســـتثمارات  جـــذب 
المجال لما سوف يمثله من ضمانة 
الســـتثماراته  وحمايـــة  للمســـتثمر 
ممـــا سيشـــكل دعما إضافيـــا كبيرا 

لالقتصاد البحريني”.
ويضـــم القانـــون البحـــري الجديـــد 
393 مـــادة تطرقت إلى العديد من 
الموضوعات مثل قواعد وشـــروط 
مليكتهـــا  ونقـــل  الســـفن  تســـجيل 
والحقـــوق العينيـــة المترتبة عليها 
والحجـــز علـــى الســـفينة وواجبات 

الربـــان واألحـــكام العامـــة المتعلقة 
بحقـــوق البحـــارة. كما ضـــم األمور 
المتعلقة بحطام السفن ومن ضمنها 
تحديد مســـؤوليات مالك السفينة 
وطـــرق التعامـــل معهـــا، واألحـــكام 
كمـــا  الســـفن.  بتأجيـــر  المتعلقـــة 
تضمن االحـــكام المتعلقة بالتأمين 
البحـــري للســـفن والبضائع وتنظيم 
عمـــل الموانـــئ البحريـــة التجارية، 
باإلضافة إلـــى مواد تتعلق بحماية 
البيئة البحرية من مخلفات السفن 
اإلداريـــة  والغرامـــات  والعقوبـــات 
والتجـــاوزات  المخالفـــات  لجميـــع 
المتعلقـــة ببنـــود القانـــون، وســـيتم 
في الفترة القادمـــة إصدار اللوائح 

التنفيذية لتنفيذ القرار.

“المواصالت”: صدور القانون البحري الجديد نقلة نوعية في صناعة “النقل”
عامل جذب لالستثمارات ويدعم االقتصاد الوطني

وزير المواصالت واالتصاالت

العدد:  4927

المنامة - وزارة الخارجية

المنامة - مجلس التعليم العالي

استقبل وزير الخارجية عبداللطيف 
الزياني، أمس بمقر وزارة الخارجية، 
سفير جمهورية الصين الشعبية لدى 

مملكة البحرين أنور حبيب هللا.
اللقـــاء، بحـــث مســـار  جـــرى خـــال 
عاقـــات الصداقة والتعاون الوثيقة 
التـــي تجمـــع بيـــن مملكـــة البحريـــن 
الشـــعبية  الصيـــن  وجمهوريـــة 

الصديقة، وسبل تعزيزها وتطويرها 
يخـــدم  بمـــا  المجـــاالت  شـــتى  فـــي 
المشـــتركة،  واألهـــداف  المصالـــح 
باإلضافة إلى القضايا ذات االهتمام 

المشترك.
حضر اللقاء، رئيس قطاع الشـــؤون 
اإلفـــرو آســـيوية بـــوزارة الخارجيـــة 

السفير فاطمة الظاعن.

اســـتقبلت األميـــن العـــام لمجلـــس 
التعليم العالي نائب رئيس مجلس 
العالـــي  التعليـــم  مجلـــس  أمنـــاء 
الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج 
آل خليفـــة بمكتبهـــا رئيس جامعة 

البحرين الطبية سمير عتوم.
وأثنـــاء اللقاء، تـــم بحث الجوانب 
البرامـــج  ســـير  بعمليـــة  المتعلقـــة 
األكاديمية ومـــا تقدمه للطلبة من 
تخصصـــات تتيـــح لهـــم خيـــارات 
مـــن مهـــارات  متعـــددة وتمكنهـــم 
الحيـــاة المســـتقبلية للدخـــول في 
ســـوق العمـــل، إذ أكـــدت الشـــيخة 
دعيـــج  بـــن  عيســـى  بنـــت  رنـــا 

مجلـــس  أن  العالـــي  خليفـــة  آل 
التعليـــم العالـــي يقـــدم كل الدعـــم 
التعليـــم  لمؤسســـات  والمســـاندة 
العالـــي، للنهوض بأدائها على كافة 
األصعدة، ورفع مســـتوى ســـمعتها 

التعليمية.
مـــن جانبه، عبر عتوم عن اعتزازه 
لمجلـــس  العـــام  األميـــن  بلقـــاء 
التعليـــم العالـــي، معربـــا عن عميق 
تقديـــره وامتنانـــه لمـــا تحظـــى به 
جامعـــة البحريـــن الطبية من دعم 
علـــى كافـــة المســـتويات، يعكـــس 
ما لقطاع التعليـــم اهتمام وتقدير 

كبيرين في مملكة البحرين.

تطــويــر العــالقــات مــع الصيــن

رنا بنت عيسى تبحث سير برامج “البحرين الطبية”
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 حسن: بحث مستجدات مشروع دعم القضاء على األمراض الحيوانية
عقدت وكالة الثروة الحيوانية في وزارة 
األشـــغال وشـــؤون البلديات والتخطيط 
العمرانـــي برئاســـة وكيل الـــوزارة للثروة 
الحيوانـــة خالد حســـن اجتماعـــًا عن بعد 
مـــع منظمـــة األغذيـــة والزراعـــة التابعـــة 
لألمـــم المتحدة برئاســـة منســـق المكتب 
األغذيـــة  لمنظمـــة  الفرعـــي  اإلقليمـــي 
والزراعـــة لألمم المتحـــدة لدول مجلس 
التعـــاون لـــدول الخليـــج العربـــي واليمن 

دينو فرانشسكوتي.
ونوقـــش في االجتماع آخر مســـتجدات 
ســـير عمل مشـــروع دعـــم القضـــاء على 
علـــى  والحفـــاظ  الحيوانيـــة  األمـــراض 
المـــوارد الوراثيـــة الحيوانيـــة بالتعـــاون 
مـــع المنظمـــة وبحضـــور كل مـــن مديـــر 
تيبـــو  ماركـــوس  بالمنظمـــة  المشـــروع 
وعدد مـــن االستشـــاريين فـــي المنظمة، 
ومنجانب وكالة الثروة الحيوانية حضر 

كل من: مدير الرقابة الحيوانية إبراهيم 
يوســـف، ومدير إدارة الصحة الحيوانية 
فجـــر صبـــاح الســـلوم، وكذلـــك المنســـق 

الوطني للمشروع عباس الحايكي.
أن  الحيوانيـــة  الثـــروة  وكيـــل  وأكـــد 
مشـــروع دعـــم القضـــاء علـــى األمـــراض 
المـــوارد  علـــى  والحفـــاظ  الحيوانيـــة 
مـــن ضمـــن  يأتـــي  الحيوانيـــة  الوراثيـــة 
المبـــادرات المندرجـــة فـــي ملـــف األمـــن 
الغذائي انطاقًا من التوجيهات السامية 
من عاهـــل الباد صاحـــب الجالة الملك 
لتنفيـــذ  خليفـــة  آل  عيســـى  بـــن  حمـــد 
)مشـــروع اســـتراتيجي لإلنتـــاج الوطني 
الســـمكي  اإلنتـــاج  ليشـــمل  للغـــذاء(، 
واســـتعرض  والحيوانـــي.  والنباتـــي 
وكيـــل الـــوزارة للثـــروة الحيوانيـــة آخـــر 
المســـتجدات الخاصـــة بتنفيـــذ مشـــروع 
مكافحـــة األمـــراض الحيوانيـــة وجهـــود 
الـــوزارة فـــي هـــذا المجـــال، إذ تـــم البدء 

بتنفيذ إجراءات المسح الوبائي لمرضي 
البروســـا وطاعون المجتـــرات الصغيرة 
لقطعـــان  تمثيليـــة  دم  عينـــات  بأخـــذ 
المملكـــة  محافظـــات  بجميـــع  الماشـــية 
وذلك لدراســـة نتائج المسح واالستفادة 
مـــن النتائج في تأكيـــد خلو البحرين من 
الصغيـــرة  المجتـــرات  طاعـــون  مرضـــي 

)PPR( ومرض البروسيا.
أن  الحيوانيـــة  الثـــروة  وأوضـــح وكيـــل 
نتائـــج المســـح الوبائي لمرضـــي طاعون 
المجترات الصغيرة والبروســـيا أظهرت 
األغنـــام  مـــن  المحليـــة  القطعـــان  خلـــو 
والماعـــز من هاذين المرضيـــن، ما يؤهل 
مملكـــة البحرين إلعـــان خلوها من هذه 

المنظمـــة  متطلبـــات  حســـب  األمـــراض 
العالميـــة للصحـــة الحيوانيـــة، والذي إن 
دل علـــى شـــي فإنمـــا يـــدل علـــى متانـــة 
اإلجـــراءات الوقائيـــة المتخـــذة من قبل 
الوكالة في مكافحة األمراض الحيوانية 

ومنع انتشارها في المملكة. 

وفـــي الســـياق ذاته، أشـــار وكيـــل الثروة 
لمـــرض  بالنســـبة  أنـــه  إلـــى  الحيوانيـــة 
البروســـيا فـــي األبقار فالنتائـــج األولية 
أظهـــرت ســـلبيتها للمـــرض، وجـــار العمل 
علـــى اســـتكمال جمع العينـــات التمثيلية 

من قطعان األبقار بالمملكة.

وأوضـــح وكيـــل الثـــروة الحيوانيـــة أنـــه 
االســـتقصاء  عمليـــات  تنفيـــذ  بشـــأن 
الوبائـــي لمرض الســـل البقري والذي يعد 
مـــن األمـــراض المشـــتركة بيـــن اإلنســـان 
والحيوان والمهددة بشـــكل كبير للصحة 
خاصـــة،  الزراعـــي  واالقتصـــاد  العامـــة 
فتـــم إنجـــاز 65 % مـــن أهـــداف المســـح 
بيـــن األبقار وجـــاٍر العمل على اســـتكمال 
المســـح ليشـــمل كامـــل قطعـــان األبقـــار 
بالمملكـــة قبـــل نهايـــة شـــهر أكتوبـــر مـــن 
العـــام 2022. ولفت الـــى أن القضاء على 
مـــرض الســـل البقـــري ســـيمكن أصحاب 
الحيـــازات الصغيـــرة مـــن االنضمـــام إلى 
سلسلة قيمة الثروة الحيوانية وتسويق 
منتجات األلبـــان المحلية وزيادة دخلهم 
ومســـتويات معيشـــتهم، وســـيؤدي إلـــى 
الحيـــوان  وصحـــة  اإلنتاجيـــة  تحســـين 
المواطنيـــن  علـــى  إيجابـــًا  ينعكـــس  بمـــا 

والمقيمين في مملكة البحرين.

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

خلو قطعان الماشية من 
“الطاعون” و“البروسيال”

“الجنوبية” تنظم ندوة افتراضية عن الصحة في رمضان
نظمـــت المحافظـــة الجنوبيـــة نـــدوة 
افتراضيـــة تحـــت عنـــوان “صحتـــك 
فـــي رمضـــان” عبـــر تقنيـــة االتصـــال 
المرئي “عن بعد”، وذلك ضمن حزمة 
برامـــج ومبـــادرات المحافظة خال 
شـــهر رمضان المبـــارك، حيث حاضر 
فـــي الندوة فاطمة حبيـــل من وزارة 
الصحة، بحضور عدد من مســـؤولي 
وموظفـــي المحافظـــة وممثلين عن 

مؤسسات المجتمع المدني.
وتأتـــي هـــذه النـــدوة ضمـــن الدعـــم 
محافـــظ  يوليـــه  الـــذي  والتوجيـــه 
الجنوبيـــة ســـمو الشـــيخ خليفـــة بن 
علـــي بن خليفـــة آل خليفـــة، لتنظيم 

ومنهـــا  الفعاليـــات  جميـــع  وإقامـــة 
الصحيـــة والمجتمعية وتعزيزها في 
الشـــهر الفضيل، لما لها من دور فعال 

في ترســـيخ مبدأ التعاون والشراكة 
المجتمعيـــة، والمســـاهمة فـــي نشـــر 
القيـــم الصحية والتوعيـــة بين أفراد 

المجتمع.
كمـــا قدمت فاطمة عرًضـــا مرئًيا عن 
السلوكيات الصحية والسليمة خال 
شـــهر رمضـــان، والتـــي تهـــدف إلـــى 
رفع مســـتوى الوعي ومـــدى ضرورة 
الحفـــاظ علـــى الصحـــة كمـــا تضمـــن 
الصحيـــة  العوامـــل  علـــى  العـــرض 
المساعدة على الوقاية من األمراض 

المزمنة والعاجات المتاحة.
وفـــي ختـــام النـــدوة، عبـــر الحضـــور 
عـــن شـــكرهم وتقديرهـــم للمحافظة 
الجنوبيـــة إلقامـــة وتبنـــي المبادرات 
والصحيـــة  التوعويـــة  والبرامـــج 
الفـــرد  وصحـــة  لســـامة  الهادفـــة 

والمجتمع.

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - وزارة الداخلية

اســـتقبل وزير الداخليـــة الفريق أول 
الشـــيخ راشـــد بن عبدهللا آل خليفة، 
أمـــس، ســـفير مملكـــة البحريـــن لدى 
المملكـــة المتحـــدة الشـــيخ فـــواز بـــن 

محمد آل خليفة.
وفـــي بدايـــة اللقـــاء، رحـــب الوزيـــر، 
بالشـــيخ فواز، مشـــيدا بدور السفارة 
فـــي تعزيـــز العاقـــات الثنائيـــة بيـــن 

مملكـــة البحريـــن والمملكـــة المتحدة 
وتقديم الخدمات الازمة للمواطنين 
البحرينيين المتواجدين في المملكة 

المتحدة.
برامـــج  بحـــث  اللقـــاء،  خـــال  وتـــم 
بيـــن  األمنـــي  والتنســـيق  التعـــاون 
البلدين الصديقين، والعمل على فتح 

آفاق جديدة خال المرحلة المقبلة.

آفاق جديدة من التنسيق األمني مع بريطانيا

تطويـــر العالقــات الثنائيــة مــع أميـركـــا

200 ألف دينار تبرع من “BBK” لسهم الغارمين

مشيدة بالسياسة الخارجية الفاعلة للبحرين... زينل:

وزير العدل: صندوق الزكاة غطى شريحة كبيرة من المحتاجين

النـــواب  مجلـــس  رئيســـة  أشـــادت 
فوزية بنت عبدهللا زينل بالسياســـة 
الخارجيـــة البحرينيـــة الفاعلـــة، وما 
حققته من منجزات متنامية، بفضل 

التوجيهات السامية من لدن 
عاهـــل الباد صاحـــب الجالة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفة، والجهود 
ولـــي  برئاســـة  للحكومـــة  المتميـــزة 
العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 

آل خليفة.
رئيســـة  لقـــاء  خـــال  ذلـــك  جـــاء 
مجلـــس النـــواب فـــي مكتبهـــا أمس 
البحريـــن  مملكـــة  ســـفير  )األحـــد(، 
لـــدى الواليـــات المتحـــدة األميركية 
الصديقـــة الشـــيخ عبدهللا بن راشـــد 
آل خليفـــة، حيث بحث اللقاء ســـبل 
تعزيـــز التعاون والتنســـيق في إطار 
بيـــن  والتكامـــل  التشـــارك  عاقـــات 

للدولـــة  البرلمانيـــة  الدبلوماســـية 
تطلعـــا  البرلمانيـــة،  والدبلوماســـية 
المنشـــودة  الغايـــات  إلـــى  للوصـــول 
لدولة المؤسســـات والقانـــون، وإبراز 
المنجـــزات الحضاريـــة التي تحققت 
في ظل المســـيرة التنموية الشـــاملة 

بقيادة جالة الملك.
الـــذي  البـــارز  الـــدور  زينـــل  وثمنـــت 

تقـــوم بـــه ســـفارة مملكـــة البحريـــن 
فـــي الواليـــات المتحـــدة األميركيـــة 
الصديقة فـــي تعزيز أوجـــه التعاون 
ومواصلـــة  المشـــترك،  والتنســـيق 
تطوير العاقات الثنائية على جميع 
األصعـــدة، مشـــيدة بالـــدور المتميـــز 
الـــذي يبذلـــه ســـفير مملكـــة البحرين 
لـــدى الواليـــات المتحـــدة األميركية 

المســـتمرة،  والمســـاعي  الصديقـــة، 
بالعاقـــات  االرتقـــاء  إلـــى  الهادفـــة 
األميركيـــة،  البحرينيـــة  البرلمانيـــة 
فـــي  المشـــترك  التعـــاون  وتعزيـــز 
مختلـــف المجاالت، التـــي تصب في 
صالح البلدين والشعبين الصديقين.
مـــن جانبـــه، أعـــرب الســـفير الشـــيخ 
عبـــدهللا  بـــن  راشـــد  بـــن  عبـــدهللا 
بالجهـــود  إشـــادته  عـــن  خليفـــة،  آل 
البرلمانية المستمرة والفاعلة لخدمة 
الوطن والمواطنين، واالرتقاء بدور 
الدبلوماسية البرلمانية في المحافل 
الدوليـــة، لبيـــان النهـــج الديمقراطي 
الرفيع، والســـجل الحقوقـــي المتميز 
مـــع  والتواصـــل  البحريـــن،  لمملكـــة 
المجالـــس والبرلمانـــات فـــي الـــدول 
الشـــقيقة والصديقة، مؤكدا الســـعي 
الدائـــم لتعميـــق الشـــراكة البنـــاء مع 
السلطة التشريعية بما يخدم الغايات 

واألهداف الوطنية المشتركة.

أكـــد وزيـــر العدل والشـــؤون اإلســـامية 
واألوقـــاف الشـــيخ خالـــد بـــن علـــي بـــن 
عبـــدهللا آل خليفـــة أن صنـــدوق الـــزكاة 
والصدقات استطاع - بفضل هللا تعالى - 
ترسيخ مفهوم فاعلية الزكاة والصدقات 
ودورها المهم فـــي المجال التنموي على 
صعيـــد الفـــرد والمجتمـــع، والعمـــل علـــى 
إحيـــاء هـــذه الفريضة تطبيًقا وممارســـة 
لتســـتفيد منها الشـــرائح المستحقة على 
شـــريحة  بخدماتـــه  وشـــمل  اختافهـــا، 
وأن  المحتاجـــة،  األســـر  مـــن  كبيـــرة 
الصندوق مســـتمر في المضي قدما نحو 
مزيـــد مـــن التكافـــل والتعـــاون، لتنفيـــذ 
برامجه وأنشطته التي ما كانت لتتحقق 
إال بفضـــل مـــن هللا تعالـــى، ثـــم بفضـــل 
الدعم والمســـاندة التي يلقاها الصندوق 
من القيـــادة، وكذلك بفضل المســـاهمات 
الطيبـــة المباركـــة مـــن أصحـــاب األيادي 

البيضاء.

الرئيـــس  اســـتقباله  خـــال  ذلـــك  جـــاء 
البحريـــن  بنـــك  لمجموعـــة  التنفيـــذي 
والكويـــت عبدالرحمـــن ســـيف، ورئيـــس 
ببنـــك  والتســـويق  العامـــة  العاقـــات 
البحرين والكويت زين الزياني، بحضور 
عدد من المسؤولين، إذ قدم البنك تبرًعا 
ســـخًيا لمشـــروع “ســـهم الغارمين”، ُيقدر 
بــــ 200 ألـــف دينـــار، مســـاهمًة منهـــم في 

تسديد ديون 50 معسرا ومعسرة.
وأعـــرب وزيـــر العـــدل عـــن بالـــغ شـــكره 
وتقديـــره لبنك البحريـــن والكويت، على 

مساندته ودعمه هذا المشروع اإلنساني 
والخيـــري، والذي قدم من خاله نموذًجا 
بـــارًزا فـــي التكافل االجتماعـــي في إطار 
المســـؤولية االجتماعية، والمساهمة في 
تنمية وتطوير العمل الخيري المؤسسي.

التنفيـــذي  الرئيـــس  أكـــد  جهتـــه،  مـــن 
لمجموعـــة بنـــك البحريـــن والكويـــت أن 
هـــذا التبـــرع يأتـــي انطاًقـــا مـــن إيمـــان 
بنـــك البحريـــن والكويـــت بضـــرورة دعم 
جميع الجهود الرســـمية واألهلية الرامية 
لتحقيـــق التكافـــل االجتماعـــي، مشـــيًدا 

بالـــدور الفاعـــل الـــذي يقوم بـــه صندوق 
الـــزكاة والصدقـــات بمســـاعدة مختلـــف 
هـــذا  أن  مؤكـــًدا  المحتاجـــة،  الشـــرائح 
التبـــرع يأتي ضمن العديد من المبادرات 
التـــي أطلقهـــا بنـــك البحريـــن والكويـــت 
بمناســـبة مرور 50 عاًما على التأســـيس، 
خيريـــة  مبـــادرات  ضمنهـــا  مـــن  والتـــي 
الغارميـــن  فئـــة  تســـتهدف  وإجتماعيـــة، 
والمعسرين لسد ديونهم وتفريج كربهم، 
والذيـــن صدرت بحقهم أحـــكام قضائية، 
بســـبب المديونيات الناتجة عن تعثرهم 

عن السداد.
يذكر أن صندوق الزكاة والصدقات أطلق 
مشروع “سهم الغارمين” في العام 2017 
بهـــدف تعزيز مفهوم التكافل االجتماعي 
ذلـــك  وترجمـــة  المجتمعيـــة،  والشـــراكة 
واقًعـــا ملموًســـا علـــى أرض الواقـــع، وتم 
خـــال العام الماضي تســـديد ديون 938 
معســـرا ومعســـرة، بكلفة إجماليـــة بلغت 

3.9 مليون ديناًرا تقريًبا.

القضيبية - مجلس النواب

المنامة - وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف

استقبال رئيسة مجلس النواب لسفير مملكة البحرين لدى الواليات  المتحدة

https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.albiladpress.com/news/2022/4927/bahrain/753258.html
https://www.albiladpress.com/news/2022/4927/bahrain/753229.html
https://albilad.s3.me-south-1.amazonaws.com/pdfversions/2022/04/492711012617.pdf
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال

اإلنجاز ترجمة 
لتوجهات 
الحكومة 

بتنويع مصادر 
الدخل

المنامة - الصناعة والتجارة

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

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

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

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

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

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

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

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

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

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

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

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

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

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

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

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

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

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

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

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

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

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

متميزة.

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

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

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

المنامة - بنا

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

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

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

الرياض ـ واس، العربية نت

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

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

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

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

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

“الرياض” السعودية، أمس.

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

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

المستقبل المشرق في أحاديث سمو ولي العهد
الكلمـــة الســـامية التي ألقاها ســـيدي صاحب الســـمو الملكي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه 
هللا ورعـــاه، لـــدى لقاء ســـموه معالي الســـيدة فوزيـــة بنت عبدهللا 
زينل رئيسة مجلس النواب، ومعالي السيد علي بن صالح الصالح 
رئيس مجلس الشـــورى وأعضاء مجلسي الشـــورى والنواب وكبار 
المســـؤولين، تعتبـــر نبراســـا ينطلق منـــه العمل الوطنـــي، وخارطة 
طريق لكل مواطن يمارس عمله وتأدية واجبه على طريق تحقيق 
أهـــداف المملكـــة ورؤية ســـيدي جاللـــة الملك حمد بن عيســـى آل 

خليفة عاهل البالد المفدى حفظه هللا ورعاه.
ال يخلـــو حديـــث لســـموه حفظـــه هللا ورعـــاه دون أن يتطـــرق فيه 
إلـــى إمكانيـــات وطاقـــات اإلنســـان البحرينـــي وكفاءتـــه فـــي صنع 
تنميـــة حقيقيـــة ناجحـــة ومواقفـــه اإليجابيـــة الحضارية، وســـيره 
ســـير اإلنســـان الواثق من نفســـه المؤمن بوطنه وتاريخه وعاداته 
وتقاليـــده وحماســـه الصادق الفياض لرفعة اســـم وطنه في شـــتى 

المجاالت.

يقول ســـموه حفظه هللا ورعاه: “إن مملكـــة البحرين بقيادة جاللة 
الملك المفدى حفظه هللا ورعاه محفوظة بأهلها وتقاليدها ونهجها 
الوطنـــي الجامع، وقد شـــاهدنا خالل جائحة فيروس كورونا كيف 

تجلت قوة الفريق الواحد”.
من يقف أمام ســـموه حفظه هللا ورعاه في أية مناســـبة كانت يرى 
صورة المستقبل المشرق لهذا الوطن العزيز، وإرادة العمل الدؤوب 
الدائم كي نحقق هذا المستقبل.. المستقبل العظيم من أجل شعب 
البحريـــن القادر على العطـــاء والتغلب على جميع أنواع التحديات 

بفلسفة عجيبة تعكس أفكاره العميقة وتماسكه.
يقـــول ســـموه حفظـــه هللا ورعاه: “إننـــا ماضون في طريـــق التقدم 

وطموحنا من أجل الوطن وأبنائه ال حدود له”.
هذه المفاهيم وهذه القيم هي التي ستقود البحرين إلى المستقبل 
المشـــرق الزاهـــر، فـــكل شـــيء يطرحه ســـموه على بســـاط البحث 
ليتخطاه لألحســـن، وليس هناك أروع من مقولته حفظه هللا: “كل 
يوم نبدأ من حيث ما انتهينا.. هذه رسالتي وأنا مطمئن ومتفائل”.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

محمد بن سلمان والتفوق العالمي
في تميز جديد يضاف ليس لولي العهد الســـعودي فقط، إنما للســـعودية 
والـــدول العربيـــة، جـــاء فـــي االســـتطالع الـــذي أجـــراه مركـــز األبحـــاث 
 األســـترالي  Lowy Institute، أن صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير محمد 
بـــن ســـلمان يعـــد الشـــخصية األعلى شـــعبية بين زعمـــاء العالـــم، وأظهر 
تفوق شـــعبية ســـموه على رؤساء أميركا وروســـيا والصين، وهذا مفرح 

للسعوديين والعرب لهذا االختيار المتميز.
ونريـــد أن نكتـــب للعالـــم أن هـــذا االختيار لم يأت من فـــراغ، حيث تميز 
سموه بالسعي من أجل رفعة وطنه ونصرة القضايا العربية واإلسالمية، 
هذا وســـبق في   2017  أن تم اختيار ســـموه الشـــخصية العالمية األكثر 
تأثيـــرا من “مجلة التايمز األميركية”، وفي عام 2018 تم اختيار ســـموه 
الشخصية األكثر تأثيرا  “آراء الشباب والشابات في 16 دولة”، وفي عام 

2021 تم اختياره  الشخصية العربية األبرز “ RT الروسية”.
نعم عاشـــت دولتنا أعواما من اإلنجازات، حيث رســـمت تصورا واضحا 
لمســـتقبل دولتنا التي باتت تسابق الخطى نحو تحقيق آمال وتطلعات 
الشـــعب الســـعودي، وكذلـــك لألســـس التـــي قامـــت عليها رؤيـــة المملكة 
2030، والتـــي قـــدم مـــن خاللهـــا رئيـــس مجلـــس الشـــؤون االقتصاديـــة 
والتنمية طموحه في كون الســـعودية العمق العربي واإلسالمي، والقوة 
االســـتثمارية الرائـــدة، ومحـــور ربط القـــارات الثالث، والمتأمـــل للوْضع 
الحالـــي في مْملكتنا والتطورات التي نراها على أْرض الواقع وما حدث 
مْن حكومتنا ومْن ولي عهدنا عراب الرؤية وما يؤكده الجميع أن نجاح 
المْملكـــة العربيـــة الســـعودية هو نجـــاح للعرب، حقيقة إن مـــا يعلنه ولي 
عهدنا اآلن هو الواقع في المستقبل، نعْم قوة القرارات وصْدق المواقف 
ووضـــوح الرؤيـــة.. هـــي مْن صنعـــْت مْملكتنـــا الجديدة، نعم ولـــي العهد 
رائدها ومؤسســـها، فقْد أْثبت للعالم أهمية الســـعودية ومكانتها كزعامة 
بـــارزة وقوية للعالم اإلســـالمي بتْأييد خليجْي عربي إســـالمي واحترام 
مـــن القـــوى العْظمى، كلمات قالها األمير محمد بن ســـلمان بن عبدالعزيز 
آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، 
كشـــفت رؤيته الواعدة واستشرافه مستقبل المملكة. “المقال كامال في 

الموقع اإللكتروني”.

غدير الطيار

حظي حديث ســـمو الشيخ عبدهللا بن زايد آل نهيان وزير الخارجية 
والتعـــاون الدولـــي خـــالل قمة النقـــب التي عقـــدت مؤخـــرًا، باهتمام 
واســـع من المراقبين والخبراء حول العالم، والسيما تعبير سموه عن 
أسفه لضياع “األعوام الثالثة واألربعين” )منذ أبرمت مصر وإسرائيل 
معاهدة الســـالم(، حيث قال “خســـرنا على مدار هـــذه األعوام معرفة 
بعضنا البعض بشكل أفضل والعمل معا، وتغيير السردية التي نشأت 
عليها أجيال من اإلســـرائيليين والعـــرب... ما نحاول بلوغه اليوم هو 
تغيير هذه الســـردية وخلق مســـتقبل مختلف”، وبالفعل يستحق هذا 
الحديث كل هذا االهتمام ليس فقط ألنه يتســـم بالشـــفافية والجرأة 
والمكاشـــفة والوضوح، لكن أيضًا ألنه يخترق جدار الصمت ويرســـم 
الطريق نحو بناء سالم إقليمي حقيقي، ويفصح عما يعجز الكثيرون 

عن البوح به.
ما تضمنه خطاب ســـمو الشـــيخ عبدهللا بن زايد آل نهيان خالل تلك 
القمـــة التاريخيـــة هو حقائـــق ثابتة ال ينكرها أحد، فإســـرائيل بالفعل 
جزء من منطقة الشـــرق األوســـط، وعدم فتح قنـــوات االتصال بينها 

وبيـــن العـــرب ال ينفي هذه الحقيقة وال يعني أنها غير موجودة، ومن 
يقـــول بذلك يخادع نفســـه واآلخرين، وبالتالي فإن اســـتمرار الرهان 
علـــى شـــعارات الماضي ودغدغة المشـــاعر بخطـــاب “المقاومة” ليس 
ســـوى اســـتهانة بمعانـــاة المالييـــن في الداخـــل الفلســـطيني، وتربحًا 
سياســـيًا تســـعى إليه أطراف إقليميـــة عديدة، واالعتـــراف بالحقائق 
واالنطـــالق منهـــا نحو البحث عن ســـبل حقيقية للســـالم هو المخرج 
الوحيـــد مـــن هـــذا العبث الذي يســـتنزف قضيـــة عادلـــة ويتاجر بآالم 

أصحابها الحقيقيين.
إحدى الدالالت والحقائق المهمة في هذا الحديث أن تغيير المستقبل 
يبدأ من تغيير الواقع، وأن أية محاولة لبناء سالم حقيقي في منطقة 
الشـــرق األوســـط يجب أن تبدأ من تعديل القوالب النمطية الجامدة 
التي نشأت عليها األجيال في منطقتنا، وغرس ثقافة تعايش تختلف 
عـــن ثقافـــة التهميش واإلقصاء والعنف التي تقتـــات عليها تنظيمات 
التطـــرف واإلرهاب التي تتخذ من القضية الفلســـطينية مادة للتربح 

السياسي والديني. “إيالف”.

سالم الكتبي

ثقافة السالم في الشرق األوسط )1(

شـــهر رمضـــان ليس شـــهًرا للتبذيـــر واإلســـراف أو البذخ فـــي المأكوالت من 
مقليات ونشـــويات، بل هو شـــهر العبادة والتقرب لله تعالى، فاإلســـالم حثنا 
على ترشيد اإلنفاق واالعتدال فيه، بقوله تعالى )َوُكُلوا َواْشَرُبوا َواَل ُتْسِرُفوا 
ـــُه اَل ُيِحبُّ اْلُمْســـِرِفيَن(، وهي معادلة تحقق ترشـــيد اإلنفـــاق واالبتعاد عن  ِإنَّ
بـــذخ الحيـــاة واإلســـراف، بجانـــب أنه شـــهر التقارب والتســـامح ومســـاعدة 

المحتاجين.
تتـــم فـــي شـــهر رمضان إعـــادة توزيـــع النفقـــات، فيخصـــص بعضهـــا لتوفير 
مســـتلزمات الشـــهر الكريـــم، وتوفيـــر جـــزء مـــن المـــال لمســـاعدة الفقـــراء 
والمحتاجيـــن عبـــر الصدقات أو إطعـــام صائم أو بدفع كفارة عـــدم الصيام، 
وبالتبرعات النقدية لأُلســـر المحتاجة. لذا فاقتصادًيا شـــهر رمضان هو شهر 
إعـــادة توزيـــع الدخل بين الفئـــات الغنية وهـــي األقل، لصالح الفئـــة الفقيرة 
وهي األكثر في جميع المجتمعات، ما يؤدي إلى تحســـين مســـتوى معيشـــة 
الفقـــراء والتخفيـــف مـــن اإلنفاق والبذخ االســـتهالكي، وتوفير شـــتى أنواع 
الســـلع وبأســـعار في متناول الجميع، ما يبعد االســـتغالل واالحتكار من قبل 
بعض التجار والشـــركات، وهذا ما ُيضيف على شـــهر رمضان أنه شهر العدل 

واإلنصاف.
وتتحقـــق العدالـــة االقتصاديـــة في شـــهر رمضان فـــي إعادة توزيـــع الدخل 
بيـــن أفراد المجتمع، بين الميســـورين والمحتاجين، ما يتناســـب مع أهداف 
روحانيـــة شـــهر رمضان، وصـــواًل لتحقيق اقتصاد مجتمعـــي صحي ينعم به 
الجميـــع بمســـتوى حياة أفضل ويبعد الناس عن الســـلوكيات الســـيئة خالل 
شـــهر رمضـــان كاإلفـــراط في الطعام والكســـل فـــي العمل وكثرة الســـهر في 
لياليـــه الفضيلـــة، وهنـــاك عـــدد من القطاعـــات تســـتفيد اســـتفادة كبيرة من 
شـــهر رمضـــان، مثل تجار المـــواد الغذائيـــة والمالبس والحلويـــات والفنادق 

والمقاهي الليلية التي يقبل الناس عليها بكثرة.
تؤدي زيادة االســـتهالك في شـــهر رمضـــان إلى تحريك االقتصـــاد، فرمضان 
فرصـــة للتجـــار والشـــركات لتصريف بعـــض المنتجـــات الراكدة لديهـــم، لذا، 
فقبل وأثناء شهر رمضان تحدث منافسة شرسة بين تجار األغذية بتقديم 
العروض لجذب المســـتهلكين لشـــراء منتجاتهم، وهذا ُيســـاهم في تنشـــيط 
السوق بيعا وشراء، وهذا يتطلب اإلشراف والمراقبة والمتابعة حتى ال يقع 

المستهلكون فريسة لجشع التجار والشركات.

عبدعلي الغسرة

اقتصاد رمضان

من أجل االستدامة في الصحة
الصحـــة والعافية.. كلمتـــان متالزمتان في حياتنـــا، وهما األهم في 
حيـــاة كل إنســـان، فهمـــا الرصيد األثمـــن وكل ما يملك اإلنســـان في 
حياتـــه من هذا الرصيد الصحي الواجـــب المحافظة عليه، فالصحة 
نعمة عظيمة أنعمها هللا سبحانه وتعالى على اإلنسان، لذلك دائما ما 
نســـمع القول الشائع “الصحة تاج على رؤوس األصحاء والمرضى”، 

فمن فقد الصحة فقد معنى الراحة.
إن اســـتدامة المحافظة علـــى صحتنا أمر بيدنا نحـــن، فالصحة في 
حيـــاة اإلنســـان تعني أنك تســـتطيع عمل كل شـــيء، كالســـهولة في 
التنقل والحركة وغيرها من ممارســـات إنسانية يتعامل بها اإلنسان 

بشكل يومي في حياته.
مـــا يعنينـــي هنا هـــو تعزيز مفهوم االســـتدامة في الصحـــة من أجل 
أن يكـــون المجتمع صحيا، والمحافظة على تحســـين نوعية الحياة 
ضمن ســـلوكيات إنســـانية متاحة، بهدف تشـــكيل نهج وفكر يفرض 
علينـــا مفاهيـــم ومبـــادئ صحية تســـهم فـــي المحافظـــة على صحة 
اإلنســـان، وتحقيـــق تحـــول فـــي فكـــر أفـــراد المجتمـــع مـــن الجانب 
الصحـــي كـــي تكـــون نظـــرة المجتمـــع نظرة صحيـــة شـــاملة. ونحن 
وللـــه الحمد فـــي بلد دائمًا ما تحرص حكومته الرشـــيدة على تعزيز 
مثـــل هذه المفاهيم للمحافظة على صحة اإلنســـان، ولنا في تجربة 
التصـــدي لفيـــروس كورونا أكبر دليل بين لنا مـــدى اهتمام حكومتنا 
الرشـــيدة بالمواطـــن والمقيم على كامـــل تراب المملكـــة، وكان ذلك 
مـــن خالل تدخالت بكامل أجهـــزة الدولة بقيادة فريق البحرين في 
مواجهـــة هذه الجائحة، حيث كان هذا التدخل من الجهات المعنية 
للتصدي لهذه الجائحة متناغمًا ومتناســـقًا ومتكامالً ضمن منظومة 
يشـــار إليهـــا بالبنان وبـــكل المقاييـــس، وبترحيب جميـــع المواطنين 

والمقيمين على أرض المملكة.
يبقـــى العنصـــر المهـــم لبنـــاء أي مجتمـــع مـــن المجتمعـــات الوعـــي 
والثقافة، حتى يستطيع المجتمع تحقيق أهداف مفهوم االستدامة 
في الصحة، والعمل على نشر هذه األفكار اإليجابية والصحية على 

جميع فئات المجتمع.

د. خالد زايد
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