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صادق حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل 
البالد المفدى على قانون رقم )18( لسنة 2022 بتعديل المادة )231( من 
قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم )15( لسنة 1976 بعد إقرار 

مجلسي الشورى والنواب، وأصدره.
المادة األولى

بالمرسوم  الصادر  العقوبات  قانون  من   )231( المادة  بنص  ُيستبدل 
بقانون رقم )15( لسنة 1976، النص اآلتي:

»مادة )231(:
في  قام  العقوبتين، من  هاتين  بإحدى  أو  وبالغرامة  بالحبس  يعاقب 
أو  مــتــوفــى  شــخــص  عــلــى  بالكشف  صحية  أو  طبية  مهنة  مــزاولــتــه  أثــنــاء 
أو  بإسعاف مصاب بإصابة جسيمة وجدت به عالمات تشير إلى أن وفاته 
إصابته من جناية أو جنحة أو إذا توافرت ظروف أخرى تدعو إلى االشتباه 

في سببها ولم يبلغ السلطة العامة بذلك«.
المادة الثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - ُكلٌّ فيما يخصه - تنفيذ أحكام 
هذا القانون، وُيعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

آل خليفة  بــن عيسى  الملك حمد  الــجــاللــة  صـــادق حــضــرة صــاحــب 
تطبيق  بشأن   2022 لسنة   )19( رقــم  القانون  على  المفدى  الــبــالد  عاهل 
أحكام االتفاق بين حكومة دولة البحرين وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي 
بين  العالقة  على   1979 لسنة   )7( رقــم  بقانون  بالمرسوم  عليه  الموافق 
مجلسي  إقـــرار  بعد  المتحدة  لــأمــم  المقيم  والمنسق  البحرين  مملكة 

الشورى والنواب، وأصدره.
المادة األولى

ُتــطــبــق أحــكــام االتــفــاق بــيــن حــكــومــة دولـــة الــبــحــريــن وبــرنــامــج األمــم 
 ،1979 لسنة   )7( رقم  بقانون  بالمرسوم  عليه  الموافق  اإلنمائي  المتحدة 
المتحدة  لــأمــم  المقيم  والــمــنــســق  الــبــحــريــن  مملكة  بــيــن  الــعــالقــة  عــلــى 

وأعضاء مكتبه في مملكة البحرين.  
المادة الثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - ُكٌل فيما يخصه - تنفيذ أحكام 
هذا القانون، وُيعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ال��م��ل��ك ي�����ص��ادق ع��ل��ى ق��ان��ون

تطبي�ق االتف�اق ب��ين الب���حرين

االإنمائي المتحدة  االأمم  وبرنامج 

ال����م����ل����ك ي���������ص����ادق ع��ل��ى 

ت��ع��دي��ل ق���ان���ون ال��ع��ق��وب��ات

نائب  آل خليفة  الملكي األمير سلمان بن حمد  السمو  أكد صاحب 
جاللة الملك ولي العهد على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق المشترك 
الدفع  ومواصلة  األمريكية،  المتحدة  والــواليــات  البحرين  مملكة  بين 
المجاالت  شتى  فــي  المتميزة  األمــريــكــيــة  البحرينية  بــالــعــالقــات  قــدًمــا 
واالستقرار  األمــن  تحقيق  فــي  يسهم  بما  والدفاعية  العسكرية  خاصة 

والسالم في المنطقة.
 جاء ذلك لدى لقاء سموه بقصر الرفاع أمس بحضور سمو الشيخ 
راشد  لنادي  العليا  الهيئة  رئيس  خليفة  آل  بن حمد  سلمان  بن  عيسى 
وزيــر  خليفة  آل  خليفة  بــن  سلمان  والــشــيــخ  الــخــيــل،  وســبــاق  للفروسية 
النعيمي  بــن صقر  ذيـــاب  الــركــن  والــفــريــق  الــوطــنــي،  واالقــتــصــاد  المالية 
المركزية  القيادة  قائد  كوريال  مايكل  أول  الفريق  األركـــان،  هيئة  رئيس 
أول مايكل كوريال، وهنأه بتعيينه  بالفريق  األمريكية، حيث رحب سموه 
الــتــوفــيــق والــنــجــاح فــي مــهــام عمله،  لــه  فــي منصبه الــجــديــد ومــتــمــنــيــًا 
التي  االستراتيجية  التاريخية  العالقات  ومتانة  عمق  إلى  سموه  مشيًرا 
إليه  وصلت  ومــا  األمريكية  المتحدة  بالواليات  البحرين  مملكة  تربط 
العمل  مسارات  تعزيز  مواصلة  بأهمية  ومنوًها  متقدمة،  مستويات  من 
والتنسيق المشترك بين البلدين الصديقين والدفع بها نحو أفٍق أرحب 

بما يلبي التطلعات واألهداف المنشودة.
وخالل اللقاء، تم استعراض عدد من القضايا ذات االهتمام المشترك 

على الصعيدين اإلقليمي والدولي.

تعزي���ز التع���اون البحريني االأمريك���ي لتحقيق االأمن واال�ص���تقرار ف���ي المنطقة

الم�شترك ال��ع��م��ل  م�����ش��ارات  ت��ع��زي��ز  ب��اأه��م��ي��ة  ي��ن��وه  ال��ع��ه��د  ول���ي  ال��م��ل��ك  ن��ائ��ب 

الشيخ  سمو  يتقدمهم  الكريمة،  المالكة  العائلة  كبار  من  وفــد  قــام 
محمد بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس العائلة المالكة الكريمة، 
قدموا  حيث  الشقيقة،  المتحدة  العربية  اإلمـــارات  لــدولــة  بــزيــارة  أمــس 
الشيخ محمد بن  السمو  إلى صاحب  المواساة  التعازي وصادق  خالص 
زايد آل نهيان رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة، في وفاة 

فقيد دولة اإلمارات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رحمه 
اهلل.

آل نهيان  الفقيد وأسرة  وأنجال  إلى أشقاء  التعازي  الوفد  كما قدم 
رحمته  بــواســع  الفقيد  يتغمد  أن  وجـــل  عــز  اهلل  إلـــى  ضــارعــيــن  الـــكـــرام، 
ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم األسرة الكريمة جميل 

الصبر وحسن العزاء.
وأشقاء  نهيان  آل  زايــد  بن  الشيخ محمد  السمو  أعــرب صاحب  وقد 
وأنجال الفقيد عن خالص شكرهم وتقديرهم على هذه المشاعر األخوية 
التاريخية  األخــويــة  العالقات  وتميز  عمق  تعكس  التي  النبيلة  الطيبة 

الوثيقة والراسخة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وفد من كبار العائلة المالكة الكريمة يقدم واجب العزاء في وفاة �صمو ال�صيخ خليفة بن زايد

بن  خليفة  الــشــيــخ  الــركــن  المشير  استقبل 
أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، 
الفريق أول مايكل كوريال قائد القيادة المركزية 
األحد  أمــس  صباح  المرافق،  والوفد  األمريكية 
الركن  الفريق  بحضور  وذلـــك  2022م،  مــايــو   15

ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة األركان.
دفاع  لقوة  العام  القائد  رحب  اللقاء  وخالل 

األمريكية  الــمــركــزيــة  الــقــيــادة  بــقــائــد  الــبــحــريــن 
ــد الـــمـــرافـــق، مـــشـــيـــدًا بـــعـــالقـــات الــتــعــاون  ــوفــ والــ
ــتـــي تـــربـــط بـــيـــن مــمــلــكــة الــبــحــريــن  الـــوثـــيـــقـــة الـ
من  تشهده  ومــا  األمريكية  المتحدة  والــواليــات 
والتي من شأنها  تطور ونماء على كل األصعدة 
المشترك،  والتنسيق  بالتعاون  االرتــقــاء  تعزيز 
مــتــمــنــيــًا اســتــمــرار هـــذا الــتــنــســيــق والــتــعــاون في 

مختلف الشؤون والسيما في المجال العسكري، 
الصداقة  عــالقــات  تطوير  صــالــح  فــي  يصب  بما 
بين  الــدفــاعــي  الــشــأن  فــي  المستمر  والــتــنــســيــق 

البلدين الصديقين.
ــلـــواء الـــركـــن حــســن محمد  حــضــر الــلــقــاء الـ
الركن  واللواء  العامة،  القيادة  سعد مدير ديوان 
بحري يوسف أحمد مال اهلل مساعد رئيس هيئة 

غانم  الركن  واللواء  والتموين،  لإلمداد  األركــان 
األركــان  هيئة  رئيس  مساعد  الفضالة  إبــراهــيــم 
للعمليات، واللواء الركن الشيخ سلمان بن خالد 
آل خليفة مدير التخطيط والتنظيم والتقنية، 
واللواء الركن طيار الشيخ محمد بن سلمان آل 
كبار  من  وعدد  العسكري،  التعاون  مدير  خليفة 

ضباط قوة دفاع البحرين. 

ال��ق��ائ��د ال���ع���ام ي�����ص��ت��ق��ب��ل ق���ائ���د ال���ق���ي���ادة ال��م��رك��زي��ة االأم��ري��ك��ي��ة

تــقــدم الــدكــتــور الــشــيــخ عـــبـــداهلل بـــن أحــمــد آل خــلــيــفــة، وكــيــل وزارة 
الــخــارجــيــة لــلــشــؤون الــســيــاســيــة، بــخــالــص الــتــعــازي والــمــواســاة إلـــى دولــة 
وفــاة  فــي  وشــعــًبــا،  وحــكــومــًة  قــيــادًة  الشقيقة،  المتحدة  العربية  ــارات  اإلمــ
بن  زايــد  بــن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب  تعالى  اهلل  بــإذن  لــه  المغفور 
دولة  زيارته لمقر سفارة  وأعــرب، لدى  ثــراه.  نهيان، طيب اهلل  آل  سلطان 
اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة لدى المملكة لتقديم واجب العزاء، 
عــن تــقــديــر مملكة الــبــحــريــن إلســهــامــات صــاحــب الــســمــو الــشــيــخ خليفة 
واعــتــزازهــا  فــي نهضة وطــنــه،  رحــمــه اهلل،  نهيان،  آل  بــن سلطان  زايـــد  بــن 
البلدين  بين  المتميزة  واالستراتيجية  األخوية  الشراكة  لمسيرة  بدعمه 
الشقيقين، واهتمامه بتوطيد أواصر األخوة الخليجية والعربية ونصرة 
عز  المولى  ســائــاًل  اإلنسانية،  خدمة  فــي  البيضاء  وأيــاديــه  أمــتــه،  قضايا 
بواسع  أجمع  والعالم  واإلســالمــيــة  العربية  األمــة  فقيد  يتغمد  أن  وجــل 
رحمته ورضوانه، وأن يلهم أسرة آل نهيان الكرام وحكام اإلمارات وشعبها 
الشقيق جميل الصبر والسلوان، متمنًيا لدولة اإلمارات العربية المتحدة 
الشقيقة دوام التقدم والرخاء واالزدهار في ظل القيادة الحكيمة لصاحب 

السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة.

وك��ي��ل ال��خ��ارج��ي��ة ي��ق��دم واج���ب 

زاي��د ب��ن  خليفة  وف��اة  ف��ي  ال��ع��زاء 

اإلرهابي  التفجير  بشدة  البحرين  وزارة خارجية مملكة  أدانت 
الذي وقع بالقرب من مركبة عسكرية في منطقة وزيرستان شمال 
غربي جمهورية باكستان اإلسالمية، وأودى بحياة عدد من األبرياء، 
والمواساة  التعازي  خالص  عــن  معربة  وأطــفــال،  جنود  بينهم  مــن 
الشقيق،  الباكستاني  والــشــعــب  وللحكومة  الــضــحــايــا  وذوي  ألســـر 
جراء هذا العمل اإلرهابي اآلثم الذي يتعارض مع المبادئ والقيم 

األخالقية والدينية واإلنسانية كافة.
مع  الــتــام  الــبــحــريــن  مملكة  تــضــامــن  الــخــارجــيــة  وزارة  وأكــــدت 
ــاب، مــجــددة  ــ جــمــهــوريــة بــاكــســتــان اإلســالمــيــة فــي حــربــهــا ضــد اإلرهـ
بكافة  واإلرهــاب  والتطرف  العنف  نبذ  في  والراسخ  الثابت  موقفها 

صوره وأشكاله ومهما كانت دوافعه أو مبرراته.

ال��ب��ح��ري��ن ت��دي��ن ال��ت��ف��ج��ي��ر االإره���اب���ي 

ف����ي وزي����ر�����ص����ت����ان ال��ب��اك�����ص��ت��ان��ي��ة

وزي�������ر ال����ع����دل ي�����ص��ي��د ب��ت��ط��ور 

ال��ع��اق��ات ال��ب��ح��ري��ن��ي��ة ال��ج��زائ��ري��ة

والشؤون  العدل  وزيــر  آل خليفة  بن علي  الشيخ خالد  استقبل 
عبدالحميد  السفير  الــــوزارة،  بمقر  بمكتبه  واألوقــــاف،  اإلســالمــيــة 
الشعبية  الديمقراطية  الجزائرية  الجمهورية  سفير  خوجة  أحمد 

الشقيقة، بمناسبة تعيينه سفيًرا لبالده لدى مملكة البحرين.
وخالل اللقاء، رحب وزير العدل بالسفير الجزائري، مشيًدا بما 
تشهده العالقات بين البلدين والشعبين الشقيقين من تقدم مستمر 
في مختلف المجاالت، متمنًيا للسفير التوفيق والنجاح في مهامه 

الدبلوماسية الجديدة. 

ال���ق���ائ���د ال����ع����ام ي���ق���دم واج������ب ال���ع���زاء 

اإل����������ى رئ����ي���������س دول����������ة االإم�������������ارات
قـــــــام الـــمـــشـــيـــر الــــركــــن 
الشيخ خليفة بن أحمد آل 
لقوة  الــعــام  القائد  خليفة 
دفاع البحرين بزيارة لدولة 
المتحدة  العربية  اإلمارات 
الــشــقــيــقــة لــتــقــديــم واجـــب 
الـــعـــزاء إلـــى أخــيــه صاحب 
بن  الــشــيــخ محمد  الــســمــو 
دولة  رئيس  نهيان  آل  زايــد 
المتحدة  العربية  اإلمارات 
وفاة صاحب  الشقيقة، في 

بن  خليفة  الــشــيــخ  الــســمــو 
اهلل،  رحــمــه  نهيان  آل  زايـــد 

أمس.
العام  الــقــائــد  قــدم  كما 
لقوة دفاع البحرين تعازيه 
ومــــواســــاتــــه إلـــــى أصـــحـــاب 
الـــســـمـــو أشـــــقـــــاء وأنــــجــــال 
الفقيد وإلى أسرة آل نهيان 
ــي  ــ ــاراتـ ــ وإلــــــى الـــشـــعـــب اإلمـ
العلي  اهلل  داعــيــًا  الشقيق، 
الفقيد  يتغمد  أن  القدير 

ــتـــه ويــســكــنــه  بــــواســــع رحـــمـ
يلهم  وأن  جـــنـــاتـــه،  فــســيــح 
ــرام  ــكــ الــ نـــهـــيـــان  آل  أســـــــرة 
ــيــــل الــــصــــبــــر وحـــســـن  ــمــ جــ

العزاء.
وأكد القائد العام لقوة 
األمتين  أن  البحرين  دفــاع 
واإلسالمية فقدت  العربية 
بـــرحـــيـــل صــــاحــــب الــســمــو 
ــد  ــن زايــ الـــشـــيـــخ خــلــيــفــة بــ
عظيما  ــدًا  ــائــ قــ نــهــيــان  آل 

ــاتـــه فــــي خــدمــة  ــيـ كـــــرس حـ
شــعــبــه واألمـــتـــيـــن الــعــربــيــة 
واإلســــــــالمــــــــيــــــــة، مــــشــــيــــدًا 
بمناقب الفقيد وما حققه 
ــة اإلمـــــــارات الــعــربــيــة  لـــدولـ
ــتـــحـــدة الـــشـــقـــيـــقـــة فــي  الـــمـ
عــهــده الــمــيــمــون مــن تقدم 

ونمو وازدهار.
وقـــد رافــقــه فــي تقديم 
واجب العزاء عدد من كبار 
ضباط قوة دفاع البحرين. 

العدد:  16124
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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

http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1295365
http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16124/pdf/1-Supplime/16124.pdf?fixed1944
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 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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أعرب الشيخ خالد بن راشد 
بن عبداهلل آل خليفة مدير عام 
األحكام  لتنفيذ  العامة  اإلدارة 
ــات الـــبـــديـــلـــة بــــــــوزارة  ــوبــ ــقــ ــعــ والــ
الشكر  عـــن خــالــص  الــداخــلــيــة، 
ــاب  ــحـ لـــكـــافـــة الــمــتــبــرعــيــن وأصـ
ــاالت  األيـــــادي الــبــيــضــاء مــن رجـ
الــبــحــريــن ونــســائــهــا مـــن خــال 
عن  معربا  خير(،  )فاعل  خدمة 
قام  الذي  الخير  لفاعل  تقديره 
بسداد باقي المبالغ المستحقة 
ــة فــي  ــ ــدرجــ ــ ــمــ ــ ـــة الــ ـــالــ ــحــ ــ عــــــن الـ
الــتــطــبــيــق وســبــق أن قــــام فــاعــل 
اإلدارة  ــع  مــ ــاون  ــعـ ــتـ ــالـ بـ الـــخـــيـــر 
الـــعـــامـــة بـــدفـــع الــمــلــفــات الــعــام 
أخيه  بجانب  والوقوف  الماضي 
الــمــعــســر والـــمـــتـــعـــثـــر، مــوضــحــا 

قائمة  تشمل  الــخــدمــة  هـــذه  أن 
ممن  والمتعثرين،  بالمعسرين 
قضائية،  أحكام  بحقهم  صــدرت 
ــبــــادرات الــخــطــة  وتــعــد إحــــدى مــ
ــتــــمــــاء  ــيــــة لـــتـــعـــزيـــز االنــ ــنــ الــــوطــ
المواطنة  الوطني وترسيخ قيم 

)بحريننا(.
الـــمـــبـــادرة  ــذه  هــ أن  وأضــــــاف 
اإلنسانية الرفيعة ليست بغريبة 
ــع الـــبـــحـــريـــنـــي  ــمـ ــتـ ــمـــجـ ــلــــى الـ عــ
ألعمال  امتدادا  وتأتي  األصيل، 
ــر والـــــمـــــبـــــادرات الــنــبــيــلــة  ــيـ ــخـ الـ
الغارمين  لدعم  فيه  المتجذرة 
والــمــضــي قــدمــا فــي تــعــزيــز قيم 
ــاعــــي ونـــشـــر  ــمــ ــتــ الـــتـــكـــافـــل االجــ

الخير.
وأوضح أن عدد المستفيدين 

مــن خــدمــة »فــاعــل خــيــر« خــال 
بلغ نحو 65 شخصا،  عام 2022 
ــتـــي تــم  ــــدد الـــمـــلـــفـــات الـ ــلـــغ عـ وبـ

تنفيذيا،  ملفا   164 لها  الــدفــع 
إلى 473437  بقيمة مالية تصل 
دينارا، معربا عن خالص تقديره 
كان  حيث  المتبرعين،  لجميع 
فــي  ــــي  ــاسـ ــ أسـ دور  لـــتـــبـــرعـــاتـــهـــم 
المعسرين  مـــن  عـــدد  كـــرب  فـــك 
ــيـــن فــي  ــمـــدرجـ والـــمـــتـــعـــثـــريـــن الـ

التطبيق.
اإلدارة  عـــــام  مـــديـــر  وأشــــــــار 
ــنــــفــــيــــذ األحــــــكــــــام  ــتــ ــة لــ ــ ــامــ ــ ــعــ ــ الــ
يتم  أنه  إلى  البديلة  والعقوبات 
دراســــة كــل حــالــة، صـــدر بحقها 
تطبيق  خــال  مــن  نهائي،  حكم 
مــعــايــيــر مـــحـــددة، مــنــهــا الــحــالــة 
األبــنــاء  وعـــدد  والــعــمــر  الصحية 
الدخل ومن ثم إصدار  ومصادر 
كل حالة مع  تقرير مفصل عن 

الــمــســتــنــدات الـــازمـــة وعــرضــهــا 
عـــلـــى الــلــجــنــة الــمــخــتــصــة مــن 
الــــحــــاالت، بحسب  إقــــــرار  أجــــل 

الضوابط واالشتراطات.
جــديــر بــالــذكــر أن الــخــدمــة 
والتي تم تدشينها، برعاية وزير 
إلـــى تمكين  تــهــدف  الــداخــلــيــة، 
أصــحــاب األيــــادي الــبــيــضــاء من 
مــالــيــة لصالح  بــمــبــالــغ  الــتــبــرع 
ممن  والــمــتــعــثــريــن،  المعسرين 
قضائية،  أحكام  بحقهم  صــدرت 
ــى ثــــاث  ــلــ ــا عــ ــيــ ــالــ ومــــتــــاحــــة حــ
مـــنـــصـــات إلـــكـــتـــرونـــيـــة »تــطــبــيــق 
إساميات، شركة ســداد، تطبيق 
ــل تــســهــيــل  ــ ــي« مــــن أجــ ــ بـــنـــفـــت بــ
المتبرعين  الدفع على  عمليات 

المحسنين.

eslammahfoouz@hotmail.comتقدمي:إسـام مـحفوظ

مدير عام تنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة:

65 م�ستفيد� من »فاعل خير« و�لدفع لـ 164 ملف تنفيذ بقيمة 473 �ألف دينار

} الشيخ خالد بن راشد.

الجنائية  المحكمة  بـــرأت 
ــرى مـــتـــهـــمـــا مــــــن تــهــمــة  ــ ــبـ ــ ــكـ ــ الـ
االشتراك مع آخرين في تزوير 
تعديل  بهدف  رسمية  مــحــررات 
بياناته واصطناع بيانات جديدة 
المتهم  بــاســم  الــمــحــررات  على 
في  المحكمة  تشككت  أن  بعد 
المتهم,  إلـــى  الــمــوجــه  االتـــهـــام 
الــجــنــائــيــة  ــام  ــكـ وأكـــــدت أن األحـ
تؤسس على الجزم واليقين وال 
واالحتمال  الظن  على  تؤسس 
حيث ارتأت المحكمة أن هناك 
صــــــــورة أخــــــــرى لـــلـــواقـــعـــة غــيــر 
بذلك  صرحت  إليه،  المنسوبة 
آل  فاطمة  الشيخة  المحامية 

خليفة.
وقــــالــــت الـــشـــيـــخـــة فــاطــمــة 
تــقــدم  مــوكــلــهــا  إن  خــلــيــفــة  آل 
بطلب  الـــجـــوازات  شــئــون  إلدارة 
الستصدار محررات رسمية إلى 

أن تقابل مع المتهم األول الذي 
ويستطع  نــفــوذ  لــديــه  أن  ادعـــى 
ما  بحسب  اإلجـــــراءات  تسهيل 
بــأن  الــمــتــهــم األول  بـــه  اعـــتـــرف 
لديه القدرة على تسهيل طلب 
المتهم الثالث مقابل الحصول 
عــلــى مــبــلــغ مــالــي كــبــيــر، حيث 
ــة الــشــيــخــة  ــيـ ــامـ ــحـ ــمـ دفــــعــــت الـ
بأي  المتهم  قيام  بعدم  فاطمة 
فعل يعتبر جريمة طبقا لنص 
العقوبات  قانون  من   22 المادة 
أنه ال يعاقب  والتي نصت على 
تكن  لم  ما  الفاعل عن جريمة 
انطبق  مــا  وهـــو  ســلــوكــه  نتيجة 
عــلــى مــوكــلــهــا بـــأنـــه لـــم يــرتــكــب 
المكونة  األفــعــال  مــن  فــعــل  أي 

للجريمة.
ــة  ــيـ ــامـ ــحـ ــمـ كــــمــــا دفـــــعـــــت الـ
خــلــيــفــة  آل  فـــاطـــمـــة  الـــشـــيـــخـــة 
حيث  الــواقــعــة  معقولية  بــعــدم 

ارتضى تقديم مبلغ  أن موكلها 
إجــــراءات  لتسهيل  كــبــيــر  مــالــي 
ــو مـــن غــيــر الــمــعــقــول  طــلــبــه وهـ
مبلغ  بـــدفـــع  شــخــص  يـــقـــوم  أن 

مــقــابــل تخليص  مــالــي ضــخــم 
طلبه والحصول على مستندات 
مــــزورة وهـــو مــا يــخــالــف العقل 
أن  ــى  إلــ بـــاإلضـــافـــة  والمنطق, 

ــدوا  ــ أقـــــــوال الـــشـــهـــود الــــذيــــن أكـ
عــالــمــا  يـــكـــن  ــم  ــ لـ ــهـــم  ــتـ ــمـ الـ أن 
عليه  وبناء  قصده،  أو  بالتزوير 
بارتكاب  المتهم  عاقة  تنقطع 

الجريمة.كدوا عا
ــت بــــانــــقــــضــــاء  ــ ــ ــعـ ــ ــ كـــــمـــــا دفـ
الرابطة والسببية, حيث أشارت 
تـــتـــوافـــر  ــم  ــ لـ ــا  ــهـ ــلـ مـــوكـ أن  إلــــــى 
عــنــاصــر الــجــريــمــة فــي الــواقــعــة 
الـــمـــنـــســـوبـــة إلـــيـــه ولـــــم يــرتــكــب 
وكـــل  يـــمـــثـــل جـــريـــمـــة  فـــعـــل  أي 
على  الــحــصــول  إنـــمـــا  أراده  ــا  مـ
مــســتــنــدات صــحــيــحــة وتــعــرض 
لاحتيال من قبل آخرين طلبا 
مـــن أمــــــوال لــتــســهــيــل وتــســريــع 
لهما  فــكــان ضحية  ــراءات  ــ اإلجـ
المسؤولية  تنتفي معه  ما  وهو 

الجنائية عن موكلها.

كتب عبداألمير الساطنة:

تــعــرضــت فــتــاة إلصــابــات 
ــة صـــــــبـــــــاح أمـــــس  ــ ــطـ ــ ــوسـ ــ ــتـ ــ مـ
)األحــــــــــــــد( عــــنــــدمــــا فـــقـــدت 
ــلـــة  ــى عـــجـ ــ ــلــ ــ ــرة عــ ــ ــطــ ــ ــيــ ــ ــســ ــ الــ
بموقع  واصــطــدمــت  الــقــيــادة 
أعــمــال إنــشــاء داخـــل مجمع 
نتيجة  الــطــبــي،  الــســلــمــانــيــة 
وتسبب  بــاإلعــيــاء،  إصــابــتــهــا 
الـــحـــادث فــي تــضــرر الــســيــارة 
ومــــــوقــــــع أعــــــمــــــال اإلنـــــشـــــاء 

بتلفيات كبيرة.

اإلداريــة  المحكمة  رفضت 
اإلدارة  إللـــزام  بحريني  دعـــوى 
العامة للمرور بتسجيل سيارة 
اشتراها من ورثة كان موروثهم 
أن ثمن  إال  آخــر،  اشتراها من 
الـــســـيـــارة لـــم يــســدد بــالــكــامــل، 
إلـــى  األول  ــائــــع  ــبــ الــ دفــــــع  ــا  ــ مـ
الــلــجــوء إلــى الــقــضــاء إلبطال 
وصــدر حكم  األول  البيع  عقد 
ــرتــــب عــلــيــه  ــا تــ ــمـ لـــصـــالـــحـــه مـ
إبـــطـــال عــقــد شـــــراء الــمــدعــي 
وأصبح  األســـاس  مــن  للسيارة 
للمرور  الــعــامــة  اإلدارة  رفـــض 
تــســجــيــل الـــســـيـــارة فـــي مــحــلــه، 
ــارت الــمــحــكــمــة إلــى  ــ حــيــث أشــ
ومطالبة  الرجوع  للمدعي  أن 
الورثة الذين باعوا له السيارة 
مــقــتــضــى من  لـــذلـــك  كــــان  إن 

القانون.
ــلــــب الـــمـــدعـــي بــــإلــــزام  وطــ
العامة  اإلدارة  عليها  المدعى 
ــرور بــــــــإصــــــــدار شـــــهـــــادة  ــ ــمــ ــ ــ ــل ــ لــ
الــفــحــص والــمــلــكــيــة بــالــســيــارة 
بــاســمــه كــمــالــك لـــهـــا، وصــــدور 
المدعي  فــي مــواجــهــة  الــحــكــم 
السابع،  إلى  الثاني  عليها من 

وذلــــك عــلــى ســنــد أنـــه اشــتــرى 
ــورث الــمــدعــى  ــ الـــســـيـــارة مـــن مـ
عليهم من الثاني إلى السابع، 
تسجيل  اإلدارة  رفضت  بينما 
بــاســمــه بسبب وجــود  الــســيــارة 
نــزاع مــادي حــول قبض ثمنها 

عند البيع. 
إن  ــة  ــمــ ــكــ ــمــــحــ الــ وقـــــــالـــــــت 
ــي تــتــلــخــص  ــدعــ ــمــ ــلــــبــــات الــ طــ
فــــــي طــــلــــب إلــــــــــــزام الــــمــــدعــــى 
العامة  -اإلدارة  األولــى  عليها 
السيارة  ملكية  بنقل  للمرور- 
انه  على  تأسيسا  وذلـــك  إلــيــه، 
اشترى تلك السيارة من مورث 
الـــمـــدعـــى عــلــيــهــم مـــن الــثــانــي 
المحكمة  أن  إال  السابع،  إلــى 
ثبت  األوراق  أن  ــى  إلــ أشــــــارت 
للسيارة  األول  البائع  أن  فيها 
المدعى  لــمــورث  بــاعــهــا  الـــذي 
السابع  إلى  الثاني  عليهم من 
قد قام بطلب بفسخ عقد بيع 
الـــســـيـــارة لـــعـــدم ســــــداد مــــورث 
المدعى عليهم الثمن المتفق 
ــار  ــنــ ديــ  5000 وقـــــــــــدره  عـــلـــيـــه 
وإعــــادة الــحــال كــمــا كـــان عليه 
ملكية  بـــإعـــادة  الــتــعــاقــد  قــبــل 

الــســيــارة إلـــى الــمــدعــي، حيث 
من  المدنية  المحكمة  قضت 
السيارة  بيع  عقد  بفسخ  قبل 
الحال  وإعـــادة  الــتــداعــي  محل 
بــرد السيارة  كــان عليه  إلــى ما 
وتــأيــيــد  األول  ــالـــك  ــمـ الـ إلـــــى 
تلك  الحكم مما تضحى معه 
إلى  وأشــــارت  نهائية،  األحــكــام 
أنــــه لــمــا كــــان مــقــتــضــى فسخ 
لــلــســيــارة  األول  الـــبـــيـــع  عـــقـــد 
الحال  وإعـــادة  الــتــداعــي  محل 
بــرد السيارة  كــان عليه  إلــى ما 
دون  يــحــول  األول  الــبــائــع  إلـــى 
للمدعي  الــســيــارة  ملكية  نقل 
ــبــــيــــع ســنــد  بــــمــــوجــــب عــــقــــد الــ
للمدعي  يــكــون  وال  الــتــداعــي، 
سوى الرجوع على ورثة البائع 
مــقــتــضــى من  لـــذلـــك  كــــان  إن 
الــقــانــون، األمــر الــذي تضحى 
قائمة  الــدعــوى غير  هــذه  معه 
على أساس صحيح من الواقع 
ــرة بــالــرفــض  ــديــ ــانــــون جــ ــقــ والــ
فـــــلـــــهـــــذه األســــــــبــــــــاب حـــكـــمـــت 
الــمــحــكــمــة بــــرفــــض الــــدعــــوى 
ــي بـــالـــرســـوم  ــدعـ ــمـ ــــت الـ ــزمـ ــ وألـ

والمصاريف.

رف�ص دعوى لإلز�م �لمرور بفح�ص وت�سجيل �سيارة

عاقبت المحكمة الكبرى 
آسيويين   3 األولــى  الجنائية 
بالسجن مدة 5 سنوات أدينوا 
عبر  المخدرة  الــمــواد  بجلب 
البحرين  مطار  من  تهريبها 
وغـــــــرمـــــــت الــــمــــحــــكــــمــــة كـــا 
وأمـــرت  ديــنــار  3 آالف  مــنــهــم 
بــإبــعــادهــم عـــن الـــبـــاد عقب 
ــقــــوبــــة، بـــعـــد أن  ــعــ تـــنـــفـــيـــذ الــ
أســنــدت إلــيــهــم الــنــيــابــة أنهم 
جــلــبــوا الــمــواد الــمــخــدرة في 
غــيــر األحـــــوال الــمــصــرح بها 

قانونا بقصد االتجار.
وكــــان ضــابــط الــجــمــارك 
بمطار البحرين أثناء ما كان 
بتفتيش  عــمــلــه  واجــــب  عــلــى 
ــن اشــتــبــه  ــيــ ــادمــ ــقــ أمـــتـــعـــة الــ
بتحويله  وقــــام  الــمــتــهــم  فـــي 
المسار األحمر  إلى  وأمتعته 
ــا وضـــــــــع أمـــتـــعـــتـــه  ــ ــدمــ ــ ــنــ ــ وعــ
لتفتيشها ظهر على المتهم 
حالة من االرتباك حيث تبين 
مـــخـــدرة مخبأة  ــواد  مــ ــود  وجــ
أسفل الحقيبة بطريقة فنية 
دقيقة تبين أنها لمادة الشبو 
ــا يـــقـــرب مـــن 5  ــا مـ ــهـ بــلــغ وزنـ

كيلوجرامات.

ــيــــق مـــع  ــقــ ــتــــحــ ــد الــ ــ ــعــ ــ وبــ
إدارة  ــل  ــ ــبـ ــ قـ مـــــــن  الــــمــــتــــهــــم 
ــال  مـــكـــافـــحـــة الــــمــــخــــدرات قـ
التحريات  ــرى  أجـ إنـــه  نقيب 
الـــــازمـــــة والــــجــــديــــة وتـــأكـــد 
لــه أن الــمــتــهــم جــلــب الــمــواد 
ــمــــخــــدرة بـــقـــصـــد االتــــجــــار  الــ
من  إنــه  إذ  المملكة،  فــي  بها 
بتهريب  تــقــوم  شــبــكــة  ضــمــن 
الــمــواد الــمــخــدرة فــي مملكة 
يقوم  وأنــه  لاتجار  البحرين 
مالية،  مبالغ  مقابل  بــذلــك 
أن  على  التحريات  دلــت  كما 
المتهم الثاني دوره هو تسلم 
وترويجها،  الــمــخــدرة  الــمــواد 
بما  المتهمان  اعــتــرف  فيما 

نــســب إلــيــهــمــا واعــتــرفــا على 
الــمــتــهــم الــثــالــث والــــذي كــان 
اليوم  في  الحضور  له  مقررا 

الثاني من القبض عليهما.
حــــيــــث أعــــــــد لــــــه كــمــيــن 
وبحضوره إلى مطار البحرين 
ــار  ــى الـــمـــسـ ــ ــ ــه إلـ ــلـ ــويـ تـــــم تـــحـ
األحــمــر وعــثــر بــحــوزتــه على 
5 كيلوجرامات  ما يقرب من 
مــن الــمــادة الــمــخــدرة مخبأة 
إحدى  بداخل  فنية  بطريقة 
الــحــقــائــب حــيــث اعــتــرف هو 
بــدوره في نقل المواد  اآلخــر 
ــدرة والــــتــــي كــــــان مــن  ــخــ ــمــ الــ
المتهم  يتسلمها  أن  المقرر 

الثاني بغرض ترويجها.

�لثالثة �لمخـــدر�ت  لمهربـــي  و�لإبعـــاد  �ل�ســـجن 

الجنائية  الــكــبــرى  المحكمة  بـــدأت 
نظر قضيتين لـ7 متهمين باالتجار في 
الــبــشــر، حــيــث تــضــم األولــــى 5 متهمين 
ــا عــلــى  ــ ــارهـ ــ ــبـ ــ ــاة وإجـ ــتــ ــــي فــ بــــاالتــــجــــار فـ
ممارسة الدعارة، حيث أشار رئيس نيابة 
االتـــجـــار بـــاألشـــخـــاص إلــــى أن الــنــيــابــة 
واقــعــة  فــي  تحقيقاتها  أنــجــزت  الــعــامــة 
اتجار باألشخاص ومواقعة أنثى وأمرت 
المحكمة  إلــى  متهمين  خمسة  بإحالة 
الثانية  القضية  تضم  فيما  الجنائية، 

متهمتين.
إلى  األولــى  الواقعة  تفاصيل   وتعود 
المجني  بــمــواقــعــة  األول  المتهم  قــيــام 
بشخصها  واالتـــجـــار  مـــرات  عـــدة  عليها 
االعــتــداء  فــي  استغالها  إســـاءة  بغرض 
ــارة بـــطـــريـــق اإلكــــــراه  ــ ــدعــ ــ الـــجـــنـــســـي والــ
الــمــادي  للتكسب  والــحــيــلــة  والــتــهــديــد 
ــام بــتــحــريــض بــاقــي  ــا، كــمــا قــ ــهــ مـــن ورائــ
المتهمين على مواقعتها للحصول على 

المال فقاموا بمواقعتها عدة مرات.
النيابة  أن  إلى  النيابة  رئيس  وأشــار 
إباغها  فـــور  التحقيق  بــاشــرت  الــعــامــة 
بــالــواقــعــة، حــيــث اســتــمــعــت إلــــى أقــــوال 
المجني عليها، وتم عرضها على الطب 

االجتماعية  الباحثة  وكذلك  الشرعي، 
واالجتماعية.  الفنية  التقارير  إلعــداد 
الواقعة  الشرطة حول  تحريات  وطلبت 
واستمعت إلى شهود الواقعة واستجوبت 
احتياطيًا  بحبسهم  وأمـــرت  المتهمين 
على ذمة التحقيق، كما ندبت الخبراء 
الــمــخــتــصــيــن بـــفـــحـــص الــمــضــبــوطــات 

أمرت  ثم  ومن  الفنية،  التقارير  وإعــداد 
ــة الــمــتــهــمــيــن مــحــبــوســيــن إلـــى  ــالـ ــإحـ بـ

المحكمة الجنائية.
الثانية  الواقعة  فيما تعود تفاصيل 
الـــســـفـــارات  إحـــــدى  ــن  مـ ــاغ  بــ ورود  ــى  إلــ
ــاده احـــتـــجـــاز  ــ ــفـ ــ ــن مـ ــريـ ــحـ ــبـ بــمــمــلــكــة الـ
الـــمـــجـــنـــي عــلــيــهــا فــــي إحـــــــدى الــشــقــق 

وعليه  الدعارة،  ممارسة  على  وإجبارها 
المختصة  األمــنــيــة  ــزة  ــهـ األجـ تــوجــهــت 
إلـــى مــكــان وجـــودهـــا، وتـــم الــقــبــض على 
إحدى المتهمات وتم تقديم المساعدة 

للمجني عليها.
المجني عليها  أقرت  وعند سؤالها، 
بعد  البحرين  مملكة  إلــى  قدمت  بأنها 
أحد  فــي  ستعمل  بأنها  إيهامها  تــم  أن 
ــور وصــولــهــا  ــ الــمــطــاعــم الــســيــاحــيــة، وفـ
إلـــى الــمــمــلــكــة تـــم حــجــز جــــواز سفرها 
ألفين  مبلغ  بدفع  وإلزامها  وتهديدها 
دينار؛ من أجل إجبارها على العمل في 

مجال الدعارة.
النيابة  أن  إلى  النيابة  رئيس  وأشــار 
العامة قد باشرت التحقيق فور إباغها 
بــالــواقــعــة، حــيــث اســتــمــعــت إلــــى أقــــوال 
الــمــجــنــي عــلــيــهــا، وأمــــرت بــإيــداعــهــا دار 
اإليواء التابع للجنة الوطنية لمكافحة 
االتجار باألشخاص، واستجوبت إحدى 
أمــرت  كما  بحبسها،  وأمـــرت  المتهمات 
بـــضـــبـــط وإحـــــضـــــار األخــــــــــرى، وطــلــبــت 
شهود  إلــى  واستمعت  الشرطة  تحريات 
بإحالة  العامة  النيابة  وأمــرت  الواقعة، 

المتهمتين إلى المحاكمة الجنائية.

ــة ــي ــم ــس ــرر�ت ر� ــ ــحـ ــ ــة تــــزويــــر مـ ــمـ ــريـ بــــــــر�ءة مـــتـــهـــم مــــن جـ

ــة �أنــثــى  ــع ــو�ق ــيــويــيــن بــتــهــم �لتـــجـــار فــي �لــبــ�ــســر وم مــحــاكــمــة 7 �آ�ــس

أثــبــتــت الــمــحــكــمــة الــكــبــرى 
الــشــرعــيــة، عــاقــة زوجـــيـــة بين 
ــيــــة أشــــهــــرت  ــبــ ــنــ ــي وأجــ ــنـ ــريـ ــحـ بـ
وأنجبت  البحرين  في  إسامها 
مــن زوجــهــا طــفــًا خـــال فترة 
وقـــضـــت  عـــــرفـــــي،  ــعـــقـــد  بـ زواج 
في  الــعــاقــة  بــإثــبــات  المحكمة 
عليها  يترتب  ما  مع  سجاتها 
ــار شــرعــيــة وقــانــونــيــة في  مــن آثـ

مواجهة الزوج.
ــة إن  ــ ــزوجــ ــ وقــــــــال وكــــيــــل الــ
مــوكــلــتــه تــزوجــت مــن الــمــدعــى 
الشرعي  العقد  بصحيح  عليه 
ــد تــــوجــــهــــت مــعــه  ــ ــ ــي وقـ ــرفــ ــعــ الــ
والــــشــــؤون  الــــعــــدل  وزارة  ــى  ــ إلــ
اإلســامــيــة وأشـــهـــرت إســامــهــا 
وبعد فترة من الزواج رزقت منه 
عــلــى فــــراش الـــزوجـــيـــة بــطــفــل، 
مياد  قيد  زوجــهــا  مــن  وطلبت 
وزارة  ســــجــــات  فــــي  طــفــلــهــمــا 

ــبــــات  الـــصـــحـــة الـــمـــخـــتـــصـــة وإثــ
يستطع  لم  أنــه  إال  إليه،  نسبه 

فعل ذلك لكون العقد عرفي.
ــع الـــمـــحـــامـــي الـــحـــداد  ــ ودفــ
بـــأن ثــبــوت نــســب الــطــفــل حــقــًا 
نفسها  لتدفع عن  لألم،  أصليًا 
الشبهة، وللوالد ألنه يترتب له 
حــقــوق، مــشــيــرًا إلـــى أن رابــطــة 
ــب مــــــن أهــــــــم الـــحـــقـــوق  ــســ ــنــ الــ
وطلب  ــزواج،  ــ الـ عــلــى  المترتبة 
الــدعــوى  إحــالــة  المحكمة  مــن 
الزواج  للتحقيق إلثبات صحة 
شهود  بموجب  الصغير  ونسب 
ــن  ــيـ ــزوجـ اإلثــــــبــــــات، وعـــــــرض الـ
لــتــحــلــيــل الـــبـــصـــمـــة الـــوراثـــيـــة 
نسب  بــثــبــوت  والــحــكــم   ،DNA

الصغير إلى أبيه.
ــاهــــد وذكـــــــر أنـــه  وحــــضــــر شــ
المدعية  ويعرف  الــزوج  نسيب 
بــأنــه  أبــلــغــه  وقـــــال: »إن نــســيــبــه 

تـــــزوج مـــن الــمــدعــيــة لــكــنــه لم 
يــحــضــر مــجــلــس هــــذا الــعــقــد، 
ــهـــد بــــأن الـــــــزواج أثـــمـــر عن  وشـ
ــا أشـــــــار الـــشـــاهـــد  ــمـ الــــطــــفــــل، كـ
الثاني إلى حضوره عقد الزواج 
وكان فيه قبض وإيجاب وقبول 
ــن طـــرفـــي الـــــدعـــــوى، كــذلــك  مــ
حـــضـــر الـــــــزوج الـــمـــدعـــى عــلــيــه 
ــه مـــن الــمــدعــيــة.  ــزواجــ وأقـــــر بــ
وقال: »إنه توجه معها إلى وزارة 
ــؤون اإلســـامـــيـــة  ــ ــشـ ــ ــعــــدل والـ الــ
واألوقــاف إلشهار إسامها وقد 

حصلت على شهادة بذلك«.
ــة فـــي  ــمــ ــكــ ــمــــحــ وذكـــــــــــــرت الــ
ــم، أنــــــه ثــبــت  ــكــ ــحــ ــات الــ ــيـ ــثـ ــيـ حـ
بـــالـــبـــيـــنـــة الـــشـــرعـــيـــة الـــعـــاقـــة 
ــدع مــجــااًل  الــزوجــيــة وبــمــا ال يـ
ــا فــي  ــادهـ ــقـ ــعـ لــلــشــك صـــحـــة انـ
التاريخ المشار إليه في الئحة 
الدعوى، بعقد عرفي مستوفي 

األركان والشروط الشرعية، مما 
وحكمت  بــإثــبــاتــه،  مــعــه  تقضي 
ــة بـــــإثـــــبـــــات صـــحـــة  ــمــ ــكــ ــحــ ــمــ الــ
المدعية  الزوجية بين  العاقة 
وبــإثــبــات ذلــك  والــمــدعــى عليه 

في سجات المحكمة الشرعية 
مــع مــا يــتــرتــب عليها مــن آثــار 
مواجهة  فــي  وقــانــونــيــة  شرعية 
المدعى عليه، وألزمت المدعى 

عليه بالمصروفات.

�إ�سابة فتاة ��سطدمت بموقع �أعمال �إن�ساء في »�ل�سلمانية«

} السيارة عقب الحادث.

بعد �شماع ال�شهود والتاأكد من وقوع الزواج..

»�ل�ســـرعية« تق�ســـي باإثبـــات عالقـــة زوجيـــة بيـــن بحرينـــي و�أجنبيـــة 

كتبت: حنان محمد العزيز - 

طالبة إعالم بجامعة البحرين.
لـــوحـــظ فـــي اآلونـــــة األخـــيـــرة 
ــار بـــيـــع الـــســـلـــع الـــمـــقـــلـــدة  ــشــ ــتــ انــ
للماركات في كثير من الحسابات 
ــي مــــــــزادات  ــ ــاريــــة وذلــــــــك فـ ــتــــجــ الــ
عبر  ُتــعــرض  الــتــي  اليــــن(  )األون 
ــل االجـــتـــمـــاعـــي  ــواصــ ــتــ مــــواقــــع الــ
وتـــبـــاع عــلــى أنــهــا أصــلــيــة وبــســعــر 
أقــل مــن الــوكــيــل وأصــبــح اإلقــبــال 
الــمــســتــهــلــكــيــن بشكل  عــلــيــهــا مـــن 
كــبــيــر ولـــأســـف وقـــعـــوا فـــي شبكة 
الــنــصــب واالحــتــيــال، وحـــول هــذه 
اللقاءات  هــذه  لنا  كانت  القضية 
لنتعرف  الــــمــــزادات  أصـــحـــاب  مـــع 
التي  آرائهم حول اإلجــراءات  إلى 
يتم اتخاذها في حالة اكتشاف أن 

السلع مقلدة.
ــول: »لـــم  ــقــ ــبــــداهلل مــكــلــي يــ عــ
أن  بسبب  أصلية  غير  سلعة  أبــع 
فريق العمل يقوم بفحص جميع 
الــســلــع قــبــل عــرضــهــا فــي الــمــزاد، 
وصــلــتــنــا بــعــض الــســلــع الــمــقــلــدة 
ولكن يتم اكتشافها دائمًا من قبل 
السلع  فحص  ويتم  العمل  فريق 
إعادتها  ويتم  وصولها  عند  فـــورًا 

إلى أصحابها من دون عرضها«.
وأضاف: »مع األسف الشديد 
اليوم أي  المزادات  ال يوجد لدى 
طــريــقــة قــانــونــيــة لــمــحــاســبــة من 
ــاول عــــرض الــســلــع الــمــقــلــدة  يـــحـ
على أساس أنها أصلية ولكن يتم 
ومــحــاولــة  إلـــى صاحبها  إعــادتــهــا 
ــاب  ــحـ ــر عــــــدد مــــن أصـ ــبــ إبـــــــاغ أكــ
المقلدة  السلعة  بشأن  الــمــزادات 
يقعوا  ال  حتى  السلعة  وصــاحــب 
فــي الــفــخ. فــي الــواقــع وفــي أغلب 
ــاحـــب  ـــد إبـــــــــاغ صـ ــنـ األوقـــــــــــــات عــ
السلعة بأن سلعته مقلدة يحاول 
بــذلــك كي  بــعــدم علمه  الــتــظــاهــر 
ال يـــتـــم كـــشـــف أمــــــره لــمــحــاولــتــه 
والمستهلك  المزاد  صاحب  غش 
ــرار هــــــذه الـــظـــاهـــرة  ــ ــكـ ــ وبـــســـبـــب تـ
أصبح من شبه المؤكد ألصحاب 
المزادات أن أغلب أصحاب السلع 
المقلدة على علم بأن سلعته غير 
أصــلــيــة ولــكــن لــرغــبــتــه فــي الــربــح 
إلى  يــبــادر  المشروع  غير  السريع 

وأود  الــــــمــــــزادات  أصــــحــــاب  غــــش 
الــتــعــمــيــم لغة  ـــأن  بـ أنـــــوه هــنــا  أن 
الجهاء ولذلك أقول إن البعض 
بــــأن سلعتهم  عــلــم  عــلــى  لــيــســوا 
مــقــلــدة ولـــكـــن يـــوجـــد عــــدد كبير 
مــنــهــم عــلــى عــلــم بــذلــك ويــحــاول 

بيعها على أساس أنها أصلية«.
ــيــــم  ــراهــ ــر إبــ ــ ــديـ ــ ــة غـ ــبــ ــالــ الــــطــ
الــفــتــرة األخــيــرة  فـــي  تـــقـــول: »إن 
ومعقدًا  شائكا  الــمــوضــوع  أصــبــح 
بــســب كــثــرة الــشــركــات الــتــي تقوم 
بالتقليد وتضلل المستهلك عّما 
هو أصلي وما هو تقليدي بسبب 
تــقــارب الــشــكــل إلـــى حــد مـــا، لكن 

الجودة تبقى هي الفارق«.
وصــرحــت قــائــلــة: »بـــرأيـــي، أن 
القيام  المختصة  الــجــهــات  عــلــى 
بواجبها أيضًا لمنع انتشار السلع 
المقلدة لما تسبب من آثار سلبية 
على مستخدميها واألمثلة كثيرة 
والـــنـــمـــاذج أيـــضـــًا. ولـــيـــس آثـــارهـــا 
فحسب،  المستهلك  عــلــى  تــكــون 
ــل إنـــهـــا تــســتــغــل الــمــســتــهــلــكــيــن،  بـ
من  قريبة  أســعــارًا  يضعون  ألنهم 
الــمــنــتــجــات األصـــلـــيـــة وبــالــتــالــي 
يتعرض المستهلك للغش بسبب 
جــــودة الــمــنــتــوجــات الــمــغــشــوشــة. 
الى  عائد  التقليد،  كثرة  أن  وأرى 
ــغـــرات بــعــضــهــا قــانــونــيــة،  ــود ثـ ــ وجـ
ــد  ــعـ وأخـــــــــــرى غــــيــــر قــــانــــونــــيــــة وتـ

البائعين  فعلى  للقانون  مخالفة 
أو المستهلكين، التأكد من جودة 
الــمــنــتــج وفــحــصــه وتــمــيــيــزه عن 
المقلد والتواصل مع الشركات أو 
الوكيل للتأكد من أصالة المنتوج 
المنتج  كان  وإن  المراد استهاكه 
غير أصلي تتم إعادته إلى البائع 
المبلغ  رد  امتناعه عن  وفي حال 
المستهلك  حماية  مع  التواصل 
ــارة  ــتــــجــ والــ الـــصـــنـــاعـــة  وزارة  أو 
التخاذ  البائع  على  بــاغ  وتقديم 
ـــة وتــغــريــمــه  ـــازمــ اإلجــــــــــــراءات الــ
ــتـــى ال يـــصـــبـــح الــغــش  بــمــبــلــغ حـ
ويكون  للجميع  متاحا  والتهاون 
وكذلك  البائعين  على  هينا  أمــرا 
اإلنــســان  وقــع  إن  لــذا  المستهلك 
في شبكة الغش يلجأ إلى حماية 
دون  من  حقه  ويأخذ  المستهلك 

ضياع«.
عــلــي الـــســـتـــراوي طـــالـــب في 
ــول: »مـــع  ــقــ جـــامـــعـــة الـــبـــحـــريـــن يــ
المقلدة  السلع  أصبحت  التطور 
بــشــكــل كبير  لــأصــلــيــة  مــطــابــقــة 
والــفــرق بسيط وقـــد يــحــتــاج إلــى 
ــن مــاحــظــة  ــ خـــبـــيـــر لـــيـــتـــمـــكـــن مـ
الفرق بينهم، مع األسف الشديد 
والتاعب  التجاري  الغش  أصبح 
أمـــــــرا مـــنـــتـــشـــرا وصـــــــار اصـــطـــيـــاد 
المستهلك وبيعه سلعا بسعر أقل 
أمرا  أنها أصلية  الوكيل على  من 

وعند  لشرائها  فينجذب  مــعــتــادا 
فحصها يتبين له أنها غير أصلية 
التجارية  الحسابات  من  والكثير 
رد  عن  يمتنعون  مناقشتهم  عند 
الــمــبــلــغ مـــن دون خـــوف ويــحــاول 

إثبات أنها سلعة أصلية«.
وأضـــــــاف: »يــمــكــن الـــقـــول إن 
الـــتـــســـوق عـــبـــر اإلنـــتـــرنـــت أصــبــح 
بــســبــب  مـــنـــهـــا  ــر  ــفــ مــ ــيـــجـــة ال  ــتـ نـ
التطورات التكنولوجية الحديثة، 
يوفرها  التي  المزايا  مع  وخاصة 
ويرتبط مع توفير الوقت والجهد 
الــعــديــد من  ــارة  زيــ حــيــث يمكنك 
األســــــواق اإللــكــتــرونــيــة فـــي وقــت 
قــيــاســي، والــحــصــول عــلــى جميع 
التي تحتاجها  والخدمات  السلع 
الرغم  وعــلــى  منخفضة،  بــأســعــار 
من هذه المزايا، ظهرت المخاطر 
في  سلبا  أثــرت  التي  والتحديات 
حق المستهلك في الحصول على 
المنتجات المناسبة الحتياجاته، 
للمنتجات  الترويج  ذلك  في  بما 

المزيفة على اإلنترنت«.
ــر فــي  ــيــ ــبــ فــــهــــنــــاك تــــأثــــيــــر كــ
العديد  لمشاركة  نتيجة  اقتنائها 
مــــن الـــمـــنـــظـــمـــات والــــبــــلــــدان فــي 
تــســويــقــهــا مــثــل الــصــيــن وجــنــوب 
كــوريــا الــشــمــالــيــة وحــتــى الــبــلــدان 
مثل  المنتجات  بجودة  المعروفة 
ألــمــانــيــا، وفــي إطـــار هــذا التحول 

هـــذه الــمــنــتــجــات الــمــزيــفــة بـــدأت 
ورغبات مختلف  احتياجات  تلبي 
ــبــــح مــــن الــصــعــب  الـــعـــمـــاء، وأصــ
وخاصة  استهاكها،  عن  التخلي 
من  المنتجات  فــي  متنوعة  أنــهــا 
الـــدرجـــة األولــــى والــثــانــيــة وحتى 
الثالثة، لذلك كان من الضروري 
توحيد تلبية هذه الرغبات والحد 
مـــن االضـــطـــرابـــات الـــتـــي تــركــتــهــا 
صحة  عــلــى  الــمــزيــفــة  المنتجات 

اإلنسان واالقتصاد الوطني.
التوصيات واالقتراحات  ومن 
الــــــتــــــي اقـــــتـــــرحـــــهـــــا لـــــحـــــل هـــــذه 
ــلـــة والـــــتـــــي تــــعــــد إحـــــدى  الـــمـــشـــكـ
الـــطـــرق لــلــمــســاعــدة فـــي حــمــايــة 
ــيــــال  ــتــ الـــمـــســـتـــهـــلـــكـــيـــن مـــــن االحــ
ــت هــــي تــعــريــفــهــم  ــرنــ ــتــ ــلـــى اإلنــ عـ
بــاألخــطــار وكــيــفــيــة الــتــعــامــل مع 
وأمــان.  بأمن  المزيفة  المنتجات 
األصلية  السلع  أسعار  وتخفيض 
بــأقــصــى  للمستهلك  وتــقــديــمــهــا 
ــروط  ــ ــر شـ ــويــ ــطــ قــــــدر مـــمـــكـــن. وتــ
الترويج للمنتجات على اإلنترنت 
ومحاولة تصنيفها حسب الجودة 
الــدور  وتعزيز  الــجــودة.  ومستوى 
والــــــدعــــــم الــــــمــــــادي واألخـــــاقـــــي 
في  المستهلك  لجمعيات حماية 
التزوير وإعطائها الحق  مكافحة 
نيابة  قضائية  دعـــوى  تقديم  فــي 
حدوث  حالة  في  المستهلك  عن 
إلى  تــؤدي  قــد  تاعب  أو  مخاطر 

ضرر لحقوق المستهلك..
إعــام  محمد صـــادق- طالب 
من جامعة البحرين يقول: »لقد 
التجارية  العامات  شعارات  رأينا 
مؤخًرا  المقلدة  المنتجات  على 
ــد مــن  ــديــ ــعــ ــي الــ ــ ويــــتــــم بـــيـــعـــهـــا فـ
المتاجر، خاصة في اإلكسسوارات 
والــمــابــس والــعــطــور والــســاعــات، 
والهدف من هذا العمل هو كسب 
الكثير من العماء وتحقيق ربح، 
لــلــجــمــيــع: ال  فـــإن نصيحتي  لـــذا 
تفتح مشروعك إذا كان مبنًيا على 
خطأ ألن شكوى واحدة يمكن أن 
بــالــكــامــل، حيث  مــشــروعــك  تنهي 
على  البحرين  في  القانون  ينص 
ــواء بــالــســجــن  ــ فــــرض عـــقـــوبـــات سـ
حقوق  على  للتعدي  الــغــرامــة  أو 

الملكية الصناعية والتزوير«.
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محميد احملميد

منذ أيام نشر الناشط االجتماعي األخ 
الفاضل خالد الخياط شكوى بخصوص 
أني  يعقل  »هــل  فيها:  قــال  البريد،  مكتب 
أقــــدم طــلــب تــجــديــد بــطــاقــة الــهــويــة عبر 
خدمة )أون الين( في دقيقة واحدة، ويتم 
تجديدها من هيئة المعلومات خال يوم 
أو أقل، فيما إدارة البريد توصل البطاقة 

إلى المنزل خال 7 أيام عمل..«!!
الشكوى  متابعة  يتم  أن  أتــرقــب  كنت 
إدارة  مــعــه مــن  والــتــواصــل  بشكل رســمــي، 
سبل  وبحث  التفاصيل،  لمعرفة  البريد 
الـــدولـــة  وأن  خـــاصـــة  الـــخـــدمـــة،  تـــســـريـــع 
اليوم بكل مؤسساتها، تعمل بشكل فاعل 
ومتميز عبر الخدمة اإللكترونية، وتحث 
عــلــى ســرعــة اإلنـــجـــاز، ولــكــن لـــم يحصل 
الــتــعــلــيــقــات  أنــشــر  أن  أريــــد  ــك..!! وال  ــ ــ ذلـ

المؤيدة لتلك الشكوى.
أحــــد مــوظــفــي الــبــريــد بــــادر مــشــكــورا 
األخ خالد  مع  وتواصل  وبشكل شخصي، 
المساعدة  تقديم  منه  وطــلــب  الــخــيــاط، 
وحل المشكلة ومعالجة الشكوى، وأوضح 
مــشــكــلــة  ــهــــدت  ــيـــة شــ الـــمـــاضـ الـــفـــتـــرة  أن 
الجهات  وأن  التأخير،  في  تسببت  تقنية 
تقديم  أجـــل  مــن  جــاهــدة  تعمل  المعنية 
أفضل الخدمات للزبائن، وأن آراء الناس 
جدا  مهمة  ومقترحاتهم  وماحظاتهم 

لتطوير العمل والخدمات.
وشكاوى  أخرى  بالطبع هناك حاالت 
ــم يــتــمــكــن  ــ ــد، ولـ ــريـ ــبـ ــثـــر عــــن تـــأخـــيـــر الـ أكـ
الـــتـــفـــاعـــل  أو  ــا،  ــرهــ ــشــ نــ مـــــن  أصـــحـــابـــهـــا 
وليس  الشخصي معها،  أو حتى  الرسمي 
مــطــلــوب مـــن كـــل الـــنـــاس الــشــكــوى حتى 
الــواجــب العمل  تتم االســتــجــابــة، بــل مــن 
الــمــســتــمــر لــتــجــنــب الـــشـــكـــاوى، وتــقــديــم 

أفضل الخدمات.
ولــربــمــا كـــان مـــن حــســن الـــصـــدف، أن 

الـــمـــواصـــات  وزارة  قـــيـــام  بـــاألمـــس  نـــقـــرأ 
واالتـــــــصـــــــاالت بــــطــــرح مـــــشـــــروع لــتــوفــيــر 
البحرين،  لبريد  بريد  وفـــارز  بريد  سعاة 
وذلـــك فــي الــمــوقــع اإللــكــتــرونــي لمجلس 
المناقصات والمزايدات، وذلك لتوفير 65 
وفارز  بريد،  ساعي  بوظيفة  بشريا  مــوردا 
الــازمــة،  النقل  وســائــل  توفير  مــع  بــريــد، 
مكان  وإلـــى  مــن  المستخدمين  لترحيل 

العمل.
ــــي تـــفـــاصـــيـــل الـــوظـــيـــفـــة  ــا جــــــاء فـ ــمـ كـ
وامتيازاتها أنه سيتم توفير الزي الموحد 
ــبــــريــــد حــســب  ــاة فـــــــراز الــ ــعــ لــجــمــيــع الــــســ
مواصفات بريد البحرين، وستكون ساعات 
الدوام بمعدل 8 ساعات يومًيا، 6 أيام في 
األسبوع، من السبت إلى الخميس، ويكون 
التابعة  اإلقــامــة  مــحــات  الــتــوزيــع حسب 
المحددة  المدد  وحسب  البحرين  لبريد 

من بريد البحرين.
المجتمعية عن وظيفة  الثقافة  ربما 
ســـاعـــي الـــبـــريـــد وفــــــارز الـــبـــريـــد أنـــهـــا من 
المادية  الناحية  من  البسيطة  الوظائف 
حملة  مــن  فيها  العاملين  وأن  والـــراتـــب، 
الشهادة الثانوية وأدنى، وهي بحاجة إلى 
عــمــل شـــاق فــي عــز الــبــرد، وحـــر الشمس، 
فضا عن النظرة المجتمعية إلى عامل 
الــبــريــد أنــهــا لــيــســت مـــن الـــوظـــائـــف ذات 
نختلف  كنا  وإن  االجــتــمــاعــيــة،  الــوجــاهــة 
الــوظــائــف الشريفة  ــرأي، فكل  الـ مــع هــذا 
أن يقبل  لها احترامها وتقديرها، ويجب 
يتم  أن  يــجــب  كــمــا  الـــوطـــن،  أبــنــاء  عليها 
اإلقبال  على  تشجع  التي  المزايا  توفير 

لهذه النوعية من الوظائف. 
بــريــد الــبــحــريــن بــحــاجــة عــاجــلــة إلــى 
الخدمات،  وتطوير  إنجاز  مراجعة سرعة 

وتحسين مزايا الوظائف كذلك.

malmahmeed7@gmail.com

بريد البحرين.. 

ال�سرعة والتوظيف
تـــســـتـــمـــر فــــعــــالــــيــــات الــــتــــمــــريــــن الــــمــــشــــتــــرك الـــــــدفـــــــاع الـــمـــتـــوهـــج 
ــدات  ووحــ أســلــحــة  مـــن  عـــدد  الــذي تــنــفــذه   ،)22-Neon Defender(
السواحل، والقيادة  بخفر  متمثلة  الداخلية  ووزارة  البحرين،  دفــاع  قــوة 
المركزية للقوات البحرية األمريكية )NAVCENT(، صباح أمس األحد 
تهدف  التي  المرسومة  والخطط  البرامج  2022م، وذلـــك ضمن  مايو   15
إلى تطوير مستويات التدريب والتأهيل، والتي تهدف إلى تبادل الخبرات 

ورفع كفاءة جميع المشاركين في التمرين.
وتــشــتــمــل مــجــريــات ومـــراحـــل الــتــمــريــن الــمــخــتــلــفــة عــلــى عــــدد من 
الــتــطــبــيــقــات الــمــيــدانــيــة الــعــســكــريــة والــعــمــلــيــات الــبــحــريــة والـــمـــنـــاورات 
تسهم  التي  المتطورة  القتالية  التقنيات  بأحدث  المختلفة  التكتيكية 
في تعزيز التدريب النوعي للتعامل مع كل التهديدات للحفاظ على أمن 

واستقرار وسامة المنطقة. 

ا����س���ت���م���رار ف��ع��ال��ي��ات ال��ت��م��ري��ن 

ال��م�����س��ت��رك »ال����دف����اع ال��م��ت��وه��ج«

ــج  ــيـ ــخـــلـ ــة الـ ــ ــعـ ــ ــامـ ــ وقــــــعــــــت جـ
ــاون مــع  ــ ــعــ ــ ــ ــة ت ــيــ ــاقــ ــفــ الــــعــــربــــي اتــ
بالشرق  الهولندية  بريفا  شــركــة 
توقيع حضره  في حفل  األوســط 
ــة الــخــلــيــج  ــعـ ــامـ ــيــــس جـ ــائــــب رئــ نــ
الــعــربــي الــدكــتــور وهــيــب الــنــاصــر، 
وعــمــيــد كــلــيــة الــــدراســــات الــعــلــيــا 
أســـعـــود الــمــحــامــيــد، وجــيــوفــانــي 
لشركة  العام  المدير  انجيوليني 
التقنيات  في  المتخصصة  بريفا 
ــة عــلــى مــســتــوى الــشــرق  ــيـ ــزراعـ الـ
األوســط، إذ تهدف االتفاقية إلى 
اســـتـــكـــشـــاف الــــفــــرص واســـتـــغـــال 
المكتسبة  الــطــرفــيــن  امــكــانــيــات 
عبر عقود من النجاحات لتعزيز 
العليا  الــدراســات  لطاب  التعلم 
والــدول  التعاون  مجلس  دول  في 

العربية.
العمل  إلــى  االتفاقية  تهدف 
على بناء ورفع قدرات المزارعين 
القطاعين  فــي  العاملة  والــكــوادر 
ــي مـــجـــاالت  ــ ــام والـــــخـــــاص فـ ــ ــعـ ــ الـ
التقنيات  ادخـــال  تشمل  متعددة 
التحكم،  وادوات  الذكية  الزراعية 
المثلى  البيئة  لتوفير  واالتــمــتــة 
ــي، ورفـــــع كــفــاءة  ــ ــزراعـ ــ لـــإنـــتـــاج الـ
اســتــخــدام مــدخــات االنــتــاج ومــا 
ومياه،  طاقة  مـــوارد  مــن  تحتاجه 
للباحثين  الــازمــة  البيئة  وتــوفــر 
مـــن الــطــرفــيــن إلجـــــراء الــبــحــوث 
فاعلة  الــمــبــتــكــرة إليـــجـــاد حــلــول 
ومستدامة وذات جدوى اقتصادية 
لــلــتــغــلــب عــلــى مـــعـــوقـــات االنـــتـــاج 
ــي الــمــرتــبــطــة بــالــمــنــاطــق  ــزراعــ الــ
جانب  إلى  والصحراوية،  الجافة 
ــال الــطــاقــات الــبــديــلــة، ومــن  ــ ادخـ

إنــــشــــاء مــركــز  يـــتـــم  الـــمـــقـــتـــرح أن 
مــتــكــامــل لــلــزراعــة الــذكــيــة يــكــون 
والتميز  الريادة  مراكز  من ضمن 
الخليج  جامعة  بها  تتمتع  التي 

العربي.
ــن  ــ ــّي ــ وخــــــــــــال الــــــتــــــوقــــــيــــــع، ب
جــيــوفــانــي انــجــيــولــيــنــي الــمــديــر 
الهولندية  بريفا  شركة  في  العام 
فــي  أســــســــت  الــــتــــي  ـــة  ـــركـ ــشـ الــ ان 
هولندا تختص في نظم التحكم 
الري  المناخ، وأجهزة وحدات  في 
اإللــكــتــرونــيــة،  ونظمها  الــحــديــثــة 
الـــــــــتـــــــــي تــــــعــــــمــــــل عـــــــلـــــــى الــــــــــري 
ــال: »افــتــتــحــنــا  ــ األتـــومـــاتـــيـــكـــي، وقــ
ــي فــي  ــاضــ ــمــ ــر الــ ــبـ ــمـ ــوفـ فــــرعــــنــــا نـ
بأهمية  إليماننا  األوســط  الشرق 
خدمة دول مجلس التعاون لدول 

توفير  أجــل  مــن  العربية  الخليج 
حــلــول مــبــتــكــرة ومــســتــدامــة على 
الــزراعــة  الـــزراعـــة، خــاصــة  صعيد 
في البيئات المغلقة مثل البيوت 

المحمية، والزراعات العمودية«.
وأضــــــــــــــاف: »نــــســــعــــى كـــذلـــك 
ــرات الـــهـــولـــنـــديـــة  ــبــ ــخــ ــبــــادل الــ ــتــ لــ
لجامعة الخليج العربي والتعاون 
بما  الــعــربــي  الخليج  جامعة  مــع 
ــبـــرات عــريــقــة في  تــمــتــلــك مـــن خـ
ــال الــــــــزراعــــــــات الـــمـــتـــطـــورة  ــ ــجـ ــ مـ
لتأسيس مركز للتميز يعمل على 
تطوير برنامج ماجستير الزراعة 
تدريبية  وتوفير فرص  المتطورة، 
ــقــــل اإلمـــكـــانـــات  لــلــمــهــتــمــيــن، ونــ
ــة لـــلـــمـــنـــطـــقـــة،  ــ ــيـ ــ ــوجـ ــ ــولـ ــ ــنـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ الـ
ــي تـــوفـــيـــر فـــرص  والـــمـــســـاهـــمـــة فــ

اقــتــصــاديــة فـــي مــجــال الـــزراعـــات 
ان  ونطمح  الحديثة.  البستانية 
تــكــون هـــذه بــدايــة لــتــعــاون طويل 
ــدة يــحــقــق األمــــــن الـــغـــذائـــي  ــمــ الــ
ــيـــن صــحــة  ــي تـــحـــسـ ــ ويــــســــاهــــم فــ

البيئة«.
ومـــــن جـــانـــبـــهـــا، قـــالـــت نــائــب 
ــة  ســـفـــيـــر مــمــلــكــة هـــولـــنـــدا لـــدولـ
الكويت ومملكة البحرين سيمون 
النـــــد هــــويــــس: )نــــحــــن فــــخــــورون 
المهمة  االتــفــاقــيــة  هـــذه  بــتــوقــيــع 
ــة الـــخـــلـــيـــج الـــعـــربـــي  ــعـ ــامـ ــيـــن جـ بـ
وشركة بريفا للزراعات المتطورة، 
الهولندية  الــحــكــومــة  فــي  ونــحــن 

ندعم هذه المبادرة المتميزة(.
ــتـــور عــبــدالــهــادي  وقـــــال الـــدكـ
ــاب مـــنـــســـق بـــرنـــامـــج  ــ ــوهـ ــ ــدالـ ــ ــبـ ــ عـ

االســـتـــزراع الــصــحــراوي والــزراعــة 
بدون تربة وأستاذ كرسي السلطان 
قــابــوس لــاســتــزراع الــصــحــراوي، 
)تساهم هذه االتفاقية في تطوير 
برامج تعليمية وتدريبية وبحثية 
ــاج الــبــســتــانــي  ــ ــتـ ــ فــــي مــــجــــال اإلنـ
وفـــق نــظــم الـــزراعـــة الــذكــيــة، وان 
صعيد  على  كبيرًا  تقدمًا  تحقق 
اســـتـــخـــدامـــات الــتــكــنــولــوجــيــا في 
مجاالت الطاقة والمياه والموارد 
كــمــدخــات لــإنــتــاج قــائــمــة على 

االستدامة(.
ذاتــه، كشف عن  وفــي السياق 
الزراعة  مركز  يشتمل  أن  مقترح 
الــذكــيــة عــلــى مــنــصــات لــلــتــدريــب 
ــدام ومــــتــــجــــدد  ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ومــــــعــــــرض مـ

ألحدث التقنيات الزراعية.

ج��ام��ع��ة ال��خ��ل��ي��ج و����س���رك���ة ب��ري��ف��ا ت���وق���ع���ان ات��ف��اق��ي��ة 

لإن���������س����اء م����رك����ز م���ت���ك���ام���ل ل����ل����زراع����ة ال���ذك���ي���ة

} جانب من توقيع االتفاقية.

شــــاركــــت كـــلـــيـــة الــتــمــريــض 
الملكية  الــكــلــيــة  مـــن  والــقــبــالــة 
للجراحين في أيرلندا - جامعة 
 RCSI( الـــطـــبـــيـــة  ــريــــن  ــبــــحــ الــ
دولـــي  مــؤتــمــر  فـــي   )Bahrain
افتراضي بالتعاون مع جامعات 
بيوم  احتفااًل  العالم  حــول  من 

التمريض العالمي لعام 2022.
ُعـــِقـــد الــمــؤتــمــر هـــذا الــعــام 
عنوان  تحت  يومين  مــدار  على 
ــات: صــــوت لــلــقــيــادة  ــرضـ ــمـ ــمـ »الـ
الــتــمــريــض  فــــي  - االســـتـــثـــمـــار 
واحـــــــتـــــــرام الــــحــــقــــوق لــتــأمــيــن 
ــة«، وجـــمـــع  ــيــ ــمــ ــالــ ــعــ الـــصـــحـــة الــ
بـــيـــن أعــــضــــاء هــيــئــة الـــتـــدريـــس 
والتمريض والطاب من جامعة 
ــيـــة وجـــامـــعـــة  ــبـ الـــبـــحـــريـــن الـــطـ
ــي الــمــمــلــكــة الــمــتــحــدة  كـــيـــل فــ
وجامعة إديث كوان في أستراليا 

ــة الــكــاثــولــيــكــيــة فــي  ــعـ ــامـ والـــجـ
ألمانيا  فــي  التطبيقية  العلوم 
كــوتــاواال  جــون  السير  وجامعة 
ــي ســريــانــكــا  ــام فــ ــعــ ــاع الــ ــدفـ ــلـ لـ
هونغ  فــي  الصينية  والــجــامــعــة 

كونغ.
ريبيكا  البروفيسور  وقامت 
التمريض  كلية  رئــيــســة  جستر 
ــم مــــوضــــوع  ــديـ ــقـ ــتـ ــة بـ ــالــ ــبــ ــقــ والــ
والقبالة  التمريض  كلية  »قيادة 
ــات غــيــر مــســتــقــرة« في  ــ ــي أوقــ فـ
ــالــــت: »االحـــتـــفـــال  الــمــؤتــمــر وقــ
ــالـــمـــي لــلــتــمــريــض  بـــالـــيـــوم الـــعـ
األهــــمــــيــــة  غــــــايــــــة  فـــــــي   2022
لــتــســلــيــط الـــضـــوء عــلــى جــهــود 
ومن  العالم.  حــول  الممرضين 
خال هذا المؤتمر، قام أعضاء 
هيئة التدريس وخريجو جامعة 
ــبـــحـــريـــن الـــطـــبـــيـــة بــمــشــاركــة  الـ

والمهنية  التعليمية  ِخبراتهم 
ــى الـــمـــســـاهـــمـــات  ــ ــة إلــ ــافــ ــاإلضــ بــ
الــتــي قــدمــهــا الــطــاب فــي دعــم 
الوطنية خال جائحة  الجهود 

 19-COVID «.
ــتــــورة إيـــمـــان  وقــــدمــــت الــــدكــ
طـــــــــــــــواش مـــــــــديـــــــــرة بـــــرنـــــامـــــج 
والقبالة  التمريض  بكالوريوس 
عــرضــا عـــن »تــعــلــيــم الــتــمــريــض 
ــي زمـــــن جـــائـــحـــة كـــوفـــيـــد-19  فــ
واســـتـــجـــابـــة جــامــعــة الــبــحــريــن 
الـــطـــبـــيـــة«، تـــــاه عـــــرض قــدمــه 
ــريــــض  ــمــ ــتــ خـــــريـــــجـــــو كــــلــــيــــة الــ
مــريــم   )2021 )دفـــعـــة  والــقــبــالــة 
ــلـــي  ــود عـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــحـ ــ ــ ــدل ومـ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــوجـ ــ ــ بـ
بعنوان  صليبيخ  وعبدالرحمن 
»الدروس المستفادة من تجربة 
الــتــطــوع فـــي مــكــافــحــة جــائــحــة 

كوفيد-19«.

»البحرين الطبية« تحتفل باليوم العالمي للتمري�ض

صــــــــــــرح رئــــــــيــــــــس جـــمـــعـــيـــة 
الــخــالــديــة الــشــبــابــيــة إبــراهــيــم 
راشــــــد بـــــأن الــجــمــعــيــة تــســتــعــد 
إلطـــاق عــدة بــرامــج وأمــســيــات، 
وذلـــــــك بــــشــــأن اخـــتـــيـــار مــمــثــلــه 
الـــــــكـــــــفء عـــــــن طــــــريــــــق اعـــــــــداد 
بـــرامـــج تـــوعـــويـــة بـــالـــتـــعـــاون مع 
يــتــم  حـــتـــى  ــتــــصــــاص  االخــ ذوي 
اختيارا  الشعب  ممثلي  اختيار 
صحيحا، موضحا أن ذلك يأتي 
لــمــســاعــدة الــمــجــتــمــع وخــاصــة 
ــم  ــ الـــعـــمـــلـــيـــة االنـــتـــخـــابـــيـــة ودعـ
بن  حمد  الملك  جالة  مشروع 

عيسى آل خليفة.
وأفــــــــاد بـــــأن هـــــذه الـــبـــرامـــج 
واألمسيات تأتي أيضًا لممارسة 
وقــول  المجتمع  شــرائــح  جميع 
آرائهم من خال عدة محاضرات 

من  عــدد  يلقيها  ســوف  متنوعة 
ـــــن الــنــشــطــاء  الــمــخــتــصــيــن ومـ
االجتماعيين المهتمين بذلك.

البرامج  هــذه  مثل  أن  وأكــد 
ــــك تـــدعـــم  ــــا شـ والـــفـــعـــالـــيـــات بـ
مــن ســيــتــقــدم ألن يكون  جــمــيــع 
مـــمـــثـــا لـــلـــشـــعـــب تـــحـــت الــقــبــة 
بـــالـــمـــجـــالـــس  أو  الـــبـــرلـــمـــانـــيـــة 
الــبــلــديــة ويــتــم حــســن االخــتــيــار 
التي تصب في  لتلك المناصب 
لئا  وذلـــك  الــمــواطــن،  مصلحة 

يصل من هم غير أكفاء.
ــام حـــديـــثـــه، قـــال  ــتــ ــي خــ ــ وفــ
البرامج  أن  »كما  راشد:  إبراهيم 
حسن  فــي  ستسهم  واألمــســيــات 
االخــتــيــار بــــداًل مــن الــعــشــوائــيــة 
ــا نــــراهــــا ســـابـــقـــًا ولـــم  ــنـ ــتــــي كـ الــ
تــحــقــق الــمــصــلــحــة والــمــكــاســب 

لـــلـــمـــواطـــنـــيـــن، وهــــــذه الـــبـــرامـــج 
ــع عـــلـــى  ــمــ ــتــ ــجــ ــمــ ســــتــــســــاعــــد الــ
االخـــتـــيـــار الــصــحــيــح لــمــمــثــلــي 

الشعب«.

ت�ستعد  ال�����س��ب��اب��ي��ة  ال���خ���ال���دي���ة  ج��م��ع��ي��ة 

لإط���������اق ع������دة ب�����رام�����ج واأم�������س���ي���ات

} إبراهيم راشد.

للم���س��ت�����هلك »اأون لي���ن« ت��سل��ي�����ل  بي���ع ال�سل�����ع المق�ل������دة 

�����ص����ح����اي����ا ي����ق����ع����ون ف����ري���������ص����ة ال����ن���������ص����ب واالح�����ت�����ي�����ال
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ــم  ــ ــهـ ــ ــيـ ــ ــراسـ ــ مـــــــــن عــــــلــــــى كـ
المتحركة يسطر ذوو العزيمة 
مبهرة  نجاح  قصص  والهمم 
ــدارس الـــحـــكـــومـــيـــة،  ــ ــمــ ــ فــــي الــ
مــــــتــــــحــــــديــــــن مــــشــــكــــاتــــهــــم 
الـــجـــســـديـــة بــــــــــإرادة وإصـــــــرار 
وطموح، ليحققوا ما يصبون 
إليه من آمال علمية ومهنية، 
الــتــربــيــة  وزارة  دعــــم  ظـــل  فـــي 
على  بالوقوف  لهم،  والتعليم 
يعينهم  وما  احتياجاتهم،  كل 
العملية  فـــي  االنـــدمـــاج  عــلــى 

التعليمية بكل ساسة.
وقــــــــــالــــــــــت نـــــــــــــور صـــــالـــــح 
الــــعــــطــــاوي مـــــديـــــرة مـــدرســـة 
غرناطة االبتدائية للبنات إن 
المدرسة حرصت على تقديم 
كـــل أوجــــه االهــتــمــام والــدعــم 
بالطالبات الاتي يعانين من 
إعــاقــة جــســديــة، حــيــث وفــرت 
األرضــي  الــطــابــق  فــي  صفوفا 
الوصول،  حركة  لتسهل  لهن، 
وتـــــوفـــــيـــــر طـــــــــــــاوالت خــــاصــــة 
تــنــاســبــهــن داخـــــل صــفــوفــهــن، 
ــــط الـــــمـــــنـــــحـــــدرات  ــيـ ــ ــــطـ ــــخـ وتـ
الــمــخــصــصــة لــهــن فــي جميع 

مرافق المدرسة.
تتم  أنــه  العطاوي  وأكــدت 
بدء  منذ  الفئة  هــذه  متابعة 
آخــره،  المدرسي حتى  الــدوام 
ــا فــــي ذلــــــك مــســاعــدتــهــن  ــمـ بـ
على الذهاب إلى دورة المياه، 
وتــوفــيــر حـــافـــات خــاصــة عن 
طريق وزارة التربية والتعليم، 
على  الطالبات  بقية  مع حث 
ــزًا لــقــيــم  ــزيـ ــعـ مـــســـاعـــدتـــهـــن، تـ
والتكاتف،  والمحبة  التعاون 
وإشــــــراكــــــهــــــن فــــــي فـــعـــالـــيـــات 

المختلفة  المدرسة  وأنشطة 
بـــمـــا يــتــنــاســب مــــع وضــعــهــن، 
الــطــالــبــة فاطمة  تــبــرز  حــيــث 
حــســيــن فــي مــقــدمــة الــنــمــاذج 
ــذه الــفــئــة،  ــ الــمــتــمــيــزة مــــن هـ
دعم  بفضل  استطاعت  الــتــي 
األســـتـــاذة عــائــشــة الـــبـــدوي أن 
تمارس دور المعلمة الصغيرة 
التي تشرح الدروس لزمياتها 

وتقدم لهن المسابقات.
وأضــــــافــــــت نــــجــــاء ســيــد 
تعّلم  صــعــوبــات  اخــتــصــاصــيــة 
مــن مــدرســة الــحــد اإلعــداديــة 
مــريــم  الـــطـــالـــبـــة  أن  لـــلـــبـــنـــات 
ــعــــد أبـــــرز  ــمـــي تــ ــيـ ــمـ ــتـ فـــــــــواز الـ
ــاذج الــمــتــألــقــة، وتــمــثــل  ــمـ ــنـ الـ
قصة نجاح لمملكة البحرين 
قــاطــبــة، حــيــث تــطــورت بشكل 
المدرسة،  دخولها  منذ  كبير 
فـــبـــرامـــج الـــدعـــم والــحــصــص 
لــهــا صنعت  الـــتـــي خــصــصــت 

بالتعليم  منها طالبة شغوفة 
وحريصة على التميز.

ومـــــــــن مـــــــدرســـــــة اإلمـــــــــام 
عــلــي االبـــتـــدائـــيـــة اإلعــــداديــــة 
لـــلـــبـــنـــيـــن قـــــــال عـــبـــدالـــمـــنـــعـــم 
اختصاصي  الشايب  عــبــداهلل 
الــطــالــب  إن  تــعــلــم  صـــعـــوبـــات 
جـــاســـم مــحــمــد عــبــدالــعــزيــز 
ــاال واضــــًحــــا عــلــى  ــثـ ــعــتــبــر مـ ُي
نــجــاح الـــــوزارة والــمــمــلــكــة في 
فهو  للجميع،  التعليم  توفير 
في  المتميزين  الــطــاب  مــن 
دراســتــهــم والــمــواظــبــيــن على 
والشغوفين  المبكر،  الحضور 
ــة فـــــــي أنـــشـــطـــة  ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ ــمـ ــ ــالـ ــ بـ
المدرسة المختلفة، وال سيما 
ــة مـــنـــهـــا، ويــمــتــلــك  ــيـ ــاضـ ــريـ الـ
شـــبـــكـــة عــــاقــــات واســــعــــة مــع 
بابتسامته  ويقابلهم  زمائه، 

المعهودة وبشاشته.

ذوو العزيمة يبهرون الجميع..

الكرا�سي المتحركة لم تمنعهم من الت�ألق الدرا�سي

كتب: وليد دياب

واالقتصاد  المالية  وزيــر  أكــد 
الوطني الشيخ سلمان بن خليفة 
النقدية  السياسة  أن  خليفة  آل 
الــتــي يــتــبــعــهــا مــصــرف الــبــحــريــن 
تثبيت  تــتــمــحــور حـــول  الــمــركــزي 
سعر صرف الدينار مقابل الدوالر 
األمـــريـــكـــي، حــيــث تـــم اتـــبـــاع هــذه 
وذلك  فترة طويلة  منذ  السياسة 
وانتظام  استقرار  على  للحفاظ 
الــمــعــامــات الــمــالــيــة الــخــارجــيــة 
بساسة وشفافية بما يعزز الثقة 
في النظام المصرفي والمعامات 

بالدينار في السوق المحلية.
على  رده  فـــي  ــر  الــــوزيــ ولـــفـــت 
ــد بــشــأن  ــ ــؤال لــلــنــائــب عــلــي زايـ ــ سـ
الـــســـيـــاســـات الـــنـــقـــديـــة والــمــالــيــة 
ــن الـــتـــضـــخـــم، إلــــــى أن  ــ لـــلـــحـــد مـ
تــلــك الــســيــاســة أثــبــتــت نــجــاحــهــا 
ــلــــى مـــــــدى الــــعــــقــــود الـــســـابـــقـــة  عــ

لــلــحــد مـــن الــمــخــاطــر بــتــقــلــبــات 
ــــرف وانـــعـــكـــاســـاتـــهـــا  ــــصـ ــار الـ ــ ــعـ ــ أسـ
المحلي،  االقتصاد  على  السلبية 
السياسة  أدوات  مــن  أنــه  موضحا 
الـــنـــقـــديـــة الــمــســتــخــدمــة مــحــلــيــا 
ــو تــحــديــد ســعــر الـــفـــائـــدة على  هـ
ــــذي يــقــوم  الـــودائـــع بــالــديــنــار، والـ
من  بتعديله  المركزي  المصرف 
وقــــت إلــــى آخــــر حــســب الـــظـــروف 
االقــتــصــاديــة لــلــحــد مــن الــتــوســع 
فــي عـــرض الــنــقــود والــطــلــب على 
االقتراض بما يسهم في التعامل 
عن  الناتج  المالي  التضخم  مــع 
الـــتـــوســـع فـــي االقــــتــــراض وزيـــــادة 
باإلضافة  االئتمانية,  المخاطر 
إلـــى مــقــاربــة ســعــر الــفــائــدة على 
الـــديـــنـــار بـــأســـعـــار الـــفـــائـــدة عــلــى 
الدوالر وذلك لتحقيق ثبات سعر 

الصرف.
الـــــمـــــصـــــرف  أن  وأضــــــــــــــــــاف 
ــارس  ــام فــــي شـــهـــر مــ ــ الـــمـــركـــزي قـ

الماضي برفع أسعار الفوائد على 
لتصل   %0.25 بـــمـــقـــدار  الـــديـــنـــار 
ــوائـــد الــرســمــيــة على  ــفـ أســـعـــار الـ
الودائع لمدة أسبوع واحد %1.25 

ولمدة أربعة أسابيع %1.75.
وذكر الوزير في رده أن ارتفاع 
األخيرة  الفترة  في  السلع  أسعار 

يرجع إلى عاملين أساسيين هما 
اآلثــــار الــتــي تــرتــبــت عــلــى جائحة 
ــرب في  ــحــ ــا مـــن جـــهـــة، والــ ــورونــ كــ
أوكرانيا من جهة أخرى، وكاهما 
أثـــــــرا فــــي ســــاســــل اإلمــــــــــداد فــي 
ــعــــرض والـــطـــلـــب عـــلـــى الــســلــع  الــ
الصناعية  والمنتجات  الغذائية 

األخــــرى، وأن األســبــاب الــتــي أدت 
ــى ارتــــفــــاع األســــعــــار مــصــدرهــا  ــ إلـ
التحكم  يصعب  خارجية  عــوامــل 

بها.
ــم مــن  ــرغــ وبـــيـــن أنـــــه عـــلـــى الــ
ثــبــات  الـــمـــاحـــظ أن  ــه  ــإنـ فـ ــــك  ذلـ
سعر الصرف وارتفاع سعر صرف 
ــدوالر األمــريــكــي مــقــابــل بقية  ــ الــ
الــعــمــات الــرئــيــســيــة األخــــرى قد 
ارتفاع  قيمة  الحد من  ساعد في 
الواردات بالعمات المسعرة بغير 
ارتفاع  الــدوالر، حيث بلغت نسبة 
ــرف الـــحـــالـــي لـــلـــدوالر  ســعــر الـــصـ
ومــقــابــل   %11.3 ــورو  ــيــ الــ مــقــابــل 
والين   %7.5 اإلسترليني  الجنيه 
بــأســعــار  مـــقـــارنـــة   %19 الـــيـــابـــانـــي 
منتصف  فـــي  الـــســـائـــدة  الـــصـــرف 
ابــريــل مــن الــعــام الــمــاضــي، وهــذا 
ــدوره انــعــكــس عــلــى ارتــفــاع سعر  بــ
ــة بـــهـــذه  ــارنــ ــقــ صــــــرف الــــديــــنــــار مــ

العمات.

وزير المالية ردا على النائب علي زايد:

ارتف�ع اأ�س�ع�ر ال�س�لع موؤخرا �سببه عوامل خ�رجية ي�سعب التحكم فيه�

الم�صرفي بالنظام  الثقة  لتعزيز  الخارجية  المالية  المعامالت  انتظام  النقدية  �صيا�صتنا 

} علي زايد. } وزير المالية.

القراء األعزاء 
 2017 عـــــــام  مـــطـــلـــع  ــي  ــ فــ
وأثــــنــــاء مــقــابــلــة رســـمـــيـــة مــع 
ــة  حـــــضـــــرة صـــــاحـــــب الــــجــــالــ
الــمــلــك حــمــد بـــن عــيــســى آل 
مملكة  فـــوز  بمناسبة  خليفة 
المنظمة  بــرئــاســة  الــبــحــريــن 
الدولية للفن الشعبي، لمسنا 
جـــمـــيـــعـــًا تــــوجــــهــــات جـــالـــتـــه 
نــحــو الـــحـــفـــاظ عــلــى الـــتـــراث 
ــوروث الــشــعــبــي الـــمـــادي  ــ ــمـ ــ والـ
وغــيــر الــــمــــادي، حــيــث تــحــدث 
جالته عن رؤيته حول إنشاء 
قرية تراثية أو مهرجان تراثي 
ســــنــــوي يـــتـــولـــى مـــهـــمـــة نــقــل 
الــمــعــرفــة إلـــى األجـــيـــال جيا 

تلو اآلخر ويبرز تراثنا البحريني العريق للعالم 
أجمع ويصبح ُعرسا تراثيًا سنويًا. 

ولعمري أن مثل هذا الفكر يعكس االهتمام 
ــاد مــــن قـــبـــل جــــالــــة الــمــلــك  ــ ــجـ ــ الــحــقــيــقــي والـ
روافــد  مــن  رافـــدًا  باعتبارها  الثقافية  بالحقوق 
ركــيــزة مهمة من  الــتــي جعلها  اإلنــســان  حــقــوق 
ركــــائــــز الـــمـــشـــروع اإلصــــاحــــي ومـــيـــثـــاق الــعــمــل 

الوطني.
وإذ شهد عيد الفطر المبارك 2022 انفراجة 
وجدت  فقد  كــورونــا،  فيروس  من جائحة  واعــدة 
العيد  برامج  في  قدم  موضع  العامة  الفعاليات 
وأنــشــطــتــه الــمــتــاحــة لــلــجــمــهــور وقــــد اســتــرعــي 
فتح  عن  البحرين  تلفزيون  في  إعانا  انتباهي 
فــي منطقة عسكر  الــمــقــامــة  الــتــراثــيــة  الــقــريــة 

للجمهور.
وفــيــمــا يــخــّصــنــي فــإنــنــي غــالــبــًا مـــا أتــفــادى 
حضور الفعاليات المفتوحة ألسباب عّدة أهمها 
فــكــرة االزدحـــــــام، ولــكــنــنــي بـــدعـــوة مـــن أصــدقــاء 
قريبين للقلب رافقتهم إلى القرية التراثية في 

اليوم األخير لها. 
ــورا لــلــقــريــة فــي  ــد رأيــــــت تــســجــيــا مــــصــ ــ وقـ
اإلعــــان، ولــكــن مــن الــمــؤكــد أن مــا تــشــاهــده في 
الواقع،  في  كثيرا عن مشاهدته  يختلف  الصور 
التفاصيل  من  ُقربًا  وأكثر  أجمل  دائمًا  فالواقع 
الــصــغــيــرة، لـــذلـــك كـــانـــت تــجــربــة زيـــــارة الــقــريــة 

بالنسبة  آخــر  عــيــدًا  الــتــراثــيــة 
إلّي بدءًا من تفاصيل إنشائها 
ــة فــــي عـــمـــق الـــتـــراث  ــاربــ الــــضــ
البحريني الممتزج بمنشآتها 
الـــمـــعـــاصـــرة مــثــل َمــعــلــم بــاب 

البحرين.
شئون  وزارة  حرصت  فقد 
التراث  تفاصيل  على  اإلعــام 
أصالة  يــبــرز  الـــذي  البحريني 
ثــقــافــة الــبــحــريــن وأهــلــهــا في 
كمهنة  المهن  منها  الماضي 
ــل  ــ األكــ ــة  ــ ــافـ ــ ــقـ ــ وثـ ــب  ــ ــحـ ــ الـ دق 
شابات  أتقنته  الـــذي  الشعبي 
موقع  في  تــواجــدن  بحرينيات 
ــرة الــعــيــد،  ــتـ ـــوال فـ الـــقـــريـــة طـــ
وثــــقــــافــــة الــــفــــنــــون الــشــعــبــيــة 
المتمثلة في وجود الفرق الشعبية والتي لعبت 
الــزواج وغيرها  بــارزًا في إحياء حفات  لها دورًا 
من المناسبات السعيدة، وقد مّثلتها فرقة شباب 
فــي تقديم فقراتهم  أعــضــاؤهــا  بــدأ  الــتــي  الــحــد 
المنوعة وبأصوات جميلة وواعدة. وكان أهم ما 
على  الحفاظ  فــكــرة  هــو  التراثية  القرية  يميز 
المباني  فيه  فتجلت  القديم،  اإلنشائي  الطابع 
في  الحنين  بإحياء  الكفيلة  بهيئتها  القديمة 
أنا  وأكثر  هذا  بكل  استمتعنا  معاصريها.  قلوب 
انتهيت مع صديقتي بعد حوار  وصاحبتي وقد 
ومــؤثــرة  رائــعــة  بأنها  لتجربتنا  تقييمي  صغير 
تطوير  فــكــرة  على  أجمعنا  ولكننا  الــذاكــرة  فــي 
على  التعرف  خــال  مــن  التراثية  القرية  فــكــرة 
تــجــارب اآلخــريــن فــي هــذا الــصــدد منها تجربة 
على  المصغرة  تركيا  ومدينة  العثمانية  القرية 
سبيل الــمــثــال، وفــكــرة إقــامــة مــهــرجــانــات دوريـــة 
ــمــــوروث  ــتــــراث والــ فــيــهــا تــغــطــي كـــل تــفــاصــيــل الــ
الشعبي البحريني بهدف الحفاظ عليه وتناقل 
االيــرادات  مصادر  من  مصدرًا  وجعلها  المعارف 
أن هناك  أثق  البحريني، كما  وانعاش االقتصاد 
لدى  التراثية  القرية  لتطوير  كثيرة  مقترحات 
سواي بإمكاننا معًا أن نرتقي من خال طرحها 

بهذا العمل. 

Hanadi_aljowder@hotmail.com

الق�ري���ة الت�راث�ي���ة

بقلم:
د. هنادي عيسى اجلودر 

أكــــدت األكــاديــمــيــة الــكــويــتــيــة 
األستاذ  عامر  أبو  فاتنة  الدكتورة 
الــمــســاعــد فـــي االقـــتـــصـــاد وعــلــوم 
ــج الــمــجــتــمــع  الــبــيــئــة أهـــمـــيـــة دمـــ
بــــأهــــداف الــتــنــمــيــة الــمــســتــدامــة 
أجــــل تحقيق  مـــن  بــهــا  وتــعــريــفــه 
انتعاش اقتصادي واجتماعي أكثر 
شمواًل،  أكثر  واقتصادات  ــاًرا،  ازدهـ
ومجتمعات أقوى وأكثر قدرة على 
تحد  التي  العوامل  أمــام  الصمود 

من نموها الصحي كالتلوث.
جاء ذلك خال ندوة نظمتها 
كــلــيــة الــعــلــوم اإلداريـــــــة والــمــالــيــة 

تــحــت عــنــوان »عــالــم بــا نــفــايــات« 
األرض،  يــــوم  بــمــنــاســبــة  احـــتـــفـــااًل 
الكويتية  األكاديمية  فيها  شاركت 
د. فاتنة أبو عامر، وتناولت الندوة 
ــراءة شــامــلــة لــبــروتــوكــول األمـــم  ــ قـ
المتحدة فيما يتعلق بالتحديات 
لذلك  ووفًقا  البيئة،  تواجه  التي 
تــذكــيــر  عـــلـــى  فـــاتـــنـــة  د.  حـــرصـــت 
جنب  إلــى  جنًبا  بالعمل  الجميع 
الــجــمــيــع ولجعل  نــزاهــة  لــضــمــان 

العالم خالًيا من النفايات. 
أبــو عامر  فاتنة  د.  وأوضــحــت 
المستدامة  التنمية  بين  الــفــرق 

واالستدامة، حيث غالًبا ما ُينظر 
إلـــى االســتــدامــة عــلــى أنــهــا هــدف 
أكــثــر  ــالــــم  عــ )أي  األجـــــــل  طــــويــــل 
التنمية  تشير  بينما  اســتــدامــة(، 
ــعــــديــــد مــن  الـــمـــســـتـــدامـــة إلــــــى الــ
لتحقيقها  والــمــســارات  العمليات 
ــة  ــزراعــ )عـــلـــى ســبــيــل الـــمـــثـــال، الــ
واالستهاك  اإلنتاج  المستدامة، 
الجيدة،  الحكومة  المستدامين، 
ــيـــا  ــنـــولـــوجـ ــتـــكـ ــل الـ ــ ــقـ ــ ــث ونـ ــحــ ــبــ الــ
والتعليم والتدريب، إلخ(، ما حدا 
التعليم لدمج  بوزارات ومؤسسات 
الــتــعــلــيــم فـــي الــعــديــد مـــن األطـــر 

المتعلقة  العالمية  واالتــفــاقــيــات 
للتنمية  الــرئــيــســيــة  بــالــمــجــاالت 

المستدامة.
ونوهت د. فاتنة أبو عامر إلى 
أن االستدامة هي نموذج للتفكير 
فــــــي الـــمـــســـتـــقـــبـــل حــــيــــث تـــكـــون 
والمجتمعية  البيئية  االعــتــبــارات 
السعي  في  متوازنة  واالقتصادية 
على  الحياة.  نوعية  تحسين  إلــى 
المجتمع  يعتمد  الــمــثــال،  سبيل 
المزدهر على بيئة صحية لتوفير 
ــوارد، ومــيــاه الــشــرب  ــمــ الـــغـــذاء والــ
اآلمنة، والهواء النقي لمواطنيه.

الج�مع�ة الأهلي�ة تحتف�ي بي�وم الأر��ض عب�ر ن�دوة »ع�ل�م ب�ا نف�ي��ت«

} د. فاتنة أبو عامر.

ــن الــــدكــــتــــور راشـــــــد نـــجـــم رئـــيـــس  ــلــ أعــ
مجلس إدارة أسرة األدباء والكتاب  انطاق 
والممتد  اليوم  لألسرة  الثقافي  البرنامج 
حــتــى نــهــايــة شــهــر يــولــيــو الـــقـــادم، موضحًا 
أن البرنامج يضم مجموعة من الفعاليات 
الـــروح  إلـــى تنمية  الــهــادفــة  واالســتــضــافــات 
ــي  ــ اإلبــــداعــــيــــة والـــتـــفـــكـــيـــر الـــنـــقـــدي األدبــ
من  وذلــــك  الــبــحــريــن،  بمملكة  والــثــقــافــي 
خال التفاعل مع النص العربي والعالمي، 
وعـــبـــر الــتــرجــمــة بــاالتــجــاهــيــن بــمــا يــرفــد 
حــضــور الــمــثــقــف الــمــبــدع، مــحــقــقــًا بذلك 

التكامل بين النزعة الوطنية واإلنسانية.

أن  إدارة األســــرة  رئــيــس مــجــلــس  وأكــــد 
بــرنــامــج الــفــعــالــيــات الــثــقــافــيــة يــقــام عـــادة 
مساء كل يوم أحد من كل أسبوع، ولكن تم 
تأجيل موعد البرنامج لهذا االسبوع يومًا 
تعيشه  لما  نظرًا  استثنائية  كحالة  واحــدًا 
الــتــعــاون  الــبــحــريــن ودول مــجــلــس  مــمــلــكــة 
من  واإلسامية  العربية  واألمــة  الخليجي 
بإذن  له  المغفور  لوفاة  رسمي  حــداد  فترة 
اهلل تعالى صاحب السمو الشيخ خليفة بن 
زايد آل نهيان رئيس دولة اإلمارات العربية 
معبرًا  ثــراه،  اهلل  طيب  الشقيقة  المتحدة 
عن تعازي جميع أعضاء ومنتسبي األسرة 

لألشقاء بدولة اإلمارات.
ــا يــــخــــص افــــتــــتــــاح الـــبـــرنـــامـــج  ــمــ ــيــ وفــ
إلـــى أن فعالية  الــثــقــافــي، فــقــد أشـــار نــجــم 
اليوم ستقام بمقر األسرة في تمام الساعة 
ــروض  ــاًء، عــبــر اســتــضــافــة عـ الــثــامــنــة مــــســ
مـــهـــرجـــان الــفــيــلــم »صـــنـــع بـــشـــغـــف«، الفــتــًا 
الشبابية  بالطاقات  تهتم  الفعالية  أن  إلى 
وتـــحـــفـــيـــزهـــا وتــــأتــــي ضـــمـــن عـــــدة أنــشــطــة 
وفــعــالــيــات أســبــوعــيــة تــســلــط الـــضـــوء على 
وتهتم  والــنــشــر،  والــطــبــع  واإللــقــاء  الكتابة 
ــة  بــفــنــون األدب مــن مــســرح وســيــنــمــا وروايــ

وسرد وغيرها.

األســـرة  إدارة  مــجــلــس  رئــيــس  ــاف  ــ وأضـ
في  والفكري  األدبــي  بالتراث  االهتمام  أن 
البرنامج الثقافي يأتي من صميم أهداف 
األسرة الساعية إلى تحقيق ذلك عن طريق 
والمحاضرات  والندوات  األمسيات  تنظيم 
ــيـــة والــثــقــافــيــة مـــن جــهــة، والــتــواصــل  األدبـ
األخرى  الثقافية  والمؤسسات  األدبــاء  مع 
ــار مـــن الـــشـــراكـــة مـــن جــهــة أخــــرى،  ــ فـــي إطـ
إعانها  سيتم  الفعاليات  جميع  أن  مؤكدًا 
ألسرة  االجتماعي  التواصل  منصات  عبر 
األدباء والكتاب، ومن خال وسائل اإلعام 

المختلفة من صحافة وإذاعة وتلفزيون.

ان����ط����اق ال���ب���رن����م���ج ال���ث���ق����ف���ي ب����أ����س���رة الأدب����������ء وال���ك���ت����ب ال���ي���وم

ال��م��ح��رق ب��م��رك��ز  ال�����س��ن  ك��ب���ر  ي��ع���ي��دون  الأح���م���ر  ال���ه���ال  منت�سبو 

شـــاركـــت جــمــعــيــة الــبــحــريــن 
اإلنسانية  للتنمية   - النسائية 
في االجتماع المنظم من مكتب 
للبيئة  المتحدة  األمــم  برنامج 
ــيـــا وضــمــن  الــيــونــيــب لـــغـــرب آسـ
 ،50+ لستوكهولم  التحضيرات 
حــيــث كـــانـــت أ. فــاطــمــة فــروتــن 
الــمــمــثــلــة اإلقــلــيــمــيــة لــبــرنــامــج 

لغرب  للبيئة  الــمــتــحــدة  األمــــم 
المواطنة  برنامج  وعضو  آسيا 
ــيـــة هــي  ــعـ ــمـ ــة فـــــي الـــجـ ــيـ ــئـ ــيـ ــبـ الـ

الميسرة لجلسة المشاورات.
ــــال االجـــتـــمـــاع  ــد تــــم خـ ــ وقـ
الــتــحــضــيــري لــســتــوكــهــولــم +50 
مـــنـــاقـــشـــة الــــحــــاجــــة الـــمـــلـــحـــة 
التـــخـــاذ اإلجـــــــراءات الــمــنــاســبــة 

من أجل سامة الكوكب وازدهار 
الجميع، مع مناقشة المواضيع 
المهمة التي تعنى بإقليم غرب 
آســـيـــا، والــحــلــول والــمــقــتــرحــات 
الـــداعـــمـــة. الــجــديــر بــالــذكــر أن 
مـــخـــرجـــات مــجــمــوعــات الــعــمــل 
سوف يتم مشاركتها في اجتماع 

القادة في ستوكهولم 50+.

50+ ل�ستوكهولم  التح�سيري  الجتم�ع  في  الن�س�ئية«  »البحرين 

نظمت جمعية الهال األحمر البحريني 
لــلــرعــايــة االجتماعية  الــمــحــرق  لــمــركــز  زيــــارة 
بمناسبة عيد الفطر السعيد، التقى منتسبو 
معهم  وتــبــادلــوا  بالمسنين  خالها  الجمعية 
الـــوديـــة واطـــمـــأنـــوا عــلــى صحتهم  األحـــاديـــث 
من  عـــددا  لهم  وقــدمــوا  والنفسية  الجسدية 
الهدايا، وذلك في إطار المسؤولية االجتماعية 
لجمعية الهال األحمر البحريني والتواصل 

الفعال مع مختلف الفئات في المجتمع.
الزيارة  خــال  الجمعية  منتسبو  وتعرف 
من قبل السيد رياض عبدالعزيز مبارك رئيس 
المركز على ما يقدمه مركز المحرق للرعاية 
من   60 لنحو  إيــواء  خدمات  من  االجتماعية 

كبار السن من المواطنين من الجنسين، وما 
ونفسية  رعاية معيشية وصحية  يتلقونه من 
وتــرفــيــهــيــة، فــضــًا عــن بــرامــج الــتــأهــيــل التي 
ترمي إلى االستفادة من خبراتهم المتراكمة 
وإدمــاجــهــم  المجتمع  أنشطة  فــي  وإشــراكــهــم 

فيه.
رئيس  اهلل  عــوض  ميسر  السيدة  وبحثت 
لــجــنــة الــتــوعــيــة الــصــحــيــة مـــع مــديــر الــمــركــز 
خال الزيارة التعاون في طرح برامج متنوعة 
للنزالء وإقامة وورش عمل للتطوير القائمين 
ــار الـــمـــبـــادرات  ــ ــــك فــــي إطــ عـــلـــى الـــمـــركـــز، وذلــ
اإلنــســانــيــة الـــتـــي تـــقـــوم بــهــا جــمــعــيــة الــهــال 

األحمر البحريني خدمًة للمجتمع.

السيد  الــدكــتــورة جليلة  أكــدت 
لمراكز  التنفيذي  الــرئــيــس  جـــواد 
الــرعــايــة الــصــحــيــة األولـــيـــة أنـــه تم 
ــاب الـــتـــســـجـــيـــل لــلــجــمــهــور  ــ ــتـــح بــ فـ
في  العائلة  الكريم الختيار طبيب 
جميع المراكز الصحية بمحافظة 
الــــمــــحــــرق، وذلــــــــك عـــبـــر الـــمـــوقـــع 
www.phc.gov. اإللكتروني

الــخــطــوة  هــــذه  تـــأتـــي  ، حــيــث   bh
المبذولة  الجهود  تعزيز  إطــار  في 
وفــق  الصحية  الــخــدمــات  لتطوير 

مفهوم طب العائلة.

ــــد  ــّي الــــســ جـــلـــيـــلـــة  د.  ودعــــــــــت 
المواطنين القاطنين في محافظة 
اختيار  إلــى  المبادرة  الــى  المحرق 
طــبــيــب الــعــائــلــة الــمــفــّضــل لــديــهــم، 
تــوزيــع من  أّنـــه سيتم  إلـــى  مــشــيــرة 
حسب  عــلــى  بالتسجيل  يــبــادر  لــم 
الـــشـــواغـــر الــمــتــبــقــيــة بــعــد انــتــهــاء 

المدة المحددة للتسجيل.
التدريجي  التطبيق  إّن  وقالت 
لمراكز  الــذاتــي  التسيير  لــمــشــروع 
والــذي  األولــيــة،  الصحية  الــرعــايــة 
ُيــطــّبــق حــالــيــًا فــي مرحلته األولــى 

ــي مــحــافــظــة  ــورة تــجــريــبــيــة فــ بــــصــ
ــّمـــم تـــبـــاعـــًا عــلــى  ــعـ ــُيـ ــرق، سـ ــمــــحــ الــ
جميع محافظات مملكة البحرين، 
منوهة بأّن مشروع التسيير الذاتي 
يأتي متوافقًا مع برنامج الحكومة 
وُيــجــّســد األهـــــداف الــمــنــبــثــقــة من 
 ،2030 االقتصادية  البحرين  رؤيــة 
كـــمـــا يــــأتــــي تـــنـــفـــيـــذًا لـــلـــمـــبـــادرات 
ــة  ــلـ ــواصـ ــمـ الــــوطــــنــــيــــة الـــــرامـــــيـــــة لـ
الصحية  الخدمات  جــودة  تحسين 
واستدامتها  للمواطنين  المقدمة 
العدالة  مــبــادئ  وفــق  بــجــودة عالية 

التنافسية واالستدامة.
وفــــي هــــذا الـــصـــدد، أشـــــارت د. 
تــدشــيــن  أّن  إلـــــى  ــيـــد  الـــسـ جــلــيــلــة 
برنامج اختر طبيبك يأتي تماشيًا 
أيــضــًا مــع األهـــداف الــتــي وضعتها 
-2016 للصحة  الــوطــنــيــة  الــخــطــة 
الــوزراء  أقرها مجلس  والتي   2025
ــهـــدف تـــطـــويـــر الــهــيــكــل  الـــمـــوقـــر، بـ
الـــمـــؤســـســـي الـــصـــحـــي بـــمـــا يـــعـــزز 
الــتــنــافــســيــة والـــجـــودة الــعــالــيــة في 
البرنامج  ويــعــد  الــخــدمــة،  مستوى 
مــــن ضـــمـــن الـــعـــنـــاصـــر األســـاســـيـــة 
الصحي،  الضمان  لنظام  الداعمة 
العاقة  تعزيز  إلــى  يسعى  والـــذي 
ــو مــا  ــ بـــيـــن الــطــبــيــب واألســـــــــرة، وهـ
يتماشى وفق نهج الرعاية الصحية 

األولية.
السيد  جليلة  د.  أضــافــت  كما 
ــامـــج اخــتــر  ــرنـ ــبـ ــأن الـــتـــســـجـــيـــل لـ ــ بــ
ــل  ــريـ أبـ فــــي 18  ــدأ  ــ بــ قــــد  طــبــيــبــك 
وســيــنــتــهــي فـــي 18 مـــايـــو لــلــمــراكــز 
ــنـــك الــبــحــريــن  الـــتـــالـــيـــة: مــــركــــز بـ
والـــكـــويـــت الــصــحــي-الــحــد ومــركــز 
الصحي- الوطني  البحرين  بنك 
عراد ومركز بنك البحرين الوطني 
التسجيل  أن  كما  الــصــحــي-الــديــر 
لــمــركــز الــمــحــرق الــصــحــي ومــركــز 
الـــشـــيـــخ ســـلـــمـــان الـــصـــحـــي ومـــركـــز 
للبرنامج  الــصــحــي  بــومــاهــر  حــالــة 
ذاته قد بدأ في تاريخ 8 مايو ومن 
المقرر أن ينتهي الشهر القادم في 

تاريخ 8 يونيو.
وتـــابـــعـــت بـــــأن بـــرنـــامـــج اخــتــر 
طـــبـــيـــبـــك يـــــهـــــدف لـــــــزيـــــــادة رضــــا 
المستفيدين من الخدمات وضمان 
تعزيز  إلى  باإلضافة  استمراريتها، 
الخدمات الوقائية والكشف المبكر 
عــن األمــــراض، الفــتــًة إلــى التقدم 
المحرز في تنفيذ برنامج الضمان 
الصحي والذي يهدف إلى تحقيق 
التغطية الصحية الشاملة وتعزيز 
ــي تــقــديــم  الــــجــــودة والــتــنــافــســيــة فـ
ــا يــلــبــي  ــمـ الــــخــــدمــــات الـــصـــحـــيـــة بـ

تطلعات المستفيدين.

في اإطار تنفيذ م�صروع الت�صيير الذاتي.. الرئي�س التنفيذي لمراكز الرعاية ال�صحية الأولية:

فتح ب�ب الت�سجيل لبرن�مج اختر طبيبك في جميع المراكز ال�سحية بمح�فظة المحرق

} د. جليلة السيد جواد.

أثير  ما  بالغ  باهتمام  الصحة  وزارة  تابعت   
التواصل  ومــواقــع  المحلية  اإلعــام  وسائل  عبر 
االجــتــمــاعــي بـــشـــأن تـــعـــرض مـــواطـــن النــتــكــاســه 
صــحــيــة خــطــرة فـــي جــمــهــوريــة الــهــنــد ومــنــاشــدة 
ــه إلـــى الــبــاد  ــاعـ عــائــلــتــه الــجــهــات الــمــعــنــيــة إرجـ

لمواصلة تلقي العاج.
وأكدت وزارة الصحة حرصها واهتمامها على 
متابعة حالة المريض بشكل عاجل وبما يسهم 
فــي ســرعــة اتــخــاذ اإلجـــــراءات الــازمــة، إذ تعمل 

الــوزارة على استكمال إجــراءات إرجــاع المواطن 
إلى مملكة البحرين مع نهاية األسبوع الجاري.

أنــهــا  أكــــدت وزارة الــصــحــة  وفـــي ضـــوء ذلـــك 
مع  بالتواصل  المناشدة  هــذه  تلقي  فــور  قــامــت 
عائلة المريض وبتحويل الموضوع إلى الجهات 
المعنية، كما تم التنسيق مع المعنيين في وزارة 
الخارجية للحصول على التقارير الطبية لحالة 

المريض واالطاع على حالته الصحية.

الازم��ة  الإجراءات  اتخ��ذ  �سرع�ة  ال�سح��ة:  وزارة 

لمت�بعة ح�ل�ة المواط�ن الذي يتلق�ى الع�اج في الهند

العدد:  16124
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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

http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1295383
https://alwatannews.net/article/1005903
http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16124/pdf/1-Supplime/16124.pdf?fixed1944
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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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معرًبا عن تقديره لأ�ضحاب الأيادي البي�ضاء.. مدير عام تنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة:

 65 م�ضتفيًدا من »فاعل خري« يف 2022 وت�ضوية ملفات مع�ضرين بن�ضف مليون دينار

يف اإطار تنفيذ م�ضروع الت�ضيري الذاتي.. د. ال�ضيد: 

فتح باب الت�ضجيل لربنامج »اخرت طبيبك« يف املراكز ال�ضّحية باملحرق

بن  را�شد  بن  خالد  ال�شيخ  اأعرب 

االإدارة  عام  مدير  خليفة  اآل  عبداهلل 

والعقوبات  االأحكام  لتنفيذ  العامة 

خال�ص  عن  الداخلية  بوزارة  البديلة 

واأ�شحاب  املتربعني  جلميع  ال�شكر 

االأيادي البي�شاء من رجاالت البحرين 

)فاعل  خدمة  خالل  من  ون�شائها 

خري(، معرًبا عن تقديره لفاعل اخلري 

الذي قام ب�شداد باقي املبالغ امل�شتحقة 

التطبيق،  يف  املدرجة  احلالة  عن 

بالتعاون  اخلري  فاعل  قام  اأن  و�شبق 

مع االإدارة العامة بدفع امللفات العام 

املا�شي والوقوف بجانب اأخيه املع�شر 

اخلدمة  هذه  اأن  مو�شًحا  واملتعرث، 

واملتعرثين  باملع�شرين  قائمة  ت�شمل 

ق�شائية،  اأحكام  بحقهم  �شدرت  ممن 

وتعد احدى مبادرات اخلطة الوطنية 

لتعزيز االنتماء الوطني وتر�شيخ قيم 

املواطنة )بحريننا(.

املبادرة  هذه  اأن  واأ�شاف 

االإن�شانية الرفيعة لي�شت بغريبة على 

وتاأتي  االأ�شيل،  البحريني  املجتمع 

واملبادرات  اخلري  الأعمال  امتداًدا 

الغارمني  لدعم  فيه  املتجذرة  النبيلة 

التكافل  قيم  تعزيز  يف  قدًما  وامل�شي 

االجتماعي ون�شر اخلري.

امل�شتفيدين  عدد  اأن  واأو�شح 

العام  خالل  خري(  )فاعل  خدمة  من 

ا،  �شخ�شً  65 نحو  بلغ   2022

لها  الدفع  مت  التي  امللفات  عدد  وبلغ 

ت�شل  مالية  بقيمة  تنفيذ،  ملف   164

عن  معرًبا  ديناًرا،   473437 اإىل 

اإذ  املتربعني،  جلميع  تقديره  خال�ص 

فك  يف  اأ�شا�شي  دور  لتربعاتهم  كان 

واملتعرثين  املع�شرين  من  عدد  كرب 

املدرجني يف التطبيق.

العامة  االإدارة  عام  مدير  واأ�شار 

البديلة  والعقوبات  االأحكام  لتنفيذ 

�شدر  حالة،  كل  درا�شة  يتم  اأنه  اإىل 

تطبيق  من خالل  نهائي،  بحقها حكم 

معايري حمددة، منها احلالة ال�شحية 

وم�شادر  االأبناء  وعدد  والعمر 

مف�شل  تقرير  اإ�شدار  ثم  ومن  الدخل 

الالزمة  امل�شتندات  مع  حالة  كل  عن 

من  املخت�شة  اللجنة  على  وعر�شها 

اأجل اإقرار احلاالت، بح�شب ال�شوابط 

واال�شرتاطات. 

ال�شيد  جليلة  الدكتورة  اأكدت 

جواد الرئي�ص التنفيذي ملراكز الرعاية 

باب  فتح  مت  اأنه  االأولية  ال�شحية 

الختيار  الكرمي  للجمهور  الت�شجيل 

املراكز  جميع  يف  العائلة  طبيب 

وذلك  املحرق،  مبحافظة  ال�شحية 

www.phc. االإلكرتوين  املوقع  عرب 

يف  اخلطوة  هذه  تاأتي  اإذ   ،gov.bh
املبذولة لتطوير  اإطار تعزيز اجلهود 

طب  مفهوم  وفق  ال�شحية  اخلدمات 

العائلة.

ودعت د. جليلة ال�شيد املواطنني 

من  املحرق  حمافظة  يف  القاطنني 

العائلة  طبيب  اختيار  اإىل  املبادرة 

�شيتم  اأنه  اإىل  م�شرية  لديهم،  ل  املف�شّ

على  بالت�شجيل  يبادر  مل  من  توزيع 

انتهاء  بعد  املتبقية  ال�شواغر  ح�شب 

املدة املحددة للت�شجيل.

التدريجي  التطبيق  اإّن  وقالت 

مل�شروع الت�شيري الذاتي ملراكز الرعاية 

ال�شحية االأولية، والذي يطبق حالًيا 

جتريبية  ب�شورة  االأوىل  مرحلته  يف 

تباًعا  �شيعّمم  املحرق،  حمافظة  يف 

على جميع حمافظات مملكة البحرين، 

مبينة اأن م�شروع الت�شيري الذاتي ياأتي 

متوافًقا مع برنامج احلكومة ويج�ّشد 

البحرين  روؤية  من  املنبثقة  االأهداف 

تنفيًذا  ياأتي  كما  االقت�شادية 2030، 

ملوا�شلة  الرامية  الوطنية  للمبادرات 

ال�شحية  اخلدمات  جودة  حت�شني 

املقدمة للمواطنني وا�شتدامتها بجودة 

التناف�شية  عالية وفق مبادئ العدالة 

واال�شتدامة.

ويف هذا ال�شدد، اأ�شارت د. جليلة 

اخرت  برنامج  تد�شني  اأن  اإىل  ال�شيد 

ا مع االأهداف  طبيبك ياأتي متا�شًيا اأي�شً

الوطنية  اخلطة  و�شعتها  التي 

اأقرها  التي   2016-2025 لل�شحة 

تطوير  بهدف  املوقر،  الوزراء  جمل�ص 

يعزز  مبا  ال�شحي  املوؤ�ش�شي  الهيكل 

يف  العالية  واجلودة  التناف�شية 

من  الربنامج  ويعد  اخلدمة،  م�شتوى 

الداعمة  االأ�شا�شية  العنا�شر  �شمن 

والذي  ال�شحي،  ال�شمان  لنظام 

ي�شعى اإىل تعزيز العالقة بني الطبيب 

واالأ�شرة، وهو ما يتما�شى وفق نهج 

الرعاية ال�شحية االأولية.

باأن  ال�شيد  اأ�شافت د. جليلة  كما 

الت�شجيل لربنامج اخرت طبيبك قد بداأ 

يف 18 اأبريل و�شينتهي يف 18 مايو 

البحرين  بنك  مركز  التالية:  للمراكز 

ومركز  ال�شحي-احلد  والكويت 

ال�شحي- الوطني  البحرين  بنك 

الوطني  البحرين  بنك  ومركز  عراد 

الت�شجيل  اأن  كما  ال�شحي-الدير، 

ال�شيخ  ال�شحي ومركز  املحرق  ملركز 

�شلمان ال�شحي ومركز حالة بوماهر 

يف  بداأ  قد  ذاته  للربنامج  ال�شحي 

ينتهي  اأن  املقرر  ومن  مايو   8 تاريخ 

ال�شهر القادم يف تاريخ 8 يونيو.

اأمري منطقة مكة املكرمة ي�ضتقبل القن�ضل العام ململكة البحرين يف جدة

النعيمي: العالقات البحرينية ال�ضعودية اأمنوذج يف التالحم بني الأ�ضقاء

الزميلة اأ�ضماء عبدالـله تنال درجة املاج�ضتري بامتياز 

يف »معاجلة ال�ضحف البحرينية للت�ضرّت التجاري«

ف�ضي�ضف�ضاء جدارية تزيد م�ضاحتها على 300 مرت مربع

هيئة الثقافة ت�ضتعيد الهوية التاريخية ملنارة جامع الفا�ضل

االأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  ا�شتقبل 

احلرمني  خادم  م�شت�شار  الفي�شل  خالد 

ال�شريفني اأمري منطقة مكة املكرمة، مبكتبه 

اأم�ص، مو�شى عبداهلل �شامل النعيمي القن�شل 

العام ململكة البحرين يف جدة.

وخالل اللقاء، اأ�شاد �شمو اأمري منطقة مكة 

املكرمة بعمق العالقات االأخوية التاريخية 

البحرين  مملكة  بني  واملتميزة  الوطيدة 

وما  ال�شقيقة،  ال�شعودية  العربية  واململكة 

ت�شهده من تقدم ومناء كاأمنوذج يف التالحم 

العام  للقن�شل  �شموه  متمنًيا  االأ�شقاء،  بني 

دوام التوفيق يف مهام عمله اجلديد.

حتيات  العام  القن�شل  نقل  جهته،  من 

بن  حمد  امللك  اجلاللة  �شاحب  ح�شرة 

املفدى،  البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�شى 

بن  �شلمان  االأمري  امللكي  ال�شمو  و�شاحب 

جمل�ص  رئي�ص  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد 

الوزراء، اإىل �شمو اأمري منطقة مكة املكرمة، 

ال�شحة  مبوفور  ل�شموه  ومتنياتهما 

ال�شعودية  العربية  وللمملكة  وال�شعادة، 

واالزدهار،  التقدم  دوام  ال�شقيق  و�شعبها 

مثمًنا املواقف ال�شعودية امل�شرفة يف دعمها 

ململكة البحرين وم�شاندتها لق�شايا االأمتني 

العربية واالإ�شالمية.

اأ�شماء  الباحثة  الزميلة  ناق�شت 

بعنوان:  جاء  الذي  بحثها  نتائج  عبداهلل 

الت�شرت  جلرمية  ال�شحفية  املعاجلة  )اأطر 

التجاري يف ال�شحافة البحرينية.. »درا�شة 

اإذ  املحلية«(،  ال�شحف  على  حتليلية 

تداول  يف  وا�شح  نق�ص  وجود  اإىل  خلُ�ص 

الت�شرت  ال�شحفية املختلفة جلرمية  الفنون 

التجاري. 

خالل  عبداهلل  اأ�شماء  الباحثة  وقامت 

االإعالم  يف  املاج�شتري  الأطروحة  اإعدادها 

والعالقات العامة باجلامعة االأهلية بتحليل 

ال�شحف املحلية يف الفرتة من 28 دي�شمرب 

منذ  اأي   ،2021 اأبريل   28 اإىل   2020

جرمية  ملكافحة  الوطنية  احلملة  انطالق 

الت�شرت التجاري، وُتعد هذه الدرا�شة االأوىل 

والوطن  البحرين  مملكة  يف  نوعها  من 

العربي وتعمل على كيفية معاجلة ال�شحف 

البحرينية لهذه اجلرمية. 

من  املزيد  اإىل  اأ�شماء  الزميلة  ودعت 

جهود  على  البحرينية  ال�شحف  تركيز 

وزارة ال�شناعة والتجارة وغرفة البحرين 

واأن  التجاري،  الت�شرت  مفهوم  لتعزيز 

الت�شرت  جلرمية  املحلية  ال�شحافة  تعّر�ص 

التجاري ب�شكل معمق.

�شارة جنيب:

حتتفي هيئة البحرين للثقافة واالآثار يوم »اخلمي�ص« 

القادم املوافق 19 مايو اجلاري با�شتعادة الهوية التاريخية 

املنامة، بعد عملية ترميم  بالعا�شمة  الفا�شل  ملنارة جامع 

تزيد  جدارية  في�شيف�شاء  اإن�شاء  مت  اإذ  ومعقدة،  �شعبة 

م�شاحتها عن 300 مرت مربع.

�شّيدت منارة جامع الفا�شل منذ ما يقارب 150 عاًما، 

حماولة  ويف  املعمارية،  التغيريات  من  العديد  و�شهدت 

اأطلقت  للمنارة،  واجلمالية  االأ�شلية  الهوية  ال�شتعادة 

مبادرة  الهيئة  رئي�شة  خليفة  اآل  حممد  بنت  مي  ال�شيخة 

اأر�ص  امل�شروع على  الرتميم يف عام 2018، وحتقق هذا 

ال�شيخة  �شــمو  مــن  املقدم  الكرمي  الدعــم  بف�شــل  الواقع 

اآل خليفة وبنك البحرين والكويت، ومت  مرمي بنت �شلمان 

احلفاظ  مركز  من  متخ�ش�ص  فريق  قبل  من  العمل  تنفيذ 

على االآثار يف روما )�شي �شي اأ(، اإذ مت تكليفه بتنفيذ اأعمال 

الرتميم ال�شتعادة الهوية املعمارية للمنارة.

وبداأ فريق العمل واملتخ�ش�شون يف الف�شيف�شاء بدرا�شة 

وطبقوا  االأر�شيفية،  ال�شور  على  بناًء  االأ�شلية  النماذج 

حتلياًل تف�شيلًيا لرتتيب الف�شيف�شاء الذي مت تركيبه تاريخًيا 

على املنارة، ما اأ�شهم يف تطوير النموذج احلايل للرتميم.

ومت تق�شيم عملية الرتميم باأكملها اإىل مراحل، ت�شمنت 

الفني  الت�شميم  التوثيق،  االأيقونات،  �شكل  يف  البحث 

التنفيذي، ت�شميم الزخرفة، عر�ص امل�شروع واأخذ املوافقة 

النتيجة  عن  والك�شف  الفعلي،  التنفيذ  املواد،  اإنتاج  عليه، 

النهائية.

وتطلبت عملية ا�شتعادة هوية املنارة فريًقا مكوًنا من 

اأ(  االآثار )�شي �شي  ا من مركز احلفاظ على  35 متخ�ش�شً

و34  مليونني  ا�شخدام  ومت  عمل،  يوم   2200 ملدة  عملوا 

امللون ورخام  والزجاج  الف�شيف�شاء  األًفا و821 قطعة من 

بوت�شينو، وتركيب �شقالة من 18 طابًقا، ومتت اال�شتعانة 

ا�شتمر  م�شروع  يف  خا�شة  لرتكيبات  خارجية  ب�شركات 

من  العديد  العمل  واجه  اإذ  �شنوات،   4 لقرابة  عليه  العمل 

التحديات اإال اأنه مت االنتهاء من اإجنازه بنجاح.

بالطات  اإزالة  اجلديدة، متت  الف�شيف�شاء  تركيب  وقبل 

تبلع  خلفها،  البناء  يت�شرر  ال  حتى  يدوًيا   1994 عام 

نيفوبالن(  )مابي  اجل�ص  من  جديدة  طبقة  و�شع  ذلك 

وم�شحه على االأ�شطح الإن�شاء �شطح �شلب ومنتظم لغطاء 

للتغيريات  مقاومة  مرنة  بخ�شائ�ص  اجلديد،  الف�شيف�شاء 

املناخية ودرجات احلرارة املرتفعة، باالإ�شافة اإىل خ�شائ�ص 

التما�شك القوية ومراعاة التمدد واالإنكما�ص.

وثم  املثمن،  ال�شكل  قاعدة  من  بدًءا  العمل  تنفيذ  ومت 

اإىل االأغلى، فكانت هذه الطريقة �شرورية ملنع  من االأ�شفل 

تزال  ال  وزنها حني  ب�شبب  االأ�شفل  اإىل  االنزالق  من  القطع 

طبقة املالط لينة.

وت�شمن م�شروع ا�شتعادة هوية منارة الفا�شل بع�ص 

الطيور،  من  حماية  نظام  تركيب  مثل  االإ�شافية  االأعمال 

ونظام اإ�شاءة جديد داخلي وخارجي، باالإ�شافة اإىل تركيب 

مكربات �شوت جديدة لالأذان.

يذكر اأن م�شجد الفا�شل �شّيد يف عام 1182هـ/  1768م 

على اأيدي اأفراد من عائلة الفا�شل، وعلى راأ�شهم ال�شيخ علي 

بن خليفة الفا�شل واأخوه ال�شيخ مبارك بن خليقة الفا�شل، 

وذلك با�شتخدام �شعف النخيل وعلى م�شاحة اأر�ص حمددة، 

اإعادة  قبل  اخلم�ص  لل�شلوات  البداية  يف  ا  خم�ش�شً وكان 

بنائه باحل�شى والطني، ثم حتول الحًقا اإىل م�شجد تقام فيه 

اجلمعة(.  م�شجد      / )اجلامع  با�شم  فعرف  اجلمعة  �شالة 

ال�شرقي( ملوقعه �شرق  وكان ي�شمى حملًيا با�شم )اجلامع 

بن  علي  ال�شيخ  جامع  عن  ولتمييزه  القدمي  املنامة  �شوق 

االأ�شلي  ا�شمه  ي�شري  بينما  املنامة،  غرب  خليفة  اآل  اأحمد 

)جامع الفا�شل( للعائلة املوؤ�ش�شة له.

ملرات  بناوؤه  اأعيد  الفا�شل  جامع  اأن  بالذكر  واجلدير 

عديدة قبل اأن يتخذ �شكله احلايل، يف حني مت اإحلاق منارته 

االأ�شلية يف عام 1357هـ/   1938م، لتمثل �شاهًدا مكانًيا 

اأ�شياًل على تطوره وترميمه.

اأ�سماء عبدالـله

جليلة ال�سيد جواد

ت�ضوير: عبدعلي قربان

ال�ضّحة: �ضرعة اتخاذ الإجراءات حلالة مواطن يتلقى العالج يف الهند

تابعت وزارة ال�شحة باهتمام بالغ ما اأثري عرب و�شائل االإعالم املحلية 

ومواقع التوا�شل االجتماعي ب�شاأن تعر�ص مواطن النتكا�شه �شحية خطرة 

البالد  اإىل  الإرجاعه  املعنية  اجلهات  عائلته  ومنا�شدة  الهند،  جمهورية  يف 

ملوا�شلة تلقي العالج.

واأكدت وزارة ال�شحة حر�شها واهتمامها مبتابعة حالة املري�ص ب�شكل 

عاجل، ومبا ي�شهم يف �شرعة اتخاذ االإجراءات الالزمة، اإذ تعمل الوزارة على 

االأ�شبوع  نهاية  مع  البحرين  مملكة  اإىل  املواطن  اإرجاع  اإجراءات  ا�شتكمال 

احلايل.

ويف �شوء ذلك، اأكدت وزارة ال�شحة اأنها قامت فور تلقي هذه املنا�شدة 

بالتوا�شل مع عائلة املري�ص وبتحويل املو�شوع اإىل اجلهات املعنية، كما مت 

الطبية  التقارير  التن�شيق مع املعنيني يف وزارة اخلارجية للح�شول على 

حلالة املري�ص واالطالع على حالته ال�شحية.

ال�سيخ خالد بن را�سد
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معرًبا عن تقديره لأ�ضحاب الأيادي البي�ضاء.. مدير عام تنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة:

 65 م�ضتفيًدا من »فاعل خري« يف 2022 وت�ضوية ملفات مع�ضرين بن�ضف مليون دينار

يف اإطار تنفيذ م�ضروع الت�ضيري الذاتي.. د. ال�ضيد: 

فتح باب الت�ضجيل لربنامج »اخرت طبيبك« يف املراكز ال�ضّحية باملحرق

بن  را�شد  بن  خالد  ال�شيخ  اأعرب 

االإدارة  عام  مدير  خليفة  اآل  عبداهلل 

والعقوبات  االأحكام  لتنفيذ  العامة 

خال�ص  عن  الداخلية  بوزارة  البديلة 

واأ�شحاب  املتربعني  جلميع  ال�شكر 

االأيادي البي�شاء من رجاالت البحرين 

)فاعل  خدمة  خالل  من  ون�شائها 

خري(، معرًبا عن تقديره لفاعل اخلري 

الذي قام ب�شداد باقي املبالغ امل�شتحقة 

التطبيق،  يف  املدرجة  احلالة  عن 

بالتعاون  اخلري  فاعل  قام  اأن  و�شبق 

مع االإدارة العامة بدفع امللفات العام 

املا�شي والوقوف بجانب اأخيه املع�شر 

اخلدمة  هذه  اأن  مو�شًحا  واملتعرث، 

واملتعرثين  باملع�شرين  قائمة  ت�شمل 

ق�شائية،  اأحكام  بحقهم  �شدرت  ممن 

وتعد احدى مبادرات اخلطة الوطنية 

لتعزيز االنتماء الوطني وتر�شيخ قيم 

املواطنة )بحريننا(.

املبادرة  هذه  اأن  واأ�شاف 

االإن�شانية الرفيعة لي�شت بغريبة على 

وتاأتي  االأ�شيل،  البحريني  املجتمع 

واملبادرات  اخلري  الأعمال  امتداًدا 

الغارمني  لدعم  فيه  املتجذرة  النبيلة 

التكافل  قيم  تعزيز  يف  قدًما  وامل�شي 

االجتماعي ون�شر اخلري.

امل�شتفيدين  عدد  اأن  واأو�شح 

العام  خالل  خري(  )فاعل  خدمة  من 

ا،  �شخ�شً  65 نحو  بلغ   2022

لها  الدفع  مت  التي  امللفات  عدد  وبلغ 

ت�شل  مالية  بقيمة  تنفيذ،  ملف   164

عن  معرًبا  ديناًرا،   473437 اإىل 

اإذ  املتربعني،  جلميع  تقديره  خال�ص 

فك  يف  اأ�شا�شي  دور  لتربعاتهم  كان 

واملتعرثين  املع�شرين  من  عدد  كرب 

املدرجني يف التطبيق.

العامة  االإدارة  عام  مدير  واأ�شار 

البديلة  والعقوبات  االأحكام  لتنفيذ 

�شدر  حالة،  كل  درا�شة  يتم  اأنه  اإىل 

تطبيق  من خالل  نهائي،  بحقها حكم 

معايري حمددة، منها احلالة ال�شحية 

وم�شادر  االأبناء  وعدد  والعمر 

مف�شل  تقرير  اإ�شدار  ثم  ومن  الدخل 

الالزمة  امل�شتندات  مع  حالة  كل  عن 

من  املخت�شة  اللجنة  على  وعر�شها 

اأجل اإقرار احلاالت، بح�شب ال�شوابط 

واال�شرتاطات. 

ال�شيد  جليلة  الدكتورة  اأكدت 

جواد الرئي�ص التنفيذي ملراكز الرعاية 

باب  فتح  مت  اأنه  االأولية  ال�شحية 

الختيار  الكرمي  للجمهور  الت�شجيل 

املراكز  جميع  يف  العائلة  طبيب 

وذلك  املحرق،  مبحافظة  ال�شحية 

www.phc. االإلكرتوين  املوقع  عرب 

يف  اخلطوة  هذه  تاأتي  اإذ   ،gov.bh
املبذولة لتطوير  اإطار تعزيز اجلهود 

طب  مفهوم  وفق  ال�شحية  اخلدمات 

العائلة.

ودعت د. جليلة ال�شيد املواطنني 

من  املحرق  حمافظة  يف  القاطنني 

العائلة  طبيب  اختيار  اإىل  املبادرة 

�شيتم  اأنه  اإىل  م�شرية  لديهم،  ل  املف�شّ

على  بالت�شجيل  يبادر  مل  من  توزيع 

انتهاء  بعد  املتبقية  ال�شواغر  ح�شب 

املدة املحددة للت�شجيل.

التدريجي  التطبيق  اإّن  وقالت 

مل�شروع الت�شيري الذاتي ملراكز الرعاية 

ال�شحية االأولية، والذي يطبق حالًيا 

جتريبية  ب�شورة  االأوىل  مرحلته  يف 

تباًعا  �شيعّمم  املحرق،  حمافظة  يف 

على جميع حمافظات مملكة البحرين، 

مبينة اأن م�شروع الت�شيري الذاتي ياأتي 

متوافًقا مع برنامج احلكومة ويج�ّشد 

البحرين  روؤية  من  املنبثقة  االأهداف 

تنفيًذا  ياأتي  كما  االقت�شادية 2030، 

ملوا�شلة  الرامية  الوطنية  للمبادرات 

ال�شحية  اخلدمات  جودة  حت�شني 

املقدمة للمواطنني وا�شتدامتها بجودة 

التناف�شية  عالية وفق مبادئ العدالة 

واال�شتدامة.

ويف هذا ال�شدد، اأ�شارت د. جليلة 

اخرت  برنامج  تد�شني  اأن  اإىل  ال�شيد 

ا مع االأهداف  طبيبك ياأتي متا�شًيا اأي�شً

الوطنية  اخلطة  و�شعتها  التي 

اأقرها  التي   2016-2025 لل�شحة 

تطوير  بهدف  املوقر،  الوزراء  جمل�ص 

يعزز  مبا  ال�شحي  املوؤ�ش�شي  الهيكل 

يف  العالية  واجلودة  التناف�شية 

من  الربنامج  ويعد  اخلدمة،  م�شتوى 

الداعمة  االأ�شا�شية  العنا�شر  �شمن 

والذي  ال�شحي،  ال�شمان  لنظام 

ي�شعى اإىل تعزيز العالقة بني الطبيب 

واالأ�شرة، وهو ما يتما�شى وفق نهج 

الرعاية ال�شحية االأولية.

باأن  ال�شيد  اأ�شافت د. جليلة  كما 

الت�شجيل لربنامج اخرت طبيبك قد بداأ 

يف 18 اأبريل و�شينتهي يف 18 مايو 

البحرين  بنك  مركز  التالية:  للمراكز 

ومركز  ال�شحي-احلد  والكويت 

ال�شحي- الوطني  البحرين  بنك 

الوطني  البحرين  بنك  ومركز  عراد 

الت�شجيل  اأن  كما  ال�شحي-الدير، 

ال�شيخ  ال�شحي ومركز  املحرق  ملركز 

�شلمان ال�شحي ومركز حالة بوماهر 

يف  بداأ  قد  ذاته  للربنامج  ال�شحي 

ينتهي  اأن  املقرر  ومن  مايو   8 تاريخ 

ال�شهر القادم يف تاريخ 8 يونيو.

اأمري منطقة مكة املكرمة ي�ضتقبل القن�ضل العام ململكة البحرين يف جدة

النعيمي: العالقات البحرينية ال�ضعودية اأمنوذج يف التالحم بني الأ�ضقاء

الزميلة اأ�ضماء عبدالـله تنال درجة املاج�ضتري بامتياز 

يف »معاجلة ال�ضحف البحرينية للت�ضرّت التجاري«

ف�ضي�ضف�ضاء جدارية تزيد م�ضاحتها على 300 مرت مربع

هيئة الثقافة ت�ضتعيد الهوية التاريخية ملنارة جامع الفا�ضل

االأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  ا�شتقبل 

احلرمني  خادم  م�شت�شار  الفي�شل  خالد 

ال�شريفني اأمري منطقة مكة املكرمة، مبكتبه 

اأم�ص، مو�شى عبداهلل �شامل النعيمي القن�شل 

العام ململكة البحرين يف جدة.

وخالل اللقاء، اأ�شاد �شمو اأمري منطقة مكة 

املكرمة بعمق العالقات االأخوية التاريخية 

البحرين  مملكة  بني  واملتميزة  الوطيدة 

وما  ال�شقيقة،  ال�شعودية  العربية  واململكة 

ت�شهده من تقدم ومناء كاأمنوذج يف التالحم 

العام  للقن�شل  �شموه  متمنًيا  االأ�شقاء،  بني 

دوام التوفيق يف مهام عمله اجلديد.

حتيات  العام  القن�شل  نقل  جهته،  من 

بن  حمد  امللك  اجلاللة  �شاحب  ح�شرة 

املفدى،  البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�شى 

بن  �شلمان  االأمري  امللكي  ال�شمو  و�شاحب 

جمل�ص  رئي�ص  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد 

الوزراء، اإىل �شمو اأمري منطقة مكة املكرمة، 

ال�شحة  مبوفور  ل�شموه  ومتنياتهما 

ال�شعودية  العربية  وللمملكة  وال�شعادة، 

واالزدهار،  التقدم  دوام  ال�شقيق  و�شعبها 

مثمًنا املواقف ال�شعودية امل�شرفة يف دعمها 

ململكة البحرين وم�شاندتها لق�شايا االأمتني 

العربية واالإ�شالمية.

اأ�شماء  الباحثة  الزميلة  ناق�شت 

بعنوان:  جاء  الذي  بحثها  نتائج  عبداهلل 

الت�شرت  جلرمية  ال�شحفية  املعاجلة  )اأطر 

التجاري يف ال�شحافة البحرينية.. »درا�شة 

اإذ  املحلية«(،  ال�شحف  على  حتليلية 

تداول  يف  وا�شح  نق�ص  وجود  اإىل  خلُ�ص 

الت�شرت  ال�شحفية املختلفة جلرمية  الفنون 

التجاري. 

خالل  عبداهلل  اأ�شماء  الباحثة  وقامت 

االإعالم  يف  املاج�شتري  الأطروحة  اإعدادها 

والعالقات العامة باجلامعة االأهلية بتحليل 

ال�شحف املحلية يف الفرتة من 28 دي�شمرب 

منذ  اأي   ،2021 اأبريل   28 اإىل   2020

جرمية  ملكافحة  الوطنية  احلملة  انطالق 

الت�شرت التجاري، وُتعد هذه الدرا�شة االأوىل 

والوطن  البحرين  مملكة  يف  نوعها  من 

العربي وتعمل على كيفية معاجلة ال�شحف 

البحرينية لهذه اجلرمية. 

من  املزيد  اإىل  اأ�شماء  الزميلة  ودعت 

جهود  على  البحرينية  ال�شحف  تركيز 

وزارة ال�شناعة والتجارة وغرفة البحرين 

واأن  التجاري،  الت�شرت  مفهوم  لتعزيز 

الت�شرت  جلرمية  املحلية  ال�شحافة  تعّر�ص 

التجاري ب�شكل معمق.

�شارة جنيب:

حتتفي هيئة البحرين للثقافة واالآثار يوم »اخلمي�ص« 

القادم املوافق 19 مايو اجلاري با�شتعادة الهوية التاريخية 

املنامة، بعد عملية ترميم  بالعا�شمة  الفا�شل  ملنارة جامع 

تزيد  جدارية  في�شيف�شاء  اإن�شاء  مت  اإذ  ومعقدة،  �شعبة 

م�شاحتها عن 300 مرت مربع.

�شّيدت منارة جامع الفا�شل منذ ما يقارب 150 عاًما، 

حماولة  ويف  املعمارية،  التغيريات  من  العديد  و�شهدت 

اأطلقت  للمنارة،  واجلمالية  االأ�شلية  الهوية  ال�شتعادة 

مبادرة  الهيئة  رئي�شة  خليفة  اآل  حممد  بنت  مي  ال�شيخة 

اأر�ص  امل�شروع على  الرتميم يف عام 2018، وحتقق هذا 

ال�شيخة  �شــمو  مــن  املقدم  الكرمي  الدعــم  بف�شــل  الواقع 

اآل خليفة وبنك البحرين والكويت، ومت  مرمي بنت �شلمان 

احلفاظ  مركز  من  متخ�ش�ص  فريق  قبل  من  العمل  تنفيذ 

على االآثار يف روما )�شي �شي اأ(، اإذ مت تكليفه بتنفيذ اأعمال 

الرتميم ال�شتعادة الهوية املعمارية للمنارة.

وبداأ فريق العمل واملتخ�ش�شون يف الف�شيف�شاء بدرا�شة 

وطبقوا  االأر�شيفية،  ال�شور  على  بناًء  االأ�شلية  النماذج 

حتلياًل تف�شيلًيا لرتتيب الف�شيف�شاء الذي مت تركيبه تاريخًيا 

على املنارة، ما اأ�شهم يف تطوير النموذج احلايل للرتميم.

ومت تق�شيم عملية الرتميم باأكملها اإىل مراحل، ت�شمنت 

الفني  الت�شميم  التوثيق،  االأيقونات،  �شكل  يف  البحث 

التنفيذي، ت�شميم الزخرفة، عر�ص امل�شروع واأخذ املوافقة 

النتيجة  عن  والك�شف  الفعلي،  التنفيذ  املواد،  اإنتاج  عليه، 

النهائية.

وتطلبت عملية ا�شتعادة هوية املنارة فريًقا مكوًنا من 

اأ(  االآثار )�شي �شي  ا من مركز احلفاظ على  35 متخ�ش�شً

و34  مليونني  ا�شخدام  ومت  عمل،  يوم   2200 ملدة  عملوا 

امللون ورخام  والزجاج  الف�شيف�شاء  األًفا و821 قطعة من 

بوت�شينو، وتركيب �شقالة من 18 طابًقا، ومتت اال�شتعانة 

ا�شتمر  م�شروع  يف  خا�شة  لرتكيبات  خارجية  ب�شركات 

من  العديد  العمل  واجه  اإذ  �شنوات،   4 لقرابة  عليه  العمل 

التحديات اإال اأنه مت االنتهاء من اإجنازه بنجاح.

بالطات  اإزالة  اجلديدة، متت  الف�شيف�شاء  تركيب  وقبل 

تبلع  خلفها،  البناء  يت�شرر  ال  حتى  يدوًيا   1994 عام 

نيفوبالن(  )مابي  اجل�ص  من  جديدة  طبقة  و�شع  ذلك 

وم�شحه على االأ�شطح الإن�شاء �شطح �شلب ومنتظم لغطاء 

للتغيريات  مقاومة  مرنة  بخ�شائ�ص  اجلديد،  الف�شيف�شاء 

املناخية ودرجات احلرارة املرتفعة، باالإ�شافة اإىل خ�شائ�ص 

التما�شك القوية ومراعاة التمدد واالإنكما�ص.

وثم  املثمن،  ال�شكل  قاعدة  من  بدًءا  العمل  تنفيذ  ومت 

اإىل االأغلى، فكانت هذه الطريقة �شرورية ملنع  من االأ�شفل 

تزال  ال  وزنها حني  ب�شبب  االأ�شفل  اإىل  االنزالق  من  القطع 

طبقة املالط لينة.

وت�شمن م�شروع ا�شتعادة هوية منارة الفا�شل بع�ص 

الطيور،  من  حماية  نظام  تركيب  مثل  االإ�شافية  االأعمال 

ونظام اإ�شاءة جديد داخلي وخارجي، باالإ�شافة اإىل تركيب 

مكربات �شوت جديدة لالأذان.

يذكر اأن م�شجد الفا�شل �شّيد يف عام 1182هـ/  1768م 

على اأيدي اأفراد من عائلة الفا�شل، وعلى راأ�شهم ال�شيخ علي 

بن خليفة الفا�شل واأخوه ال�شيخ مبارك بن خليقة الفا�شل، 

وذلك با�شتخدام �شعف النخيل وعلى م�شاحة اأر�ص حمددة، 

اإعادة  قبل  اخلم�ص  لل�شلوات  البداية  يف  ا  خم�ش�شً وكان 

بنائه باحل�شى والطني، ثم حتول الحًقا اإىل م�شجد تقام فيه 

اجلمعة(.  م�شجد      / )اجلامع  با�شم  فعرف  اجلمعة  �شالة 

ال�شرقي( ملوقعه �شرق  وكان ي�شمى حملًيا با�شم )اجلامع 

بن  علي  ال�شيخ  جامع  عن  ولتمييزه  القدمي  املنامة  �شوق 

االأ�شلي  ا�شمه  ي�شري  بينما  املنامة،  غرب  خليفة  اآل  اأحمد 

)جامع الفا�شل( للعائلة املوؤ�ش�شة له.

ملرات  بناوؤه  اأعيد  الفا�شل  جامع  اأن  بالذكر  واجلدير 

عديدة قبل اأن يتخذ �شكله احلايل، يف حني مت اإحلاق منارته 

االأ�شلية يف عام 1357هـ/   1938م، لتمثل �شاهًدا مكانًيا 

اأ�شياًل على تطوره وترميمه.

اأ�سماء عبدالـله

جليلة ال�سيد جواد

ت�ضوير: عبدعلي قربان

ال�ضّحة: �ضرعة اتخاذ الإجراءات حلالة مواطن يتلقى العالج يف الهند

تابعت وزارة ال�شحة باهتمام بالغ ما اأثري عرب و�شائل االإعالم املحلية 

ومواقع التوا�شل االجتماعي ب�شاأن تعر�ص مواطن النتكا�شه �شحية خطرة 

البالد  اإىل  الإرجاعه  املعنية  اجلهات  عائلته  ومنا�شدة  الهند،  جمهورية  يف 

ملوا�شلة تلقي العالج.

واأكدت وزارة ال�شحة حر�شها واهتمامها مبتابعة حالة املري�ص ب�شكل 

عاجل، ومبا ي�شهم يف �شرعة اتخاذ االإجراءات الالزمة، اإذ تعمل الوزارة على 

االأ�شبوع  نهاية  مع  البحرين  مملكة  اإىل  املواطن  اإرجاع  اإجراءات  ا�شتكمال 

احلايل.

ويف �شوء ذلك، اأكدت وزارة ال�شحة اأنها قامت فور تلقي هذه املنا�شدة 

بالتوا�شل مع عائلة املري�ص وبتحويل املو�شوع اإىل اجلهات املعنية، كما مت 

الطبية  التقارير  التن�شيق مع املعنيني يف وزارة اخلارجية للح�شول على 

حلالة املري�ص واالطالع على حالته ال�شحية.

ال�سيخ خالد بن را�سد

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12091/pdf/INAF_20220516014131418.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.alayam.com/alayam/local/961364/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/961363/News.html
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي
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الملك يصادق على تعديل مادة في »العقوبات البديلة«

 الحبس أو الغرامة لمن كشف على
 متوفى بجناية ولم يبلغ السلطة العامة

صادق حض��رة صاحب الجاللة المل��ك حمد بن 
عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى حفظه اهلل 
ورعاه على قانون رقم )18( لسنة 2022 بتعديل 
الم��ادة )231( م��ن قان��ون العقوب��ات الصادر 
بالمرس��وم بقانون رقم )15( لس��نة 1976 بعد 

إقرار مجلسي الشورى والنواب، وأصدره.
المادة األولى:

قان��ون  م��ن   )231( الم��ادة  بن��ص  ُيس��تبدل 

العقوبات الصادر بالمرس��وم بقانون رقم )15( 
لسنة 1976، النص اآلتي:

»مادة )231(:
يعاق��ب بالحب��س وبالغرامة أو بإح��دى هاتين 
العقوبتي��ن، من ق��ام في أثن��اء مزاولته مهنة 
طبي��ة أو صحية بالكش��ف على ش��خص متوفى 
أو بإس��عاف مصاب بإصابة جس��يمة وجدت به 
عالمات تشير إلى أن وفاته أو إصابته من جناية 

أو جنح��ة أو إذا تواف��رت ظروف أخ��رى تدعو إلى 
االش��تباه في س��ببها ولم يبلغ الس��لطة العامة 

بذلك«.
المادة الثانية:

عل��ى رئيس مجلس ال��وزراء وال��وزراء -ُكلٌّ فيما 
يخص��ه- تنفي��ذ أحكام ه��ذا القان��ون، وُيعمل 
به من الي��وم التالي لتاريخ نش��ره في الجريدة 

الرسمية.

الملك يصادق على قانون 
تطبيق أحكام االتفاق مع 

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
صادق حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
عاهل البالد المفدى على قانون رقم )19( لس��نة 2022 بشأن 
تطبي��ق أحكام االتفاق بي��ن حكومة دول��ة البحرين وبرنامج 
األمم المتحدة اإلنمائي الموافق عليه بالمرسوم بقانون رقم 
)7( لس��نة 1979 على العالقة بين مملكة البحرين والمنسق 
المقيم لألمم المتحدة بعد إقرار مجلس��ي الش��ورى والنواب، 

وأصدره.
المادة األولى:

ُتطب��ق أح��كام االتفاق بين حكوم��ة دولة البحري��ن وبرنامج 
األمم المتحدة اإلنمائي الموافق عليه بالمرسوم بقانون رقم 
)7( لس��نة 1979، على العالقة بين مملكة البحرين والمنسق 

المقيم لألمم المتحدة وأعضاء مكتبه في مملكة البحرين.
المادة الثانية:

عل��ى رئيس مجلس الوزراء وال��وزراء -ُكٌل فيما يخصه- تنفيذ 
أحكام هذا القانون، وُيعمل به من اليوم التالي لتاريخ نش��ره 

في الجريدة الرسمية.

 عبداهلل بن أحمد 
 يقدم واجب العزاء 

في وفاة خليفة بن زايد

قدم وكيل وزارة الخارجية للش��ؤون السياسية الدكتور الشيخ 
عب��داهلل بن أحم��د آل خليفة، التع��ازي والمواس��اة إلى دولة 
اإلمارات العربية المتحدة الش��قيقة، قيادًة وحكومًة وش��عبًا، 
ف��ي وفاة المغفور له بإذن اهلل تعالى صاحب الس��مو الش��يخ 

خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان، طيب اهلل ثراه.
وأع��رب، لدى زيارته إلى مقر س��فارة دولة اإلم��ارات العربية 
المتحدة الش��قيقة ل��دى المملكة لتقديم واج��ب العزاء، عن 
تقدير مملكة البحرين إلسهامات صاحب السمو الشيخ خليفة 
بن زايد بن س��لطان آل نهيان، رحم��ه اهلل، في نهضة وطنه، 
واعتزازها بدعمه لمس��يرة الش��راكة األخوية واالستراتيجية 
المتميزة بين البلدين الش��قيقين، واهتمامه بتوطيد أواصر 
األخ��وة الخليجي��ة والعربي��ة ونص��رة قضايا أمت��ه، وأياديه 
البيضاء في خدمة اإلنسانية، سائاًل المولى عز وجل أن يتغمد 
فقيد األمة العربية واإلس��المية والعالم أجمع بواس��ع رحمته 
ورضوانه، وأن يلهم أس��رة آل نهيان الك��رام وحكام اإلمارات 
وش��عبها الش��قيق جميل الصب��ر والس��لوان، متمني��ًا لدولة 
اإلم��ارات العربي��ة المتحدة الش��قيقة دوام التق��دم والرخاء 
واالزده��ار في ظ��ل القيادة الحكيمة لصاحب الس��مو الش��يخ 

محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة.

 المشير: بوفاة خليفة بن زايد فقدنا
قائدًا عظيمًا كّرس حياته في خدمة شعبه

ق��ام القائ��د الع��ام لق��وة دف��اع البحري��ن 
 المش��ير الرك��ن الش��يخ خليف��ة ب��ن أحمد 
آل خليفة بزيارة إل��ى دولة اإلمارات العربية 
المتح��دة لتقدي��م واج��ب العزاء إل��ى أخيه 
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
رئيس دولة اإلم��ارات العربية المتحدة، في 
 وفاة صاحب الس��مو الش��يخ خليفة بن زايد 

آل نهيان رحمه اهلل.
كما ق��دم القائد العام لق��وة دفاع البحرين 
تعازي��ه ومواس��اته إل��ى أصح��اب الس��مو 
أش��قاء وأنجال الفقيد وإلى أس��رة آل نهيان 
وإلى الش��عب اإلمارات��ي، داعي��ًا اهلل العلي 
القدي��ر أن يتغم��د الفقي��د بواس��ع رحمته 
 ويس��كنه فس��يح جنات��ه، وأن يله��م أس��رة 
آل نهيان الكرام جميل الصبر وحسن العزاء.

وأكد أن األمتين العربية واإلس��المية فقدت 
برحيل صاحب الس��مو الشيخ خليفة بن زايد 
آل نهي��ان قائ��دًا عظيم��ًا ك��رس حياته في 
خدمة ش��عبه واألمتين العربية واإلسالمية، 
مش��يدًا بمناقب الفقي��د وما حقق��ه لدولة 
عه��ده  ف��ي  المتح��دة  العربي��ة  اإلم��ارات 
الميم��ون من تقدم ونم��و وازدهار هذا وقد 
راف��ق في تقديم واجب الع��زاء عدد من كبار 

ضباط قوة دفاع البحرين.

 القنصل العام للبحرين في جدة 
يقدم واجب العزاء بوفاة خليفة بن زايد

ق��دم القنصل العام للبحرين في جدة موس��ى عب��داهلل النعيمي، واجب الع��زاء إلى دولة 
اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة، قيادًة وحكومة وشعبًا، في وفاة المغفور له بإذن اهلل 

تعالى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان، طيب اهلل ثراه. 
وأعرب لدى زيارته إلى مقر القنصلية العامة لدولة اإلمارات العربية المتحدة في جدة عن 
خالص التعازي وعظيم المواس��اة بهذا المصاب الجلل، مس��تذكرًا مناقب الفقيد الراحل 
وإس��هاماته البارزة ف��ي نهضة وطنه وخدمة ش��عبه وقضايا أمته العربية واإلس��المية 
ودوره ف��ي تعزي��ز العالقات األخوي��ة التاريخي��ة البحريني��ة اإلماراتي��ة، وتدعيم العمل 
اإلنس��اني الدولي، سائاًل المولى عز وجل أن يتغّمده بواس��ع رحمته ورضوانه، وأن يلهم 

حكام اإلمارات وشعبها الشقيق جميل الصبر والسلوان.

 سفير البحرين في مسقط
يقدم واجب العزاء بوفاة خليفة بن زايد

قدم سفير البحرين لدى سلطنة ُعمان الدكتور 
جمع��ة أحمد الكعبي، واجب الع��زاء إلى دولة 
اإلم��ارات العربي��ة المتحدة، قي��ادًة وحكومة 
وش��عبًا، في وفاة المغفور له بإذن اهلل تعالى 
صاح��ب الس��مو الش��يخ خليف��ة ب��ن زايد بن 

سلطان آل نهيان، طيب اهلل ثراه.

وأع��رب ل��دى زيارت��ه إلى مق��ر س��فارة دولة 
اإلم��ارات العربي��ة المتحدة في مس��قط عن 
خال��ص التع��ازي وعظي��م المواس��اة به��ذا 
المص��اب الجل��ل، مس��تذكًرا مناق��ب الفقيد 
نهض��ة  ف��ي  الب��ارزة  وإس��هاماته  الراح��ل 
وطن��ه وخدمة ش��عبه وقضايا أمت��ه العربية 

واإلسالمية ودوره في تعزيز العالقات األخوية 
التاريخية البحرينية اإلماراتية، وتدعيم العمل 
اإلنس��اني الدولي، س��ائاًل المولى عز وجل أن 
يتغمده بواس��ع رحمته ورضوان��ه، وأن يلهم 
حكام اإلمارات وش��عبها الشقيق جميل الصبر 

والسلوان.

 مندوب البحرين الدائم باألمم المتحدة 
يستذكر مناقب الفقيد خليفة بن زايد

ق��دم المندوب الدائم للبحري��ن لدى مكتب األم��م المتحدة والمنظم��ات األخرى بجنيف 
الس��فير الدكتور يوس��ف عبدالكري��م بوجيري، واجب الع��زاء إلى دولة اإلم��ارات العربية 
المتحدة الش��قيقة، قيادًة وحكومة وش��عبًا، في وفاة المغفور له بإذن اهلل تعالى صاحب 

السمو الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان، طيب اهلل ثراه. 
وأعرب لدى زيارته إلى مقر البعثة الدائمة لدولة اإلمارات العربية المتحدة في جنيف عن 
خالص التعازي وعظيم المواس��اة بهذا المصاب الجلل، مس��تذكرًا مناقب الفقيد الراحل 
وإس��هاماته البارزة ف��ي نهضة وطنه وخدمة ش��عبه وقضايا أمته العربية واإلس��المية 
ودوره ف��ي تعزي��ز العالقات األخوي��ة التاريخي��ة البحريني��ة اإلماراتي��ة، وتدعيم العمل 
اإلنس��اني الدولي، سائاًل المولى عز وجل أن يتغّمده بواس��ع رحمته ورضوانه، وأن يلهم 

حكام اإلمارات وشعبها الشقيق جميل الصبر والسلوان.

 سفير البحرين في برازيليا 
يقدم العزاء بوفاة خليفة بن زايد

ق��دم س��فير البحري��ن ل��دى البرازي��ل االتحادية ب��در عباس 
الحليب��ي، واجب الع��زاء إلى دولة اإلم��ارات العربية المتحدة، 
قيادًة وحكومًة وش��عبًا، في وفاة المغفور له بإذن اهلل تعالى 
صاحب الس��مو الش��يخ خليفة بن زايد بن س��لطان آل نهيان، 

طيب اهلل ثراه.
وأع��رب ل��دى زيارته إلى مقر س��فارة دولة اإلم��ارات العربية 
المتحدة في برازيليا عن خالص التعازي وعظيم المواساة بهذا 
المصاب الجلل، مس��تذكرًا مناقب الفقيد الراحل وإس��هاماته 
البارزة في نهضة وطنه وخدمة ش��عبه وقضايا أمته العربية 
واإلس��المية ودوره ف��ي تعزيز العالق��ات األخوي��ة التاريخية 
البحرينية اإلماراتية، وتدعيم العمل اإلنس��اني الدولي، سائاًل 
المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه، وأن يلهم 

حكام اإلمارات وشعبها الشقيق جميل الصبر والسلوان.

 سفير البحرين في الكويت يقدم 
واجب العزاء بوفاة خليفة بن زايد

قدم س��فير البحرين لدى دولة الكويت صالح علي المالكي، واجب العزاء إلى دولة 
اإلمارات العربية المتحدة، قيادًة وحكومًة وش��عبًا، في وفاة المغفور له بإذن اهلل 
تعالى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان، طيب اهلل ثراه.

وأعرب لدى زيارته إلى مقر سفارة دولة اإلمارات العربية المتحدة في الكويت عن 
خالص التعازي وعظيم المواس��اة بهذا المصاب الجلل، مس��تذكًرا مناقب الفقيد 
الراحل وإس��هاماته البارزة في نهضة وطنه وخدمة ش��عبه وقضايا أمته العربية 
واإلس��المية ودوره في تعزيز العالق��ات األخوية التاريخي��ة البحرينية اإلماراتية، 
وتدعيم العمل اإلنساني الدولي، سائاًل المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته 

ورضوانه، وأن يلهم حكام اإلمارات وشعبها الشقيق جميل الصبر والسلوان.

سفير البحرين في القاهرة: 
إسهامات بارزة لخليفة بن زايد 

في نهضة وطنه
قدم س��فير البحرين لدى مصر العربية والمندوب الدائم لدى 
جامعة الدول العربية هش��ام محمد الجودر، واجب العزاء إلى 
دول��ة اإلمارات العربية المتحدة، قيادًة وحكومة وش��عبًا، في 
وفاة المغفور له بإذن اهلل تعالى صاحب السمو الشيخ خليفة 

بن زايد بن سلطان آل نهيان، طيب اهلل ثراه.
وأع��رب ل��دى زيارته إلى مقر س��فارة دولة اإلم��ارات العربية 
المتحدة ف��ي القاهرة عن خالص التعازي وعظيم المواس��اة 
به��ذا المص��اب الجل��ل، مس��تذكًرا مناق��ب الفقي��د الراحل 
وإس��هاماته البارزة في نهضة وطنه وخدمة ش��عبه وقضايا 
أمته العربية واإلس��المية ودوره في تعزيز العالقات األخوية 
التاريخي��ة البحريني��ة اإلماراتي��ة، وتدعيم العمل اإلنس��اني 
الدول��ي، س��ائاًل المولى عز وج��ل أن يتغمده بواس��ع رحمته 
ورضوانه، وأن يلهم حكام اإلمارات وش��عبها الش��قيق جميل 

الصبر والسلوان.

أك��د صاح��ب الس��مو الملك��ي األمير س��لمان 
ب��ن حم��د آل خليف��ة نائب جالل��ة الملك ولي 
العهد، على أهمية تعزيز التعاون والتنس��يق 
المش��ترك بي��ن مملك��ة البحري��ن والواليات 
المتح��دة األمريكي��ة، ومواصل��ة الدف��ع قدمًا 
بالعالقات البحريني��ة األمريكية المتميزة في 
ش��تى المجاالت خاصة العس��كرية والدفاعية 
بما يس��هم ف��ي تحقي��ق األم��ن واالس��تقرار 

والسالم في المنطقة.
وأش��ار س��موه، لدى لقائه أمس، قائد القيادة 
ماي��كل  أول  الفري��ق  األمريكي��ة  المركزي��ة 
كوري��ال، إلى عمق ومتان��ة العالقات التاريخية 
االس��تراتيجية الت��ي ترب��ط مملك��ة البحرين 
بالواليات المتح��دة األمريكية وما وصلت إليه 

من مستويات متقدمة.
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 نبارك للشيخ محمد بن زايد مبايعة 
حكام اإلمارات ليكمل مسيرة القائد المؤسس

 إسهامات للراحل في دعم مجلس 
التعاون وتوطيد أركان مسيرته المباركة

 أعمال الفقيد ومنجزاته ستبقيه 
نموذجًا يحتذى به في القيادة والبذل والعطاء

البحرين ستظل تذكر باعتزاز 
المواقف الخالدة والمشّرفة للراحل الكبير
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العاهل يصل اإلمارات لتقديم التعازي بوفاة الشيخ خليفة بن زايد 

الملك: عالقات األخّوة الوثيقة 
بين البحرين واإلمارات ستبقى راسخة ومتجذرة

 ق��دم حض��رة صاح��ب الجالل��ة المل��ك حم��د ب��ن عيس��ى
آل خليف��ة عاهل الب��الد المفدى حفظ��ه اهلل ورعاه، خالص 
التعازي وصادق المواس��اة إلى أخيه صاحب الس��مو الش��يخ 
محم��د ب��ن زاي��د آل نهيان رئي��س دولة اإلم��ارات العربية 
المتحدة الش��قيقة، في وف��اة فقيد الجميع صاحب الس��مو 

الش��يخ خليفة بن زايد آل نهيان رحم��ه اهلل وذلك في قاعة 
التش��ريفات الرئاس��ية بمدينة أبوظبي. كم��ا أعرب جاللة 
الملك المفدى رعاه اهلل عن بالغ اعتزازه بالعالقات التاريخية 
األخوي��ة الوثيق��ة والمتمي��زة الت��ي تربط بي��ن البحرين 

وشقيقتها دولة اإلمارات العربية المتحدة.

الملك يصادق على تعديل مادة في »العقوبات البديلة«
 الحبس أو الغرامة لمن كشف 

على متوفى بجناية دون إبالغ السلطة العامة
 صادق حض��رة صاحب الجالل��ة الملك حمد بن عيس��ى 
آل خليف��ة عاهل الب��الد المفدى حفظ��ه اهلل ورعاه على 
قانون رق��م )18( لس��نة 2022 بتعديل الم��ادة )231( 
من قانون العقوب��ات. وتنص الم��ادة )231(: »يعاقب 
بالحبس وبالغرام��ة أو بإحدى هاتي��ن العقوبتين، من 

قام في أثناء مزاولته مهنة طبية أو صحية بالكشف على 
شخص متوفى أو بإسعاف مصاب بإصابة جسيمة وجدت 
به عالمات تش��ير إلى أن وفات��ه أو إصابته من جناية أو 
جنحة أو إذا توافرت ظروف أخرى تدعو إلى االش��تباه في 

سببها ولم يبلغ السلطة العامة بذلك«.

تعزيز مسارات العمل والتنسيق المشترك.. نائب الملك ولي العهد: 

 مواصلة الدفع قدمًا بالعالقات 
البحرينية األمريكية عسكريًا ودفاعيًا

محرر الشؤون المحلية  «

وضع ح��كام الدولة الخليفية نظامًا إداريًا س��اهم 
في ربط جميع مناطق البحرين وتوابعها كالزبارة 
بنظام موحد س��اهم ف��ي تعزيز األمن وتس��هيل 
أم��ور الرعي��ة وتعزي��ز س��لطة القض��اء وضمان 
خطوط التموين واإلمداد، وكان لرؤس��اء القبائل 

دوران محوريان في هذا النظام.
 وكان نمط القضاء المتبع في إقليم الزبارة تقوم 
أحكامه على العرف القبلي، واس��تمر العمل بهذا 
النظام حتى عهد صاحب العظمة الشيخ حمد بن 

عيس��ى بن عل��ي آل خليفة، وفي ح��ال تعّذر على 
القبائل حّل النزاعات فيما بينها عرفيًا، كانت تلجأ 
لحاكم البحرين كمصدر أعلى للس��لطة القضائية 
لحل هذه النزاعات، وعندما بدأ تأس��يس المحاكم 
النظامية في البحرين، أصبحت قضايا رعايا ش��به 

جزيرة قطر ُتنظر في البحرين. 
ويق��ول جمعة ب��ن محمد الكعب��ي: »كانت هناك 
صل��ة كبي��رة بي��ن الحاك��م ورؤس��اء القبائل في 
الزب��ارة، فل��كل قبيل��ة ش��يخ وه��و كبي��ر القبيلة 
والمس��ؤول عنها، وكانت الصلة مباش��رة ما بين 
الحاكم وهذا الشيخ وكان أي حدث أو أي نقص في 

األمور المعيش��ية يمثل فيه الش��يخ أبناء القبيلة 
لدى الحاكم«. 

وكان ش��يخ القبيل��ة مفوضًا من قب��ل الحاكم في 
الفص��ل بين األم��ور القضائية الت��ي تخص أفراد 
قبيلت��ه، وف��ي ح��ال ع��دم الفصل ألي س��بب من 
األسباب يتم اللجوء إلى الحاكم أو القاضي المعّين 

من قبل الدولة للفصل في المسألة. 
ويوضح الكعب��ي: »في بعض األحي��ان كانت تقع 
بع��ض القضايا مثل الش��جار والمش��اكل ما بين 
أبناء القبيلة ذاتها، وكان شيخ القبيلة هو من يحل 

المسائل ويبت في األمور«. 

الدولة الخليفية وضعت نظامًا إداريًا ربط جزر البحرين وتوابعها في إقليم الزبارة

 حاكم البحرين المرجع األعلى للسلطة القضائية 
في الزبارة وإليه يعود رؤساء القبائل لحل نزاعاتهم

بدء االكتتاب في سندات 
حكومية بـ150 مليون دينار اليوم

أعلنت بورصة البحرين، أنه يمكن للمس��تثمرين البحرينيين وغير البحرينيين االكتتاب مباش��رة من خالل الس��وق 
األول��ي بالبورصة في إصدار س��ندات التنمية الحكومية ب�150 مليون دينار اعتب��ارًا من اليوم، ومن ثم تداوله في 

السوق الثانوي من خالل البورصة فور إدراجه المتوقع في 2 يونيو المقبل.
وح��ددت البورص��ة فترة االكتتاب في هذا الطرح من خالل الوس��طاء المس��جلين في البورصة ابت��داًء من اإلثنين 
وحتى غدًا، علمًا بأن الحد األدنى لالكتتاب هو 500 س��ند للمكتتب. وس��يتم تخصيص 10 آالف سند لكل مكتتب 

وتخصيص الطلبات المتبقية بآلية النسبة والتناسب.

 65 مستفيدًا 
من »فاعل خير« خالل 2022

اإلدارة  ع��ام  مدي��ر  أك��د 
العام��ة لتنفي��ذ األح��كام 
والعقوب��ات البديلة بوزارة 
بن  خالد  الش��يخ  الداخلية، 
راشد بن عبداهلل آل خليفة، 
أن عدد المس��تفيدين من 
خدم��ة »فاعل خي��ر« خالل 
ع��ام 2022 بل��غ نح��و 65 
فيما وص��ل عدد  ش��خصًا، 
الملف��ات الت��ي ت��م الدفع 
لها إلى 164 مل��ف تنفيذ، 

بقيمة تصل إلى 473437 دينارًا.
الخدم��ة، تش��مل قائم��ة بالمعس��رين  أن ه��ذه  وأوض��ح، 
والمتعثري��ن، مم��ن ص��درت بحقهم أح��كام قضائية، وتعد 
إح��دى مب��ادرات الخط��ة الوطنية لتعزي��ز االنتم��اء الوطني 

وترسيخ قيم المواطنة »بحريننا«.

الشيخ خالد بن راشد آل خليفة

»تمكين« يوقع اتفاقية 
مع »البحرين والكويت« 

لتمويل المؤسسات

وقع صندوق العمل »تمكين« اتفاقية تعاون استراتيجي مع بنك 
البحرين والكويت، لدعم نمو وتطوير المؤسسات من خالل الحلول 
التمويلي��ة المختلفة التي تتماش��ى مع برام��ج تمكين الجديدة. 
وتأتي االتفاقية تبعًا لسلس��لة اتفاقي��ات التعاون المعلنة خالل 
الش��هرين الماضيين مع العديد من المؤسس��ات المالية بغرض 
تنويع الحلول المالية المقدمة للمؤسس��ات، بهدف تشجيع تطور 
ونمو القطاع الخاص بحيث يصل إجمالي عدد البنوك المش��اركة 

في برامج »تمكين« إلى 9 بنوك.
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البحرين تدين التفجير اإلرهابي 
في وزيرستان بجمهورية باكستان
أدان��ت وزارة الخارجي��ة بش��دة التفجي��ر اإلرهابي ال��ذي وقع 
بالق��رب من مركبة عس��كرية في منطقة وزيرس��تان ش��مال 
غرب��ي جمهوري��ة باكس��تان اإلس��امية، وأودى بحي��اة عدد 
م��ن األبرياء م��ن بينهم جن��ود وأطفال، معرب��ة عن خالص 
التعازي والمواس��اة ألس��ر وذوي الضحايا وللحكومة والشعب 
الباكس��تاني الش��قيق، جراء هذا العمل اإلرهاب��ي اآلثم الذي 
يتعارض م��ع المبادئ والقيم األخاقية والدينية واإلنس��انية 

كافة.
وأكدت الوزارة تضامن البحرين التام مع جمهورية باكس��تان 
اإلس��امية في حربها ض��د اإلرهاب، مج��ددة موقفها الثابت 
والراس��خ ف��ي نبذ العن��ف والتط��رف واإلرهاب بكاف��ة صوره 

وأشكاله ومهما كانت دوافعه أو مبرراته.

 وزير العدل: تقدم مستمر 
في العالقات مع الجزائر

استقبل وزير العدل والشؤون اإلسامية واألوقاف الشيخ خالد 
ب��ن علي آل خليف��ة، بمكتبه بمقر الوزارة، الس��فير الجزائري 
عبدالحميد خوجة، بمناسبة تعيينه سفيرًا لباده لدى مملكة 

البحرين.
وخ��ال اللق��اء، رحب الوزي��ر بالس��فير الجزائري، مش��يدًا بما 
تش��هده العاقات بين البلدين والشعبين من تقدم مستمر 
في مختل��ف المجاالت، متمنيًا للس��فير التوفي��ق والنجاح في 

مهامه الدبلوماسية الجديدة.

تواصل فعاليات التمرين 
المشترك »الدفاع المتوهج«

تواصل��ت أمس فعاليات التمرين المش��ترك الدف��اع المتوهج 
)Neon Defender-22 (، والذي تنفذه عدد من أسلحة ووحدات 
قوة دف��اع البحري��ن، ووزارة الداخلية متمثلة بخفر الس��واحل، 
 ،)NAVCENT( والقي��ادة المركزية للقوات البحري��ة األمريكية
ضم��ن البرام��ج والخطط المرس��ومة التي ته��دف إلى تطوير 
مس��تويات التدريب والتأهيل والتي ته��دف إلى تبادل الخبرات 

ورفع كفاءة جميع المشاركين في التمرين.
وتش��تمل مجريات ومراح��ل التمرين المختلف��ة على عدد من 
التطبيقات الميدانية العسكرية والعمليات البحرية والمناورات 
التكتيكية المختلفة بأح��دث التقنيات القتالية المتطورة التي 
تسهم في تعزيز التدريب النوعي للتعامل مع كافة التهديدات 

للحفاظ على أمن واستقرار وسامة المنطقة.

 القائد العام: تعزيز التنسيق 
والتعاون مع أمريكا في المجال العسكري

اس��تقبل القائ��د العام لق��وة دف��اع البحرين 
المش��ير الرك��ن الش��يخ خليف��ة ب��ن أحم��د 
آل خليف��ة، أم��س، قائ��د القي��ادة المركزي��ة 
األمريكي��ة الفريق أول ماي��كل كوريا والوفد 
المراف��ق، وذلك بحضور رئي��س هيئة األركان 

الفريق الركن ذياب النعيمي.

وخال اللق��اء رحب القائد العام بقائد القيادة 
المركزي��ة األمريكية والوفد المرافق، مش��يدًا 
بعاق��ات التع��اون الوثيقة الت��ي تربط بين 
مملكة البحرين والواليات المتحدة األمريكية 
وم��ا تش��هده من تط��ور ونم��اء عل��ى كافة 
األصع��دة والتي من ش��أنها تعزي��ز االرتقاء 

متمني��ًا  المش��ترك،  والتنس��يق  بالتع��اون 
اس��تمرار هذا التنس��يق والتعاون في مختلف 
الش��ؤون والس��يما في المجال العسكري، بما 
يص��ب في صال��ح تطوي��ر عاق��ات الصداقة 
والتنس��يق المستمر في الش��أن الدفاعي بين 

البلدين.

قنصل البحرين في جدة: 
 مواقف مشّرفة للسعودية

في دعم المملكة

اس��تقبل صاحب الس��مو الملكي األمير خالد الفيصل، مستش��ار 
خادم الحرمين الش��ريفين أمير منطقة مك��ة المكرمة، بمكتبه 
أمس، س��عادة القنص��ل العام للبحرين في جدة موس��ى عبداهلل 
س��الم النعيم��ي. وخال اللقاء، أش��اد س��مو أمي��ر منطقة مكة 
المكرمة بعمق العاق��ات األخوية التاريخية الوطيدة والمتميزة 
بين البحرين والسعودية، وما تشهده من تقدم ونماء كأنموذج 
ف��ي التاحم بين األش��قاء، متمنًيا س��موه للقنص��ل العام دوام 

التوفيق في مهام عمله الجديد. 
م��ن جهته، نق��ل القنصل الع��ام تحيات حض��رة صاحب الجالة 
المل��ك حمد بن عيس��ى آل خليفة، عاهل الب��اد المفدى، حفظه 
اهلل ورع��اه، وصاح��ب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حمد آل 
خليف��ة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه اهلل، إلى س��مو 
أمير منطقة مكة المكرمة، وتمنياتهما لس��موه بموفور الصحة 
والس��عادة، وللمملك��ة العربية الس��عودية وش��عبها الش��قيق 
دوام التقدم واالزدهار، مثمنًا المواقف الس��عودية المشّرفة في 
دعمها لمملكة البحرين ومس��اندتها لقضاي��ا األمتين العربية 

واإلسامية.

 فتح باب التسجيل لبرنامج
»اختر طبيبك« في المراكز الصحية بالمحرق

أك��دت الرئي��س التنفي��ذي لمراكز 
الرعاي��ة الصحية األولي��ة الدكتورة 
جليلة السيد جواد بأنه تم فتح باب 
الكريم الختيار  للجمهور  التس��جيل 
طبيب العائل��ة في جمي��ع المراكز 
المحرق، وذلك  الصحية بمحافظ��ة 
www.phc. عبر الموقع اإللكتروني

gov.bh، حيث تأت��ي هذه الخطوة 
في إط��ار تعزيز الجه��ود المبذولة 
لتطوي��ر الخدم��ات الصحي��ة وف��ق 

مفهوم طب العائلة.
ودع��ت د.جليلة الس��ّيد المواطنين 
القاطني��ن في محافظة المحرق من 
المبادرة إلى اختي��ار طبيب العائلة 
المفّض��ل لديهم، مش��يرة إلى أّنه 
سيتم توزيع من لم يبادر بالتسجيل 
على حسب الش��واغر المتبقية بعد 

انتهاء المدة المحددة للتسجيل.
التدريج��ي  التطبي��ق  إّن  وقال��ت 
لمش��روع التس��يير الذات��ي لمراكز 
والذي  األولي��ة،  الصحي��ة  الرعاي��ة 
ُيطّب��ق حالي��ًا ف��ي مرحلت��ه األولى 

محافظ��ة  ف��ي  تجريبي��ة  بص��ورة 
المحرق، س��ُيعّمم تباعًا على جميع 
محافظ��ات مملكة البحرين، منوهة 
بأّن مش��روع التس��يير الذاتي يأتي 
متوافقًا مع برنامج الحكومة وُيجّسد 
األهداف المنبثقة من رؤية البحرين 
االقتصادية 2030، كما يأتي تنفيذًا 
للمبادرات الوطنية الرامية لمواصلة 
تحس��ين ج��ودة الخدم��ات الصحية 

واس��تدامتها  للمواطنين  المقدمة 
بج��ودة عالية وفق مب��ادئ العدالة 

التنافسية واالستدامة.
وأش��ارت د.جليل��ة الس��يد إل��ى أّن 
تدش��ين برنامج اختر طبيبك يأتي 
تماش��يًا أيض��ًا م��ع األه��داف التي 
وضعته��ا الخط��ة الوطنية للصحة 
2016-2025 والت��ي أقرها مجلس 
تطوي��ر  به��دف  الموق��ر،  ال��وزراء 
الهي��كل المؤسس��ي الصح��ي بما 
يعزز التنافس��ية والج��ودة العالية 
في مستوى الخدمة، ويعد البرنامج 
العناص��ر األساس��ية  م��ن ضم��ن 
الداعم��ة لنظام الضم��ان الصحي، 
والذي يس��عى إلى تعزي��ز العاقة 
بي��ن الطبي��ب واألس��رة، وه��و ما 
يتماشى وفق نهج الرعاية الصحية 

األولية.
وأضاف��ت ب��أن التس��جيل لبرنامج 
اخت��ر طبيبك قد بدأ ف��ي 18 أبريل 
وس��ينتهي ف��ي 18 ماي��و للمراكز 
البحري��ن  بن��ك  مرك��ز  التالي��ة: 

ومرك��ز  الصحي-الح��د،  والكوي��ت 
الصحي- الوطن��ي  البحري��ن  بن��ك 

عراد، ومركز بن��ك البحرين الوطني 
التس��جيل  أن  الصحي-الدي��ر، كما 
لمرك��ز المح��رق الصح��ي ومرك��ز 
الشيخ س��لمان الصحي ومركز حالة 
بوماهر الصح��ي للبرنامج ذاته قد 
بدأ في تاري��خ 8 مايو، ومن المقرر 
أن ينتهي الش��هر القادم في تاريخ 

8 يونيو.
وتابع��ت بأن برنام��ج اختر طبيبك 
المس��تفيدين  لزي��ادة رضا  يهدف 
من الخدمات وضمان استمراريتها، 
باإلضاف��ة إل��ى تعزي��ز الخدم��ات 
ع��ن  المبك��ر  والكش��ف  الوقائي��ة 
األمراض، الفتًة إلى التقدم المحرز 
في تنفي��ذ برنامج الضمان الصحي 
والذي يهدف إل��ى تحقيق التغطية 
الصحية الش��املة وتعزي��ز الجودة 
والتنافس��ية في تقدي��م الخدمات 
تطلع��ات  يلب��ي  بم��ا  الصحي��ة 

المستفيدين.

د. جليلة السيد

 »الوطنية لحقوق اإلنسان«: 
9 توصيات لتعزيز حقوق المرأة والطفل

أيمن شكل «

أعلنت المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان عن 9 توصيات كمخرجات لملتقياتها 
مع مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق حقوق المرأة والطفل.

وطالبت المؤسس��ة في التوصيات التس��ع بإجراء تعديات تش��ريعية لتحقيق 
المس��اواة بين المرأة والرجل من خال تمكين الم��رأة البحرينية المتزوجة من 
أجنبي بمنح أبنائها الجنس��ية البحرينية وفق ضوابط قانونية واضحة ومحددة، 
وإعادة النظر في عدد من التحفظات التي أوردتها مملكة البحرين على اتفاقية 
القض��اء على أش��كال التمييز ض��د الم��رأة، المنضمة إليها بموجب المرس��وم 
بقانون رقم 5 لسنة 2002، والعمل على إلغاء المادة 353 من قانون العقوبات 
الصادر بالمرس��وم بقانون رقم 15 لسنة 1976 بخصوص عدم الحكم بعقوبة 

المغتصب إذا عقد زواج صحيح بينه وبين المجني عليها.
كما دعت المؤسس��ة إلعادة النظر في المادة 17 من المرس��وم بقانون رقم 7 
لس��نة 1986 بإص��دار قانون الوالي��ة على المال، ليمنح م��ن خاله – في أحوال 
مح��ددة – ل��أم حق الوالي��ة على أم��وال أوالدها القص��ر، والعمل عل��ى إصدار 
قانون موس��ع لأحوال الش��خصية يتضمن إلى جانب أحكام األس��رة، ما يخص 
أحوال المواريث والوصية، مع مراع��اة الخصوصية المقررة لكل من الطائفتين 
الكريمتي��ن، وكذلك المضي قدمًا نحو اإلعمال التدريجي لرفع س��ن الزواج وفقًا 
ألحكام القانون رقم 19 لس��نة 2017 بإصدار قانون األس��رة، إلى سن 18 عامًا، 

وتعديل القرارات الوزارية ذات الصلة.

وأوص��ت المؤسس��ة كذلك بإص��دار األدوات القانونية الازم��ة لضمان حصول 
المرأة البحرينية من فئة المطلقات أو المهجورات على الحق في السكن الائق، 
وإصدار األدوات القانونية الازمة لغرض ش��مول النس��اء البحرينيات العامات 
كأس��ر منتجة أو أصح��اب األعمال الحرة في مج��ال النقل )التوصي��ل( أو الطبخ 
المنزلي أو غير ذلك لغرض شمولهن بنظام التأمين االجتماعي لغير المسجلين 
فيه، وتحقيق المس��اواة بين المرأة والرجل في مجال العمل ومعالجة العقبات 
الت��ي تنال من التمكين الكامل لحقوق المرأة العاملة، والعمل على اس��تيعاب 
جميع العاطات عن العمل وخاصة في قطاعي الصحة والتعليم، من خال خلق 

فرص واعدة تجعل من المرأة البحرينية الخيار األول لدى أرباب األعمال.

الدفع لـ164 ملف تنفيذ بـ473 ألف دينار

خالد بن راشد: 65 مستفيدًا من »فاعل خير« في 2022
أكد مدير عام اإلدارة العامة لتنفيذ 
بوزارة  البديلة  والعقوب��ات  األحكام 
الداخلي��ة، الش��يخ خال��د بن راش��د 
ب��ن عب��داهلل آل خليف��ة، أن ع��دد 
م��ن خدم��ة »فاعل  المس��تفيدين 
خي��ر« خال ع��ام 2022 بلغ نحو 65 
شخصًا، فيما بلغ عدد الملفات التي 
ت��م الدف��ع له��ا 164 مل��ف تنفيذ، 

بقيمة تصل إلى 473437 دينارًا.
لجمي��ع  تقدي��ره  ع��ن  وأع��رب 
المتبرعي��ن، حي��ث كان لتبرعاتهم 
دور أساس��ي في فك ك��رب عدد من 
المعس��رين والمتعثرين المدرجين 

في التطبيق.
لكاف��ة  الش��كر  ع��ن  أع��رب،  كم��ا 
المتبرعين وأصحاب األيادي البيضاء 
من رج��االت البحرين ونس��ائها من 
خ��ال خدمة »فاع��ل خي��ر«، معربًا 
ع��ن تقديره لفاعل الخي��ر الذي قام 

بسداد باقي المبالغ المستحقة عن 
الحالة المدرجة في التطبيق وس��بق 
أن ق��ام فاع��ل الخير بالتع��اون مع 
اإلدارة العام��ة بدفع الملفات العام 
الماض��ي والوق��وف بجان��ب أخي��ه 

المعسر والمتعثر.
وأوضح الشيخ خالد بن راشد أن هذه 
الخدمة، تشمل قائمة بالمعسرين 
والمتعثرين، مم��ن صدرت بحقهم 
أحكام قضائية، وتعد إحدى مبادرات 
الخط��ة الوطني��ة لتعزي��ز االنتماء 
الوطن��ي وترس��يخ قي��م المواطن��ة 

»بحريننا«.
وأضاف أن هذه المبادرة اإلنس��انية 
عل��ى  بغريب��ة  ليس��ت  الرفيع��ة، 
المجتمع البحرين��ي األصيل، وتأتي 
امت��دادًا ألعمال الخي��ر والمبادرات 
لدع��م  في��ه  المتج��ذرة  النبيل��ة 
الغارمي��ن والمضي قدمًا في تعزيز 
قي��م التكاف��ل االجتماع��ي ونش��ر 

الخير.
وأش��ار مدي��ر ع��ام اإلدارة العام��ة 
البديلة،  لتنفيذ األحكام والعقوبات 
إلى أنه يتم دراس��ة كل حالة، صدر 

بحقها حكم نهائي، من خال تطبيق 
معايير محددة، منها الحالة الصحية 
والعمر وعدد األبناء ومصادر الدخل 
ومن ث��م إصدار تقري��ر مفصل عن 
كل حال��ة م��ع المس��تندات الازمة 
وعرضها عل��ى اللجنة المختصة من 
أجل إقرار الحاالت، بحسب الضوابط 

واالشتراطات.
يذكر أن الخدمة والتي تم تدشينها، 
برعاية وزي��ر الداخلي��ة، تهدف إلى 
تمكي��ن أصح��اب األي��ادي البيضاء 
م��ن التب��رع بمبال��غ مالي��ة لصالح 
المعسرين والمتعثرين، ممن صدر 
بحقه��م أح��كام قضائي��ة، ومتاحة 
حالي��ًا عل��ى 3 منص��ات إلكتروني��ة 
»تطبيق إس��اميات، ش��ركة سداد، 
وتطبيق بنفت بي، من أجل تسهيل 
عملي��ات الدف��ع عل��ى المتبرعي��ن 

المحسنين.

الشيخ خالد بن راشد آل خليفة
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 »هواوي«: دعم التحول الرقمي لالتصاالت 
في المنطقة اعتمادًا على التقنيات الخضراء

أكد رئيس هواوي في منطقة الش��رق األوسط وأفريقيا 
ستيفن يي، التزام الشركة، بدعم برامج التحول الرقمي 
ف��ي دول المنطق��ة باالعتم��اد على إمكاني��ات وخبرات 
الش��ركة في أكثر من 170 بلد حول العالم وابتكاراتها 
المتط��ورة والتقني��ات الحديثة وفي مقدمتها ش��بكات 
الجي��ل الخامس التي أثبتت جدارتها على مس��توى دفع 
عجل��ة التنمية االجتماعي��ة واالقتصادية، ما يتماش��ى 
م��ع الخطط الوطنية وال��رؤى الحكومية الطموحة لدول 

المنطقة.
جاء ذلك، خالل لقاء حصري نظمته هواوي وش��ارك فيه 
نخبة من الصحفيون من 10 دول في الش��رق األوس��ط 
بما فيهم الس��عودية، على هامش قمة س��امينا لقادة 
قطاع االتصاالت 2022، أكب��ر حدث لصناعة االتصاالت 
في منطقة سامينا »جنوب آسيا والشرق األوسط وشمال 
أفريقيا«، واستضافته هواوي للعام التاسع على التوالي 
بحضور قادة وخبراء القطاع التقني والعديد من أصحاب 
القرار م��ن ش��ركات االتص��االت والهيئ��ات التنظيمية 
والمؤسسات التقنية والخبراء وهيئات المعايير الدولية 

واألطراف المعنية.
وتحدث يي عن دور الش��ركة في اس��تمرار مس��اهمتها 
في ضمان شبكات اتصاالت سلسة وسريعة وآمنة خالل 
موس��م الحج في المملكة العربية الس��عودية على مدار 

16 عامًا دون أية انقطاعات أو أخطاء.
كما تحدث عن دور قطاع االتصاالت في تمكين التنمية 
المس��تدامة لمختل��ف القطاع��ات ودفع عجل��ة تطوير 
األعمال والخدمات في ظل التطور الكبير الذي يش��هده 
نش��ر ش��بكات الجيل الخام��س والفرص الكبي��رة التي 
يوفره��ا لقط��اع االتص��االت، وبالتالي تعمي��م فوائده 

وميزاته على كافة القطاعات والصناعات األخرى. 
وأش��ار إل��ى أن ه��واوي وّقع��ت بالتع��اون مع ش��ركات 
االتصاالت والش��ركاء 3 آالف اتفاقية تجارية لنشر الجيل 
الخامس التجاري والذي يزداد االعتماد عليه في العديد 
م��ن القطاع��ات بما فيه��ا التصنيع والمناج��م والحديد 
والفوالذ والموان��ئ والصناعات الكيميائية واإلس��منت 

وشبكات الطاقة والرعاية الصحية. 
وقال ستيفن: »دول الش��رق األوسط من الدول الرائدة 
عالمي��ًا في نش��ر الجيل الخامس. ونح��ن حريصون على 
مش��اركة ابتكاراتنا وحلولنا الشاملة والرائدة في الجيل 

الخام��س والحوس��بة الس��حابية وال��ذكاء االصطناع��ي 
واألجه��زة والرقائق اإللكترونية لصال��ح برامج الرقمنة 

والتنمية المستدامة في دول المنطقة«.
وأطلق��ت ه��واوي بالتعاون مع ش��ركات اتصاالت رائدة 
ف��ي المنطقة »انتليجان��ت ران« IntelligentRAN، وهو 
ح��ل حديث لش��بكات االتصاالت يأتي في إط��ار الجهود 
المبذول��ة لتمكين قط��اع االتصاالت بتقني��ات حديثة 
وتحقي��ق قيم��ة أكب��ر لمش��غلي االتص��االت وبالتالي 
بقي��ة القطاعات والصناعات من خالل تجهيز الش��بكات 
الالس��لكية بالوظائ��ف الذكية وتمكين التش��غيل اآللي 

للشبكات الالسلكية في المستقبل. 
وقال ستيفن: »تم تصميم الحل لتطوير شبكات الهاتف 
المحمول من خالل تش��غيل الخدمات الذكية وتحس��ين 
الش��بكات الذكي��ة وتنفيذ عمليات التش��غيل والصيانة 
بسالسة. حيث يمكن للعمالء والشركاء توفير الخدمات 
في وق��ت قصير وتعزي��ز تجربة المس��تخدم والحد من 
اس��تهالك الطاقة وتنفيذ عمليات التش��غيل والصيانة 
بس��هولة ف��ي العدي��د م��ن الس��يناريوهات متع��ددة 

الترددات والحاالت«.

وأكد س��تيفن أنه عل��ى ضوء التق��دم المتس��ارع الذي 
تش��هده التقني��ات الرقمي��ة، تضع هواوي ف��ي مقدمة 
أولوياتها ضمان أمن الش��بكات واألمن السيبراني حيث 
ق��ال: »نعم��ل وفق نظ��ام متكام��ل لألمن الس��يبراني 
وحماي��ة الخصوصي��ة أثب��ت كفاءت��ه على المس��توى 
العالم��ي ونالت ممارس��تنا ف��ي األمن الس��يبراني ثقة 

شركائنا، ال سيما في منطقة الشرق األوسط«.
وأض��اف: »أطلقن��ا الع��ام الماض��ي أكب��ر مرك��ز لألمن 
الس��يبراني والش��فافية عل��ى المس��توى العالم��ي في 
دونغ��وان بالصين. ونتطلع إل��ى دعوتكم لزيارة المركز 
بعد إنه��اء القيود التي فرضته��ا الجائحة لالطالع على 
ه��ذه المنص��ة المثالية للتعاون المفت��وح التي تهدف 
لتحفيز العمل المش��ترك على مواجه��ة تحديات األمن 
السيبراني وتعزيز االبتكارات من أجل تحسين مستقبل 
األم��ن الس��يبراني ضم��ن الش��بكات وكاف��ة المجاالت 

األخرى«.
وأك��د س��تيفن الت��زام ه��واوي بدع��م االقتصادات 
الرقمية في الش��رق األوس��ط قائاًل: »يجب أن نتحد 
مع��ًا لوضع قوانين وأنظمة موح��دة من أجل حماية 

االقتصاد الرقمي«. 
وأضاف، أن الش��ركة س��تواصل االس��تثمار ف��ي البحث 
والتطوي��ر بش��كل كبي��ر من أج��ل بناء مس��تقبل ذكي 
ومزده��ر. وفي ع��ام 2021، اس��تثمرنا أكث��ر من %22 
م��ن اإليرادات الس��نوية ف��ي البحث والتطوي��ر من أجل 
تعزي��ز التنمية المس��تدامة لقطاع االتص��االت وتقنية 
المعلومات على المدى الطويل. وس��نواصل االس��تثمار 
في الحلول والخدمات الذكية مثل البنية التحتية التقنية 

والخدمات السحابية«.
وف��ي ظل التركيز على الرقمنة، تتزايد المخاوف بش��أن 
ارتف��اع اس��تهالك الطاقة. وقد وضعت ه��واوي تحقيق 
االس��تدامة في مقدمة أولوياتها من أج��ل بناء مجتمع 

منخفض الكربون باالعتماد على االبتكارات الرقمية. 
وقال س��تيفن: »نتعاون من خالل أعمال هواوي للطاقة 
الرقمية مع الش��ركاء في الش��رق األوس��ط على تطوير 
قط��اع الطاق��ة الرقمية وبن��اء قطاع اتص��االت ومنازل 
ومصانع ومجمع��ات ومدن ذكية منخفضة الكربون من 
أج��ل االنتقال م��ن مجتمع منخفض الكرب��ون إلى صفر 
انبعاثات كربونية«. واعتمدت أكثر من 100 شركة من 
مش��غلي االتصاالت م��ن جميع أنحاء العال��م على حلول 
ه��واوي منخفض��ة الكربون، مما س��اهم ف��ي الحد من 

االنبعاثات الكربونية ب� 40 مليون طن.
وعلى صعي��د تنمية المواهب التقنية وبن��اء قادة الغد 
التقنيي��ن م��ن الك��وادر البش��رية الموهوبة ف��ي دول 
المنطقة، ذكر أن اس��تراتيجية هواوي طويلة المدى في 
الشرق األوسط وأفريقيا تهدف إلى نقل المعرفة بتقنية 
المعلوم��ات واالتص��االت وتعزيز الكف��اءات في مختلف 

األسواق من خالل برامج ومبادرات التدريب والتأهيل.
وقال: »إن المواهب الرقمية هي من المقومات األساسية 
لتحقيق التح��ول الرقمي والتنمية االقتصادية في عصر 
االقتصاد الرقمي. والتزمت هواوي بتنمية أكثر من 100 
أل��ف موهبة من مواهب تقني��ة المعلومات واالتصاالت 
في الشرق األوسط على مدار األعوام الخمسة القادمة«.

وأك��د التزام ه��واوي، بتوظي��ف إمكانياته��ا ومعرفتها 
وخبرته��ا العالمي��ة والتي اعتم��دت عليها ف��ي تنفيذ 
العديد المش��اريع الكبرى حول العالم مثل كأس العالم 
2018 ف��ي روس��يا ودورة األلع��اب األولمبية الش��توية 

2022 في بكين لصالح دول المنطقة.

 انطالق منتدى التكامل االقتصادي 
بين الدول العربية ألول مرة بالقاهرة

ينطلق منتدى تعزي��ز التكامل االقتصادي بين الدول العربية: »التجارة البينية 
ودور القط��اع العام والخاص في تحقيق ذلك«، والذي ينظمه البرلمان العربي، 
خ��الل الفترة من 23 إلى 25 مايو الجاري بجمهورية مصر العربية ويعقد تحت 

رعاية رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي.
وسيشهد المؤتمر، كلمات افتتاحية لرئيس الوزراء المصري، ورئيس البرلمان 
العربي عادل العسومي، ومدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية الدكتور 
ناص��ر القحطاني. ويحظ��ى المؤتمر، ال��ذي ُيعقد للمرة األول��ى في العاصمة 
المصرية القاهرة، بحضور عربي بارز لش��خصيات رفيعة المس��توى تضم وزراء 

وممثلين عن الدول العربية، ومنهم وزير التجارة والصناعة نيفين جامع، ووزير 
المالية بجمهورية مصر العربية الدكتور محمد معيط، ووزير التجارة والتموين 
بجمهورية الس��ودان الدكتورة أمال صالح، ووزير العم��ل والتأهيل بدولة ليبيا 
علي الرضا، ووزير االتصاالت بجمهورية العراق أركان ش��هاب أحمد، وأمين عام 
اتحاد الغرف العربية الدكتور خالد حنفي، ومؤسس ورئيس مجموعة طالل أبو 
غزال��ة العالمية الدكتور طالل أبو غزالة. كما سيش��ارك ف��ي المنتدى ممثلين 
ع��ن جامعة الدول العربي��ة ومنظمة التجارة العالمية وصن��دوق النقد الدولي 

واتحادات الصناعات والغرف التجارية العربية وعدد من رجال األعمال العرب.

 »الزامل«: 10 آالف ريال مكافأة للمشاركين
في معرض العلوم والهندسة »آيسيف 2022«

أعلن��ت مجموعة الزام��ل عن تقديمه��ا مكافأة 
مالية قدرها عش��رة آالف ريال لكل طالب وطالبة 
للعل��وم  الدول��ي  المع��رض  ف��ي  المش��اركين 

والهندسة »آيسيف 2022«.
وقال��ت: »إيمانًا منا بدعم أبناء الوطن لمزيد من 
التق��دم واإلنجازات الت��ي تدعم رؤي��ة المملكة 
2030، نبارك لطالبنا المش��اركين من مؤسسة 
المل��ك عبدالعزيز ورجال��ه للموهبة واإلبداع في 
المع��رض الدولي للعلوم والهندس��ة »آيس��يف 
2022« وتق��دم مكاف��أة مالية قدره��ا 10 آالف 
ريال لكل طالب والطالبة »ال�35، المشاركين في 

المعرض« نفخر بكم وبإبداعكم يا أبطال«.

»اإلصالح«: 300 متنافس في 
المسابقات القرآنية الرمضانية

نظمت واحات القرآن الكري��م بفرع جمعية اإلصالح في 
المحرق، خالل ش��هر رمضان 1443ه� - 2022، مسابقة 
الح��اج عبدالكري��م الم��ال رحم��ه اهلل بمس��جد الرحمة 
بالمحرق، برعاي��ة عائلة الحاج عبدالكري��م المال رحمه 
اهلل وبمش��اركة م��ا يزيد عن 150 مش��اركًا، ومس��ابقة 
جامع اإلسراء بمنطقة عراد بمشاركة ما يقارب من 120 

مشاركًا.
وأشرف على المس��ابقتين نخبة من العاملين في مجال 

تحفيظ القرآن الكريم وتدريس علومه.
وٌأقيمت مس��ابقة الحاج عبدالكريم المال رحمه اهلل، في 
3 ف��روع؛ األول فرع س��ورة الفاتحة والق��در للصغار من 
طالب المرحل��ة االبتدائية األولى، والفرع الثاني لطالب 
المرحلة االبتدائية الثانية في سورة المنافقون، وسورة 
الش��ورى ف��ي الفرع الثال��ث لطالب المرحل��ة اإلعدادية 

والثانوية، والفرع األخير للكبار في سورة األنبياء. 
وتميزت مس��ابقة هذا العام بإقامة ع��دد من الدروس 
لتدبر سور فروع المسابقة لعدد من المشايخ األفاضل، 
وُأقيم حفل تكريم في ختام المس��ابقة بمسجد الرحمة 
يوم ٢٥ رمضان 1443ه�، حيث ٌكرِّم جميع المش��اركين 
بفرع الصغ��ار والفائزي��ن بالمراكز الثالث��ة األولى في 

بقية الفروع.
كم��ا ٌأقيمت مس��ابقة جامع اإلس��راء في خمس��ة فروع؛ 
س��ورتي األعل��ى والط��ارق لمرح��ة البراعم م��ن طالب 
الص��ف األول إلى الصف الثالث ابتدائي، أما الفرع الثاني 
لألغصان طالب الصف الرابع إلى السادس االبتدائي في 
سورتي االنفطار والمطففين، كما خصص الفرع الثالث 
لطالب المرحلة اإلعدادية في س��ورة القيامة واإلنسان، 
وخصص��ت س��ورتي الذراي��ات والطور لط��الب المرحلة 

الثانوية، وأخيرًا فرع رواد جامع اإلسراء في سورة الحج.
وُأقي��م حفل تكري��م الفائزين بالمراك��ز الثالثة األولى 
ف��ي كل فرع في ختام المس��ابقة بمس��جد اإلس��راء في 
12 رمضان، باإلضافة إلى تكريم جميع المش��اركين في 
فرع رواد جامع اإلس��راء وكذلك جميع المش��اركين بفرع 
البراعم تحفيزًا وتش��جيعًا لهم على االستمرار في حفظ 

كتاب اهلل عز وجل.

»البحرين الطبية« تحتفي باليوم العالمي 
للتمريض بالتعاون مع جامعات دولية

شاركت كلية التمريض والقبالة من الكلية الملكية 
للجراحي��ن ف��ي أيرلن��دا - جامعة البحري��ن الطبية 
)RCSI Bahrain( ف��ي مؤتم��ر دول��ي افتراض��ي 
بالتعاون مع جامعات من حول العالم احتفااًل بيوم 

التمريض العالمي لعام 2022.
وُعِقد المؤتم��ر هذا العام على م��دار يومين تحت 
عن��وان »الممرضات: ص��وت للقيادة - االس��تثمار 
ف��ي التمري��ض واحت��رام الحقوق لتأمي��ن الصحة 
العالمي��ة«، وجم��ع بي��ن أعض��اء هيئ��ة التدريس 
والتمري��ض والطالب من جامع��ة البحرين الطبية 
وجامعة كيل في المملك��ة المتحدة وجامعة إديث 
كوان في أستراليا والجامعة الكاثوليكية في العلوم 
التطبيقية في ألمانيا وجامعة السير جون كوتالواال 
للدف��اع العام في س��ريالنكا والجامعة الصينية في 

هونغ كونغ.
وقام��ت البروفيس��ور ريبيكا جس��تر، رئيس��ة كلية 
التمري��ض والقبالة بتقديم موض��وع »قيادة كلية 
التمري��ض والقبالة ف��ي أوقات غير مس��تقرة« في 
المؤتم��ر. وقال��ت: »االحتف��ال بالي��وم العالم��ي 
للتمري��ض 2022 ف��ي غاي��ة األهمي��ة لتس��ليط 
الض��وء على جه��ود الممرضين ح��ول العالم. ومن 
خ��الل ه��ذا المؤتمر، ق��ام أعضاء هيئ��ة التدريس 

وخريجو جامعة البحرين الطبية بمشاركة ِخبراتهم 
التعليمي��ة والمهني��ة باإلضافة إلى المس��اهمات 
الت��ي قدمها الط��الب في دع��م الجه��ود الوطنية 
خالل جائحة«. COVID-19 وقدمت مديرة برنامج 
بكالوريوس التمريض والقبالة إيمان طواش، عرضًا 
عن »تعليم التمريض ف��ي زمن جائحة كوفيد-19 
واس��تجابة جامعة البحرين الطبي��ة«، وتاله عرض 

قدم��ه خريج��و كلي��ة التمري��ض والقبال��ة )دفعة 
2021( مري��م بوجندل ومحمود عل��ي وعبدالرحمن 
صليبي��خ بعنوان »الدروس المس��تفادة من تجربة 

التطوع في مكافحة جائحة كوفيد-19«.
وتلت��زم جامع��ة )RCSI البحري��ن( بمس��ؤوليتها 
المهنية لتلبية احتياجات المجتمع وتطوير الرعاية 

الصحية في البحرين والشرق األوسط.
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 »هواوي«: دعم التحول الرقمي لالتصاالت 
في المنطقة اعتمادًا على التقنيات الخضراء

أكد رئيس هواوي في منطقة الش��رق األوسط وأفريقيا 
ستيفن يي، التزام الشركة، بدعم برامج التحول الرقمي 
ف��ي دول المنطق��ة باالعتم��اد على إمكاني��ات وخبرات 
الش��ركة في أكثر من 170 بلد حول العالم وابتكاراتها 
المتط��ورة والتقني��ات الحديثة وفي مقدمتها ش��بكات 
الجي��ل الخامس التي أثبتت جدارتها على مس��توى دفع 
عجل��ة التنمية االجتماعي��ة واالقتصادية، ما يتماش��ى 
م��ع الخطط الوطنية وال��رؤى الحكومية الطموحة لدول 

المنطقة.
جاء ذلك، خالل لقاء حصري نظمته هواوي وش��ارك فيه 
نخبة من الصحفيون من 10 دول في الش��رق األوس��ط 
بما فيهم الس��عودية، على هامش قمة س��امينا لقادة 
قطاع االتصاالت 2022، أكب��ر حدث لصناعة االتصاالت 
في منطقة سامينا »جنوب آسيا والشرق األوسط وشمال 
أفريقيا«، واستضافته هواوي للعام التاسع على التوالي 
بحضور قادة وخبراء القطاع التقني والعديد من أصحاب 
القرار م��ن ش��ركات االتص��االت والهيئ��ات التنظيمية 
والمؤسسات التقنية والخبراء وهيئات المعايير الدولية 

واألطراف المعنية.
وتحدث يي عن دور الش��ركة في اس��تمرار مس��اهمتها 
في ضمان شبكات اتصاالت سلسة وسريعة وآمنة خالل 
موس��م الحج في المملكة العربية الس��عودية على مدار 

16 عامًا دون أية انقطاعات أو أخطاء.
كما تحدث عن دور قطاع االتصاالت في تمكين التنمية 
المس��تدامة لمختل��ف القطاع��ات ودفع عجل��ة تطوير 
األعمال والخدمات في ظل التطور الكبير الذي يش��هده 
نش��ر ش��بكات الجيل الخام��س والفرص الكبي��رة التي 
يوفره��ا لقط��اع االتص��االت، وبالتالي تعمي��م فوائده 

وميزاته على كافة القطاعات والصناعات األخرى. 
وأش��ار إل��ى أن ه��واوي وّقع��ت بالتع��اون مع ش��ركات 
االتصاالت والش��ركاء 3 آالف اتفاقية تجارية لنشر الجيل 
الخامس التجاري والذي يزداد االعتماد عليه في العديد 
م��ن القطاع��ات بما فيه��ا التصنيع والمناج��م والحديد 
والفوالذ والموان��ئ والصناعات الكيميائية واإلس��منت 

وشبكات الطاقة والرعاية الصحية. 
وقال ستيفن: »دول الش��رق األوسط من الدول الرائدة 
عالمي��ًا في نش��ر الجيل الخامس. ونح��ن حريصون على 
مش��اركة ابتكاراتنا وحلولنا الشاملة والرائدة في الجيل 

الخام��س والحوس��بة الس��حابية وال��ذكاء االصطناع��ي 
واألجه��زة والرقائق اإللكترونية لصال��ح برامج الرقمنة 

والتنمية المستدامة في دول المنطقة«.
وأطلق��ت ه��واوي بالتعاون مع ش��ركات اتصاالت رائدة 
ف��ي المنطقة »انتليجان��ت ران« IntelligentRAN، وهو 
ح��ل حديث لش��بكات االتصاالت يأتي في إط��ار الجهود 
المبذول��ة لتمكين قط��اع االتصاالت بتقني��ات حديثة 
وتحقي��ق قيم��ة أكب��ر لمش��غلي االتص��االت وبالتالي 
بقي��ة القطاعات والصناعات من خالل تجهيز الش��بكات 
الالس��لكية بالوظائ��ف الذكية وتمكين التش��غيل اآللي 

للشبكات الالسلكية في المستقبل. 
وقال ستيفن: »تم تصميم الحل لتطوير شبكات الهاتف 
المحمول من خالل تش��غيل الخدمات الذكية وتحس��ين 
الش��بكات الذكي��ة وتنفيذ عمليات التش��غيل والصيانة 
بسالسة. حيث يمكن للعمالء والشركاء توفير الخدمات 
في وق��ت قصير وتعزي��ز تجربة المس��تخدم والحد من 
اس��تهالك الطاقة وتنفيذ عمليات التش��غيل والصيانة 
بس��هولة ف��ي العدي��د م��ن الس��يناريوهات متع��ددة 

الترددات والحاالت«.

وأكد س��تيفن أنه عل��ى ضوء التق��دم المتس��ارع الذي 
تش��هده التقني��ات الرقمي��ة، تضع هواوي ف��ي مقدمة 
أولوياتها ضمان أمن الش��بكات واألمن السيبراني حيث 
ق��ال: »نعم��ل وفق نظ��ام متكام��ل لألمن الس��يبراني 
وحماي��ة الخصوصي��ة أثب��ت كفاءت��ه على المس��توى 
العالم��ي ونالت ممارس��تنا ف��ي األمن الس��يبراني ثقة 

شركائنا، ال سيما في منطقة الشرق األوسط«.
وأض��اف: »أطلقن��ا الع��ام الماض��ي أكب��ر مرك��ز لألمن 
الس��يبراني والش��فافية عل��ى المس��توى العالم��ي في 
دونغ��وان بالصين. ونتطلع إل��ى دعوتكم لزيارة المركز 
بعد إنه��اء القيود التي فرضته��ا الجائحة لالطالع على 
ه��ذه المنص��ة المثالية للتعاون المفت��وح التي تهدف 
لتحفيز العمل المش��ترك على مواجه��ة تحديات األمن 
السيبراني وتعزيز االبتكارات من أجل تحسين مستقبل 
األم��ن الس��يبراني ضم��ن الش��بكات وكاف��ة المجاالت 

األخرى«.
وأك��د س��تيفن الت��زام ه��واوي بدع��م االقتصادات 
الرقمية في الش��رق األوس��ط قائاًل: »يجب أن نتحد 
مع��ًا لوضع قوانين وأنظمة موح��دة من أجل حماية 

االقتصاد الرقمي«. 
وأضاف، أن الش��ركة س��تواصل االس��تثمار ف��ي البحث 
والتطوي��ر بش��كل كبي��ر من أج��ل بناء مس��تقبل ذكي 
ومزده��ر. وفي ع��ام 2021، اس��تثمرنا أكث��ر من %22 
م��ن اإليرادات الس��نوية ف��ي البحث والتطوي��ر من أجل 
تعزي��ز التنمية المس��تدامة لقطاع االتص��االت وتقنية 
المعلومات على المدى الطويل. وس��نواصل االس��تثمار 
في الحلول والخدمات الذكية مثل البنية التحتية التقنية 

والخدمات السحابية«.
وف��ي ظل التركيز على الرقمنة، تتزايد المخاوف بش��أن 
ارتف��اع اس��تهالك الطاقة. وقد وضعت ه��واوي تحقيق 
االس��تدامة في مقدمة أولوياتها من أج��ل بناء مجتمع 

منخفض الكربون باالعتماد على االبتكارات الرقمية. 
وقال س��تيفن: »نتعاون من خالل أعمال هواوي للطاقة 
الرقمية مع الش��ركاء في الش��رق األوس��ط على تطوير 
قط��اع الطاق��ة الرقمية وبن��اء قطاع اتص��االت ومنازل 
ومصانع ومجمع��ات ومدن ذكية منخفضة الكربون من 
أج��ل االنتقال م��ن مجتمع منخفض الكرب��ون إلى صفر 
انبعاثات كربونية«. واعتمدت أكثر من 100 شركة من 
مش��غلي االتصاالت م��ن جميع أنحاء العال��م على حلول 
ه��واوي منخفض��ة الكربون، مما س��اهم ف��ي الحد من 

االنبعاثات الكربونية ب� 40 مليون طن.
وعلى صعي��د تنمية المواهب التقنية وبن��اء قادة الغد 
التقنيي��ن م��ن الك��وادر البش��رية الموهوبة ف��ي دول 
المنطقة، ذكر أن اس��تراتيجية هواوي طويلة المدى في 
الشرق األوسط وأفريقيا تهدف إلى نقل المعرفة بتقنية 
المعلوم��ات واالتص��االت وتعزيز الكف��اءات في مختلف 

األسواق من خالل برامج ومبادرات التدريب والتأهيل.
وقال: »إن المواهب الرقمية هي من المقومات األساسية 
لتحقيق التح��ول الرقمي والتنمية االقتصادية في عصر 
االقتصاد الرقمي. والتزمت هواوي بتنمية أكثر من 100 
أل��ف موهبة من مواهب تقني��ة المعلومات واالتصاالت 
في الشرق األوسط على مدار األعوام الخمسة القادمة«.
وأك��د التزام ه��واوي، بتوظي��ف إمكانياته��ا ومعرفتها 
وخبرته��ا العالمي��ة والتي اعتم��دت عليها ف��ي تنفيذ 
العديد المش��اريع الكبرى حول العالم مثل كأس العالم 
2018 ف��ي روس��يا ودورة األلع��اب األولمبية الش��توية 

2022 في بكين لصالح دول المنطقة.

 انطالق منتدى التكامل االقتصادي 
بين الدول العربية ألول مرة بالقاهرة

ينطلق منتدى تعزي��ز التكامل االقتصادي بين الدول العربية: »التجارة البينية 
ودور القط��اع العام والخاص في تحقيق ذلك«، والذي ينظمه البرلمان العربي، 
خ��الل الفترة من 23 إلى 25 مايو الجاري بجمهورية مصر العربية ويعقد تحت 

رعاية رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي.
وسيشهد المؤتمر، كلمات افتتاحية لرئيس الوزراء المصري، ورئيس البرلمان 
العربي عادل العسومي، ومدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية الدكتور 
ناص��ر القحطاني. ويحظ��ى المؤتمر، ال��ذي ُيعقد للمرة األول��ى في العاصمة 
المصرية القاهرة، بحضور عربي بارز لش��خصيات رفيعة المس��توى تضم وزراء 

وممثلين عن الدول العربية، ومنهم وزير التجارة والصناعة نيفين جامع، ووزير 
المالية بجمهورية مصر العربية الدكتور محمد معيط، ووزير التجارة والتموين 
بجمهورية الس��ودان الدكتورة أمال صالح، ووزير العم��ل والتأهيل بدولة ليبيا 
علي الرضا، ووزير االتصاالت بجمهورية العراق أركان ش��هاب أحمد، وأمين عام 
اتحاد الغرف العربية الدكتور خالد حنفي، ومؤسس ورئيس مجموعة طالل أبو 
غزال��ة العالمية الدكتور طالل أبو غزالة. كما سيش��ارك ف��ي المنتدى ممثلين 
ع��ن جامعة الدول العربي��ة ومنظمة التجارة العالمية وصن��دوق النقد الدولي 

واتحادات الصناعات والغرف التجارية العربية وعدد من رجال األعمال العرب.

 »الزامل«: 10 آالف ريال مكافأة للمشاركين
في معرض العلوم والهندسة »آيسيف 2022«

أعلن��ت مجموعة الزام��ل عن تقديمه��ا مكافأة 
مالية قدرها عش��رة آالف ريال لكل طالب وطالبة 
للعل��وم  الدول��ي  المع��رض  ف��ي  المش��اركين 

والهندسة »آيسيف 2022«.
وقال��ت: »إيمانًا منا بدعم أبناء الوطن لمزيد من 
التق��دم واإلنجازات الت��ي تدعم رؤي��ة المملكة 
2030، نبارك لطالبنا المش��اركين من مؤسسة 
المل��ك عبدالعزيز ورجال��ه للموهبة واإلبداع في 
المع��رض الدولي للعلوم والهندس��ة »آيس��يف 
2022« وتق��دم مكاف��أة مالية قدره��ا 10 آالف 
ريال لكل طالب والطالبة »ال�35، المشاركين في 

المعرض« نفخر بكم وبإبداعكم يا أبطال«.

»اإلصالح«: 300 متنافس في 
المسابقات القرآنية الرمضانية

نظمت واحات القرآن الكري��م بفرع جمعية اإلصالح في 
المحرق، خالل ش��هر رمضان 1443ه� - 2022، مسابقة 
الح��اج عبدالكري��م الم��ال رحم��ه اهلل بمس��جد الرحمة 
بالمحرق، برعاي��ة عائلة الحاج عبدالكري��م المال رحمه 
اهلل وبمش��اركة م��ا يزيد عن 150 مش��اركًا، ومس��ابقة 
جامع اإلسراء بمنطقة عراد بمشاركة ما يقارب من 120 

مشاركًا.
وأشرف على المس��ابقتين نخبة من العاملين في مجال 

تحفيظ القرآن الكريم وتدريس علومه.
وٌأقيمت مس��ابقة الحاج عبدالكريم المال رحمه اهلل، في 
3 ف��روع؛ األول فرع س��ورة الفاتحة والق��در للصغار من 
طالب المرحل��ة االبتدائية األولى، والفرع الثاني لطالب 
المرحلة االبتدائية الثانية في سورة المنافقون، وسورة 
الش��ورى ف��ي الفرع الثال��ث لطالب المرحل��ة اإلعدادية 

والثانوية، والفرع األخير للكبار في سورة األنبياء. 
وتميزت مس��ابقة هذا العام بإقامة ع��دد من الدروس 
لتدبر سور فروع المسابقة لعدد من المشايخ األفاضل، 
وُأقيم حفل تكريم في ختام المس��ابقة بمسجد الرحمة 
يوم ٢٥ رمضان 1443ه�، حيث ٌكرِّم جميع المش��اركين 
بفرع الصغ��ار والفائزي��ن بالمراكز الثالث��ة األولى في 

بقية الفروع.
كم��ا ٌأقيمت مس��ابقة جامع اإلس��راء في خمس��ة فروع؛ 
س��ورتي األعل��ى والط��ارق لمرح��ة البراعم م��ن طالب 
الص��ف األول إلى الصف الثالث ابتدائي، أما الفرع الثاني 
لألغصان طالب الصف الرابع إلى السادس االبتدائي في 
سورتي االنفطار والمطففين، كما خصص الفرع الثالث 
لطالب المرحلة اإلعدادية في س��ورة القيامة واإلنسان، 
وخصص��ت س��ورتي الذراي��ات والطور لط��الب المرحلة 

الثانوية، وأخيرًا فرع رواد جامع اإلسراء في سورة الحج.
وُأقي��م حفل تكري��م الفائزين بالمراك��ز الثالثة األولى 
ف��ي كل فرع في ختام المس��ابقة بمس��جد اإلس��راء في 
12 رمضان، باإلضافة إلى تكريم جميع المش��اركين في 
فرع رواد جامع اإلس��راء وكذلك جميع المش��اركين بفرع 
البراعم تحفيزًا وتش��جيعًا لهم على االستمرار في حفظ 

كتاب اهلل عز وجل.

»البحرين الطبية« تحتفي باليوم العالمي 
للتمريض بالتعاون مع جامعات دولية

شاركت كلية التمريض والقبالة من الكلية الملكية 
للجراحي��ن ف��ي أيرلن��دا - جامعة البحري��ن الطبية 
)RCSI Bahrain( ف��ي مؤتم��ر دول��ي افتراض��ي 
بالتعاون مع جامعات من حول العالم احتفااًل بيوم 

التمريض العالمي لعام 2022.
وُعِقد المؤتم��ر هذا العام على م��دار يومين تحت 
عن��وان »الممرضات: ص��وت للقيادة - االس��تثمار 
ف��ي التمري��ض واحت��رام الحقوق لتأمي��ن الصحة 
العالمي��ة«، وجم��ع بي��ن أعض��اء هيئ��ة التدريس 
والتمري��ض والطالب من جامع��ة البحرين الطبية 
وجامعة كيل في المملك��ة المتحدة وجامعة إديث 
كوان في أستراليا والجامعة الكاثوليكية في العلوم 
التطبيقية في ألمانيا وجامعة السير جون كوتالواال 
للدف��اع العام في س��ريالنكا والجامعة الصينية في 

هونغ كونغ.
وقام��ت البروفيس��ور ريبيكا جس��تر، رئيس��ة كلية 
التمري��ض والقبالة بتقديم موض��وع »قيادة كلية 
التمري��ض والقبالة ف��ي أوقات غير مس��تقرة« في 
المؤتم��ر. وقال��ت: »االحتف��ال بالي��وم العالم��ي 
للتمري��ض 2022 ف��ي غاي��ة األهمي��ة لتس��ليط 
الض��وء على جه��ود الممرضين ح��ول العالم. ومن 
خ��الل ه��ذا المؤتمر، ق��ام أعضاء هيئ��ة التدريس 

وخريجو جامعة البحرين الطبية بمشاركة ِخبراتهم 
التعليمي��ة والمهني��ة باإلضافة إلى المس��اهمات 
الت��ي قدمها الط��الب في دع��م الجه��ود الوطنية 
خالل جائحة«. COVID-19 وقدمت مديرة برنامج 
بكالوريوس التمريض والقبالة إيمان طواش، عرضًا 
عن »تعليم التمريض ف��ي زمن جائحة كوفيد-19 
واس��تجابة جامعة البحرين الطبي��ة«، وتاله عرض 

قدم��ه خريج��و كلي��ة التمري��ض والقبال��ة )دفعة 
2021( مري��م بوجندل ومحمود عل��ي وعبدالرحمن 
صليبي��خ بعنوان »الدروس المس��تفادة من تجربة 

التطوع في مكافحة جائحة كوفيد-19«.
وتلت��زم جامع��ة )RCSI البحري��ن( بمس��ؤوليتها 
المهنية لتلبية احتياجات المجتمع وتطوير الرعاية 

الصحية في البحرين والشرق األوسط.

w w w . a l w a t a n n e w s . n e t 24 صفحة   |   210 فلس

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

للتواصل: 17111483

“اإلخوان المسلمون” في الخليج... بين اليأس والفشل
لقـــد حاولـــت جماعة اإلخـــوان المســـلمين عبر تاريخها األســـود هـــدم القيم 
الدينيـــة والقيـــم الحضاريـــة، ومازالت تكذب وتكـــذب باســـتمرار، والتاريخ 
يعطينـــا أمثلة متعـــددة تؤكد ما تعانيه الجماعة مـــن أمراض وعقد وتخلف 
وحلـــم غبـــي يـــراود أذهـــان جماهيرهـــا، والذين هـــم ظاهريا بوجـــه، وخلف 

الكواليس بوجه آخر.
واستطاع المفكر والكاتب اإلماراتي جمال السويدي في كتابه الرائع الجديد 
“جماعة اإلخوان المسلمين في دولة اإلمارات العربية المتحدة.. الحسابات 
الخاطئـــة”، والـــذي تم تدشـــينه قبـــل أيام فـــي البحرين، من كشـــف وفضح 
مخطط هذه الجماعة والتكنيك الذي تعمل عليه في المجتمعات باألشـــكال 
المالئمـــة للمرشـــد، وأهـــم ما اســـتوقفني عند قـــراءة الكتاب خطـــة التحرك 
للتنظيـــم الدولـــي فـــي دول الخليـــج العربية، ففـــي نحـــو 300 ورقة وبخط 
القيـــادي والمنظـــر اإلخواني ســـعيد حوي، تم ذكر األســـس واالســـتراتيجية 
العامـــة خالل مرحلة التأســـيس بـــدول الخليج العربية، والتـــي أطلق عليها 
األســـس العامة للتحـــرك والتجنيد، ووصفهـــا بأنها اســـتراتيجية االتصاالت 
والتغلغل في رئة المجتمع، وانفرد الكتاب بنشـــر أجزاء منها وهي المراحل 

التنفيذية للخطة، وأسس االستقطاب والتجنيد والتوظيف ومحاور العمل.
أوضحت الورقات المكتوبة بخط اليد أنه يلزم التركيز على منطقة الخليج 
العربـــي، وفـــي القلب منها “الكويت” لتنفيذ خطـــة التحرك العام، وأن تلزم 5 
أعـــوام على األقل وفق ورقـــات مكتوب عليها الرقـــم 11 اقترح فيها كاتبها 
أن تكـــون على مرحلتيـــن. المرحلة األولى وهي لمدة عامين بدءا بســـبتمبر 
1988 إلـــى ســـبتمبر 1990، ويشـــير المؤلف هنـــا إلى أهمية النمـــو الوظيفي 
لعناصـــر التيـــار اإلخواني فـــي المرحلـــة األولـــى، والمرحلة الثانيـــة تبدأ من 
عـــام 1990 وتنتهـــي عـــام 1993، وفيهـــا يتـــم صقـــل العناصـــر المســـتقطبة 
والبدء في االســـتقطاب المنفتح وتثبيـــت محاوره ومرتكزاته وأطروحاته، 
وذكـــرت الورقات أنه لكي تصل الجماعة إلـــى مرحلة التثبيت في المنطقة، 
عليهـــا أن تتبـــع األطـــر اآلتيـــة.. “عالميـــا”.. العمل مـــع حركة مؤتمر اإلســـالم 
العالمي، “محليا” العمل مع حركة تطبيق الشـــريعة، والعمل مع حركة إعادة 

الديمقراطية والحريات.
وهنـــاك معلومـــات كثيـــرة فـــي الكتـــاب تكشـــف خارطـــة معســـكر اإلخـــوان 
وأهدافهم العدوانية، وكيف ابتالهم هللا وعلى طول الدهر باليأس والفشل.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

تنـــاول الكثيـــر من النـــاس في العالـــم أجمع موضوع استشـــهاد 
المراســـلة اإلعالميـــة الفلســـطينية القديـــرة شـــيرين أبـــو عاقلة 
رحمـــة هللا عليهـــا، وفـــي خضـــم ذلك المشـــهد والحزن الشـــديد 
الـــذي خيم علـــى الجميع في مشـــارق األرض ومغاربها، تعاطف 
العالـــم مع هذه اإلعالميـــة التي نذرت نفســـها لتوصيل الصوت 
الفلســـطيني، وقامت بكل جرأة وصمود بنقل أحداث فلسطين 
من انتفاضات وثورات، ومن مخيمات جنين وطولكرم، إضافة 

إلى الغارات التي تعرض لها قطاع غزة.
شـــخصًيا كنـــت متابًعـــا جيـــًدا لهـــا وكنت معجًبـــا بأدائهـــا القوي 
والمتقن، وأنا ومن خالل هذا المنبر أراهن بأن الشهيدة شيرين 
لم يكن أحد منا يعرف ديانتها إال بعد أن اختارها هللا، فلم نعلم 
أنها مســـيحية إال بعد متابعتنا وقائع مراســـم التشـــييع، ووسط 
هذا المشـــهد المهيـــب والمحزن ودعوات الجميـــع الصادقة بأن 
يسكنها هللا فســـيح جناته ويلهم أهلها الصبر والسلوان، تعالت 
أصـــوات نشـــاز عبـــر وســـائل التواصـــل االجتماعـــي لتنشـــر أن 
الشـــهيدة مســـيحية وال يجـــوز الترحم عليهـــا وال حتى وصفها 
بأنها شـــهيدة !أقـــول لتلك األصـــوات المريضة، تخيلـــوا غاندي 

وهـــو يلهـــم الكثيـــر مـــن األحـــرار وهـــو هندوســـي، وآينشـــتاين 
اليهودي الذي اشتهر بأب النسبية كونه واضع النسبية الخاصة 
والنسبية العامة الشـــهيرتين اللتين كانتا اللبنة األولى للفيزياء 
النظرية الحديثة، كما ولماذا ال نقاطع أبل وماكنتوش والهواتف 
النقالة حيث إن ستيف جوبز اعتنق البوذية! والقائمة تطول يا 
ســـادة، دعوا اإلنســـانية أمامكم قبل التدين، وكفوا عن مقاطعة 
اإلنسان بسبب دينه وعرقه، فالعلوم ترجمها العرب من اليونان 

ولم يقاطعوها ألنها وثنية.
في المقابل البد أن أشيد بمقطع الفيديو الذي تداوله الكثيرون 
لرجل الدين الشيخ الدكتور حسن الحسيني الذي دافع بشراسة 
عن الشهيدة شيرين، مستنكًرا كل من يفتي بعدم جواز الترحم 
عليها، كما شـــجب واستنكر الشيخ الفاضل كل من استغل هذه 
المناسبة لإلضرار بالدين الحنيف، واصًفا شيرين بأنها أحسنت 
فـــي الدنيـــا بســـبب مواقفهـــا وعملها البطولـــي، منوًهـــا بأن هللا 
ســـبحانه وتعالى أعدل من أن يظلمها، وأن اسمها سيظل خالًدا 

في التاريخ المعاصر.
رحم هللا الشهيدة بواسع رحمته وأسكنها فسيح جناته.

ztawfeeqi
@gmail.com

زهير توفيقي

شيرين... إلى جنات الخلد

dr.ali.saegh 
@gmail.com

تنـــال موجـــات ارتفـــاع األســـعار بمختلـــف ظروفهـــا مـــن الجميـــع دون 
استثناء، فإما أن تقلص المشتريات أو تخلق مشكالت مختلفة، يروح 
فـــي شـــقائها أكثر ما يروح البســـطاء من الناس، وهي موجات ليســـت 
ذات اســـتقرار أبدًا، حالها حال الكوارث الطبيعية التي تظهر بين فترة 

وأخرى لتبلي األرض ومن عليها.
واألكثر مرًا األسعار التي تصيب االحتياجات األساسية أو الضرورية، 
فـــي زمـــن غدت فيه الكماليات عبئًا كبيرًا على عاتق رب األســـرة؛ ألنها 
أصبحت من األساسيات، بل ويعتبرها الكثيرون أهم من االحتياجات 
األساســـية، إلى درجة أصبحوا فيها يعتقـــدون أن الحياة ال تصلح من 

دونها!
وفـــي مثـــل هذه الحـــاالت يكون من الطبيعـــي جدًا العمـــل على إيجاد 
حلـــول للحيلولـــة دون تفاقم الوضع ومعالجة ما يمكـــن معالجته، هذا 

من جانب، أما بشـــأن رفع أســـعار السلع الضارة التي من المعروف جدًا 
أنها تؤذي الصحة العامة، وتؤكد الدراســـات خطورتها على البشر، فإن 
رفع أســـعارها ال يحتاج برأيي إلى تبرير لإلقدام عليه، وهو بالفعل ما 
يرنـــو إليه اتفـــاق دول مجلس التعاون لدول الخليـــج العربي الذي أقر 
عـــام )2016( تطبيـــق االنتقائية على عدد من الســـلع الضـــارة للحد من 
استهالكها، وحددت هذه السلع حينها في التبغ ومشتقاته، المشروبات 
الغازية ومشـــروبات الطاقة، وأكثر من مجرد التأييد لهذا االتفاق فإن 
أي ارتفاع بالشكل المنطقي تحت أي مسمى سواء الضرائب أو ارتفاع 
سعر التكلفة وما إلى ذلك من أسباب، سيكون جيدًا للحفاظ أكثر على 
الصحـــة العامـــة، وحتـــى البعض ممـــن ال يتأثر بأي ارتفـــاع ويصر على 
شـــراء مثل هذه المنتجات، فإن ذلك لن يمنع تقليص عمليات الشـــراء 

بشكل عام، ما سينعكس باإليجاب على الصحة العامة.

د. علي الصايغ

ارتفاع أسعار هذه السلع

الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان... 
العظماء ال يرحلون

إنـــا لله وإنا إليه راجعـــون، إن العين لتدمع، وإن القلب ليحزن على 
فراق صاحب الســـمو الشـــيخ خليفة بن زايد آل نهيان الذي انتقل 
إلـــى الرفيـــق األعلى راضيا محتســـبا بـــإذن هللا تعالـــى، وأمام هذا 
المصاب الجلل، نتقدم لصاحب الســـمو الشـــيخ محمـــد بن زايد آل 
نهيـــان وأخيـــه صاحب الســـمو الشـــيخ محمد بن راشـــد آل مكتوم 
وعموم الشـــعب اإلماراتي الشـــقيق، بأحر التعـــازي، متضرعين إلى 
هللا عز وجل أن يتغمد الراحل الكبير بواسع رحمته ومغفرته، وأن 

يلهمكم الصبر والسلوان.
قلناهـــا ونقولهـــا العظماء ال يرحلون، فالراحل الكبير، وإن غاب عن 
أعيننا إنما هو باق بكل إسهاماته وأعماله ومواقفه، فعال هو خسارة 
لدولـــة اإلمـــارات العربية المتحـــدة واألمتين العربية واإلســـالمية، 
كيـــف ال يكـــون خســـارة وهو الذي بنـــى الدولة مع مؤسســـها طيب 
هللا ثراه ســـمو الشيخ زايد بن ســـلطان آل نهيان، حيث بنيت على 
الحكمة والمحبة واإلخالص والخير، كانت وستستمر بإذن هللا في 
تطـــور وازدهار ملحوظ، وســـتبقى اإلمارات أرض الخير والســـالم 

واالنفتاح والتعايش والتآخي والتسامح في ظل قيادة الدولة.
لقـــد اســـتطاعت قيادتهـــا اســـتكمال البنـــاء بـــكل تفـــان بفضل هللا 
وبفضـــل أبناء دولة اإلمارات وحكامها المخلصين، لتبقى راية هذا 
البلـــد خفاقـــة، تعمل بثبات وحكمة فتنجز وتبهـــر العالم بنجاحاتها 
مســـتكملة مســـيرة النهوض والتطـــور والتقدم الذي اســـتمرت فيه 
على مدار العقود واألعوام الماضية، وها هي اإلمارات تحتل اليوم 
مراكز عالمية متقدمة في العديد من المجاالت، تضاهي أهم دول 

العالم.
اللهم ارحم الشيخ خليفة بن زايد واغفر له وأسكنه فسيح جناتك 
وجميع موتى المســـلمين، وكل التعازي ألهلنا الغالين في اإلمارات 

الحبيبة قيادة وشعبا.

fatin.hamza@gmail.com

فاتن حمزة

لغة الحوار الراقي
إن العمل على تعزيز مفهوم لغة الحوار في الحياة أحد المبادئ الضرورية 
والمهمة التي يحتاجها اإلنسان في أي مجتمع من المجتمعات، فالحوار 
اإليجابـــي والناجـــح مطلب ضـــروري علينا أن نتبعـــه لنتمكن من تطبيق 
أدبيـــات الحـــوار على أرض الواقع، ويكون أســـلوب حيـــاة يحمل معاني 
جمـــال الكلمـــة، كما أن الحوار يعتبر أرقى وســـائل التواصل بين البشـــر، 
ويشكل القناة السليمة والصحيحة لالتصال بين األطراف لتكون نتائج 

الحوار في النهاية مرضية وفيها مرونة لمصلحة الجميع.
نعـــم هنـــاك اختالفات تحدث خـــالل أي نقاش أو موضـــوع بين طرفين 
أو أكثـــر نتيجـــة اإلصرار علـــى أن كالمي هو الصحيـــح أو العكس، وهنا 
أود أن أقول إن أساس الحوار “رأيي صواب يحتمل الخطأ ورأي اآلخر 
خطأ يحتمل الصواب”، وهذه قاعدة فيما يتعلق بموضوعنا عن الحوار، 
لكننـــي فـــي هـــذا المقال ال أريـــد أن أرفع ســـقف مفهوم النقاش الســـلبي 
ألنـــه ببســـاطة ال يرقـــى ألن يكون منهج حيـــاة، فلغة الحـــوار أو النقاش 
لغـــة حضارية وتوافقية نتائجها تنتهـــي بعالمات التناغم بين األطراف، 
سواء كانت على مستوى الفكر أو موضوع معين أو حتى على مستوى 

النقاشات العادية والمختلفة في حياتنا اليومية. 
جميعنـــا يعلـــم آداب الحـــوار واحتـــرام األطراف المشـــاركة فـــي النقاش 
لموضوع معين، وهنا أود أن أركز على نقطة مهمة جدًا لمفهوم الحوار، 
أال وهـــي أن يكـــون الحـــوار أو النقـــاش بين األطـــراف إيجابيـــًا وصحيًا 
قـــدر اإلمـــكان، وأن يجمع بيـــن الموضوعية والتحليل كـــي نتعرف على 
الحسنات والسلبيات في الوقت ذاته، كي نتمكن من التغلب على سلبية 
الحـــوار ومعالجتها بأفكار متناغمة، وأن يكـــون الحوار صادقا وواضحا 
ومتكافئـــا ليعطي الطرفين فرصة التعبير واإلبـــداع الحقيقي، ولينتهي 

النقاش بتوصيات يستفيد منها الجميع.
وأخيرًا يجب علينا أن نعلم أن الحوار لغة تعاون وتماسك ال لغة تصادم 
واختالف، لغة العقل والتعقل ال لغة العصبية واالنفالت، وبالتالي يجب 
أن نعمل على تعزيز المعاني اإليجابية والجيدة لمفهوم الحوار الناجح، 
لنربـــي جيـــال يحتـــرم اآلخـــر ويتعاون مـــع الطـــرف اآلخر ويفكـــر بأفكار 
تخـــدم مصلحة الجميـــع، لينعكس إيجابـــا على عالقاتنـــا ومجتمعنا من 
أجـــل أن نســـتبدل الكراهيـــة واالختالفات بالتســـامح والمحبة واإلبداع 

الراقي لشخصنا.

د. خالد زايد
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال

اإلنجاز ترجمة 
لتوجهات 
الحكومة 

بتنويع مصادر 
الدخل

المنامة - الصناعة والتجارة

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

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

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

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

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

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

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

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

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

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

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

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

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

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

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

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

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

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

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

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

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

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

متميزة.

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

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

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

المنامة - بنا

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

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

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

الرياض ـ واس، العربية نت

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

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

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

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

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

“الرياض” السعودية، أمس.

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

لوجستيا وإعاميا.
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