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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

العدد: 16357
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ــلــــع الـــــوزيـــــر عــلــى  ــد اطــ ــ وقــ
إيجاز لجنة االعداد والسيطرة 
ومـــجـــريـــات عــمــلــيــة الــتــنــفــيــذ، 
الواقعية  الفرضيات  ضــوء  في 
ــريـــن  ــمـ ــتـ ــي يـــتـــضـــمـــنـــهـــا الـ ــ ــتـ ــ الـ

واإلجــــــراءات األمــنــيــة الــتــي تم 
بكفاءة  ــاد  أشـ حــيــث  تطبيقها، 
ضـــــــبـــــــاط وأفـــــــراد الـــــــجـــــــهـــــــات 
ــة وقــــــدراتــــــهــــــم فــي  ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ ــمـ ــ الـ
الـــحـــفـــاظ عــلــى نــفــس الــنــســق 

فــــي اإلعــــــــداد والـــتـــنـــفـــيـــذ، ومـــا 
األداء  تـــكـــامـــل فـــي  مــــن  ــدوه  ــ ــ أبـ
الــــمــــتــــمــــيــــز لــــحــــفــــظ األمــــــــن 
والـــســـامـــة الـــبـــحـــريـــة، مــشــيــدا 
باستدامة عقد التمرين بشكل 
فـــي تعزيز  يــســهــم  ســنــوي، بــمــا 
الـــتـــعـــاون والــتــنــســيــق وتــطــويــر 

العمل الميداني.
وأشـــــــــار إلــــــى أهـــمـــيـــة هـــذه 
الـــتـــمـــاريـــن فــــي الــــوقــــوف عــلــى 
ــتـــوى الـــجـــاهـــزيـــة وإدامـــــــة  ــسـ مـ

قيادة  عمل  منظومة  وتــطــويــر 
خفر السواحل في إطار تعزيز 
لكل  البحرية  والسامة  األمن 
ــا إلـــى  ــتــ ــادي الـــبـــحـــر، الفــ ــ ــرتـ ــ مـ
االهــتــمــام بــالــجــوانــب اإلداريــــة 
ومواصلة  التمارين  إعـــداد  فــي 
ــــب وصــــقــــل الـــــقـــــدرات  ــدريـ ــ ــتـ ــ الـ

ومراجعة اإلجراءات.
التمارين،  هــذه  وأوضـــح أن 
تــــــمــــــثــــــل أفـــــــــضـــــــــل الـــــــفـــــــرص 
لــتــهــيــئــة وإعــــــــداد كـــــــوادر خــفــر 

الــــــســــــواحــــــل وفــــــــــق إجــــــــــراءات 
ــؤكـــد  ــيـــة واضــــــحــــــة، تـ ــاتـ ــيـ ــلـ ــمـ عـ
ــي قــــــدمــــــًا فــــــي تـــعـــزيـــز  ــضــ ــمــ الــ
وبناء  االستراتيجية  الــقــدرات 
األداء  مــن  متكاملة  منظومة 
منوها إلى  وتنفيذًا،  تخطيطًا 
ضـــرورة الـــتـــعـــامـــل بـــكـــفـــاءة مع 
بتأمين  المرتبطة  التحديات 
الــمــيــاه اإلقــلــيــمــيــة ومــواصــلــة 
الـــجـــهـــود الـــهـــادفـــة إلــــى تــبــادل 
الــــــخــــــبــــــرات وتـــــعـــــزيـــــز األمـــــــن 

والــســامــة الــبــحــريــة، فــي إطــار 
حفظ األمن والسلم الدوليين 
وتـــأمـــيـــن الـــمـــمـــرات الــمــاحــيــة 

الدولية.
ويهدف التمرين إلى تعزيز 
والتخطيط  التدريب  إجراءات 
لحماية  الـــازمـــة  واإلجــــــراءات 
ــق  ــرافـ ــمـ جــمــيــع الـــمـــنـــشـــآت والـ
الـــحـــيـــويـــة والـــمـــحـــافـــظـــة عــلــى 

األمن والسامة البحرية. 

وزير الداخلية ي�سهد ختام فعاليات التمرين البحري الم�سترك لقيادة خفر ال�سواحل

الإقليمي���ة المي���اه  بتاأمي���ن  المرتبط���ة  التحدي���ات  م���ع  بكف���اءة  التعام���ل  �ض���رورة 
آل خليفة  عـــبـــداهلل  بـــن  راشــــد  الــشــيــخ  أول  الــفــريــق  شــهــد 
البحري  التمرين  فعاليات  أمــس، ختام  الداخلية، صباح  وزيــر 
المشترك لقيادة خفر السواحل )الحارس اليقظ 11( بحضور 

الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس األمن العام.

كتب: محمد القصاص
ــل الـــــدائـــــرة  ــثـ ــمـ أفــــــــاد مـ
الـــثـــالـــثـــة بـــمـــجـــلـــس بـــلـــدي 
ــد ســعــد  ــمـ ــحـ الـــشـــمـــالـــيـــة مـ
الـــــــــدوســـــــــري بــــــأنــــــه تـــلـــقـــى 
ــي  ــ ــالـ ــ االتـــــــــصـــــــــاالت مـــــــن أهـ
مــنــطــقــتــه يــســتــفــســرون عن 
موعد تطبيق آلية استرجاع 
التحتية  البنية  كلفة  رســوم 
الــمــرتــبــطــة بـــإصـــدار رخــص 
البناء التي أمر بها صاحب 
ــر  ــيــ ــو الـــمـــلـــكـــي األمــ ــمــ ــســ الــ
خليفة  آل  بن حمد  سلمان 

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وزارة شؤون البلديات والزراعة 
ووزارة اإلسكان والتخطيط العمراني )بإلغاء رسوم استرداد كلفة 
البنية التحتية المرتبطة بإصدار رخص البناء، ووضع الحلول 

التمويلية لتوفير البنية التحتية في المناطق الجديدة(.
لتسلم  المحدد  الموعد  عن  يتساءلون  األهالي  أن  وأضــاف 
الـــرســـوم الــمــدفــوعــة حــيــث مــضــى أكــثــر مـــن شــهــريــن عـــن األمـــر 
المواطنين  أحـــد  أن  مبينا  الــصــحــف،  فــي  نــشــر  الـــذي  الــســامــي 
دفعه  الــذي  المبلغ  عن  واالستفسار  بالمراجعة  قــام  دائرته  في 
بعد تقديم المستندات الثبوتية وكان الرد: انه يستحق المبلغ 
المقرر  الــمــوعــد  يـــزال ينتظر  أنــه ال  بــأثــر رجــعــي بيد  الــمــدفــوع 

لتسلم أمواله التي دفعها.
وثّمن الدوسري هذ األمر لما له من أثر إيجابي في تقديم 
المزيد من التسهيات فضا عن انتعاش السوق العقاري نظرًا 
إلــى كــون الــقــطــاع الــعــقــاري يعد مــن أهــم الــقــطــاعــات التنموية 
صالح  في  يصب  بما  الوطني  االقتصاد  في  والمؤثرة  الفاعلة 
على  والــخــيــر  بالنفع  ويــعــود  والــتــطــويــر  التنمية  بعجلة  الــدفــع 

الوطن والمواطن.

مواطنون يت�ساءلون عن موعد ا�سترداد ر�سوم كلفة 

البنية التحتية المرتبطة باإ�سدار رخ�ص البناء

} محمد سعد الدوسري.

انطلقت مساء االثنين الموافق 2 يناير 
الــتــدريــبــيــة  الــــــدورات  أولــــى  2023م  ــاري  الـــجـ
ضمن برنامج محترف تنمية الموارد المالية 
الــمــعــتــمــد مـــن جــامــعــة أنــديــانــا األمــريــكــيــة، 
الكوهجي  عبدالرحيم  مبرة  تنظمه  والــذي 
 Intuitive Institute ومعهد  الخيرية 
بالتعاون مع االتحاد العربي للتطوع بمملكة 
يناير   6 2 حتى  من  الفترة  البحرين خــال 
األهلية  المنظمات  تحفيز  بــهــدف  2023م، 
والــمــؤســســات غــيــر الــربــحــيــة لــزيــادة وتنمية 
ومتعددة،  بأساليب حديثة  المالية  مواردها 
وكـــذلـــك تـــنـــاول الــمــســتــجــدات الــتــســويــقــيــة 
والتقنية في هذا المجال، وعرض التجارب 
محليًا  الربحية  غير  للمؤسسات  الناجحة 

وإقليميًا وعالميًا.
وشهد اليوم األول من فعاليات البرنامج 
الــــــذي أقـــيـــم فــــي فـــنـــدق إنــتــركــونــتــيــنــنــتــال 
الــعــامــلــيــن  مــــن  مـــشـــاركـــة 100  الــريــجــنــســي 
فــي الــمــنــظــمــات األهــلــيــة والــمــؤســســات غير 
الـــربـــحـــيـــة، وكـــذلـــك الــمــهــتــمــيــن فـــي مــجــال 
في  يشارك  كما  والتنموي،  الخيري  العمل 
وتقديم سلسلة  التدريب  إطار  البرنامج في 
من   2 المتخصصة  التدريبية  البرامج  مــن 
الخبراء والمتخصصين في مجاالت العمل 
ــم الـــدكـــتـــور شـــارق  الــخــيــري والـــتـــنـــمـــوي، وهــ
صديقي – أستاذ مساعد في دراسات العمل 
بجامعة  الخيرية  األعمال  كلية   – الخيري 
األمريكية،  المتحدة  الــواليــات  فــي  أنــديــانــا 
الجامعي  األستاذ  رمــان  أبو  سامر  والدكتور 

في  أنــديــانــا  بجامعة  الخيرية  األعــمــال  كلية  فــي 
الواليات المتحدة األمريكية.

التمهيدي  الــلــقــاء  مــع  البرنامج  انطلق  وقــد 
عديدة  تفاعلية  فقرات  تضمن  حيث  للمشاركين، 
التطويري،  ومنهجه  البرنامج  بأهداف  للتعريف 
وتـــوضـــيـــح مــفــهــوم تــنــمــيــة الــــمــــوارد الــمــالــيــة في 
الــمــنــظــمــات غــيــر الــربــحــيــة، وتــســويــق الــمــشــاريــع 
ــتـــعـــرف عــلــى الـــعـــمـــاء والــمــتــبــرعــيــن وكــيــفــيــة  والـ
الــتــعــامــل مــعــهــم ودفــعــهــم لــلــمــشــاركــة فـــي تــمــويــل 
المشاريع الخيرية، وكيفية التخطيط التسويقي.
وفـــي هـــذا الــســيــاق قـــال الــســيــد مــحــمــد سيف 
األنصاري – الرئيس التنفيذي لمبرة عبدالرحيم 
ــداد مــنــهــج تــدريــبــي  ــ ــم إعــ الــكــوهــجــي الــخــيــريــة »تــ
مــتــكــامــل عــلــى أيــــدي مــجــمــوعــة مــن الــخــبــراء في 
مـــجـــال الــعــمــل الــخــيــري والــتــنــمــوي مـــن جــامــعــة 
وذلك  األمريكية،  المتحدة  الــواليــات  في  أنديانا 
لــتــحــقــيــق االســـتـــفـــادة الــقــصــوى لــلــمــشــاركــيــن من 
بالمعارف  وتزويدهم  والعملية،  النظرية  الناحية 
وإكــســابــهــم بـــالـــمـــهـــارات الـــازمـــة لــلــمــســاهــمــة في 
الربحية  غير  للمنظمات  المالية  الــمــوارد  ــادة  زيـ

وتنميتها«.
جدير بالذكر أن برنامج محترف تنمية موارد 
األهلية  المنظمات  في  العاملين  مالية يستهدف 
البحرين،  مملكة  فــي  الــربــحــيــة  وغــيــر  والــخــيــريــة 
مجالس اإلدارات، فرق تنمية الموارد، المتطوعين، 
المالي،  القسم  الخيري،  القطاع  فــي  المهتمين 
شهادة  على  المشاركون  وسيحصل  البرامج،  قسم 
معتمدة من جامعة أنديانا في الواليات المتحدة 

األمريكية.

بتنظيم مبرة عبدالرحيم الكوهجي

ان����ط����اق اأول�������ى ال����������دورات ال��ت��دري��ب��ي��ة 

ل���ب���رن���ام���ج م���ح���ت���رف ت��ن��م��ي��ة م�������وارد م��ال��ي��ة

الــوطــنــيــة  الـــمـــؤســـســـة  دور  مــــن  ــا  انـــطـــاقـ
لضمان  والحقوقي  الرقابي  اإلنسان  لحقوق 
حصول جميع نزالء مركز اإلصاح والتأهيل 
القوانين  بــمــوجــب  المكفولة  حقوقهم  عــلــى 
مراكز  فــي  بها  المعمول  واألنــظــمــة  والــلــوائــح 
اإلصاح والتأهيل، والمعايير الدولية لحقوق 
صاحياتها  على  وبــنــاء  الصلة،  ذات  اإلنــســان 
الــواســعــة وفـــق قــانــون إنــشــائــهــا، قـــام عـــدد من 
الوطنية  المؤسسة  مفوضي  مجلس  أعــضــاء 
ــارة تـــفـــقـــديـــة لــمــركــز  ــ ــزيـ ــ ــان بـ ــ ــسـ ــ لـــحـــقـــوق اإلنـ
اإلصــــاح والــتــأهــيــل الــكــائــن فــي منطقة جــو، 
ــوف عــلــى الـــوضـــع الــمــعــيــشــي  ــوقــ حــيــث تـــم الــ
للنزالء، وعلى مدى تمتعهم بالحق في تلقي 
الــعــاج والــرعــايــة الــصــحــيــة، كــمــا تــم االطـــاع 

على نوعية األطعمة المقدمة للنزالء والنظر 
في جودتها ومدى كفايتها.

حسابها  عبر  الوطنية  المؤسسة  وذكـــرت 
ــام وفـــد  ــ ــارة قـ ــ ــزيـ ــ ــــال الـ ــه خـ ــ عـــلـــى »تـــويـــتـــر« أنـ
المؤسسة بالتقاء عدد من النزالء واالستماع 
ــن مـــاحـــظـــاتـــهـــم وإعــــــداد  ــ ــدويـ ــ لــطــلــبــاتــهــم وتـ
الــتــوصــيــات الــمــنــاســبــة لــرفــعــهــا إلـــى الــجــهــات 

المختصة.
يمكن التواصل مع المؤسسة الوطنية من 
خال الخط الساخن المجاني )80001144(، 
 NIHR الـــنـــقـــالـــة  الـــهـــواتـــف  تــطــبــيــق  عـــبـــر  أو 
http:// اإللكتروني:  الموقع  أو   ،Bahrain
الــحــضــور  خـــــال  ــن  مــ او   ،nihr.org.bh

الشخصي لمبنى المؤسسة.

الو�س���ع  تتاب���ع   الإن�س���ان  لحق���وق  الوطني���ة 

ال��م��ع��ي�����س��ي ل���ل���ن���زلء ف���ي م���رك���ز »ج���و«

ــائــــب رئــــيــــس جــامــعــة  دعـــــا نــ
الــبــحــريــن لــلــبــرامــج األكــاديــمــيــة 
ــلـــيـــا الـــدكـــتـــور  والـــــــدراســـــــات الـــعـ
محمد رضا قادر طلبة الدراسات 
االبتكار في بحوثهم  إلى  العليا 
ــل بــــــــراءات  ــيـ ــجـ ــسـ الـــعـــلـــمـــيـــة، وتـ
ــراع، تـــســـاعـــد عـــلـــى تــطــويــر  ــ ــتـ ــ اخـ
في  وطــرحــهــا  جــديــدة،  منتجات 

األسواق.
جــــــــاء ذلــــــــك فــــــي كـــلـــمـــة لــه 
لطلبة  السنوي  الملتقى  خــال 
الــدراســات العليا الــذي أقيم في 
بحرم  اإللكتروني  التعلم  مركز 

الجامعة في الصخير.

أهمية  عــلــى  ــادر  قــ د.  وشــــدد 
ممارسة  في  الباحث  يستمر  أن 
البحث العلمي، وتوظيف األدوات 
البحثية حتى بعد تخرجه، بما 
النشاط  اســتــدامــة  على  يساعد 
من  الكثير  أن  مــؤكــدًا  الــبــحــثــي، 
قـــادرون  العليا  الـــدراســـات  طلبة 
مجات  فــي  بحوثهم  نشر  على 

علمية محكمة ومفهرسة.
وقال: »إن النشر العلمي في 
الــشــبــكــات الــعــلــمــيــة الــمــفــهــرســة 
يرفع من شأن الباحث وجامعته 
الدراسات  عمادة  وكانت  وبــلــده«. 
الـــعـــلـــيـــا والـــبـــحـــث الـــعـــلـــمـــي فــي 

ــد نــظــمــت مــلــتــقــى  الـــجـــامـــعـــة قــ
الدراسات  بمشاركة طلبة  علميًا 
العليا، هدف إلى تطوير المهارات 
بما يسهم في  للطلبة،  البحثية 
ــاج الــبــحــثــي. ــتــ ــاإلنــ الـــنـــهـــوض بــ

وخال الملتقى قدم عضو هيئة 
الدكتور  اآلداب  بكلية  التدريس 
تـــوفـــيـــق عـــبـــدالـــمـــنـــعـــم تـــوفـــيـــق، 
كلية  في  التدريس  هيئة  وعضو 
الــبــحــريــن لــلــمــعــلــمــيــن الــدكــتــور 
ورقتين  ــوادي،  ــ الـ محسن  حــســن 
عن إعداد مقترح خطة البحث، 
الــدراســة،  والــلــقــاءات مع مشرف 
وتــــاهــــمــــا عــــــرض عــــن تــصــمــيــم 

واستخدام  الجامعية  األطروحة 
مـــــــوارد الـــجـــامـــعـــة قـــدمـــه عــضــو 
اآلداب  كلية  في  التدريس  هيئة 
ــعـــد جــــال،  ــمــــد سـ ــور أحــ ــتــ ــدكــ الــ
كلية  في  التدريس  هيئة  وعضو 
بيرنا،  الــدكــتــور ســيــمــون  الــعــلــوم 
في  الــتــدريــس  وقـــدم عضو هيئة 
الدكتور  األســتــاذ  الــحــقــوق  كلية 
ورقــة  عبدالنعيم  أحــمــد  محمد 
المــتــاك  الباحثين  تــأهــيــل  عــن 
العلمية،  البحوث  كتابة  مهارات 
ــا تــــحــــدثــــت عــــضــــو هــيــئــة  ــمــ ــيــ فــ
الـــتـــدريـــس فــــي كــلــيــة الــهــنــدســة 
الــدكــتــورة حــيــاة عــبــداهلل يوسف 

ــعـــرض  ــر مـــــهـــــارات الـ ــويـ عــــن تـــطـ
الشفهي والتواصل األكاديمي.

إلى جانب ذلك عرض عضو 
هيئة التدريس في كلية الهندسة 
األستاذ الدكتور إبراهيم عبداهلل 
مطر ورقة عن الكتابة األكاديمية 

والنزاهة الفكرية.
عميد  أشـــارت  ناحيتها،  مــن 
الــــــــدراســــــــات الـــعـــلـــيـــا والـــبـــحـــث 
الــعــلــمــي فـــي جــامــعــة الــبــحــريــن 
ــتــــورة عـــــــذراء ســـيـــد عــبــاس  الــــدكــ
الموسوي إلى أن الملتقى الذي 
لتدريب  مكثفة  ورش  عــدة  ضــم 
ــداد  ــ ــلـــى مـــــهـــــارات إعــ الـــطـــلـــبـــة عـ
هو  وعــرضــهــا  وكتابتها  الــبــحــوث 
نهاية  في  منتدى  لعقد  مقدمة 
يهدف  الثاني،  الدراسي  الفصل 
ــاج الــطــلــبــة  ــتـ ــــى اســـتـــعـــراض نـ إلـ
معدة  علمية  أوراق  فــي  البحثي 
بطرق منهجية رصينة، مرجحة 
أن يعقد المنتدى في شهر مايو 

من العام المقبل 2023م.
بحلقة  الــمــلــتــقــى  واخـــتـــتـــم 
إنجاز  متطلبات  بــشــأن  نقاشية 
المنتدى  فــي  ونشرها  الــبــحــوث، 
ــمـــجـــات الــعــلــمــيــة  الــمــقــبــل، والـ
الـــمـــحـــكـــمـــة، شـــــــارك فـــيـــهـــا عـــدة 
أســــــــاتــــــــذة، إلــــــــى جـــــانـــــب طــلــبــة 

الدراسات العليا.

جامعة البحرين تدعو طلبة الدرا�سات العليا اإلى البتكار وت�سجيل براءات الختراع

نفذت إدارة األوقاف السنية من خال 
قسم األعمال الخيرية مشروعها الخيري 
المستحقة  األســـر  عــلــى  الــشــتــاء«  »مــعــونــة 
لـــشـــراء مـــا يــســاعــدهــم فـــي مـــواجـــهـــة بــرد 

الشتاء من مابس شتوية وغيرها.
وأكــــد الــشــيــخ د. راشــــد بــن مــحــمــد بن 
األوقــاف  مجلس  رئيس  الهاجري  فطيس 
السنية أن تنفيذ هذا المشروع سنويًا يأتي 
ضــمــن الــمــشــاريــع الــمــوســمــيــة الــمــســتــمــرة 
التي تنفذها اإلدارة لتلبية حاجات األسر 
 1995 عـــام  مــنــذ  بـــدأت  والــتــي  المستحقة، 

ومازالت مستمرة حتى اليوم.
ــذه الــمــشــاريــع تــأتــي ضمن  ــد أن هـ وأكــ
خطة مجلس األوقاف السنية لعام 2022م 
ويـــتـــم تــمــويــلــهــا ضــمــن إيــــــــرادات األوقـــــاف 
الخيرية حسب شرط واقفيها في مصارفها 
الوقف  أهمية  يؤكد  الــذي  األمــر  الخيرية، 
فـــي دعـــم الــحــيــاة االجــتــمــاعــيــة والــتــكــافــل 
مما  االقتصادية  العجلة  وتنمية  األســري 
تشمل  الــتــي  الشاملة  التنمية  فــي  يسهم 

كافة مناحي الحياة بالمملكة.
معونة  مـــشـــروع  ان  بــالــذكــر  والــجــديــر 

دينار   10,000 نحو  ميزانيته  بلغت  الشتاء 
بــحــريــنــي ضــمــن الــمــشــروعــات الــتــي تــقــوم 
االجتماعي  التكافل  لتحقيق  اإلدارة  بها 
التي  اإلســام  قيم  وتجسيد  المجتمع  في 
والبر  الخير  فعل  فــي  التعاون  على  تحث 
إلى  المشروع  يهدف  كما  الغير،  ومساعدة 
المحتاجة  األســـر  عــلــى  األعـــبـــاء  تخفيف 
بتوفير المستلزمات الشتوية بما يمكنهم 
ــن الــكــريــم والــتــكــيــف مع  مــن الــعــيــش اآلمــ
ــار  ــرد وأمــــطــ ــ ــذا الـــفـــصـــل مــــن بــ ــ ظـــــــروف هــ

وخافه.

ال�س���تاء« »معون���ة  الخي���ري  م�س���روعها  تب���داأ  ال�س���نية  الأوق���اف 

كتبت: فاطمة علي
والدواء  للغذاء  العامة  الهيئة  حذرت 
من  السعودية  العربية  المملكة  ومقرها 
ــاب الــعــطــريــة الــتــي  تــأثــيــر بــعــض االعــــشــ
الشتاء  فصل  فــي  واســـع  بشكل  تستهلك 
كــالــبــابــونــج والــيــانــســون وتــعــارضــهــمــا مع 
ــم فــوائــدهــمــا الــطــبــيــة،  بــعــض االوديـــــة رغـ
ــون  ــســ ــانــ ــيــ والــ ــبــــانــــونــــج  ــلــ لــ أن  ــة  ــحــ ــوضــ مــ
اســتــخــدامــات فـــي الــطــب الــبــديــل، ولــكــن 
االدويـــة  مــع  تناسبهما  مــن  الــتــأكــد  يجب 

المتناولة في ذات الوقت.
وبينت الهيئة عبر إنفوجرافيك بثته 
عبر قنواتها الرسمية في مواقع التواصل 
من  يــزيــد  قــد  اليانسون  بــأن  االجتماعي 
 »diazepam« ديـــارزيـــبـــام  دواء  فــعــالــيــة 
المستخدم في عاج القلق، مما يزيد من 

خطر األعراض الجانبية.
يــقــلــل مــن  ــانـــســـون  ــيـ الـ أن  وأضــــافــــت 
فــعــالــيــة بــعــض األدويـــــــة االخــــــرى كــــدواء 
كذلك  لاكتئاب،  المضاد  »فلوكسيتين« 
لحاالت  يصرف  الــذي  تاموكسيفين  دواء 

الــثــدي عـــاوة على تأثيره  عــاج ســرطــان 
الــمــبــاشــر عــلــى أدويــــة مــنــع الــحــمــل التي 

تحتوي على هرمون اإلستروجين.
الرغم  على  أنــه  إلــى  الهيئة  ــارت  وأشــ
مـــن فـــوائـــد الــيــانــســون فـــي تــخــفــيــف آالم 
اضـــطـــرابـــات الــجــهــاز الــهــضــمــي، وتــعــزيــز 
التنفسي،  الجهاز  الهضم، وصحة  عملية 
وإســهــامــه فــي عـــاج الــربــو والــســعــال فــإن 
هناك بعض األفراد يعانون من حساسية 
تــجــاهــه، ومـــن نــبــاتــات تــنــتــمــي إلـــى نفس 
عـــائـــلـــتـــه، كـــالـــكـــرفـــس والـــشـــمـــر والــشــبــت 
والـــكـــزبـــرة، مــوضــحــة أن الــيــانــســون نــبــات 
عــشــبــي مـــزهـــر ويــنــتــمــي إلـــــى الــفــصــيــلــة 
وزيوته  الــبــذور  منه  ويستعمل  الخيمية، 
العطرية، فموطنه األصلي هو دول البحر 

األبيض المتوسط.
للغذاء  الــعــامــة  الهيئة  نصحت  كــمــا 
تناول عشبة  الحذر عند  بتوخي  والــدواء 
تــتــعــارض مــع بعض  الــبــابــونــج؛ كونها قــد 
الـــبـــابـــونـــج  نــبــتــة  أن  مـــوضـــحـــة  األدويــــــــــة، 
ــة مــنــع الــحــمــل وتــقــلــل من  تــتــعــارض أدويــ
فــعــالــيــاتــهــا كــمــا تــزيــد مـــن حــــدة األدويــــة 

المسيلة  األدويــة  أو  النعاس،  تسّبب  التي 
لــلــدم، وتــرفــع مــن خــطــر الــنــزيــف، مبينة 
أن نــبــات الــبــابــونــج لـــه اســتــخــدامــات في 
األرق  ويسهم في تخفيف  البديل،  الطب 

اضطرابات  وتخفيف  النوم،  واضطرابات 
الــهــضــمــي، لكنه خــطــر عــلــى من  الــجــهــاز 
يـــعـــانـــون مـــن الــحــســاســيــة تـــجـــاه األزهـــــار 

وحبوب الطلع، وللنساء الحوامل.

تقلل من فعالية بع�ضها وتزيد من حدة اأخرى...
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اآلداب  كــلــيــة  عــمــيــد  ــح  أوضــ
ــوم  ــلــ ــعــ ــة الــ ــعــ ــامــ ــجــ ــوم بــ ــ ــ ــل ــ ــعــ ــ والــ
الــتــطــبــيــقــيــة األســــتــــاذ الــدكــتــور 
التخصصات  أن  الضمور  أيمن 
على  تركز  الكلية  تقدمها  التي 
لدى  اإلبــداعــي  الجانب  تحفيز 
الكلية  تــحــرص  حــيــث  الــطــلــبــة 
األكــاديــمــي  التعليم  ربـــط  عــلــى 
بالتدريب التطبيقي، الفتا إلى 
الغاية  هــذه  لتحقيق  الكلية  أن 
قامت بمواكبة التطور الحاصل 
عــلــى الــمــســتــوى الــعــالــمــي، بما 
يــتــنــاســب مـــع مــتــطــلــبــات ســوق 
العمل، مع وجود تقنيات دراسية 
مــتــطــورة وحــديــثــة ومــخــتــبــرات 
األجهزة  بــأحــدث  مـــزودة  علمية 
التي تعزز من اكتساب المهارات 
ــة وتـــرســـخ الــمــعــلــومــة  ــروريـ الـــضـ
ــالـــب،  ــن الـــطـ ــ الـــعـــلـــمـــيـــة فــــي ذهــ
مشيرًا إلى أن التسجيل مستمر 
الثاني 2022- الدراسي  للفصل 
في  الــراغــبــيــن  لــلــطــلــبــة   ،2023

االلتحاق بالجامعة.
ــاذ الـــدكـــتـــور  ــ ــتــ ــ وبـــــّيـــــن األســ
اآلداب  كلية  أن  الــضــمــور  أيــمــن 
ــوم تـــطـــرح ثـــاثـــة بــرامــج  ــلـ ــعـ والـ
مــتــمــيــزة تــشــمــل الــبــكــالــوريــوس 
في علم الحاسوب، الذي يعتبر 
الــحــاســبــات  فــي جمعية  عــضــوًا 

ــه  ــذتـ ــاتـ وأسـ  BCS الـــبـــريـــطـــانـــيـــة 
 BCS، IEEE، أعضاء في جمعيات
ُصمم  حيث   ،Oracle Academy
البرنامج باالعتماد على أحدث 
االحترافية  المؤسسات  معايير 
 ،)IEEE/ ACM( المتخصصة 
التصميم  فـــي  والـــبـــكـــالـــوريـــوس 
الداخلي وهو عضو في مجلس 
للمعماريين/ الــدولــي  االتــحــاد 
 )IFI( الــداخــلــيــيــن  المصممين 
وكــــذلــــك عـــضـــو فــــي الــمــجــلــس 
الدولي للتصميم )ICoD(، حيث 
ُصـــمـــم بــاالعــتــمــاد عــلــى أحـــدث 
المتخصصة  المهنية  المعايير 
لــمــجــلــس االعــتــمــاد األكــاديــمــي 
 ،)CIDA( الــداخــلــي  للتصميم 
وأخـــيـــرًا بــرنــامــج الــبــكــالــوريــوس 
ــيـــكـــي  ــيـــم الـــجـــرافـ ــتـــصـــمـ فـــــي الـ
وهــــــــــو عـــــضـــــو فـــــــي الـــمـــجـــلـــس 
 ،)ICoD( لــلــتــصــمــيــم  الــــدولــــي 
وُصــمــم بــاالعــتــمــاد على أحــدث 
االحترافية  المؤسسات  معايير 
الوطنية  للرابطة  المتخصصة 
لــــمــــدارس الـــفـــنـــون والــتــصــمــيــم 

.)NASAD(
اآلداب  كلية  عميد  وأوضـــح 
التصميم  برنامجي  أن  والعلوم 
الجرافيكي والتصميم الداخلي 
صنفا بوصفهما جزءا من قسم 

أفضل  مــن  والــفــنــون  التصميم 
لعام  الــعــالــم  عــلــى   )150-101(
 QS( الـ  تصنيف  بحسب   .2022
 World University Rankings by
أن جميع  إلى  Subject(، مشيرًا 
برامج الكلية مدعومة بدراسات 
ومــقــارنــات مرجعية مع  الــســوق 
جامعات مرموقة؛ بحيث تؤهل 
علمي  بمؤهل  للتخرج  الطلبة 

العالمية  المعايير  أحــدث  وفــق 
ــي ســـوق  بـــمـــا يـــعـــزز فـــرصـــهـــم فــ

العمل.
أيمن  الدكتور  ونّوه األستاذ 
الــضــمــور إلـــى أن الــكــلــيــة تــوفــر 
للتعلم  مــواتــيــة  بــيــئــة  لــلــطــلــبــة 
ــمــــق الـــــفـــــهـــــم، وتـــشـــجـــعـــهـــم  ــعــ تــ
وتــثــري حياتهم  ــداع،  ــ االبــ عــلــى 
الثقافية، مشيرًا إلى أن الكلية 

تــضــم نــخــبــة مـــن األكــاديــمــيــيــن 
شهادة  حملة  مــن  الخبرة  ذوي 
عالمية  جامعات  من  الدكتوراه 
على  يحرصون  عريقة  وعربية 
رعاية الطلبة ومساعدتهم على 
ــور والــــنــــجــــاح مــــن خـــال  ــتـــطـ الـ
تــقــديــم الـــعـــون لــهــم فـــي كـــل ما 
حياتهم  أثــنــاء  إلــيــه  يحتاجون 

الجامعية. 
الكلية  سعي  العميد  وأكـــد 
مع  متينة  عمل  عــاقــات  لبناء 
الـــقـــطـــاعـــيـــن الــــعــــام والــــخــــاص 
ــب الـــعـــمـــلـــي  ــ ــدريـ ــ ــتـ ــ لـــتـــأمـــيـــن الـ
لـــلـــطـــلـــبـــة وإعـــــــدادهـــــــم لــلــعــمــل 
المؤسسات  جميع  في  بفاعلية 
والوسائل  بالمعرفة  وتزويدهم 
والــمــهــارات  الــنــظــريــة  واألدوات 
ــا فــي  ــهــ ــيــ ــتــــاجــــون إلــ الــــتــــي يــــحــ
مـــجـــال تــخــصــصــاتــهــم، مــنــوهــًا 
اآلداب  كــلــيــة  خــريــجــي  أن  إلــــى 
والعلوم يحصلون على وظائف 
يتمتعون  حيث  تخرجهم  بعد 
بسمعة ممتازة في سوق العمل 
على  الكلية  اعتماد  إلــى  نــظــرًا 
خــطــط دراســيــة حــديــثــة تــواكــب 
أحــــــــدث الـــــتـــــطـــــورات الــعــلــمــيــة 
وتــتــنــاســب مــع مــعــايــيــر الــجــودة 
فـــي مملكة  عــلــيــهــا  الــمــتــعــارف 

البحرين.

كلي��ة الآداب والعل��وم بجامع��ة العل��وم التطبيقي��ة تط��رح برام��ج

العمل ���س��وق  اح��ت��ي��اج��ات  م��ع  وم��ت��واف��ق��ة  متنوعة  اأك��ادي��م��ي��ة 

محميد احملميد

هـــذه هــي الــمــرة الــثــالــثــة الــتــي يــتــم فيها 
ــــرض بـــرنـــامـــج الـــحـــكـــومـــة عـــلـــى الــبــرلــمــان  عـ
البحريني وفقا للتعديات الدستورية 2012. 
هذه هي المرة الثالثة التي يتدارس ويناقش 
الـــبـــرلـــمـــان بـــرنـــامـــج الــحــكــومــة بــكــل عــانــيــة 
ــكـــن هــــذه الـــمـــرة بــالــتــحــديــد  ــيـــة.. ولـ ــافـ وشـــفـ
يحظى برنامج الحكومة باهتمام أكثر وأوسع 
الوطنية،  والفعاليات  المؤسسات  جميع  من 
مع  وبالطبع  الشعبية..  المجالس  وكــذلــك 
ــاون واضــــح مـــن الــبــرلــمــان  ــعـ اهــتــمــام أكــبــر وتـ

والحكومة معا.
بـــرنـــامـــج الـــحـــكـــومـــة، بـــاعـــتـــبـــاره وثــيــقــة 
ســـيـــاســـيـــة تـــعـــدهـــا الـــحـــكـــومـــة وفـــقـــا لــلــمــادة 
وأولــويــات  أهــدافــا  تضمن   ،)46( الــدســتــوريــة 
الملكي  الخطاب  مضامين  وجسد  ومــحــاور، 
السامي، وحمل شعار )من التعافي إلى النمو 
الــمــســتــدام(، وهــو خــاصــَة سلسلٍة مــن ورش 
والتي عقدت تحت عنوان  الحكومية،  العمل 

)التطلعات المستقبلية(.
ــوم في  ــيـ الــــحــــراك الـــوطـــنـــي الـــحـــاصـــل الـ
إيجابي  حــراك  هو  الحكومة،  برنامج  دراســة 
المشاركة  في  الشعبي  الوعي  يعكس  متميز، 
الــوطــنــي، كما يــؤكــد حرص  الــقــرار  فــي صنع 
ــاه،  جــالــة الــمــلــك الــمــعــظــم حــفــظــه اهلل ورعــ
والمواطنين،  الــوطــن  تطلعات  تحقيق  على 
وعبر العمل الحكومي المتطور بقيادة سمو 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه اهلل.

ــة  ــيـ ــنـ ــوطـ ــد مــــــن الــــفــــعــــالــــيــــات الـ ــ ــديـ ــ ــعـ ــ الـ
والمجالس الشعبية، أقامت حوارات ولقاءات 
برنامج  وتــدارس  لبحث  الناس،  مع  مفتوحة 
الحكومة، واالستماع لماحظات ومقترحات 
ربما  اآلراء  بــعــض  أن  صــحــيــح  الــمــواطــنــيــن، 
ــاوزت اخـــتـــصـــاصـــات بـــرنـــامـــج الــحــكــومــة،  تــــجــ
ــات، الـــواجـــب  ــيـ ــزئـ وذهـــبـــت لــلــتــفــاصــيــل والـــجـ
مــنــاقــشــتــهــا فـــي الــمــيــزانــيــة الــعــامــة لــلــدولــة، 
وطني  حـــراك  أمـــام  األمـــر،  نهاية  فــي  ولكننا 

يستحق االهتمام.
ونـــرى مــن الــواجــب الــيــوم، وسعيا لــزيــادة 
نشير  أن  الــديــمــقــراطــي،  الــســيــاســي  الـــوعـــي 

إلـــى نــص الــمــادة )46( مــن الــدســتــور، والــتــي 
ــوزراء  ــ جـــاء فــيــهــا: »ويـــقـــدم رئــيــس مــجــلــس الـ
بــرنــامــج الــحــكــومــة خـــال ثــاثــيــن يــومــًا من 
النواب،  مجلس  إلى  الدستورية  اليمين  أداء 
لم  وإذا  غائبًا.  كان  إذا  له  اجتماع  أول  في  أو 
ثاثين  خــال  البرنامج  هــذا  المجلس  يقر 
بإعادة  الحكومة  تقوم  أعضائه  بأغلبية  يومًا 
تقديمه إلى المجلس بعد إجراء ما تراه من 
تعديات خال واحد وعشرين يومًا من تاريخ 
رفض المجلس له، فإذا أصر مجلس النواب 
على رفض البرنامج للمرة الثانية خال فترة 
ال تتجاوز واحد وعشرين يومًا بأغلبية ثلثي 
وإذا  الـــــوزارة.  استقالة  الملك  قبل  أعــضــائــه 
الجديدة  الــــوزارة  بــرنــامــج  المجلس  يقر  لــم 
بذات اإلجراءات والمدد السابقة، كان للملك 
الـــوزارة  استقالة  يقبل  أو  المجلس  يحل  أن 
ويعين وزارة جديدة، ويجب على المجلس أن 
يصدر قرارًا بقبول برنامج الحكومة أو رفضه 
مضت  فــإذا  عليها،  المنصوص  المدد  خــال 
إحـــدى هــذه الــمــدد مــن دون صـــدور قـــرار من 

المجلس عَدّ ذلك قبواًل للبرنامج«.
ــادة الــتــوعــيــة الــســيــاســيــة، ومــضــاعــفــة  ــ زيــ
فـــي مملكة  تــتــجــلــى  الــبــرلــمــانــيــة،  الــثــقــافــة 
ودراســة  ومناقشة  عرض  مع  اليوم،  البحرين 
وما  وطـــن«،  »برنامج  ألنــه  الحكومة،  برنامج 
هذا الحراك الوطني الحاصل اآلن إال مؤشر 
في  الــواضــحــة  والــرغــبــة  الشعبي  للوعي  بـــارز 
الشراكة في صنع القرار، وفي متابعة أعمال 
المواطنين  رقــابــة  وفــي  بـــأول،  أوال  الحكومة 

على أداء ممثليهم.
الحكومة  برنامج  في  الحاصل  الــحــراك 
اليوم، يعني أن المواطن البحريني شريك في 
الدراسة والقرار، وشريك في العمل واإلنجاز، 
وشريك في الحاضر والمستقبل.. وهو عضو 
وتلك  البحرين«..  »فريق  ومؤثر ضمن  فاعل 
الرؤية  حققتها  رفيعة،  ديمقراطية  مكاسب 
الحفاظ  الــواجــب  ومــن  الــســامــيــة..  الملكية 
عــلــيــهــا، والـــتـــمـــســـك بـــهـــا، والـــــدفـــــاع عــنــهــا.. 

وممارستها بكل أمانة ومسؤولية. 

malmahmeed7@gmail.com

برنامج الحكومة.. والحراك الوطني

eslammahfoouz@hotmail.comتقدمي:إسـام مـحفوظ

ألـــزمـــت الــمــحــكــمــة الــكــبــرى الــمــدنــيــة 
العاشرة وزارة الصحة وطبيبين متضامنين 
بدفع 22 ألف دينار لبحريني وزوجته فقدا 
توأمهما بسبب خطأ طبي ارتكبه الطبيبان 
حكم  بموجب  فيه  مسؤوليتهما  وتــأكــدت 
الطفلين  تــلــقــي  عــــدم  اثــبــت  بــــات  جــنــائــي 
لبقائهما  والدتــهــمــا  عند  الــازمــة  العناية 
على قيد الحياة وتقصير المدعى عليهما 
الى  المحكمة  أشـــارت  الــرعــايــة، حيث  فــي 
أمام  حجية  له  البات  الجنائي  الحكم  أن 
أدان  الذي  الحكم  الجنائية وهو  المحاكم 
الـــمـــدعـــى عــلــيــهــمــا بــمــا يـــوجـــب إلــزامــهــمــا 
بتعويض المدعيين، كما ألزمت المحكمة 
الـــــــــوزارة بـــدفـــع الــمــبــلــغ بــالــتــضــامــن كـــون 

المدعى عليهما يعمان تحت إشرافها.
ــانـــت الــمــحــامــيــة ريــــم خــلــف وكــيــلــة  وكـ
المدعى  أن  دعواها  في  أشــارت  المدعيين 
بخطئهما  تسببا  والــثــانــي  األول  عليهما 
بما  اخالهما  نتيجة  الطفلين  وفـــاة  فــي 
الطبية  مهنتهما  أصـــول  عليهما  تفرضه 
الــوالدة  عند  الطفلين  معاينة  إغفال  بعد 
وأنهما  الحيوية  وظائفهما  مــن  للتحقق 
اإلجـــراءات  يتخذا  ولــم  الــحــيــاة،  قيد  على 
وثبوت  للتقارير  وفقا  الصحيحة،  الطبية 
خــطــئــهــمــا بــمــوجــب أحـــكـــام جــنــائــيــة بــاتــة، 

وأدبية  مادية  اضــرارا  بالمدعين  ألحق  ما 
وطلبت تعويضا يقدر بـ 30 ألف دينار.

كما أشارت في دعواها الى أن المدعى 
وزارة  الـــمـــدعـــى  ــدى  ــ لــ ــعـــمـــان  يـ عــلــيــهــمــا 
ــم فهما  ــن ثـ ــي خــدمــتــهــمــا ومــ الــصــحــة وفــ
ــًا لــلــمــقــرر بــنــص الـــمـــادة  ــقـ تــابــعــان لــهــا وفـ
)172( من القانون المدني وبالتالي تنعقد 
مسؤوليتهما عن كل األضرار التي يحدثها 
المشروع،  غير  لعملهما  نتيجة  تابعيهما 

ذلك ألنهما لم تقوم بتدريبهما وتأهيلهما 
إليهما،  المسندة  ومتابعتهما في األعمال 
إلى  أدت  بشعة  جريمة  وقـــوع  إلــى  أدى  مــا 
لهما على  يــوم  أول  في  بريئة  أرواح  ازهــاق 
وعدم  والتسيب  االهــمــال  بيد  الدنيا  وجــه 
المسؤولية وترك أم تنتحب ليًا ونهارًا وأبا 
المحكمة  أشــارت  الحياة، حيث  من  يائسًا 
في حيثيات حكمها الى أن الحكم الجنائي 
له  الجنائية  المحكمة  من  الــصــادر  البات 
تــلــتــزم بــهــا الــمــحــاكــم الــمــدنــيــة في  حجية 
ــاوى الـــتـــي لـــم يــكــن تـــم الــفــصــل بها  الــــدعــ
وتتعلق بموضوع الجريمة، كما انه يمتنع 
بحث  ــادة  إعـ مــن  المدنية  المحاكم  فصل 
الموضوع والوصف القانوني الذي فصلت 
تبحث  أن  وعليها  الجنائية  المحكمة  فيه 

في الحقوق الجنائية المتصلة به.
الحكم  مـــن  الــثــابــت  أن  الـــى  ــارت  ــ وأشــ
الــجــنــائــي بــمــا ال يــــدع مـــجـــااًل لــلــشــك أن 
المدعيين  طفلتا  وهما  عليهما  المجني 
ــة تــمــثــلــت  ــ ــاديـ ــ ــتـــهـــمـــا أضـــــــــرار مـ ــابـ ــد أصـ ــ قـ
بعد  الـــازمـــة  الــعــنــايــة  تلقيهما  عـــدم  فـــي 
الحيوية  وظائفهما  من  للتحقق  الوضع 
وانهما على قيد الحياة، ما أدى الى عدم 
امدادهما باألكسجين والتغذية الازمة ما 
الجنائي  الحكم  وأصبح  وفاتهما  إلى  ادى 

الــمــدعــى عليهما  بــاتــا ومــقــرا لــمــســؤولــيــة 
الواقعة فيكون ثبت مسؤوليتهما عن  عن 
تــعــويــض الــمــدعــيــيــن ولــمــا كــانــا الــمــدعــى 
عــلــيــهــمــا يــعــمــان تــحــت إشــــــراف وتــبــعــيــة 
مسؤولين  جميعا  فيكونون  الصحة  وزارة 

تضامنيا عن تعويض المدعيين.
وأوضــــحــــت الــمــحــكــمــة أنـــــه لـــمـــا كـــان 
الــمــجــنــي عــلــيــهــمــا قـــد أصــابــهــمــا اضــــرار 
مــــاديــــة تــمــثــلــت فــــي عـــــدم تـــلـــقـــي الـــعـــاج 
الـــــازم والــعــنــايــة الــمــطــلــوبــة، والـــتـــي أدت 
يستحقان  فإنهما  ثــم  ومــن  وفاتهما  إلــى 
والمحكمة  والديهما  إلى  ينتقل  تعويضا 
الظروف  ضــوء  على  التعويض  هــذا  تقدر 
المابسة بمبلغ قدره -/20000 دينار يوزع 
الــتــعــويــض  وعـــن  بــالــســويــة،  بينهما  فــيــمــا 
األدبــــــي قـــالـــت الــمــحــكــمــة ان الــمــدعــيــيــن 
ضــررا  اصابهما  عليهما  المجني  والـــدي 
الجابر  التعويض  مبلغ  المحكمة  فتقدر 
بـ 2000 دينار عن االضــرار األدبية  للضرر 
بــالــتــســاوي، ولــهــذه األســبــاب  يـــوزع بينهما 
عليهم  المدعى  بــإلــزام  المحكمة  حكمت 
مبلغا  للمدعيين  ــؤدوا  يــ بـــان  بــالــتــضــامــن 
المبين  وفــق  دينار  ألــف   22 قــدره  إجماليا 
بالحكم وألزمتهم بالمناسب من مصاريف 

الدعوى.

اإل�������������زام ال���������س����ح����ة وط���ب���ي���ب���ي���ن ت���ع���وي�������ض 

اأ�����س����رة »ت�������واأم ال�����س��ل��م��ان��ي��ة« ب������22 األ�����ف دي��ن��ار

ــدأت الــمــحــكــمــة الـــكـــبـــرى  ــ ــ بـ
الـــجـــنـــائـــيـــة األولــــــــــى مــحــاكــمــة 
متهم  مطعم  صــاحــب  عشريني 
عمال   4 بحق  بالبشر  باالتجار 
آســيــويــيــن، حــيــث أجــبــرهــم على 
العمل أكثر من 10 ساعات يوميا 
على مدار أيام األسبوع محتجزا 
رواتبهم ومن دون حصولهم على 
مبالغ  دفـــع  أو  أســبــوعــيــة  إجــــازة 

لعملهم اإلضافي.
ــى الــمــتــهــم  حــيــث وجـــهـــت إلــ
اتجر  عــام 2022  فــي غضون  انــه 
في اشخاص المجني عليهم »4 
استقبلهم  بــأن  بمطعم«،  عمال 
ــم وهـــو فــي حالة  ــ ونــقــلــهــم وآواهـ
ــداد  ــ ــتــ ــ االعــ يـــمـــكـــن  ال  ــة  ــيــ ــرفــ ظــ
بــرضــاهــم وذلــــك بــغــرض إســـاءة 
ــم فـــــي الـــعـــمـــل بـــأن  ــهـ ــالـ ــغـ ــتـ اسـ
ــام بــتــشــغــيــلــهــم ســــاعــــات عــمــل  ــ قـ
إضافية دون مقابل وفي ظروف 
العمل  مـــع طــبــيــعــة  تــتــنــاســب  ال 
من خــال عــدم منحهم إجــازات 
القانون،  ألحكام  وفقا  أسبوعية 
انــه اســتــخــدم عــمــال سخرة  كما 
لصالحه  للعمل  المذكورون  هم 

واحـــتـــجـــز بــغــيــر مـــبـــرر اجـــورهـــم 
كلها أو بعضها. 

وكـــــــــــان الــــمــــجــــنــــي عـــلـــيـــهـــم 
قـــد تــقــدمــوا بــبــاغ أشــــــاروا فيه 
إلـــى مملكة  إلـــى أنــهــم حـــضـــروا 
ــاب الـــمـــتـــهـــم  ــريــــن لــــحــــســ ــبــــحــ الــ
لهم  وتبين  المطعم  في  للعمل 
أن الــعــمــل الــمــتــفــق عــلــيــه مــدة 
يتجاوز  غــالــبــًا  ولــكــن  ســاعــات   8
فــتــرة الــعــمــل حـــوالـــي 4 ســاعــات 
إضافية دون الحصول على أجر 
تــلــك الــســاعــات اإلضــافــيــة، كما 
أشــاروا إلى أنهم يعملون مدة 7 
يحصلوا  أن  دون  متواصلة  ايــام 
متهمين  أسبوعية،  ــازة  إجـ على 
ــه  ــازتـ ــيـ ــحـ ـــب الــــمــــطــــعــــم بـ ــاحــ ــ صـ

جوازات سفرهم. 
وأكدت تحريات الشرطة بعد 
المتهم  ـــورط  تـ الـــبـــاغ  مــبــاشــرة 
المجني  استغل  وأنـــه  بــالــواقــعــة 
عــلــيــهــم بــالــعــمــل قـــســـرا، وذلـــك 
ايــام   7 مـــدة  بالعمل  بتكليفهم 
أسبوعية  اجــــازة  دون  مــتــواصــلــة 
ويــعــمــلــون ســـاعـــات طــويــلــة دون 
ــافـــي،  حــصــولــهــم عــلــى أجــــر اضـ

رواتبهم  تسليم  في  يتأخر  وأنــه 
ويحجز جوازاتهم. 

ــة الـــعـــامـــة  ــابــ ــيــ ــنــ ــت الــ ــ ــانــ ــ وكــ
ــان لـــهـــا إلـــى  ــيـ قــــد أشـــــــارت فــــي بـ
ــا أنــــجــــزت تــحــقــيــقــاتــهــا فــي  ــهـ أنـ
واقــــــعــــــة اتــــــجــــــار بــــاألشــــخــــاص 
ــقــــســــري وأمــــــرت  ــي الـــعـــمـــل الــ ــ فـ
المحكمة  إلـــى  المتهم  بــإحــالــة 
الجنائية وأوضحت أن تفاصيل 
بــاغ  ورود  فــي  تتمثل  الــواقــعــة  
قيام  مفاده  عليهم  المجني  من 
الـــمـــتـــهـــم بــجــلــبــهــم لــلــعــمــل فــي 
مشروعه الخاص دون اعطائهم 
اي اجازة او راحة وإجبارهم على 
العمل ساعات طويلة دون صرف 
أنه  كما  الــســاعــات  لتلك  مبالغ 

قام بحجز اجورهم.
فــور  التحقيق  بــاشــرت  وقـــد 
إبـــاغـــهـــا بـــالـــواقـــعـــة واســتــمــعــت 
الــــــى أقـــــــــوال الـــمـــجـــنـــي عــلــيــهــم 
واســـتـــجـــوبـــت الــمــتــهــم، وطــلــبــت 
تحريات الشرطة واستمعت الى 
النيابة  وأمــــرت  الــواقــعــة،  شــهــود 
ــة الــمــتــهــم الـــى  ــالـ ــإحـ ــة بـ ــامـ ــعـ الـ

المحاكمة الجنائية.

من دون �أجر �إ�ضافي..

محاكمة �ساحب مطعم اأجبر العمال على العمل اأكثر من 10 �ساعات من دون اإجازات

 نفذت هيئة تنظيم سوق 
تفتيشيتين  حملتين  العمل 
مــشــتــركــتــيــن بــالــتــنــســيــق مــع 
في  مــمــثــلــة  الــداخــلــيــة  وزارة 
والـــجـــوازات  الجنسية  شـــؤون 
واإلقامة، ومديريات الشرطة، 
ــي مـــحـــافـــظـــتـــي الـــعـــاصـــمـــة  ــ فـ
ــدًدا من  عــ والــمــحــرق، شملت 
الــمــحــال الــتــجــاريــة ومـــواقـــع 
العمل وأماكن تجمع العمالة.
الحملتان  أســفــرت  وقـــد   
عن رصد عدد من المخالفات 
الــتــي تــتــعــلــق بــأحــكــام قــانــون 
ــوق الــعــمــل  ــ هــيــئــة تــنــظــيــم سـ
ـــة بــمــمــلــكــة  ــ ـــامـ ــ ـــون اإلقـ ــ ــانـ ـــ وقـ

البحرين.
وجـــــــــددت هـــيـــئـــة تــنــظــيــم 
ســـوق الــعــمــل دعــوتــهــا جميع 
أفـــــــراد الــمــجــتــمــع إلـــــى دعـــم 
ــهـــود الـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة  جـ

لــلــمــمــارســات غير  لــلــتــصــدي 
الــقــانــونــيــة فـــي ســــوق الــعــمــل 
ــر الــنــظــامــيــة  ــيـ والــــعــــمــــالــــة غـ
حماية للمجتمع ككل، داعية 
إلــى اإلبــاغ عن أي  الجمهور 
شــــكــــاوى تــتــعــلــق بــمــخــالــفــات 
ســــوق الــعــمــل والــعــمــالــة غير 

ــن خـــــال مـــلء  الـــنـــظـــامـــيـــة مــ
ــة  ــيــ ــرونــ ــتــ ــكــ االســــــتــــــمــــــارة اإللــ
ــــاغ عــلــى  ــــإبـ الـــمـــخـــصـــصـــة لـ
ــي لــلــهــيــئــة  ــمــ ــرســ ــع الــ ــوقــ ــمــ الــ
االتـــصـــال  أو   www.lmra.bh
ــال الــهــيــئــة  عـــلـــى مـــركـــز اتــــصــ
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إثـــر تعرضها  ــابـــات  تــعــرضــت فــتــاة بــحــريــنــيــة إلصـ
)الثاثاء( على شارع  لحادث مــروري وقع مساء أمس 

الشيخ زايد.
وتــشــيــر الــتــفــاصــيــل االولـــيـــة لــلــحــادث إلـــى أنـــه في 

الساعة السادسة والنصف من مساء أمس كان بحريني 
بسيارة  واصطدم  زايد  الشيخ  يقود سيارته على شارع 
السائقين،  أحــد  تــجــاوز  بسبب  بحرينية  فتاة  تقودها 
ــابــــة الـــفـــتـــاة بـــإصـــابـــات مــتــوســطــة  ــــك اصــ نـــتـــج عــــن ذلـ
وتـــم نــقــلــهــا بــواســطــة االســـعـــاف الــوطــنــي إلـــى مجمع 
إحداهما  السيارتان  تضررت  فيما  الطبي،  السلمانية 

بتلفيات كبيرة.
وقد حضر فور وقوع الحادث سيارة شرطة النجدة 
وقام افرادها بتسهيل سير المركبات إلى حين وصول 
شرطة المرور وتم ازاحة المركبتين من موقع الحادث، 
لمعرفة  التحقيق  الرسمية  الجهات  فتحت  وبعدها 

السائق الذي تجاوز اإلشارة الحمراء. 

اإ�ساب��ة بحريني��ة اإث��ر ح��ادث م��روري عل��ى �س��ارع ال�س��يخ زاي��د
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اآلداب  كــلــيــة  عــمــيــد  ــح  أوضــ
ــوم  ــلــ ــعــ ــة الــ ــعــ ــامــ ــجــ ــوم بــ ــ ــ ــل ــ ــعــ ــ والــ
الــتــطــبــيــقــيــة األســــتــــاذ الــدكــتــور 
التخصصات  أن  الضمور  أيمن 
على  تركز  الكلية  تقدمها  التي 
لدى  اإلبــداعــي  الجانب  تحفيز 
الكلية  تــحــرص  حــيــث  الــطــلــبــة 
األكــاديــمــي  التعليم  ربـــط  عــلــى 
بالتدريب التطبيقي، الفتا إلى 
الغاية  هــذه  لتحقيق  الكلية  أن 
قامت بمواكبة التطور الحاصل 
عــلــى الــمــســتــوى الــعــالــمــي، بما 
يــتــنــاســب مـــع مــتــطــلــبــات ســوق 
العمل، مع وجود تقنيات دراسية 
مــتــطــورة وحــديــثــة ومــخــتــبــرات 
األجهزة  بــأحــدث  مـــزودة  علمية 
التي تعزز من اكتساب المهارات 
ــة وتـــرســـخ الــمــعــلــومــة  ــروريـ الـــضـ
ــالـــب،  ــن الـــطـ ــ الـــعـــلـــمـــيـــة فــــي ذهــ
مشيرًا إلى أن التسجيل مستمر 
الثاني 2022- الدراسي  للفصل 
في  الــراغــبــيــن  لــلــطــلــبــة   ،2023

االلتحاق بالجامعة.
ــاذ الـــدكـــتـــور  ــ ــتــ ــ وبـــــّيـــــن األســ
اآلداب  كلية  أن  الــضــمــور  أيــمــن 
ــوم تـــطـــرح ثـــاثـــة بــرامــج  ــلـ ــعـ والـ
مــتــمــيــزة تــشــمــل الــبــكــالــوريــوس 
في علم الحاسوب، الذي يعتبر 
الــحــاســبــات  فــي جمعية  عــضــوًا 

ــه  ــذتـ ــاتـ وأسـ  BCS الـــبـــريـــطـــانـــيـــة 
 BCS، IEEE، أعضاء في جمعيات
ُصمم  حيث   ،Oracle Academy
البرنامج باالعتماد على أحدث 
االحترافية  المؤسسات  معايير 
 ،)IEEE/ ACM( المتخصصة 
التصميم  فـــي  والـــبـــكـــالـــوريـــوس 
الداخلي وهو عضو في مجلس 
للمعماريين/ الــدولــي  االتــحــاد 
 )IFI( الــداخــلــيــيــن  المصممين 
وكــــذلــــك عـــضـــو فــــي الــمــجــلــس 
الدولي للتصميم )ICoD(، حيث 
ُصـــمـــم بــاالعــتــمــاد عــلــى أحـــدث 
المتخصصة  المهنية  المعايير 
لــمــجــلــس االعــتــمــاد األكــاديــمــي 
 ،)CIDA( الــداخــلــي  للتصميم 
وأخـــيـــرًا بــرنــامــج الــبــكــالــوريــوس 
ــيـــكـــي  ــيـــم الـــجـــرافـ ــتـــصـــمـ فـــــي الـ
وهــــــــــو عـــــضـــــو فـــــــي الـــمـــجـــلـــس 
 ،)ICoD( لــلــتــصــمــيــم  الــــدولــــي 
وُصــمــم بــاالعــتــمــاد على أحــدث 
االحترافية  المؤسسات  معايير 
الوطنية  للرابطة  المتخصصة 
لــــمــــدارس الـــفـــنـــون والــتــصــمــيــم 

.)NASAD(
اآلداب  كلية  عميد  وأوضـــح 
التصميم  برنامجي  أن  والعلوم 
الجرافيكي والتصميم الداخلي 
صنفا بوصفهما جزءا من قسم 

أفضل  مــن  والــفــنــون  التصميم 
لعام  الــعــالــم  عــلــى   )150-101(
 QS( الـ  تصنيف  بحسب   .2022
 World University Rankings by
أن جميع  إلى  Subject(، مشيرًا 
برامج الكلية مدعومة بدراسات 
ومــقــارنــات مرجعية مع  الــســوق 
جامعات مرموقة؛ بحيث تؤهل 
علمي  بمؤهل  للتخرج  الطلبة 

العالمية  المعايير  أحــدث  وفــق 
ــي ســـوق  بـــمـــا يـــعـــزز فـــرصـــهـــم فــ

العمل.
أيمن  الدكتور  ونّوه األستاذ 
الــضــمــور إلـــى أن الــكــلــيــة تــوفــر 
للتعلم  مــواتــيــة  بــيــئــة  لــلــطــلــبــة 
ــمــــق الـــــفـــــهـــــم، وتـــشـــجـــعـــهـــم  ــعــ تــ
وتــثــري حياتهم  ــداع،  ــ االبــ عــلــى 
الثقافية، مشيرًا إلى أن الكلية 

تــضــم نــخــبــة مـــن األكــاديــمــيــيــن 
شهادة  حملة  مــن  الخبرة  ذوي 
عالمية  جامعات  من  الدكتوراه 
على  يحرصون  عريقة  وعربية 
رعاية الطلبة ومساعدتهم على 
ــور والــــنــــجــــاح مــــن خـــال  ــتـــطـ الـ
تــقــديــم الـــعـــون لــهــم فـــي كـــل ما 
حياتهم  أثــنــاء  إلــيــه  يحتاجون 

الجامعية. 
الكلية  سعي  العميد  وأكـــد 
مع  متينة  عمل  عــاقــات  لبناء 
الـــقـــطـــاعـــيـــن الــــعــــام والــــخــــاص 
ــب الـــعـــمـــلـــي  ــ ــدريـ ــ ــتـ ــ لـــتـــأمـــيـــن الـ
لـــلـــطـــلـــبـــة وإعـــــــدادهـــــــم لــلــعــمــل 
المؤسسات  جميع  في  بفاعلية 
والوسائل  بالمعرفة  وتزويدهم 
والــمــهــارات  الــنــظــريــة  واألدوات 
ــا فــي  ــهــ ــيــ ــتــــاجــــون إلــ الــــتــــي يــــحــ
مـــجـــال تــخــصــصــاتــهــم، مــنــوهــًا 
اآلداب  كــلــيــة  خــريــجــي  أن  إلــــى 
والعلوم يحصلون على وظائف 
يتمتعون  حيث  تخرجهم  بعد 
بسمعة ممتازة في سوق العمل 
على  الكلية  اعتماد  إلــى  نــظــرًا 
خــطــط دراســيــة حــديــثــة تــواكــب 
أحــــــــدث الـــــتـــــطـــــورات الــعــلــمــيــة 
وتــتــنــاســب مــع مــعــايــيــر الــجــودة 
فـــي مملكة  عــلــيــهــا  الــمــتــعــارف 

البحرين.

كلي��ة الآداب والعل��وم بجامع��ة العل��وم التطبيقي��ة تط��رح برام��ج

العمل ���س��وق  اح��ت��ي��اج��ات  م��ع  وم��ت��واف��ق��ة  متنوعة  اأك��ادي��م��ي��ة 

محميد احملميد

هـــذه هــي الــمــرة الــثــالــثــة الــتــي يــتــم فيها 
ــــرض بـــرنـــامـــج الـــحـــكـــومـــة عـــلـــى الــبــرلــمــان  عـ
البحريني وفقا للتعديات الدستورية 2012. 
هذه هي المرة الثالثة التي يتدارس ويناقش 
الـــبـــرلـــمـــان بـــرنـــامـــج الــحــكــومــة بــكــل عــانــيــة 
ــكـــن هــــذه الـــمـــرة بــالــتــحــديــد  ــيـــة.. ولـ ــافـ وشـــفـ
يحظى برنامج الحكومة باهتمام أكثر وأوسع 
الوطنية،  والفعاليات  المؤسسات  جميع  من 
مع  وبالطبع  الشعبية..  المجالس  وكــذلــك 
ــاون واضــــح مـــن الــبــرلــمــان  ــعـ اهــتــمــام أكــبــر وتـ

والحكومة معا.
بـــرنـــامـــج الـــحـــكـــومـــة، بـــاعـــتـــبـــاره وثــيــقــة 
ســـيـــاســـيـــة تـــعـــدهـــا الـــحـــكـــومـــة وفـــقـــا لــلــمــادة 
وأولــويــات  أهــدافــا  تضمن   ،)46( الــدســتــوريــة 
الملكي  الخطاب  مضامين  وجسد  ومــحــاور، 
السامي، وحمل شعار )من التعافي إلى النمو 
الــمــســتــدام(، وهــو خــاصــَة سلسلٍة مــن ورش 
والتي عقدت تحت عنوان  الحكومية،  العمل 

)التطلعات المستقبلية(.
ــوم في  ــيـ الــــحــــراك الـــوطـــنـــي الـــحـــاصـــل الـ
إيجابي  حــراك  هو  الحكومة،  برنامج  دراســة 
المشاركة  في  الشعبي  الوعي  يعكس  متميز، 
الــوطــنــي، كما يــؤكــد حرص  الــقــرار  فــي صنع 
ــاه،  جــالــة الــمــلــك الــمــعــظــم حــفــظــه اهلل ورعــ
والمواطنين،  الــوطــن  تطلعات  تحقيق  على 
وعبر العمل الحكومي المتطور بقيادة سمو 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه اهلل.

ــة  ــيـ ــنـ ــوطـ ــد مــــــن الــــفــــعــــالــــيــــات الـ ــ ــديـ ــ ــعـ ــ الـ
والمجالس الشعبية، أقامت حوارات ولقاءات 
برنامج  وتــدارس  لبحث  الناس،  مع  مفتوحة 
الحكومة، واالستماع لماحظات ومقترحات 
ربما  اآلراء  بــعــض  أن  صــحــيــح  الــمــواطــنــيــن، 
ــاوزت اخـــتـــصـــاصـــات بـــرنـــامـــج الــحــكــومــة،  تــــجــ
ــات، الـــواجـــب  ــيـ ــزئـ وذهـــبـــت لــلــتــفــاصــيــل والـــجـ
مــنــاقــشــتــهــا فـــي الــمــيــزانــيــة الــعــامــة لــلــدولــة، 
وطني  حـــراك  أمـــام  األمـــر،  نهاية  فــي  ولكننا 

يستحق االهتمام.
ونـــرى مــن الــواجــب الــيــوم، وسعيا لــزيــادة 
نشير  أن  الــديــمــقــراطــي،  الــســيــاســي  الـــوعـــي 

إلـــى نــص الــمــادة )46( مــن الــدســتــور، والــتــي 
ــوزراء  ــ جـــاء فــيــهــا: »ويـــقـــدم رئــيــس مــجــلــس الـ
بــرنــامــج الــحــكــومــة خـــال ثــاثــيــن يــومــًا من 
النواب،  مجلس  إلى  الدستورية  اليمين  أداء 
لم  وإذا  غائبًا.  كان  إذا  له  اجتماع  أول  في  أو 
ثاثين  خــال  البرنامج  هــذا  المجلس  يقر 
بإعادة  الحكومة  تقوم  أعضائه  بأغلبية  يومًا 
تقديمه إلى المجلس بعد إجراء ما تراه من 
تعديات خال واحد وعشرين يومًا من تاريخ 
رفض المجلس له، فإذا أصر مجلس النواب 
على رفض البرنامج للمرة الثانية خال فترة 
ال تتجاوز واحد وعشرين يومًا بأغلبية ثلثي 
وإذا  الـــــوزارة.  استقالة  الملك  قبل  أعــضــائــه 
الجديدة  الــــوزارة  بــرنــامــج  المجلس  يقر  لــم 
بذات اإلجراءات والمدد السابقة، كان للملك 
الـــوزارة  استقالة  يقبل  أو  المجلس  يحل  أن 
ويعين وزارة جديدة، ويجب على المجلس أن 
يصدر قرارًا بقبول برنامج الحكومة أو رفضه 
مضت  فــإذا  عليها،  المنصوص  المدد  خــال 
إحـــدى هــذه الــمــدد مــن دون صـــدور قـــرار من 

المجلس عَدّ ذلك قبواًل للبرنامج«.
ــادة الــتــوعــيــة الــســيــاســيــة، ومــضــاعــفــة  ــ زيــ
فـــي مملكة  تــتــجــلــى  الــبــرلــمــانــيــة،  الــثــقــافــة 
ودراســة  ومناقشة  عرض  مع  اليوم،  البحرين 
وما  وطـــن«،  »برنامج  ألنــه  الحكومة،  برنامج 
هذا الحراك الوطني الحاصل اآلن إال مؤشر 
في  الــواضــحــة  والــرغــبــة  الشعبي  للوعي  بـــارز 
الشراكة في صنع القرار، وفي متابعة أعمال 
المواطنين  رقــابــة  وفــي  بـــأول،  أوال  الحكومة 

على أداء ممثليهم.
الحكومة  برنامج  في  الحاصل  الــحــراك 
اليوم، يعني أن المواطن البحريني شريك في 
الدراسة والقرار، وشريك في العمل واإلنجاز، 
وشريك في الحاضر والمستقبل.. وهو عضو 
وتلك  البحرين«..  »فريق  ومؤثر ضمن  فاعل 
الرؤية  حققتها  رفيعة،  ديمقراطية  مكاسب 
الحفاظ  الــواجــب  ومــن  الــســامــيــة..  الملكية 
عــلــيــهــا، والـــتـــمـــســـك بـــهـــا، والـــــدفـــــاع عــنــهــا.. 

وممارستها بكل أمانة ومسؤولية. 

malmahmeed7@gmail.com

برنامج الحكومة.. والحراك الوطني

eslammahfoouz@hotmail.comتقدمي:إسـام مـحفوظ

ألـــزمـــت الــمــحــكــمــة الــكــبــرى الــمــدنــيــة 
العاشرة وزارة الصحة وطبيبين متضامنين 
بدفع 22 ألف دينار لبحريني وزوجته فقدا 
توأمهما بسبب خطأ طبي ارتكبه الطبيبان 
حكم  بموجب  فيه  مسؤوليتهما  وتــأكــدت 
الطفلين  تــلــقــي  عــــدم  اثــبــت  بــــات  جــنــائــي 
لبقائهما  والدتــهــمــا  عند  الــازمــة  العناية 
على قيد الحياة وتقصير المدعى عليهما 
الى  المحكمة  أشـــارت  الــرعــايــة، حيث  فــي 
أمام  حجية  له  البات  الجنائي  الحكم  أن 
أدان  الذي  الحكم  الجنائية وهو  المحاكم 
الـــمـــدعـــى عــلــيــهــمــا بــمــا يـــوجـــب إلــزامــهــمــا 
بتعويض المدعيين، كما ألزمت المحكمة 
الـــــــــوزارة بـــدفـــع الــمــبــلــغ بــالــتــضــامــن كـــون 

المدعى عليهما يعمان تحت إشرافها.
ــانـــت الــمــحــامــيــة ريــــم خــلــف وكــيــلــة  وكـ
المدعى  أن  دعواها  في  أشــارت  المدعيين 
بخطئهما  تسببا  والــثــانــي  األول  عليهما 
بما  اخالهما  نتيجة  الطفلين  وفـــاة  فــي 
الطبية  مهنتهما  أصـــول  عليهما  تفرضه 
الــوالدة  عند  الطفلين  معاينة  إغفال  بعد 
وأنهما  الحيوية  وظائفهما  مــن  للتحقق 
اإلجـــراءات  يتخذا  ولــم  الــحــيــاة،  قيد  على 
وثبوت  للتقارير  وفقا  الصحيحة،  الطبية 
خــطــئــهــمــا بــمــوجــب أحـــكـــام جــنــائــيــة بــاتــة، 

وأدبية  مادية  اضــرارا  بالمدعين  ألحق  ما 
وطلبت تعويضا يقدر بـ 30 ألف دينار.

كما أشارت في دعواها الى أن المدعى 
وزارة  الـــمـــدعـــى  ــدى  ــ لــ ــعـــمـــان  يـ عــلــيــهــمــا 
ــم فهما  ــن ثـ ــي خــدمــتــهــمــا ومــ الــصــحــة وفــ
ــًا لــلــمــقــرر بــنــص الـــمـــادة  ــقـ تــابــعــان لــهــا وفـ
)172( من القانون المدني وبالتالي تنعقد 
مسؤوليتهما عن كل األضرار التي يحدثها 
المشروع،  غير  لعملهما  نتيجة  تابعيهما 

ذلك ألنهما لم تقوم بتدريبهما وتأهيلهما 
إليهما،  المسندة  ومتابعتهما في األعمال 
إلى  أدت  بشعة  جريمة  وقـــوع  إلــى  أدى  مــا 
لهما على  يــوم  أول  في  بريئة  أرواح  ازهــاق 
وعدم  والتسيب  االهــمــال  بيد  الدنيا  وجــه 
المسؤولية وترك أم تنتحب ليًا ونهارًا وأبا 
المحكمة  أشــارت  الحياة، حيث  من  يائسًا 
في حيثيات حكمها الى أن الحكم الجنائي 
له  الجنائية  المحكمة  من  الــصــادر  البات 
تــلــتــزم بــهــا الــمــحــاكــم الــمــدنــيــة في  حجية 
ــاوى الـــتـــي لـــم يــكــن تـــم الــفــصــل بها  الــــدعــ
وتتعلق بموضوع الجريمة، كما انه يمتنع 
بحث  ــادة  إعـ مــن  المدنية  المحاكم  فصل 
الموضوع والوصف القانوني الذي فصلت 
تبحث  أن  وعليها  الجنائية  المحكمة  فيه 

في الحقوق الجنائية المتصلة به.
الحكم  مـــن  الــثــابــت  أن  الـــى  ــارت  ــ وأشــ
الــجــنــائــي بــمــا ال يــــدع مـــجـــااًل لــلــشــك أن 
المدعيين  طفلتا  وهما  عليهما  المجني 
ــة تــمــثــلــت  ــ ــاديـ ــ ــتـــهـــمـــا أضـــــــــرار مـ ــابـ ــد أصـ ــ قـ
بعد  الـــازمـــة  الــعــنــايــة  تلقيهما  عـــدم  فـــي 
الحيوية  وظائفهما  من  للتحقق  الوضع 
وانهما على قيد الحياة، ما أدى الى عدم 
امدادهما باألكسجين والتغذية الازمة ما 
الجنائي  الحكم  وأصبح  وفاتهما  إلى  ادى 

الــمــدعــى عليهما  بــاتــا ومــقــرا لــمــســؤولــيــة 
الواقعة فيكون ثبت مسؤوليتهما عن  عن 
تــعــويــض الــمــدعــيــيــن ولــمــا كــانــا الــمــدعــى 
عــلــيــهــمــا يــعــمــان تــحــت إشــــــراف وتــبــعــيــة 
مسؤولين  جميعا  فيكونون  الصحة  وزارة 

تضامنيا عن تعويض المدعيين.
وأوضــــحــــت الــمــحــكــمــة أنـــــه لـــمـــا كـــان 
الــمــجــنــي عــلــيــهــمــا قـــد أصــابــهــمــا اضــــرار 
مــــاديــــة تــمــثــلــت فــــي عـــــدم تـــلـــقـــي الـــعـــاج 
الـــــازم والــعــنــايــة الــمــطــلــوبــة، والـــتـــي أدت 
يستحقان  فإنهما  ثــم  ومــن  وفاتهما  إلــى 
والمحكمة  والديهما  إلى  ينتقل  تعويضا 
الظروف  ضــوء  على  التعويض  هــذا  تقدر 
المابسة بمبلغ قدره -/20000 دينار يوزع 
الــتــعــويــض  وعـــن  بــالــســويــة،  بينهما  فــيــمــا 
األدبــــــي قـــالـــت الــمــحــكــمــة ان الــمــدعــيــيــن 
ضــررا  اصابهما  عليهما  المجني  والـــدي 
الجابر  التعويض  مبلغ  المحكمة  فتقدر 
بـ 2000 دينار عن االضــرار األدبية  للضرر 
بــالــتــســاوي، ولــهــذه األســبــاب  يـــوزع بينهما 
عليهم  المدعى  بــإلــزام  المحكمة  حكمت 
مبلغا  للمدعيين  ــؤدوا  يــ بـــان  بــالــتــضــامــن 
المبين  وفــق  دينار  ألــف   22 قــدره  إجماليا 
بالحكم وألزمتهم بالمناسب من مصاريف 

الدعوى.

اإل�������������زام ال���������س����ح����ة وط���ب���ي���ب���ي���ن ت���ع���وي�������ض 

اأ�����س����رة »ت�������واأم ال�����س��ل��م��ان��ي��ة« ب������22 األ�����ف دي��ن��ار

ــدأت الــمــحــكــمــة الـــكـــبـــرى  ــ ــ بـ
الـــجـــنـــائـــيـــة األولــــــــــى مــحــاكــمــة 
متهم  مطعم  صــاحــب  عشريني 
عمال   4 بحق  بالبشر  باالتجار 
آســيــويــيــن، حــيــث أجــبــرهــم على 
العمل أكثر من 10 ساعات يوميا 
على مدار أيام األسبوع محتجزا 
رواتبهم ومن دون حصولهم على 
مبالغ  دفـــع  أو  أســبــوعــيــة  إجــــازة 

لعملهم اإلضافي.
ــى الــمــتــهــم  حــيــث وجـــهـــت إلــ
اتجر  عــام 2022  فــي غضون  انــه 
في اشخاص المجني عليهم »4 
استقبلهم  بــأن  بمطعم«،  عمال 
ــم وهـــو فــي حالة  ــ ونــقــلــهــم وآواهـ
ــداد  ــ ــتــ ــ االعــ يـــمـــكـــن  ال  ــة  ــيــ ــرفــ ظــ
بــرضــاهــم وذلــــك بــغــرض إســـاءة 
ــم فـــــي الـــعـــمـــل بـــأن  ــهـ ــالـ ــغـ ــتـ اسـ
ــام بــتــشــغــيــلــهــم ســــاعــــات عــمــل  ــ قـ
إضافية دون مقابل وفي ظروف 
العمل  مـــع طــبــيــعــة  تــتــنــاســب  ال 
من خــال عــدم منحهم إجــازات 
القانون،  ألحكام  وفقا  أسبوعية 
انــه اســتــخــدم عــمــال سخرة  كما 
لصالحه  للعمل  المذكورون  هم 

واحـــتـــجـــز بــغــيــر مـــبـــرر اجـــورهـــم 
كلها أو بعضها. 

وكـــــــــــان الــــمــــجــــنــــي عـــلـــيـــهـــم 
قـــد تــقــدمــوا بــبــاغ أشــــــاروا فيه 
إلـــى مملكة  إلـــى أنــهــم حـــضـــروا 
ــاب الـــمـــتـــهـــم  ــريــــن لــــحــــســ ــبــــحــ الــ
لهم  وتبين  المطعم  في  للعمل 
أن الــعــمــل الــمــتــفــق عــلــيــه مــدة 
يتجاوز  غــالــبــًا  ولــكــن  ســاعــات   8
فــتــرة الــعــمــل حـــوالـــي 4 ســاعــات 
إضافية دون الحصول على أجر 
تــلــك الــســاعــات اإلضــافــيــة، كما 
أشــاروا إلى أنهم يعملون مدة 7 
يحصلوا  أن  دون  متواصلة  ايــام 
متهمين  أسبوعية،  ــازة  إجـ على 
ــه  ــازتـ ــيـ ــحـ ـــب الــــمــــطــــعــــم بـ ــاحــ ــ صـ

جوازات سفرهم. 
وأكدت تحريات الشرطة بعد 
المتهم  ـــورط  تـ الـــبـــاغ  مــبــاشــرة 
المجني  استغل  وأنـــه  بــالــواقــعــة 
عــلــيــهــم بــالــعــمــل قـــســـرا، وذلـــك 
ايــام   7 مـــدة  بالعمل  بتكليفهم 
أسبوعية  اجــــازة  دون  مــتــواصــلــة 
ويــعــمــلــون ســـاعـــات طــويــلــة دون 
ــافـــي،  حــصــولــهــم عــلــى أجــــر اضـ

رواتبهم  تسليم  في  يتأخر  وأنــه 
ويحجز جوازاتهم. 

ــة الـــعـــامـــة  ــابــ ــيــ ــنــ ــت الــ ــ ــانــ ــ وكــ
ــان لـــهـــا إلـــى  ــيـ قــــد أشـــــــارت فــــي بـ
ــا أنــــجــــزت تــحــقــيــقــاتــهــا فــي  ــهـ أنـ
واقــــــعــــــة اتــــــجــــــار بــــاألشــــخــــاص 
ــقــــســــري وأمــــــرت  ــي الـــعـــمـــل الــ ــ فـ
المحكمة  إلـــى  المتهم  بــإحــالــة 
الجنائية وأوضحت أن تفاصيل 
بــاغ  ورود  فــي  تتمثل  الــواقــعــة  
قيام  مفاده  عليهم  المجني  من 
الـــمـــتـــهـــم بــجــلــبــهــم لــلــعــمــل فــي 
مشروعه الخاص دون اعطائهم 
اي اجازة او راحة وإجبارهم على 
العمل ساعات طويلة دون صرف 
أنه  كما  الــســاعــات  لتلك  مبالغ 

قام بحجز اجورهم.
فــور  التحقيق  بــاشــرت  وقـــد 
إبـــاغـــهـــا بـــالـــواقـــعـــة واســتــمــعــت 
الــــــى أقـــــــــوال الـــمـــجـــنـــي عــلــيــهــم 
واســـتـــجـــوبـــت الــمــتــهــم، وطــلــبــت 
تحريات الشرطة واستمعت الى 
النيابة  وأمــــرت  الــواقــعــة،  شــهــود 
ــة الــمــتــهــم الـــى  ــالـ ــإحـ ــة بـ ــامـ ــعـ الـ

المحاكمة الجنائية.

من دون �أجر �إ�ضافي..

محاكمة �ساحب مطعم اأجبر العمال على العمل اأكثر من 10 �ساعات من دون اإجازات

 نفذت هيئة تنظيم سوق 
تفتيشيتين  حملتين  العمل 
مــشــتــركــتــيــن بــالــتــنــســيــق مــع 
في  مــمــثــلــة  الــداخــلــيــة  وزارة 
والـــجـــوازات  الجنسية  شـــؤون 
واإلقامة، ومديريات الشرطة، 
ــي مـــحـــافـــظـــتـــي الـــعـــاصـــمـــة  ــ فـ
ــدًدا من  عــ والــمــحــرق، شملت 
الــمــحــال الــتــجــاريــة ومـــواقـــع 
العمل وأماكن تجمع العمالة.

الحملتان  أســفــرت  وقـــد   
عن رصد عدد من المخالفات 
الــتــي تــتــعــلــق بــأحــكــام قــانــون 
ــوق الــعــمــل  ــ هــيــئــة تــنــظــيــم سـ
ـــة بــمــمــلــكــة  ــ ـــامـ ــ ـــون اإلقـ ــ ــانـ ـــ وقـ

البحرين.
وجـــــــــددت هـــيـــئـــة تــنــظــيــم 
ســـوق الــعــمــل دعــوتــهــا جميع 
أفـــــــراد الــمــجــتــمــع إلـــــى دعـــم 
ــهـــود الـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة  جـ

لــلــمــمــارســات غير  لــلــتــصــدي 
الــقــانــونــيــة فـــي ســــوق الــعــمــل 
ــر الــنــظــامــيــة  ــيـ والــــعــــمــــالــــة غـ
حماية للمجتمع ككل، داعية 
إلــى اإلبــاغ عن أي  الجمهور 
شــــكــــاوى تــتــعــلــق بــمــخــالــفــات 
ســــوق الــعــمــل والــعــمــالــة غير 

ــن خـــــال مـــلء  الـــنـــظـــامـــيـــة مــ
ــة  ــيــ ــرونــ ــتــ ــكــ االســــــتــــــمــــــارة اإللــ
ــــاغ عــلــى  ــــإبـ الـــمـــخـــصـــصـــة لـ
ــي لــلــهــيــئــة  ــمــ ــرســ ــع الــ ــوقــ ــمــ الــ
االتـــصـــال  أو   www.lmra.bh
ــال الــهــيــئــة  عـــلـــى مـــركـــز اتــــصــ

 .17506055

حم�ات تفتي�س�ية ل�س�وق العم�ل م�ع الداخلي�ة

ف���ي م��ح��اف��ظ��ت��ي ال��ع��ا���س��م��ة وال��م��ح��رق

كتب وصور: عبداألمير السالطنة

إثـــر تعرضها  ــابـــات  تــعــرضــت فــتــاة بــحــريــنــيــة إلصـ
)الثاثاء( على شارع  لحادث مــروري وقع مساء أمس 

الشيخ زايد.
وتــشــيــر الــتــفــاصــيــل االولـــيـــة لــلــحــادث إلـــى أنـــه في 

الساعة السادسة والنصف من مساء أمس كان بحريني 
بسيارة  واصطدم  زايد  الشيخ  يقود سيارته على شارع 
السائقين،  أحــد  تــجــاوز  بسبب  بحرينية  فتاة  تقودها 
ــابــــة الـــفـــتـــاة بـــإصـــابـــات مــتــوســطــة  ــــك اصــ نـــتـــج عــــن ذلـ
وتـــم نــقــلــهــا بــواســطــة االســـعـــاف الــوطــنــي إلـــى مجمع 
إحداهما  السيارتان  تضررت  فيما  الطبي،  السلمانية 

بتلفيات كبيرة.
وقد حضر فور وقوع الحادث سيارة شرطة النجدة 
وقام افرادها بتسهيل سير المركبات إلى حين وصول 
شرطة المرور وتم ازاحة المركبتين من موقع الحادث، 
لمعرفة  التحقيق  الرسمية  الجهات  فتحت  وبعدها 

السائق الذي تجاوز اإلشارة الحمراء. 

اإ�ساب��ة بحريني��ة اإث��ر ح��ادث م��روري عل��ى �س��ارع ال�س��يخ زاي��د

} المحامية ريم خلف.
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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 
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قصيدة ُمهداة إلى مقام صاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن 

حمد آل خليفة ولي العهد ورئيس 
مجلس الوزراء حفظه اهلل ورعاه

ـاِدًقا«  َواَيا �صَ َت النَّ  »�َصلَماُن اأَْخَل�صْ

�أُْعـِلـَنـا َكـْيَمـا  ــيَّ  ــَل َع ُيـــــِلـــــحُّ  ــِري  ـــ ــْك ِف

َقـــــاِدٌر ـــــٍل  �أَ�ــصْ َكـــــِرْيـــــُم  َجـــــاُل  �لـــــرِّ ِنْعـَم 

َلـَهـا �أَْهـــــــٌل  ـــــُكـــــْم  نَّ ِبــاأَ �جَلـــــِمـــــْيــُع  َعـــــِلــَم 

ــًا ُمــَتــَفـــــاِنــيــــًـا ـــ ــق ـــ ــاِل َو�ِث ـــ ــَع ـــ ــَو �ملَ ـــ ــْح َن

ــِذي ـــ �َلّ ــا  ـــ ــَدَن ـــ َر�ِئ �َصْلَمـاَن  ِبـــــِه  ــِنــي  �أَْعـــ

ـَنـا َتـَيـقَّ ــَت  ـــ �أْن ــَت  ـــ ــْي ـــ �أََت ُمـــــْنـــــُذ  �لــُكـــــلُّ 

ـاِدقـًا �صَ ــَو�َيـــــا  �لــنَّ ــَت  �أَْخــَلـــــ�ــصْ �َصلَمـاُن 

ـــــَنـــــا ــْن �أَنَّ ـــ ــًا ِم ـــ ــَق ـــ َوَغـــــــد� �ملـــو�ِطـــُن و�ِث

ِل�َصعِبُكم �أَنـــَت  �لُعْمـَر  ــَذرَت  ـــ َن َفـَلـَقـْد 

َيـْقـَتـِدي ِمـَثـاٌل  َلـَنـا  ــَت  ـــ �أَْن �َصْلَمـاُن 

ــَو�ِهـــــُد �ــصَ َعـَمـْلـَت  ـــــا  ِمـــــَمّ َلـَنـا  َبــاَنــْت 

�أََمـــــاَنـــــًة �لــِبـــــاَد  ِخْدَمـَتـَك  َوَجَعـْلـَت 

ـاِدًقا �صَ َعـْزَمـًا  ِفيَك  َعـَرْفَنـا  َلَقـْد  َو 

ــٍة ـــ ِهـــــمَّ ُذو  ــــٌق  ـــــ َو�ِث ــــِرْيٌ  ـــــ َك ــٌم  ـــ ــْه ــصَ �

ُقـْرَبُهـم َيــاأَنــ�ــُس  ـا�َس  �لنَّ ُيــِحــبُّ  �َصْمٌح 

ــَر �لــُقـــــُلـــــوَب ِبــِطـــــْيــِبـــــِه وِفــَعـــــاِلـــــِه ـــ ــصَ �أَ�

ُمْطَلقـًا �َصْعِبَك  ُقـــــْدَر�ِت  يف  ــَت  ـــ ــْق َوَوَث

�أُْكـَلـُه �َصُيـوؤِتي  َمـا  ْيـُنـَك  َيِ َزَرَعــــْت 

ِمـلـوؤَُهـا َحـاَيـا  �لتَّ ِعـْي�َصى  �أََبـــــا  َفـَلُكـْم 

َفْخـِرَنـا ـَدُر  َم�صْ �َصْلَماُن  َفُجـُهـوُدُكْم 

ْر َف�صِ ِعْي�َصى  ــا  ـــ �أََب َيـا  ُجـــــُنـــــوُدَك  ــا  ـــ �إِنَّ

َجـــــَاُلـــــُه ــلَّ  َجـــ �هلَل  ــا  ـــ َدَعـــــوَن ــْد  ــَقـــ ـــ َوَل

�َصاأَْنـَنـا ِلــــــــُيــْعــِلــَي  ــــى  �أََت �أََر�ُه  ـــــْن  َعـــــمَّ  

َنـا �َصْيَ ــَن  ّ ُيـــــَد�ــصِ ــَكــْي  ِل ــَو�َء  ـــ ــلِّ �ل َحــَمـــــَل 

ــاَدِة َر�َهــّنـــــا ــَي ـــ ــاِحــَك يف �لــِق ـــ ــى َنَ ــَل َوَع

ــى ــاِء َوَمـــا وَن ـــ ــَن ــلَّ َيـــــومـــــًا يف �لــِب ـــ َمـــــا َك

ــا ـــ ــَن ُدُروِب ــَلّ  ـــ ُك ُتـــــِنـــــْيُ  ُروؤ�ُه  ــَحـــــْت  �أَ�ــصْ

ــوَف َتــُقـــــوُدَنـــــا ــصَ ِلـــــَغـــــٍد َكـــــــِرْيٍ �أَْنـــــــَت �

�آَمـاُلَنـا ِبــُكـــــْم  َوَنـــــَمـــــْت  ْعـــــَرَعـــــْت  َفــَ�َ

ُحلَمـَنـا ــنــــُـْدِرُك  �ــصَ ِعي�َصى  �أَبـــا  ــا  َي ــَك  ِب

ِلأَْجـِلـَنـا َلـَديَك  ما  ى  �أْق�صَ َوَبـَذلـَت 

�َصَباِبَنـا ُكـــــلُّ  �ملَــْجـــــِد  َطـــــٍريــِق  يِف  َبـــَك 

ُطُموِحَنا �َصْقـُف  ــْلــَمــاُن،  �ــصَ ــا،  َع ـــَذ�  َوِل

َمَنـا ِلُيـوؤْ �لـــــُوُعــوَد  َيــِفــَي  ِمـْثـُلُكـْم  َمـــــْن 

ُيـوَهـَنا َلـْن  َعـَا  َقـْد  ي  ــَحــِدّ �لــتَّ َمـْهَمـا 

ُمـْوِقـَنـا َيـْبَقى  َيـْنـِوْيـِه  ــا  َم ِبَنـَجاِح 

ــْد َدَنـــــا ـــ ــَو ّق ـــ ــٍن ُه ــَو�ِط ـــ ــِب ُكـــلِّ ُم ـــ ــْل ــَق َوِل

�َصاِكـَنـا ــٍب  ــْل ـــ َق ــلِّ  ـــ ُك يف  َغـــــَد�  ــى  َحـــــتَّ

ِمَنـا ُمـوؤْ ـَِك  ِب�َصْعـب ِعـْي�َصى  �أََبـــــا  َتـْبـَقى 

�جَلـَنى َنـْقـَتِطـُف  �هلِل  ــاإِْذِن  ـــ ِب ــد�ً  ـــ َوَغ

�أَْوَلــْيـــــَتـــــَنـــــا ِلـَمـا  ــًا  ـــ ــاَن ــْرَفـــ َوِعـــ ــْكـــــر�ً  �ــصُ

ُدوَرَنـا �صُ �لَعِظـيِم  ِبـالَعـَمـل  �أَْثَلْجـَت 

ــــَك َمـــــْوِطــَنـــــا ــاَب ِذِل ـــ ــاِل َط ـــ ــَع ــَو �ملَ ــْح َن

َلـَنـا َوَيْحـَفـَظُكـْم  َدُكـْم  ُيـ�َصدِّ ِكـْيَمـا 

د. عبداهلل اأحمد من�صور اآل ر�صي

�سمو ويل العهد رئي�س الوزراء 

ا�صتفاد منها نحو 29 األًفا من خمتلف فئات املجتمع البحريني

 1.5 مليون دينار تكلفة م�صروعات »كاف الإن�صانية« لعام 2022

موجة الربد تقلل من تدفق الدم والأك�صجني.. ا�صت�صاري اأمرا�ض القلب البناء لـ»الأيام«:

النوبات القلبية تكرث يف ال�صتاء.. واأغلبها يحدث بعد منت�صف الليل

خديجة العرادي 

اأمرا�ض  دائرة  رئي�ض  ك�شف 

العلمي  البحث  وجلنة  القلب 

زميل  احلكومية،  بامل�شت�شفيات 

الربيطانية  امللكية  الأطباء  كلية 

الدكتور  القلب  اأمرا�ض  ا�شت�شاري 

را�شد عبداهلل حممد البناء عن وجود 

وال�شاعة  القلب  جلطات  بني  عالقة 

والف�شول  اليومية  البيولوجية 

ال�شنوية. 

وقال اإن هذه الت�شاوؤلت اأثارت 

دفع  ما  والباحثني  الأطباء  ف�شول 

الكثري منهم للبحث من اأجل درا�شة 

املالحظة  على  بناًء  الفر�شية  هذه 

والتحليل.

الدكتور  اأكد  ال�شاأن،  هذا  ويف 

وجود  اأثبتت  الدرا�شات  باأن  را�شد 

عالقة بني اجللطات القلبية وال�شاعة 

واملق�شود  اليومية،  البيولوجية 

بذلك عالقة ان�شداد �شرايني القلب اأو 

القلبية مع �شاعات اليوم  اجللطات 

املختلفة كال�شباح وامل�شاء.

خا�ض  ت�شريح  يف  واأو�شح 

الإ�شابة  باأن  »الأيام«  ل�شحيفة 

تكون  عادة  القلبية  باجللطات 

الليل  منت�شف  �شاعات  من  ممتدة 

�شاعات  اإىل  الفجر  ب�شاعات  مروًرا 

الظهرية،  قبيل  ما  اأي  ال�شحى 

تف�شر  اأن هناك عدة نظريات  مبيًنا 

ال�شفائح  تهيج  منها  الظاهرة  هذه 

التقل�شات  ن�شبة  وارتفاع  الدموية 

اجل�شم  �شرايني  يف  والنقبا�شات 

�شرايني  �شمنها  ومن  املختلفة 

ارتفاع  كذلك  لوحظ  كما  القلب، 

الأدرينالني  هرمونات  ن�شبة 

هرمونات  وهي  والنورادرنالني 

ال�شبثماوي  اجلهاز  بوا�شطة  تفرز 

ازدياد  تاأثريه  ومن  الع�شبي 

نب�شات القلب وارتفاع �شغط الدم.

اأن كل هذه العوامل  اإىل  واأ�شار 

الزمنية  الفرتة  جتعل  م�شرتكة 

ا ما بعد منت�شف  امل�شائية خ�شو�شً

الفجر  �شاعات  اإىل  ممتدة  الليل 

ال�شحى  فرتة  حتى  وال�شباح 

حتدث  التي  الأوقات  اأكرث  من 

على  يدل  مما  القلب،  جلطات  فيها 

اخلطورة  عوامل  التحكم يف  اأهمية 

وذلك  الفرتة،  هذه  يف  خ�شو�شا 

و�شغط  ال�شكر  م�شتوى  ب�شبط 

اإىل  اإ�شافة  التدخني  وترك  الدم 

والتوترات  ال�شغوطات  جتنب 

�شواء  والغ�شب  واجلدال  النف�شية 

اأو  للعمل  الطريق  اأو يف  املنزل  يف 

عند الو�شول جلهة العمل ملا له من 

تاأثري مبا�شر على ارتفاع �شغط الدم 

هرمونات  وزيادة  القلب  ونب�شات 

الأدرينالني التي قد توؤدي اإىل تهيج 

الدموية وال�شفائح وما  الدورة  يف 

يتبعه من عواقب غري حميدة.

الف�شول  لعالقة  بالن�شبة  واأما 

قال  القلب،  وجلطات  املو�شمية 

اأن  الرغم  »على  البّناء  الدكتور 

عالقة  بوجود  جتزم  ل  الأبحاث 

ينبغي  ل  اأنه  اإل  املعامل  وا�شحة 

توحي  قد  التي  املوؤ�شرات  اإغفال 

الدلئل  هذه  بني  من  والتي  بذلك، 

على  اأجريت  التي  الدرا�شات  اإحدى 

ما يقرب من 11 مليون مري�ض يف 

اأثبتت  الأمريكية  املتحدة  الوليات 

يف  القلب  جللطات  التعر�ض  اأن 

امل�شاعفات  ن�شب  ي�شاعف  ال�شتاء 

املحتملة ومن �شمنها الوفيات«.

مبكان  الأهمية  »من  واأ�شاف: 

منطقة  يف  الظاهرة  هذه  درا�شة 

النتائج  ومقارنة  العربي  اخلليج 

بالدول والأقاليم الأخرى«. 

قد  الربد  موجة  اأن  اإىل  واأ�شار 

جتعل ال�شرايني تنقب�ض ومن املمكن 

وتو�شيل  الدم  تدفق  من  تقلل  اأن 

زيادة  اإىل  اإ�شافة  الأوك�شجني، 

يجدر  ما  القلب،  خرثات  تكوين 

اإليه كذلك هو تزامن ف�شل  الإ�شارة 

املتكررة  النتكا�شات  مع  ال�شتاء 

اإىل  والدخول  القلب  ع�شلة  لف�شل 

القلب  امل�ش�شتفيات ووحدات عناية 

الرتفاع  يف�شر  الذي  الأمر  املركزة، 

ف�شل  مر�شى  اأعداد  يف  امل�شطرد 

طوارئ  ردهات  يف  القلب  ع�شلة 

امل�شت�شفيات  يف  القلب  واأجنحة 

اأثناء ف�شل ال�شتاء.

بان  را�شد  الدكتور  وذكر 

مو�شم ال�شتاء هو مو�شم الإنفلونزا 

اأظهرت  وقد  التنف�شية  واللتهابات 

القلبية  النوبات  زيادة  الدرا�شات 

الإ�شابة  من  وجيزة  فرتة  بعد 

بالإنفلونزا.

اللتهابات  اأن  اإىل  ذلك  وعزا 

اإىل  توؤدي  املختلفة  التنف�شية 

ت�شعف  قد  التهابية  ا�شتجابة 

ما  وهذا  القلب،  ع�شلة  ن�شيج  من 

بالتزام  ال�شرت�شادية  الأدلة  يف�شر 

باأخذ  باخل�شو�ض  القلب  مر�شى 

�شد  ا  وخ�شو�شً التطعيمات 

التنف�شي  اجلهاز  وعدوى  التهابات 

لتاليف هذه املخاطر.

الإ�شالح  بجمعية  الإن�شانية  كاف  اأطلقت 

داخل  واملتميزة  املتنوعة  امل�شروعات  من  باقة 

مملكة البحرين خالل العام 2022م، حيث بلغت 

التكلفة الإجمالية لهذه امل�شروعات اأكرث من 1.5 

يقارب  ما  منها  وا�شتفاد  بحريني  دينار  مليون 

املجتمع  فئات  خمتلف  من  م�شتفيد  األف   29

البحريني.

التنفيذي  الرئي�ض  �شيار  حممد  بذلك  �شرح 

لكاف الإن�شانية بجمعية الإ�شالح، م�شيًدا بالدور 

الكبري لكل طواقم العمل التي لها الدور البارز يف 

اأفاد  كما  الإجنازات.  وحتقيق  امل�شروعات  تنفيذ 

املتربعني  من  الإن�شانية  كاف  عمالء  باأن  �شيار 

يف  �شركاء  جميًعا  هم  وامل�شتفيدين  واملتطوعني 

هذا النجاح واأننا ن�شعى معهم دائًما معهم لتقدمي 

املحتاجة  الفئات  دعم  اأجل  من  اأف�شل  خدمة 

ال�شتقرار  لتحقيق  و�شوًل  البحريني  باملجتمع 

والكفاية لها ثم متكنيها من امل�شاهمة يف عملية 

التنمية، وختم �شيار اأن جهود جمعية الإ�شالح 

ت�شب يف حتقيق اأهداف التنمية امل�شتدامة ململكة 

البحرين �شمن روؤية اململكة 2023.

بالتنوع  »كاف«  م�شروعات  متيزت  وقد 

ما  امل�شروعات  هذه  ومن  وال�شبق،  والريادة 

قدَّمته كاف الإن�شانية لدعم الأ�شر املتعففة ومنها 

م�شروع تاأثيث وترميم املنازل الذي ا�شتفاد منه 

422 بحرينًيا، كما ا�شتفاد 1242 بحرينًيا من 

امل�شاعدات  ومن  الرم�شانية،  ال�شالل  م�شروع 

ا�شتفاد  فيما  طالًبا،   1262 ا�شتفاد  التعليمية 

87 مواطًنا من م�شروع التفريج عن غارم و87 

اآخرين من م�شروع عالج مري�ض.

م�شروعات  اأحد  الريادة«  »كاف  اأطلقت  كما 

كاف الإن�شانية باقة من املبادرات النوعية خالل 

متدرًبا   1840 ا�شتفاد  حيث  2022م،  العام 

لكاف  التدريبية  الدورات  من  املنتجة  الأ�شر  من 

الريادة، فيما ا�شتفادت من برامج كاف الريادة 8 

اأ�شر لالنتقال من حالة العوز اإىل حتقيق الكفاية 

حت�شني  على  العمل  اإىل  بالإ�شافة  وال�شتقرار، 

بهدف  املنتجة  لالأ�شر  م�شروًعا   50 وتطوير 

واملوا�شفات  اجلودة  اإىل  مبنتجاتهم  الو�شول 

التي متكنها من املناف�شة يف ال�شوق، كما مت عقد 

الطهي  لفنون  اخلليج  معهد  مع  �شراكة  اتفاقية 

اأ�شرة مت تدريبها وفًقا لأعلى  ا�شتفاد منها 344 

معايري اجلودة يف جمال الطهي.

فيما لقى معر�ض ك�شكات يف ن�شخته الثانية 

اإمكانية  بني  املعر�ض  جمع  حيث  وا�شًعا،  اإقبالً 

الت�شوق املبا�شر اأو عن طريق الأون لين، حيث 

املعر�ض  �شارك باملعر�ض 107 م�شاريع وتلقى 

1437 طلَب �شراء ومت بيع 6228 منتًجا، كما 

�شارك من خاللها  فر�شة تطوعية  املعر�ض  وفر 

128 متطوًعا بواقع 1709 �شاعات تطوعية.

واإمياًنا باأهمية العمل التطوعي والعمل على 

البحريني  ال�شعب  اأبناء  بني  التطوع  قيمة  ن�شر 

اأحد  التطوع«  »كاف  حر�شت  فقد  املعطاء 

فر�ض  تقدمي  على  الإن�شانية  كاف  م�شروعات 

تطوعية متنوعة وباأفكار متميزة تنا�شب خمتلف 

خالل  اجلدد  املتطوعني  عدد  بلغ  حيث  الفئات، 

عام 2022 اأكرث من 2200 متطوع جديد ليبلغ 

اإجمايل املتطوعني اأكرث من 5،000 متطوع.

د. را�سد البناء

امل�صّلم اأ�صاد بالتجاوب ال�صريع مع املطالب النيابية: 

�صيارة اإ�صعاف ثابتة خلدمة �صرتة والعكر واملعامري والنويدرات

النواب  جمل�ض  رئي�ض  اأعرب 

اأحمد بن �شلمان امل�شلم عن �شكره 

امللكي  ال�شمو  ل�شاحب  وتقديره 

خليفة  اآل  حمد  بن  �شلمان  الأمري 

ويل العهد رئي�ض جمل�ض الوزراء 

بتوفري  اهتمامه  على  اهلل  حفظه 

جلميع  ال�شحية  اخلدمات  كافة 

وحر�ض  واملقيمني،  املواطنني 

�شموه على متابعة مرئيات جمل�ض 

النواب حول هذا القطاع احليوي.

ا�شتقباله  خالل  ذلك  جاء 

الدكتورة  الثالثاء،  اأم�ض  مبكتبه 

ح�شن  جواد  ال�شيد  بنت  جليلة 

النائب  وزيرة ال�شحة، وبح�شور 

ح�شن،  ال�شيد  علوي  جليلة 

الع�شبول،  علي  حم�شن  والنائب 

الوطني،  الإ�شعاف  مركز  وممثلي 

تعزيز  �شبل  بحث  مت  حيث 

وم�شتوى  امل�شرتك،  التعاون 

مبا  ال�شحية  اخلدمات  توفري 

الطارئة  الطبية  اخلدمات  ي�شمل 

مملكة  حمافظات  خمتلف  يف 

البحرين.

ال�شحة  وزارة  بجهود  م�شيًدا 

يف  ال�شحية  املنظومة  تطوير  يف 

الرعاية  وتقدمي  البحرين،  مملكة 

واملقيمني،  للمواطنني  ال�شحية 

ال�شعاف  مركز  جهود  ومثمًنا 

الوطني يف توفري منظومة متكاملة 

الطوارئ  حلالت  لال�شتجابة 

املتوا�شل  العمل  مقدًرا  ال�شحية، 

لتح�شني خدمات الإ�شعاف الوطني 

واأوقات  تغطيتها  مدى  وتو�شيع 

بالتجاوب  منوًها  ال�شتجابة، 

املطالب  مع  ال�شريع  احلكومي 

اإ�شعاف  �شيارة  بتوفري  النيابية 

ثابتة خلدمة مناطق �شرتة والعكر 

واملعامري والنويدرات.

النواب  جمل�ض  رئي�ض  معرًبا 

واملوا�شاة  التعازي  خال�ض  عن 

الذي  البحريني  ال�شاب  لوفاة 

انتقل اإىل رحمه اهلل عز وجل، خالل 

ممار�شة الريا�شة يف منطقة العكر 

الأ�شبوع املا�شي، وداعًيا املوىل عز 

الأجر  وذويه  اأهله  يلهم  اأن  وجل 

وال�شرب وال�شلوان.

النواب  جمل�ض  رئي�ض  موؤكًدا 

كافة  توفري  على  اجلميع  حر�ض 

الالزمة،  ال�شحية  اخلدمات 

ودرا�شة اأ�شباب مثل هذه احلوادث، 

لها،  الوقائية  احللول  وو�شع 

النواب  جمل�ض  دعم  وموؤكًدا 

الإ�شعاف  ومركز  ال�شحة  لوزارة 

تطوير  موا�شلة  اأجل  من  الوطني 

اخلدمات ال�شحية والعالجية.

P  12P  4

Link

حمليات 04www.alayam.com

الأربعاء 11 جمادى الآخرة 1444 ـ العدد 12324

Wednesday 4th January 2023 - No. 12324

قصيدة ُمهداة إلى مقام صاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن 

حمد آل خليفة ولي العهد ورئيس 
مجلس الوزراء حفظه اهلل ورعاه

ـاِدًقا«  َواَيا �صَ َت النَّ  »�َصلَماُن اأَْخَل�صْ

�أُْعـِلـَنـا َكـْيَمـا  ــيَّ  ــَل َع ُيـــــِلـــــحُّ  ــِري  ـــ ــْك ِف

َقـــــاِدٌر ـــــٍل  �أَ�ــصْ َكـــــِرْيـــــُم  َجـــــاُل  �لـــــرِّ ِنْعـَم 

َلـَهـا �أَْهـــــــٌل  ـــــُكـــــْم  نَّ ِبــاأَ �جَلـــــِمـــــْيــُع  َعـــــِلــَم 

ــًا ُمــَتــَفـــــاِنــيــــًـا ـــ ــق ـــ ــاِل َو�ِث ـــ ــَع ـــ ــَو �ملَ ـــ ــْح َن

ــِذي ـــ �َلّ ــا  ـــ ــَدَن ـــ َر�ِئ �َصْلَمـاَن  ِبـــــِه  ــِنــي  �أَْعـــ

ـَنـا َتـَيـقَّ ــَت  ـــ �أْن ــَت  ـــ ــْي ـــ �أََت ُمـــــْنـــــُذ  �لــُكـــــلُّ 

ـاِدقـًا �صَ ــَو�َيـــــا  �لــنَّ ــَت  �أَْخــَلـــــ�ــصْ �َصلَمـاُن 

ـــــَنـــــا ــْن �أَنَّ ـــ ــًا ِم ـــ ــَق ـــ َوَغـــــــد� �ملـــو�ِطـــُن و�ِث

ِل�َصعِبُكم �أَنـــَت  �لُعْمـَر  ــَذرَت  ـــ َن َفـَلـَقـْد 

َيـْقـَتـِدي ِمـَثـاٌل  َلـَنـا  ــَت  ـــ �أَْن �َصْلَمـاُن 

ــَو�ِهـــــُد �ــصَ َعـَمـْلـَت  ـــــا  ِمـــــَمّ َلـَنـا  َبــاَنــْت 

�أََمـــــاَنـــــًة �لــِبـــــاَد  ِخْدَمـَتـَك  َوَجَعـْلـَت 

ـاِدًقا �صَ َعـْزَمـًا  ِفيَك  َعـَرْفَنـا  َلَقـْد  َو 

ــٍة ـــ ِهـــــمَّ ُذو  ــــٌق  ـــــ َو�ِث ــــِرْيٌ  ـــــ َك ــٌم  ـــ ــْه ــصَ �

ُقـْرَبُهـم َيــاأَنــ�ــُس  ـا�َس  �لنَّ ُيــِحــبُّ  �َصْمٌح 

ــَر �لــُقـــــُلـــــوَب ِبــِطـــــْيــِبـــــِه وِفــَعـــــاِلـــــِه ـــ ــصَ �أَ�

ُمْطَلقـًا �َصْعِبَك  ُقـــــْدَر�ِت  يف  ــَت  ـــ ــْق َوَوَث

�أُْكـَلـُه �َصُيـوؤِتي  َمـا  ْيـُنـَك  َيِ َزَرَعــــْت 

ِمـلـوؤَُهـا َحـاَيـا  �لتَّ ِعـْي�َصى  �أََبـــــا  َفـَلُكـْم 

َفْخـِرَنـا ـَدُر  َم�صْ �َصْلَماُن  َفُجـُهـوُدُكْم 

ْر َف�صِ ِعْي�َصى  ــا  ـــ �أََب َيـا  ُجـــــُنـــــوُدَك  ــا  ـــ �إِنَّ

َجـــــَاُلـــــُه ــلَّ  َجـــ �هلَل  ــا  ـــ َدَعـــــوَن ــْد  ــَقـــ ـــ َوَل

�َصاأَْنـَنـا ِلــــــــُيــْعــِلــَي  ــــى  �أََت �أََر�ُه  ـــــْن  َعـــــمَّ  

َنـا �َصْيَ ــَن  ّ ُيـــــَد�ــصِ ــَكــْي  ِل ــَو�َء  ـــ ــلِّ �ل َحــَمـــــَل 

ــاَدِة َر�َهــّنـــــا ــَي ـــ ــاِحــَك يف �لــِق ـــ ــى َنَ ــَل َوَع

ــى ــاِء َوَمـــا وَن ـــ ــَن ــلَّ َيـــــومـــــًا يف �لــِب ـــ َمـــــا َك

ــا ـــ ــَن ُدُروِب ــَلّ  ـــ ُك ُتـــــِنـــــْيُ  ُروؤ�ُه  ــَحـــــْت  �أَ�ــصْ

ــوَف َتــُقـــــوُدَنـــــا ــصَ ِلـــــَغـــــٍد َكـــــــِرْيٍ �أَْنـــــــَت �

�آَمـاُلَنـا ِبــُكـــــْم  َوَنـــــَمـــــْت  ْعـــــَرَعـــــْت  َفــَ�َ

ُحلَمـَنـا ــنــــُـْدِرُك  �ــصَ ِعي�َصى  �أَبـــا  ــا  َي ــَك  ِب

ِلأَْجـِلـَنـا َلـَديَك  ما  ى  �أْق�صَ َوَبـَذلـَت 

�َصَباِبَنـا ُكـــــلُّ  �ملَــْجـــــِد  َطـــــٍريــِق  يِف  َبـــَك 

ُطُموِحَنا �َصْقـُف  ــْلــَمــاُن،  �ــصَ ــا،  َع ـــَذ�  َوِل

َمَنـا ِلُيـوؤْ �لـــــُوُعــوَد  َيــِفــَي  ِمـْثـُلُكـْم  َمـــــْن 

ُيـوَهـَنا َلـْن  َعـَا  َقـْد  ي  ــَحــِدّ �لــتَّ َمـْهَمـا 

ُمـْوِقـَنـا َيـْبَقى  َيـْنـِوْيـِه  ــا  َم ِبَنـَجاِح 

ــْد َدَنـــــا ـــ ــَو ّق ـــ ــٍن ُه ــَو�ِط ـــ ــِب ُكـــلِّ ُم ـــ ــْل ــَق َوِل

�َصاِكـَنـا ــٍب  ــْل ـــ َق ــلِّ  ـــ ُك يف  َغـــــَد�  ــى  َحـــــتَّ

ِمَنـا ُمـوؤْ ـَِك  ِب�َصْعـب ِعـْي�َصى  �أََبـــــا  َتـْبـَقى 

�جَلـَنى َنـْقـَتِطـُف  �هلِل  ــاإِْذِن  ـــ ِب ــد�ً  ـــ َوَغ

�أَْوَلــْيـــــَتـــــَنـــــا ِلـَمـا  ــًا  ـــ ــاَن ــْرَفـــ َوِعـــ ــْكـــــر�ً  �ــصُ

ُدوَرَنـا �صُ �لَعِظـيِم  ِبـالَعـَمـل  �أَْثَلْجـَت 

ــــَك َمـــــْوِطــَنـــــا ــاَب ِذِل ـــ ــاِل َط ـــ ــَع ــَو �ملَ ــْح َن

َلـَنـا َوَيْحـَفـَظُكـْم  َدُكـْم  ُيـ�َصدِّ ِكـْيَمـا 

د. عبداهلل اأحمد من�صور اآل ر�صي

�سمو ويل العهد رئي�س الوزراء 

ا�صتفاد منها نحو 29 األًفا من خمتلف فئات املجتمع البحريني

 1.5 مليون دينار تكلفة م�صروعات »كاف الإن�صانية« لعام 2022

موجة الربد تقلل من تدفق الدم والأك�صجني.. ا�صت�صاري اأمرا�ض القلب البناء لـ»الأيام«:

النوبات القلبية تكرث يف ال�صتاء.. واأغلبها يحدث بعد منت�صف الليل

خديجة العرادي 

اأمرا�ض  دائرة  رئي�ض  ك�شف 

العلمي  البحث  وجلنة  القلب 

زميل  احلكومية،  بامل�شت�شفيات 

الربيطانية  امللكية  الأطباء  كلية 

الدكتور  القلب  اأمرا�ض  ا�شت�شاري 

را�شد عبداهلل حممد البناء عن وجود 

وال�شاعة  القلب  جلطات  بني  عالقة 

والف�شول  اليومية  البيولوجية 

ال�شنوية. 

وقال اإن هذه الت�شاوؤلت اأثارت 

دفع  ما  والباحثني  الأطباء  ف�شول 

الكثري منهم للبحث من اأجل درا�شة 

املالحظة  على  بناًء  الفر�شية  هذه 

والتحليل.

الدكتور  اأكد  ال�شاأن،  هذا  ويف 

وجود  اأثبتت  الدرا�شات  باأن  را�شد 

عالقة بني اجللطات القلبية وال�شاعة 

واملق�شود  اليومية،  البيولوجية 

بذلك عالقة ان�شداد �شرايني القلب اأو 

القلبية مع �شاعات اليوم  اجللطات 

املختلفة كال�شباح وامل�شاء.

خا�ض  ت�شريح  يف  واأو�شح 

الإ�شابة  باأن  »الأيام«  ل�شحيفة 

تكون  عادة  القلبية  باجللطات 

الليل  منت�شف  �شاعات  من  ممتدة 

�شاعات  اإىل  الفجر  ب�شاعات  مروًرا 

الظهرية،  قبيل  ما  اأي  ال�شحى 

تف�شر  اأن هناك عدة نظريات  مبيًنا 

ال�شفائح  تهيج  منها  الظاهرة  هذه 

التقل�شات  ن�شبة  وارتفاع  الدموية 

اجل�شم  �شرايني  يف  والنقبا�شات 

�شرايني  �شمنها  ومن  املختلفة 

ارتفاع  كذلك  لوحظ  كما  القلب، 

الأدرينالني  هرمونات  ن�شبة 

هرمونات  وهي  والنورادرنالني 

ال�شبثماوي  اجلهاز  بوا�شطة  تفرز 

ازدياد  تاأثريه  ومن  الع�شبي 

نب�شات القلب وارتفاع �شغط الدم.

اأن كل هذه العوامل  اإىل  واأ�شار 

الزمنية  الفرتة  جتعل  م�شرتكة 

ا ما بعد منت�شف  امل�شائية خ�شو�شً

الفجر  �شاعات  اإىل  ممتدة  الليل 

ال�شحى  فرتة  حتى  وال�شباح 

حتدث  التي  الأوقات  اأكرث  من 

على  يدل  مما  القلب،  جلطات  فيها 

اخلطورة  عوامل  التحكم يف  اأهمية 

وذلك  الفرتة،  هذه  يف  خ�شو�شا 

و�شغط  ال�شكر  م�شتوى  ب�شبط 

اإىل  اإ�شافة  التدخني  وترك  الدم 

والتوترات  ال�شغوطات  جتنب 

�شواء  والغ�شب  واجلدال  النف�شية 

اأو  للعمل  الطريق  اأو يف  املنزل  يف 

عند الو�شول جلهة العمل ملا له من 

تاأثري مبا�شر على ارتفاع �شغط الدم 

هرمونات  وزيادة  القلب  ونب�شات 

الأدرينالني التي قد توؤدي اإىل تهيج 

الدموية وال�شفائح وما  الدورة  يف 

يتبعه من عواقب غري حميدة.

الف�شول  لعالقة  بالن�شبة  واأما 

قال  القلب،  وجلطات  املو�شمية 

اأن  الرغم  »على  البّناء  الدكتور 

عالقة  بوجود  جتزم  ل  الأبحاث 

ينبغي  ل  اأنه  اإل  املعامل  وا�شحة 

توحي  قد  التي  املوؤ�شرات  اإغفال 

الدلئل  هذه  بني  من  والتي  بذلك، 

على  اأجريت  التي  الدرا�شات  اإحدى 

ما يقرب من 11 مليون مري�ض يف 

اأثبتت  الأمريكية  املتحدة  الوليات 

يف  القلب  جللطات  التعر�ض  اأن 

امل�شاعفات  ن�شب  ي�شاعف  ال�شتاء 

املحتملة ومن �شمنها الوفيات«.

مبكان  الأهمية  »من  واأ�شاف: 

منطقة  يف  الظاهرة  هذه  درا�شة 

النتائج  ومقارنة  العربي  اخلليج 

بالدول والأقاليم الأخرى«. 

قد  الربد  موجة  اأن  اإىل  واأ�شار 

جتعل ال�شرايني تنقب�ض ومن املمكن 

وتو�شيل  الدم  تدفق  من  تقلل  اأن 

زيادة  اإىل  اإ�شافة  الأوك�شجني، 

يجدر  ما  القلب،  خرثات  تكوين 

اإليه كذلك هو تزامن ف�شل  الإ�شارة 

املتكررة  النتكا�شات  مع  ال�شتاء 

اإىل  والدخول  القلب  ع�شلة  لف�شل 

القلب  امل�ش�شتفيات ووحدات عناية 

الرتفاع  يف�شر  الذي  الأمر  املركزة، 

ف�شل  مر�شى  اأعداد  يف  امل�شطرد 

طوارئ  ردهات  يف  القلب  ع�شلة 

امل�شت�شفيات  يف  القلب  واأجنحة 

اأثناء ف�شل ال�شتاء.

بان  را�شد  الدكتور  وذكر 

مو�شم ال�شتاء هو مو�شم الإنفلونزا 

اأظهرت  وقد  التنف�شية  واللتهابات 

القلبية  النوبات  زيادة  الدرا�شات 

الإ�شابة  من  وجيزة  فرتة  بعد 

بالإنفلونزا.

اللتهابات  اأن  اإىل  ذلك  وعزا 

اإىل  توؤدي  املختلفة  التنف�شية 

ت�شعف  قد  التهابية  ا�شتجابة 

ما  وهذا  القلب،  ع�شلة  ن�شيج  من 

بالتزام  ال�شرت�شادية  الأدلة  يف�شر 

باأخذ  باخل�شو�ض  القلب  مر�شى 

�شد  ا  وخ�شو�شً التطعيمات 

التنف�شي  اجلهاز  وعدوى  التهابات 

لتاليف هذه املخاطر.

الإ�شالح  بجمعية  الإن�شانية  كاف  اأطلقت 

داخل  واملتميزة  املتنوعة  امل�شروعات  من  باقة 

مملكة البحرين خالل العام 2022م، حيث بلغت 

التكلفة الإجمالية لهذه امل�شروعات اأكرث من 1.5 

يقارب  ما  منها  وا�شتفاد  بحريني  دينار  مليون 

املجتمع  فئات  خمتلف  من  م�شتفيد  األف   29

البحريني.

التنفيذي  الرئي�ض  �شيار  حممد  بذلك  �شرح 

لكاف الإن�شانية بجمعية الإ�شالح، م�شيًدا بالدور 

الكبري لكل طواقم العمل التي لها الدور البارز يف 

اأفاد  كما  الإجنازات.  وحتقيق  امل�شروعات  تنفيذ 

املتربعني  من  الإن�شانية  كاف  عمالء  باأن  �شيار 

يف  �شركاء  جميًعا  هم  وامل�شتفيدين  واملتطوعني 

هذا النجاح واأننا ن�شعى معهم دائًما معهم لتقدمي 

املحتاجة  الفئات  دعم  اأجل  من  اأف�شل  خدمة 

ال�شتقرار  لتحقيق  و�شوًل  البحريني  باملجتمع 

والكفاية لها ثم متكنيها من امل�شاهمة يف عملية 

التنمية، وختم �شيار اأن جهود جمعية الإ�شالح 

ت�شب يف حتقيق اأهداف التنمية امل�شتدامة ململكة 

البحرين �شمن روؤية اململكة 2023.

بالتنوع  »كاف«  م�شروعات  متيزت  وقد 

ما  امل�شروعات  هذه  ومن  وال�شبق،  والريادة 

قدَّمته كاف الإن�شانية لدعم الأ�شر املتعففة ومنها 

م�شروع تاأثيث وترميم املنازل الذي ا�شتفاد منه 

422 بحرينًيا، كما ا�شتفاد 1242 بحرينًيا من 

امل�شاعدات  ومن  الرم�شانية،  ال�شالل  م�شروع 

ا�شتفاد  فيما  طالًبا،   1262 ا�شتفاد  التعليمية 

87 مواطًنا من م�شروع التفريج عن غارم و87 

اآخرين من م�شروع عالج مري�ض.

م�شروعات  اأحد  الريادة«  »كاف  اأطلقت  كما 

كاف الإن�شانية باقة من املبادرات النوعية خالل 

متدرًبا   1840 ا�شتفاد  حيث  2022م،  العام 

لكاف  التدريبية  الدورات  من  املنتجة  الأ�شر  من 

الريادة، فيما ا�شتفادت من برامج كاف الريادة 8 

اأ�شر لالنتقال من حالة العوز اإىل حتقيق الكفاية 

حت�شني  على  العمل  اإىل  بالإ�شافة  وال�شتقرار، 

بهدف  املنتجة  لالأ�شر  م�شروًعا   50 وتطوير 

واملوا�شفات  اجلودة  اإىل  مبنتجاتهم  الو�شول 

التي متكنها من املناف�شة يف ال�شوق، كما مت عقد 

الطهي  لفنون  اخلليج  معهد  مع  �شراكة  اتفاقية 

اأ�شرة مت تدريبها وفًقا لأعلى  ا�شتفاد منها 344 

معايري اجلودة يف جمال الطهي.

فيما لقى معر�ض ك�شكات يف ن�شخته الثانية 

اإمكانية  بني  املعر�ض  جمع  حيث  وا�شًعا،  اإقبالً 

الت�شوق املبا�شر اأو عن طريق الأون لين، حيث 

املعر�ض  �شارك باملعر�ض 107 م�شاريع وتلقى 

1437 طلَب �شراء ومت بيع 6228 منتًجا، كما 

�شارك من خاللها  فر�شة تطوعية  املعر�ض  وفر 

128 متطوًعا بواقع 1709 �شاعات تطوعية.

واإمياًنا باأهمية العمل التطوعي والعمل على 

البحريني  ال�شعب  اأبناء  بني  التطوع  قيمة  ن�شر 

اأحد  التطوع«  »كاف  حر�شت  فقد  املعطاء 

فر�ض  تقدمي  على  الإن�شانية  كاف  م�شروعات 

تطوعية متنوعة وباأفكار متميزة تنا�شب خمتلف 

خالل  اجلدد  املتطوعني  عدد  بلغ  حيث  الفئات، 

عام 2022 اأكرث من 2200 متطوع جديد ليبلغ 

اإجمايل املتطوعني اأكرث من 5،000 متطوع.

د. را�سد البناء

امل�صّلم اأ�صاد بالتجاوب ال�صريع مع املطالب النيابية: 

�صيارة اإ�صعاف ثابتة خلدمة �صرتة والعكر واملعامري والنويدرات

النواب  جمل�ض  رئي�ض  اأعرب 

اأحمد بن �شلمان امل�شلم عن �شكره 

امللكي  ال�شمو  ل�شاحب  وتقديره 

خليفة  اآل  حمد  بن  �شلمان  الأمري 

ويل العهد رئي�ض جمل�ض الوزراء 

بتوفري  اهتمامه  على  اهلل  حفظه 

جلميع  ال�شحية  اخلدمات  كافة 

وحر�ض  واملقيمني،  املواطنني 

�شموه على متابعة مرئيات جمل�ض 

النواب حول هذا القطاع احليوي.

ا�شتقباله  خالل  ذلك  جاء 

الدكتورة  الثالثاء،  اأم�ض  مبكتبه 

ح�شن  جواد  ال�شيد  بنت  جليلة 

النائب  وزيرة ال�شحة، وبح�شور 

ح�شن،  ال�شيد  علوي  جليلة 

الع�شبول،  علي  حم�شن  والنائب 

الوطني،  الإ�شعاف  مركز  وممثلي 

تعزيز  �شبل  بحث  مت  حيث 

وم�شتوى  امل�شرتك،  التعاون 

مبا  ال�شحية  اخلدمات  توفري 

الطارئة  الطبية  اخلدمات  ي�شمل 

مملكة  حمافظات  خمتلف  يف 

البحرين.

ال�شحة  وزارة  بجهود  م�شيًدا 

يف  ال�شحية  املنظومة  تطوير  يف 

الرعاية  وتقدمي  البحرين،  مملكة 

واملقيمني،  للمواطنني  ال�شحية 

ال�شعاف  مركز  جهود  ومثمًنا 

الوطني يف توفري منظومة متكاملة 

الطوارئ  حلالت  لال�شتجابة 

املتوا�شل  العمل  مقدًرا  ال�شحية، 

لتح�شني خدمات الإ�شعاف الوطني 

واأوقات  تغطيتها  مدى  وتو�شيع 

بالتجاوب  منوًها  ال�شتجابة، 

املطالب  مع  ال�شريع  احلكومي 

اإ�شعاف  �شيارة  بتوفري  النيابية 

ثابتة خلدمة مناطق �شرتة والعكر 

واملعامري والنويدرات.

النواب  جمل�ض  رئي�ض  معرًبا 

واملوا�شاة  التعازي  خال�ض  عن 

الذي  البحريني  ال�شاب  لوفاة 

انتقل اإىل رحمه اهلل عز وجل، خالل 

ممار�شة الريا�شة يف منطقة العكر 

الأ�شبوع املا�شي، وداعًيا املوىل عز 

الأجر  وذويه  اأهله  يلهم  اأن  وجل 

وال�شرب وال�شلوان.

النواب  جمل�ض  رئي�ض  موؤكًدا 

كافة  توفري  على  اجلميع  حر�ض 

الالزمة،  ال�شحية  اخلدمات 

ودرا�شة اأ�شباب مثل هذه احلوادث، 

لها،  الوقائية  احللول  وو�شع 

النواب  جمل�ض  دعم  وموؤكًدا 

الإ�شعاف  ومركز  ال�شحة  لوزارة 

تطوير  موا�شلة  اأجل  من  الوطني 

اخلدمات ال�شحية والعالجية.
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علي طريف:

اأف�ضحت املحامية رمي خلف اأن املحكمة الكربى املدنية العا�ضرة ق�ضت باإلزام طبيب 

بعد  وذلك  دينار،  األف  مبلغ 22  بتعوي�ض زوجني  »ب�ضفتها«  ال�ضحة  وطبيبة ووزيرة 

وفاة تواأميهما ب�ضبب خطاأ طبي. 

وتقدمت خلف بدعوى مدنية ذكرت من خاللها اأن املدعى عليهم من الأول حتى الرابعة 

»اأطباء« يعملون لدى املدعى عليهما اخلام�ضة وزيرة ال�ضحة )ب�ضفتها( وال�ضاد�ض »رئي�ض 

املجل�ض الأعلى لل�ضحة« )ب�ضفته(، ويف خدمتهما، ومن ثم فهم تابعيو لهما وفًقا للمقرر 

بن�ض املادة )172( من القانون املدين، وبالتايل تنعقد م�ضوؤوليتهما عن جميع الأ�ضرار 

التي يحدثها تابعوهما نتيجة لعملهم غري امل�ضروع، ذلك لأنهما مل يقوما بتدريبهم وتاأهيلهم 

ومتابعتهم يف الأعمال امل�ضندة اإليهم، ما اأدى اإىل وقوع جرمية ب�ضعة اأدت اإىل ازهاق اأرواح 

بريئة يف اأول يوم لهم على وجه الدنيا بيد الإهمال والت�ضّيب وعدم امل�ضوؤولية، وترك اأم 

تنتحب لياًل ونهاًرا واأب يائ�ض من احلياة.

وهذه اجلرمية الب�ضعة قد اأحلقت باملدعيني بالغ ال�ضرر، ما يحق معه لهما باملطالبة 

بتعوي�ض عن الأ�ضرار املادية والأدبية واملوروثة والتي يقّدرانها مببلغ وقدره 30000 

والأ�ضرار  املادية  الأ�ضرار  يف  متمثلة  دفوع  بعدة  ودفعت  دينار(،  األف  )ثالثون  دينار 

الأدبية.

كما دفعت بتعوي�ض الورثة، وقالت اإن جرمية وفاة طفلتي املدعيني كانت ب�ضبب فعل 

غري م�ضروع و�ضار من الغري، واإن هذا الفعل قد �ضبق املوت، اإذ كان املوت ب�ضبب هذا الفعل 

بعد اكت�شاف اإحدى املولودتني حية يف املقربة ونقلها لغرفة الإنعا�ش

تعوي�ش زوجني 22 األف دينار بعد وفاة تواأمهما ب�شبب خطاأ طبي
ال�ضار، الأمر الذي يحق معه للمدعيني املطالبة بالتعوي�ض املوروث.

ويف ذلك، فاإن امل�ضتقر عليه فقًها وق�ضاًء اأنه »اإذا حدثت وفاة املجني 

عليها عن فعل �ضار من الغري، فاإن هذا الفعل ل بد اأن ي�ضبق املوت ولو 

بلحظة مهما ق�ضرت، كما ي�ضبق كل نتيجة �ضبب، ويف هذه اللحظة تكون 

عن  التعوي�ض  يف  حقها  بينها  ومن  احلقوق  لك�ضب  اأهاًل  عليها  املجني 

ال�ضرر الذي حلقها وح�ضبما يتطور اإليه هذا ال�ضرر ويتفاقم، ومتى ثبت 

للمجني عليها هذا احلق قبل وفاتها فاإن ورثتها يتلقونه عنها يف تركتها، 

ويحق لهم بالتايل مطالبة امل�ضوؤول بجرب ال�ضرر الذي �ضببه ملورثتهم، 

ل عن اجلروح التي اأحدثها فح�ضب، واإمنا عن املوت الذي اأدت اإليه هذه 

اجلروح باعتبارها من م�ضاعفاته«.

وقالت املحكمة يف حيثيات حكمها اإن الثابت من الأوراق مبا ل يدع 

جماًل لل�ضك اأن املجني عليهما )طفلتي املدعيني( قد اأ�ضابتهما اأ�ضرار مادية 

متثلت يف عدم تلقيهما العناية الالزمة بعد الو�ضع للتحقق من وظائفهما 

احليوية وانهما على قيد احلياة، ما اأدى لعدم اإمداد الأك�ضجني والتغذية 

ا من ذلك  الالزمة، والذي اأدى اإىل وفاتهما، فمن ثم فاإّن امل�ضتحقني تعوي�ضً

والدهما، واملحكمة تقّدر هذا التعوي�ض يف �ضوء الظروف املالب�ضة مببلغ 

وقدره 20000 دينار، يوزع بينهما بال�ضوية. 

اأنه بخ�ضو�ض التعوي�ض عن ال�ضرر الأدبي، فاإن  واأ�ضافت املحكمة 

وعائلته،  �ضعوره  يف  ال�ضخ�ض  ي�ضيب  الذي  ال�ضرر  هو  الأدبي  الطور 

ويرتتب عليه اإ�ضابة املت�ضرر نف�ضًيا.

الأول والثانية ب�ضفتهما والدي املجنى  املدعيني  اأن  وذكرت املحكمة 

اأدبية جراء فقد طفلتيهما، وما  اأ�ضرار  عليهما، قد حلقت بهما دون �ضك 

اأ�ضابهما من لوعة وح�ضرة على فقدهما وما عانا من اأمل وحزن، مبا يحقق 

ال�ضرر الأدبي، وملا كان من املقرر اأن مبلغ التعوي�ض ولل�ضرر مما ي�ضتقل 

فاإن املحكمة تق�ضي للمدعيني مببلغ 2000 دينار  به قا�ضي املو�ضوع، 

عن الأ�ضرار الأدبية يوزع بينهما بالت�ضاوي.

التواأم املجني عليهما  العامة قد تلقت بالًغا من والد  النيابة  وكانت 

�ضلّموه  الطبي  ال�ضلمانية  م�ضت�ضفى  يف  املخت�ضني  باأن  الولدة  حديثي 

املجني عليهما على اأنهما متوفيتان، بينما تبنّي له يف املقربة اأنهما على 

اأن  له  اأكدوا  اإذ  امل�ضت�ضفى،  ذات  اإىل  مبا�ضرة  باإعادتهما  فقام  قيد احلياة، 

اإحدى املولودتني ما زالت على قيد احلياة ومت نقلها لغرفة الإنعا�ض، اإل 

اأنها فارقت احلياة يف وقت لحق.

وقد با�ضرت النيابة التحقيق فور تلقيها البالغ، وندبت اللجنة الفنية 

امل�ضّكلة  الب�ضري  الطب  املهنية والأخالقية ملزاويل مهنة  الأخطاء  لتقرير 

من قبل الهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات ال�ضحية، والذي انتهى 

و�ضع  حالة  على  اأ�ضرف  الذي  الطبي  للكادر  امل�ضوؤوليات  حتديد  اإىل 

التواأم والتعامل معه اإثر و�ضعه، ف�ضاًل عما تو�ضل اإليه الطبيب ال�ضرعي 

بالنيابة العامة اأن التواأم غري مكتملي الأ�ضهر الرحيمة وقد ُولدا وفيهما 

احلياة وتنف�ضا تنف�ًضا جزئًيا، واأن ولدتهما ُتعد حالة طارئة نظًرا ل�ضغر 

عمرهما الرحمي، واأن هذا الأمر كان ي�ضتلزم نقلهما على الفور اإىل الرعاية 

اإىل  الفور  على  نقلهما  عدم  واأن  احلياة،  قيد  على  كانتا  طاملا  الق�ضوى 

الرعاية الق�ضوى قد فّوت الفر�ضة لإنقاذ حياتهما.

واأقوال  الواقعة  و�ضهود  عليهما  املجني  والدي  لأقوال  ا�ضتمعت  كما 

اخلربة  ذوي  من  طبيب  اإىل  وكذلك  املنتدبة،  باللجنة  وع�ضو  رئي�ض 

ت�ضمنه  فيما  وذلك  اللجنة،  به  ا�ضتعانت  الذي  التخ�ض�ض  يف  املعتمدة 

مع  تعامل  الذي  الطبي  الكادر  اأع�ضاء  م�ضوؤولية  اأثبت  والذي  التقرير، 

احلالة لإخاللهم بواجباتهم املتمثلة يف عدم قيامهم بفح�ض املجني عليهما 

للتثبت من مظاهر احلياة فيهما واتخاذ ما يلزم من رعاية طبية نحوهما، 

كما ا�ضتجوبت اأع�ضاء الكادر الطبي الذي تناوبوا على التعامل من حالة 

الأم واملجني عليهما.

واأو�ضح رئي�ض النيابة اأن التحقيقات انتهت يف �ضوء تقرير اللجنة 

الب�ضري  الطب  مهنة  ملزاويل  والأخالقية  املهنية  الأخطاء  لتقرير  الفنية 

ال�ضحية، وما  املهن واخلدمات  لتنظيم  الوطنية  الهيئة  قبل  امل�ضّكلة من 

خلُ�ض اإليه تقرير الطبيب ال�ضرعي، اإىل ثبوت م�ضوؤولية املتهمني.

يكتبها: علي طريفمـــحــاكــم

�ضرعت املحكمة الكربى اجلنائية الأوىل ق�ضية 

ع�ضريني متهم بالجتار بالب�ضر بحق 4 عمال، اإذ 

كان يجربهم على العمل اأكرث من 10 �ضاعات يف 

العمل دون دفع مبالغ لعملهم الإ�ضايف، واحتجاز 

عدد من رواتبهم، ومن دون ح�ضولهم على اإجازة 

اأ�ضبوعية. 

اأنه يف  للمتهم  العامة وجهت  النيابة  وكانت 

املجني  اأ�ضخا�ض  يف  اجتر   ،2022 عام  غ�ضون 

ونقلهم  ا�ضتقبلهم  باأن  مبطعم«،  عمال   4« عليهم 

واآواهم يف حالة ظرفية ل ميكن العتداد بر�ضاهم، 

وذلك بغر�ض اإ�ضاءة ا�ضتغاللها يف العمل �ضخرة، 

دون  اإ�ضافية  عمل  ل�ضاعات  بت�ضغيلهم  قام  باأن 

مقابل ويف ظروف ل تتنا�ضب مع طبيعة العمل من 

اأ�ضبوعية وفقا لأحكام  اإجازات  خالل عدم منحهم 

-وهم  �ضخرة  عمال  ا�ضتخدم  اأنه  كما  القانون، 

مربر  بغري  ل�ضاحله حمتجزا  للعمل  املذكورون- 

اأجورهم كلها اأو بع�ضها. 

وتعود تفا�ضيل الواقعة اإىل اأن املجني عليهم 

حل�ضاب  البحرين  ململكة  ح�ضروا  باأنهم  �ضهدوا 

اخلا�ض للعمل يف املطعم، وحني ح�ضروا تبنّي لهم 

املتفق عليه ملدة 8 �ضاعات ولكن غالباً  العمل  اأن 

يتجاوز فرتة العمل حوايل 4 �ضاعات اإ�ضافية دون 

احل�ضول على اأجر تلك ال�ضاعات الإ�ضافية، واأنهم 

يح�ضلوا  اأن  دون  متوا�ضلة  ايام   7 ملدة  يعملون 

جواز  يحوز  املتهم  واأن  اأ�ضبوعية،  اإجازة  على 

�ضفرهم، واأنهم ل ميكنهم احل�ضول على جوازاتهم 

اإل اإذا قرروا ترك العمل.

و�ضهد �ضابط التحريات باأنه بعد ورود البالغ 

بالواقعة، قام باإجراء التحريات التي اأكدت تورط 

بالعمل  عليهم  املجني  با�ضتغالل  بالواقعة  املتهم 

ق�ضرا، وذلك بتكليفهم بالعمل ملدة 7 اأيام متوا�ضلة 

طويلة  �ضاعات  ويعملون  اأ�ضبوعية،  اإجازة  دون 

اإ�ضايف، واأنه يتاأخر يف  اأجر  دون ح�ضولهم على 

ت�ضليم رواتبهم ويحجز جوازاتهم.

 وكان رئي�ض نيابة الجتار بالأ�ضخا�ض  �ضرح 

واقعة  يف  حتقيقاتها  اأجنزت  العامة  النيابة  باأن 

واأمرت  الق�ضري،  العمل  يف  بالأ�ضخا�ض  اجتار 

وحتددت  اجلنائية،  املحكمة  اإىل  املتهم  باإحالة 

لنظرها جل�ضة بتاريخ 3/ 1/ 2023 اأمام املحكمة 

الكربى اجلنائية الأوىل. 

من  بالغ  اىل ورود  الواقعة  تفا�ضيل    وتعود 

للعمل  بجلبهم  املتهم  قيام  مفاده  عليهم  املجني 

اأو  اإجازة  اأي  اإعطائهم  يف م�ضروعه اخلا�ض دون 

راحة، واإجبارهم على العمل �ضاعات طويلة دون 

بحجز  قام  اأنه  كما  ال�ضاعات،  لتلك  مبالغ  �ضرف 

النيابة  اأن  اإىل  النيابة  رئي�ض  اأجورهم.  واأ�ضار 

العامة قد با�ضرت التحقيق فور اإبالغها بالواقعة، 

وا�ضتجوبت  عليهم  املجني  اأقوال  اىل  ا�ضتمعت  اإذ 

اىل  وا�ضتمعت  ال�ضرطة  حتريات  وطلبت  املتهم، 

باإحالة  العامة  النيابة  واأمرت  الواقعة،  �ضهود 

املتهم اىل املحاكمة اجلنائية.

ي�شغل العّمال 10 �شاعات يومًيا بال اإجازة اأو تعوي�ش عن عملهم الإ�شايف

الكربى اجلنائية تقا�شي ع�شرينًيا م�شوؤولً مبطعم بتهمة الجتار بال�شخا�ش

23 عمارة مهجورة.. املقهوي:

اجتماع بني »بلدي املحرق« و»الإ�شكان« حول عمارات الب�شيتني املهجورة

الأمطار م�شتمرة اليوم.. 

وتتحول اإىل رعدية بدًءا من الغد

عبا�ض العري�ض:

ت�ضتمر فر�ض الأمطار على مملكة البحرين اليوم الأربعاء ح�ضب ما اأفادت تقارير 

اإدارة الأر�ضاد اجلوية بوزارة املوا�ضالت والت�ضالت.

وبح�ضب التقارير، �ضتكون الأجواء اليوم غائمة مع فر�ض ت�ضاقط الأمطار طيلة 

اليوم ودرجات حرارة ت�ضل اإىل 14 مئوية واملح�ضو�ضة اقل من ذلك.

ومن املتوقع مب�ضيئة اهلل تعاىل ان ت�ضهد اأجواء اململكة حالة جوية ماطرة ت�ضهد 

ت�ضاقطاً لالأمطار الرعدية يومي اخلمي�ض واجلمعة ح�ضب التحديثات الأخرية لنماذج 

الطق�ض العاملية والتي ن�ضرتها املواقع املحلية املخت�ضة يف متابعة �ضوؤون الطق�ض.

وذكرت اإدارة الأر�ضاد اجلوية ان الرياح �ضتكون جنوبية �ضرقية بوجه عام من 

5 اإىل 10 عقد وت�ضل من 12 اإىل 17 عقدة مع هبات قد ت�ضل اإىل 30 عقدة احياناً ثم 

تتحول اىل �ضمالية غربية خالل الليل ويكون ارتفاع الأمواج من قدم اإىل قدمني قرب 

ال�ضواحل ومن 2 اإىل 4 اأقدام يف عر�ض البحر وي�ضل اإىل 7 اأقدام اأثناء الهبات.

و�ضهدت البحرين يوم الأثنني املا�ضي ت�ضاقطاً لالأمطار ذات الطابع الدميي اأحدثت 

خاللها بع�ض التجمعات للمياه يف ال�ضوارع الفرعية للقرى، وتواجد عدد من اأع�ضاء 

املجال�ض البلدية رفقة اجلهات املخت�ضة ميدانياً ملتابعة الأو�ضاع و�ضفط املياه املتجمعة 

م�ضيدين ب�ضرعة ال�ضتجابة وخطة الطوارئ ال�ضتباقية ملو�ضم الأمطار والتي مت البدء 

بتفعيلها منذ اول هطول.

�ضوء  ويف  باأّنه  لالأيام  املقهوي  وك�ضفت 

عقد  على  التوافق  مت  الأخرية،  التحركات 

اجتماع قريب مع ممثلي وزارة الإ�ضكان بهدف 

متابعة مو�ضوع �ضقق الب�ضيتني املهجورة واآلية 

التعاطي معها وخطة الوزارة وجدولها الزمني 

فيما يتعلق بالهدم واإعادة البناء.

مديرية  اإىل  بال�ضكر  املقهوي  تقدمت  كما 

الكبري وجتاوبهم  تفاعلهم  على  املحرق  �ضرطة 

الفوري حني ق�ضدتهم، حيث اأّكدت املديرية على 

ال�ضقق  اإغالق  و�ضرورة  للمو�ضوع  متابعتها 

بالأ�ضمنت حلني الت�ضّرف فيها من قبل اجلهات 

املمعنية.

بناًء  جاءت  حتركاتها  اإن  املقهوي  وقالت 

على �ضكاوى الأهايل وزيارة ميدانية قامت بها 

كثب  عن  اطلعت  ال�ضقق، حيث  ملوقع  �ضخ�ضًيا 

اأ�ضحبت  املهجورة  ال�ضقق  اأن  تثبت  بقايا  على 

للف�ضاد  وبوؤرة  الالاأخالقية  لالأعمال  مرتعا 

اأنواعها  مبختلف  واجلرائم  املخدرات  وتعاطي 

كما تعر�ضت العديد من ال�ضقق لأعمال ال�ضرقة 

والتخريب.

قامت  املحرق  مديرية  اأن  املقهوي  واأ�ضافت 

رئي�ض  مع  بالتعاون  ال�ضكوى  هذه  مبتابعة 

تبني  وقد  باملديرية  والتحري  البحث  �ضعبة 

واأكدت  بها.  تقدمت  التي  ال�ضكوى  �ضحة  لهم 

واغالق  الالزم  باتخاذ  �ضتقوم  اأنها  املديرية 

التجاوزات  هذه  حدوث  ملنع  والأبواب  النوافذ 

مرة اأخرى. 

اطالع  على  �ضتكون  اأنها  املقهوي  واأكدت 

دائم ملتابعة مو�ضوع ال�ضقق ال�ضكانية القدمية 

املخالفات  من  الدائرة  اأهايل  اأمن  على  للحفاظ 

التي حدثت يف ال�ضقق ال�ضكانية. 

يف �ضياق مت�ضل، قالت املقهوي اإنها �ضتتابع 

مو�ضوع م�ضتقبل ال�ضقق ال�ضكنية، حيث يطالب 

اإ�ضكانية  بيوت  اإىل  حتويلها  يتم  باأن  الأهايل 

بتعاون  تفاوؤلها  مبديًة  الدائرة،  اأهايل  تخدم 

وزارة الإ�ضكان ب�ضاأن ذلك.

�ضيد اأحمد الوداعي:

بلدي  جمل�س  ع�ضو  قالت 

املحرق دالل املقهوي ممثلة الدائرة 

اأم�س من  ات�ضاالاً  اإنها تلقت  الثانية 

وزيرة االإ�ضكان والتخطيط العمراين 

مع  تفاعلاً  وذلك  الرميحي،  اآمنة 

االإ�ضكانية  ال�ضقق  ب�ضاأن  حتركاتها 

والتي  الب�ضيتني،  مبنطقة  القدمية 

حتّولت يف الفرتة االأخرية اإىل بوؤرة 

الأعمال منافية للآداب والقانون.

بال�ضكر  املقهوي  وتوجهت 

االإ�ضكان  وزيرة  اإىل  واالمتنان 

املو�ضوع  مع  الكبري  تفاعلها  على 

الثلثاء،  اأم�س  �ضخ�ضياًا  وات�ضالها 

مبا يوؤّكد احلر�س الكبري الذي تبديه 

اأع�ضاء  مع  التفاعل  يف  الوزيرة 

البلدية وما يطرحونه من  املجال�س 

م�ضكلت.

دالل املقهوي
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال

اإلنجاز ترجمة 
لتوجهات 
الحكومة 

بتنويع مصادر 
الدخل

المنامة - الصناعة والتجارة

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

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

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

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

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

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

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

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

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

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

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

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

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

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

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

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

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

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

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

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

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

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

متميزة.

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

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

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

المنامة - بنا

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

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

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

الرياض ـ واس، العربية نت

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

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

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

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

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

“الرياض” السعودية، أمس.

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

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا
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أولئك الذين يتآمرون على النبي محمد، والذين حاولوا أكثر من مرة اغتياله 
وعملوا على نماذج من الحروب النفسية ضد اإلسالم والمسلمين من خالل 
مســـاعي اليهود في تقديم نســـخ مزورة من التـــوراة للدفاع عن مصالحهم، 
حتى أنه وصل األمر بهم عندما طلبوا من الرســـول أن يعقد اجتماعًا بينهم 
وبيـــن هللا، فمـــن واجبنـــا أن نعرف جذورنا، الســـيما ونحن اليـــوم في وطننا 
على فهم ودراية بما يحيط بنا، ونحن وبكل فخر نبني دولة جديدة بفضل 

قيادتنا الحكيمة في الحضارة والثقافة والفكر والعقيدة.
البـــد أن يكـــون العلم عندنـــا له جذور فـــي عقيدتنا، كذلك اإليمـــان يجب أن 
يكـــون مرتبطـــًا بالعلم، واآلن لنذهـــب إلى لب الموضـــوع المتعلق بمؤامرات 
المتطرفيـــن والملحديـــن، فإن النبي صلى هللا عليه وســـلم ينتظر من اليهود 
أن يكونـــوا أول المؤمنيـــن به، ال أن يكونوا أول كافـــر به، فإن ما عندهم من 
األســـباب الحقيقيـــة لـــو أنصفوا – مـــا يدفعهم علـــى األقل أن يقفـــوا موقف 
المحايـــد بعـــدم معارضة دعوتـــه وتركها تتابع ســـيرها في خطها المرســـوم، 

وهـــذه العوامـــل لها أهميتها كما يلي: أوال أن النبي عليه الســـالم جاء بدعوة 
كلها ســـالم ال تبغي ظلمًا وال عداء، وال تريد هدمًا وال فســـادًا، فهي للســـالم 
واإلصـــالح والخيـــر العام، ثانيا إن من نادى بهم النبي عليه الســـالم ســـبقت 
لهـــم دعـــوة ســـماوية أساســـها التوحيـــد واإليمان بالرســـاالت، والقـــرآن جاء 
مصدقًا لهم في هذه األصول التي تمثل القاسم المشترك بين جميع األديان 
السماوية، انه مدح األنبياء السابقين وقدس كتبهم التي أنزلها عليهم وجعل 
ذلك شـــرطا لصحة إيمان المؤمنين، يبين لهم أن دعوته ليست عنصرية وال 
خاصة، بل دعوة منصفة عامة، قال تعالى في ســـورة نزلت بالمدينة )ُقوُلٓوْا 
َق َوَيْعُقوَب  ِعيَل َوِإْســـَحٰ ِهۦَم َوِإْســـَمٰ َءاَمنَّا ِبٱللَِّه َوَمٓا ُأنِزَل ِإَلْيَنا َوَمٓا ُأنِزَل ِإَلٰىٓ ِإْبَرٰ
ُق َبْيَن  بِِّهْم اَل ُنَفرِّ وَن ِمن رَّ ِبيُّ َوٱأْلَْسَباِط َوَمٓا ُأوِتَى ُموَسٰى َوِعيَسٰى َوَمٓا ُأوِتَى ٱلنَّ

ْنُهْم َوَنْحُن َلُهۥ ُمْسِلُموَن( سورة البقرة 136. َأَحٍدۢ مِّ

* كاتب بحريني

* محي الدين بهلول

المؤامرات المشينة ضد محمد صلى اهلل عليه وسلم...
كيف كانت وكيف أصبحت هذه هي البداية؟ )1(

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

للتواصل: 17111483

القطيعة بين الطلبة والمدرسين... مشكلة جيل بأكمله
نتذكـــر جميعا المدرســـين العظماء الذين كان لهم بالـــغ األثر في حياتنا، 
لكـــن من كانت لديه موهبة الكتابة والنقد واألدب ككاتب هذه الســـطور 
فاألمـــر حتما ســـيكون مختلفا، فأنا كنـــت أنظر إلى أســـتاذ اللغة العربية 
عاطف الســـلطي رحمه هللا الذي درســـني في المرحلة الثانوية، على أنه 

باب للمعرفة وأخذ على عاتقه سمات تكامل موهبتي في الكتابة.
لم يكن رحمه هللا أســـتاذا عاديا يجيد تطبيق الئحة دراســـية وتنفيذها 
علـــى تالميـــذه، ثـــم يلقيها عن كاهلـــه في نهايـــة العام ويســـتريح، كال.. 
فقـــد كان النقـــد بالنســـبة إليـــه عمليـــة رصد ثقافـــي واعية، أهـــم ما فيها 
أنها ليســـت ســـاكنة، لهذا فهي عملية خالقة. وهذا المفهوم لديه ما كان 
يلقنه لي تلقينا عشـــوائيا، بل كان يتداول معي في شـــأنه، جوانب شتى 
في الرســـم والنحت، في الرواية والشـــعر، في الموســـيقى والباليه، في 
الفلكلور واألســـطورة، في الفلسفة والتاريخ، في السياسة ودور الثقافة 
النازع دوما إلى تحرير اإلنســـان وتمجيد وزنه الفعال في صنع التقدم. 
والســـينما تركيـــب متقـــدم من هـــذه الفنون ومجـــاالت المعرفـــة جميعا، 
والنقـــد الســـينمائي لهـــذا البد أن يكـــون رصدا خالقـــا لخصوصيات هذا 

التركيـــب وتناميـــه واغتنـــاء جوانبـــه وعناصـــره وتطور صورتـــه الكلية 
وارتباطها بمحتوى حركة الزمن والثقافة المواكبة له.

كنـــت أنتهز وقـــت الفرصة وأذهب إليه في مكتبه ألستشـــيره عن كتاب 
ما، والغبطة تمألني ألنني ارتكبت مغامرة المجيء إلى وطن هذا المعلم 
العظيم ألغترف منه معلومات وكل ما يفيدني في عملية الكتابة والنقد، 
ولعل أثمن من تلتقي بهم في حياتك، إنما هم الذين ينفذون إلى أعماق 
ما تفكر وأعماق ما أنت عليه، فيرغمونك على أن تمحص كل ما لديك، 
فتجد نفسك حرا، طليقا، صافيا، مشحونا بالتوق إلى مزيد من المعرفة 

وتجاوز الذات.
اســـترجعت تلك الذكريات وأنا أشـــاهد القطيعة التي تحدث بين الطلبة 
ومدرســـيهم في هذا الزمن، كون الطالب يتصور أنه بمجرد تخرجه من 
المدرســـة أو بانتهـــاء العـــام الدراســـي، تكـــون عالقته مع المدرســـين قد 

انتهت، وهذه مشكلة جيل بأكمله.

* كاتب بحريني

Osama.almajed
@albiladpress.com

* أسامة الماجد

على عتبات عام جديد، تجد البشرية نفسها أمام مخاوف كارثية، من فيروس شائه 
جديـــد، قـــد ال يذر وال يبقي، شـــكل متطـــور من فيروس كوفيـــد - 19، وكأن الخليقة 
ال يكفيهـــا من آالم وقالقل، ما بيـــن تهديدات بحرب عالمية تتزايد وتيرتها يوما تلو 
اآلخـــر، ومناخ مصاب بخلل تكتوني، كما تظهـــره موجات البرد والعواصف األخيرة، 
والتـــي دعـــت البعض إلى القـــول إن حديث االحتبـــاس الحراري خدعـــة، من النخبة 
الرأسمالية التي تتالعب بمقدرات البشر، وصوال إلى الفقاعات االقتصادية العالمية، 
القابلة لالنفجار، السيما فقاعة الديون العالمية الكفيلة بتعطيل النمو العالمي بشكل 

مخيف.
مـــا الـــذي يجـــري فـــي الصين في هـــذه اآلونة، وهـــل يمكنـــه أن يعيد ســـيرة األعوام 
الماضيـــة؟ لم يعد ســـرا أن هناك فيروســـا ينتقل بســـرعة كبيرة ورهيبـــة في الداخل 
الصيني، ويتفشـــى بين 1.4 مليار نســـمة، فصيلة جديدة أو متحور جديد من كوفيد 
19، بات يطلق عليه اسم “يوم القيامة”، في داللة على بشاعته وشناعته، سيما وأن 
بعض العلماء يقولون إن فترة حضانته ســـاعات معدودات وليس أكثر، ما يعني أنه 

قادر على الفتك بالماليين أو المليارات حال تفشيه عالميا من جديد.

االنتشار الكبير والخطير للمتحور الجديد في الصين، جاء بعد إنهاء القيادة الصينية 
سياســـة صفـــر كوفيد، والتي تعنـــي فرض إغالقات صارمة حـــال ظهور المرض بأية 
منطقـــة. هـــل على البشـــرية أن تقف عاقـــدة األذرع على الصدور، وهـــي ترى تهديدا 

مروعا جديدا يوشك أن يخيم فوق سماواتها بأجنحته السوداء؟
األمـــر ربما يســـتدعي منـــا قراءة للـــدروس العشـــرة التـــي أوردها الكاتـــب األميركي 
الجنسية، الهندي األصل، فريد زكريا، عن عالم ما بعد الوباء.  في مقدمة كل شيء، 
االســـتعداد لالحتمال األســـوأ، وقد تكون الخبرات التي حازتها األمم والشـــعوب في 

األعوام الماضية، معينا طيبا لتجنب األخطاء مرة أخرى. 
هنا قد ال تهم كمية ما تملكه الحكومات من طرق لمكافحة انتشار الفيروس الجديد، 
حال انتشاره، بل األهم، هو جودة ما لديها، فلو كان لدى الصين أمصال قوية قادرة 
علـــى القضـــاء على الفيروس لمـــا عاد يفتك بها من جديد. “المقـــال كامال في الموقع 

اإللكتروني”.

* كاتب مصري متخصص في الشؤون الدولية

 

* إميل أمين

عن العالم وفيروس “يوم القيامة”

مبادرة وال أروع
أرفع القبعة لحكومة دولة اإلمارات، وذلك لقرارها الذي طبق في 2 يناير 
2023 بخصـــوص تطبيق إجـــازة التفرغ للعمل الحـــر لموظفي الحكومة 
االتحاديـــة مـــن المواطنين، وهو بالمناســـبة يعتبر األول مـــن نوعه على 
مســـتوى العالم، وهذا المشـــروع يهـــدف إلى تمكين الكـــوادر والمواهب 
الوطنية، وتحفيزها على دخول عالم ريادة األعمال واكتشاف مجاالته، 
مـــا ينعكـــس إيجاًبا علـــى االقتصاد الوطني المســـتقبلي، وحســـب الخبر 
الرســـمي المنشـــور فإن إجـــازة التفـــرع للعمل الحر من أجل تأســـيس أو 
إدارة مشـــروع اقتصـــادي لســـنة واحـــدة مدفوعـــة األجـــر. وال شـــك بأن 
هـــذا القـــرار الجـــريء والحكيم ســـيلقي بظاللـــه على صاحب المشـــروع 
واالقتصـــاد الوطنـــي، إذ إن للمشـــاريع مـــردودا اقتصاديا كبيـــرا وتدعم 

جهود الدولة لتمكين الكفاءات الوطنية في عالم ريادة األعمال. 
فـــي اعتقـــادي مثـــل هـــذه القرارات نحـــن بأمـــس الحاجة لهـــا، خصوصا 
لمحدودي ومتوسطي الدخل الذين يرغبون بتحسين مستوى المعيشة، 
حيـــث إن معدل الرواتب فـــي القطاع الحكومي متواضع جًدا، فال ضير 
إذا قـــام الموظـــف الحكومي بالجمـــع بين وظيفته وعمله الحر شـــريطة 
عـــدم تضـــارب المصالح وهـــذا بالطبع من المســـلمات، ونتفق بـــأن القوة 
الشـــرائية ضعيفة جًدا عندنا بســـبب محدودية الموارد المالية والتعداد 
الســـكاني، ومـــع وجود الجاليـــات العربية واألجنبية بعـــدد كبير، إال أنهم 
ال ينفقـــون شـــيئا فـــي البلد، بل يقومـــون بتحويل كامـــل مدخراتهم إلى 
أوطانهـــم لعائالتهـــم وحســـاباتهم البنكيـــة، فهـــؤالء لهـــم أيًضـــا حقـــوق 
وواجبـــات يجـــب احترامها، ولألمانـــة لوال زيارات إخواننا من الشـــقيقة 
الكبرى السعودية لكان وضع السوق البحريني صعًبا كالمطاعم والفنادق 

والمجمعات التجارية ودور السينما والقائمة تطول.
إذا ما نطالب به جميًعا هو التســـهيل وتقديم شـــتى أنواع المساعدة من 
مزايا وتســـهيالت مالية ولوجســـتية واستشـــارات إدارية لرواد األعمال 
البحرينييـــن الذيـــن يســـتحقون كل الدعـــم والمســـاندة، فهـــم يقومـــون 
بتدوير أموالهم في الوطن، بل تحريك الســـوق. ومن هذا المنبر أناشـــد 
القيـــادة الرشـــيدة التـــي ال تتردد فـــي تقديم يد العون والمســـاندة لدعم 
رواد األعمال الصغيرة والمتوســـطة، بالنظر حول إمكانية منحهم مزايا 
التمويـــل الـــالزم للمشـــاريع بمنحهـــم قروضـــا ميســـرة وبـــدون فوائد، أو 
مراعاتهم في رســـوم السجل التجاري ورسوم البلدية والكهرباء والماء 
وغيرهـــا من الخدمات. وتفاءلوا خيـــًرا تجدوه، وكل عام والجميع بألف 

خير.

* كاتب بحريني

ztawfeeqi@gmail.com

* زهير توفيقي

أمنيات جديدة
األيـــام تطوي صفحاتها على عجالة، ما إن نشـــرع في يوم جديد 
حتى ينتهي األسبوع ويعقبه انتهاء الشهر، وخالصتها مضي عام، 
ونحن في خضم سرعة مضي األيام نحتاج إلى تقليب صفحات 
مدونتنا باســـتمرار، تلك الوقفـــات مهمة جدا على الصعيد الفردي 
ألنهـــا تعيد ترتيب بعض األولويات في الحيـــاة، وتعيد النظر في 

الكثير من األمور التي اعتقدنا صحتها أو خطأها أحيانًا.
يعتبر التقييم الذاتي من المهارات اإليجابية التي تساعد األفراد 
علـــى تنفيذ الخطـــط التي يتم إعدادها بهدف تهيئة حياة تتســـم 
باالنســـجام مـــع الواقـــع، وتتكامـــل مـــع تحقيـــق األهـــداف ســـواء 
كانـــت أهدافـــا شـــخصية، أو مهنيـــة، أو أســـرية، أو مجتمعيـــة، 
ويعرف التقييم الذاتي على أنه محطة تأمل واســـتصبار للتفكير 
والســـلوكيات ومراجعة اإلنجازات، باإلضافة إلى أن هذا التقييم 
يعتبر بوابة الكتشـــاف المزيد من الخيارات والحصول على طرق 
مالئمـــة أكثـــر لحل المشـــكالت وتجـــاوز التحديـــات، خصوصا أن 
بعـــض األهداف تكـــون طويلة المدى وتحتاج إلى تقييم مســـتمر 
عـــدا عـــن ذلك فـــإن التقييم الذاتي يســـاعد على تحقيـــق التنمية 
الذاتيـــة مـــن خالل التعـــرف على نقـــاط القوة والضعف والســـعي 
لتطوير الذات أكثر، كما يساعد التقييم الذاتي على تحفيز البدء 

بخطة العمل.
ال نتصور أن تمضي الحياة على بركة األيام فحسب، بل إن أغلب 
األشـــخاص يأخـــذون من حلـــول العـــام الجديد فرصة الســـتعادة 
جمـــع األمنيات وتغليفها بالتفاؤل ورســـم الخطوات نحو التنفيذ، 

كل عام وأمنياتنا كبيرة.

* كاتبة وأخصائية نفسية بحرينية

naseemnada313@gmail.com

* ندى نسيم
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“إنستغرامات” البلديين الجدد... شاهدة على الوفاء المبكر بالعهود

لــم يتأخــر العديــد من أعضــاء البلديين الجدد في المباشــرة بأداء 
واجبهم، بالنزول الميداني في دوائرهم، والوقوف على المشكالت 
مــع  والتواصــل  والمقيميــن،  المواطنيــن  تعتــرض  التــي  البلديــة 
المســؤولين في الجهات المختصة، الســيما إزاء تداعيات األمطار 

والتي تشهدها المملكة في األيام األخيرة.
تطبيـــق  حســـابات  وتشـــهد 
االنســـتغرام الخاصـــة بهـــم، هذا 
بالصـــورة  وبالتوثيـــق،  األمـــر، 
والفيديـــو أيًضا، وهـــو أمر جيد، 
ومطلوب، ويحتاجه الناس أكثر 

من أي وقت مضى.
ففي حساب عضو بلدي خامسة 
الجنوبية خالد شـــاجرة تم نشـــر 
فيديو بتاريخ 5 ديســـمبر 2022 
أي بعد فوز شاجره باالنتخابات 
بفترة وجيزة، يوضح فيه نزول 
لـــرش  الصحـــة  وزارة  مفتشـــي 
المبيـــدات الخاصـــة بالحشـــرات 
الضارة، استجابة لمطالب أهالي 

مجمـــع 905 بالرفاع، مع تقديمه 
الشـــكر لوزارة الصحة في نهاية 

المنشور.
 8 بتاريـــخ  آخـــر،  وفـــي منشـــور 
ديسمبر، أوضح شاجرة متابعته 
بشـــأن  ســـابًقا،  القائـــم  للعمـــل 
بمجمـــع   2559 بشـــارع  إنجـــازه 
925 بالرفاع، حول إعادة رصف 
الطـــرق، وبالتواصـــل مـــع العضو 
عبداللطيـــف  الســـابق  البلـــدي 

سليمان المجيرن.
وفي 9 ديســـمبر تم نشـــر منشور 
آخـــر، يحمـــل عـــدة صـــور لحالة 
الفائضـــة  البالعـــات  مـــن  عـــدد 

واآلســـنة في الدائرة الخامســـة، 
حيـــث عبـــر شـــاجرة عن شـــكره 
ســـرعة  علـــى  األشـــغال  لـــوزارة 

التجاوب.
وفـــي حســـاب انســـتغرام العضو 
البلدي عن رابعة الشمالية سلمان 
محســـن، نشـــر األخيـــر منشـــوًرا 
مبكًرا في 29 نوفمبر 2022 وهو 
ذات اليوم الذي أدى فيه القسم، 

يظهـــر فيـــه زيارته ألحـــد مواقع 
الدائرة بمنطقة إشـــبيلية طريق 
4722 مجمع 455 للســـعي بشأن 
فتح طريق فرعـــي لألهالي، من 

إشبيلية حتى منطقة بوقوة.
وفـــي تاريـــخ 8 ديســـمبر 2022 
آخـــر،  منشـــوًرا  محســـن  نشـــر 
عـــدد  مـــع  وقوفـــه  فيـــه  يظهـــر 
لمناطـــق  النظافـــة  عمـــال  مـــن 

تجمـــع األمطـــار فـــي مجمع 714 
هـــورة عالي، بالتعاون مع قســـم 
النظافة بـــوزارة البلديات، وذلك 
لـــورود عدد مـــن الشـــكاوى كون 
هـــذه المنطقـــة مرتًعا للحشـــرات 

والفئران.
العضـــو  نشـــره  فيديـــو  منشـــور 
البلـــدي محســـن عبـــدهللا بتاريخ 
12 ديسمبر 2022 قائاًل “تم اليوم 

وفي نحو الساعة التاسعة صباًحا 
رش منطقة جبلة حبشي القديمة 
وبوقـــوة  وســـرايا،  والجديـــدة، 
بواســـطة  الحشـــرية،  بالمبيـــدات 
الصحـــة،  بـــوزارة  البيئـــة  قســـم 
لورود عـــدد من شـــكاوى األهالي 
بشـــأن تكاثر البعوض والحشرات 
في هذه المناطق”، شـــاكرا وزارة 

الصحة على حسن التعاون.

كشـــف عضـــو مجلـــس المحـــرق البلـــدي 
عبدالقادر الســـيد فـــي حديثـــه لـ“البالد” 
الثالثـــة  بالدائـــرة   208 مجمـــع  أن  عـــن 
بمحافظـــة المحرق يشـــتمل على بيوت 

عدة آيلة للسقوط.
المتهالكـــة  البيـــوت  هـــذه  أن  وأضـــاف 
تشـــكل خطًرا علـــى األهالـــي ألن أجزاء 
متآكلـــة منها تتســـاقط منها بيـــن الفينة 
المـــارة،  أحـــد  واألخـــرى، وقـــد تصيـــب 
متســـببًة بأضـــرار كارثيـــة، مردًفـــا أنهـــا 

باتت أيًضا مرتًعا للحشرات والفئران.

وأكد الســـيد أنه سيسعى جاهًدا التخاذ 
اإلجراءات الالزمة في سبيل إزالة هذه 

البيوت خالل الفترات المقبلة.

السيد: “اآليلة” خطر يتهدد األهالي بمجمع 208

8 آالف موظف أجنبي في الحكومة بعضهم برتب مستشارين
وزارات تحتفظ بهم لفترات تصل إلى 20 عاما... بوعنق:

أكــد النائــب البرلمانــي خالــد بوعنــق عــن وجــود 8 آالف موظــف أجنبــي 
فــي مختلف وزارات الدولة يعملــون بعقود دائمة ومؤقتة وحتى برتبة 

مستشارين.
وأشار بوعنق إلى أن القانون سمح 
لمؤسســـات القطاع العام بتوظيف 
أجانب لمـــدة محددة تتـــراوح بين 
عمـــل  عقـــد  لـــكل  عاميـــن  أو  عـــام 
ويمكـــن التجديد لعاميـــن مماثلين، 
الجهـــات  بعـــض  “هنـــاك  أن  وبيـــن 
الرســـمية مـــن الـــوزارات والهيئات 
لديهـــا مستشـــارون أجانـــب مضـــى 
نمتلـــك  ونحـــن  عامـــا،   20 عليهـــم 

األدلة على ذلك الكالم”.
ولفـــت بوعنق إلى أنـــه متوجه في 
الفتـــرات المقبلـــة إلى تبنـــي كل ما 
يتعلق بالبحرنة وشؤونها، متسائال 
هـــل ســـيقوم النـــواب بالضغـــط من 

خـــالل لجنة برنامج عمل الحكومة 
إلحالل البحرينيين مكان األجانب.
يذكـــر أن النائـــب خالـــد بوعنق قام 
بتوجيه ســـؤال برلمانـــي إلى جهاز 
الخدمة المدنيـــة عن عدد األجانب 
العاملين في القطاع العام لحد اآلن، 
وكم هو عدد البحرينيين الذين تم 
تدريبهـــم مـــن قبلهـــم لنقـــل الخبرة 
إلحـــالل  المحـــددة  والمـــدة  لهـــم، 
البحرينييـــن مـــكان األجانـــب، ومـــا 
المـــدة القصوى لتوظيـــف األجانب 
قبـــل إحالل البحرينيين، كما ســـأل 
بوعنـــق عن اإلجـــراءات التي يقوم 
بهـــا جهاز الخدمة المدنية في حال 

الحكوميـــة  الجهـــات  التـــزام  عـــدم 
بتعليمات الجهاز.

كما احتوى سؤال البرلماني بوعنق 
عن اآلليات لضمان التزام الوزارات 

والجهـــات الحكومية ببنـــد تدريب 
األجنبـــي للبحريني علـــى الوظيفة 
التـــي يشـــغلها األجنبـــي، وهل ذلك 

البند مفعل أو ال.

تستقبل “^” مختلف االستفسارات وطلبات االستشارة القانونية. وجرى التعاون مع نخبة من المحامين المرموقين الذين تفضلوا بالموافقة على اإلجابة عن 
استفســارات القراء، التي وصلت لبريد معد الزاوية )algayeb@gmail.com( أو من خالل حســابات “^” بمنصات التواصل االجتماعي. وللســائل ذكر اســمه 

إعداد: منال الشيخإن رغب.  ومعنا في زاوية اليوم 

يقول المحامي جمـــال أحمد كمال 
لـ “^”:تعد شـــهادة الشـــهود أمر 
تقديـــر للقاضـــي ويختلف مـــن حالة 
ألخـــرى، ويرجـــع إلـــى مـــدى قناعـــة 
أقـــوال  إلـــى  واطمئنانهـــا  المحكمـــة 

األبناء من عدمه واســـتناًدا إلى نص 
المـــادة )140/ ب( مـــن قانـــون أحكام 
األســـرة “ب. تقبـــل شـــهادة القريـــب 
ومن له صلة بالمشـــهود له متى كان 

أهاًل للشهادة”.

فلم تحدد المادة سواء كان الشهود 
أبناء طرفي التداعي أم من أقاربهم، 
حيث إنها وضعت شرطا مهما لقبول 
الشهادة، وهي أن يكون الشاهد أهاًل 
للشـــهادة، أي يجـــب أن يكون عاقال 

وراشدا وفي سن الرشد، وهو لالبن 
البالغ 15 سنة وللبنت 9 سنوات في 
المذهب الجعفري، بخالف أن يكون 
لديهـــم العلـــم بالواقعة التي ســـوف 

يشهدون بها.

“الجعفرية”... هذا هو حكم شهادة األبناء ألحد الوالدين
السؤال: في حال شهادة األبناء الذين تتراوح أعمارهم من 17 إلى 21 عامًا في الطالق للضرر، هل تأخذ بها المحكمة الجعفرية، وكيف يكون الطعن، علمًا بأن  «

الشهادة بها ميل ألحد األبوين؟

المحامي جمال أحمد كمال

المحامي جمال أحمد كمال

بدر الحايكي

منال الشيخ

عبدالقادر السيد
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