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

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

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

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

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

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

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

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

.äGõéæe øe ≥≤ëJ Ée ≈∏Y AÉæÑdG πØμJh

(2¢U π«°UÉØàdG)

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

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

.ÉÑjôb ≥WÉæªdG ∂∏J »a OGôcC’G ≈∏Y

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

.ájÉ¨∏d áØ∏μe

(14¢U π«°UÉØàdG)

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

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

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

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

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

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

(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

.∂∏ªdG ádÓL |

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

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

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

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

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

(3¢U π«°UÉØàdG)

 AGQRƒ```dG  ¢``ù`∏`ée ¢``ù`«`Fô`d  ∫hC’G Ö```FÉ`æ`dG  Ö```à`μ`e
zIô``μa{ á`≤HÉ``°ùe »``a ácQÉ``°ûª∏d äÉ``Môà≤ªdG πÑ≤à``°ùj
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ــن الـــذكـــر  وبـــعـــد تــــــاوة آيــــــات بـــيـــنـــات مــ
الـــحـــكـــيـــم رحـــــب جـــالـــة الـــمـــلـــك الــمــعــظــم 
النبيلة  مــشــاعــرهــم  لــهــم  شــاكــرًا  بالجميع، 
شهر  بمناسبة  وهــنــأهــم  الطيبة  ودعــواتــهــم 
رمضان المبارك، مشيدًا جالته بدور رجال 
نهضة  بناء  فــي  العاصمة  محافظة  ونــســاء 
الــبــحــريــن وإســهــامــاتــهــم الــمــشــهــود لــهــا بكل 
كافة  في  الوطن  تاريخ  امــتــداد  اعــتــزاز على 

المجاالت التنموية.
ــان الـــكـــريـــم من  ونـــــوه بــمــا لــشــهــر رمـــضـ
فــضــائــل خــصــه اهلل تــعــالــى بــهــا تــتــعــزز من 
والــتــراحــم  والــتــآلــف  الــتــواصــل  قيم  خالها 
ــن خـــال  ــ ــة مـ ــ ــويــ ــ ــادل الـــــــزيـــــــارات األخــ ــ ــبــ ــ ــ وت
أهل  بها  امتاز  التي  الرمضانية  المجالس 
الــعــريــق، مضيفًا  تــاريــخــهــم  الــبــحــريــن عــبــر 
جالته أن من أهم دعائم نهضتنا الوطنية 
هو ما يجمع أبناء البحرين الكرام من حب 
الخير والتكافل فيما بينهم بأفضل صوره، 
فــهــو نـــابـــع مـــن ديــنــنــا اإلســـامـــي الــحــنــيــف 

وتراثنا العريق.
وأكد جالة الملك المعظم أن المواطن 
التنمية  مــحــور  دائـــمـــًا  سيبقى  الــبــحــريــنــي 
مقدمة  فــي  تــضــع  المملكة  وأن  وأســاســهــا، 
الكريمة  الحياة  مقومات  تعزيز  أولوياتها 
كما  المستويات،  مختلف  على  للمواطنين 
أننا نعتز بشعب البحرين الوفي لما يتميز 
به من وعي وحماس لخدمة وطنه وتطوره 
الــبــاري  داعــيــًا  ــدول،  الــ بين  وتــعــزيــز مكانته 
جلت قدرته أن يجعل شهر رمضان المبارك 
يديم  وأن  الجميع،  على  وبــركــة  خير  شهر 
نعم األمن واألمان والرخاء واالستقرار على 

المملكة وشعبها.
وقــــد ألـــقـــى الــســيــد تــقــي مــحــمــد مكي 
محافظة  أهــالــي  عــن  نيابة  كلمة  البحارنة 

العاصمة جاء فيها:
بسم اهلل الرحمن الرحيم

الملك  الجالة  صاحب  حضرة  سيدي 
حــمــد بـــن عــيــســى آل خــلــيــفــة مــلــك الــبــاد 

المعظم
حفظكم اهلل ورعاكم

أصحاب السمو والمعالي والسعادة
اإلخوة واألخوات الكرام

السام عليكم ورحمة اهلل وبركاته
سيدي حضرة صاحب الجالة،

باسمي وباسم أهالي محافظة العاصمة 
نــرفــع إلـــى مــقــام جــالــتــكــم الــســامــي أطيب 
شهر  حلول  بمناسبة  والتبريكات،  التهاني 
جالتكم  على  اهلل  أعــاده  المبارك،  رمضان 
الوفي  وشعبكم  الــرشــيــدة  حكومتكم  وعلى 
بالخير  واإلسامية  العربية  األمتين  وعلى 

واليمن والبركات.

لقد أضحى لقاء جالتكم السنوي مع 
تتلهف  مــوعــدًا  العاصمة  محافظة  أهــالــي 
إليه القلوب مع مقدم الشهر الفضيل، في 
المحبة  مشاعر  فيه  تمتزج  وطــنــي  مشهد 
ــتـــمـــاء والــــــوالء والـــعـــرفـــان،  والــتــكــاتــف واالنـ
ــاء والــتــاحــم  ــوفـ ــورة تــخــتــزل مــعــانــي الـ ــ وصـ
شعبه  وأبــنــاء  المباركة  مسيرتنا  قائد  بين 
األوفــــيــــاء، فــلــكــم مــنــا يـــا صـــاحـــب الــجــالــة 
عظيم الــشــكــر وبــالــغ االمــتــنــان عــلــى شــرف 
دومًا  الــذي عهدناه  االستقبال  وكــرم  اللقاء 

من جالتكم حفظكم اهلل.
سيدي حضرة صاحب الجالة،

إن هــــذا الــلــقــاء الــمــيــمــون يــعــد فــرصــة 
نستحضر فيها مسيرة اإلنجاز التي تحققت 
حيث  الحكم،  مقاليد  جالتكم  تولي  منذ 
كـــان مــشــروعــكــم اإلصـــاحـــي الــشــامــل أولــى 
ذلك  ومنذ  المباركة،  المسيرة  هــذه  لبنات 
اليوم أصبحت البحرين رائدة وآخذة بزمام 
التغيير  مــن خــطــوات  العديد  فــي  الــمــبــادرة 
لنشهد  الحياة،  مناحي  كافة  في  والتطوير 
على  متاحقة  كبيرة  ومنجزات  مكتسبات 
فخر  بكل  نقف  والــيــوم  األصــعــدة،  مختلف 
في شتى  والتطور  التقدم  لنامس  واعتزاز 
المجاالت التنموية، من خال المشروعات 
القطاعات  بين  وتنوعت  تدشينها  تم  التي 
والصحية،  الحضرية،  والتنمية  اإلسكانية، 
والــســيــاحــيــة وغــيــرهــا مــن الــمــجــاالت، التي 
تــحــقــقــت بــفــضــل مـــن اهلل ثـــم بــــــإرادة قــائــد 
وطننا  لتنمية  رؤية مستنيرة  حكيم يحمل 
ــي، وبـــدعـــم مــســتــمــر مـــن حــكــومــتــكــم  ــالـ ــغـ الـ
الــســمــو الملكي  بــرئــاســة صــاحــب  الــرشــيــدة 
األمـــيـــر ســلــمــان بـــن حــمــد آل خــلــيــفــة ولــي 
اهلل،  حفظه  الــــوزراء  مجلس  رئــيــس  العهد 
والــــرؤى الملكية  تــرجــمــت األهــــداف  والــتــي 
الــســامــيــة لــجــالــتــكــم وحــولــتــهــا إلــــى واقـــع 
يعيشه أبــنــاء الــوطــن أمــنــًا وأمـــانـــًا وتــقــدمــًا 

وازدهارًا.
سيدي حضرة صاحب الجالة،

المباركة  جالتكم  مسيرة  تقتصر  لــم 
عــلــى تــحــقــيــق نـــواحـــي الـــتـــطـــور والــتــنــمــيــة 
الـــمـــســـتـــدامـــة الــــتــــي يـــعـــيـــشـــهـــا الـــمـــواطـــن 
والمجتمع البحريني في مختلف مجاالت 
الحياة وعلى امتداد هذه األرض الطيبة، بل 
وإرســاء  إعــاء  تجسدت عظمتها كذلك في 
ففي  اإلنسانية،  واألســـس  والــمــبــادئ  القيم 
خــضــم مـــا يــشــهــده الــعــالــم فـــي يــومــنــا هــذا 
ــوات الــتــطــرف والـــدعـــوة إلــى  مــن تــعــالــي أصــ
الــمــســتــنــيــرة بالسير  رؤيــتــكــم  أتـــت  الــفــرقــة، 
الــســام وقــيــم التسامح  نــهــج تــرســيــخ  عــلــى 
والتعايش، وفقًا لقناعة جالتكم الراسخة 
بالمجتمعات  النهوض  نحو  السبيل  بأنها 

وتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز السام 
قداسة  جالتكم  الستقبال  فكان  العالمي، 
وفضيلة  الــفــاتــيــكــان،  بــابــا  فرنسيس  الــبــابــا 
الطيب شيخ  الــدكــتــور أحمد  األكــبــر  اإلمـــام 
والتعايش  المحبة  أرض  على  هنا  ــر،  األزهـ
ــام، ورعــايــتــكــم الــكــريــمــة لــفــعــالــيــات  ــســ والــ
ملتقى البحرين للحوار »الشرق والغرب من 

أجل التعايش اإلنساني«، الرسالة الواضحة 
كانت وستظل  البحرين  بأن  للعالم قاطبة، 
الــثــقــافــات، ومــوطــن  الــســام، وملتقى  مــهــد 
الــتــســامــح والـــتـــعـــايـــش والـــمـــحـــبـــة، وكــذلــك 
لاتحاد  ـــ146  الــ الــعــامــة  الجمعية  دعــوتــكــم 
الـــبـــرلـــمـــانـــي الــــدولــــي إلـــــى إقـــــــرار اتــفــاقــيــة 
الدينية  الكراهية  خطابات  لتجريم  دولية 

والــطــائــفــيــة والــعــنــصــريــة بــجــمــيــع صــورهــا، 
الــدولــي  الــبــرلــمــانــي  االتــحــاد  تبناها  والــتــي 
مـــن خــــال »إعـــــان الــمــنــامــة«، فــهــنــيــئــًا لنا 
معاني  وأبــرز  اإلنسانية،  القيم  أعلى  بقائٍد 
بين  السلمي  والتعايش  التسامح  ومفاهيم 

األديان والمجتمعات.
سيدي حضرة صاحب الجالة،

وال يفوتنا في هذا المقام أن نثني على 
العاصمة  الذي تضطلع به محافظة  الدور 
ــل الـــفـــعـــال مــــع الــمــواطــنــيــن  ــواصــ ــتــ فــــي الــ
والمقيمين وتلمس احتياجاتهم على أرض 
الواقع، وتنفيذ المبادرات الرائدة التي تصب 
الــمــجــتــمــع واالرتــــقــــاء بمستوى  تــنــمــيــة  فـــي 
المعيشة، من أبرزها برنامج المدن الصحية، 

خالل ا�ضتقبال جاللته اأهايل حمافظة العا�ضمة مبنا�ضبة �ضهر رم�ضان 

الملك: اأهم دعائم نه�ضتنا الوطنية هو ما يجمع اأبناء البحرين الكرام
اســتــقــبــل حــضــرة صــاحــب الــجــالــة الــمــلــك حــمــد بن 
بــحــضــور سمو  الــمــعــظــم،  الــبــاد  مــلــك  آل خليفة  عيسى 
الشخصي  الممثل  خليفة  آل  حمد  بــن  عــبــداهلل  الشيخ 
لحضرة صاحب الجالة الملك المعظم، مساء أمس في 
قصر الصخير، المهنئين من أهالي محافظة العاصمة، 
وذلك في إطار حرص جالته على التواصل وااللتقاء مع 

المواطنين بمناسبة شهر رمضان المبارك.
وفــــي بـــدايـــة الــلــقــاء تـــشـــرف الــجــمــيــع بــالــســام على 
والتبريكات وأطيب  التهاني  جالته، معربين عن أصدق 
الجالة  صاحب  لحضرة  السامي  المقام  إلــى  األمنيات 
جل  اهلل  إلــى  بــالــدعــاء  متوجهين  الفضيل،  الشهر  بــهــذا 
جاله أن يعيد هذه المناسبة العطرة على جالته بدوام 
جالته  يحفظ  وأن  العافية،  ومــوفــور  والسعادة  الصحة 
ما  مثمنين  الكريم،  وشعبها  للمملكة  وعزا  وسندا  ذخرا 
واهــتــمــام من  رعــايــة  الــعــاصــمــة مــن  بــه محافظة  تحظى 
جالته، وحرص مستمر على تلبية تطلعات واحتياجات 

أهاليها الكرام.

اململك���ة ت�ض���ع يف مقدم���ة اأولوياته���ا تعزي���ز مقوم���ات احلي���اة الكرمي���ة للمواطن���ن
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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
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رئيس  بــأعــمــال  الــقــائــم   ثمن 
الدكتور  العربي  الخليج  جامعة 
عــبــدالــرحــمــن يـــوســـف إســمــاعــيــل 
الــســامــي لجاللة  الــمــلــكــي  األمــــر 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
المعظم،  البحرين  مملكة  ملك 
ــر ســلــمــان بن  ــيـ ــام األمـ ــ بــمــنــح وسـ
ألربعة  الطبي  لالستحقاق  حمد 
مـــن أعـــضـــاء هــيــئــة الــتــدريــس في 
معتبرًا  الــعــربــي،  الخليج  جامعة 
ــو فـــخـــر لــكــل  الــــوســــام هــ أن هـــــذا 
العربي،  الخليج  منسوبي جامعة 
وداللة على مكانة جامعة الخليج 
الــعــربــي الــمــتــمــيــزة لـــدى الــقــيــادة 
البحرين.  مملكة  فــي  السياسية 
ــرًا لـــجـــهـــودهـــا الــعــلــمــيــة  ــ ــديـ ــ ــقـ ــ وتـ
على  للقضاء  الكبيرة  والتوعوية 
 .)19- )كـــوفـــيـــد  ــا  ــورونــ كــ جــائــحــة 
وكانت جامعة الخليج العربي قد 
علميًا  بحثًا   40 مــن  أكــثــر  نــشــرت 
حــــول طــبــيــعــة الـــمـــرض وأنـــمـــاط 
ــوره وانـــــتـــــشـــــاره، وتـــأثـــيـــراتـــه  ــ ــطـ ــ تـ
الــمــخــتــلــفــة عــلــى جــســم اإلنــســان 
إبان فترة الجائحة، وأسهمت في 
وضــــع الـــبـــروتـــكـــوالت االحـــتـــرازيـــة 
التي من شأنها الحد من انتشاره. 
ــتــــصــــل، هــنــأ  ــلــــى جــــانــــب مــ عــ
الـــقـــائـــم بـــأعـــمـــال رئـــيـــس جــامــعــة 
أعـــضـــاء هيئة  الـــعـــربـــي  الــخــلــيــج 
الــــــتــــــدريــــــس فـــــــي كــــلــــيــــة الــــطــــب 
على  الحاصلين  الطبية  والعلوم 
وســـــام األمـــيـــر ســلــمــان بـــن حمد 
لالستحقاق الطبي، وهم األستاذ 
ــم ضــيــف  ــيـ ــلـ ــحـ ــدالـ ــبـ ــور عـ ــ ــتـ ــ ــدكـ ــ الـ
اهلل عــمــيــد كــلــيــة الــطــب والــعــلــوم 
عفيف  الدكتور  األســتــاذ  الطبية، 
بـــن صـــالـــح أســـتـــاذ طـــب الــعــائــلــة 
كلية  عــمــيــد  نـــائـــب  والــمــجــتــمــع، 
العليا  ــات  ــدراسـ الـ لــشــؤون  الــطــب 
أسيل  الدكتورة  العلمي.  والبحث 
فؤاد الصالح أستاذ مشارك بقسم 
بكلية  والــمــجــتــمــع  الــعــائــلــة  طـــب 
الطب والعلوم الطبية، المهندس 
ــادق شــلــيــف الــمــحــاضــر بقسم  صــ
كلية  في  والمجتمع  العائلة  طب 
الـــطـــب والـــعـــلـــوم الــطــبــيــة. داعـــيـــًا 

ألن يكون هذا الوسام حافزًا لهم 
لكل  والعطاء  التميز  مــن  لمزيد 
ما من شأنه خدمة صحة اإلنسان 

في مجتمع الخليج العربي. 
ــيـــن عــلــى  ــلـ ــبـــر الـــحـــاصـ ــتـ ــعـ ويـ
وســـــام األمـــيـــر ســلــمــان بـــن حمد 
لــالســتــحــقــاق الــطــبــي مـــن خــيــرة 
ــي الــتــعــلــيــم  الـــــكـــــوادر الـــعـــامـــلـــة فــ
ــي،  ــربـ ــعـ ــنــــي الـ ــي فــــي الــــوطــ ــبـ ــطـ الـ
فالدكتور عبد الحليم ضيف اهلل، 
من  الدكتوراه  درجــة  على  حاصل 
ولودفيج  السويس  قناة  جامعتي 
ألمانيا  بميونيخ-  ماكسيميليان 
- إشـــــراف مــشــتــرك. عــمــل أيــضــا 
ــوراه في  ــتــ كــبــاحــث مـــا بــعــد الــــدكــ
بالواليات  لويزيانا  واليــة  جامعة 
الـــمـــتـــحـــدة األمـــريـــكـــيـــة. وحــصــل 
ــي الــــقــــيــــادة مــن  ــ ــادة فـ ــ ــهـ ــ عـــلـــى شـ
دراســات  بمركز  القيادة  أكاديمية 
التعليم العالي، مدرسة جولدمان 
لـــلـــســـيـــاســـة الـــــعـــــامـــــة، بـــجـــامـــعـــة 

كاليفورنيا بيركلي.
وهو أستاذ في قسم التشريح، 
ــب والـــعـــلـــوم  ــطــ وعـــمـــيـــد كـــلـــيـــة الــ
العربي،  الخليج  بجامعة  الطبية 
ــرًا لــلــمــركــز  ــ ــديـ ــ ــعـــمـــل أيــــضــــًا مـ ويـ
الــمــتــعــاون مـــع مــنــظــمــة الــصــحــة 
الـــعـــالـــمـــيـــة لـــتـــطـــويـــر الــتــعــلــيــم 
لــلــمــهــنــيــيــن الــصــحــيــيــن بــجــامــعــة 
للجنة  ورئــيــســًا  الــعــربــي،  الخليج 
مجلس  دول  فـــي  الـــطـــب  عـــمـــداء 
العربية.   الخليج  لــدول  التعاون 
تــــشــــمــــل مــــــجــــــاالت اهـــتـــمـــامـــاتـــه 
البشرية،  الــوراثــة  علم  البحثية: 
ــثـــروبـــولـــوجـــي ومــجــال  وعـــلـــم األنـ
التعليم الطبي. كما نشر أكثر من 
90 ورقة بحثية في مجالت علمية 

دولية محكمة. 
ــتــــور عــفــيــف  واألســـــتـــــاذ الــــدكــ
بـــن صـــالـــح أســـتـــاذ طـــب الــعــائــلــة 
كلية  عــمــيــد  نـــائـــب  والــمــجــتــمــع، 
العليا  ــات  ــدراسـ الـ لــشــؤون  الــطــب 
والــبــحــث الــعــلــمــي. حـــاصـــل على 
ــتـــوراه فـــي الــوبــائــيــات  درجــــة الـــدكـ
بالمملكة  أكــســفــورد  جــامــعــة  مــن 
وعلى   ،1999 الــعــام  فــي  المتحدة 

التخصص  ذات  فــي  الماجستير 
العام  بلندن  الملكية  الكلية  مــن 
في  ماجستير  إلــى  إضــافــة   ،1993
ــي مــــن جــامــعــة  ــاعـ ــمـ الــــطــــب الـــجـ
ــتـــريـــال فــــي كـــنـــدا فــــي الـــعـــام  مـــونـ
رئيس  منصب  شــغــل  وقـــد   .1987
قــســم الــوبــائــيــات الــطــبــيــة: معهد 
بـــاســـتـــور تـــونـــس فــــي الـــفـــتـــرة مــا 
مــديــرًا  وعــمــل  و2016،   2006 بين 
الــصــحــيــة  الـــرعـــايـــة  إلدارة  ــًا  ــامـ عـ
األولية وزارة الصحة: الجمهورية 
كما   ،2013 الـــعـــام  فـــي  الــتــونــســيــة 
ــمـــل مـــــديـــــرًا لـــلـــمـــركـــز الــــدولــــي  عـ
المدارية  األمـــراض  فــي  للبحوث 
الـــمـــرتـــبـــط بــالــمــعــهــد األمـــريـــكـــي 
بــمــعــهــد   )US-NIH( لــلــصــحــة 
ــور، تـــونـــس فــــي الـــفـــتـــرة مــا  ــتـ ــاسـ بـ
لمركز  ومــديــرًا  2007و2012،  بين 
ــتــــدريــــب اإلقـــلـــيـــمـــي الــمــرتــبــط  الــ
في  للصحة  العالمية  بالمنظمة 

.2015
والدكتورة أسيل فؤاد الصالح 
ــا بــقــســم  ــاركــ تـــعـــمـــل أســـــتـــــاذا مــــشــ
بكلية  والــمــجــتــمــع  الــعــائــلــة  طـــب 
الــطــب والــعــلــوم الــطــبــيــة وخــبــيــرة 
تــغــذيــة مــســجــلــة مــتــخــصــصــة في 
ــة  ــتـــالزمـ ــري ومـ ــكــ ــســ الـــســـمـــنـــة والــ
الــقــولــون الــعــصــبــي والــحــســاســيــة 
والكبد  الكلى  ومشاكل  الغذائية 
والـــجـــيـــنـــات، وقـــبـــل مــجــيــئــهــا إلــى 
الـــبـــحـــريـــن وعــمــلــهــا فــــي جــامــعــة 
الخليج العربي سنة 2018، عملت 

فـــي إمـــبـــريـــال كــولــيــج فـــي لــنــدن، 
حــيــث قــــادت األبـــحـــاث فــي مجال 
الــوقــايــة مــن مـــرض الــســكــري في 
المملكة المتحدة. بعد حصولها 
جامعة  من  الدكتوراه  درجــة  على 
كينج كوليج في لندن، واستأنفت 
ــالــــح أنــشــطــتــهــا  ــورة الــــصــ ــ ــتـ ــ ــدكـ ــ الـ
نفس  فــي  والــتــدريــســيــة  البحثية 

الجامعة.
شليف  صــادق  المهندس  أمــا 
ــب الــعــائــلــة  الــمــحــاضــر بــقــســم طـ
والمجتمع في كلية الطب والعلوم 
ــلــــى درجـــــة  ــة، حــــاصــــل عــ ــيــ ــبــ الــــطــ
بــكــالــوريــوس عــلــوم الــحــاســوب من 
جامعة تونس، ودرجة الماجستير 
المملكة  فــي  ورويـــك  جامعة  مــن 
الرياضية  النمذجة  المتحدة في 
شليف  عمل  الوبائية.  لــأمــراض 
لما يربو على 20 عامًا في معهد 

باستور في تونس الذي أسس في 
في  دول  عــدة  مــن  ويتخذ  فرنسا 
بدراسة  ويختص  له  مقرًا  العالم 
ــاء، والـــمـــيـــكـــروبـــات،  ــ ــيــ ــ ــلـــم األحــ عـ
واألمـــــــراض، والــلــقــاحــات. وعــمــل 
المتعلقة  البيانات  معالجة  على 
للوبائيات،  البحثية  بالمشاريع 
ــن أبـــــرز الــمــشــاريــع الــتــي  وكـــــان مـ
خارطة  وضــع  مشروع  فيها  أسهم 
النتشار داء الليشمانيا الجلدي. 
كـــمـــا أســــهــــم الـــمـــهـــنـــدس صـــــادق 
كورونا  جائحة  فترة  إبــان  شليف 
للنمط  تنبؤية  نمذجة  عمل  فــي 
انــتــشــار الــجــائــحــة فــي الــبــحــريــن، 
وذلـــــك فـــي إطـــــار تـــعـــاون جــامــعــة 
العربي مع وزارة الصحة  الخليج 

في مملكة البحرين. 
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 احــتــضــنــت الــجــامــعــة األهــلــيــة عــشــرات 
ــر الــمــنــتــجــة فـــي مـــعـــرض تــحــت رعــايــة  ــ األسـ
الــرئــيــس الــمــؤســس رئــيــس مــجــلــس األمــنــاء 
الــبــروفــيــســور عــبــداهلل الــحــواج بــالــتــعــاون مع 
افــتــتــح  حــيــث  االجــتــمــاعــيــة،  الــتــنــمــيــة  وزارة 
الجامعة  رئيس  بمعية  الــحــواج  البروفيسور 
الذي  المعرض  العالي  منصور  البروفيسور 
حظي بإقبال واهتمام عدد واسع من أساتذة 

وطلبة الجامعة.
وبهذه المناسبة، أوضح مساعدة الرئيس 
العامة  والعالقات  والتسويق  اإلعالم  لشؤون 
األسر  معرض  أن  الشيراوي  ثائرة  الدكتورة 
المنتجة يتيح للطلبة التعرف على قصص 
رائعة في مجال المشاريع الصغيرة وتنميتها 
حتى لو انطلقت بقدرات وإمكانيات محدودة.
تــنــظــيــم لــجــنــة الــشــراكــة  وأوضــــحــــت أن 

الــمــجــتــمــعــيــة بــالــجــامــعــة األهـــلـــيـــة بــرئــاســة 
الـــبـــروفـــيـــســـور فـــــؤاد شـــهـــاب لـــهـــذا الــمــعــرض 
تربط  التي  الوثيقة  العالقة  في سياق  تأتي 
الــنــهــوض  بــالــمــجــتــمــع حــيــث إن  الــجــامــعــة 
أحــد  فــيــه  الــتــنــويــر  رســائــل  وبـــث  بالمجتمع 
األهداف االساسية واالستراتيجية للجامعة 

األهلية.
ــافــــت: مـــن شــــأن هــــذا الــمــعــرض أن  واضــ
المنتجة  يعزز من اهتمام المجتمع باألسر 
ودعــمــهــم ومــســانــدتــهــم، وخــصــوصــا أن هناك 
من يتصور أن منتجات األسر المنتجة دون 
تصور  وهــو  جودتها  في  المطلوب  المستوى 
غــيــر صــحــيــح، والــشــواهــد عــلــى ذلـــك عــديــدة 
جدا، ويسعدنا ان تتشكل قناعة لدى طلبتنا 
على  واإلقــبــال  الشريحة  هــذه  دعــم  بأهمية 

منتجاتها.

بالتعاون مع وزارة التنمية الجتماعية.. الجامعة الأهلية تحت�سن معر�سا لاأ�سر المنتجة

الـــصـــحـــة  وزارة   أّكــــــــــدت 
الــضــمــان  نـــظـــام  ــروع  ــشــ مــ أن 
ــم  ــ ــد أحـــــــــد أهـ ــ ــعـ ــ ــــي يـ ــــحـ ــــصـ الـ
الــمــشــاريــع الــتــي تــهــدف إلــى 
الصحية  الــخــدمــات  تــطــويــر 
ــى جـــــــــودة، مــن  ــلـ ــأعـ ــون بـ ــكـ ــتـ لـ
خالل توفير منظومة صحية 
عــالــيــة  ــودة  ــ جـ ذات  مــتــكــامــلــة 
والقدرة على  بالمرونة  تتسم 
التطور واالستجابة لتطلعات 
ــة  ــ ــاذبــ ــ ــن، وجــ ــديــ ــيــ ــفــ ــتــ ــســ ــمــ الــ
ــار فــــــي الـــمـــجـــال  ــمــ ــثــ ــتــ لــــالســ
الــصــحــي، فـــضـــاًل عـــن إنــشــاء 
تــمــويــل صــحــي يتسم  نـــظـــام 
ويكفل  واالستدامة  بالكفاءة 
م  الـــحـــريـــة فـــي اخـــتـــيـــار مــقــدِّ
الــخــدمــة الــصــحــيــة، وتــقــديــم 
خـــــــدمـــــــات صــــحــــيــــة عـــــادلـــــة 
إطار يحمي  وتنافسية ضمن 
حقوق كل األطراف المشاركة 

في الضمان الصحي.
عـــلـــى  ردًا  ذلــــــــــك  جــــــــــاء 
الـــســـؤال الــبــرلــمــانــي الــمــقــدم 
ــرور  ــ ــنـــيـــر إبــــراهــــيــــم سـ ــن مـ ــ مـ
حيث  الــنــواب،  مجلس  عضو 
أنه يتم تطبيق  الــوزارة  ذكرت 
على  الصحي  الضمان  نظام 
مــراحــل ويــراعــى فــي تحديد 
الترتيبات  تــوافــر  مرحلة  كــل 
الفنية واالستعدادات التقنية 
واســــــتــــــكــــــمــــــال اإلجـــــــــــــــــراءات 
والــتــدابــيــر الـــالزمـــة لــضــمــان 
سهولة وسرعة الحصول على 
الــصــحــيــة، مشيرة  الــخــدمــات 
المتوقع تطبيق  أنــه من  إلــى 
على  الصحي  الضمان  نظام 
األجانب خالل العام الحالي، 
وعـــلـــى الــمــواطــنــيــن فـــي عــام 

2024م.
الصحة  وزارة  أكـــدت  كما 
الضمان  صندوق  سيوفر  أنــه 

رزمتين  للمواطنين  الصحي 
ــة الـــصـــحـــيـــة  ــ ــ ــرزمـ ــ ــ ــا: الـ ــ ــمــ ــ وهــ
اإللــــــزامــــــيــــــة لـــلـــمـــواطـــنـــيـــن، 
االختيارية  الصحية  والرزمة 
ــيــــن، وقـــــــد نــصــت  ــنــ ــمــــواطــ ــلــ لــ
مــن   )1( )أ(   )28( الـــــمـــــادة 
القانون رقم )23( لسنة 2018 
على  الصحي  الضمان  بشأن 
بــســداد  الــحــكــومــة  تــلــتــزم  أن 
المواطنين  عــن  االشــتــراكــات 
ومـــــــن فـــــي حـــكـــمـــهـــم، وذلـــــك 
لتغطية المنافع المقررة في 
الـــرزمـــة الــصــحــيــة اإللــزامــيــة 
تشمل  والـــتـــي  لــلــمــواطــنــيــن، 
ــات  ــلـــى الـــخـــدمـ الـــحـــصـــول عـ
الـــــــوقـــــــائـــــــيـــــــة والـــــعـــــالجـــــيـــــة 
ــة والــــفــــحــــوص  ــيــ ــلــ ــيــ ــأهــ ــتــ والــ
كــلــفــة  اي  دون  مــــن  الــطــبــيــة 
تـــذكـــر عــلــى الــمــواطــنــيــن من 

خالل هذه الرزمة.
وفيما يتعلق بدور شركات 
الضمان  مشروع  في  التأمين 
الصحي، أفادت وزارة الصحة 
ستقوم  التأمين  شــركــات  بــأن 
ــيـــر الـــــرزمـــــة الــصــحــيــة  بـــتـــوفـ
ــة  ــ ــاريـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ اإللــــــزامــــــيــــــة واالخـ
لــلــمــقــيــمــيــن، بــيــنــمــا ســيــقــوم 
صــــنــــدوق الـــضـــمـــان الــصــحــي 
ــيـــر الـــــرزمـــــة الــصــحــيــة  بـــتـــوفـ
ــة  ــ ــاريـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ اإللــــــزامــــــيــــــة واالخـ

للمواطنين.
ــدف  ــ ــهـ ــ ونـــــــوهـــــــت بـــــــــأن الـ
ــن تــطــبــيــق نـــظـــام الــضــمــان  مـ
الصحي هو تطوير الخدمات 
ــان تـــوفـــيـــر  ــمــ الـــصـــحـــيـــة لــــضــ
ــنـــاســـب ويــشــمــل  الــــعــــالج الـــمـ
ذلــــك تــطــويــر الــبــروتــوكــوالت 
العالجية على مستوى وطني، 
ــدد ســيــقــوم  ــ ــصـ ــ وفــــــي هــــــذا الـ
ــلــــى لــلــصــحــة  الــمــجــلــس األعــ
بـــــــإعـــــــداد دراســـــــــــة الحـــتـــيـــاج 

المملكة للخدمات الصحية، 
وبـــــــنـــــــاًء عــــلــــى ذلــــــــك ســيــتــم 
التنسيق مع الجهات المعنية 
بـــشـــأن الـــمـــشـــاريـــع الــجــديــدة 
االحتياجات،  مع  المتناسبة 
شاملة احتياجات المحافظة 
ــدد عــلــى  ــ ــحــ ــ ــة، وتــ ــيــ ــالــ ــمــ ــشــ الــ
الــزيــادة  منها  ومعايير  أســس 
العمرية  والــفــئــات  السكانية 

وسهولة الوصول إليها.
الصحة  وزارة  تابعت  كما 
بأن برنامج الضمان الصحي 
عــدد من نظم  يشمل تطبيق 
الــصــحــيــة، منها  الــمــعــلــومــات 
الــمــلــف الــطــبــي اإللــكــتــرونــي 
ــذي  ــ الـــمـــوحـــد لـــكـــل فــــــرد، والـ
سيمكن الطبيب المعالج من 
مرخصة  صحية  مؤسسة  أي 
ــي  ــومــ ــكــ ــحــ فـــــــي الــــــقــــــطــــــاع الــ
والـــخـــاص مــن االطــــالع على 
الــــمــــلــــف الــــطــــبــــي لـــتـــقـــديـــم 
الـــعـــالج الــمــنــاســب، وســتــكــون 
هذه النظم كمخزون متكامل 
للمعلومات الصحية الخاصة 
ــات  ــومــ ــلــ ــعــ ــمــ بــــالــــمــــرضــــى والــ
تمكين  مع  واإلداريـــة  المالية 
الشفافية في الحصول عليه 

من قبل المصرح لهم.

رداً على �ص�ؤال برملاين.. وزارة ال�صحة:

تطوي�ر  اإل�ى  يه�دف  ال�سح�ي  ال�سم�ان  نظ�ام 
ج�ودة باأعل�ى  وتوفيره�ا  ال�سحي�ة  الخدم�ات 

} منير سرور.

تــقــدمــت الــدكــتــورة جــهــاد عــبــداهلل الــفــاضــل 
بسؤال  الــشــورى  مجلس  لرئيس  الثاني  النائب 
للشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية 
واالقــتــصــاد الــوطــنــي، حـــول اســتــعــدادات الهيئة 
بعض  لبدء سريان  االجتماعي  للتأمين  العامة 
 2020 لسنة   )21( رقـــم  بــقــانــون  الــمــرســوم  مـــواد 
القوانين  في  التقاعد  ومعاشات  صناديق  بشأن 
واألنـــظـــمـــة الـــتـــقـــاعـــديـــة والـــتـــأمـــيـــنـــيـــة، وكــيــفــيــة 
مد  في  التقاعد  بأنظمة  اإلصــالحــات  مساهمة 
ــا هــي تــوقــعــات  عــمــر الــصــنــاديــق الــتــقــاعــديــة، ومـ
التقاعدية  بــالــصــنــاديــق  فــائــض  لــوجــود  الــهــيــئــة 

خالل عامي 2023 - 2024.

وتساءلت الفاضل عن األثر من ادخال غير 
الــبــحــريــنــيــيــن فـــي نــظــام الــتــأمــيــن االجــتــمــاعــي، 
للتأمين  العامة  الهيئة  من  بمعلومات  مطالبة 
ــاعـــي حـــــول إجـــــــــراءات شــــــراء الــخــدمــة  ــتـــمـ االجـ
الخدمة  بشراء  المتقدمين  وعــدد  االفتراضية، 
وحتى  الجديد  القانون  إقــرار  منذ  االفتراضية 
تاريخه، ومن هي الفئات التي يجوز لها الجمع 
معاش  مــن  ونصيبها  نفسها  عــن  معاشها  بــيــن 
آخر، والفئات األخرى التي ال يجوز لها أن تجمع 
في  الهيئة  بــدء  عن  تساءلت  كما  معاشين،  بين 
مد  بشأن  االكتوارية  الدراسة  وتحديث  مراجعة 

عمر الصناديق التقاعدية.

�س�وؤال �س�وري ح�ول ا�س�تعدادات »هيئ�ة التاأمي�ن
»التقاع�د« مر�س�وم  �س�ريان  لب�دء  الجتماع�ي« 
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رئيس  بــأعــمــال  الــقــائــم   ثمن 
الدكتور  العربي  الخليج  جامعة 
عــبــدالــرحــمــن يـــوســـف إســمــاعــيــل 
الــســامــي لجاللة  الــمــلــكــي  األمــــر 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
المعظم،  البحرين  مملكة  ملك 
ــر ســلــمــان بن  ــيـ ــام األمـ ــ بــمــنــح وسـ
ألربعة  الطبي  لالستحقاق  حمد 
مـــن أعـــضـــاء هــيــئــة الــتــدريــس في 
معتبرًا  الــعــربــي،  الخليج  جامعة 
ــو فـــخـــر لــكــل  الــــوســــام هــ أن هـــــذا 
العربي،  الخليج  منسوبي جامعة 
وداللة على مكانة جامعة الخليج 
الــعــربــي الــمــتــمــيــزة لـــدى الــقــيــادة 
البحرين.  مملكة  فــي  السياسية 
ــرًا لـــجـــهـــودهـــا الــعــلــمــيــة  ــ ــديـ ــ ــقـ ــ وتـ
على  للقضاء  الكبيرة  والتوعوية 
 .)19- )كـــوفـــيـــد  ــا  ــورونــ كــ جــائــحــة 
وكانت جامعة الخليج العربي قد 
علميًا  بحثًا   40 مــن  أكــثــر  نــشــرت 
حــــول طــبــيــعــة الـــمـــرض وأنـــمـــاط 
ــوره وانـــــتـــــشـــــاره، وتـــأثـــيـــراتـــه  ــ ــطـ ــ تـ
الــمــخــتــلــفــة عــلــى جــســم اإلنــســان 
إبان فترة الجائحة، وأسهمت في 
وضــــع الـــبـــروتـــكـــوالت االحـــتـــرازيـــة 
التي من شأنها الحد من انتشاره. 
ــتــــصــــل، هــنــأ  ــلــــى جــــانــــب مــ عــ
الـــقـــائـــم بـــأعـــمـــال رئـــيـــس جــامــعــة 
أعـــضـــاء هيئة  الـــعـــربـــي  الــخــلــيــج 
الــــــتــــــدريــــــس فـــــــي كــــلــــيــــة الــــطــــب 
على  الحاصلين  الطبية  والعلوم 
وســـــام األمـــيـــر ســلــمــان بـــن حمد 
لالستحقاق الطبي، وهم األستاذ 
ــم ضــيــف  ــيـ ــلـ ــحـ ــدالـ ــبـ ــور عـ ــ ــتـ ــ ــدكـ ــ الـ
اهلل عــمــيــد كــلــيــة الــطــب والــعــلــوم 
عفيف  الدكتور  األســتــاذ  الطبية، 
بـــن صـــالـــح أســـتـــاذ طـــب الــعــائــلــة 
كلية  عــمــيــد  نـــائـــب  والــمــجــتــمــع، 
العليا  ــات  ــدراسـ الـ لــشــؤون  الــطــب 
أسيل  الدكتورة  العلمي.  والبحث 
فؤاد الصالح أستاذ مشارك بقسم 
بكلية  والــمــجــتــمــع  الــعــائــلــة  طـــب 
الطب والعلوم الطبية، المهندس 
ــادق شــلــيــف الــمــحــاضــر بقسم  صــ
كلية  في  والمجتمع  العائلة  طب 
الـــطـــب والـــعـــلـــوم الــطــبــيــة. داعـــيـــًا 

ألن يكون هذا الوسام حافزًا لهم 
لكل  والعطاء  التميز  مــن  لمزيد 
ما من شأنه خدمة صحة اإلنسان 

في مجتمع الخليج العربي. 
ــيـــن عــلــى  ــلـ ــبـــر الـــحـــاصـ ــتـ ــعـ ويـ
وســـــام األمـــيـــر ســلــمــان بـــن حمد 
لــالســتــحــقــاق الــطــبــي مـــن خــيــرة 
ــي الــتــعــلــيــم  الـــــكـــــوادر الـــعـــامـــلـــة فــ
ــي،  ــربـ ــعـ ــنــــي الـ ــي فــــي الــــوطــ ــبـ ــطـ الـ
فالدكتور عبد الحليم ضيف اهلل، 
من  الدكتوراه  درجــة  على  حاصل 
ولودفيج  السويس  قناة  جامعتي 
ألمانيا  بميونيخ-  ماكسيميليان 
- إشـــــراف مــشــتــرك. عــمــل أيــضــا 
ــوراه في  ــتــ كــبــاحــث مـــا بــعــد الــــدكــ
بالواليات  لويزيانا  واليــة  جامعة 
الـــمـــتـــحـــدة األمـــريـــكـــيـــة. وحــصــل 
ــي الــــقــــيــــادة مــن  ــ ــادة فـ ــ ــهـ ــ عـــلـــى شـ
دراســات  بمركز  القيادة  أكاديمية 
التعليم العالي، مدرسة جولدمان 
لـــلـــســـيـــاســـة الـــــعـــــامـــــة، بـــجـــامـــعـــة 

كاليفورنيا بيركلي.
وهو أستاذ في قسم التشريح، 
ــب والـــعـــلـــوم  ــطــ وعـــمـــيـــد كـــلـــيـــة الــ
العربي،  الخليج  بجامعة  الطبية 
ــرًا لــلــمــركــز  ــ ــديـ ــ ــعـــمـــل أيــــضــــًا مـ ويـ
الــمــتــعــاون مـــع مــنــظــمــة الــصــحــة 
الـــعـــالـــمـــيـــة لـــتـــطـــويـــر الــتــعــلــيــم 
لــلــمــهــنــيــيــن الــصــحــيــيــن بــجــامــعــة 
للجنة  ورئــيــســًا  الــعــربــي،  الخليج 
مجلس  دول  فـــي  الـــطـــب  عـــمـــداء 
العربية.   الخليج  لــدول  التعاون 
تــــشــــمــــل مــــــجــــــاالت اهـــتـــمـــامـــاتـــه 
البشرية،  الــوراثــة  علم  البحثية: 
ــثـــروبـــولـــوجـــي ومــجــال  وعـــلـــم األنـ
التعليم الطبي. كما نشر أكثر من 
90 ورقة بحثية في مجالت علمية 

دولية محكمة. 
ــتــــور عــفــيــف  واألســـــتـــــاذ الــــدكــ
بـــن صـــالـــح أســـتـــاذ طـــب الــعــائــلــة 
كلية  عــمــيــد  نـــائـــب  والــمــجــتــمــع، 
العليا  ــات  ــدراسـ الـ لــشــؤون  الــطــب 
والــبــحــث الــعــلــمــي. حـــاصـــل على 
ــتـــوراه فـــي الــوبــائــيــات  درجــــة الـــدكـ
بالمملكة  أكــســفــورد  جــامــعــة  مــن 
وعلى   ،1999 الــعــام  فــي  المتحدة 

التخصص  ذات  فــي  الماجستير 
العام  بلندن  الملكية  الكلية  مــن 
في  ماجستير  إلــى  إضــافــة   ،1993
ــي مــــن جــامــعــة  ــاعـ ــمـ الــــطــــب الـــجـ
ــتـــريـــال فــــي كـــنـــدا فــــي الـــعـــام  مـــونـ
رئيس  منصب  شــغــل  وقـــد   .1987
قــســم الــوبــائــيــات الــطــبــيــة: معهد 
بـــاســـتـــور تـــونـــس فــــي الـــفـــتـــرة مــا 
مــديــرًا  وعــمــل  و2016،   2006 بين 
الــصــحــيــة  الـــرعـــايـــة  إلدارة  ــًا  ــامـ عـ
األولية وزارة الصحة: الجمهورية 
كما   ،2013 الـــعـــام  فـــي  الــتــونــســيــة 
ــمـــل مـــــديـــــرًا لـــلـــمـــركـــز الــــدولــــي  عـ
المدارية  األمـــراض  فــي  للبحوث 
الـــمـــرتـــبـــط بــالــمــعــهــد األمـــريـــكـــي 
بــمــعــهــد   )US-NIH( لــلــصــحــة 
ــور، تـــونـــس فــــي الـــفـــتـــرة مــا  ــتـ ــاسـ بـ
لمركز  ومــديــرًا  2007و2012،  بين 
ــتــــدريــــب اإلقـــلـــيـــمـــي الــمــرتــبــط  الــ
في  للصحة  العالمية  بالمنظمة 

.2015
والدكتورة أسيل فؤاد الصالح 
ــا بــقــســم  ــاركــ تـــعـــمـــل أســـــتـــــاذا مــــشــ
بكلية  والــمــجــتــمــع  الــعــائــلــة  طـــب 
الــطــب والــعــلــوم الــطــبــيــة وخــبــيــرة 
تــغــذيــة مــســجــلــة مــتــخــصــصــة في 
ــة  ــتـــالزمـ ــري ومـ ــكــ ــســ الـــســـمـــنـــة والــ
الــقــولــون الــعــصــبــي والــحــســاســيــة 
والكبد  الكلى  ومشاكل  الغذائية 
والـــجـــيـــنـــات، وقـــبـــل مــجــيــئــهــا إلــى 
الـــبـــحـــريـــن وعــمــلــهــا فــــي جــامــعــة 
الخليج العربي سنة 2018، عملت 

فـــي إمـــبـــريـــال كــولــيــج فـــي لــنــدن، 
حــيــث قــــادت األبـــحـــاث فــي مجال 
الــوقــايــة مــن مـــرض الــســكــري في 
المملكة المتحدة. بعد حصولها 
جامعة  من  الدكتوراه  درجــة  على 
كينج كوليج في لندن، واستأنفت 
ــالــــح أنــشــطــتــهــا  ــورة الــــصــ ــ ــتـ ــ ــدكـ ــ الـ
نفس  فــي  والــتــدريــســيــة  البحثية 

الجامعة.
شليف  صــادق  المهندس  أمــا 
ــب الــعــائــلــة  الــمــحــاضــر بــقــســم طـ
والمجتمع في كلية الطب والعلوم 
ــلــــى درجـــــة  ــة، حــــاصــــل عــ ــيــ ــبــ الــــطــ
بــكــالــوريــوس عــلــوم الــحــاســوب من 
جامعة تونس، ودرجة الماجستير 
المملكة  فــي  ورويـــك  جامعة  مــن 
الرياضية  النمذجة  المتحدة في 
شليف  عمل  الوبائية.  لــأمــراض 
لما يربو على 20 عامًا في معهد 

باستور في تونس الذي أسس في 
في  دول  عــدة  مــن  ويتخذ  فرنسا 
بدراسة  ويختص  له  مقرًا  العالم 
ــاء، والـــمـــيـــكـــروبـــات،  ــ ــيــ ــ ــلـــم األحــ عـ
واألمـــــــراض، والــلــقــاحــات. وعــمــل 
المتعلقة  البيانات  معالجة  على 
للوبائيات،  البحثية  بالمشاريع 
ــن أبـــــرز الــمــشــاريــع الــتــي  وكـــــان مـ
خارطة  وضــع  مشروع  فيها  أسهم 
النتشار داء الليشمانيا الجلدي. 
كـــمـــا أســــهــــم الـــمـــهـــنـــدس صـــــادق 
كورونا  جائحة  فترة  إبــان  شليف 
للنمط  تنبؤية  نمذجة  عمل  فــي 
انــتــشــار الــجــائــحــة فــي الــبــحــريــن، 
وذلـــــك فـــي إطـــــار تـــعـــاون جــامــعــة 
العربي مع وزارة الصحة  الخليج 

في مملكة البحرين. 
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 احــتــضــنــت الــجــامــعــة األهــلــيــة عــشــرات 
ــر الــمــنــتــجــة فـــي مـــعـــرض تــحــت رعــايــة  ــ األسـ
الــرئــيــس الــمــؤســس رئــيــس مــجــلــس األمــنــاء 
الــبــروفــيــســور عــبــداهلل الــحــواج بــالــتــعــاون مع 
افــتــتــح  حــيــث  االجــتــمــاعــيــة،  الــتــنــمــيــة  وزارة 
الجامعة  رئيس  بمعية  الــحــواج  البروفيسور 
الذي  المعرض  العالي  منصور  البروفيسور 
حظي بإقبال واهتمام عدد واسع من أساتذة 

وطلبة الجامعة.
وبهذه المناسبة، أوضح مساعدة الرئيس 
العامة  والعالقات  والتسويق  اإلعالم  لشؤون 
األسر  معرض  أن  الشيراوي  ثائرة  الدكتورة 
المنتجة يتيح للطلبة التعرف على قصص 
رائعة في مجال المشاريع الصغيرة وتنميتها 
حتى لو انطلقت بقدرات وإمكانيات محدودة.
تــنــظــيــم لــجــنــة الــشــراكــة  وأوضــــحــــت أن 

الــمــجــتــمــعــيــة بــالــجــامــعــة األهـــلـــيـــة بــرئــاســة 
الـــبـــروفـــيـــســـور فـــــؤاد شـــهـــاب لـــهـــذا الــمــعــرض 
تربط  التي  الوثيقة  العالقة  في سياق  تأتي 
الــنــهــوض  بــالــمــجــتــمــع حــيــث إن  الــجــامــعــة 
أحــد  فــيــه  الــتــنــويــر  رســائــل  وبـــث  بالمجتمع 
األهداف االساسية واالستراتيجية للجامعة 

األهلية.
ــافــــت: مـــن شــــأن هــــذا الــمــعــرض أن  واضــ
المنتجة  يعزز من اهتمام المجتمع باألسر 
ودعــمــهــم ومــســانــدتــهــم، وخــصــوصــا أن هناك 
من يتصور أن منتجات األسر المنتجة دون 
تصور  وهــو  جودتها  في  المطلوب  المستوى 
غــيــر صــحــيــح، والــشــواهــد عــلــى ذلـــك عــديــدة 
جدا، ويسعدنا ان تتشكل قناعة لدى طلبتنا 
على  واإلقــبــال  الشريحة  هــذه  دعــم  بأهمية 

منتجاتها.

بالتعاون مع وزارة التنمية الجتماعية.. الجامعة الأهلية تحت�سن معر�سا لاأ�سر المنتجة

الـــصـــحـــة  وزارة   أّكــــــــــدت 
الــضــمــان  نـــظـــام  ــروع  ــشــ مــ أن 
ــم  ــ ــد أحـــــــــد أهـ ــ ــعـ ــ ــــي يـ ــــحـ ــــصـ الـ
الــمــشــاريــع الــتــي تــهــدف إلــى 
الصحية  الــخــدمــات  تــطــويــر 
ــى جـــــــــودة، مــن  ــلـ ــأعـ ــون بـ ــكـ ــتـ لـ
خالل توفير منظومة صحية 
عــالــيــة  ــودة  ــ جـ ذات  مــتــكــامــلــة 
والقدرة على  بالمرونة  تتسم 
التطور واالستجابة لتطلعات 
ــة  ــ ــاذبــ ــ ــن، وجــ ــديــ ــيــ ــفــ ــتــ ــســ ــمــ الــ
ــار فــــــي الـــمـــجـــال  ــمــ ــثــ ــتــ لــــالســ
الــصــحــي، فـــضـــاًل عـــن إنــشــاء 
تــمــويــل صــحــي يتسم  نـــظـــام 
ويكفل  واالستدامة  بالكفاءة 
م  الـــحـــريـــة فـــي اخـــتـــيـــار مــقــدِّ
الــخــدمــة الــصــحــيــة، وتــقــديــم 
خـــــــدمـــــــات صــــحــــيــــة عـــــادلـــــة 
إطار يحمي  وتنافسية ضمن 
حقوق كل األطراف المشاركة 

في الضمان الصحي.
عـــلـــى  ردًا  ذلــــــــــك  جــــــــــاء 
الـــســـؤال الــبــرلــمــانــي الــمــقــدم 
ــرور  ــ ــنـــيـــر إبــــراهــــيــــم سـ ــن مـ ــ مـ
حيث  الــنــواب،  مجلس  عضو 
أنه يتم تطبيق  الــوزارة  ذكرت 
على  الصحي  الضمان  نظام 
مــراحــل ويــراعــى فــي تحديد 
الترتيبات  تــوافــر  مرحلة  كــل 
الفنية واالستعدادات التقنية 
واســــــتــــــكــــــمــــــال اإلجـــــــــــــــــراءات 
والــتــدابــيــر الـــالزمـــة لــضــمــان 
سهولة وسرعة الحصول على 
الــصــحــيــة، مشيرة  الــخــدمــات 
المتوقع تطبيق  أنــه من  إلــى 
على  الصحي  الضمان  نظام 
األجانب خالل العام الحالي، 
وعـــلـــى الــمــواطــنــيــن فـــي عــام 

2024م.
الصحة  وزارة  أكـــدت  كما 
الضمان  صندوق  سيوفر  أنــه 

رزمتين  للمواطنين  الصحي 
ــة الـــصـــحـــيـــة  ــ ــ ــرزمـ ــ ــ ــا: الـ ــ ــمــ ــ وهــ
اإللــــــزامــــــيــــــة لـــلـــمـــواطـــنـــيـــن، 
االختيارية  الصحية  والرزمة 
ــيــــن، وقـــــــد نــصــت  ــنــ ــمــــواطــ ــلــ لــ
مــن   )1( )أ(   )28( الـــــمـــــادة 
القانون رقم )23( لسنة 2018 
على  الصحي  الضمان  بشأن 
بــســداد  الــحــكــومــة  تــلــتــزم  أن 
المواطنين  عــن  االشــتــراكــات 
ومـــــــن فـــــي حـــكـــمـــهـــم، وذلـــــك 
لتغطية المنافع المقررة في 
الـــرزمـــة الــصــحــيــة اإللــزامــيــة 
تشمل  والـــتـــي  لــلــمــواطــنــيــن، 
ــات  ــلـــى الـــخـــدمـ الـــحـــصـــول عـ
الـــــــوقـــــــائـــــــيـــــــة والـــــعـــــالجـــــيـــــة 
ــة والــــفــــحــــوص  ــيــ ــلــ ــيــ ــأهــ ــتــ والــ
كــلــفــة  اي  دون  مــــن  الــطــبــيــة 
تـــذكـــر عــلــى الــمــواطــنــيــن من 

خالل هذه الرزمة.
وفيما يتعلق بدور شركات 
الضمان  مشروع  في  التأمين 
الصحي، أفادت وزارة الصحة 
ستقوم  التأمين  شــركــات  بــأن 
ــيـــر الـــــرزمـــــة الــصــحــيــة  بـــتـــوفـ
ــة  ــ ــاريـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ اإللــــــزامــــــيــــــة واالخـ
لــلــمــقــيــمــيــن، بــيــنــمــا ســيــقــوم 
صــــنــــدوق الـــضـــمـــان الــصــحــي 
ــيـــر الـــــرزمـــــة الــصــحــيــة  بـــتـــوفـ
ــة  ــ ــاريـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ اإللــــــزامــــــيــــــة واالخـ

للمواطنين.
ــدف  ــ ــهـ ــ ونـــــــوهـــــــت بـــــــــأن الـ
ــن تــطــبــيــق نـــظـــام الــضــمــان  مـ
الصحي هو تطوير الخدمات 
ــان تـــوفـــيـــر  ــمــ الـــصـــحـــيـــة لــــضــ
ــنـــاســـب ويــشــمــل  الــــعــــالج الـــمـ
ذلــــك تــطــويــر الــبــروتــوكــوالت 
العالجية على مستوى وطني، 
ــدد ســيــقــوم  ــ ــصـ ــ وفــــــي هــــــذا الـ
ــلــــى لــلــصــحــة  الــمــجــلــس األعــ
بـــــــإعـــــــداد دراســـــــــــة الحـــتـــيـــاج 

المملكة للخدمات الصحية، 
وبـــــــنـــــــاًء عــــلــــى ذلــــــــك ســيــتــم 
التنسيق مع الجهات المعنية 
بـــشـــأن الـــمـــشـــاريـــع الــجــديــدة 
االحتياجات،  مع  المتناسبة 
شاملة احتياجات المحافظة 
ــدد عــلــى  ــ ــحــ ــ ــة، وتــ ــيــ ــالــ ــمــ ــشــ الــ
الــزيــادة  منها  ومعايير  أســس 
العمرية  والــفــئــات  السكانية 

وسهولة الوصول إليها.
الصحة  وزارة  تابعت  كما 
بأن برنامج الضمان الصحي 
عــدد من نظم  يشمل تطبيق 
الــصــحــيــة، منها  الــمــعــلــومــات 
الــمــلــف الــطــبــي اإللــكــتــرونــي 
ــذي  ــ الـــمـــوحـــد لـــكـــل فــــــرد، والـ
سيمكن الطبيب المعالج من 
مرخصة  صحية  مؤسسة  أي 
ــي  ــومــ ــكــ ــحــ فـــــــي الــــــقــــــطــــــاع الــ
والـــخـــاص مــن االطــــالع على 
الــــمــــلــــف الــــطــــبــــي لـــتـــقـــديـــم 
الـــعـــالج الــمــنــاســب، وســتــكــون 
هذه النظم كمخزون متكامل 
للمعلومات الصحية الخاصة 
ــات  ــومــ ــلــ ــعــ ــمــ بــــالــــمــــرضــــى والــ
تمكين  مع  واإلداريـــة  المالية 
الشفافية في الحصول عليه 

من قبل المصرح لهم.

رداً على �ص�ؤال برملاين.. وزارة ال�صحة:

تطوي�ر  اإل�ى  يه�دف  ال�سح�ي  ال�سم�ان  نظ�ام 
ج�ودة باأعل�ى  وتوفيره�ا  ال�سحي�ة  الخدم�ات 

} منير سرور.

تــقــدمــت الــدكــتــورة جــهــاد عــبــداهلل الــفــاضــل 
بسؤال  الــشــورى  مجلس  لرئيس  الثاني  النائب 
للشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية 
واالقــتــصــاد الــوطــنــي، حـــول اســتــعــدادات الهيئة 
بعض  لبدء سريان  االجتماعي  للتأمين  العامة 
 2020 لسنة   )21( رقـــم  بــقــانــون  الــمــرســوم  مـــواد 
القوانين  في  التقاعد  ومعاشات  صناديق  بشأن 
واألنـــظـــمـــة الـــتـــقـــاعـــديـــة والـــتـــأمـــيـــنـــيـــة، وكــيــفــيــة 
مد  في  التقاعد  بأنظمة  اإلصــالحــات  مساهمة 
ــا هــي تــوقــعــات  عــمــر الــصــنــاديــق الــتــقــاعــديــة، ومـ
التقاعدية  بــالــصــنــاديــق  فــائــض  لــوجــود  الــهــيــئــة 

خالل عامي 2023 - 2024.

وتساءلت الفاضل عن األثر من ادخال غير 
الــبــحــريــنــيــيــن فـــي نــظــام الــتــأمــيــن االجــتــمــاعــي، 
للتأمين  العامة  الهيئة  من  بمعلومات  مطالبة 
ــاعـــي حـــــول إجـــــــــراءات شــــــراء الــخــدمــة  ــتـــمـ االجـ
الخدمة  بشراء  المتقدمين  وعــدد  االفتراضية، 
وحتى  الجديد  القانون  إقــرار  منذ  االفتراضية 
تاريخه، ومن هي الفئات التي يجوز لها الجمع 
معاش  مــن  ونصيبها  نفسها  عــن  معاشها  بــيــن 
آخر، والفئات األخرى التي ال يجوز لها أن تجمع 
في  الهيئة  بــدء  عن  تساءلت  كما  معاشين،  بين 
مد  بشأن  االكتوارية  الدراسة  وتحديث  مراجعة 

عمر الصناديق التقاعدية.

�س�وؤال �س�وري ح�ول ا�س�تعدادات »هيئ�ة التاأمي�ن
»التقاع�د« مر�س�وم  �س�ريان  لب�دء  الجتماع�ي« 

https://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16442/pdf/1-Supplime/16442.pdf?fixed2264
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1327224
https://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1327222
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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
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�ساعة �لأر�ض ووقفة �أخرى!

فوزية رشيد

أنوارها  الــدول  كثيٌر من  أطفأت  أيــام  قبل   {
إلــى  تـــهـــدف  الـــتـــي  ــادرة )ســـاعـــة األرض(  ــبــ مــ فـــي 
زمن  ولكن  الــحــراري!  االحتباس  ظــاهــرة  خفض 
األرض ممتد حتى يأتي أمر اهلل، ولذا فهي ساعة 
يتأمل  بــأن  األرض،  هــذه  على  المقيم  لــإنــســان 
كــل مــا مــارســه مــن عــوامــل إفــســاد لها! األرض ال 
هي  وإنما  الــحــراري،  االحتباس  من  فقط  تعاني 
تعاني من اختالل بيئي شمل كل أشكال اإلهمال 
والعبث، حتى لم يعد المناخ مناخًا طبيعيًا، وال 
التصحر  وتفشي  طبيعية،  مزروعات  المزروعات 
ــبــــاب مــنــاخــيــة بـــاإلمـــكـــان مــعــالــجــتــهــا  لـــيـــس ألســ
بــمــشــروعــات نــشــر األشـــجـــار الــمــنــاســبــة لــأجــواء 
القاسية، وإنما بسبب ما قام به المسيطرون على 
قارات األرض، في تحجيم الثروات ونهبها وسرقة 
عـــاش أصــحــاب  الثمينة، حــتــى  الــمــعــادن  مــنــاجــم 
األرض في فقر مدقع، وتفكيرهم ينحصر في ما 
يتيسر لتغذية الجسد، وليس فيما ينعش األرض 

ويجدد دوراتها الزراعية والبيئية!
} هـــي ســاعــة لــإنــســان لــيــتــأمــل أكــثــر فيما 
فيما  ارتكابه من جرائم ضدها، ليس فقط  يتم 
أنــتــجــتــه الــمــصــانــع الــكــبــيــرة الــتــي تــبــث سمومها 
وتــســبــب الــتــســمــم الــمــنــاخــي فـــي عــديــد مـــن دول 
الــعــالــم الــكــبــرى صــنــاعــيــًا، وإنـــمـــا فـــي اســتــخــدام 
على  والقضاء  المدجنة  البذور  إنتاج  في  العلم 
البذور الطبيعية في العالم كله! واستخدام العلم 
المناخ  فــي  الــمــتــغــيــرات  إلحــــداث  شــريــر  بتفكير 
مشروع  باستخدامات  أو  »الكيمتريل«  بغاز  سواء 
الــذي لــم يعد ســريــًا بعد أن   »- HARP »الــهــارب 
استخدامه!  أساليب  وعــن  عنه  األبــحــاث  كشفت 
السحب عبر  وســواء من خالل مشروع استمطار 
بعض  لـــدى  كــســالح  الســتــخــدامــه  أو  الكيمتريل 

القوى الكبرى، أهمها الواليات المتحدة!
ــكـــي إن  ــريـ } فـــي تــقــريــر لـــســـالح الـــجـــو األمـ
)الـــمـــنـــاخ قــــوة مــضــاعــفــة ســيــحــكــم الــطــقــس في 
 »HARP« 2025(! وهو ما يدخل في صلب مشروع
الذي تحدثنا عنه في مقاالت سابقة، وهو )نظام 
التحكم في منطقة الغالف الجوي المغناطيسي 
األيــونــي لــــأرض( والــــذي يــعــد مــن أكــثــر أسلحة 
الدمار الشامل فتكًا، ألنه قادر على افتعال زالزل 
ــن طــريــق اســتــثــارة الــمــجــال  وتــثــويــر بــراكــيــن، )عـ
باطن  في  التكتونية  للطبقة  الكهرومغناطيسي 
وأعاصير!،  فيضانات  إحــداث  وبإمكانه  األرض(! 

ــواء الــطــقــس فــي أي مــكــان في  والــتــحــكــم فــي أجــ
إن  الشامل  التدمير  في  يتسبب  أنــه  أي  العالم! 
أنظمة  وتعطيل  كبيرة،  بشحنات  استخدامه  تم 

االتصاالت!
الحسيني(  أمــيــن  )أ.  كشفه  الــكــالم  هـــذا   {
أستاذ المكافحة البيولوجية في جامعة القاهرة، 
ــد فــي تــصــريــح لصحيفة »األهــــــرام« -  أكـ والــــذي 
في  وجاء  الخفي(  السالح  )الكيمتريل..  بعنوان 
عناوين أخرى على لسانه )غاز أمريكي لصناعة 
ظواهر جوية جديدة في العالم.. وتسميم سماء 
االحتالل  جنود  وتطعيم  االحــتــالل  قبل  الــعــراق 
ضد اإلصابة(! وربما هذا يفسر المرض الغامض 
الذي كان موضوعا لعديد من البحوث األمريكية 
أكد  كما  الــســريــة!  بختم  مختوم  وأغلبها  حــولــه 
)أ. أمين الحسيني( أن علماء الفضاء والطقس 
أجواء  فوق  سرًا  »الكيمتريل«  أطلقوا  أمريكا  في 
الطقس  إلى جفاف في  أدى  الشمالية، ما  كوريا 
تسبب في إتالف محاصيل األرز الذي يعد الغذاء 
الرئيسي هناك! ووزارة الدفاع األمريكية لم تنكر 
اســتــخــدام هــذا الــغــاز، بــل أكـــدت ذلــك فــي مؤتمر 
المدلل  بالوحش  الملقب  ديلر«  »إدوارد  للجنرال 
لوزارة الدفاع األمريكية عام 2004، إذ قال )بحلول 
عام 2025 ستكون أمريكا قادرة على التحكم في 
باستخدام  األرض  على  بقعة  أي  على  الطقس 

تقنية »الكيمتريل«!
ــان  ــسـ اإلنـ مــــن  ــا  شـــكـــواهـ إًذا  األرض  هــــي   {
الذي جعله اهلل خليفة على األرض ليعمرها ال 
يدمرها! وكما تم التدمير سابقًا والقيام باإلبادة 
وخيراتها،  ومنتجاتها  األرض  ولطبيعة  للبشر 
ــتــــخــــدام الــــســــالح الــــنــــووي فــــي »هــيــروشــيــمــا  واســ
ــــالح الــمــخــصــب  ــسـ ــ ــدام الـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ونـــــجـــــازاكـــــي« واسـ
العراق،  في  منها  مختلفة  أماكن  في  والمنضب 
فــإن ساعة واحــدة لــأرض كل عــام ولــإشــارة إلى 
الـــحـــراري وحــدهــا ال تكفي،  ظــاهــرة االحــتــبــاس 
استخدامات  حــول  دولـــي  ــدارس  تـ )المطلوب  بــل 
بــاألرض  لــإضــرار  كسالح  والتكنولوجيا(  العلم 
أخرى  وكائنات  بشرية  عليها من مخلوقات  ومن 
ــات، وبــذلــك تــحــويــلــه إلـــى ســـالح ومــؤثــر  ــزروعــ ومــ
الــعــالــم!  فـــي  الـــمـــوازيـــن  وقــلــب  للتحكم  ســيــاســي 
فلماذا يكون بإمكان قوة واحدة في العالم التأثير 
بعلومها واستخداماتها الشريرة لها على األرض 

والبشرية كلها؟!

قال اهلل تعالى في محكم كتابه 
ُكِتَب  آَمُنوا  ِذيَن  اَلّ َها  أَُيّ )َيا  العزيز: 
ِذيَن  َياُم َكَما ُكِتَب َعَلى اَلّ َعَلْيُكُم الِصّ
ُقوَن(، بداية نرفع  ُكْم َتَتّ ِمْن َقْبِلُكْم َلَعَلّ
أســمــى آيــــات الــتــهــانــي والــتــبــريــكــات 
جمعاء  واإلسالمية  العربية  لأمة 
ــبـــارك،  بـــحـــلـــول شـــهـــر رمــــضــــان الـــمـ
ونبتهل إلى اهلل عز وجل أن يجعله 
مملكتنا  عــلــى  وبـــركـــة  خــيــر  شــهــر 
الــغــالــيــة ومـــن يــعــيــش عــلــى تــرابــهــا 
إن شهر  الحكيمة،  قيادتنا  في ظل 
رمـــضـــان يــخــتــلــف عـــن ســائــر شــهــور 
يلتزم  مــنــفــردة  خاصية  فــي  السنة 
فيها جميع المسلمين، هي فريضة 
الصيام التي شرعها ديننا الحنيف 
يومًيا  المبارك  رمضان  طيلة شهر 
ــــروب  ــى غـ ــتـ ــر حـ ــجـ ــفـ ــوع الـ ــلــ ــــن طــ مـ
ترافقه  الشهر  هــذا  وفــي  الــشــمــس، 
ــارات  ــزيـ عـــــادات اجــتــمــاعــيــة مــثــل الـ
ــادل الــــدعــــوات على  ــبــ الــعــائــلــيــة وتــ
وجــبــات اإلفــطــار والــســحــور بقصد 
الـــعـــبـــادة والــتــرفــيــه، مـــا يــســهــم في 
الغذائية  السلع  على  الطلب  زيــادة 
ــوارد الــطــبــيــعــيــة  ــ ــمــ ــ ــهــــالك الــ ــتــ واســ

والغذائية والطاقة. 
ــز وجـــل  ــر اهلل عــ ــ ــااًل ألمـ ــثــ ــتــ وامــ
 ِ اهللَّ ْزِق  رِّ ِمــن  ــوا  َواْشــَرُب )ُكــُلــوا  بقوله 
ُمــْفــِســِديــَن(،  اأَلْرِض  ِفــي  َتــْعــَثــْوا  َواَل 
الكريمة صريحة  اآلية  فقد جاءت 
ــرورة الــحــفــاظ على  ــ تــدعــو إلـــى ضـ
ــهــــا وحــمــايــتــهــا،  الـــبـــيـــئـــة ومــــقــــدراتــ
عـــالقـــة مــتــبــادلــة  هـــنـــاك  أن  وبـــمـــا 
تأثير  ولــهــا  والــبــيــئــة،  اإلنــســان  بين 
واضح في اإلنسان، وبالمقابل فإن 
أثـــر كبير على  لــه  اإلنـــســـان كــذلــك 
البيئة بين اإليجابي والسلبي الذى 
يسهم في حماية أو تدهور أنظمتها 
الطبيعية؛ لذا فإن المحافظة على 
ــــب أمـــرنـــا بـــه ســبــحــانــه  الــبــيــئــة واجـ
فــي هذا  علينا  لــذا يجب  وتــعــالــى؛ 
ــيـــل الـــتـــرشـــيـــد فــي  الـــشـــهـــر الـــفـــضـ
ــراف  االســتــهــالك والـــحـــد مـــن اإلســ
ــوارد  ــ ــمـ ــ فــــي الـــمـــيـــاه واألغـــــذيـــــة والـ
ما  والتقليل  والــطــاقــة،  الطبيعية 
استطعنا من استعمال المصنعات 
غير  بالبيئة  الــضــارة  البالستيكية 
ــان،  ــكــ ــدر اإلمــ ــ الـــقـــابـــلـــة لــلــتــحــلــل قـ
مناسبة  رمـــضـــان  شــهــر  أن  خــاصــة 
واألصدقاء  العائالت  فيها  تجتمع 
حــــول مـــوائـــد اإلفـــطـــار الــمــتــنــوعــة، 
حيُث تصاحب هذه الوالئم ظاهرة 
اإلسراف في االستهالك واعتبارها 
وحفاوة  الكرم  عن  للتعبير  مظهًرا 
ــرح،  وتــبــلــغ هــذه  ــفــ االســتــقــبــال والــ
ــا خــــــالل فـــتـــرات  ــ ــهـ ــ الــــظــــاهــــرة أوجـ
األنسان  لدى  يتكون  الذي  الصيام 
شــعــور بــالــجــوع الـــشـــديـــد، ويــدفــعــه 
ــطـــار تــحــوي  إلــــى إعــــــداد مـــوائـــد إفـ

بكثير،  احــتــيــاجــاتــه  تــفــوق  أطــعــمــة 
ومــــن هــنــا تــبــدأ قــصــة االســتــهــالك 
غــيــر الــــمــــدروس فـــي شــهــر رمــضــان 
إلى حد  تتعدد فيه األطباق  الــذي 
ــن بــعــض  الـــمـــبـــالـــغـــة واإلســــــــــراف مــ
العائالت  أغلبية  وينشغل  العوائل، 
أيــام عــديــدة مــن شهر رمضان  قبل 
في التسوق المفرط لشراء المواد 
ــة فـــي الــمــائــدة  ــلـ ــداخـ الـــغـــذائـــيـــة الـ
شتى  بين  مــا  متنوعة  الرمضانية 
أنــــواع الــلــحــوم والــخــضــار وغــيــرهــا، 
ربما  الحلويات،  أطــبــاق  عــن  فضاًل 
ـــراف  يــدخــل بــعــضــهــا فـــي بـــاب اإلسـ
الذي نهى عنه اإلسالم، فكثير من 
أصناف  تــعــدد  فــي  تبالغ  الــعــائــالت 
الــطــعــام وكــمــيــاتــه، لــيــلــقــي بــهــا في 

حاويات القمامة نهاية المطاف.
المفرط  االستهالك  قضية  إن 
والــغــذائــيــة  الطبيعية  الـــمـــوارد  فــي 
ــاه والـــطـــاقـــة  ــيـ ــمـ ــتــــخــــدامــــات الـ واســ
وغـــيـــرهـــا لــيــســت حـــريـــة شــخــصــيــة، 
عــنــدمــا  الــمــســتــهــلــك  دور  ويــنــتــهــي 
المالية  المستحقات  بدفع  يتكفل 
التي  السلع  شــرائــه  جــراء  المرتبة 
قـــام بــاســتــهــالكــهــا، إنــمــا هــي قضية 
تجاه  وطنية  ومسؤولية  مجتمعية 
البيئة واستدامة الموارد الطبيعية 
التزم  فــإن  المستقبلية،  ألجيالنا 
كــل فـــرد مــنــا بــالــتــعــالــيــم والــمــبــادئ 
األديـــان  جميع  عليها  تــنــص  الــتــي 
الــســمــاويــة فـــي الــعــمــل عــلــى اتــبــاع 
والحفاظ  النفقات  ترشيد  أســس 
على صحة البيئة التي نعيش فيها، 
مسؤولية  جميًعا  علينا  إن  حــيــُث 
تنميتها  تـــجـــاه  ووطــنــيــة  إنــســانــيــة 
واســتــدامــتــهــا لــأجــيــال الــقــادمــة. 
فنحن شركاء في استهالك الموارد 
الــطــبــيــعــيــة، وكـــذلـــك نــســتــطــيــع أن 
نكون شركاء في الحفاظ عليها إذا 
أوقفنا ما نراه من أشكال اإلسراف 
ــي حـــال  ــ والـــــهـــــدر الـــــــذي ُيـــشـــكـــل فـ
استمراره مشكلة مستقبلية تواجه 
ــيـــال الـــقـــادمـــة، وانـــطـــالًقـــا من  األجـ
المحققة  اإلستراتيجية  األهــداف 
علينا  يجب   ،2030 المملكة  لرؤية 
للمساهمة  أكــبــر  بــشــكــل  الــتــكــاتــف 
فـــي دعــــم وزيـــــــادة الـــوعـــي لــتــرشــيــد 
االســـتـــهـــالك الـــمـــفـــرط والــتــقــلــيــل 
والقمامة  المنزلية  المخلفات  من 
الــزائــدة بشكل واضــح نتيجة زيــادة 
ــــي شــهــر  االســــتــــهــــالك الــــغــــذائــــي فـ
األخــرى،  باألشهر  مقارنة  رمــضــان 
تأثيرات سلبية  لها  والتي بال شك 
على البيئة وصحة المجتمع التي 
هي امتداد لصحة أفراده الجسمية 
وصــحــة الــبــيــئــة الــتــي يــعــيــش فيها 
ــال  ــكــ ــا مـــــن جـــمـــيـــع أشــ ــهــ ــتــ وســــالمــ

التلوث.

على  ا  جدّيً العمل  علينا  يجب 
تغيير سلوك األفراد في المجتمع 
ــي مـــســـألـــة تـــرشـــيـــد االســـتـــهـــالك  فــ
الطبيعية  الــمــوارد  حماية  بقصد 
ــة فـــــي هــــذا  ــ ــاصـ ــ ـــا خـ ـــدامــــتــــهـ ـــتـ واسـ
الـــشـــهـــر الـــفـــضـــيـــل الــــــذي ســيــمــتــد 
ــره اإليــجــابــي إلـــى جــمــيــع أشهر  أثــ
ـــراد  ــ ــال الــــتــــزام األفـ ــ الـــســـنـــة فــــي حـ
بالقواعد الصحيحة نحو التغيير 
الفعلي، ويمكن أن يشارك في هذه  
المجتمع،  أفــــراد  كــل  الــمــمــارســات 
التأثير  لــغــة  مــن خـــالل اســتــخــدام 
ــاع اإليـــجـــابـــي نــحــو شــرائــح  ــنــ واإلقــ
الــمــجــتــمــع وأفــــــراده، والــعــمــل على 
إعــــــــادة بـــرمـــجـــة قــــاعــــدة الـــســـلـــوك 
الــمــســؤولــة عـــن طــريــق الــمــبــادرات 
الوطنية ذات اإلجراءات الواضحة، 
والتي تساعد أفراد المجتمع على 
ــارســـات بــمــا  تــطــبــيــق أفـــضـــل الـــمـــمـ
لبيئة  الــنــتــائــج  أفــضــل  لــنــا  يضمن 
عديدا  رأينا  وقــد  وسليمة،  صحية 
مــن الــمــبــادرات الــتــي بـــدأت بفكرة 
بــســيــطــة وصــــــــواًل إلـــــى تــحــقــيــقــهــا 
الــواقــع، وأبــرزهــا مــا تم  على أرض 
تدشينه من قبل المجالس البلدية  
التي  الــوطــنــيــة  البيئية  الــحــمــالت 
ــل رمــضــانــيــة هــدفــت  ــائـ حــمــلــت رسـ
بقضية  البيئي  الــوعــي  ــادة  زيــ إلـــى 
الــمــخــلــفــات الــمــنــزلــيــة وتــأثــيــرهــا 
السلبي على البيئة حملة: »بيئتنا 
غير في شهر الخير«، والتي دشنتها 
ــلــــديــــة الـــمـــحـــافـــظـــة الـــشـــمـــالـــيـــة  بــ
بــالــتــعــاون مـــع الــمــجــلــس الــبــلــدي 
ــة حــقــيــقــيــة مـــع األوقـــــاف  ــراكـ ــشـ وبـ
بــوزارة العدل بمناسبة حلول شهر 
ــتــــي أعــلــن  ــارك، والــ ــبــ ــمــ ــان الــ رمــــضــ
فــيــهــا تــدشــيــن فــعــالــيــة الــمــجــالــس 
الرمضانية البيئية، وذلك بتنظيم 
حلقات الحوار الرمضانية النوعية 
بمشاركة  الــشــمــالــيــة  مــجــالــس  فــي 
ــيـــن إلـــى  الــمــخــتــصــيــن والـــمـــســـؤولـ
جــانــب نــشــطــاء الــعــمــل الــتــطــوعــي 
المجالس  جميع  ــوة  ودعــ الــبــيــئــي، 

الرمضانية إلى االستفادة من هذه 
الـــمـــبـــادرة بــالــتــنــســيــق مـــع الــبــلــديــة 
لتسجيلها ضمن قائمة المجالس 
الــرمــضــانــيــة الــبــيــئــيــة الســتــضــافــة 
الــفــعــالــيــات الــبــيــئــيــة.  كـــذلـــك فــإن 
دوًرا  الهادفة  الشبابية  للمبادرات 
نحو  المجتمع  تــوعــيــة  فــي  فــاًعــال 
ــوارد  ــمـ الــتــرشــيــد فـــي اســـتـــهـــالك الـ
وقت  كــل  فــي  والغذائية  الطبيعية 
وخاصة شهر رمضان، ومن أبرز هذه 
المجتمع  فــي  الـــرائـــدة  الــمــبــادرات 
ــة« الــتــي  ــمـ ــعـ ــنـ ــفـــظ الـ »جـــمـــعـــيـــة حـ
حول  المجتمع  توعية  إلــى  تهدف 
أهمية حفظ النعمة والتصرف في 
صحية  آليات  وفــق  الــزائــد  الطعام 
في  بالتأكيد  يسهم  ما  مستدامة، 

الحد من المخلفات المنزلية.
الشرعي  الواجب  من  وانطالًقا 
ــي، فـــإنـــه يــقــع عــلــى عــاتــق  ــنـ ــوطـ والـ
مــّنــا مــســؤولــيــة مجتمعية  فـــرد  كــل 
الطبيعية،  ــوارد  ــمـ الـ حــمــايــة  تــجــاه 
الغذائي  االستهالك  في  والترشيد 
المنزلية  المخلفات  من  والتقليل 
ــؤرق الــمــجــتــمــع كــافــة  الــتــي بــاتــت تــ
للحشرات  تــجــمــع  مــن  تسببه  لــمــا 
واآلفـــــات الـــضـــارة بــصــحــة اإلنــســان 
الـــغـــرض األســـاســـي  إن  وســـالمـــتـــه. 
مـــن الــمــحــافــظــة عــلــى الــبــيــئــة هو 
ورفاهيته  اإلنسان  المحافظة على 
 فــي فــتــرات حــيــاتــه، ولــهــذا نجد أن 
جــمــيــع األديــــــان الــســمــاويــة، تــدعــو 
ــالـــة فــي  ــعـ ــى اتــــخــــاذ خــــطــــوات فـ ــ إلــ
ــلـــى الــــثــــروات  مــــجــــال الـــحـــفـــاظ عـ
في  واالقتصاد  الطبيعية  والــمــوارد 
صالحة  توريثها  بهدف  استهالكها 
وبــاألخــص  المستقبلية،  لأجيال 
الــــــديــــــانــــــة اإلســــــالمــــــيــــــة خـــاتـــمـــة 
البشرية  إلــى  السماوية  الــرســاالت 
ــي اهـــتـــمـــت بــالــبــيــئــة اهــتــمــاًمــا  ــتـ الـ
بالمكونات  اإلخــالل  كما  أن   كبيًرا، 
تؤثر  اهلل  خلقها  الــتــي  الطبيعية 
ســلــًبــا فـــي الــحــيــاة بــكــل عــنــاصــرهــا  
من الــمــاء، والــهــواء، والــتــربــة،  وقد 
خــلــق اهلل تــعــالــى الــبــيــئــة وســخــرهــا 
أن  المؤكد  فمن  اإلنــســان،  لخدمة 
يــشــرع الــقــوانــيــن  ويــضــع الــقــوانــيــن 
البيئي،  الــتــوازن  تكفل حفظ  التي 
ــيــــد اإلنـــــســـــان إلــــــى طــريــقــة  ــرشــ وتــ
التعاطي  الــبــيــئــة،  وكــيــفــيــة  حــمــايــة 
والترشيد  وقوانينها،  أنظمتها  مع 
والعمل على  الموارد  استهالك  في 
توجيه األفراد لالستهالك األفضل 
عليها  تقوم  التي  الركائز  أهــم  من 
تحقيًقا  الــســلــيــمــة،  الــمــجــتــمــعــات 
ألهــــــــداف الـــتـــنـــمـــيـــة  الــمــســتــدامــة 

الشاملة.
} مختصة في فلسفة الدراسات

البيئية وآليات التنمية المستدامة

ــاب مـــمـــيـــز  ــ ــتــ ــ ــن كــ ــ ــ ــــث عـ ــحــ ــ وأنـــــــــــا أبــ
والصحية  االجتماعية  األبــعــاد  يغطي 
عصري،  بأسلوب  للصيام  واالقتصادية 
ألعـــرضـــه لـــقـــراء صــحــيــفــتــنــا فـــي شهر 
رمضان المبارك، اتصلت بأخي وزميلي 
بالجامعة  الــشــريــعــة  كلية  فــي  الــســابــق 
فضيلة  الــمــنــورة  بالمدينة  اإلســالمــيــة 
العالم الشيخ الجليل األستاذ الدكتور 
عبدالكريم بن صنيتان العمري، طالبا 
العون والمشورة، وفيما إذا كان قد كتب 
في هذا الموضوع وهو الذي نشر عشرات 
الكتب في مجاالت الشريعة المتعددة، 
وهو من العلماء المتميزين باعتدالهم 
الفكري، وروحهم  ووسطيتهم، وثرائهم 
التربوية العالية. فلبى طلبي بتزويدي 
الموسوم  كتابه  من  إلكترونية  بنسخة 
»من أسرار الصيام وحكمه« الصادر عن 
بالمدينة  والــتــوزيــع  للنشر  المآثر  دار 

المنورة عام 1427 للهجرة. 
وجدت  للكتاب  متأنية  قــراءة  وبعد 
في مضامينه ما أبحث عنه وأكثر، ال بل 
إني أعتقد بأن من الضروري أن يطلع 
عــلــيــه شــبــابــنــا عــلــى وجــــه الــخــصــوص 
لــيــعــرفــوا حــقــيــقــة الـــصـــيـــام وفــضــائــلــه 
الصيام  أن  وليدركوا  المتعددة،  وأبعاده 
لــيــس فــريــضــة ديــنــيــة فــحــســب، بـــل إنــه 
اجتماعية  وقيمة  تربوية  مدرسة  أيضا 
للروح  وعــالجــي  وقــائــي  وأســلــوب  عليا، 
والـــنـــفـــس والــــبــــدن، وآلـــيـــة ديــنــامــيــكــيــة 
لتفعيل االقتصاد، على مستوى األفراد 
ــة، وهـــو رحــمــة مــن اهلل جــل في  ــدولـ والـ
عـــاله لــأمــة اإلســالمــيــة. نــســأل اهلل أن 

يجعل هـــذا الــكــتــاب الــقــيــم فــي مــيــزان 
حسنات مؤلفه القدير. 

ــتـــاب فــســنــقــوم  ــكـ ــذا الـ ــ ــة هـ ــيـ ــمـ وألهـ
بعون اهلل وتوفيقه باستعراض وتحليل 
فــصــولــه، وإبـــــراز األبـــعـــاد االجــتــمــاعــيــة 

والصحية واالقتصادية للصيام. 
يحتوي الكتاب على مائة وعشرين 
صــفــحــة، مــوزعــة عــلــى مــقــدمــة وأربــعــة 
عشر فصال. أوضح المؤلف في مقدمة 
للمسلمين  يــضــخ  الــصــيــام  أن  الــكــتــاب 
جرعات تعليمية نافعة، ودروسا تثقيفية 
جامعة، تفي بحاجات النفس البشرية 
يــزرع  بما  الــعــديــدة،  متطلباتها  وتلبي 
الصائمين  نفس  في  والسرور  السعادة 
ويــقــوم سلوكهم مــن كــل انــحــراف، وهو 
البشرية  النفس  لتنقية  مهم  مــصــدر 
مــمــا عــلــق بــهــا مـــن شـــكـــوك وانـــحـــراف 

سلوكية  ممارسات  من  وغيرها  وجشع 
مـــرفـــوضـــة، خــــالل أشـــهـــر الــســنــة الــتــي 
ســـبـــقـــت شـــهـــر رمـــــضـــــان، فـــهـــو فـــرصـــة 
الذنوب  وتجاوز  الشهوات  لكبح  ثمينة 
والعودة  والتوبة واالستغفار  واألخطاء 
اهلل  فطرنا  الــذي  السوي  الطريق  إلــى 
ــو بــمــثــابــة مــحــطــة تــربــويــة  ــ عـــلـــيـــه، وهـ
ــة لــيــحــاســب الــمــقــصــر نــفــســه،  ــيــ وروحــ
ويعلن توبته، ويسعى إلى إصالح حاله، 

ويرشد انطالقته في الحياة.
الـــمـــعـــنـــون  األول  الـــفـــصـــل  وجـــــــاء 
كيف  ليبين  الصيام«،  شهر  بـ»استقبال 
يــســتــقــبــل الـــمـــســـلـــمـــون شـــهـــر رمـــضـــان 
ــد كــريــم،  الــمــبــارك كضيف عــزيــز، ووافــ
إلى  والتقرب  بالطاعات  أوقاته  تضيء 
اهلل، وصــفــاء الــقــلــوب، ومــحــو أدرانــهــا، 
وذكـــــر األهـــــل واألصــــحــــاب واألقــــربــــاء، 
والـــبـــر واإلحـــســـان ومــســاعــدة الــفــقــراء 
من  مــؤثــر  نمط  وذلـــك  والمحتاجين، 
المسلمين،  بين  الــثــروة  تــوزيــع  أنــمــاط 
والــصــعــاب،  المشقة  تحمل  عــن  فضال 
ــثـــار مــن طــلــب الــرحــمــة  والــصــبــر، واإلكـ
الشهر  هــذا  استقبال  وفــي  والــمــغــفــرة. 
اهلل محمد صلى  رســول  كــان  الفضيل 
اهلل عليه وسلم يبشر أصحابه بالقول 
فمرحبا  الشهور،  سيد  رمــضــان  »أتــاكــم 
والبركات،  الصيام  وأهــال، جاء شهر  به 
فأكرم به من زائر هو آت«. ويوضح نبينا 
أهمية  وســلــم  عليه  اهلل  صــلــى  الــكــريــم 
العباد  يعلم  »لــو  بــالــقــول:  الشهر  هــذا 
يكون  أن  أمتي  لتمنت  رمضان،  في  ما 
رمــضــان الــســنــة كــلــهــا«. كــمــا قـــال عليه 

»إذا جاء  التسليم:  أفضل الصالة وأتم 
وغلقت  الــجــنــة  ــواب  أبــ فتحت  رمــضــان 
ــفـــدت الــشــيــاطــيــن«.  ــنــــار، وصـ أبــــــواب الــ
هذا  في  واالجتهاد  الجد  ارزقنا  اللهم 
لنا  واغــفــر  عنا  واعــف  المبارك  الشهر 
بثواب  يفوز  ممن  واجعلنا  عنا  وارض 

الشهر الكريم.
ــانــــي عـــنـــوان  ــثــ ــل الـــفـــصـــل الــ ــمــ وحــ
»الــصــيــام والــتــيــســيــر«، مــوضــحــا أن من 
الشريعة اإلسالمية وسائر  أبرز سمات 
ــاة الــيــســر  ــراعــ تــكــالــيــفــهــا وعـــبـــادتـــهـــا مــ
وعــــدم الــحــرج ورفــــع الــمــشــقــة، والــبــعــد 
تعالى  قــال  فقد  والــضــيــق،  العسر  عــن 
ــا يــريــد اهلل أن  فــي ســــورة الــمــائــدة: )مـ
يجعل عليكم من حرج( )آية:6(. وقال 
تــعــالــى فـــي ســــورة الـــبـــقـــرة: )يـــريـــد اهلل 
بكم اليسر وال يريد بكم العسر( )آية: 
على  تعالى  اهلل  يــوجــب  لــم  لــذا   .)185
واحـــد،  لــشــهــر  إال  الــصــيــام  المسلمين 
رحمة بالعباد وتخفيفا عليهم، ووضع 
كالمرض،  الــرخــص،  مــن  الــعــديــد  لهم 
والسفر، والحيض عند النساء، والمرأة 
على  تقوى  ال  التي  والمرضع  الحامل 
فقد  رضيعها،  على  تخاف  أو  الصيام 
اهلل  اإلفــطــار، كما ال يحاسب  لها  جــاز 
أو يشرب في  الــذي يأكل  جل في عاله 
شهر رمــضــان وهــو نــاس أنــه صائم وال 
قــضــاء عــلــيــه، وجـــوانـــب عـــديـــدة أخـــرى 
تظهر سماحة ديننا اإلسالمي ويسره. 
وللموضوع بقية في مقال قادم إن شاء 

اهلل. 

} أكاديمي وخبير اقتصادي

االأبعاد االجتماعية وال�صحية واالقت�صادية لل�صيام )1(

بقلم:
 د. أسعد حمود السعدون }

ت�����ر������ص�����ي�����د اال��������ص�������ت�������ه�������اك ف���ي
�����ص����ه����ر ال�����خ�����ي�����ر ح�����م�����اي�����ة ل���ل���ب���ي���ئ���ة

بقلم: 
د. فاطمة ناصر }

يــأتــي  أن  عــــاديــــة  زيــــــــارة  لـــيـــســـت 
الــرئــيــس الــصــيــنــي شـــي جــيــن بينج 
ــادة  ــ ــرًة بـــعـــد إعـ ــاشـ ــبـ ــــى مـــوســـكـــو، مـ إلـ
انـــتـــخـــابـــه رئـــيـــســـا لـــلـــصـــيـــن لـــواليـــة 
ثــالــثــة مــدتــهــا خــمــس ســـنـــوات، وبعد 
الدولية  الجنائية  المحكمة  إصــدار 
مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي 

فالديمير بوتين.
روسيا في هذا  إلــى  الذهاب  بينج  قــرار جين 
أيــام،  ثــالثــة  مــدة  هــنــاك  وبــقــائــه  المهم  التوقيت 
الرئيس  يــولــيــهــا  الــتــي  الــكــبــرى  األهــمــيــة  يعكس 
الصيني لموسكو، ورسالة واضحة وصريحة على 
النظام  أن  األوروبــيــة  والـــدول  المتحدة  الــواليــات 
الــعــالــمــي لــيــس مــقــتــصــرًا وحـــــده عــلــى الــالعــب 

األمريكي.
زيارة الرئيس شي بينج إلى روسيا تترجم في 
أكثر من سياق، إذ ُتفهم على أن بكين ترغب في 
ممارسة دور الوسيط الدولي في الحرب الروسية 
ضــد أوكـــرانـــيـــا، والــرغــبــة فــي تعظيم هـــذا الـــدور 
اليوم وغــدًا، خصوصًا بعد  الدولي  على الصعيد 
توسطها في استئناف العالقات الدبلوماسية بين 

المملكة العربية السعودية وإيران.
تــمــتــلــك بــكــيــن ثــقــاًل اقــتــصــاديــًا كــبــيــرًا على 
الساحة الدولية، ولها عالقات تجارية واقتصادية 
ممارسة  خــالل  من  وتمكنت  العالم،  دول  كل  مع 
سياسة خارجية متوازنة منذ سنوات طويلة، من 
واعتبارها  السياسي  ووضعها  سمعتها  تحسين 

العبًا مهمًا على الساحة الدولية.
من هذا المنطلق ذهب الرئيس الصيني إلى 
موسكو عارضًا مبادرة سالم على نظيره الروسي 
إلنـــهـــاء الـــحـــرب فـــي أوكـــرانـــيـــا. غــيــر أن الــرئــيــس 
جيدًا  بــالده  يــدرك مصلحة  بينج  الصيني جين 
ويدرك أن االنحياز إلى موسكو يعني تأزم عالقته 

بالدول األوروبية تحديدًا.
استراتيجية  عالقات  بكين  لــدى  أن  صحيح 
مـــع روســـيـــا وهـــنـــاك انــفــتــاح كــبــيــر عــلــى الــشــراكــة 
والغاز  النفط  وشــراء  السلع  وتبادل  االقتصادية 
الروسي، لكن الصين تدرك أن انتهاج سياسة غير 
موسكو،  لصالح  األوكرانية  المسألة  في  متوازنة 

لن يكون في صالحها.
أن بكين  االتــفــاق  الــبــدايــة مــن  فــي  إذًا البـــد 
الــتــي تــمــتــلــك عـــالقـــات تــجــاريــة مــهــمــة جــــدًا مع 
زلة لسان  أن تقع في  تريد  األوروبـــي، ال  االتحاد 
إلــى  بــالــنــظــر  تــحــاســب عليها اقــتــصــاديــًا، وحــتــى 
دوائر صنع القرار األوروبي، يفهم من هذه الزيارة 

إلى موسكو على أنها ضمن المتعارف عليه.
الرئيس  طرحها  التي  السالم  مــبــادرة  إن  ثم 
ـــم تــلــَق  الـــصـــيـــنـــي ورحــــــب بـــهـــا نـــظـــيـــره بـــوتـــيـــن لـ
ــدول األوروبــــيــــة الـــتـــي عــدتــهــا في  ــ اســتــحــســان الــ
صالح موسكو نظرًا إلى عدم تطرقها إلى مسألة 
التي  الروسي من األراضي األوكرانية  االنسحاب 
احتلتها، إال أن الرئيس الصيني لم يقدم لنظيره 
الروسي أكثر من الوساطة، ولن تنخرط بالده في 

دعم موسكو عسكريًا وإرسال أسلحة إليها.
وعلى الصعيد الروسي، ال تتوقع موسكو أن 
تغير بكين من لهجتها لصالح األولى وتدخل في 
روسيا ممتنة  لكن  الغرب،  دبلوماسية مع  أزمــات 

كــثــيــرًا مــن هــذه الــزيــارة ألنــهــا تعني 
الــمــحــاوالت  وقـــوف الصين ضــد كــل 
الغربية لفرض العزلة على موسكو.
ــم، حــيــنــمــا يـــذهـــب الــرئــيــس  ــعـ نـ
هناك  ويمكث  موسكو  إلــى  الصيني 
ــام، فــكــأنــه يــســتــهــزئ بــقــرار  ــ ثــالثــة أيـ
الرئيس  بتوقيف  الــدولــيــة  الجنائية  المحكمة 
بــوتــيــن، هـــذا إلـــى جــانــب أنـــه يــريــد دعـــم صديقه 
الـــروســـي بــلــغــة الــشــراكــة االقــتــصــاديــة لــمــحــاولــة 
المفروض  الغربي  الحصار  وطــأة  من  التخفيف 
عـــلـــى مـــوســـكـــو، وكــــذلــــك دعـــمـــه عـــلـــى الــصــعــيــد 

الداخلي.
األمريكية،  المتحدة  الــواليــات  إلــى  بالنسبة 
الصينية،  الروسية-  بالصداقة  سعيدة  غير  فهي 
وســبــق أن حــصــل تـــقـــارب أمــريــكــي- صــيــنــي أيـــام 
االتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي لــمــنــع األخــيــر مــن هزيمة 
وتفكيك  الباردة،  الحرب  سنوات  خالل  واشنطن 
التحالفات الثنائية أو الجماعية باتجاه إضعاف 
االتحاد السوفييتي خارجيًا والسعي إلى تفكيك 

الكتلة الشيوعية.
أمريكا التي قالت وداعًا للتقارب مع الصين، 
أوكرانيا  مع  الحرب  جو  في  روسيا  إدخــال  أرادت 
وقد تحقق ذلك، وموسكو حاليًا منشغلة وتصرف 
كل ما في جيبها على هذه الحرب، وفي المقابل 
نطاق حرب  إلى  الصين  واشنطن سحب  تحاول 

تجارية لمحاولة إضعافها اقتصاديًا.
بكين تدرك أبعاد الخطط األمريكية لجرها 
بين  تتوسط  حينما  ولذلك  تجارية،  معركة  في 
ـــران فـــهـــذا يــعــنــي أنـــهـــا فـــي صــدد  ــ الــســعــوديــة وإيــ
وحينما  واقــتــصــاديــة،  سياسية  مكاسب  تحقيق 
ــزل عــالقــتــهــا بــروســيــا فــكــذلــك الــحــال  تــواصــل عـ
االستفادة من الحصار الغربي على روسيا لجهة 

تعظيم الشراكة االقتصادية مع األخيرة.
الــــواليــــات  الـــصـــيـــن مـــثـــل  الــــقــــول إن  يــبــقــى 
على  الروسية  الحرب  من  مستفيدتان  المتحدة 
سياسة  تمارس  بكين  أن  بينهما  الفرق  أوكرانيا. 
ــداء، وتــركــز  ــ الــحــيــاد حــتــى تــحــتــاط مــن شــر األعــ
على الجانب االقتصادي لبيع السلع إلى موسكو 

والحصول منها على الطاقة بأسعار تفضيلية.
إلى  زيارته  الصيني حينما ختم  الرئيس  إن 
تغييرات  »هناك  إن  الروسي  لنظيره  قال  موسكو 
لم تحدث منذ مائة عام. عندما نكون معًا فإننا 
بكين  أن  ذلــك  يعني  قــد  التغييرات«.  هــذه  نقود 
الدولية  الساحة  تريد ممارسة نفوذ سياسي في 
روسيا  مــع  وبعالقتها  االقــتــصــادي،  ثقلها  يـــوازي 
تــســعــى إلـــى تــشــكــيــل نــظــام عــالــمــي جــديــد يلغي 
المتحدة  الــواليــات  وهيمنة  األحــاديــة  القطبية 

على المسرح الدولي.
} كاتب من فلسطين

ق�������راءة ف����ي زي�������ارة ال��رئ��ي�����س
ال�������ص���ي���ن���ي اإل����������ى م���و����ص���ك���و
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اأمريكا تبلغ لبنان: �سنعاقب كلَّ   من يدعم »حزب اهلل«
بريوت - وكاالت:

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

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

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

للحزب.

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

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

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

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

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

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

اجلهات اخلبيثة التي حتاول زعزعة ا�ستقرار لبنان«.

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

منح املقاول الوطني االأف�سلية يف امل�ساريع

االأمري  امللكي  ال�سم�  وّجه �ساحب 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

املقاول  منح  درا�سة  اإىل  ال�زراء 

امل�ساريع  يف  االأف�سلية  ال�طني 

مع  يت�اءم  مبا  احلك�مية  االإن�سائية 

والتزامات  الدولية  التجارة  اأنظمة 

مملكة البحرين.

وقّرر جمل�س ال�زراء �سراء اأ�س�ل 

ال�سيد  الروبيان من ب�اني�س  �سيادي 

حت�يل  اأو  ذلك  يف  منهم  رغب  ملن 

رخ�س �سيد الروبيان اإىل رخ�س �سيد 

االأ�سماك و�سراء عدة ال�سيد منهم.

زيادة  ال�زراء  جمل�س  وبحث   

االأكادميي  التاأهيل  ملنح  املايل  الدعم 

تقّدمه  الذي  االإعاقة  لذوي  واملهني 

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

واخلا�سة العاملة يف جمال االإعاقة.

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

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

للبحريــن وم�ســّرفة  ثابتــة  اأخويــة  مواقــف  �ســلمان:  امللــك 

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

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

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

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

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

ت�قيت مهم ويف ي�م مهم لنا جميًعا.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

يف ال�س�ق العاملية.

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

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

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

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

تهديدات واعتداءات اإرهابية تخريبية ت�ستهدف النيل من مكانتها.

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

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

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

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

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

جميًعا �سد اأية خماطر وتهديدات.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

دربـنـا واحــد

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

الرقمية

مواطنون ي�ستكون: ال مواعيد 
لتجديد البطاقة الذكية 

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

املحتوى اخلربي ل�سحف حملية

خادم �حلرمني ي�ستقبل جاللة �مللك يف جدة
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امل�سقطي معقًبا على اإحالة »امليزانية«:

منفتحون على توافقات حتقق امل�سلحة الوطنية

ال�ض�ؤون  جلنة  رئي�س  امل�ضقطي  خالد  رّحب 

باعتماد  ال�ض�رى  مبجل�س  واالقت�ضادية  املالية 

برئا�ضة  املنعقد  اجتماعها  خالل  امل�قرة  احلك�مة 

�ضاحب ال�ضم� امللكي االأمري �ضلمان بن حمد اآل خليفة 

قان�ن  مل�ضروع  ال�زراء،  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل 

املاليتني 2023- لل�ضنتني  للدولة  العامة  امليزانية 

2024، واإحالته لل�ضلطة الت�ضريعية، م�ؤكًدا انفتاح 

مع  م�ضرتكة  لت�افقات  لل��ض�ل  ال�ض�رى  جمل�س 

جلنة ال�ض�ؤون املالية واالقت�ضادية مبجل�س الن�اب 

واحلك�مة امل�قرة، مبا يحقق امل�ضلحة ال�طنية.

مت  التي  املبادئ  عن  احلك�مة  اعالن  باأن  واأفاد 

على اأ�ضا�ضها اإعداد امليزانية واملتمثلة باحلفاظ على 

اال�ضتقرار املايل والنم� االقت�ضادي االإيجابي وخلق 

فر�س واعدة للم�اطنني، والعمل على تط�ير برامج 

الدعم  الدعم املايل واالقت�ضادي لرفع كفاءة ت�جيه 

امل�اطنني، وااللتزام  مل�ضتحقيه مبا يلبي احتياجات 

بتحقيق برنامج الت�ازن املايل بتحقيق الت�ازن بني 

العامة  النفقات  �ضبط  مع  وامل�ضروفات  االإيرادات 

م�ا�ضلة  على  والعمل  االإيرادات،  م�ضادر  وتن�يع 

احلك�مية  اخلدمة  وج�دة  االأداء  لتط�ير  العمل 

ال�ضابقة  الت�افقات  من  م�ضتمدة  كلها  وا�ضتدامتها، 

برنامج عمل  الت�ضريعية، وقد ت�ضمنها  ال�ضلطة  مع 

احلك�مة، ما يخلق اأر�ضية م�ضرتكة ثابتة لالنطالق 

هذه  حتقق  ا  اأي�ضً عليها  مت�افق  تطبيق  اآلية  نح� 

املبادئ، وتك�ن م��ضع ر�ضا اجلميع.

القادمة  الفرتة  اأن  اإىل  امل�ضقطي  واأ�ضار 

ال�ض�ؤون  جلنة  من  مكثفة  اجتماعات  �ضت�ضهد 

من  �ض�اء  ال�ض�رى،  مبجل�س  واالقت�ضادية  املالية 

االجتماعات  عرب  اأو  امل�ضرتكة  االجتماعات  خالل 

االأمانة  من  امل�ضاند  العمل  فريق  مع  اخلا�ضة 

امل�ضروع  هذا  اإجناز  على  للعمل  للمجل�س،  العامة 

وقت  اأ�ضرع  ويف  عالية  مبهنية  واحلي�ي  املهم 

وي�ضمن  ال�طني  االقت�ضاد  يعزز  مبا  ممكن، 

التنمية. عملية  ا�ضتمرار 

ويف ال�ضياق ذاته، ثمن امل�ضقطي نتائج التقرير 

والتي   ،2022 للعام  البحرين  ململكة  االقت�ضادي 

يف  النفطي  غري  القطاع  م�ضاهمة  ت�ضجيل  اأظهرت 

بن�ضبة  الثابتة  باالأ�ضعار  االإجمايل  املحلي  الناجت 

معرًبا  البحرين،  تاريخ  يف  االأعلى  وهي   ،%83.1

تبذل  التي  ال�طنية  باجله�د  واالعتزاز  الفخر  عن 

ت�ضهدها  التي  االإيجابية  النتائج  هذه  لتحقيق 

القطاعات املختلفة يف اململكة.

خالد امل�سقطي

ت�سكيل فريق عمل ملتابعة ال�سلع الرئي�سية.. »التجارة«:

خطة عمل مع »اخلا�ص« ل�سمان ا�ستقرار وتوازن الأ�سعار
حمرر ال�ض�ؤون النيابية:

قالت وزارة ال�ضناعة والتجارة باأنها تعمل على و�ضع 

والقطاع  احلك�مية  اجلهات  جميع  بني  متكاملة  خطة 

وجاهزية  ت�فري  و�ضمان  حتديد  يف  ي�ضب  مبا  اخلا�س 

وت�ازن  ا�ضتقرار  ت�ضمن  بدورها  والتي  االأ�ضا�ضية  ال�ضلع 

مملكة  يف  االقت�ضادي  النظام  واأن  ا  خ�ض��ضً االأ�ضعار، 

والذي  العاملي  االقت�ضادي  للنظام  امتداد  ه�  البحرين 

يت�ضمن حرية العر�س والطلب وال�فرة والتن�ع يف ال�ضلع 

واملنتجات اال�ضتهالكية والتي تتاأثر بع�امل عاملية متعددة 

واال�ضترياد  وال�ضحن  والنقل  الت�ضغيل  تكلفة  اأهمها  من 

والتاأمني وتقلبات النفط والظروف امل��ضمية التي مير بها 

بلد املن�ضاأ لل�ضلعة اأو املنتج، اإىل جانب احل�ادث والك�ارث 

وتقلبات الطبيعة املبا�ضرة وغري املبا�ضرة.

جاء ذلك يف رٍد بعثت به وزارة ال�ضناعة والتجارة 

على �ض�ؤال للنائب حممد االأحمد.

واأّكدت ال�زارة يف رّدها باأنها تعمل على خطة خف�س 

حزمة  تت�ضمن  حيث  االأ�ضا�ضية،  الغذائية  ال�ضلع  اأ�ضعار 

من اال�ضرتاتيجيات، ومن اأهمها ت�ضكيل فريق عمل ملتابعة 

ال�ضلع الغذائية واال�ضتهالكية الرئي�ضية.

قرار  م�ضروع  اإعداد  مت  باأنه  ال�زارة   واأو�ضحت 

الغذائية  ال�ضلع  ملتابعة  عمل  فريق  وت�ضكيل  باإن�ضاء 

ال�ضلع  الرئي�ضية، ويخت�س بتحديد قائمة  واال�ضتهالكية 

ور�ضد  ومتابعة  الرئي�ضية،  واال�ضتهالكية  الغذائية 

واال�ضتهالكية  الغذائية  لل�ضلع  االأ�ض�اق  يف  احلركة 

اإىل ت�حيد اجله�د واإ�ضراك القطاع  الرئي�ضية، باالإ�ضافة 

الرئي�ضية  الغذائية واال�ضتهالكية  ال�ضلع  لت�افر  اخلا�س 

وعدم نق�ضها مع �ضمان ت�فر خطط للحاالت الط�ارئ، 

اال�ضتهالكي  ال�ضل�ك  ممار�ضة  لتعزيز  ال�عي  ورفع 

ال�ضلع  اأنظمة بيانات  اإىل جانب تكامل  الذكي وامل�ضتدام، 

احلك�مي  القطاع  بني  الرئي�ضية  واال�ضتهالكية  الغذائية 

واخلا�س، ومتابعة تنمية وتط�ير اإنتاج ال�ضلع الغذائية 

واال�ضتهالكية الرئي�ضية ال�طنية.

الفا�سل ت�ساأل عن ا�ستعدادات »التاأمينات« للقانون اجلديد

تقّدمت الدكت�رة جهاد عبداهلل الفا�ضل النائب الثاين 

بن  �ضلمان  لل�ضيخ  ب�ض�ؤال  ال�ض�رى  جمل�س  لرئي�س 

خليفة اآل خليفة وزير املالية واالقت�ضاد ال�طني، ح�ل 

ا�ضتعدادات الهيئة العامة للتاأمني االجتماعي لبدء �ضريان 

 2020 ل�ضنة   )21( رقم  بقان�ن  املر�ض�م  م�اد  بع�س 

ب�ضاأن �ضناديق ومعا�ضات التقاعد يف الق�انني واالأنظمة 

االإ�ضالحات  م�ضاهمة  وكيفية  والتاأمينية،  التقاعدية 

وما  التقاعدية،  ال�ضناديق  عمر  مد  يف  التقاعد  باأنظمة 

هي ت�قعات الهيئة ل�ج�د فائ�س بال�ضناديق التقاعدية 

خالل عامي 2024-2023.

وت�ضاءلت الفا�ضل عن االأثر من اإدخال غري البحرينيني 

من  مبعل�مات  مطالبة  االجتماعي،  التاأمني  نظام  يف 

�ضراء  اإجراءات  ح�ل  االجتماعي  للتاأمني  العامة  الهيئة 

اخلدمة  ب�ضراء  املتقدمني  وعدد  االفرتا�ضية،  اخلدمة 

تاريخه،  وحتى  اجلديد  القان�ن  اإقرار  منذ  االفرتا�ضية 

ومن هي الفئات التي يج�ز لها اجلمع بني معا�ضها عن 

نف�ضها ون�ضيبها من معا�س اآخر، والفئات االأخرى التي 

ال يج�ز لها اأن جتمع بني معا�ضني، كما ت�ضاءلت عن بدء 

ب�ضاأن  االكت�ارية  الدرا�ضة  مراجعة وحتديث  الهيئة يف 

مد عمر ال�ضناديق التقاعدية. د. جهاد الفا�سل

بيئة اآمنة توفر متطلبات الأمن وال�سالمة.. »الرتبية« رًدا على الكوهجي:

9836 مطفاأة حريق موزعة على املدار�ص احلكومية وخمارج طوارئ
النيابية: ال�ض�ؤون  حمرر 

اإنها  والتعليم  الرتبية  وزارة  قالت 

ال�قائية  ال�ضالمة  ثقافة  تعزيز  على  تعمل 

من  حزمة  خــالل  من  خماطراحلريق  من 

امل�ؤ�ض�ضات  جميع  ــزام  ــاإل ك ــــراءات  االإج

واملل�ضقات  التعليمات  ب��ضع  التعليمية 

وال�ضالمة  بــاالأمــن  اخلا�ضة  االإر�ــضــاديــة 

حاالت  يف  اتباعها  ال�اجب  ـــراءات  واالإج

املن�ضاآت  مبرافق  احلريق  ون�ض�ب  اخلطر 

املدر�ضية، مع بيان خمارج الط�ارئ و�ضالمل 

التجمع،  لنقاط  االإر�ضادية  واالأ�ضهم  اخلروج 

وغريها  احلريق  طفايات  ا�ضتخدام  وكيفية 

من التدابري االأخرى.

جمم�ع  بــاأن  ال�ضياق  هذا  يف  وذكــرت 

 )9836( نح�  يبلغ  احلريق  مطفاآت  عدد 

مطفاأة م�زعة على جميع املدار�س احلك�مية 

مبختلف املراحل الدرا�ضية، ويتم تركيزها يف 

نقاط مكافحة احلريق بجميع مرافق املدر�ضة، 

واملعايرياملتبعة  اال�ضرتاطات  ح�ضب  وذلك 

مطفاآت  باأن  ال�زارة  واأو�ضحت  ال�ضاأن،  بهذا 

من  للحريق  مطفاأة  بني  ما  تتن�ع  احلريق 

من  للحريق  ومطفاأة   ،)H2O( ماء  ن�ع 

الكرب�ن )CO2(، ومطفاأة  اأك�ضيد  ثاين  ن�ع 

جافة  كيميائية  بــ�درة  ن�ع  من  للحريق 

للحريق  ومطفاأة   ،)DRY POWDER(

ي�جد  باأنه  من�هًة  رغــ�ة،  ف�م  ن�ع  من 

طريقة  يبني  مل�ضق  للحريق  كلمطفاأة  على 

االإدارات  ت�جيه  كذلك  ويتم  اال�ضتخدام، 

تبني  مل�ضقات  و�ضع  �ضرورة  اإىل  املدر�ضية 

كل  عند  احلريق  مطفاآت  ا�ضتخدام  طريقة 

احلريق. ملكافحة  نقطة 

جاء ذلك يف رّدها على ال�ض�ؤال ياملقدم من 

ع�ض�  الك�هجي  عبداجلبار  فاطمة  الدكت�رة 

اتخاذ  على  حتر�س  باأنها  ال�ض�رى،  جمل�س 

تعليمية  بيئة  ت�فري  تدعم  التي  االإجراءات 

اآمنة تلبي متطلبات االأمن وال�ضالمة، وت�ؤّمن 

اأع�ضاء  من  املدار�س  منت�ضبي  جميع  حماية 

من  والطلبة  والتعليمية  االإدارية  الهيئتني 

خماطر احلريق ب�ضكل خا�س. 

واأ�ضافت ال�زارة باأنها تعمل وبالتن�ضيق 

ثقافة  تعزيز  على  العالقة،  ذات  اجلهات  مع 

من  خماطراحلريق  من  ال�قائية  ال�ضالمة 

جميع  كاإلزام  ــراءات  االإج من  حزمة  خالل 

التعليمات  ب��ضع  التعليمية  امل�ؤ�ض�ضات 

باالأمن  اخلا�ضة  االإر�ضادية  واملل�ضقات 

يف  اتباعها  ال�اجب  واالإجــراءات  وال�ضالمة 

مبرافق  احلريق  ون�ض�ب  اخلطر  حــاالت 

املن�ضاآت املدر�ضية، مع بيان خمارج الط�ارئ 

لنقاط  االإر�ضادية  واالأ�ضهم  اخلروج  و�ضالمل 

احلريق  طفايات  ا�ضتخدام  وكيفية  التجمع، 

وغريها من التدابري االأخرى.

م�ضتمر  ب�ضكل  يتم  بــاأنــه  وتــابــعــت 

ال�قائية  والن�ضرات  االأدلة  من  عدد  اإ�ضدار 

وال�ضالمة  باالأمن  اخلا�ضة  واال�ضرت�ضادية 

ومنها  التعليمية  املن�ضاآت  على  وت�زيعها 

املن�ضاآت  يف  املهنية  وال�ضحة  ال�ضالمة  دليل 

ال�اجب  االإجراءات  ي��ضح  الذي  التعليمية، 

عامة،  ب�ضفة  والط�ارئ  االأزمات  يف  اتباعها 

احلريق  ن�ض�ب  حاالت  مع  التعامل  وكيفية 

وجه  على  واملــدار�ــس  الـــ�زارة  مباين  يف 

اخل�ض��س.

والتعليم  الــرتبــيــة  وزارة  ـــرت  وذك

وبرامج  عمل  ور�س  تنفيذ  ا  اأي�ضً يتم  باأنه 

وال�ضالمة  االأمن  ح�ل  ت�ع�ية  وحما�ضرات 

من  املدار�س  ملنت�ضبي  التعليمية  املن�ضاآت  يف 

وطلبة  والتعليمية  االإدارية  الهيئتني  اأع�ضاء 

املدار�س احلك�مية واخلا�ضة، وذلك من قبل 

جمم�عة ال�ضالمة وال�ضحة املهنية بال�زارة، 

ومنها  املعنية  اجلهات  مع  وبالتن�ضيق 

اإىل  باالإ�ضافة  املدين،  للدفاع  العامة  االإدارة 

وال�ضالمة  االأمن  ق�ضم  منت�ضبي  تدريب جميع 

اخلا�ضة  االإجراءات  على  املدار�س  وحرا�س 

خماطر  مع  التعامل  وكيفية  باالأمن�ال�ضالمة 

احلريق.

زيارات  تنفيذ  يتم  اأنه  اإىل  اأ�ضارت  كما 

االأمــن  ق�ضم  منت�ضبي  قبل  مــن  ميدانية 

التعليمية  املن�ضاآت  جميع  اإىل  وال�ضالمة 

ور�ضد املالحظات وتقدمي الت��ضيات الالزمة 

لتعزيز ثقافة االأمن وال�ضالمة وزيادة ال�عي 

التعليمية  الهيئات  اإىل  التقارير  ورفع  بها، 

املخت�ضة يف هذا املجال. 

على  ميدانًيا  الطلبة  بتدريب  يتعلق  فيما 

خطة اإخالء املباين والتجمع يف نقطة معينة 

ذكرت  وقائي،  كتدبري  احلريق  حاالت  يف 

منت�ضبي  جميع  بتدريب  تق�م  باأنها  ال�زارة 

االإخــالء  عمليتي  على  والطلبة  املــدار�ــس 

واالإي�اء يف حاالت اخلطرواحلريق، كما يتم 

تدريبهم على كيفية مكافحة احلريق والقيام 

عن  ف�ضالً  الالزمة،  االأولية  باالإ�ضعافات 

تنفيذ  ب�ضرورة  املدر�ضية  االإدارات  ت�جيهات 

مرتني  اخلطة  يف  املبينة  الدورية  التمارين 

مع  بالتن�ضيق  وذلك  الدرا�ضي،  العام  خالل 

وق�ضم  املهنية  وال�ضحة  ال�ضالمة  جمم�عة 

اإىل  باالإ�ضافة  بال�زارة،  وال�ضالمة  االأمــن 

االإدارة  يف  ممثلة  االأخرى  املعنية  اجلهات 

املدين.  للدفاع  العامة 

والتعليم  الــرتبــيــة  وزارة  وبينت 

الإدارة  فريق  وتدريب  بت�ضكيل  التزامها 

املهام  وحتديد  الطارئة،  واحلاالت  االأزمات 

اأع�ضائه  من  ع�ض�  بكل  املن�طة  وال�اجبات 

اأجل تاأمني �ضالمة اجلميع.  من 

اإجالء  عند  املتبعة  االإجــراءات  وحــ�ل 

وق�ع  حــال  اأويف  �ضف�فهم  من  الطلبة 

اأثناء  اأو  املدر�ضية  الف�ضحة  خالل  احلريق 

قالت  ال�ضف�ف،  ــارج  خ الطلبة  تــ�اجــد 

ال�ضالمة  دليل  والتعليماإن  الرتبية  وزارة 

املتبعة  االإجراءات  ي��ضح  املهنية  وال�ضحة 

التعليمية،  باملن�ضاآت  حريق  وق�ع  حال  يف 

والطلبة  املدار�س  تدريبمنت�ضبي  مت  والتي 

الدليلخطة  يبني  حيث  اتباعها،  على 

نقطة  اإىل  و�ض�الً  احلالة  هذه  يف  االإخــالء 

ف�ر  اتباعها  ال�اجب  التجمع،واالإجراءات 

�ضماع جر�س اإنذاراحلريق، وكيفية الت�ضرف 

يف اأثناء احلريق وغري ذلك. 

كما نّ�هت ال�زارة باأنه يتم ح�ضر اأعداد 

عملية  يف  املتخ�ض�س  قباللفريق  من  الطلبة 

لل�ضف�ف  م�فقاً  ت�زيعه  يتم  حيث  االإخالء، 

اخلطة  على  بناًء  معينة  جتميع  نقاط  يف 

بحيث  ح�ضرهم،  مهمة  ي�ضهل  مبا  املعدة، 

اأعدادهم باالعتماد على ق�ائم  التاأكد من  يتم 

نقطة  عند  ال�ضف�ف  مربي  قبل  من  الطلبة 

التجمع اأو من قبل الفريق املتخ�ض�س، ويتم 

من  الطلبة  اأم�ر  اأولياء  مع  الت�ا�ضل  كذلك 

الن�ضية  والر�ضائل  الهاتفي  خالالالت�ضال 

ال�ات�ضاب،  ور�ضائل   )SMS( الق�ضرية 

للت�ا�ضل  املخ�ض�ضة  ال��ضائل  من  وغريها 

واالإ�ضعارات  والر�ضائل  التعليمية،  كالب�ابة 

»التيمز«. ومن�ضة  والن�ضرات،  الربيدية، 

اإىل  والتعليم  الرتبية  وزارة  لفتت  كما 

بالتن�ضيق  تدريبية  ور�س  اإعــداد  يتم  اأنه 

وجمم�عة  املدين  للدفاع  العامة  االإدارة  مع 

لت�عية  بال�زارة  املهنية  وال�ضحة  ال�ضالمة 

ا�ضتخدام  وكيفية  احلرائق  باأن�اع  امل�ظفني 

كل  مرةواحدة  ذلك  ويتم  احلريق،  مطفاآت 

عام درا�ضي اأو ح�ضب احلاجة.

الكوهجي فاطمة  د. 

اأكدت اأن ال�سمان ال�سحي يهدف لتطوير اخلدمات ال�سحية وتوفريها باأعلى جودة.. »ال�سحة«: 

تطبيق نظام ال�سمان ال�سحي على املواطنني العام املقبل
م�ضروع  اأن  ال�ضحة  وزارة  اأكدت 

اأهم  اأحد  ُيعد  ال�ضحي  ال�ضمان  نظام 

امل�ضاريع التي تهدف اإىل تط�ير اخلدمات 

باأعلى ج�دة، من خالل  لتك�ن  ال�ضحية 

ذات  متكاملة  �ضحية  منظ�مة  ت�فري 

والقدرة  باملرونة  تت�ضم  عالية  ج�دة 

لتطلعات  واال�ضتجابة  التط�ر  على 

امل�ضتفيدين، وجاذبة لال�ضتثمار يف املجال 

مت�يل  نظام  اإن�ضاء  عن  ف�ضاًل  ال�ضحي، 

�ضحي يت�ضم بالكفاءة واال�ضتدامة ويكفل 

احلرية يف اختيار مقدِّم اخلدمة ال�ضحية، 

وتقدمي خدمات �ضحية عادلة وتناف�ضية 

�ضمن اإطار يحمي حق�ق جميع االأطراف 

امل�ضاركة يف ال�ضمان ال�ضحي. 

النيابي  ال�ض�ؤال  على  رًدا  ذلك  جاء 

ع�ض�  �ضرور  اإبراهيم  منري  من  املقدم 

اأنه  ال�زارة  ذكرت  اإذ  الن�اب،  جمل�س 

على  ال�ضحي  ال�ضمان  نظام  تطبيق  يتم 

مرحلة  كل  حتديد  يف  ويراعى  مراحل، 

واال�ضتعدادات  الفنية  الرتتيبات  ت�افر 

والتدابري  االإجراءات  وا�ضتكمال  التقنية 

الالزمة ل�ضمان �ضه�لة و�ضرعة احل�ض�ل 

اأنه  اإىل  م�ضرية  ال�ضحية،  اخلدمات  على 

من املت�قع تطبيق نظام ال�ضمان ال�ضحي 

على االأجانب خالل العام اجلاري، وعلى 

امل�اطنني يف العام 2024. 

اأنه �ضي�فر  اأكدت وزارة ال�ضحة  كما 

للم�اطنني  ال�ضحي  ال�ضمان  �ضندوق 

االإلزامية  ال�ضحية  الرزمة  هما:  رزمتني، 

للم�اطنني، والرزمة ال�ضحية االختيارية 

)اأ(   )28( املادة  ن�ضت  وقد  للم�اطنني، 

)1( من القان�ن رقم )23( ل�ضنة 2018 

تلتزم  اأن  على  ال�ضحي  ال�ضمان  ب�ضاأن 

احلك�مة ب�ضداد اال�ضرتاكات عن امل�اطنني 

املنافع  لتغطية  وذلك  حكمهم،  يف  ومن 

االإلزامية  ال�ضحية  الرزمة  يف  املقررة 

على  احل�ض�ل  ت�ضمل  والتي  للم�اطنني، 

اخلدمات ال�قائية والعالجية والتاأهيلية 

تذكر  تكلفة  اي  الطبية. دون  والفح��س 

على امل�اطنني من خالل هذة الرزمة. 

التاأمني  �ضركات  بدور  يتعلق  وفيما 

اأفادت  ال�ضحي،  ال�ضمان  م�ضروع  يف 

التاأمني  �ضركات  باأن  ال�ضحة  وزارة 

�ضتق�م بت�فري الرزمة ال�ضحية االإلزامية 

�ضيق�م  بينما  للمقيمني،  واالختيارية 

بت�فري  ال�ضحي  ال�ضمان  �ضندوق 

واالختيارية  االإلزامية  ال�ضحية  الرزمة 

للم�اطنني.

 واأو�ضحت اأن الهدف من تطبيق نظام 

اخلدمات  تط�ير  ه�  ال�ضحي  ال�ضمان 

املنا�ضب  العالج  ت�فري  ل�ضمان  ال�ضحية 

الربوت�ك�الت  تط�ير  ذلك  وي�ضمل 

العالجية على م�ضت�ى وطني، ويف هذا 

لل�ضحة  االأعلى  املجل�س  �ضيق�م  ال�ضدد 

للخدمات  اململكة  درا�ضة الحتياج  باإعداد 

ال�ضحية، وبناًء على ذلك �ضيتم التن�ضيق 

امل�ضاريع  ب�ضاأن  املعنية  اجلهات  مع 

االحتياجات،  مع  املتنا�ضبة  اجلديدة 

ال�ضمالية،  املحافظة  احتياجات  �ضاملة 

وحتدد على اأ�ض�س ومعايري منها الزيادة 

و�ضه�لة  العمرية  والفئات  ال�ضكانية 

ال��ض�ل اإليها.

كما تابعت وزارة ال�ضحة باأن برنامج 

من  عدد  تطبيق  ي�ضمل  ال�ضحي  ال�ضمان 

امللف  ومنها  ال�ضحية،  املعل�مات  نظم 

الطبي االإلكرتوين امل�حد لكل فرد، والذي 

م�ؤ�ض�ضة  اأي  من  املعالج  الطبيب  �ضيمكن 

احلك�مي  القطاع  يف  مرخ�ضة  �ضحية 

الطبي  امللف  على  االطالع  من  واخلا�س 

هذه  و�ضتك�ن  املنا�ضب،  العالج  لتقدمي 

للمعل�مات  متكاماًل  خمزوًنا  النظم 

واملعل�مات  باملر�ضى  اخلا�ضة  ال�ضحية 

ال�ضفافية يف  مع متكني  واالإدارية  املالية 

احل�ض�ل عليه من قبل امل�ضرح لهم.
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* مو�سى عمر الطارقي

ديَِّة  املُحمَّ الأمِة  اأن َيجَمع لهذِه  اهلِل  اقتَ�ضْت ِحكمُة 

اأف�ضَل  لها  اهللُ  فاختَاَر  لغريَها..  َتتِمع  مل  ف�َضائَل 

اأف�ضَل  لذلَك  ُكتبِه واختَار  اأف�ضَل  عليِه  واأنزَل  ر�ضِله، 

ويا  الَف�ضائُل  تلَك  لتَجتمَع حولَه  والأزماِن،  الأَماكاِن 

ُح�ضنَها من ف�ضائَل.

اأنزل  الذي  رم�ضان  )�ضهر  تعاىل:  اهلل  قال   

فيه القراآن هدى للنا�س وبينات من الهدى والفرقان(

اهلل  ر�ضي  عبا�ٍس  ابِن  عن  رباينُّ  الطَّ روى   

عنهما قاَل:»اأنزَل الُقراآُن ُجملًة يف ليلِة اأربٍع وع�ضريَن 

من رم�ضاَن، فُجعَل يف بيِت الِعزَّة«.

انَزاَل  »اإن  اهلل:  رحمه  ال�ضعراوي  يقول   

الدُّنيا  ماِء  ال�ضَّ اإىل  املحفوِظ  اللَّوِح  من  الُقراآَن  احلقِّ 

ُمنا�ضباً للأحَداِث ومنَا�ضباً للُظروِف، فكاَن الإنَزاُل يف 

رم�ضاَن جاء َمرَة واحدًة، وحنَي يبا�ضُر الوحُي مهمتَه 

للَحدِث  الُقراآينُّ موافقاً  الِق�ضُط  منُه  ينِزُل  الوُجوِد  يف 

يف  فيَ�ضتقرَّ  حاجِتَك،  وقَت  احُلكُم  ليَجيَء  ي  الأر�ضِ

.» الأر�سِ

اخِت�ضا�َس  »اإن  التفا�ضري:  زهرة  يف  قال   

فيه  الُقراآن،  فيِه  َنزَل  لأنَّه  بال�ضوِم؛  رم�ضاَن  �ضهر 

اإىل  نزَل  خريٍ  باأكرِب  واحتفاٌل  الوحي،  مببداأ  َتذكرٌي 

النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم، فاإنَّه  ِبعُث  الأر�سِ وهو 

بنعمِة  احتفاٌل  بِه  واإ�ضراُقها، والحتفاُل  الأر�سِ  ُنوُر 

نبي  اإر�ضاِل  وِنعمُة  النُّور،  اإىل  لماِت  الظُّ من  اخُلروِج 

الرحمِة �ضلى اهلل عليه و�ضلم«.

ذكر فخر الدين الرازي رحمه اهلل يف تف�ضريه   

الكبري ما خل�ضته: »اإنَُّه يف �ضهِر رم�ضاَن نزلْت ِهدايُة 

اأن  ذلَك  فنا�ضَب  الأر�سِ  اإىل  ماِء  ال�ضَّ ِمن  َتعاىل  اهلِل 

وَم مبا ِفيِه من اإم�ضاٍك  وُم؛ لأنَّ ال�ضَّ ُيفر�َس فيِه ال�ضَّ

عن �َضهوتِي البَطِن والَفرِج، ِفيه ُعلوٌّ من الأر�سِ اإىل 

وِم«. ِد الُروِحي الِذي كاَن يف ال�ضَّ ماِء بالتَُّجرُّ ال�ضَّ

اإنا اأنزلناه يف ليلة مباركة اإنا كنا منذرين

»تلك الليلة املوعودة امل�ضهودة التي �ضجلها   

الت�ضال  ليلة  وابتهال.  فرح وغبطة  كله يف  الوجود 

املطلق بني الأر�س وامللأ الأعلى. ليلة بدء نزول هذا 

القراآن على قلب حممد، ليلة ذلك احلدث العظيم الذي 

مل ت�ضهد الأر�س مثله يف عظمته، ويف اآثاره يف حياة 

الب�ضرية جميًعا. والن�ضو�س القراآنية التي تذكر هذا 

احلدث تكاد ترف وتنري. بل هي تفي�س بالنور الهادئ 

قراآنه  يف  امل�ضرق  اهلل  نور  الودود.  الرائق  ال�ضاري 

تعر�ضه  الذي  الفجر  ونور  والروح،  امللئكة  ونور 

الن�ضو�س متنا�ضًقا مع تلك الأنوار يف الوجود«.

 * باحث �ضرعي تربوي

الوقفة الثامنة:

 نور النور

ال�سفري الأملاين لدى اململكة لـ»الأيام«:

املجال�س الرم�سانية تقليد جمتمعي رائع ويعزز من متا�سك املجتمع

متام اأبو�ضايف:

كليمن�س  االحتادية  اأملانيا  جمهورية  �ضفري  و�ضف 

بالتقاليد  الرم�ضانية  اوغ�ضتينو�س هات�س عادات املجال�س 

املجتمعية الرائعة التي من �ضاأنها تعزيز متا�ضك املجتمعات. 

على  لـ»االأيام«،  ت�ضريحات  يف  هات�س  ال�ضفري  وقال 

هام�س زيارته ملجل�س »االأيام الرم�ضاين« الذي يقام م�ضاء 

عادة  ان  »اأعتقد  الف�ضيل:  ال�ضهر  طيلة  االثنني  يوم  كل 

املبارك،  ال�ضهر  هذا  ورائعا يف  مفيدا  تقليدا  املجال�س متثل 

نقدر  بالطبع  هنا.  بزيارة جمال�س خمتلفة  ا�ضتمتعت  وقد 

هذا التقليد اجلميل«. 

ك�ضفري،  بها  اأقيم  عربية  دولة  اأول  »البحرين  وتابع 

بالطبع ع�ضت االأجواء الرم�ضانية عندما كنت طفالً واأقيم مع 

عائلتي يف �ضمال افريقيا، واأعتقد ان لكل بلد تقاليد خمتلفة 

بع�س ال�ضيء خالل رم�ضان عن البلدان االأخرى، لكن ب�ضكل 

عام عادة املجال�س ت�ضكل ميزة اجتماعية رائعة«.

�ضورة  يحمل  رم�ضان  �ضهر  ان  »اأعتقد  واأ�ضاف: 

اإذ يجمع النا�س الذين يحيون طقو�ضهم  جمتمعية جميلة، 

امل�ضلمني  غري  نرى  اأن  اجلميل  من  كذلك  وعاداته،  الدينية 

ي�ضاركون امل�ضلمني ذات االأجواء الرم�ضانية. اأعتقد ان �ضهر 

التما�ضك املجتمعي يف داخل املجتمعات  رم�ضان يعزز من 

امل�ضلمة، وهذا يعك�س جمالية املجتمع وثقافته«.

برعاية من �سركة اإبراهيم خليل كانو

جمعية رعاية الوالدين توّزع 500 �سلة رم�سانية

قامت  كانو،  خليل  اإبراهيم  �ضركة  من  كرمية  برعاية 

اخلري«  »�ضالل  مبادرة  باإطالق  الوالدين  رعاية  جمعية 

رم�ضانية  �ضلة   500 عدد  توزيع  خاللها  من  مت  والتي 

كانو  خليل  اإبراهيم  نادي  منت�ضبي  على  للمحتاجني 

الوالدين،  لرعاية  البحرين  وجمعية  للوالدين  االجتماعي 

وقد �ضملت املبادرة ذوي الدخل املحدود من كبار املواطنني 

من خارج منت�ضبي اجلمعية والنادي.

جمل�س  رئي�س  البنا  حممد  اأحمد  �ضّرح  جهته،  من 

املكرمة  هذه  اأن  الوالدين  لرعاية  البحرين  جمعية  اإدارة 

لي�ضت بجديدة على �ضركة عريقة مثل اإبراهيم خليل كانو 

اإبراهيم  بن  حممد  الوجيه  راأ�ضهم  وعلى  عليها،  والقائمني 

فاأياديهم  املعطاءة،  كانو  خليل  اإبراهيم  وعائلة  كانو 

ويف  اململكة  حمافظات  جميع  يف  باخلري  ممتدة  البي�ضاء 

جميع خمتلف املجاالت، ويكفينا فخًرا يف جمعية البحرين 

املبادرات  هذه  اإحدى  باإدارة  نقوم  اأننا  الوالدين  لرعاية 

كانو  خليل  اإبراهيم  نادي  وت�ضغيل  ا�ضتالم  خالل  من 

االجتماعي للوالدين بال�ضراكة املجتمعية مع وزارة التنمية 

االجتماعية، هذا ال�ضرح املتكامل يف حمافظة املحرق والذي 

االأمثل  املكان  لهم  املواطنني، وميثل  كبار  احتياجات  يلّبي 

لق�ضاء الوقت مع اأ�ضدقائهم وا�ضتثمار اأوقاتهم، مبا يعود 

عليهم بالنفع والفائدة.

كل �سخ�س ميلك مكامن قوة بداخله.. دروي�س يف حوارية »ب�سمات بحرينية«:

اأ�ستعّد لالإعالن عن ابتكار طّبي جديد.. ول مكان للف�سل يف قامو�سي
�ضيد اأحمد الوداعي: 

الوطنية  البحرين  م�ضابقة  بطل  وّجه 

الطالب  ـــ»11«،  ال بن�ضختها  للروبوت 

اإىل  البحريني  ال�ضباب  دروي�س،  ماجد 

يف  والعزمية  بال�ضرب  التحلي  اأهمية 

اأنه ال يوجد  جماالت احلياة كافة، موؤكًدا 

اإن  اإذ  قامو�ضه،  يف  »ف�ضل«  لكلمة  مكان 

اهلل  على  االعتماد  بعد   - واملثابرة  اجلد 

- هو ال�ضبيل ال�ضحيح يف طريق ال�ضمو 

والرفعة واالجناز. 

اإبداع،  وقال: »بداخل كل �ضخ�س منا 

ولكن يجب عليه اأن يكت�ضف مكامن القوى 

من  ليتمكن  فيه  يتميز  الــذي  واملجال 

االإبداع«.

وراء  الفكرة  داأن  دروي�س  واأ�ضاف 

اأ�ضعب  االبتكارات حتى يف  ا�ضتمراره يف 

االإفادة  تقدمي  هي  به  متر  التي  الظروف 

للمجتمع وترك ب�ضمة يذكرها املجتمع بها.

االنتهاء  من  بالفعل  قام  اأنــه  وذكــر 

من  االأول  هو  طبي  جهاز  على  بالعمل 

نوعه يف العامل بعد م�ضاورة مع عديد من 

�ضيقوم  اأنه  موؤكًدا  واالأخ�ضائيني،  االأطباء 

ت�ضجيله  بعد  االخرتاع  هذا  عن  باالإعالن 

اإىل  ولفت  ر�ضمي،  ب�ضكل  اخرتاع  كرباءة 

اإذ  بالفعل،  جتربته  متت  قد  اجلهاز  اأن 

قام اجلهاز بتخفي�س املدة املتبعة لعالج 

املري�س. 

جاء ذلك خالل ثاين فعاليات برنامج 

»ب�ضمات بحرينية« الذي ُتقيمه املوؤ�ض�ضة 

على  الثالث  للعام  للحوار  البحرينية 

املبارك.  رم�ضان  �ضهر  خــالل  التوايل 

ماجد  الطالب  م�ضرية  اللقاء  وا�ضتعر�س 

يف  اخلــارجــيــة  وم�ضاركته  ــ�ــس  دروي

عام  للمهارات  االأوىل  االآ�ضيوية  البطولة 

2018 باأبوظبي. 

البداية من دراجتي الهوائية

على  اأنه حر�س  دروي�س  ماجد  واأكد 

اكت�ضاب املهارات التي ُتعينه على االبتكار 

منذ ال�ضف اخلام�س االبتدائي، اإذ اأكد اأنه 

دراجة  اإىل  الهوائية  دراجته  بتحويل  قام 

تعمل بالطاقة الكهربائية، كما اأعطاه خاله 

دراجة  اىل  بتحويلها  قام  اأخرى  دراجة 

نارية يف ال�ضف االأول الثانوي. 

اأ�ضرة  يف  ن�ضاأ  اأنه  دروي�س  ذكر  كما 

يحتاجه  الـــذي  الــدعــم  كــل  لــه  قــدمــت 

لال�ضتمرار يف طريق االإبداع، كما اأ�ضار اإىل 

دور اأمه الكبري يف دعمه، اإذ اأكد دروي�س 

الالزمة  البيئة  له  توفر  من  كانت  اأنها 

ب�ضبب  عليه  االأهل  خوف  ظل  يف  للعمل 

تعامله املبا�ضر مع الكهرباء؛ نظًرا ل�ضغر 

�ضنه. 

بعد  طموحه  اأن  دروي�س  واأ�ضاف 

اأن  هو  الثانوية  املرحلة  من  التخرج 

ما  يحتوي  تخ�ض�س  لدرا�ضة  يتجه 

والطاقة  والكهرباء  بالطاقة  يتعلق 

املتجددة، م�ضرًيا اإىل اأنه ال يوجد تخ�ض�س 

هذه  كل  ت�ضم  التي  املوا�ضفات  بهذه 

منفرد  تخ�ض�س  كل  اإن  اإذ  التخ�ض�ضات، 

التزّود  يتوقف عن طلب  لن  لكنه  لوحدة 

باملعرفة واملهارات الالزمة. 

وقال دروي�س اإن جتاربه وعمله بيديه 

وااللكرتونيات  الكهربائية  االأ�ضالك  يف 

بالتميز  ي�ضعر  يجعله  اأنواعها  ب�ضتى 

الرئي�س  اأن هدفه  وال�ضعادة واملتعة، كما 

اأكدت مدير  هو اخلدمة املجتمع. بدورها، 

اإدراج  مت  اأنه  الوخيان  جيهان  احلــوار 

كق�ضة  بها  وتعلقه  دروي�س  ابتكارات 

لطالب  تدري�ضها  يتم  الدرا�ضي  املنهج  يف 

ال�ضف الثالث االبتدائي. 

ال�ستفادة من جائحة الكورونا

اأكد دروي�س اأنه ا�ضتفاد وجنح خالل 

فرتة جائحة كورونا التي �ضهدها العامل، 

ا�ضم  عليه  اأطلق  جهاز  بتطوير  قام  اأن 

»�ضندوق الطاقة املتنقل«، موؤكًدا انه جنح 

يف �ضنع اجلهاز بعد معاناة دامت 6 �ضنني 

بالف�ضل  تبوء  كانت  التي  املحاوالت  من 

بالتو�ضيالت  الكامل  اإملامه  عدم  ب�ضبب 

الكهربائية وقتها، اإذ اأكد اأنه بداأ العمل على 

اجلهاز يف ال�ضف االأول االإعدادي، واأنهاه 

ا اخرتاًعا  يف العام 2022. كما ابتكر اأي�ضً

التعقيم«،  »�ضوار  اأطلق عليه م�ضمى  اآخر 

فرتة  النا�س يف  حاجه  من  فكرته  تنطلق 

وقد  واالأجهزة،  االأدوات  لتعقيم  اجلائحة 

باالأ�ضعة  التعقيم  على  يعمل  اجلهاز  كان 

فوق البنف�ضجية.

البطولة الآ�سيوية الأوىل للمهارات

على  الثالث  باملركز  دروي�س  وفاز 

اأقيمت  التي  البطولة  يف  اآ�ضيا  م�ضتوى 

اإنه من  قال  اإذ  بعام 2018،  اأبوظبي  يف 

خالل م�ضاركته واجتماعه مع العديد من 

التخ�ض�ضني بنف�س املجال قد اأعطاه املزيد 

من املجال لالإبداع، كما اأن املناف�ضة الكبرية 

اأك�ضبته  قد  اآنذاك  البطولة  �ضهدتها  التي 

اىل  دروي�س  ولفت  اخلربات.  من  العديد 

اأن امل�ضابقة التي اأقيمت على مدى 4 اأيام 

التناف�س  ظل  يف  للغاية،  �ضعبة  كانت 

الكبري بني امل�ضاركني. 

متطّوعو ال�سركة يزورون مقّر املوؤ�س�سة امللكية لالأعمال الإن�سانية 

بتلكو تترّبع با�سم بطلة ال�سم يف برنامج »على قلب واحد« نور ربيع
ح�ضني املرزوق:

بتلكو  �ضركة  متطوعي  فريق  قام 

لالأعمال  امللكية  املوؤ�ض�ضة  مقر  بزيارة 

نور  والبكم  ال�ضم  بطلة  مع  االإن�ضانية، 

ربيع. وقدمت �ضركة بتلكو التربع با�ضم 

العام  هذا  بتلكو  ت�ضلط  اإذ  نور،  البطلة 

خالل �ضهر رم�ضان املبارك على املواقف 

من  العديد  على  توؤثر  التي  املختلفة 

االأ�ضخا�س يف جمتمعنا البحريني، وذلك 

»قلب  على  الواقعي  الربنامج  من خالل 

واحد« الذي يتم فيه عر�س جتارب حية 

لالأفراد حتكي ق�ض�ضا اإن�ضانية. 

وطلت بطلة ال�ضم والبكم نور ربيع 

يف احللقة االأوىل من الربنامج، اإذ قامت 

بتلكو بتقدمي التربع با�ضمها.

الواقعية  الق�ض�س  هذه  وتبث 

تلفزيون  على  حلقات   4 من  املكونة 

التوا�ضل  ح�ضابات  وعلى  البحرين 

خالل  بتلكو  ل�ضركة  التابعة  االجتماعي 

�ضهر رم�ضان املبارك، يوم االأحد من كل 

اأ�ضبوع، يف متام ال�ضاعة 8:45 م�ضاًء. 

ال�ضيخ  قال  ال�ضاأن،  هذا  حول 

اأخ�ضائي  خليفة  اآل  خالد  بن  خليفة 

امل�ضتدامة يف  العامة والتنمية  العالقات 

ت�ضليط  بتلكو  يف  »اأحببنا   :»Beyon«

ال�ضوء على احلاالت االإن�ضانية املوجودة 

يف املجتمع خالل �ضهر رم�ضان الف�ضيل، 

اجلميع  من  واأمتنى  ن�ضهم،  اأن  واأحببنا 

االإ�ضهام يف هذه احلملة«.

اأخ�ضائي  قالت  ذاته،  ال�ضاأن  يف 

را�ضد  نور  بتلكو  يف  االأول  الت�ضويق 

الرم�ضانية  بتلكو  »حملة  الدو�ضري: 

ت�ضليط  فيها  يتم  توعوية  حملة  هي 

االإن�ضانية  احلاالت  بع�س  على  ال�ضوء 

نفتح  ذاته  الوقت  ويف  املجتمع،  يف 

ب�ضيء  ولو  لالإ�ضهام  للنا�س  املجال 

فاالإ�ضهام  الف�ضيل،  ال�ضهر  خالل  ب�ضيط 

هذا  حياة  يف  الكثري  �ضُيحدث  الب�ضيط 

اأهله، وطبًعا ال نن�ضى  ال�ضخ�س وحياة 

امللك حمد  دعم ح�ضرة �ضاحب اجلاللة 

املعظم  البالد  ملك  خليفة  اآل  عي�ضى  بن 

ال�ضمو  و�ضاحب  ورعاه،  اهلل  حفظه 

خليفة  اآل  حمد  بن  �ضلمان  االأمري  امللكي 

ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء حفظه 

اهلل ورعاه، و�ضمو ال�ضيخ نا�ضر بن حمد 

لالأعمال  امللك  جاللة  ممثل  خليفة  اآل 

فدعمهم  ال�ضباب،  و�ضوؤون  االإن�ضانية 

واالأعمال  املبادرات  لهذه  والكرمي  الدائم 

مملكة  خارج  اأو  داخل  �ضواء  االإن�ضانية 

خمتلف  لتكرمي  الفر�ضة  اأتاح  البحرين 

احلاالت االإن�ضانية«.

ال�ضركة  ممثل  قال  جانبه،  من 

الكندي:  طارق  للربنامج  املنتجة 

الفكرة  لهذه  تبنيها  على  بتلكو  »ن�ضكر 

واملبادراتها املجتمعية امل�ضتمرة ك�ضركة 

وطنية رائدة، واأمتنى لهم دوام التوفيق 

والنجاح يف كل مبادراتهم«.

االخت�ضا�ضي  قالت  ذاته،  ال�ضاأن  يف 

باملوؤ�ض�ضة  اخلريية  للتربعات  االأول 

عريقات:  مازن  دانة  االإن�ضانية  امللكية 

�ضركة  مع  االأول  تربعنا  لي�س  »هذا 

كل  يف  معنا  دائًما  حا�ضرة  فهي  بتلكو، 

امل�ضاريع واحلمالت اخلريية التي نقوم 

بتنظيمها، وطبًعا مبادرتهم لدعم م�ضاكل 

يف  ا  خ�ضو�ضً طيبة،  جًدا  كانت  ال�ضمع 

النا�س  لتوعية  املبارك  رم�ضان  �ضهر 

حول اأهمية التربع ودعم امل�ضاريع التي 

تقدمها املوؤ�ض�ضة لالأيتام واالأرامل واالأ�ضر 

املتعففة، ونحن �ضعداء جًدا بتعاوننا مع 

اإن  ونطمح  م�ضتمر  ب�ضكل  بتلكو  �ضركة 

�ضاء اهلل يف امل�ضتقبل ملزيد من التعاون«.

اإىل  الدعم  تقدمي  يف  وللراغبني 

اأو  االإن�ضانية  لالأعمال  امللكية  املوؤ�ض�ضة 

مت  التي  االأخرى  اخلريية  املوؤ�ض�ضات 

)على  برنامج  خالل  من  معها  التعاون 

االإلكرتوين  املوقع  زيارة  واحد(،  قلب 

اإذ  ال�ضركة،  موقع  زيارة  اأو  للموؤ�ض�ضة 

يوجد الرابط جلميع املوؤ�ض�ضات اخلريية 

املعنية.

https://img-a.alayam.com/aymnews/upload/issue/2023/12409/PDF/INAF_20230330023425784.pdf
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/1005873/News.html
https://www.alayam.com/alayam/Parliament/1005899/News.html
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي
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سموه ترأس اجتماع مجلس إدارة الشركة.. ناصر بن حمد:

 »القابضة للنفط والغاز« ملتزمة بتسريع
التحول في الطاقة وتحقيق النمو خالل 2023

أكد س��مو الش��يخ ناصر بن حم��د آل خليف��ة ممثل جاللة 
الملك لألعمال اإلنس��انية وش��ؤون الشباب رئيس مجلس 
إدارة الشركة القابضة للنفط والغاز ضرورة اتخاذ خطوات 
اس��تثنائية لتعزيز قدرة الش��ركة القابضة للنفط والغاز 
والش��ركات التابعة لها، ورفع كف��اءة العمليات من خالل 
توظيف أنظمة متطورة صديقة للبيئة تساعد في عمليات 
إزال��ة الكربون، بم��ا يعكس االلتزام بالمبادئ األساس��ية 
الت��ي تهدف إل��ى تحقيق االس��تدامة، بم��ا يضمن توفير 
إم��دادات الطاقة م��ن دون انقطاع، ويتماش��ى مع الرؤية 

االقتصادية للمملكة 2030.
كم��ا أكد س��موه التزام الش��ركة القابضة للنف��ط والغاز 
بإس��تراتيجيتها للنمو في عام 2023، من خالل المراجعة 
الدورية لبرامجها ومش��اريعها والعمل على تسريع وتيرة 
التح��ول في قط��اع الطاق��ة بجعله قطاعًا أكثر اس��تدامة 
وربحية بما يخدم تغطي��ة احتياجات المملكة من الطاقة 
ويحق��ق أه��داف الحياد الصف��ري المنص��وص عليها خالل 
المؤتمر السادس والعش��رين لألطراف في اتفاقية األمم 

.)COP26( المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ
جاء ذلك لدى ترؤس س��مو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنس��انية وش��ؤون الش��باب 
رئي��س مجل��س إدارة الش��ركة القابض��ة للنف��ط والغاز 
اجتماع مجلس إدارة الش��ركة، إذ تم استعراض ومراجعة 
برام��ج التحس��ين والتقدم في الش��ركة إل��ى جانب نتائج 

األداء المؤسسي والبيانات المالية عن الربع األول من عام 
.2023

وافتت��ح س��موه االجتم��اع بتهنئ��ة أعضاء مجل��س إدارة 
الش��ركة القابض��ة للنف��ط والغاز بمناس��بة حلول ش��هر 

رمض��ان المبارك، كما أش��اد س��موه بالجه��ود المخلصة 
في الدفع بعجلة التنمية الش��املة واستش��راف المستقبل 
من خالل رفع مس��توى أداء الش��ركات التابعة وإنتاجيتها 
تجس��يدًا لرؤية حض��رة صاح��ب الجاللة المل��ك حمد بن 

عيس��ى آل خليفة ملك البالد المعظ��م، وتطلعات صاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 

رئيس مجلس الوزراء. 
وأشاد س��موه بنتائج ومخرجات مشاركة الشركة القابضة 
للنفط الغاز في مؤتمر »CERAWeek2023« في مدينة 
هيوس��تن األمريكية م��ارس الجاري، وتم فيه اس��تعراض 
رؤي��ة مملكة البحرين لمس��تقبل قط��اع الطاقة والجهود 
المبذول��ة إلط��الق إس��تراتيجية وطنية قائم��ة على أمن 

الطاقة واالعتماد على مصادر مستدامة لتوليد الطاقة.
وخ��الل االجتم��اع ق��دم الرئي��س التنفي��ذي للمجموع��ة 
بالش��ركة القابضة للنف��ط والغاز مارك توم��اس، تقرير 
اإلدارة التنفيذية واستعرض نتائج األداء والبيانات المالية 
ع��ن الرب��ع األول م��ن ع��ام 2023، ومس��تجدات الخطط 
التحويلي��ة لعدد من المش��اريع اإلس��تراتيجية، واألهداف 

الرئيسية والبيانات المالية الموحدة للعام 2023. 
وش��هد االجتم��اع مصادقة مجل��س اإلدارة الش��ركة على 
البيان��ات المالية الختامية الموحدة للس��نة المنتهية في 
31 ديس��مبر 2022، واعتماد األهداف اإلستراتيجية للعام 
2023، إلى جانب مناقشة التطورات والمستجدات المالية 
المتعلقة بإستراتيجية الطاقة الوطنية لمملكة البحرين، 
والتعرف على أبرز تحديثات المش��اريع الرئيسية والتعرف 
على نسب اإلنجاز في مشروع تحديث مصفاة بابكو وحقل 

البحرين.

 اتخاذ خطوات استثنائية لتعزيز قدرة »القابضة للنفط والغاز«

بنسبة 35٪ من الهدف المعلن بخطة التعافي االقتصادي.. وزير العمل: 

توظيف 7101 مواطن في »الخاص« بالربع األول

أك��د وزي��ر العم��ل، رئي��س مجلس 
إدارة هيئ��ة تنظي��م س��وق العم��ل 
جميل حمي��دان دور خط��ة التعافي 
نتائ��ج  تحقي��ق  ف��ي  االقتص��ادي 
إيجابي��ة عل��ى صعيد تس��ريع وتيرة 
توظيف الك��وادر الوطنية في مختلف 
والمهني��ة  الوظيفي��ة  القطاع��ات 
بالقطاع الخاص، وذلك ضمن مبادرة 
التعافي االقتصادي  التوظيف لخطة 
وجعل المواطن الخيار األول في سوق 

العمل.
وأوضح أنه تم توظيف 7101 مواطن 
ف��ي مختلف منش��آت القطاع الخاص 
بنس��بة 35% م��ن اله��دف المعل��ن 
ضم��ن خط��ة التعاف��ي االقتصادي 
البالغ 20 ألفًا، كما تم تدريب 2084 
مواطن��ًا خ��الل نف��س الفت��رة م��ن 
إجمالي الهدف المعلن وهو 10 آالف 
مواطن للعام الجاري 2023م، وذلك 
الوزراء  بمناسبة اس��تعراض مجلس 
مستجدات التوظيف والتدريب ضمن 

خط��ة التعاف��ي االقتص��ادي، خالل 
الفترة من يناير إلى مارس 2023.

وبي��ن أن الحكوم��ة مس��تمرة ف��ي 
المب��ادرات  وإط��الق  اس��تحداث 
النوعية وتوفي��ر العديد من الحوافز 
الجامعيي��ن،  لتوظي��ف  المش��جعة 
والتي أسهمت في رفع نسب توظيف 
الجامعيي��ن  وخاص��ة  المواطني��ن 
إل��ى 33% من إجمال��ي المتوظفين 
مقارن��ة   2023 األول  الرب��ع  ف��ي 
بنس��بة 30% ف��ي الع��ام الماض��ي، 
كم��ا ارتفعت نس��بة توظيف اإلناث 
إل��ى 44% من إجمال��ي المتوظفين 
البحرينيي��ن في القط��اع الخاص في 
الرب��ع األول 2023 مقارن��ة بنس��بة 
40% في عام 2022، وهو ما يعكس 
أهمي��ة المب��ادرات الحكومي��ة التي 
تم إطالقها مؤخرًا لتس��ريع توظيف 
المهندس��ين والمحامي��ن واألطب��اء 
إلى  إضافة  التخصص��ات،  ومختل��ف 
وجود ق��وى عامل��ة بحرينية مؤهلة 

تقوم ب��إدارة عجلة اإلنتاج في جميع 
والتجارية  االقتصادي��ة  القطاع��ات 
بفض��ل كفاءته��ا وم��ا تملك��ه من 
عالي��ة،  ومهني��ة  ذاتي��ة  ق��درات 
وه��و أحد أس��باب النم��و المتصاعد 
للقطاعات اإلنتاجية وعامل مش��جع 
م��ن  مزي��د  واس��تقطاب  لتحفي��ز 
لمملك��ة  األجنبي��ة  االس��تثمارات 
البحرين، مش��يرًا في هذا الشأن إلى 
ما أثم��ره نمو االقتصاد الوطني من 
ارتفاع في عدد البحرينيين العاملين 
في القطاع الخاص بنسبة 3.5% في 

عام 2022.
وذكر أنه وفقًا لمؤشرات ومستجدات 
سوق العمل، فقد بلغ متوسط أجور 
البحرينيي��ن في القط��اع الخاص مع 
نهاية 2022 نحو 780 دينارًا، مشيدًا 
في ه��ذا الس��ياق بتع��اون أصحاب 
العم��ل ومس��اندتهم وتش��جيعهم 
للجه��ود الوطني��ة لجع��ل المواطن 
العم��ل  س��وق  ف��ي  األول  الخي��ار 

وس��عيهم الواض��ح إلنج��اح مبادرة 
التعاف��ي  التوظي��ف ضم��ن خط��ة 
االقتص��ادي، منوه��ًا بثق��ة أصحاب 
العمل واعتزازهم بالسواعد الوطنية 
واس��تقطابها  عليه��ا  واالعتم��اد 

لتساهم في المسيرة التنموية.
ولفت إلى قيام الوزارة بنش��ر أسماء 
الش��ركات التي ساهمت في توظيف 
البحرينيين في الرب��ع األول من هذا 
الع��ام وعدده��ا 2805 منش��آت في 
موق��ع ال��وزارة اإللكترون��ي، وذل��ك 
تقديرًا لها على مساهمتها بتوظيف 
7101 بحريني في الفترة المذكورة.

وزير العمل

 »ناصر للبحوث والتطوير« 
 يوقع مذكرة تفاهم

مع »إلوشنز« األمريكية
وقع مركز س��مو الش��يخ ناصر للبح��وث والتطوير ف��ي الذكاء 
االصطناع��ي، ذراع البح��وث والتطوي��ر لمركز ناص��ر للتأهيل 
والتدريب المهني، مذكرة تفاهم مع شركة إلوشنز األمريكية، 
المزود العالمي لحلول الذكاء االصطناعي الش��املة والمبتكرة 
بخب��رة تزي��د ع��ن 30 عامًا ف��ي قطاع��ي البرمج��ة واألتمتة 
الصناعية، لتعزيز استفادة المملكة والقطاعات المختلفة من 
الخب��رات الدولية في مجاالت إنتاجية متعددة، عبر اس��تخدام 
منص��ة ال��ذكاء االصطناع��ي مايس��ترو Maestro المملوك��ة 
لش��ركة Elutions ما يعزز من تجربة المؤسس��ات والشركات 

ذوات العمليات الكبيرة والمعقدة ويطور من إنتاجيتها.
وستش��مل حلول ال��ذكاء االصطناعي المقدمة ه��ذه المبادرة 
جمع وتحليل البيانات بهدف التنبؤ بعمليات التش��غيل ورصد 
جذور الخلل التقن��ي، وتطبيق أعلى معايير اإلنتاج في الس��لع 
من خالل توظيف التقنيات التي تعمل على االس��تخدام األمثل 

للموارد كالطاقة والغاز والحرارة وغيرها.
وق��ال الرئيس التنفيذي لمركز س��مو الش��يخ ناص��ر للبحوث 
والتطوير في ال��ذكاء االصطناعي عبداهلل النعيمي بأن المركز 
يه��دف عب��ر ش��راكاته العالمي��ة إل��ى تعزيز مكان��ة مملكة 
البحري��ن كمركز لالبتكار ف��ي الذكاء االصطناع��ي بالمنطقة 
م��ن خالل عمله على تزويد القطاع��ات المختلفة -منها ريادة 
األعمال- بحل��ول الذكاء االصطناعي باعتبارها من مس��رعات 
األعمال ورفدها بالخبرات واالبتكارات التي تمكنها من تعزيز 
إنتاجيته��ا، وبأن ه��ذه المذكرة ستس��اهم ف��ي تنويع حلول 

الذكاء االصطناعي المقدمة مع شركة إلوشنز األمريكية.

780 دينارًا متوسط أجور البحرينيين في »الخاص« بنهاية 2022

3.5٪ االرتفاع في عدد البحرينيين بـ»الخاص« في 2022

سيار: حصر االحتياجات الطبية الملحة وإرسالها من المملكة قريبًا 

 وصول قافلتي مساعدات إغاثية 
بحرينية إلى متضرري الزلزال بسوريا

صرح س��فير مملك��ة البحرين ف��ي الجمهورية 
العربي��ة الس��ورية وحي��د س��يار ب��أن قافلتي 
مساعدات إغاثية )الثالثة والرابعة( قد وصلتا 
إلى األراضي السورية لتقديم الدعم والمساعدة 
للشعب السوري لتخطي آثار الزلزال الذي ضرب 

المناطق الشمالية في سوريا.
وقال إنه انطالقًا من العالقات األخوية المميزة 
التي تربط بي��ن مملكة البحرين والجمهورية 
العربية السورية، وتنفيذًا للتوجيهات الملكية 
الس��امية لحضرة صاحب الجالل��ة الملك حمد 
ب��ن عيس��ى آل خليفة مل��ك الب��الد المعظم، 
ودعم ومساندة صاحب الس��مو الملكي األمير 
س��لمان بن حمد آل خليف��ة ولي العهد رئيس 
مجلس الوزراء، فإن مملكة البحرين س��تواصل 
الوقوف إلى جانب الش��عب السوري في محنته 
اإلنسانية لتخطي آثار الزلزال المدمر، والعمل 
على رف��ع المعاناة ع��ن المتضررين وتخفيف 

آالم أسر الضحايا. 

وأضاف أن المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية 
برئاس��ة سمو الش��يخ ناصر بن حمد آل خليفة 
مستمرة في إرسال قوافل المساعدات اإلغاثية 
إلى الجمهورية العربية الس��ورية لمساعدتها 
في تخطي آثار الزلزال ومس��اعدة المتضررين 
منه، مش��يرًا إلى أن القافلتين وصلتا عبر معبر 
نصي��ب الح��دودي م��ع األردن، وتم تس��ليمها 
إلى الهالل األحمر العربي الس��وري. وتتضمن 
المس��اعدات اإلغاثي��ة البطانيات وخي��م إيواء 
ومواد غذائية أساس��ية ومواد طبية وإسعافية 
ومس��تلزمات طبي��ة ضروري��ة، وذل��ك تمهيدًا 
الس��ورية  المناط��ق  ف��ي مختل��ف  لتوزيعه��ا 

المتضررة من الزلزال. 
وأوضح أن وفدًا من األطباء البحرينيين يمثلون 
جمعية أطباء البحرين برئاسة د. عامر الدرازي 
كان قد وصل إلى األراضي السورية وقام بزيارة 
المناطق المنكوبة والمصابين من الزلزال في 
المستش��فيات، وشارك في تقديم المساعدات 

وتقدي��م  األش��قاء  اإلخ��وة  إل��ى  العالجي��ة 
االستش��ارات الطبي��ة للح��االت المتضررة من 
الزلزال وإجراء العمليات الحساس��ة للمصابين 
م��ن ج��راء الزل��زال، كما اطل��ع الوف��د الطبي 
البحرين��ي عل��ى احتياجات المستش��فيات في 
األماك��ن المتضررة م��ن أدوية ومس��تلزمات 

وأجهزة طبية ضرورية. 
وق��ال إن الفري��ق الطب��ي ق��ام بحص��ر ه��ذه 
الجه��ات  م��ع  واتف��ق  الملح��ة  االحتياج��ات 
المس��ؤولة عل��ى إرس��الها قريبًا م��ن مملكة 
ف��ي  النق��ص  ه��ذا  لتعوي��ض  البحري��ن 
المستش��فيات، وذلك مس��اهمة إنسانية من 
المملك��ة في دع��م اإلخوة في س��وريا لتخطي 
آثار الزلزال، مش��يرًا إلى أن المؤسسة الملكية 
لألعمال اإلنسانية تعمل حاليًا بشكل متواصل 
على تجهيز ش��حنات إغاثية س��تصل تباعًا إلى 
الجمهورية العربية السورية للتخفيف من آثار 

هذه الكارثة المؤلمة.

 »العقوبات البديلة« توقع اتفاقية
 إطار عمل مع »إنجاز البحرين«

وقع��ت اإلدارة العام��ة لتنفي��ذ األحكام والعقوب��ات البديلة 
اتفاقية إطار عمل مع مؤسسة إنجاز البحرين، بحضور رئيس 
مجلس إدارة إنجاز البحرين سمو الشيخة حصة بنت خليفة آل 
خليف��ة، ومدير عام اإلدارة العامة لتنفيذ األحكام والعقوبات 
البديل��ة ب��وزارة الداخلية الش��يخ خال��د بن راش��د آل خليفة، 
وذلك لتقديم مجموعة من البرامج للمستفيدين من برنامج 

السجون المفتوحة.
ويأتي توقيع ه��ذه االتفاقية تنفي��ذًا لتوجيهات الفريق أول 
الش��يخ راش��د بن عب��داهلل آل خليفة وزي��ر الداخلي��ة بتعزيز 
الش��راكة المجتمعية واالنتماء الوطني مع مختلف مؤسسات 
وأف��راد المجتم��ع المدن��ي ومواصل��ة العم��ل عل��ى تحقيق 
األه��داف النبيلة، حيث ته��دف االتفاقية إل��ى تنمية وصقل 
مهارات المس��تفيدين م��ن برنامج الس��جون المفتوحة في 
مجال الريادة وإقامة المشاريع واالبتكار، ما يتيح لهم فرصة 
الدخول إلى سوق العمل وتعزيز ثقتهم الشخصية والقيادية.

وأكدت اإلدارة العامة لتنفيذ األحكام والعقوبات البديلة سعيها 
لدعم وتمكين المس��تفيدين من برنامج الس��جون المفتوحة 
وتنمي��ة قدراته��م المعرفي��ة والمهنية، وتعزيز مش��اركتهم 
اإليجابي��ة في كل مناح��ي الحي��اة، وتهيئة الظ��روف المثالية 
أمامهم من خالل تقديم البرام��ج المتنوعة والتدريب وربطها 

بمتطلبات سوق العمل وفقًا للرؤية االقتصادية 2030.
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 القائد العام يبحث 
مع وزير المالية التنسيق المشترك

اســتقبل القائد العــام لقــــوة 
المشــيــــر  البحريــن  دفــاع 
بــن  خليفــة  الشــيخ  الركــن 
أحمــد آل خليفــة، وزيــر المالية 
الشــيخ  الوطنــي  واالقتصـــــاد 
ســلمــان بن خليفــة آل خليفة، 
وبعــد أن رحــب القائــد العــام 
لقــوة دفــاع البحريــــن بوزيـــر 
المالية واالقتصــاد الوطني، تم 
الموضوعـــات  مــن  عــدد  بحث 
التعــاون  المتعلقــة بمجــاالت 
والتنســيق القائــــم بيــن قــوة 
الماليـــة  البحريــن ووزارة  دفاع 

واالقتصاد الوطني.

 »دراسات« يقر البيانات المالية 
لـ2022 ويستعرض إنجازات الربع األول

عقــد مجلس أمنــاء مركــز البحرين 
والدولية  االســتراتيجية  للدراســات 
برئاســة  »دراســات«،  والطاقــة 
الدكتور الشــيخ عبداهلل بن أحمد آل 

خليفة، رئيس مجلس األمناء. 
واســتعرض مــا تــم إنجــازه خــال 
الربــع األول مــن عــام 2023، و أكد 
رئيس مجلــس األمناء، أن تخصيص 
الخامس والعشــرين من مارس من 
كل عــام يومــًا للشــباب البحرينــي 
يعكــس المكانــة واالهتمــام الذي 
يحظى به الشــباب مــن لدن حضرة 
صاحب الجالة عاهل الباد المعظم 
حفظــه اهلل ورعاه، وما يوليه صاحب 
الســمو الملكي ولــي العهد رئيس 
مجلس الوزراء حفظه اهلل، من حرٍص 

واهتماٍم بقطاع الشباب.
أن  األمنــاء  مجلــس  رئيــس  وأكــد 
إطاق تقرير »حالــة المدن العربية 
2022«، الذي تم إعــداده بالتعاون 
والمكتب  بيــن مركــز »دراســات«، 
اإلقليمــي للــدول العربيــة لبرنامج 
للمســتوطنات  المتحــدة  األمــم 
األمم  وبرنامج  البشــرية »موئــل«، 

المتحــدة اإلنمائــي، تحــت عنــوان 
التحتية  للبنية  الُمستدام  »التمويل 
والحضرية«، ُيمثل تتويًجا لشراكاٍت 
المعنية  المنظمــات  ممتــدٍة بيــن 
بتلك القضايــا في األمــم المتحدة 
والمركــز، كما يؤكد ثقة المنظمات 
الدولية في »دراسات« كشريٍك فكرٍي 
إقليمــٍي إلنجاز تقاريٍر ذات مســتوًى 
رفيــٍع بدأها المركــز بتقرير التنمية 
األمنــاء  البشــرية. وأشــاد مجلــس 
بتدشــين المركــز لكتــاب »الشــيخ 
حمد بن عيســى بن علــي آل خليفة 
أخبار  1932-1942م  البحرين  حاكم 
وتغطيــات صحفيــة«، للباحث صقر 

عبداهلل المعاودة رحمه اهلل، تتويجًا 
لجهٍد أنجزه الباحث قبل رحيله.

وأكد رئيــس مجلس األمنــاء أهمية 
النتائــج اإليجابية التي أســفر عنها 
انعقــاد أعمال »الملتقــى البحريني 
الثاني«، بعنوان »تحديات  الُعماني 
األمــن الغذائــي وآليــات التعــاون 
الــذي  لمواجهتهــا«،  الثنائــي 

استضافه المركز. 
وأشــار رئيــس مجلــس األمنــاء إلى 
مذكــرة التعاون التي تــم توقيعها 
مع المركز الوطني لألمن السيبراني، 
إلنجاز مشــروعاٍت بحثيٍة علميٍة في 
المجاالت ذات االهتمام المشــترك، 

ذات  البحــوث  لدعــم  والتعــاون 
الصلــة باألمــن الســيبراني مؤكدًا 
أهميــة تكامــل الجهــود الوطنيــة 
بين المؤسســات المعنية لمواجهة 
بمختلــف  الســيبرانية  التحديــات 
الشــراكات  بينهــا  ومــن  الســبل، 

البحثية. 
كمــا  اطلــع المجلس علــى مجريات 
ورشــة العمل التي نظمهــا المركز 
األمــم  معهــد  مــع  باالشــتراك 
المتحدة ألبحاث نزع الساح بعنوان 
فــي  اإلقليمــي  األمــن  »منظــورات 
منطقة الخليج«، التي ناقشت مخاطر 
انتشــار األســلحة النوعية وأســلحة 
الدمار الشــامل، وحمايــة المنطقة 
وحركة الماحة فيهــا من تبعاتها، 
وما تــم اتخاذه من خطواٍت من قبل 
دول مجلــس التعاون لــدول الخليج 
العربية لتعزيز وحدتها وتماسكها، 
بُمشــاركة وحضــور مجموعــٍة مــن 
ممثلي الــوزارات والمؤسســات من 
دول الخليــج العربــي باإلضافة إلى 
عــدٍد من مراكز الفكــر واألبحاث في 

المنطقة.

وزير العمل: مساندة جمعية 
األطباء لالرتقاء بجودة الخدمات

أشــاد وزير العمل جميل بــن محمد علي حميــدان، بالدور الذي 
تؤديه جمعية األطباء البحرينية في دعم الكوادر الوطنية الطبية 

على مختلف المستويات.
وأبدى حميــدان، خال لقائــه رئيس جمعية األطبــاء البحرينية 
الدكتــور عامر إبراهيم الــدرازي، لبحث تعزيز التعــاون، تقديره 
للجمعية ألداء رسالتها اإلنسانية النبيلة نحو مهنة الطب وتطوير 
العاملين بما ينعكس إيجابًا على صحة الجميع، مؤكدًا مســاندة 
وزارة العمــل للجمعية من أجل تحقيــق أهدافها لارتقاء بجودة 

وكفاءة الخدمات التي يقدمها القطاع الصحي في البحرين.
وتم خــال اللقاء مناقشــة العديد من األفكار والمبــادرات التي 
تهدف إلى دمج الموارد البشــرية البحرينيــة الطبية في المراكز 
والمؤسسات الصحية والطبية الخاصة، في إطار الجهود الوطنية 

المشتركة لجعل المواطن الخيار األول في سوق العمل.
بــدوره، أشــاد الــدرازي، بنهــج وزارة العمل للتنســيق والتعاون 
والتكامــل مع مختلــف الجهات ذات الصلــة بالقطاع الصحي في 
الباد، منوهًا في هذا الخصوص بمبادرات الوزارة لتأهيل وإدماج 
العناصــر البحرينية فــي المراكز والمؤسســات الطبية والصحية 
بالقطــاع الخــاص، بما في ذلــك توفير فرص التدريــب النوعي 
المتخصــص ودعــم األجــور، وغير ذلك مــن الحوافز المشــجعة 

للمواطنين وأصحاب العمل.

 »سوق العمل«: حملتان
 تفتيشيتان في الشمالية والجنوبية

أعلنت هيئة تنظيم سوق العمل عن رصد عدد من المخالفات 
التي تتعلق بأحكام قانون هيئة تنظيم سوق العمل وقانون 
اإلقامــة بالمملكة، وضبط مجموعة مــن العمال المخالفين 
لألنظمة والقوانين، خال حملتين تفتيشــيتين مشــتركتين 
بالتنســيق مع وزارة الداخلية. وأشــارت الهيئــة إلى تنفيذها 
حملة مشــتركة بالمحافظة الجنوبية بالتنســيق مع شــؤون 
الجنسية والجوازات واإلقامة ومديرية شرطة المحافظة، فيما 
تم تنفيــذ الحملة الثانية في المحافظة الجنوبية بالشــراكة 

اإلدارة العامة للمباحث واألدلة الجنائية بوزارة الداخلية.

 Southern

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2023/03/30/watan-20230330.pdf?1680155855
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال

اإلنجاز ترجمة 
لتوجهات 
الحكومة 

بتنويع مصادر 
الدخل

المنامة - الصناعة والتجارة

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

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

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

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

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

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

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

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

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

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

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

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

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

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

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

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

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

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

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

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

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

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

متميزة.

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

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

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

المنامة - بنا

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

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

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

الرياض ـ واس، العربية نت

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

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

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

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

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

“الرياض” السعودية، أمس.

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

لوجستيا وإعاميا.
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اســـتقبل عاهل البـــالد المعظم صاحب الجاللـــة الملك حمد 
بن عيسى آل خليفة، بحضور الممثل الشخصي لملك البالد 
المعظم سمو الشيخ عبدهللا بن حمد آل خليفة، مساء أمس 
فـــي قصر الصخير، المهنئين مـــن أهالي محافظة العاصمة، 
وذلك في إطار حـــرص جاللته على التواصل وااللتقاء مع 

المواطنين بمناسبة شهر رمضان المبارك.
وفـــي بداية اللقاء، تشـــرف الجميع بالســـالم علـــى جاللته، 
معربيـــن عن أصدق التهانـــي والتبريكات وأطيب األمنيات 
إلـــى المقام الســـامي لصاحـــب الجاللة الملـــك المعظم بهذا 
الشـــهر الفضيـــل، متوجهيـــن بالدعـــاء إلـــى هللا جـــل جالله 
أن يعيـــد هـــذه المناســـبة العطرة علـــى ملك البـــالد المعظم 
بـــدوام الصحـــة والســـعادة وموفـــور العافيـــة، وأن يحفـــظ 
جاللته ذخًرا وســـنًدا وعًزا للمملكة وشعبها الكريم، مثمنين 
مـــا تحظى بـــه محافظة العاصمـــة من رعايـــة واهتمام من 
جاللتـــه، وحرص مســـتمر على تلبية تطلعـــات واحتياجات 

أهاليها الكرام.
وبعـــد تالوة آيـــات بينات مـــن الذكر الحكيـــم، رحب جاللة 
الملـــك المعظـــم بالجميـــع، شـــاكًرا لهـــم مشـــاعرهم النبيلـــة 
ودعواتهم الطيبة وهنائهم بمناســـبة شـــهر رمضان المبارك، 
مشـــيًدا جاللته بدور رجال ونســـاء محافظـــة العاصمة في 
بناء نهضة البحرين وإســـهاماتهم المشـــهود لها بكل اعتزاز 

على امتداد تاريخ الوطن في جميع المجاالت التنموية.
ونوه جاللته بما لشهر رمضان الكريم من فضائل خصه هللا 
تعالى بها تتعزز من خاللها قيم التواصل والتآلف والتراحم 
وتبـــادل الزيارات األخوية من خـــالل المجالس الرمضانية 

التي امتاز بها أهل البحرين عبر تاريخهم العريق.
وأضـــاف جاللته أن من أهم دعائـــم نهضتنا الوطنية هو ما 
يجمـــع أبناء البحرين الكـــرام من حب الخير والتكافل فيما 
بينهم بأفضل صوره، فهو نابع من ديننا اإلسالمي الحنيف 

وتراثنا العريق.
وأكد جاللة الملك المعظم أن المواطن سيبقى دائًما محور 
التنمية وأساســـها، وأن المملكة تضـــع في مقدمة أولوياتها 
تعزيـــز مقومـــات الحيـــاة الكريمة للمواطنيـــن على مختلف 
المســـتويات، كما أننا نعتز بشعب البحرين الوفي لما يتميز 
به من وعي وحماس لخدمة وطنه وتطوره وتعزيز مكانته 
بين الدول، داعًيا الباري جلت قدرته أن يجعل شهر رمضان 
المبارك شهر خير وبركة على الجميع، وأن يديم نعم األمن 

واألمان والرخاء واالستقرار على المملكة وشعبها.
وألقـــى تقـــي محمد مكـــي البحارنـــة كلمة نيابة عـــن أهالي 

محافظة العاصمة جاء فيها:
بسم هللا الرحمن الرحيم

ســـيدي حضرة صاحـــب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفة ملك البالد المعظم

حفظكم هللا ورعاكم.. 
أصحاب السمو والمعالي والسعادة.. 

اإلخوة واألخوات الكرام.. 
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.. 

سيدي حضرة صاحب الجاللة.. 
باســـمي وباســـم أهالـــي محافظـــة العاصمة نرفـــع إلى مقام 

جاللتكـــم الســـامي أطيـــب التهانـــي والتبريكات، بمناســـبة 
حلول شهر رمضان المبارك، أعاده هللا على جاللتكم وعلى 
حكومتكم الرشيدة وشعبكم الوفي وعلى األمتين العربية 

واإلسالمية بالخير واليمن والبركات.
لقـــد أضحـــى لقـــاء جاللتكم الســـنوي مـــع أهالـــي محافظة 
العاصمـــة، موعـــًدا تتلهـــف إليـــه القلـــوب مـــع مقدم الشـــهر 
الفضيـــل، فـــي مشـــهد وطنـــي تمتزج فيـــه مشـــاعر المحبة 
والتكاتـــف واالنتمـــاء والـــوالء والعرفـــان، وصـــورة تختزل 
معاني الوفاء والتالحم بين قائد مســـيرتنا المباركة وأبناء 
شـــعبه األوفياء، فلكم منا يا صاحب الجاللة عظيم الشـــكر 
وبالـــغ االمتنـــان على شـــرف اللقـــاء وكرم االســـتقبال الذي 

عهدناه دوًما من جاللتكم حفظكم هللا.
سيدي حضرة صاحب الجاللة.. 

إن هذا اللقاء الميمون يعد فرصة نســـتحضر فيها مســـيرة 
اإلنجـــاز التـــي تحققت منـــذ تولي جاللتكـــم مقاليد الحكم، 
حيث كان مشـــروعكم اإلصالحي الشامل أولى لبنات هذه 
المسيرة المباركة، ومنذ ذلك اليوم، أصبحت البحرين رائدة 
وآخـــذة بزمـــام المبـــادرة في العديـــد من خطـــوات التغيير 
والتطويـــر فـــي كافـــة مناحـــي الحيـــاة، لنشـــهد مكتســـبات 
ومنجـــزات كبيرة متالحقة علـــى مختلف األصعدة، واليوم 
نقـــف بـــكل فخـــر واعتـــزاز لنالمـــس التقـــدم والتطـــور في 
شـــتى المجاالت التنموية، من خالل المشـــروعات التي تم 
تدشـــينها وتنوعـــت بيـــن القطاعـــات اإلســـكانية، والتنميـــة 
الحضريـــة، والصحية، والســـياحية وغيرها مـــن المجاالت، 
والتـــي تحققت بفضل من هللا ثم بإرادة قائد حكيم يحمل 
رؤيـــة مســـتنيرة لتنمية وطننـــا الغالي، وبدعم مســـتمر من 
حكومتكم الرشـــيدة برئاسة صاحب الســـمو الملكي األمير 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس 
الـــوزراء حفظـــه هللا، والتـــي ترجمـــت األهـــداف والـــرؤى 
الملكية الســـامية لجاللتكم وحولتها إلى واقع يعيشه أبناء 

الوطن أمًنا وأماًنا وتقدًما وازدهاًرا.
سيدي حضرة صاحب الجاللة.. 

لـــم تقتصر مســـيرة جاللتكم المباركة علـــى تحقيق نواحي 
المواطـــن  يعيشـــها  التـــي  المســـتدامة  والتنميـــة  التطـــور 
والمجتمـــع البحرينـــي فـــي مختلف مجـــاالت الحياة وعلى 
امتداد هذه األرض الطيبة، بل تجسدت عظمتها كذلك في 
إعـــالء وإرســـاء القيم والمبادئ واألســـس اإلنســـانية، ففي 
خضـــم ما يشـــهده العالم في يومنا هذا مـــن تعالي أصوات 
التطـــرف والدعـــوة إلـــى الفرقـــة، أتـــت رؤيتكم المســـتنيرة 

بالسير على نهج ترسيخ السالم وقيم التسامح والتعايش، 
وفًقا لقناعة جاللتكم الراســـخة بأنها الســـبيل نحو النهوض 
بالمجتمعـــات وتحقيق التنمية المســـتدامة وتعزيز الســـالم 
العالمي، فكان الســـتقبال جاللتكم قداســـة البابا فرنسيس 
بابـــا الفاتيكان، وفضيلة اإلمام األكبر الدكتور أحمد الطيب 
شـــيخ األزهـــر، هنا علـــى أرض المحبة والتعايش والســـالم، 
ورعايتكم الكريمة لفعاليات ملتقى البحرين للحوار “الشرق 
والغـــرب من أجـــل التعايش اإلنســـاني”، الرســـالة الواضحة 
للعالـــم قاطبـــة، بـــأن البحرين كانت وســـتظل مهد الســـالم، 
وملتقـــى الثقافات، وموطن التســـامح والتعايش والمحبة، 
وكذلك دعوتكم الجمعيـــة العامة الـ 146 لالتحاد البرلماني 
الدولي إلى إقرار اتفاقية دولية لتجريم خطابات الكراهية 
الدينية والطائفية والعنصرية بجميع صورها، والذي تبناها 
االتحاد البرلماني الدولي من خالل “إعالن المنامة”، فهنيًئا 
لنـــا بقائـــٍد أعلـــى القيم اإلنســـانية، وأبـــرز معانـــي ومفاهيم 

التسامح والتعايش السلمي بين األديان والمجتمعات.
سيدي حضرة صاحب الجاللة.. 

وال يفوتنا في هذا المقام، أن نثني على الدور الذي تضطلع 
بـــه محافظـــة العاصمة في التواصل الفعـــال مع المواطنين 
الواقـــع،  أرض  علـــى  احتياجاتهـــم  وتلمـــس  والمقيميـــن 
وتنفيـــذ المبـــادرات الرائدة التي تصب فـــي تنمية المجتمع 
واالرتقاء بمســـتوى المعيشـــة، ومـــن أبرزهـــا برنامج المدن 
الصحيـــة، وأســـبوع المنامة لريادة األعمـــال، ووثيقة العمل 
التطوعـــي، ومشـــروع العاصمـــة الخضـــراء، كما نشـــيد في 
هـــذا الصدد بمتابعة وتوجيهات الفريق أول معالي الشـــيخ 
راشـــد بـــن عبـــدهللا آل خليفة وزيـــر الداخليـــة للمحافظين 
بتعزيـــز التواصل بيـــن المحافظـــات والمواطنيـــن لتحقيق 
األمن المجتمعي، وترســـيخ العالقـــة التكاملية مع الجهات 
المختلفـــة، وتفعيـــل الشـــراكة المجتمعيـــة لمـــا فيـــه صالح 

الوطن والمواطن.
وفي الختام.. 

نتضـــرع إلـــى المولـــى عـــّز وّجـــل أن ينعـــم علـــى جاللتكـــم 
بطـــول العمـــر وأن يديـــم عليكم موفـــور الصحـــة والعافية، 
وأن يحفظكـــم لمواصلة مســـيرة الخيـــر والنماء واإلصالح 
لمملكتنـــا العزيـــزة، مؤكديـــن لجاللتكم أن أهالـــي محافظة 
العاصمة علـــى العهد يبادلونكم الحـــب والوالء واإلخالص 

والطاعة.
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته. 

ثـــم ألقـــى الشـــاعر محمـــد هـــادي الحلواجـــي قصيـــدة أمام 

المنامة - بنا
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جاللته الملك المعظم بهذه المناسبة:
قـــــــفـــــــا نـــــــــبـــــــــدي الـــــــتـــــــحـــــــّيـــــــة والـــــــســـــــالمـــــــا

لــــــــمــــــــْن أْحـــــــــــــَيـــــــــــــْت أبـــــــــــــّوُتـــــــــــــه الـــــــوئـــــــامـــــــا
ــٍع ــ ــبـ ــ لــــــــمــــــــْن مــــــــلــــــــَك الــــــــقــــــــلــــــــوَب بــــــُنــــــبــــــل طـ

وطـــــــيـــــــٍب فــــــــــاق فـــــــي الـــــطـــــيـــــب الـــــخـــــزامـــــى
ومــــــــــــــن أحــــــــــــَيــــــــــــْت ســـــــمـــــــاحـــــــُتـــــــه قـــــلـــــوبـــــا

عـــــلـــــيـــــهـــــا الــــــــــدهــــــــــر بــــــــــــــاألزمــــــــــــــات ضـــــامـــــا
ــت يــــــــــــــــداه دمــــــــــــــــوع ثـــــكـــــٍل ــ ــحــ ــ ــســ ــ ومـــــــــــــن مــ

ومــــــــــــــن غـــــــــّطـــــــــت عــــــــــبــــــــــاءُتــــــــــه األيـــــــــامـــــــــى
ومــــــــــــــن بـــــــظـــــــاللـــــــه ابـــــــتـــــــســـــــمـــــــت وجــــــــــــــوٌه

ــا الـــــــــحـــــــــزن خـــــــــّيـــــــــَم واســـــــتـــــــدامـــــــا ــ ــهـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ عـ
حــــــــنــــــــانــــــــا مــــــــــنــــــــــُه قـــــــــــد أبـــــــــــــــــــدى حـــــنـــــانـــــا

ــى ــ ــامـ ــ ــتـ ــ ــيـ ــ ومـــــــــــــــّر الــــــيــــــتــــــم قـــــــــد أنــــــــســــــــى الـ
ومـــــــــــــن ضـــــــــــــــــاءت بـــــحـــــكـــــمـــــتـــــه الـــــلـــــيـــــالـــــي

ومــــــــــــــن قــــــشــــــعــــــت مــــــــكــــــــارمــــــــه الــــــظــــــالمــــــا
أبـــــــــــــــا ســــــــلــــــــمــــــــان لــــــــــــم أنــــــــــطــــــــــق جــــــــزافــــــــا

كـــــــالمـــــــا جـــــــــــهـــــــــــٍل  عـــــــــــــن  نـــــــــّمـــــــــقـــــــــت  وال 
فـــــــــلـــــــــوال أنــــــــــــــت مـــــــــــا نــــــطــــــقــــــت حـــــــروفـــــــي

اســــتــــقــــامــــا وال  الـــــقـــــصـــــيـــــد  ــم  ــ ــظــ ــ ــ ــت ــ ــ ان وال 
ــا ــ ــتـ ــ ــيـ ــ ولـــــــــــــــــــــوال أنـــــــــــــــــت مـــــــــــــا ســـــــــــطـــــــــــرت بـ

رقــــــــيــــــــق الــــــــــحــــــــــرف يـــــنـــــتـــــظـــــم انـــــتـــــظـــــامـــــا
بـــــــريـــــــٍق عـــــــــــن  يــــــبــــــحــــــث  الـــــــشـــــــعـــــــر  ألّن 

تـــــعـــــامـــــى إذا  الـــــــــطـــــــــريـــــــــق  لـــــــــــه  يــــــنــــــيــــــر 
ويـــــــعـــــــشـــــــق كــــــــــــــّل مــــــــــن بـــــــلـــــــغ الـــــمـــــعـــــالـــــي

ويـــــــعـــــــشـــــــق فــــــــــي مــــــســــــيــــــرتــــــه الـــــــكـــــــرامـــــــا
ادلــــــهــــــمــــــْت إذا  ســـــــــــــــواك  أرى  ولــــــــســــــــت 

مــــــرامــــــا صـــــعـــــبـــــت  أو  الــــــشــــــعــــــر  طــــــــريــــــــق 
ــي ــ ــ ــان ــ ــ ــع ــ ــ ــم ــ ــ ألنـــــــــطـــــــــق مـــــــــــا أشــــــــــــــــــاء مـــــــــــن ال

تـــــــرامـــــــى وإن  الــــــــطــــــــريــــــــق  وأخــــــــتــــــــصــــــــر 
كـــــــــــأّنـــــــــــي قـــــــــــد تـــــــــخـــــــــذت بــــــــهــــــــا َركـــــــــوبـــــــــا

وصــــــــــــّيــــــــــــرت الــــــــــــحــــــــــــروف لـــــــهـــــــا لـــــجـــــامـــــا
وصـــــــــــــّيـــــــــــــرُت الــــــقــــــصــــــيــــــد بــــــــســــــــاط ريــــــــــٍح

أطـــــــــيـــــــــر عــــــلــــــيــــــه بـــــــــــــــــــــدًءا واخـــــــتـــــــتـــــــامـــــــا
فـــعـــال ذكــــــــــــــــــرُت  عــــــــلــــــــّي  صــــــعــــــبــــــْت  وإْن 

ــا ــ ــ ــام ــ ــ ــن ــ ــســ ــ ــ كـــــــريـــــــمـــــــا مـــــــنـــــــك قـــــــــــد بـــــــلـــــــغ ال
وكــــــــــــــي تـــــــنـــــــقـــــــاد لـــــــــــي طـــــــــوعـــــــــا وتـــــلـــــقـــــي

ــى ــ ــامــ ــ ــ ــه ــ ــ إلــــــــــــــــــــّي ســــــــــحــــــــــاب قــــــــــافــــــــــيــــــــــٍة ت
ــري ــ ــ ــع ــ بـــــــكـــــــم يـــــــــــا ســـــــــــّيـــــــــــدي يـــــــــــــــــــــزدان شــ

وبــــــــاســــــــمــــــــكــــــــُم اتــــــــــــخــــــــــــذُت بــــــــــه وســـــــامـــــــا
وبــــــــاســــــــمــــــــكــــــــُم لـــــــبـــــــســـــــُت وشــــــــــــــــاح فـــــخـــــٍر

ــر حـــــــــّبـــــــــكـــــــــُم إمــــــــامــــــــا ــ ــ ــعـ ــ ــ ــشـ ــ ــ وصــــــــــــــــــــــرُت بـ
وأطــــــــــــــــــــــرب كــــــــّلــــــــمــــــــا أنـــــــــــــشـــــــــــــدُت شــــــعــــــرا

بــــــحــــــبــــــك مــــــــنــــــــه أســـــــــــــكـــــــــــــرُت الــــــــمــــــــدامــــــــا
شــــــــــربــــــــــُت بـــــحـــــبـــــكـــــم كـــــــــــــأس الـــــــقـــــــوافـــــــي

ــت بــــــــــه الـــــــنـــــــدامـــــــى ــ ــ ــي ــ ــ ــق ــ وكــــــــــأســــــــــا قــــــــــد ســ
وأخــــــــــــــــــــــرى قـــــــــــد شــــــــــربــــــــــت بــــــــهــــــــا قــــلــــيــــال

ألقــــــــــــفــــــــــــَو بــــــــعــــــــض آثــــــــــــــــــــار الــــــــقــــــــدامــــــــى
ألنــــــــــــــــي قــــــــــــد عــــــــرفــــــــتــــــــك بــــــــحــــــــر جــــــــــــوٍد

ــى ــ ــامـ ــ ــطـ ــ مـــــــتـــــــى مــــــــــا يــــــــــأتــــــــــِه الــــــــعــــــــانــــــــي تـ
يــــــمــــــيــــــنــــــا فـــــــــــي يــــــمــــــيــــــنــــــك ألـــــــــــــــف بــــــحــــــٍر

بـــــــــمـــــــــوج الــــــــــجــــــــــود تـــــلـــــتـــــطـــــم الـــــتـــــطـــــامـــــا
فـــــــــجـــــــــْد يــــــــــا ســــــــــّيــــــــــدي لـــــــفـــــــتـــــــًى بـــــــقـــــــرٍب

تــــــــعــــــــّلــــــــق فــــــــــــي مـــــــحـــــــبـــــــتـــــــكـــــــْم وهــــــــامــــــــا
عــــــــرفــــــــتــــــــك يــــــــــــا أبــــــــــــــــا ســــــــلــــــــمــــــــان قــــلــــبــــا

كـــــــبـــــــيـــــــرا قـــــــــــد حــــــــــــــوى هــــــمــــــمــــــا عـــــظـــــامـــــا
ورأيـــــــــــــــــــــــــا فـــــــيـــــــصـــــــال فـــــــــــــي كـــــــــــــــــّل أمـــــــــــــٍر

تـــــــحـــــــاكـــــــي حـــــــــــــّد شــــــــفــــــــرتــــــــِه الـــــحـــــســـــامـــــا
أمـــــــــــٌر اخـــــــــــتـــــــــــّل  مـــــــــــا  إذا  ومــــــــــيــــــــــزانــــــــــا 

لــــــفــــــعــــــل الـــــــخـــــــيـــــــر يـــــحـــــتـــــكـــــم احـــــتـــــكـــــامـــــا
وحـــــــصـــــــنـــــــا كـــــــلـــــــّمـــــــا طـــــــــرقـــــــــت خـــــــطـــــــوٌب

لـــــهـــــيـــــبـــــتـــــه الــــــــصــــــــعــــــــاب غـــــــــــــــــدْت ُلــــــمــــــامــــــا
فـــــــبـــــــشـــــــرى بـــــــالـــــــصـــــــيـــــــام وشـــــــــهـــــــــر صــــــــــوٍم

كـــــــــــــريـــــــــــــٍم عـــــــــــــــــّم بــــــــالــــــــبــــــــشــــــــر األنـــــــــــامـــــــــــا
ونــــــــعــــــــم الـــــــعـــــــبـــــــُد مــــــــــــْن ُبـــــــســـــــطـــــــْت يـــــــــداه

بــــــــــــــــِه وبــــــــلــــــــيــــــــلــــــــِه أْحــــــــــــيــــــــــــا الــــــقــــــيــــــامــــــا
واٍن غـــــــــيـــــــــر  لـــــــلـــــــفـــــــضـــــــائـــــــل  وبـــــــــــــــــــــــــادر 

ولـــــــــــــــم ُيـــــــــــســـــــــــرف وكــــــــــــــــــان بـــــــــــه قــــــــوامــــــــا
وتـــــــــهـــــــــنـــــــــئـــــــــَة أخـــــــــــــــــــــصُّ بـــــــــهـــــــــا هــــــمــــــامــــــا

ــا ــ ــ ــامـ ــ ــ ــذمـ ــ ــ ــظ الـ ــ ــ ــفـ ــ ــ ــد مــــــــــن حـ ــ ــ ــهـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ولــــــــــــــــّي الـ
أبــــــــــــا عـــــيـــــســـــى الـــــــــــــــذي شـــــخـــــصـــــت إلــــــيــــــِه

عـــــــــيـــــــــون الــــــــــنــــــــــاس حـــــــــّبـــــــــا واحــــــــتــــــــرامــــــــا
ومــــــــــــــــن جــــــــــــــــــــارى بــــــهــــــمــــــتــــــه الــــــمــــــعــــــالــــــي

ولــــــــــــــم يـــــــــشـــــــــُك الــــــتــــــمــــــلــــــمــــــل والـــــــســـــــآمـــــــا
ــتــــى ــات حــ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــصـ ــ ــ ومـــــــــــــن دانـــــــــــــــــــْت لــــــــــه الـ

هــــــــامــــــــا لــــــــــــــهــــــــــــــّن  أذّل  بــــــــهــــــــمــــــــتــــــــه 
وأخـــــــــــــــرى قــــــــــْد زَفــــــــــَفــــــــــُت بـــــهـــــا الــــتــــهــــانــــي

لـــــــــنـــــــــاصـــــــــر مــــــــــــــــــْن بـــــــهـــــــمـــــــتـــــــه تــــــســــــامــــــى
ــرا ــ ــصـ ــ فـــــــتـــــــًى جــــــــــــــاَز الـــــــطـــــــمـــــــوح فـــــــحـــــــاز نـ

لـــــــــــه الـــــــعـــــــلـــــــيـــــــاء قـــــــــــد ألـــــــــــقـــــــــــْت زمـــــــامـــــــا
ودمـــــــــــــــــــت لــــــــنــــــــا أبـــــــــــــــا ســــــــلــــــــمــــــــان ذخـــــــــــرا

وحـــــــــامـــــــــى عـــــــــــــــاديـــــــــــــــًة  رّد  ودرعـــــــــــــــــــــــــا 
أمــــــــــــــــــــاٌن بـــــــــظـــــــــلـــــــــكـــــــــُم  لــــــــــنــــــــــا  ودام 

ولـــــــلـــــــبـــــــحـــــــريـــــــن كــــــــــــــــّل الــــــــخــــــــيــــــــر دامــــــــــــا
ثم تشـــرف محافظ العاصمة الشـــيخ راشـــد بن عبدالرحمن 
آل خليفـــة بتقديم هدية تذكاريـــة إلى جاللة الملك المعظم 

باسم أهالي محافظة العاصمة.
وبهـــذه المناســـبة رفـــع محافـــظ العاصمـــة، نيابة عـــن جميع 
أهالـــي المحافظـــة، أســـمى آيـــات الشـــكر والتقديـــر وعظيم 
العرفان واالمتنان إلى المقام السامي لصاحب الجاللة الملك 
المعظـــم، علـــى تفضله باســـتقبال أهالي محافظـــة العاصمة 
لتهنئة جاللته بمناســـبة حلول شـــهر رمضـــان المبارك، داعًيا 
المولـــى العلي القدير أن يعيده علـــى جاللته وعلى األمتين 

العربية واإلسالمية بالخير واليمن والبركات.
وأعـــرب المحافظ عن فخر واعتـــزاز أهالي محافظة العاصمة 
باالســـتقبال الذي حظي به جمع من الوجهاء واألعيان وأبناء 
المحافظـــة من لدن صاحب الجاللـــة ملك البالد المعظم، جرًيا 
علـــى عادة جاللته الســـنوية في لقـــاء أبناء شـــعبه الكرام في 
مختلـــف المناســـبات، في صـــورة تعكس أجمل صـــور الترابط 
والتالحم بين قائد المسيرة المباركة وأبناء هذا الوطن الغالي.
وأكـــد المحافـــظ أن ما تشـــهده محافظة العاصمـــة، وعموم 
مملكـــة البحريـــن، مـــن تقدم وازدهـــار مســـتمر، يأتي بفضل 
اهتمام ومتابعة وتوجيهات جاللته بتوفير جميع الخدمات 
األساســـية وفق رؤية حكيمة ومتبصـــرة، ولتحقيق النجاح 
والتميـــز والريـــادة والتنميـــة المســـتدامة، ومـــا نـــراه اليـــوم 
علـــى أرض الواقع مـــن تطور وعمران وازدهـــار هو النتيجة 
الجهـــود والتوجيهـــات والمتابعـــة، حتـــى  لتلـــك  المباشـــرة 
أضحـــت البحريـــن اليوم نموذًجا يشـــار إليه بالبنـــان، ومثااًل 

للتقدم والتطور.
وأضـــاف أن اللقـــاء يعـــد فرصـــة ألهالـــي محافظـــة العاصمة 
لتجديـــد العهـــد والـــوالء والبيعـــة للمقـــام الســـامي لصاحـــب 
الجاللـــة الملـــك المعظـــم، ولتأكيـــد التالحـــم والترابـــط بيـــن 
القيـــادة الحكيمـــة وأبنـــاء هذا الوطـــن الغالـــي، وأن كل أبناء 
شـــعب البحرين الوفي يقفون بنياًنا مرصوًصا خلف جاللته، 
داعمين لمشـــروع جاللته اإلصالحي مـــن أجل حاضر مملكة 
البحرين ومستقبلها الزاهر بقيادتها الحكيمة وشعبها الوفي.

النهضة ــاء  ــن ب فــي  ــة”  ــم ــاص ــع “ال ونــســاء  لــرجــال  ــودة  ــه ــش م ــات  ــام ــه إس
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